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ÎN SEMNARE
În anul 2005, Direcţia Judeţeană pentru Cultură, Culte şi
Patrimoniu Cultural Bacău consacra un volum omagial de 570 de
pagini domnului C.D. Zeletin, cu prilejul împlinirii vârstei de 70 de
ani. Volumul cuprindea texte, documente scrise şi fotografii,
privitoare la personalitatea scriitoricească a domniei sale semnate de
Perpessicius, Tudor Vianu, Ion Buzdugan, George Emil Palade,
laureat al Premiului Nobel, Edgar Papu, Al. Philippide, Mihai
Brâncoveanu, Ovidiu Drimba, Laurenţiu Ulici, Theodor Codreanu şi
alţii. Volumul era presărat şi cu eseuri de C.D. Zeletin.
Cinci ani mai târziu, în 201O, Academia Bârlădeană îşi omagia
Preşedintele de Onoare, într-un volum de 752 de pagini, intitulat
CD. Zeletin 75, conţinând textele ce s-au scris între timp în privinţa
domniei sale. Întâlnim astfel nume ca: Mihail Mihailide, Georgeta
Filitti, Constantin Călin, Barbu Cioculescu, Sorin Lavric, Viorel
Cosma, Gheorghe Grigurcu, George Emil Palade, Ion Alex.
Angheluş, Mihai Zamfir şi alţii, însoţite de eseuri ale lui C.D. Zeletin
şi valoroase documente scrise şi iconografice.
În ziua de 13 aprilie 2015, deci anul acesta, Preşedintele de
Onoare al Academiei Bârlădene împlineşte vârsta de 80 de ani. Aşa
cum domnia-sa ne-a dăruit biblioteci întregi, opere de artă,
documente literare etc., dorim şi noi să marcăm această dată,
importantă pentru noi toţi, oferindu-i un volum omagial, similar ca
formulă precedentelor două, cuprinzând în cea mai mare parte studii
şi documente privitoare la domnia sa. 1-1 oferim de ziua aniversară,
care coincide aproape cu centenarul Academiei Bârlădene,
exprimându-i, prin el, odată cu urările afectuoase de mulţi ani,
adânca noastră preţuire şi admiraţie.
Structura de miscelaneu a lucrării, prin definiţie heteroclită,
implică inerente repetiţii. Nu am intervenit cu suprimări care să
altereze integritatea textelor. Am ţinut să continuăm Cronica
oralităţi/or în care să fie menţionate, atât cât ne-au permis
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semnalările din presă, conferinţele libere, prezentările de cărţi,
vernisările etc., susţinute în ultimii 5 ani de către CD. Zeletin şi
pierdute prin însuşi caracterul oralităţii lor. Cronica este plasată, şi de
data aceasta, spre sfărşitul volumului. Ceea ce apare nou este un
mănunchi de Spice din urmă, conţinând texte rămase în afara anilor
prin care se recomandă cele două Omagii anterioare.
Este necesar să precizăm faptul că toate trei volumele privesc
numai activitatea artistică a domnului C.D. Zeletin, lăsând complet
deoparte importanta sa activitate ştiinţifică pe care o presupune
cercetarea în laborator, activitatea didactică de profesor universitar
de biofizică şi de membru titular al Academiei de Ştiinţe Medicale.
Personalitatea artistică şi ştiinţifică a lui C.D. Zeletin a făcut
subiectul unor sinteze publicate în importante enciclopedii,
dicţionare şi reviste, pe care numai cât le semnalăm. Oprindu-se cu
informaţiile la anul apariţiei lor, ele rămân, prin forţa lucrurilor,
incomplete şi, de la un an la altul, conţin date ce se repetă :
e o fatalitate. A trebuit de aceea să renunţăm la aceste texte
biobibliografice, oricât de valoroase şi cuprinzătoare, cu atât mai
mult cu cât informaţiile lor s-ar reîntâlni ici şi colo, în toate cele trei
volume omagiale: din 2005, din 2010 şi din 20 1 5. Rugăm cititorul să
observe că aceste volume, oricât de îndepărtate ar fi, schiţează o
periodicitate...
Aceste lucrări sunt: Marin Bucur, CD. Zeletin (Literatura
română contemporană, I. Editura Academiei R. S. Română,
Bucureşti, 1 980, p.53 7); Dicţionarul specialiştilor. Un „ who 's who"
in ştiinţa şi tehnica românească", voi. I (cap. Constantin
Dimoftache ), Editura Tehnică, Bucureşti, 1 996, p. 1 1 6; Gh. Clapa,
Prof univ. dr. Constantin N. Dimoftache Zeletin şi Societatea
literară (culturală) „Academia Bârlădeană" în Pagini medicale
bârlădene, II, 2 1 , pp. l 0-1 1 , decembrie 1 999; III, 22, pp. l 0- 1 1 ,

ianuarie 2000; III, 23, pp.22-25, februarie 2000; III, 24, pp. l 0-11,
martie 2000); Nicolae Ursea (sub redacţia lui...), C D. Zeletin în
Enciclopedia medicală românească. Secolul XX. Universitatea de
Medicină şi Farmacie „Carol Davila" Bucureşti, Fundaţia română a
rinichiului, Bucureşti, 200 1 , pp.1433-1 455; Eugen Budău, Scriitori
băcăuani, li, Editura Plumb, Bacău, 2001, pp.51-53; Cornel Galben,
(Personalităţi băcăuane. II: C D. Zeletin, Editura Corgal Press
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Bacău, 2003, pp.250-257); C. D. Zeletin, în: Măndica Mardare,
Liliana Cioroianu, Geografie spirituală băcăuană, Editura Studion,
Bacău, 2001 . Ediţia a II-a, 2003, p.80; Mihail Mihailide, C. D.
Zeletin
(Medici
scriitori
şi
pu blicişti
romam.
Dicţionar
biobibliografic. Cu un compendiu în limba franceză. Editura Viaţa

medicală românească, Bucureşti, 2003, pp.290-292); Traian Nicola,
C. D. Zeletin (Valori spirituale tutovene. Biobi bliografii. Volumul 6.
Primăria Municipiului Bârlad, 2004, pp. 702-732); C. D. Zeletin, în
Enciclopedia marilor personalităţi din istoria, ştiinţa şi cultura
românească de-a lungul timpului. Voi. VI. Contemporanii de ieri şi

A-Z. Editura Geneze, 2004, Bucureşti, Fundaţia Realitatea
Românească C.Ţ., pp.465-466; C. D. Zeletin, în: Eugen Budău,
Bacăul literar, Editura Universitas XXI, 2004, pp.445-449; Serghei
Coloşenco, C.D. Zeletin, „ Biblioteca Rebus", nr.34, Editura Sfera,
Bârlad, 1 3 aprilie 2005, 1 6 pagini. Cu un medalion de Gh. Adoc;
Serghei Coloşenco, O viaţă, un om: C.D. Zeletin, 70 de ani,
„ Bârladul". Săptămânal de opinie, informaţie şi cultură, fondat în
1 887, nr. 69, pp.6-7, 5- 1 1 , mai 2005 ; Elena Monu, Alocuţiune... , în
revista „Academia Bârlădeană", nr. 1 9, trimestrul II, 2005, p. 2; Dr.
Nicolae Botezatu, Personalităţi medicale din Ţara de Jos a
Moldovei. Portrete biografice şi biografii comentate. Ediţie îngrijită
de Gruia Novac, Pagini medicale bârlădene, Editura Sfera, Bârlad,
2005, pp. l 08- 1 1 1 , (cu fotografie); C.D. Zeletin în Carlos Vieira Reis,
U.M.E.M., A Historia Possivel, L 'Histoire possible, The Possible
history, Serpis, Portugalia, 2004, pp. 1 1 3-1 1 6, Romenia, Roumanie,
Roumania, Societe des Medecins Ecrivains et Joumalistes de
Roumanie, 2005 ; Capitolul Constantin C. Dimoftache Zeletin, în Ion
Rotaru, O istorie a literaturii române de la origini până în prezent,
Editura Dacoromână T. D. C., Bucureşti, 2006. (Reia textul
C. D. Zeletin, cu mici modificări şi adăugând fotografii, din O istorie
a literaturii române, 5, Bucureşti, 2000, Editura Niculescu), pp. 1 621 66; Elis Râpeanu, Dicţionarul medicilor epigramişti, Editura Viaţa
medicală românească, Bucureşti, 2006, pp. l 06-1 08; Prof univ. dr.
C. Dimoftache Zeletin, în: Who 's who medical in Romania, Editura
Pegasus Press, 2006. Cf. Prof dr. Valeriu Popescu, membru titular al
Academiei de Ştiinţe Medicale, Vieţile unor personalităţi medicale,
în Viaţa medicală, XVIII, 28 (862), 14 iulie 2006, p. 5. Printre
de mâine.
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„personalităţile de prim rang ale medicinii româneşti ( .. ), care
depăşesc prin complexitatea profesională şi umană, sectorul
medical", autorul îi citează pe prof dr. C Dimoftache Zeletin, prof
dr. Dan Gavriliu, prof dr. emerit Sofia Jonescu-Ogrezeanu;
Enciclopedia personalităţilor din România, Huberns Who is Who,
Schweiz, 2006, pp.1 5 8 şi 278; Anca-Michaela Israil, Personalităţi
culturale şi ştiinţifice, Cartea universitară, Bucureşti, 2006;
CD. Zeletin, în: Traian Nicola, Valori spirituale tecucene, voi. 3,
Editura Grapho Press, Tecuci, 2008, pp.486-541 . Capitolul
CD. Zeletin, pp. 260-269; Mihail Mihailide, Literatura artistică a
medicilor, voi. 2, Editura Viaţa Medicală Românească, Bucureşti,
2009, pp.261 -267; Academia Română, Dicţionarul general al
literaturii române, Ţ/Z, Bucureşti, 2009. Editura Univers
Enciclopedic, pp. 525-526; Iorgu Gălăţeanu, De-ale vieţii.. Editura
Cronica, Iaşi, 2009. Textele: Calea spre eternitate, pp.1 1 -1 4;
Inegalabila efervescenţă a trecutului, pp.14-1 9; Punguţa cu bijuterii
din veacul trecut, pp. 257-290; Dimoftache Constantin în ONG
ECO-Europa, Redacţia Romanian Biographic Institute, Dicţionarul
Personalităţilor din România. Biografii contemporane. Ediţia 201 O.
Romanian Who's Who, Editura Anima, Bucureşti, 201 0, pp. 1 571 5 8; Anuarul Academiei de Ştiinţe Medicale a României, Bucureşti,
201 0, Dimoftache Constantin (pseudonim literar: CD. Zeletin),
medic, biofizician, profesor universitar, scriitor, f.p. ; Cornel Galben,
Personalităţi băcăuane. Constantin Dimoftache, în Ateneu, XLVII, 4
(488), aprilie 201 0, p.14; Petruţa Chiriac, Întâlnire cu CD.Z.,
preşedintele medicilor scriitori şi publicişti din România, la
aniversarea celor 75 de ani ai domniei sale. CD. Zeletin 75,
Omagiul Academiei Bârlădene preşedintelui ei de onoare. Pagini
Medicale Bârlădene, XIII, 1 50-1 5 1 , septembrie-octombrie 201 O,
reprodus în volumul Petruţa Chiriac, Buchet de cronici literare, Ed.
Sfera, Bârlad, 201 1 , pp.1 05-1 1 7; CD. Zeletin în: Ecaterina
Ţarălungă, Enciclopedia identităţii româneşti. Personalităţi, Editura
Litera Internaţional, Bucureşti, 201 1 , p. 844.
.

„

Prof. ELENA MONU
Doctor în istorie,
Preşedinte al Academiei Bârlădene
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C.D. Zeletin
DE SENECTUTE
Parcă mi-ar veni uneori să spun, astăzi, când stau să trec în al
80-lea an de viaţă, că e mai bine să fii copil, să te bucuri fără să-ţi
dai seama de cele dumnezeieşti ale lumii, decât matur, copt - sau
chiar răscopt! - să trebuiască să iei o poziţie sau alta asupra celor
omeneşti, în speranţa că lumea, încremenită în felul ei de-a fi, se
va schimba. .. Crescând, copilul ce eram a înce să ia parte la
dezdumnezeirea lumii, la aparenta dezdumnezeire a lumii.
Odată cu înaintarea în vârstă a fiinţei omeneşti, Dumnezeu
scade în concreteţe şi creşte în abstracţie. Acesta este sporul cel
adevărat, acesta trebuie să fie câştigul bătrâneţii. De fapt,
vârstnicul nu face altceva decât să se întoarcă apropiindu-se
progresiv de izvorul Lui, izvorul unic a toate, pe care dacă
fragedul copil nu-l percepe, răscoptul matur îl gândeşte. Nici n-ar
fi bine altfel: în fragedul copil ideea este fragilă. Î i trebuie şi ideii
timp să se împlinească, să se maturizeze, şi asta nu se poate
săvârşi decât cu ajutorul trecerii anilor. Deci, anii ne sunt
trebuincioşi, utili, pentru a-L vedea pe Cel care pururi nu se
vede ... Cedând voluptăţilor reveriei, mă întreb cum ar fi fost mai
bine. Copil nu poţi să rămâi veşnic pentru a te bucura genuin de
splendoarea a toate în care El se arată ca semn pe care nici nu-ţi
pui problema să-l dezlegi, iar, pe de altă parte, nu te poţi naşte
de-a gata adult...
Folosind termeni ai fizicii, vârsta în momentul startului pare
un gaz foarte dens, cuibărit cu toate ale ei, tainic, în inima
copilului. Timpul care trece, cu ţârâită de ceas atomic, prin creier,
îl afânează până în clipa insesizabilă când, numind organul prin
funcţie, îi spunem minte. Pentru neoplatonicii italieni, intelletto
avea şi înţelesul de Dumnezeu. Salt de la concreteţea unui viscer
la abstracţia foarte complicată a funcţiei lui. Cred că primul semn

pf
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al conştiinţei se arată atunci când copilul spune eu. Până atunci s-a
dezvoltat; după momentul acesta, chiar dacă creşte, i se ivesc
fiorii cei mai firavi ai îmbătrânirii, care nu îndrăznesc să se arate
în vreun fel în trupul dumnezeiesc al pruncului ... Puţin mai târziu,
„dinţii de lapte" ar fi unul din aceşti fiori metaforici ... Dacă stăm
să ne gândim bine, „de lapte" e un pseudonim, deoarece suptul
n-are nici într-un fel nevoie de ei ...
În tinereţe aveam prieteni în vârstă, cărturari mai ales. Mă
fascinau. În discuţiile cu tata, mama chiar mă numea prin
locuţiunea „Dada, cu moşnegii lui ! ", care spunea, de altfel, mai
multe ... Acum, bătrân, nu am prieteni în vârstă şi nici nu caut să
am. Acei din vremea tinereţii, înainte de a fi bătrâni, erau aleşii,
fiinţele rare, oameni providenţiali şi personalităţi exponenţiale.
Mari artişti. Mari gânditori. Îi admiram. Acum ce să fac: să admir
bătrânii pentru că sunt bătrâni? Să mulţumească lui Dumnezeu şi
să continue să existe ...
Mi-a rămas în minte, încă din copilărie, o vorbă din bătrâni,
pe care, de altfel, am auzit-o o singură dată: „Vârstele se-ajung".
Adică: ori 70, ori 80, ori 90. Zicerea aceasta nu este izvoditoare de
speranţă, ci, dimpotrivă, de îngrijorare. Dacă lumea nu-i mai
discerne, e de presupus că au fost supuşi unei omogenizări care nu
le mai îngăduie nici lor să se deosebească unii de alţii. Vârsta e o
zonă, nu e un punct, e un fel de comunism regresiv, în care
profilul personal se şterge, se toceşte, nu mai este expresiv, împins
către profilul de obşte.
Ce înseamnă, în fond, că vârstele se-ajung? Cei care
îmbătrânesc mai încet sunt ajunşi din urmă de cei care
îmbătrânesc mai repede. Dacă e zonă, nu mai este hotar tras cu
aţa. Deci, împlinirea unei vârste, 80 să zicem, e mai mult un
simbol: e cu putinţă să-i fi împlinit încă la 70, ori să-i împlineşti la
90...
Ceea ce mi se pare însă primejdios vârstelor acestora nu este
atât satârul bolii ce-ţi stă permanent de-asupra capului - bolile se
mai pot trata - ci descoperirea de plăceri în neputinţă. O iluzie
rară aripi. Ei i se poate adăuga anozognozia, adică faptul de a nu-ţi
10
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da seama exact de starea în care te afli, şi care, evident, este
morbidă.
Scria Michelangelo în poezia ce poartă numărul 267:
La mia allegrezz' e la maninconia
E '1 mio riposo s on questi disagi. . . ,
Găsesc plăcere în melancolie
Şi-odihnă în necazurile-aceste. . .
... Şi să nu uităm c ă marele artist se apropia atunci de 7 0 de
ani !
Astă noapte, adormind pe semne cu grija că a doua zi va
trebui să scriu rândurile aceste, am însăilat versuri în vis. Nu e
prima dată când mi se întâmplă. Am şi scris mai demult despre
astfel de întâmplări de care am parte... Fireşte, versurile de astă
noapte erau în subiect... La trezire, nu mi-am adus aminte decât
următorul distih:
Dau roată cu privirea aducerii aminte;
Întregii vieţi văd cercul şi-un unghi doar înainte.
Nostimă, ironică şi tristă geometrie ! Se înţelege cred că nu
trebuie să spun lucrurilor pe nume ...
Reflectând la scara vârstelor, bătrânii noştri spuneau, despre
numărul anilor: 60 sunt cuveniţi, 70 sunt dărui , 80 sunt chinuiţi
iar 90 sunt miluiţi . . .
C e pot spune, prin urmare, eu, care m-am bucurat din plin un
număr apreciabil de ani, m-am bucurat de darul anilor ? ! Să
vorbesc de zbuciumul lor, când am fost de atâtea ori fericit şi chiar
multă vreme fericit ? ! Să spun că boala m-a blocat, prin multele ei
chipuri, ani mulţi ? Nu, deoarece maladiile de care am suferit, şi
sufăr, au fost de aşa natură încât pot fi socotite accidente, câtă
vreme structura somatică ori cea inefabilă a sufletului şi a minţii
nu mi-au fost corupte de stricăciune.

ţi
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Nu-i mai puţin adevărat că, la vârsta vibrantă a anilor cuveniţi
aflându-mă, a năvălit peste mine obrăznicia socială a vremurilor,
încercând să-mi altereze dreptul de a-i trăi liniştit şi după cuviinţă,
rară însă a fi izbutit. Dacă m-aş fi supus acestor împrejurări
nefaste - evident, vorbesc despre deceniile comunismului - ar fi
trebuit să văd soarele amiezii aşa cum îl văd fiinţele subacvatice,
eu însă - slavă Domnului ! - l-am văzut ca o pasăre-n zbor. .. Cu
toate opresiunile, nelegiuirile şi cele câteva crime comise în
familia mea ...
M-am născut în anii României Mari. Am avut părinţi
minunaţi, încrezători în copiii lor, lăsându-i liberi şi trecând,
tocmai din acest motiv, peste relativa lor neascultare. Desigur,
existau excepţii, şi în acest caz, puniţia era dură, mai ales din
partea tatei, tocmai fiindcă era un sentimental. Mama era foarte
egală cu ea însăşi. Sobri şi îngrijoraţi de iadul comunist care-i
înconjura, încercând să-i absoarbă. Eu i-am găsit desăvârşiţi.
Am fraţi iubitori cum nu se mai poate.
Ici şi colo, în şirul verilor mei, există câte unul înnobilat de
geniul dragostei faţă de vărul ce-i sunt.
Am prieteni, nu mulţi, care sunt lumină pentru viaţa mea, aşa
cum sunt şi finuţele şi finii pe care i-am trecut în braţe prin faţa
icoanelor la botez şi care-mi spun Nanu, cel mai frumos cuvânt al
bogatei limbi române - şi eu cunosc foarte bine limba română !
Ce să mai vreau ? ! L-aş mânia pe Cel de Sus.
Eu, slabul, mi-am iubit neamul românesc aşa cum mi l-a dat
Dumnezeu, care a hotărât să mă ivesc în mij locul lui şi nu în altă
parte. L-am slujit cu armele mele. I-am împărtăşit încercările
dureroase, nedrepte şi ofensatoare la care a fost supus, neabătut,
fără ca măcar în gând să-i formulez vreo imputare, fiindcă peste
toate ale lui şi ale mele stă, deopotrivă, iubirea ce i-o port.
Şi, totuşi, îmi pare rău că toate simţămintele mele nu au fost
absolute. N-a existat în ele, aşa cum aş fi vrut, fermitatea ascezei
ori uimirea perceperii lumii ca minune - ceea ce înseamnă, în
fond, gândire. Mi-a lipsit harul descoperirii perplexe a felurimii
bunătăţii omeneşti şi n-am fost posesorul lipsei totale a aversiunii.
12
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Şi apoi, frica.„ Nu atât frica de posibil, cât frica de imposibil.
Niciodată n-am ştiut până la capăt ce se poate şi ce nu se poate
întâmpla, când mă refer eu la posibil şi când imposibilul îşi poate
activa potenţialul virării într-o parte sau alta, spre mine, spre
altcineva ori spre toată lumea. Deşi am ştiut, niciodată nu mi-a stat
în putinţă să cred că mi-e răul cât hăul...
De aceea închei reflecţiile mele cu tânguirea către Dumnezeu
a celui mai puternic spirit toscan, Michelangelo Buonarroti poetul,
poezie ce poartă în ediţiile critice numărul 5 1 şi începe cu versul
Oilme, oilme, eh 'i ' son tradito . , scrisă când artistul nu împlinise
încă 70 de ani, necum 80, în traducerea celui ce semnează aceste
rânduri:
Vai mie, Doamne ! Iată, mă trădară
şi zilele ce fug spre veşnicie,
şi-oglinda tot mai dreaptă şi amară!
Aşa se-ntâmplă celui ce-ntârzie
în gândul morţii, trist stăpân,
şi se trezeşte într-o zi bătrân.
Regretul şi căinţa nu mă-îmbie
vecin fiind cu moartea triumfală
şi duşman mie însumi ;
în van suspinul, în zadar e plânsu-mi:
nu-i pagubă trecutei vremi egală.
.

.

Vai, Doamne, vai, nenorocire mie,
că nu găsesc, rememorând trecutul,
o zi măcar, o zi a mea să fie !
Speranţei false, patimii deşarte,
iubind, în lacrimi le-am plătit tributul...
De ce-i uman nimic nu mă desparte,
dar astfel stau - şi pot să fac dovadă de adevăr departe
şi sub ameninţare,
căci timpul, dac'ar fi să crească, nu să scadă,
căderea în păcat mi-ar fi mai mare.
13
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Vai, obosit mă duc şi nu ştiu unde,
şi înainte de-a afla mi-e teamă !
Mi-o spune şi trecutul - la ce m-aş mai ascunde?
Acum când vârsta tot mai mult mă schimbă,
aud a morţii neîndurată limbă
cum din adâncuri sufletul mi-l cheamă.
Şi cum ascult disputa lor îmi pare
- cum nu dă Domnu'-auzul să mă-nşele !
că simt pedeapsa vieţii viitoare,
căci adevărului dând înţelegeri rele,
azi nu ştiu ce să dau speranţei mele.
-

Bucureşti, 8 aprilie 2015.
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CURRJCULUM VITAE 20 15
Scriitorul C. D. ZELETIN

•

•
•

Născut: sâmbătă, 1 3 aprilie 1 935, la Burdusaci, comuna Răchitoasa,
j udeţul Bacău.
Numele: Constantin Dimoftache.
Părinţii: Nicolae, preot, şi Maria, n. Ţarălungă, învăţătoare. Deşi
premiant, în anul III de facultate ( 1 956), ameninţat să nu-şi poată
continua studiile din cauza „originii sociale nesănătoase", a trebuit să fie
adoptat de către bunicii patemi, Constantin Dimoftache şi Natalia
Dimoftache, născută Palade. În felul acesta, numele a rămas nemodificat,
singura schimbată fiind iniţiala tatălui: N(icolae) a fost înlocuită prin
C( onstantin).

•

Pseudonimul literar: C. D. Zeletin.

•

Profesia: scriitor, medic, profesor universitar de biofizică.

•

Studii şi activitate ştiinţifică:
o
Colegiul Naţional „Gheorghe Roşca Codreanu" din Bârlad, 1 952.
Facultatea de Medicină, Secţia Pediatrie, l.M.F., Bucureşti, 1 959.
o
o
Doctor în Ştiinţe Medicale, specialitatea fiziologie, 1 974.
o
Membru al Consiliului Societăţii Române de Biofizică Pură şi
Aplicată, din 1 990.
o
Fondator şi redactor şef al revistei Romanian Journal of
Biophysics, editată de Editura Academiei Române, din 1 99 l .
Profesor la Catedra de B iofizică a Universităţii de Medicină şi
o
Farmacie „Carol Davila" Bucureşti, din 1 993 .
o
Membru al Academiei de Ştiinţe Medicale, din 1 994.
o
Autor al unor tratate şi manuale de biofizică.
o
Peste 70 de lucrări ştiinţifice în domeniul medicinii nucleare,
criobiofizicii, citospectrofotometriei, modelării cibernetice a unor
procese biologice etc., comunicate la manifestări ştiinţifice
naţionale şi internaţionale şi publicate în reviste de specialitate din
ţară şi străinătate.

17

https://biblioteca-digitala.ro

•

•
•

Titluri şifuncţii:
Membru al Uniunii Scriitorilor din România, din 1967.
o
Preşedinte de Onoare al Academiei Bârlădene, din 1990.
o
Preşedinte fondator al Societăţii Medicilor Scriitori şi Publicişti
o
din România (1990).
Ordinul Naţional Serviciul Credincios în grad de Ofiţer, conferit
o
de Preşedinţia României, l Decembrie 2000.
Ordinul Naţional Meritul Cultural în grad de Cavaler, Literatură,
o
„în semn de înaltă apreciere pentru meritele remarcabile avute în
promovarea culturii în ţară şi în lume" (23 martie 2011).
Doctor Honoris Causa al Universităţii de Medicină şi Farmacie
o
„Gr. T. Popa" Iaşi (9 iulie 2012).
Debutul: în revista Luceafărul, 1960.
Premii literare:
Premiul de carte şi Medalia de Aur, Edinbourgh, Anglia, 1965,
o
pentru Michelangelo, Sonete.
o
Diplomă şi Medalie la Expoziţia Internaţională de Carte, I. B. A„
Leipzig, 1971.
o
Premiul Asociaţiei Scriitorilor din Bucureşti, 1975, pentru
Michelangelo, Sonete şi crâmpeie de sonet.
Premiul Salonului Naţional al Cărţii, Cluj-Napoca, 1991, pentru
o
cea mai bună traducere a unei capodopere lirice: Charles
Baudelaire, Florile Răului.
Premiul Uniunii Scriitorilor din România, 1991, pentru cea mai
o
bună traducere de poezie: Charles Baudelaire, Florile Răului.
Premiul ,,Dr. Georges Dumitresco", 2003.
o
Diploma de excelenţă a Revistei Medicale Române, 2005.
o
o
Premiul „Opera Omnia", Târgul de Carte Librex, Iaşi, 2005.
o
Premiul „Stolnicul Constantin Cantacuzino" al Fundaţiei
Culturale Magazin Istoric, 2006, pentru volumul Scânteind ca
Sirius . . .
o
Premiul de Excelenţă al Centrului Internaţional de Cultură şi Arte
„George Apostu" din Bacău, 2006.
Premiul de Excelenţă al revistei Ateneu, 2008.
o
Premiul „I. C. Filitti" al Fundaţiei Culturale Magazin Istoric,
o
2010, pentru volumul Principesa Elena Bibescu, marea pianistă.
o
Premiul Marian Papahagi, ediţia 2011, atribuit în urma
concursului organizat de Institutul Italian de Cultură Vito Grasso
din Bucureşti, Centrul Cultural Italian şi Universitatea Babeş
Bolyai din Cluj-Napoca, pentru contribuţia importantă în
italienistica românească.
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•

•

Publicistică literară în reviste: România literară, Luceafărul,
Contemporanul, Tribuna, Ateneu, Steaua, Gazeta literară, Familia,
Ramuri, Tomis, Amfiteatru, Convorbiri literare, Almanahul literar,
Studii de muzicologie, Muzica, Viaţa medicală, Acolada, Clipa cea
repede ..., Fântâna din Kos (ultimele două, reviste ale Societăţii Medicilor
Scriitori şi Publicişti din România) etc.
Emisiuni literare la radio şi televiziune, conferinţe.
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PĂRERI CRITICE
Scrisul lui C. D. Zeletin s-a bucurat de preţuirea academicienilor Tudor
Vianu, Perpessicius, Al. Philippide, Tudor Arghezi, Geo Bogza, Şerban
Cioculescu, precum şi a scriitorilor Alexandru Balaci, Ştefan Aug. Doinaş,
A. E. Baconsky, Gheorghe Grigurcu, Sorin Lavric, Viorel Cosma, Theodor
Codreanu, Ovidiu Drimba, ş.a.
•
„[CD. Zeletin] ... m-a surprins prin întinderea intereselor lui literare şi
prin netăgăduita siguranţă în stăpânirea versului clasic."

Tudor Vianu, Cuvânt înainte la Michelangelo, Sonete, în româneşte
de C.D. Zeletin, E.L.U., 1964.
•

,,Poet de categorică originalitate, familiar, în egală măsură, al reflecţiei
şi al metaforei ... Poet original de mari perspective."
Perpessicius, Sonetele lui Michelangelo, în Gazeta literară, 17 iunie
1965.
•
,,Medicul se asociază, de altfel, atât de fericit în d-ta cu poetul, şi
acesta din urmă dispune de o vibraţie atât de exaltantă la atingerea tuturor
înfăţişărilor lumii, încât sunt sigur că vei şti să distilezi uimirea şi bucuria chiar
din substanţa existenţei celei mai cenuşii ( ... ) . Am admirat ( ...) fervoarea lirică,
dar mai ales, după cum ţi-am spus-o şi alte ori, nu ştiu ce atitudine înaltă şi
nobilă a poetului."

Tudor Vianu, Corespondenţă inedită, în Viaţa românească, 1966,
11, 102-103; Tudor Vianu, Opere 14, ediţie îngrijită de Vlad
Alexandrescu, Editura Minerva, Bucureşti, 1990, pp. 353-354.
•
„Cu o dezarmantă francheţe, admirabilul tălmăcitor de poezie care e
C.D. Zeletin îşi mărturiseşte îndoielile ce încă îl pândesc de câte ori meditează
la condiţia operei de traducere. Mărturisirea lui devine un eseu inteligent,
erudit, scris cu eleganţă, care, evocând momente semnificative ale unei
autobiografii spirituale, susţine ideea „fragilităţii" pe care o implică, în însăşi
natura ei, poezia tradusă ... "

Dan Grigorescu, Florilegiu de poezie franceză, în Contemporanul, 2
octombrie 1981.
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•
...C.D. Zeletin, care i-a tradus pe Gerard de Nerval, Theophile
Gautier, Baudelaire, Mallarme, Verlaine, Arthur Rimbaud, Paul Valery,
Apollinaire, dacă este profesor de biofizică la Facultatea de Medicină din
Bucureşti, este şi un poet. Poet este, căci traducerile sale sunt tot atât de
îndepărtate de mostrele juxtaliniare, atât de dragi elevilor, pe cât de îndepărtaţi
sunt stejarii seculari de buruieni.
Respectând perfect sensul textului francez şi dimensiunile lui metrice, el
face să vibreze în sufletul cititorului sau al auditoriului românesc coarda
sensibilă pe care autorul însuşi ar fi dorit să o atingă. Se pare deci că sunt
traduse mai puţin cuvinte şi mai mult note muzicale ( ...). Î i mulţumim lui
C.D. Zeletin care, prin cunoaşterea literaturii noastre, îi face cunoscuţi şi,
sperăm, iubiţi pe poeţii noştri de către cei care, departe de noi, nu pot citi textul
original."
„

Fran�oise Escoffier, Lirică franceză modernă par C.D. Zeletin, în
Revue des Deux Mondes (fondee en 1829), Paris, 8 august 1982,
p.386.
•
,Jdeograme în nisipul coridei e un joc secund şi nu o joacă, fie chiar
secundă, ca să-i parafrazăm deopotrivă pe Ion Barbu şi pe C.D. Zeletin, o carte
sclipitoare ..."

Emil Manu, C. D. Zeletin, Ideograme în nisipul coridei, în România
literară, 4 august 1983.
•
„Admirabil traducător de poezie franceză şi italiană, erudit de formaţie
ştiinţifică, discret în manifestările publice, C. D. Zeletin este în Călătorie spre
transparenţă un poet care, fără să se ignore, ţine să stea departe de miezul
peisajului liric contemporan, distanţă voluntară pe de o parte, involuntară pe de
alta, căci este rezultatul şi al modului liric practicat de poet, deloc raliat la
furtunile de atitudine şi limbaj petrecute în ultimele două decenii în poezia
românească, retras în compania clasicilor unde se simte bine şi, mai ales, fidel
sieşi."

Laurenţiu Ulici, Moldovenii (XV), în România literară, 23 ianuarie
1986; Laurenţiu Ulici, Literatură română contemporană. I.
Promoţia 70, Editura Eminescu, 1995, pp. 323-324.

•
„C.D. Zeletin a adus în poezie - arta sa majoră - un sunet distinct şi
pur, ocupând nobilul loc lăsat de Alexandru Philippide. Intelectualitatea totdeauna redutabilă! - a acestui artist înnăscut, cărturar fără a fi livresc, poet
incantatoriu fără a fi imnic, complex fără a fi complicat, îi este un mij loc de
veşnică descoperire a lumii ... "

Alice Ţuculescu, Andaluzia, în Muncitorul sanitar, l O martie 1987.
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•
„Om de ştiinţă şi artist, C.D. Zeletin ( ...) demonstrează o vastă cultură,
o cunoaştere profundă a limbii din care traduce şi în care traduce, cu toate
subtilităţile şi nuanţele lor spirituale...
"

Al. Balaci, Poezia lui Michelangelo, în România literară, 26 martie
1987.
•
„Şlefuieşte îndelung şi nu deschide sonorele-i sertare decât după
gestaţii de zeci de ani. Meditaţia asupra vieţii şi a morţii, ca două faţete ale
aceleiaşi entităţi, calmul mişcării emoţiilor - cenzurate în aparenţă, tulburătoare
în adâncuri - îl caracterizează...
"

Ion Rotaru, O istorie a literaturii române, III, Editura Minerva,
1987, p. 238.
•
„O tentaţie a purificării şi desprinderii esenţei din noianul inform al
întâmplărilor vieţii cutreieră veşnic versurile lui C.D. Zeletin." [Despre
C.D. Zeletin, Andaluzia, Editura Cartea românească, Bucureşti, 1986]

Ecaterina Ţarălungă, Desprinderea esenţei, în Contemporanul, 29
mai 1987.
•
„Lirica lui C.D. Zeletin este o lirică antiheraclitiană, obsedată de a
obţine închiderea/deschiderea mişcării gândirii - în monade de sine stătătoare,
dar care sunt încărcate de o dramatică tensiune existenţială şi ideatică" [Despre
C.D. Zeletin, Andaluzia, Editura Cartea românească, Bucureşti, 1986.]

M.N. Rusu, Ipostaze neoclasice, în Săptămâna, 23 decembrie 1988.
•
„Capodopera lui Charles Baudelaire, Florile Răului, în versiunea
poetului C.D. Zeletin, se parcurge, de la un capăt la altul, cu o mare încântare
estetică. Ea constituie - după părerea mea - o remarcabilă biruinţă a
expresivităţii româneşti, atunci când e chemată să încorporeze culturii noastre
poetice o seamă de realizări de prim rang ale poeziei universale."

Ştefan Aug. Doinaş (19 aprilie 1989), şi publicat în: Charles
Baudelaire, Florile Răului, în versiunea lui CD. Zeletin,

Editura Univers, Bucureşti, 1991.

•
„[C.D. Zeletin] ... Personalitate poliedrică, este autor a peste 20 de
volume de literatură, binecunoscut poet, traducător, eseist, autor de ediţii
critice, cu contribuţii remarcabile în critica literară, în proza aforistică, în
muzicologie şi memorialistică. ( ..) Surprinde (şi impune) chiar din primul
studiu, Poezia lui Michelangelo, erudiţia şi rigoarea omului de ştiinţă
transferate de astă dată în domeniul artei şi literaturii, cu bogăţia informaţiei
istorice, cu metoda precisă a investigaţiei şi subtilitatea investigării critice
proprii nu unui om de cultură care a abordat acest domeniu doar per diletto, ci
.
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unui foarte competent filolog italienist de profesie. Fără nici cel mai mic dubiu:
aceste 40 de pagini constituie cel mai amplu, bine informat şi penetrant studiu
scris la noi pe această temă." [Despre C.D. Zeletin, Respiro in amonte, Editura
Cartea românească, Bucureşti, 1995]
Ovidiu Drimba, Popas în urcuşul la izvoare, în Viaţa medicală,
1 aprilie 1995.
•
,,Poet delicat şi labirintic, pe nedrept nu prea cunoscut ( ... ), dr-ul C.D.
Zeletin, profesor la Facultatea de Medicină, este un alergător de cursă lungă
( ... ). El s-a născut cu cartea în mână. Există şi dintr-ăştia. Zeletin nu este un
medic care face literatură. Nici un scriitor care în viaţa de toate zilele este
medic. El este artist, pradă unei singure pasiuni: creaţia. C.D. Zeletin a scris
peste 20 de cărţi. Tudor Vianu 1-a numit poeta doctus, iar Perpessicius îl
considera cap de serie între sensibili. Remarcabil italienist, a tradus mult,
clasici şi moderni. Are prea puţini rivali între cunoscătorii Renaşterii italiene,
iar versiunea lui pentru Sonetele lui Michelangelo este sau ar trebui obligatoriu
să fie citată în cercurile cunoscătorilor."

George Bălăiţă, Medicină şi poezie, în Ateneu, noiembrie 1995.
•
„C.D. Zeletin face parte în categoria rară a scriitorilor care îmbină
armonios cultura umanistă cu formaţia ştiinţifică. Reputaţia sa ca traducător din
italiană şi franceză este de mult timp consacrată în teritoriul literelor româneşti.
Un talent nativ, mereu fecund şi proaspăt, modelat de o impresionantă cultură
clasică şi modernă, 1-a impus pe C.D. Zeletin ca pe unul din intelectualii de
mare calitate ai vieţii noaste spirituale.
Sunt sigur că această carte de eseuri va constitui un adevărat regal pentru
amatorii de texte rare, inteligente, spirituale. "

Ştefan Aug. Doinaş în: C.D. Zeletin, Gaură-n cer, Editura Athena,
Bucureşti, 1997, coperta a IV-a. Reluat în: C.D. Zeletin, Scrieri 2,
Colecţia Distinguo, Editura Spandugino, Bucureşti, 2012, pp. 711712 (cu facsimil).
•
,,Adagiile dlui C.D. Zeletin vor, parcă, să confrunte cu adevărul cel
puţin câteva din experienţele spirituale trăite de un intelectual umanist al
veacului nostru. Conştiinţa de sine se autodefineşte la el din unghiuri
complementare: în funcţie de percepţia raţională a palpabilului, dar şi de
căutare intuitivă a inefabilului, de moral şi de estetic, de actul viu şi de expresia
lui evanescentă, încât momentul de trăire efemeră se visează, stenic, un produs
pentru eternitate."

Vlad Sorianu, Cugetarea ca trăire, în Ateneu, anul 37, 3(366),
martie 2000, p. 4.
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•
„ ... C.D. Zeletin este nu numai o personalitate de prim rang, dar şi o
legendă în spaţiul românesc. Un cărturar-artist, tulburător de profund, care
trăieşte frenezia cunoaşterii temeinice, suferind cu melancolică luciditate de
boala perfecţiunii. Poate şi de aceea în prejma sa totul capătă relevanţă maximă.
Ca să nu-i mai amintesc talentul (literar, ştiinţific, muzical), erudiţia fără
ostentaţie, înţelepciunea, farmecul sau bunătatea ecumenică - înmănunchere
aproape neverosimilă de însuşiri, care va intimida întotdeauna. Parcă ar vorbi
chiar o altă limbă, ar vedea şi ar simţi altfel - acea senzaţie de imponderabili
tate, pe care noi, muritorii, o încercăm doar în vis... Adagii această carte
fascinantă şi de mare virtuozitate, care duce cu gândul la un rozariu rămâne,
sigur, o provocare pentru cititor. Mai întâi, din cauza exuberanţei
(inepuizabile!) a imaginaţiei verbale (pe care numai luciditatea, spiritul de
ordine o strunesc) şi a muzicalităţii textului, desăvârşirea lui aproape
estompându-i înţelesurile, asemenea unei lumini prea intense ce va dizolva
contururile. Apoi, chiar densitatea şi polisemia discursului - gândit şi cizelat cu
talent de bijutier - contrazic obişnuitele previziuni şi obligă la încetinirea
ritmului lecturii sau la reluarea unor pasaj e. Este seducţia celui care surprinde
continuu... Efortul de a intui raţionamentul artistului va avea însă efect
eliberator, inducând acea stare poetică prin care - ca un dar divin - spiritul se
perfecţionează, se potenţează. lată adevărata artă, cea care întotdeauna ne
mântuie."
-

-

Alice Ţuculescu, Aforismul - paradox, metaforă, poezie, în Viaţa
medicală, XII, 5 (527), 4 februarie 2000, p.11.
•
,,Preţuit la superlativ de spirite elevate ale culturii româneşti, ca Tudor
Vianu, Perpessicius, Alexandru Philippide ori Ştefan Aug. Doinaş, C.D. Zeletin
ne oferă astăzi încă un volum de eseuri, Amar de vreme, în care adâncimea
gândirii, erudiţia, originalitatea, fervoarea intelectuală, limbajul interdisciplinar
şi eleganţa stilului se răsfrâng asupra perceperii timpului propriu raportat la
timpul universal."

Prezentarea Editurii Vitruviu, Amar de vreme, Editura Vitruviu,
Bucureşti, 2001, coperta a IV-a.
•
„Lucrând pe o materie şi pe texte extrem de dificile, accesibile doar
unui grup de iniţiaţi (chiar şi în Italia), C. D. Zeletin acordă un spaţiu mai
extins, aşa cum se cuvenea, sonetelor lui Dante, Petrarca, Michelangelo ( ... ).
C.D. Zeletin traduce aproape 200 de sonete într-o extraordinară limbă poetică
română, sugerând tot farmecul şi originalitatea textului italian, întreaga
personalitate a autorului, respectând totodată sofisticata tehnică a sonetului ... "
[Despre C.D. Zeletin, Sonetul în zorii, amiaza şi amurgul Renaşterii italiene,
Editura Pandora-M, Târgovişte, 2002.]

Geo Vasile, Sonetul italian, pasiunea de-o viaţă a poetului
C. D. Zeletin, în Viaţa medicală, XIV, 42, 18 octombrie 2002, p. 1 1.
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•
„C.D. Zeletin nu-şi îngăduie alunecarea în sentimentalismul frivol prin
definiţie ori în familiaritatea grosieră pe care unii producători de amintiri se
arată dispuşi a o utiliza precum o, evident falsă, parolă de recunoaştere a
autenticităţii. D-sa se complace într-o lume «ideală», delicat artificioasă,
pavăză împotriva impurităţilor celei reale, dar nu un refuz al ei arogant, brutal,
ci mai curând o tentativă de ameliorare, de recuperare. Deloc un ascet sau un
sceptic moroz, scriitorul nostru e un protocolar amiabil, un monden rafinat în
maniera celui de al XVIII-iea veac. Discursul d-sale posedă o blândeţe
sapienţială ce ne duce cu gândul şi la acel clasic tardiv care a fost Anatole
France ( ... )
O pagină demnă de un foarte înzestrat memorialist! (Despre O vizită la
Tudor Arghezi, n.n.)" [Despre C.D. Zeletin, Amar de vreme, Editura Vitruviu,
Bucureşti, 2001.]
.

Gheorghe Grigurcu, Un aristocrat al scrisului, în Viaţa medicală,
XIV, 39, 27 septembrie 2002, p. 12.

•
„Doctorul C.D. Zeletin are darul de a-şi surprinde cititorii, de data
aceasta nu în calitate de poet şi traducător, ci de editor şi de interpret al unor
opere poetice meritorii. Este vorba de poezia medicului şi profesorului Vintilă
Ciocâlteu (1890 - 1947), reeditată într-un elegant volum, Adânc împietrit ( ...),
ce inaugurează colecţia Scriitori medici români. . .
"

Geo Vasile, Protagonism neoromantic şi elegie barocă, în Viaţa
medicală, XV, 19, 9 mai 2003, p. l l .
•
„Traducerea lui C.D. Zeletin, acest monah penitent şi taumaturg al
marilor texte poetice ale lumii, este calea regală spre poemele lui Verlaine..."
[Despre volumul Paul Verlaine, Poemes. Poezii. Traduceri de Şt. O. Iosif şi
C.D. Zeletin. Editura Pandora-M, Târgovişte, 2002.]

Geo Vasile, Un taumaturg al textului poetic, în Viaţa medicală, XV,
l, 7 ianuarie 2003, p. 8.
•
,,Domnul C.D. Zeletin, om de ştiinţă dublat de scriitor, încântă prin
expresie rafinată, rezultat al unei gândiri de lux, clasice, în genul moraliştilor
francezi ai veacului al XVII-iea şi al XVIII-iea. Lapidar, sentenţios, altfel spus
maiorescian, se arată, din această perspectivă, un poet moral, un predispus al
înţelepciunii ..."

Simion Bogdănescu, Expresie şi gândire de lux. O nouă lucrare a
bârlădeanului CD. Ze/etin, în Păreri tutovene, VIII, 295, 26 martie1 aprilie 1998, p. 5 şi în volumul: Simion Bogdănescu, Spic de idei,
Editura Timpul, Iaşi, 2002, pp.127-129.
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•
„C.D. Zeletin, îmbinând perfect (ori cât mai) creaţia cu analiza, a tins
mereu spre exhaustiv. L-a ajutat în asemenea întreprindere formaţia sa
enciclopedică, aceeaşi pasiune petulantă punând-o şi în dezbaterea chestiunilor
medicale ca şi în cele legate de procesul literar. Omniscienţa lui e derutantă ( ... ).
Aici, la Bârlad, şi-a lansat toate cărţile de literatură - poezie, eseistică,
aforisme -, aici conferenţiază în fiecare an, pe diverse teme, într-o inegalabilă
manieră didactico-sentimentală, aici case vechi prind strălucire când trece El
prin preajmă ( ... ). E iubit, e acceptat şi aşteptat."

Gruia Novac, Traseul unui destin sempitern. Semnul Tău e Dada, în
Pagini medicale bârlădene, VI, 62-63, 2003, p. 2.
•

„C.D. Zeletin ilustrează tipul „omului multilateral", renascentist:
medic, om de ştiinţă, el e în acelaşi timp scriitor, biograf, filolog, etnograf etc.,
productiv în fiecare domeniu. Scriitorul, de pildă, e poet, eseist, memorialist,
traducător. Iar traducătorul e poliglot şi cu deschidere spre epoci diferite. Mult
şi divers scriu şi alţii. Pe C.D. Zeletin îl distinge însă calitatea. E unul din
scriitorii contemporani cei mai îngrijiţi. Scrie parcă în halat alb, curat, vizând
realizarea unei clarităţi optime. Are gustul slovei făurite şi cultul muncii
literare. A venit în literatură cu pasiunea şi disciplina intelectuală a
medicinistului. Ceea ce ştie, ştie temeinic, de la etimon până la ultimele sensuri,
definitiv."
Constantin Călin, Cetăţeanul de onoare, în Ziarul de Bacău, vineri,
6 mai 2005, p. 4.
•
„ ...De la Renaştere încoace, de când s-a cristalizat mai ferm noţiunea
de scriitor „modem", se poate observa că mulţi dintre cei calificaţi astfel au cu
totul altă profesiune şi, bineînţeles, altă formaţie intelectuală: de la Rabelais la
Celine se semnalează mediei care scriu literatură ( ...). Şi la noi, unde, în
raccourci, se dezvăluie fenomenul, mai ales în secolul trecut, de la
V. Voiculescu la C. D. Zeletin şi de la I. Biberi la Alexandru Lungu ... "

Alexandru George, Lux şi necesitate, în Viaţa medicală, XIX, 3, 19
ianuarie 2007, p. 12.
•
„Antologia pe care (C.D. Zeletin) ne-a dăruit-o, în anul francofoniei,
carte de prim raft în bibliotecă, prilej de feerie, fast, fericită fandare a fanteziei,
înscrie un major punct între izbânzile anului literar."

Barbu Cioculescu, Prilej de feerie (Despre Antologie liricăfranceză
de C.D. Zeletin), Viaţa medicală, XIX, 6, 9 februarie 2007, p. 12.
•
„După o muncă titanică în arhive, biblioteci, colecţii particulare de
documente, medicul şi scriitorul C.D. Zeletin a publicat recent o carte
monumentală (847 p.) la Editura Vitruviu, modest intitulată Principesa Elena
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Bibescu, marea pianistă. Departe de a fi doar monografia unei excepţionale
artiste de sorginte nobiliară, exegeza autorului este în realitate un „stup de
miere" pentru istoriografii culturii româneşti din secolul al XIX-iea ( ...). Abia
de azi înainte se va scrie mult despre Elena Bibescu, despre pianistica
românească a secolului al XIX-iea..."
Viorel Cosma, Destinul tragic al unei prinţese-pianiste. O exegeză
istorico-literară monumentală a dinastiei Bibeştilor, în Jurnalul
literar, XIX, 1-4, ianuarie-februarie 2008, p. 2.
•
„Să recunoaştem: l-am citit totdeauna pe CD. Zeletin, eminent om de
ştiinţă, medic şi profesor universitar, cu aprehensiunea că vom fi mai mult ori
mai puţin dezamăgiţi de o alunecare în diletantism, de stângăcia improvizaţiei,
atât de frecvente la autorii din această speţă. Dar surpriză, surpriză! Niciodată
scrisul d-sale, fie în calitate de poet sau tălmăcitor de poezie, fie în cele de
memorialist, eseist, istoriograf nu mi-a apărut altminteri decât un produs de
scriitor deplin, cu o solidă înzestrare, emergenţă a muzei şi nu a vreunui
compromis estetic sau de altă natură. După cum nici strădania de foarte
stăruitor cercetător, aproape neverosimilă pentru un om de altă specializare, e
departe de a-i ştirbi ţinuta literară, de a-i prejudicia emoţia subtilă strecurată
între liniile tot timpul caligrafic cumpănite. Şi încă o notă bună pentru domnia
sa. Cu toate că extrem de ataşat de locul natal, de Bârladul pe care nu pregetă
a-l aminti mereu, fie şi prin mijlocirea unor inimoşi ai locului fără o prea mare
notorietate ( .. ), C. D. Zeletin nu face nici un rabat măruntului provincialism
cultural, de atâtea ori stânj enitor."
.

Gheorghe Grigurcu, O carte somptuoasă (II), în România literară,
XL, 22, 6 iunie 2008, p. 12.
•
„Nu ştiu cărei pianiste din lume i s-a mai dedicat o biografie de 850 de
pagini ( ... ). Cartea este (... ) nu numai biografia unei pianiste de viţă nobilă. Ea
este totodată şi o evocare istorico-literară a unei lungi perioade din trecutul
României, precum şi a unei clase apuse: a aristocraţiei româneşti din
Principatele Române ( ... ). Ca lectură, cartea este irezistibilă. Ea se citeşte cu
nesaţ, graţie în primul rând bagajului bulversant de cunoştinţe al autorului, dar
şi harului său de povestitor ( ... ). Cartea are şi o dimensiune morală care nu
poate fi trecută cu vederea ( ... ). Iată un intelectual care, în plină „iepocă de
aur", când atâţia istoriografi, scriitori şi poeţi români şi-au pus talentul în slujba
cuplului dictator şi a totalitarismului de inspiraţie nord-coreeană, a început să
lucreze la edificarea unei ample biografii de prinţesă, menită să devină totodată
şi o operă de readucere în atenţia cititorilor a aristocraţiei ca factor providenţial
al primenirii culturii naţionale şi europene. Mă aplec în faţa lui !"

Francisc Lâszl6, O pianistă aristocrată a spiritului, în Tribuna, VII,
141, 16-31 iulie 2008, p. 32.

27
https://biblioteca-digitala.ro

•
„C.D. Zeletin ( ... ) nu este doar poet, traducător, ci şi un subtil exeget al
istoriei mentalităţilor şi al esteticii veacurilor abordate, al Renaşterii în special,
această epocă a tuturor anticipărilor, dar mai ales a comuniunii esteticului cu
eticul, a neoplatonismului cu frumuseţea etosului creştin ( ... )
Lucrând pe o materie lingvistică imperfectă, pe texte extrem de dificile prin
termeni ce contau atât pe limbajul poetic livresc, cât şi pe idiomul dialectal
local, adesea polisemantici sau reprezentând de-a dreptul coduri secrete, ediţia
de faţă acordă cel mai mare spaţiu sonetelor lui Dante, Petrarca, Boiardo,
Lorenzo zis Magnificul ( ...).
C.D. Zeletin, printr-o echilibristică fastuoasă între cele două limbi,
printr-o strădanie excepţională ce înseamnă cercetare intraverbală, mimetism,
volubilitate şi făcând uz de un al şaselea simţ, cel al fluenţei limbajului poetic
românesc, restituie farmecul şi originalitatea textului original, inclusiv
personalitatea sonetistului ... "
.

Geo Vasile, Sculptura/a muzicalitate a sonetului, în Viaţa medicală,
XX, 51, 19 decembrie 2008, p. 12 (despre volumul Sonetul italian in
Evul mediu şi in Renaştere, Editura Hurnanitas, Bucureşti, 2008.
•
,,Prin portretele d-sale de o densă substanţă„ neconstrângătoare însă
prin afirmaţii casante ori prin tuşe pamfletare, ci mai totdeauna cumpătate,
senine în duhul clasicităţii ce-l distinge, C.D. Zeletin îşi probează iarăşi
magnanimitatea, lăsând loc unor noi nuanţe, tâlcuri, interpretări. O mai largă
recunoaştere ce o merită cu prisosinţă e zădărnicită de umoarea oţioasă a unora
dintre criticii noştri, nedispuşi a recunoaşte pluralitatea meritelor egale ale
uneia şi aceleiaşi personalităţi, în situaţia, cum e cea a cazului în speţă, a unui
om de ştiinţă care e şi scriitor, sau a unui critic care e şi poet ori (şi)
romancier."

Gheorghe Grigurcu, Duhul clasicităţii, [Despre volumul:
C.D. Zeletin, Distinguo], Acolada li, 15, p. 3, decembrie 2008 şi în:
C.D. Zeletin, Scrieri 3, Colecţia Distinguo, Editura Spandugino,
Bucureşti, 2013, pp. 931-940.
•
„C.D. Zeletin este, în momentul de faţă, cel mai prolific, divers, adânc
autor dintre medicii-scriitori, o prezenţă remarcabilă şi remarcată de toate
uniunile de creaţie ale acestora, inclusiv U. M. E. M .[Union Mondiale des
Ecrivains Medecins], precum şi de cele ale scriitorilor de îndeletnicire unică.
Recunoaşterea acestor excepţionale calităţi de artist al cuvântului s-a aflat la
baza alegerii sale în fruntea S.M.S.P.R. [Societatea Medicilor Scriitori şi
Publicişti din România]."

Mihail Mihailide, Literatura artistică a medicilor, volumul II,
N.- Z., Editura Viata medicală românească, Bucureşti, 2009, pp. 260-

263.
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•
„Cartea [C.D. Zeletin, Doctor Alexandru Brăescu, 1860 - 1917.
Contribuţii documentare, n. red.] are o valoare majoră pentru cultură, literatură,
istoria locurilor însemnate din leagănul existenţei neamului şi, nu în ultimul
rând, serveşte aşezării ctitorilor Medicinii naţionale pe piedestalul meritat.
Entuziasmul de cititor mi-a fost trezit de ( ...) comoara de informaţii ( ...),
erudiţia, ( ... ) dublată de inefabila inspiraţie de a reînvia acel timp irepetabil care
a fugit ( ... ). Autorul are puterea hipnotică de a stârni imaginaţia, întrupând
fantezia şi chiar fantasmele în tablouri dramatice pe care actorii, fantome
revenite, le joacă empatic.
Î n sÎarşit, aderenţa la lectura acestei cărţi captivante, rezistă la orice
desprindere. Pentru care motiv? Datorită discursului cu identitate unic
personală, alcătuită dintr-un limbaj doct, dar presărat cu vorbe aduse de pe
valea Zeletinului, din trecutul răzăşesc. Tocmai acest discurs, cu farmece
osmice ascunse, naşte incantaţia pe care o simţim ascultându-l pe C.D. Zeletin."

Al. Trifan, Un ctitor nedreptăţit, [Doctorul Alexandru Brăescu,
ctitor al psihiatriei moderne, n. ed.], Viaţa medicală, XXII, 3, 22
ianuarie 2010 şi în: C.D. Zeletin, Scrieri 4. Istoriografice, Colecţia
Distinguo, Editura Spandugino, Bucureşti, 2014, pp. 439-443.
•
„Detaliul care-l singulariza în masa cadrelor didactice de la Medicină
era pofta cărturărească. Conferenţiarul invoca persoane, cărţi sau versuri cu
plăcerea cu care alţii degustă aroma unui vin bun. O bucurie nesimulată îi
însoţea peroraţiile, C.D. Zeletin digerând cultura la propriu, ca pe o hrană
propriu zisă, fără ostentaţie şi îară parăzi cabotine. De fapt, Zeletin secreta
cultură cu uşurinţa cu care o glandă îşi secretă hormonii, porii pielii sale părând
anume dilataţi pentru a emana particule olfactive de ordin spiritual [ ... ]. Dar ce
te înmărmurea la Zeletin nu era atât luxurianţa erudiţiei, înspăimântătoare şi
inexplicabilă din perspectiva unui om normal,cât împrejurarea că acest apetit nu
cunoştea întreruperi. [ ...].
Acest hedonist al cunoştinţelor te năucea cu amănunţimea sisifică a
docţeniei sale. Ştia o carte nebunească... "

Sorin Lavric, Picături savante, În România literară, XLII, 5, p. 9,
19 februarie 2010 şi în: C.D. Zeletin, Scrieri 3, Colecţia Distinguo,
Editura Spandugino, Bucureşti, 2012, pp. 941-946.
•
„ În definitiv, farmecul personalităţii lui C.D. Zeletin vine din punerea
în ecuaţie a rigorii, ca tărie de caracter, şi a blândeţii creştine venind direct din
omenia mioritică. De-aici, probabil, şi afinitatea lui cu formele fixe ale liricii,
pasiunea cu care a tradus sonetele italiene ale lui Michelangelo şi ale altora, dar
şi marea poezie a lui Baudelaire. Priveşte sonetul „pitagoreic", sub fascinaţia
numărului, punându-şi, de exemplu, întrebarea tulburătoare: de ce s-a oprit
Shakespeare la 154 de sonete? Or, un sonet are 154 de silabe.
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Shakespeare n-a respectat rigorile sonetului italian al Dulcelui Stil Nou
(preferând decasilabul în locul endecasilabului, cât şi dispunerea în trei catrene
şi un distih), dar peste rigoarea numerică n-a putut trece. Eminescu, iubitorul de
caractere, era convins că Bătrânul dascăl din Scrisoarea I sprij ină lumea şi vecia
într-un număr. Altminteri, Rămânerea trecerii (cartea lui C.D. Zeletin, n.red.)
titlu oximoronic, rezonant cu clipa cea repede eminesciană, se deschide cu
eseul Prestigiulfilozofic al singularului, închinat gândirii lui Eminescu ...
"

Theodor Codreanu, Euharistie artistică, în Dacia literară, XXIII,
5-6 (104-105), I aşi, 2012, pp. 102-105, şi în: C.D. Zeletin, Scrieri 3,
Colecţia Distinguo, Editura Spandugino, Bucureşti, 2012, pp. 947956.
•
„Volumul despre care vorbesc aici - Michelangelo, Rime I Poezii.
Opera Omnia. Traducere din italiană şi postfaţă de C.D. Zeletin, Editura
Humanitas, Bucureşti, 2011- ( . . . ) poate fi privit ca o versiune nouă oferită de
acelaşi sensibil şi măiestru traducător al poeziei michelangioleşti ( .. ). Poezia
lui Michelangelo este unul din cele mai dificile texte din cultura italiană ( ... ). A
traduce poezia lui Michelangelo fără a-i respecta caracteristicile stilistice şi
metrice înseamnă a transmite cititorului străin o imagine parţială şi deformată,
din care pot reieşi idei, aspiraţii, sentimente, dar nu profunda ei inventivitate şi
originalitate. Cu toate acestea, majoritatea traducerilor în limbile de mare
prestigiu se fac vinovate de această trădare. Spre deosebire de acestea,
C.D. Zeletin a înfruntat provocarea şi a învins: a dat sens pasajelor obscure fără
a recurge la o traducere explicativă; a evitat excesele baroce ale originalului
fără a ştirbi raritatea expresiei; a înlocuit inevitabilele arhaisme ale unui text din
secolul al XVI-iea printr-un parfum vetust al turnurii şi al sunetului; a respectat
cu virtuozitate metrica originalului; a răspuns complexităţii originalului prin
splendida bogăţie a vocabularului şi măiastra plăsmuire a imaginilor. Cred că
ne aflăm dinaintea unei realizări monumentale ...
.

"

Bratu Elian, Poezia lui Michelangelo: darul lui
C.D. Zeletin, în Viaţa medicală, XXIII, 31 (1125), 5 august 2011,
p. 12.
Smaranda

•
„Ca şi volumul precedent, Distinguo (Editura Vitruviu, 2008), acesta
[Rămânerea trecerii, Editura Spandugino, Bucureşti, 2011) este alcătuit
dintr-un soi de tablete literare ( ... ). Ca substanţă şi ca stil, ele sunt însă greu de
deosebit: căci eseurile şi convorbirile sunt pline de evocări, iar unele evocări
sunt splendide schiţe, mai reuşite ca schiţele înseşi. Şi toate au un aer comun
care vine în bună măsură de la faptul că nu le lipseşte un sâmbure autobiografic
sau, mai corect spus, au un miez trăit, de unde se deapănă o meditaţie care
capătă consistenţă şi rost. Meditaţia e legată de oameni (mulţi şi minunaţi, pe
care autorul îi restituie memoriei colective), de locuri, de limbaj şi de arta
cuvântului. Şi toate sunt scrise într-o limbă imaginifică, unduioasă, cu un uşor
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parfum arhaizant, dar totodată precisă, sintetică, uneori apoftegmatică - limbă
care nu constituie doar un model de scriere, ci şi un model de relaţie cu
limbajul. Lectura acestei cărţi este o desfătare."
Smaranda Bratu Elian, /tinerariile spiritului, în Viaţa medicală,
XXIII, 51-52(1145-1146), 23 decembrie 2011, p. 24.
•

„Carierele sale de om de ştiinţă şi de artist s-au împletit armonios,
profesorul universitar de la Catedra de biofizică a Universităţii de Medicină
„Carol Davila" armonizându-se cu eseistul, poetul, istoriograful, monografistul,
traducătorul literar, muzicologul, ziaristul şi conferenţiarul de radio şi
televiziune ( ... ), aşezându-l pe C.D. Zeletin în vârful piramidei oamenilor noştri
de cultură universală."
Viorel Cosma, Portrete sentimentale: C.D. Zeletin, Radio România
Cultural, 19 mai 2012.
•
[Despre volumul Scrieri I de C.D. Zeletin]. „Este o carte preţioasă, pe
care o iei în mână cu respect şi admiraţie, chiar înainte de a o deschide; ea ni se
prezintă într-o formă care imită conţinutul, sobru, înalt şi responsabil, este un
manifest pentru o altfel de cultură, legată de tradiţie şi de permanenţă, care se
opune grabei şi fuşerelii curente. Această formă, care respiră eleganţă şi
rafinament, îmi aminteşte acel episod din viaţa lui Machiavelli, când
florentinul, aflat în surghiun într-un sat din Toscana, după ce îşi petrecea ziua
printre ţărani şi văcari, în ponosite haine de lucru, seara, retras în chilia
spiritului, îmbrăca cele mai alese veşminte ale sale pentru a-i putea citi pe
clasici. Există scrieri, ne învaţă Machiavelli, ne învaţă şi Editura Spandugino,
care, pentru a fi pătrunse în spiritul lor, au nevoie de un respect exterior, de un
ritual şi un cult al frumuseţii şi armoniei, care să le preceadă şi să le
însoţească."

Smaranda Bratu Elian, Început de bilanţ, în Viaţa medicală, XXIV,
36, 7 septembrie 2012, p. 12.
•
„Cea dintâi impresie pe care o produce opera lui C.D. Zeletin este
armonia. Izvorul acesteia nu este altul decât vocaţia primă, pe care el însuşi şi-o
recunoaşte, poezia. Un aforism o defineşte astfel: ,,Poezia rămâne muzica
actului de gândire." C.D. Zeletin este poet în fiecare pagină pe care o scrie,
chiar şi în aceea care se arată mai strict erudită, deci ameninţată de uscăciune.
În felul ei, această operă musteşte de moldovenitate, ridicată pe treapta de sus a
universalităţii. Un om care n-a putut urî şi care s-a detaşat cu limpezime de
ispita discordiei mioritice bântuitoare, la românul mediu, alegând recursul la
splendoare despre care vorbea Hans Urs von Baltasar, invocat, în cazul
ciobanului mioritic, de către Nicolae Steinhardt, într-un frumos eseu. „Nu pot
urî", mărturiseşte autorul în aforisme. ,,Alte păcate am, dar pe acesta cred că nu.
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Când voi trece Dincolo, va trebui să născocesc ceva în pnvmta urii,
încredinţându-mă că, totuşi, e cu putinţă să fi urât. Dar cum am să fac lucrul
acesta fără riscul păcatului celuilalt, al minţirii?!" ( ...] Î n toate, Scrierile lui
C.D. Zeletin conturează, încă de pe acum, imaginea unuia dintre ultimii mari
cărturari şi creatori din generaţia '60, model exemplar de care cultura noastră
are atâta nevoie, într-o vreme de confuzie şi degradare a valorilor spirituale."
Theodor Codreanu, C.D. Zeletin, Armonia personalităţii, în Vitraliu,
Bacău, XX, 3-4 (39), noiembrie 2012, pp. 30-31.

•
„Prima oară aflasem de C. D. Zeletin în legătură cu fapta sa unică în
literatura română: traducerea integrală în limba română a Florilor Răului ale lui
Charles Baudelaire. Cunoşteam antologia realizată de Geo Dumitrescu, în care
se regăseau numeroşi competitori în realizarea unor variante româneşti ale unor
poezii ale marelui poet francez, nu lipseau de acolo nici Arghezi, nici Ion
Barbu, nici Philippide, nici atâţia alţii, care de care mai redutabili, dar fiecare
cu câteva poezii şi nici ansamblul lor nu acoperea întregul volum în discuţie.
Întreprinderea dusă la capăt de C. D. Zeletin este de proporţii titanice şi singură
putea justifica o viaţă de om. Aflasem ulterior, când avusesem ocazia de a-l
întâlni personal, că a lucrat la această traducere timp de mai multe decenii. Era
de înţeles, dar acum, cu publicarea întregii sale opere literare, la Editura
Spandugino, ne dăm seama de forţa sa creatoare, care s-a împărţit între două
teritorii, unul al ştiinţei, biofizica., altul al artelor. . . "

Acad. Solomon Marcus, Pe aceeaşi lungime de undă. Pe marginea
Scrierilor lui C.D. Zeletin, în Viaţa medicală, XXV, 51-52,
20 decembrie 2013, p. 20.
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VOLUME LITERARE
DE
C.D. ZELETIN

l . MICHELANGELO, Sonete, tălmăcire, studiu introductiv, note şi comentarii
de C.D. Zeletin, Cuvânt înainte de Acad. Tudor Vianu, E.L.U., Bucureşti, 1964.
Premiul I şi Medalia de aur la Concursul de carte, Edinbourgh, 1 965.

Lirica Renaşterii italiene, tălmăcire şi studiu introductiv de C.D. Zeletin,
Editura Tineretului, „Cele mai frumoase poezii", Bucureşti, 1966.

2.

Prima antologie de poezie a Renaşterii italiene care apare în limba româna.. Este un florilegiu
conţinând capodopere lirice ale lui Francesco Petrarca, Lorenzo de' Medici, Angelo Poliziano,
Jacopo Sanna.z.aro, Michelangelo Buonarroti, Vittoria Colonna, Galeotto del Carreto, Gaspara
Stampa, Giordano Bruno.

3. CHARLES BAUDELAIRE, Florile Răului, E.L.U., Bucureşti, 1968.

Ediţie colectiva., reunind cele mai bune ta.lmAciri în limba româna. apa.rute timp de un secol.
Dintre traduca.torii în viaţa., C.D. Zeletin este cel mai bine reprezentat.

4. VALMIK.I, Ramayana, repovestită de C. Rajagopalachari, două volume, în
româneşte de S.E. Demetrian, C. D. Zeletin, G. Coşbuc, E.P.L., Bucureşti,
1968.
5. C.D. ZELETIN, Sonetul italian în Evul mediu şi în Renaştere, voi. I şi II ,
Editura Minerva, Bucureşti, 1970.

Este cea dintâi mare antologie din ţara noastră a sonetului. Ea reuneşte opera a peste 70 de
poeţi, începând cu Şcoala siciliana. (secolul al XIII-iea), reprezentând pe marii poeti prerenascentişti
ca Dante, Petrarca, Boccaccio, marii artişti ai Renaşterii ca Lorenzo de' Medici, Michelangelo,
Giovanni Pico delia Mirandola, Torquato Tasso etc., pentru a termina cu poeţii-filozofi ai „Şcolii
Noi", Giordano Bruno, Tommaso Campanella. Cele doua. volume cuprind deci peste patru secole
de poezie.

6. ALESSANDRO P ARRONCHI, Michelangelo sculptor, în româneşte de
C.D. Zeletin, Editura Meridiane, Bucureşti, 1970.
7. ALEXANDRINA ENĂCHESCU CANTEMIR, Portul popular românesc,
ediţie îngrij ită şi studiu introductiv de C.D. Zeletin, Editura Meridiane,
Bucureşti, 197 l ; retipărită în Japonia, Editura Kobunsha Co., Ltd., Tokio, 1976.

Diploma. şi Medalie la Expoziţia Internaţionala. de Carte, I. B. A., Leipzig, 1 97 1 .
Albumul, alcătuit din 80 de planşe realizate în uleiuri, face parte dintr-un manuscris de cca.
1 OOO de planşe şi este cea mai ampla. lucrare de acest gen din etnografia româneasca.. in realizarea
planşelor, autoarea a fost ajutata. de nepotul său, bun desenator, George Emil Palade, viitor laureat
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al Premiului Nobel pentru Medicină (1 974). Un prim volum a fost tipărit în 1 939. Unică în felul şi
dimensiunile ei, lucrarea a fost solicitată autoarei încă de la începutul secolului XX de către Spiru
Haret.

8. ROMAIN ROLLAND, Viaţa lui Michelangelo, în româneşte
CD. Zeletin, Editura Meridiane, Bucureşti, 1971; ediţia a II-a, 1995.

de

9. CORNELIA COMOROVSCHI, Literatura Umanismului şi a Renaşterii,
voi. I (Italia), Editura Albatros, Bucureşti, 1972.
Cuprinde traduceri din italiană şi latină de C.D. Zeletin.

l O. Neapole, text de CD. Zeletin, fotografii de Hedy Loffier, Editura
Meridiane, Bucureşti, 1973 .

11. MICHELANGELO BUONARROTI, Sonete şi crâmpeie de sonet.
Alcătuirea ediţiei, studiu introductiv, traducere, note şi comentarii de CD.
Zeletin, Editura Albatros, Bucureşti, 1975.
Premiul Asociaţiei Scriitorilor din Bucureşti, 1 975.

12. C. D. ZELETIN,
Bucureşti, 1977.

Călătorie

spre

transparenţă,

Editura

Eminescu,

Carte de poezii originale. Cuprinde o selecţie din cele mai reprezentative poezii scrise pe
parcursul a două decenii, ordonate pe ideea atingerii de către propensiunea lirică a esenţei,
transparenţă pe care se structurează toate înBţişările lumii exterioare şi sufleteşti.

13. MICHELANGELO BUONARROTI, Scrisori urmate de Viaţa lui
Michelagno/o, scrisă de Ascanio Condivi, două volume. Alcătuirea ediţiei,
traducere, studiu introductiv, note şi comentarii de CD. Ze/etin, Editura
Meridiane, Bucureşti, 1979.
14. C.D. ZELETIN, Lirică franceză modernă. Florilegiu, Editura Albatros,
Bucureşti, 1981.
Cuprinde un mănunchi de capodopere lirice, selectat după gustul tălmăcitorului, ale
următorilor poeţi de primă importanţă ai literaturii franceze: Gerard de Nerval, Theophile Gautier,
Charles Baudelaire, Stephane Mallarme, Paul Verlaine, Arthur Rimbaud, Paul Valc!ry, Guillaume
Apollinaire.

15. C.D.ZELETIN, Ideograme în nisipul coridei. Editura Cartea Românească,
Bucureşti, 1982.
Este o carte de proză gnomică şi filozofică, scrisă sub formă de aforisme şi eseuri scurte.

16. MICHELANGELO, Poezii. Opera omnia, traducere, prefaţă, tabel
cronologic, note şi comentarii de CD. Zeletin, Editura Minerva, Biblioteca
pentru toţi, Bucureşti, 1986.
Rodul unei munci de peste 25 de ani, volumul prezintă cititorului român, pentru întâia oară,
opera literară integrală a divinului florentin.
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17.

C.D. ZELETIN, Andaluzia, Editura Cartea românească, Bucureşti, 1986.

Volum de poezii originale cuprinzând, pe lângă o selecţie de poezii reprezentative din ultimii
ani, un grupaj de „sonete de odinioară", cele mai multe legate de Bârlad.

18. AL.TZIGARA-SAMURCAŞ, Scrieri despre arta românească, ediţie
îngrijită, studiu introductiv, cronologie, bibliografie şi note de C.D. Zeletin.
Editura Meridiane, Bucureşti, 1987.
Retipărirea, după 50 de ani, a unei părţi semnificative din scrierile despre artă ale lui Al.
Tzigara-Samurcaş, creatorul muzeografiei ştiinţifice româneşti.

19. ŞT. ZELETIN, Burghezia română, originea şi rolul ei istoric, ediţia a II-a,
îngrij ită de C.D. Zeletin, Editura Humanitas, Bucureşti, 1991.
Este prima reeditare a acestei opere fundamentale a lui Şt. Zeletin. C.D. :l.eletin, îngrijitorul
ediţiei, a adus elemente biografice inedite şi a rectificat o seamă de erori pe care diferiţii editori ai
acestui mare gânditor le-au strecurat de-a lungul timpului.

20. CHARLES BAUDELAIRE, Florile Răului, în versiunea lui C.D. Zeletin,
Editura Univers, Bucureşti, 1991.

Elaborată pe parcursul a 40 de ani, este prima traducere integrală a Florilor Răului de
Charles Baudelaire, în viziunea unui singur poet, capodopera tradusă parţial de mari personalităţi
ale culturii noastre, ca N. Iorga, Tudor Arghezi, Ion Pillat, Perpessicius, Al. Philippide etc. Premiul
Salonului Naţional al Cărţii, Cluj-Napoca, 1 99 1 şi Premiul Uniunii Scriitorilor pentru cea mai bună
traducere a unei capodopere lirice.

21. ŞT. ZELETIN, Neoliberalismul, ediţia a III-a, îngrijită de C.D. Zeletin,
Editura Scripta, Bucureşti, 1992.

Urmând indicaţiile lăsate în manuscris de către autor, C.D. Zeletin a îmbogăţit ediţia cu trei
noi capitole, dintre care unul inedit.

22. MICHELANGELO, Quindici sonetti. Cincisprezece sonete, Versione
romena di I versiunea în limba română: C.D. Zeletin, Editura Kriterion,
Bucureşti, 1992. Cu zece gravuri de Simona Bucan.
Ediţie bibliofilă.

23. C.D. ZELETIN, Respiro în amonte, Editura Cartea românească,
Bucureşti, 1995.
Este un volum de studii, eseuri şi contribuţii de istorie literară. Dintre acestea din urmă, este
suficient să amintim descoperirea, într-un text latin din Evul Mediu, a paternităţii literare a unicului
sonet al lui Leonardo da Vinci.

24. C.D. ZELETIN, Gaură-n cer. Eseuri, Editura Athena, Bucureşti, 1997.
Tablete, axate pe o idee originală sau pe evocarea unei personalităţi.

25.

C.D. ZELETIN, Adagii, Editura Athena, Bucureşti, 1999.

O carte de aforisme şi proză apoftegmatică, echilibrându-se - în opera autorului - cu
volumul Ideograme în nisipul coridei.
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26.

C.D. ZELETIN, Amar de vreme, Editura Vitruviu, Bucureşti, 200 1 .

Volumul consacri formula noul a evoclrii-eseu, cu valoare deopotrivi istoriografici şi
eseistică. Editia a II-a, Editura Sfera, Bârlad, 2006.

27. C.D. ZELETIN, Sonetul în zorii, amiaza şi amurgul Renaşterii italiene,
Editura Pandora-M, Tâfgovişte, 2002.

;
Florilegiu de traduceri din poetii: Francesco d Assisi, Guido Guinizelli, Dante Alighieri,
Francesco Petrarca, Lorenzo de Medici, Michelangelo Buonarroti, Francesco Bemi, Gaspara
Stampa, Giordano Bruno, Tomrnaso Campanella. Editie restrânsl şi revizuitl a Sonetului italian în
Evul mediu şi în Renaştere ( 1 970).

28. C. DIMOFTACHE ZELETIN, Ştefan Zeletin. Contribuţii documentare,
Editura Corgal Press, Bacău, 2002.
Recent. colectia "Clrti fundamentale ale culturii române" a publicat Burghezia Română şi
Neoliberalismul de Ştefan Zeletin. Raportate la importanta acestor lucrlri, capodopere ale gândirii
sociologice româneşti, documentele privitoare la viata filozofului sunt putine şi contin unele erori.
C.D. Zeletin publici un numlr apreciabil de documente inedite din arhivele româneşti şi strline
(cca. 250 de pagini), utile viitorului biograf al filozofului.

29. PAUL VERLAINE, Poemes. Poezii. Traduceri de Şt. O. Iosif şi
CD. Zeletin, Editura Pandora-M, Târgovişte, 2002.

O selectie operatl de editorul care s-a oprit la acele texte unde arta celor doi traducltori intri
în consonant1.

30. VINTILĂ CIOCÂLTEU, Adânc împietrit. Poezii, Ediţie îngrij ită de
CD. Zeletin, Editura Cartea universitară, Bucureşti, 2003.

Editie de lux a unui important scriitor medic, biochimist de notorietate mondiali şi poet
reprezentativ pentru marele curent al Gândirii. Anexa documentari cuprinde mlrturii inedite asupra
tragicii morti a acestui savant şi profesor universitar, cea dintâi victiml a agresiunii bolşevismului
în universitatea bucureşteanl.

31. C.D. ZELETIN, Antologie din lirica franceză, Editura Pandora-M,
Târgovişte, 2006.
Florilegiu de traduceri din poetii Alfred de Vigny, Theophile Gautier, Charles Baudelaire,
Stephane Mallanne, Paul Verlaine, Arthur Rimbaud, Emile Verhaeren, Guillaume Apollinaire.
Edi!ie bilingvi, reproducând Florilegiul francez din 1 9 8 1 , revizuitl însl, şi cu doi poeti nou
introduşi: Alfred de Vigny şi Emile Verhaeren.

32. ALEXANDRU TZIGARA-SAMURCAŞ, Memorii III, 1919-1930. Lupta
vieţii unui octogenar. Ediţie îngrijită şi Studiu introductiv de CD. Zeletin,
Editura Meridiane, Bucureşti, 2003.
33. G. TUTOVEANU, Albastru. Poezii alese. Ediţie alcătuită de Mircea şi
Sergiu Coloşenco. Bibliografie de Al. Tutoveanu şi CD. Zeletin. Traduceri în
franceză de CD. Zeletin. Editura Sfera, Bârlad, 2003.
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34. C.D. ZELETIN, Scânteind ca Sirius„. Scrisorile de tinereţe ale
Zoei G. Frasin către G. Tutoveanu. Comentariu urmat de Contribuţii
documentare la biografia poetului G. Tutoveanu. Editura Sfera, Bârlad, 2004.
„Cartea este importantă şi pentru un viitor cercetător psihanalist al vietii marelui poet şi
matematician Ion Barbu (Dan Barbilian), Zoe G. Frasin fiind mătuşa sa" (Top Business, XII, 2 1 ,
p. 1 3, 20-26 mai 2004). Premiul „Stolnicul Constantin Cantacuzino" a l Fundatiei Culturale Magazin
Istoric, 2006.

35. CHARLES BAUDELAIRE, Florile Răului, Traducere, cronologie, note şi
comentarii de C.D. Zeletin. Ediţia a II-a, ilustrată cu desene de Charles
Baudelaire. Ediţie bibliofilă Editura Aldine, Bucureşti, 2004.

„Cel dintâi traducător în româneşte al integralei Florile Răului, C.D. Zeletin, ne oferă o nouă
editie revăzută a acestei capodopere. Volumul (legat în piele naturală) este ilustrat cu desene ale
marelui poet francez" (Săptămânalul international Top Business, XII, 2 1 , p. 1 3, 20-26 mai 2004 ) .

36. TOMMASO CAMPANELLA, La Citta de/ Sole. Poesie filosofiche/
Cetatea Soarelui, traducere din italiană de Smaranda Bratu Elian, şi Poezii
filozofice, traducere din italiană de C.D. Zeletin şi Smaranda Bratu Elian.
Ediţie îngrij ită de Smaranda Bratu Elian. Cu o prefaţă de Tonino Tomitore.
Editura Humanitas, Bucureşti, 2006. Ediţie bilingvă.
37. G. TUTOVEANU, Poezii. Format liliput. Cu un Medalion de T. Arghezi.
Ediţie îngrij ită de C.D. Zeletin. Editura Sfera, Bârlad, 2007. Ediţia a doua,
revizuită, la aceeaşi editură, în anul 2015, cu prilejul sărbătoririi centenarului
Academiei Bârlădene.
38. ALEXANDRU TZIGARA-SAMURCAŞ, Lupta vieţii unui octogenar.
Memorii, 1931-1936. Ediţie îngrij ită, studiu introductiv şi cronologie de
C.D. Zeletin. Editura Vitruviu, Bucureşti, 2007.
39. C.D. ZELETIN, Principesa Elena Bibescu, marea pianistă. Cronică,
Editura Vitruviu, Bucureşti, 2007. Ediţia a II-a, aceeaşi editură, 2008.
Este o cercetare muzicologică masivă, densă în date inedite, privitoare la „prima vice-mamă"
a lui Enescu, care i-a intuit cea dintâi geniul componistic şi l-a impus cu putere în conştiinta
artistică pariziană. Premiul „I. C. Filitti" al Fundatiei Culturale Magazin istoric, 20 1 0.

40. ALEXANDRU TZIGARA-SAMURCAŞ, Lupta vieţii unui octogenar.
Memorii, 1937-1941. Ediţie îngrijită, studiu introductiv şi cronologie de
C.D. Zeletin. Editura Vitruviu, Bucureşti, 2008.
41. // sonetto italiano de/ Medioevo e def Rinascimento I Sonetul italian în
Evul mediu şi în Renaştere. Antologie, traducere din italiană şi postfaţă de
C.D. Zeletin. Prefaţă de Natascia Tone/li. Note explicative şi note bibliografice
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de C.D. Zeletin şi Smaranda Bratu Elian. Ediţie îngrijită de Smaranda Bratu
Elian. Editura Humanitas, Bucureşti, 2008.
Este o selecţie şi o revizuire profundă a sonetelor din volumele de la poziţia nr.5 a
bibliografiei de fa\ă.

42. C.D. ZELETIN, Distinguo. Eseuri.Evocări. Scriitori medici. Convorbiri.
Editura Vitruviu, Bucureşti, 2008.
43. C. DIMOFTACHE ZELETIN, Doctorul Alexandru Brăescu, 1860 -191 7.
Întemeietor al învăţământului universitar de psihiatrie din Moldova, ctitor al
Spitalului Socola din Iaşi. Contribuţii documentare. Editura Corgal Press,
Bacău, 2009.
Este un studiu de iatroistoriografie consacrat unei figuri de mare însemnătate a medicinii
româneşti, psihiatru de prestigiu în lumea medicală şi intelectuală a vremii, unul din primii
europeişti din România, intelectual de cultură engleză - o raritate pe atunci - şi franceză, cel dintâi
profesor de psihiatrie al Facultăţii de Medicină din Iaşi şi creator al Socolei.

44. CHARLES BAUDELAIRE, Florile Răului, Traducere, cronologie, note şi
comentarii de C.D. Zeletin. Ediţia a III-a, ilustrată cu desene de Charles
Baudelaire. Editura Sfera, Bârlad, 2011.
45. ION BUZDUGAN, Miresme din stepă. Poezii. Ediţia a doua. Format
liliput.Cu o prefaţă şi o prezentare de N. Iorga. Ediţie îngrijită de C.D. Zeletin,
Editura Sfera, Bârlad, 201 l .
46. C.D. ZELETIN, Scrieri / * , Colecţia Distinguo, Editura Spandugino,
Bucureşti, 2012, 758 p. Cuprinde volumele: Călătorie spre transparenţă.
Poezii; Andaluzia. Poezii; Ideograme în nisipul coridei, proză aforistică;
Adagii. Zdrenţe în paradis. Proză apoftegmatică; Respiro în amonte. Eseuri.
47. C.D. ZELETIN, Scrieri 2, Colecţia Distinguo, Editura Spandugino,
Bucureşti, 2012, 724 p. Cuprinde volumele: Gaură-n cer. Eseuri; Amar de
vreme. Eseuri.
48. C.D. ZELETIN, Scrieri 3, Colecţia Distinguo, Editura Spandugino,
Bucureşti, 2013, 974 p. Cuprinde volumele: Distinguo. Eseuri; Rămânerea
trecerii. Eseuri.
49. C.D. ZELETIN, Scrieri 4. Istoriografice, Colecţia Distinguo, Editura
Spandugino, Bucureşti, 2014, 1390 p. Cuprinde volumele: Doctorul Alexandru
Brăescu (1860-1 91 7) Contribuţii documentare; Scânteind ca Sirius ... ;
Contribuţii documentare la viaţa şi opera lui Ştefan Zeletin; Tenorul de
reputaţie europeană Tomel Spătaru (1909-1961). Contribuţii documentare;
Etimologii.
•

Seria de Scrieri va cuprinde 7 volume.
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OMAG I U
C . D . ZELETIN

170

Omagiu C.D. Zeletin 70, Direcţia Judeţeană pentru Cultură, Culte şi
Patrimoniul Cultural Naţional Bacău, Centrul Internaţional de Cultură şi
Arte „George Apostu" Bacău, 2005, 570 p.

Volumul cuprinde:

Notă asupra ediţiei;
George Emil Palade către C.D. Zeletin;

Curriculum vitae;
Păreri critice;
Volume;
CRESTOMAŢIE:
G. Tutoveanu către C.D. Zeletin (Bârlad, 4 august 1 953);
G. Tutoveanu către C.D. Zeletin (Bârlad, 1 4 decembrie 1 953);

Ion Buzdugan către Perpessicius (Bucureşti, I O iunie 1 957);
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Ion Buzdugan şi G.G. Ursu către C.D. Zeletin (Bucureşti, 3 1
iulie 1 95 7);
Perpessicius către Ion Buzdugan (Bucureşti, 28 iulie 1 95 7);
Perpessicius către C.D. Zeletin (Bucureşti, 23 noiembrie 1 95 8);
G.G.Ursu, Jurnal literar. Fragmente;
Perpessicius către C.D. Zeletin (Bucureşti, 25 ianuarie 1 959);
Perpessicius către C.D. Zeletin (Bucureşti, 19 aprilie 1 959);
Perpessicius către C.D. Zeletin (Bucureşti, 20 iunie 1 959);
Perpessicius către C.D. Zeletin (Bucureşti, 19 iulie 1 959);
Perpessicius către C.D. Zeletin (Scăeni, 4 septembrie 1 959);
Perpessicius către C.D. Zeletin (Bucureşti, 7 decembrie 1 959);
T. Vianu şi Perpesssicius către Ovid S. Crohmălniceanu
(Bucureşti, 27 ianuarie 1 960);
T. Vianu către C.D. Zeletin (Bucureşti, 14 ianuarie 1 96 1 );
Perpessicius către C.D. Zeletin (Bucureşti 1 ianuarie 1 96 1 ),
Perpessicius către C.D. Zeletin (Bucureşti, 3 decembrie 1 96 1 );
Perpessicius către C.D. Zeletin (Bucureşti, 6 ianuarie 1 962);
A.E. Baconsky, Sonete de Michelangelo în traducerea lui
C.D. Zeletin;
Acad. Tudor Vianu, Cuvânt înainte la Sonete de Michelangelo în
tălmăcirea lui C.D. Zeletin;
Perpessicius, Sonetele lui Michelangelo;
Ion Grigoriu, Michelangelo, Sonete;
Perpessicius către C.D. Zeletin (Bucureşti, 20 august 1 965).
Facsimil;
Ion Potopin, Sonete de Michelangelo, în traducerea lui
C. D. Zeletin;
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Perpessicius către C.D. Zeletin (Viena, 9 februarie 1 967);
Al. Philippide, Însemnare din 1967;
D.D. Panaitescu şi Perpessicius către C.D. Zeletin (Câmpina,
22 august 1 967);
Perpessicius către C.D. Zeletin (1 ianuarie 1 97 1 );
Veronica Porumbacu, Sonetul italian;
D. Florea Rarişte, Sonetul italian în Evul Mediu şi în Renaştere;
Gino Lupi către C. D. Zeletin (Milano, 2 1 mai 1 973);
Nicoleta Corteanu Loffredo, CD. Zeletin, tra nuovo ed antico;
Cornel Mihai Ionescu, Michelangelo şi jocul apolinic;
Dan Grigorescu, Michelangelo, Sonete;
Ion Alex. Angheluş, Sonete şi crâmpeie de sonet;

Mihai Niculescu către C. D. Zeletin (Londra, 1 O ianuarie 1 977);

Mihai Niculescu, Călătorie spre transparenţă la B.B.C.;

G.G. Ursu către C.D. Zeletin (Bucureşti, 5 decembrie 1 977);
Mihai Niculescu către C.D. Zeletin (Londra, 9 februarie 1 978);
Ion Alex. Angheluş, CD. Zeletin, Călătorie spre transparenţă;
N. Nicolescu, Călătorie spre transparenţă;
Emil Manu, CD. Zeletin, Călătorie spre transparenţă;
Radu Cârneci, Lirica transparenţei;
Mihai Niculescu către C.D. Zeletin (Londra, 23 iulie 1 979);
Mihai Niculescu către C.D. Zeletin (Londra, 16 iunie 1 980);
George Emil Palade către C.D. Zeletin. Facsimil (Aspen,
Colorado, S.U.A., 1 0 august 1 980);
Valeriu Gherghel, Michelangelo sau monotonia ca pasiune .. ;
.

Radu Şerban Palade, Jurnal. Fragment;
41
https://biblioteca-digitala.ro

Mihai Brâncoveanu către Sandu Tzigara-Samurcaş (Paris, 1 8
octombrie 1 9 8 1 şi 22 mai 1 982);
Mihai Brâncoveanu către C.D. Zeletin (Paris, 1 8 octombrie 1 98 1 );
Ion Alex. Angheluş către C.D. Zeletin (Huşi, 1 5 noiembrie 1 98 1 );
Theodor Codreanu către C.D. Zeletin (Huşi, 5 decembrie 1 9 8 1 );
Mihai Niculescu către C.D. Zeletin (Londra, 8 ianuarie 1 982);
Fran�oise Escoffier, Liricăfranceză modernă par CD. Zeletin;
Mihai Brâncoveanu către C.D. Zeletin (Bouloc, 4 aprilie 1 983 );
Gheorghe Ioniţă, CD. Zeletin şi poezia sa originală;
Nicoleta C. Loffredo către C.D. Zeletin (Laurette, 1 5 I 1 983);
Radu Câmeci, Marele florilegiu;
Emil Manu, C D. Zeletin, Ideograme pe nisipul coridei;
Ion Laurian Postolache, Hrisov despre condeierii bârlădeni;
Constantin Chioralia, C D. Zeletin;
Daniel Daniel, Totul se poate când nu vrei totul;
Laurenţiu Ulici, Moldovenii. CD. Zeletin, Călătorie spre
transparenţă;
C.D. Zeletin, Confluenţe: medic, medicină, cultură. Convorbire cu
doamna Alice Ţuculescu;
AliceŢuculescu, Michelangelo,Poezii. Opera Omnia. Traducere
de CD. Zeletin;
Alice Ţuculescu, Andaluzia. Poezii de CD. Zeletin;
Alexandru Balaci, Poezia lui Michelangelo;
Ecaterina Ţarălungă, Desprinderea esenţei;
C.D. Zeletin, Viaţa unei literaturi depinde de realizarea ei ca
operă de artă. Convorbire cu domnul Daniel
Daniel;
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Viorel Cosma, Enescu sub microscop";
„

M.N. Rusu, Ipostaze neoclasice;
N. Nicolescu, Michelangelo, Poezii, în traducerea poetului
CD. Zeletin;
Ştefan Aug. Doinaş, Comentariu la manuscrisul Florilor Răului
de Ch. Baudelaire, versiune integrală, în
traducerea lui CD. Zeletin;
N. Nicolescu, C D. Zeletin: Andaluzia;
C.D. Zeletin, Cea dintâi tălmăcire românească integrală a
Florilor Răului de Charles Baudelaire.
Convorbire cu doamna Alice Ţuculescu;
Edgar Papu, Laudă Bârladului. Scrisoare către CD. Zeletin.
Fragment;
***

Un eveniment;

C. D. Zeletin, Am dorit ca Florile Răului să pară scrise de un
ipotetic Baudelaire român. Convorbire cu
domnul Costin Tuchilă;
C.D. Zeletin, Linii de forţă spirituală. Convorbire cu doamna
Alice Ţuculescu;
C.D. Zeletin, Bucuria mea estetică stă în revelaţia prin
lapidaritate şi nu prin incantaţie. Convorbire cu
doamna Gabriela Nani Nicolescu;
C. D. Zeletin, Comunismul şi Florile Răului. Convorbire cu
domnul Răzvan Petrescu;
C. D. Zeletin, Intelectualul şi politica. Convorbire cu domnul
George Bălăiţă.
C. D. Zeletin, V Voiculescu omagiat de Societatea Medicilor
Scriitori şi Publicişti din România. Convorbire
cu doamna Sabina Măduţa;
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Mihai Brâncoveanu către C. D. Zeletin (Neuilly, Franţa, 14 aprilie
1 992);
Valeriu Cristea, CD. Zeletin, Respiro în amonte;
G.N., Pentru altar şi cămin. Proiect pentru bustul necesar;
D.R., Who 's who. Prof dr. Constantin Dimoftache Zeletin;
Ovidiu Drimba, Popas în urcuşul la izvoare;
C.D. Zeletin, Poezia religioasă a lui V. Voiculescu;
C.D. Zeletin, ,.,Nu regretfluiditatea vremurilor prin care trecem:
ea ne-a urnit din înţepenirea în rău . . . ".
Convorbire cu domnul Sergiu Adam;
George Bălăiţă, Medicină şi poezie;
Geo Vasile, În căutarea artei (vieţii) pierdute;
Emil Manu, Sonetul lui Leonardo? Precizarea paternităţii;
Victor Kembach, Firea unitară cu vocaţie dublă a poetului medic;
George Emil Palade către C.D. Zeletin. Facsimil (San Diego,
S. U .A., 3 1 decembrie 1 997);
C. D. Zeletin, Bunica Natalia, «Nana»;
Vasile Ciobanu, CD. Zeletin, Gaură-n cer;
Simion Bogdănescu, Expresie şi gândire de lux. O nouă lucrare a
bârlădeanului C D. Zeletin;
C.D. Zeletin, În Bârlad s-a născutfilozoful din mine, în secunda
când am început să mă simt singur . . .
Convorbire cu domnul Traian Nicola;
Dr. Mihail Mihailide, Mea culpa;
Alice Ţuculescu, Aforismul - paradox, metaforă, poezie;
Vlad Sorianu, Cugetarea ca trăire;
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C.D. Zeletin, În echilibru pe „ tragica bisectoare". Convorbire cu
domnul Dinu Moraru;
Ion Rotaru, CD. Zeletin;
Gruia Novac, Un traiect lipsit de ostentaţii. CD. Zeletin - puţin
din viaţă şi ceva din operă;
Gruia Novac, „ Povara magică a nesiguranţei ". Note de lectură
fidelă;
Dr. Nicu Botezatu, Onoarea pentru medicina românească;
George Emil Palade, laureat al Premiului Nobel pentru medicină
( 1 974), către C. D. Zeletin (San Diego,
California, S.U.A., 8 ianuarie 2002);
C.D. Zeletin, „Ce alta e viaţa decât geniul clipei?" (Adagii).
Convorbire cu doamna Rodica Diaconu;
A.Ţ., Măria sa, medicul scriitor. O carte eveniment;
Ioan Moldovan, CD. Zeletin;
Virgil Sorin, Constantin Dimoftache Zeletin;
Mihai Sorin Rădulescu, O carte despre Ştefan Zeletin;
Dorin Liviu Bîtfoi, Vremea în exces;
Alice Ţuculescu, Ştiinţă şi transfigurare. De vorbă cu prof dr.
C Dimoftache Zeletin;
Gheorghe Grigurcu, Un aristocrat al scrisului;
Geo Vasile, Sonetul italian, pasiunea de-o viaţă a poetului
Zeletin;
Ionel Necula, Contribuţii documentare desprefilozoful Ştefan
Zeletin;
Richard Constantinescu, Poeta doctus;
Beatrice Enoiu, Cartea de pe raftul întâi;
A.D. Mazilu, Oleacă despre traducătorul CD. Zeletin;
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Geo Vasile, Un taumaturg al textului poetic;
Prof. Gruia Novac, Traseul unui destin sempitern. Semnul Tău e
Dada;
Vlad Sorianu, Un feeric spectacol de idei şi emoţii;
C.D. Zeletin, „Trăiam senzaţia că supravieţuiesc propriei
sinucideri ". Convorbire cu doamna Rodica
Diaconu;
Ioan Iacob, Scânteind ca Sirius. . şi Florile Răului;
.

Ana-Maria Botnaru, Florile Răului, ediţie bibliofilă;
Gruia Novac, Dimineaţa perpetuă a şcolii. Fragment;
Dr. Constantin Bogdan, Evenimente editoriale. Succese;
Gruia Novac, Scânteind ca Sirius ... ;
Prof. Mihai Luca, Ştefan Zeletin. Contribuţii documentare;
Ritta Mintiade, Sonetul în zorii, amiaza şi amurgul Renaşterii
italiene;
C.D. Zeletin, ,Jnţeleptul se opinteşte în finit şi se bucură, filozoful
alunecă în infinit şi se melancolizează ... "
Convorbire cu domnul Sergiu Adam;
Dionisie Duma, La aniversară (File de jurnal). Lui Dada
(C.D. Zeletin);
Nicoleta Popa-Blanariu, Însemnări pe marginea unei traduceri de
C.D. Zeletin: Baudelaire, „L'Horloge";
Aida Pulpan, Scriitorul C.D. Zeletin va fi declarat cetăţean de
onoare " al Bacăului;
„

C. Pop, C.D. Zeletin, Cetăţean de Onoare al Bacăului;
Gheorghe Grigurcu, C.D. Zeletin - 70;
Elena Popoiu, Confesiunea unui poet traducător de poezie;
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Prof. Gruia Novac, C.D. Zeletin, reparator al perturbaţiilor
normalului;
Theodor Codreanu, Poetica transparenţei;
Constantin Călin, „Cetăţeanul de onoare";
Geo Vasile, Poetul C.D. Zeletin. Îngândurare şi perfecţiune
artistică;
C.D. Zeletin, Maeştrii mai aproape. Orizont 70. „ E un har să vezi
şi să te pătrunzi de ideea că răul nu e infinit".
Convorbire cu doamna Alice Ţuculescu;
Mihail Crama, Legenda.
ILUSTRAŢII.
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C. D. ZELETIN
75
Omagiul Acaden11�1 Bârlădene

Preşedinte-lui ci de: onoare

Ed1pe alcăuită
t
d<

Prof. ELEl'A MO�'t;
Doctor in lilonc·.
Prq.edmt� .d -�ttlliet Bârlldenc

Editura Sfera. B:irlad

�010

Volumul are 758 de pagini.
Însemnare asupra ediţiei de Elena Monu;
I. ÎNTÂMP INARE;
Curriculum vitae. Scriitorul C. D. Zeletin;
Păreri critice;
Volume de C. D. Zeletin;
Cuprinsul volumului C. D. ZELETIN 70. ;
II. DIACRONIE: 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 20 1 0 ...
2005
Rodica Andrici, Scriitorul şi medicul C. D. Zeletin are cheia "
Bacăului;
„

Mihail Mihailide, Prepeleacul cu jurnale. Fragment;
Gh. Buluţă, C. D. Zeletin 70 ;
Marga Dumitrescu-Frasinu, Aniversare: C. D. Zeletin;
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Iorgu Gălăţeanu, Calea spre eternitate. . . Lui Dada la şapte
decenii. . . ;
C. D. Zeletin, O reconfortantă carte de poezie;
Ritta Mintiade, C. D. Zeletin, Nu-i mai ajunge sufletului. . . Poezii.
Note de lectură;
C. D. Zeletin, Marcel Proust în România? Connaisseur !
2006
Dr. Richard Constantinescu, Modelele seduc, modelele se duc. . ;
.

Doina Cemica, O carte poliedrică;
Marius Manta, C. D. Zeletin, Omagiu 70;
Georgeta Filitti, „ Nu-mi înţelege clipa timpul... ;
"

Constantin Călin, Marginalii la un „ Omagiu ";
I. Necula, C. D. Zeletin;
Ovidiu Drimba, Elogiul poetului;
Valeriu Popescu, Vieţile unor personalităţi medicale. Fragment;
Gruia Novac, Cu C. D. Zeletin de-un. . . amar de vreme;
Alina Butnaru, Prima expoziţie din România dedicată prof Emil
Palade, tatăl lui George Emil Palade, cel dintâi
român laureat al Premiului Nobel pentru
fiziologie şi medicină (1974), organizată la
Bârlad;
Gruia Novac, Omagiu. C. D. Zeletin 70;
C. D. Zeletin, „ Curtea de Bârlad";
2007
Cătălin Vasilescu, În lumea faptelor rapide şi a deciziilor acute.
Fragment;
Alexandru George, Lux şi necesitate. Eseu;
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Barbu Cioculescu, Prilej de feerie;
Ion N. Oprea, C. D. Zeletin mereu cu gândul la locul său de
obârşie. În loc de recenzie la volumul „ Omagiu.
C. D. Zeletin 70 ";
C. D. Zeletin, Academia cerului;
C. D. Zeletin, Mărturisire;
Barbu Cioculescu, În compania lui Campanella;
C. D. Zeletin, „ Noi, viaţa lui... " Cincizeci de ani de la moartea
maestrului G. Tutoveanu;
C. D. Zeletin, Creaţia, o tehnică de viaţă ? Nu!;
Sorin Lavric, Rafinatul Zeletin;
Mihail Mihailide, Medici şi pacienţi - personaje fictive şi reale.
Fragment;
C. D. Zeletin, Cuvânt rostit la întâlnirea anuală a Asociaţiei
Medicilor Pensionari din România;
Mihail Zamfir, Cartea la kilogram. Fragment;
C. D. Zeletin, În ziua înmormântării lui Blaga;
2008
C. D. Zeletin, „Am crescut la Burdusaci între biblioteci, partituri
şi codri. . . ". Convorbire cu domnul Tase
Dănăilă;
Viorel Cosma, Destinul tragic al unei prinţese-pianiste. O
exegeză istorico-literară monumentală a
dinastiei Bibeştilor;
Adriana Bittel, (Selecţia Formula AS) C. D. Zeletin, Principesa
Elena Bibescu, marea pianistă. Cronică;
Dr. M. M., Eveniment editorial;
Mihail Mihailide, Talent şi erudiţie;
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Sorin Lavric, Pianista princiară. Fragment;
Mihail Mihailide, Lupta pentru o idee;
C. D. Zeletin, Poetul G. Tutoveanu (1872-1 95 7), 'figură tutelară a
culturii bârlădene;
Barbu Cioculescu, Romanul unei epoci;
Eugen Vicos, Recuperarea unei mari pianiste: Elena Bibescu;
Ritta Mintiade, (Semnal) C. D. Zeletin, Principesa Elena Bibescu,
marea pianistă;
Adriana B ittel, (Selecţia formula AS) Alexandru Tzigara
Samurcaş, Lupta vieţii unui octogenar (19311936);
Gheorghe Grigurcu, O carte somptuoasă;
Marian Ştefan, Despre Bârlad, cu dragoste;
Radu Şerban Palade, Eveniment editorial de excepţie:
C. D. Zeletin, Principesa Elena Bibescu, marea
pianistă;
Iorgu Gălăţeanu, Inegalabila efervescenţă a trecutului;
C. D. Zeletin, Trecutul care cântă. Destinul tragic al prinţesei
pianiste. C. D. Zeletin a dat viaţă Elenei
Bibescu Convorbire cu doamna
Raluca Grinţescu;
„

".

C. D. Zeletin, Despre matricea spirituală a Moldovei de Jos.
Convorbire cu domnul Ionel Necula;
C. D. Zeletin, Tinereţea se pierde, dar nu îmbătrâneşte. . . ;
Francisc Laszlo, O pianistă aristocrată a spiritului;
Cornel Galben, C. D. Zeletin, Scânteind ca Sirius ... ;
Mihail Mihailide, Însemnările unui cărturar, scrutând timpurile;
Geo Vasile, Sculpturala muzicalitate a sonetului;
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Victor Eskenasy, Praga, Pianista principesă Elena Bibescu şi
C. D. Zeletin;
Gheorghe Grigurcu, În duhul clasicităţii;
Veturia Dimoftache, C. D. Zeletin. El Discreto ";
„

Carletta Elena Brebu, Principesa Elena Bibescu, sau cântecul de
lebădă al unei mari pianiste;
2009
C. D. Zeletin, Un fel metafizic de afi medic. . . Convorbire cu
doamna Alice Ţuculescu;
C. D. Zeletin, Până la Michelangelo... ;
Sorin Lavric, Între caduceu şi liră. Fragment;
C. D. Zeletin, Rugul şi evadatele de sub escortă;
C. D. Zeletin, Început de drum;
C. D. Zeletin, Centrul Apostu din Bacău, Academie a spiritului;
C. D. Zeletin, Evenimentele istorice naţionale şi poezia lui
G. Tutoveanu;
Marian Ştefan, Eu vă citesc, maestre;
Ecaterina Stan, O scriere vibrând. Principesa Elena Bibescu,
marea pianistă;
Georgeta Filitti, Un senior al spiritului.
20 1 0 ... ;
AL Trifan, Un ctitor nedreptăţit;
Sorin Lavric, Picături savante;

III. MISCELANEU
Din poezia italienească a lui Petru Cercel: Rugăciune. Tălmăcire
de C. D. Zeletin;
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George Emil Palade, Scrisori către familie;
•

•

•

•
•
•

•
•

•

•

•

•

•

•
•
•

•

•
•

•
•
•

•

•

Către părinţi, 31 iulie 1950, Pacific Palisades, California, S.U.A.
Către dr. C. Dimoftache (C. D. Zeletin), 10 august 1 980;
Către dr. Gabriela Dimoftache Sfinţeanu, 10 mai 1993;
Către C. D. Zeletin, 31 decembrie 1 997;
G. E. Palade către C. Dimoftache Zeletin, 8 I 2002;
C. D. Zeletin şi Radu Şerban Palade către G. E. Palade, 12 II 2002;
G. E. Palade către C. D. Zeletin şi Radu Şerban Palade, 20 III 2002;
G. E. Palade către Anca-Michaela lsrail, 20 martie 2002;
C. D. Zeletin către G. E. Palade, 1 7 iulie 2002;
G. E. Palade către C. D. Zeletin şi Radu Şerban Palade, 22 august 2002;
G. E. Palade către Radu Şerban Palade şi C. D. Zeletin, 17 octombrie 2002;
C. D. Zeletin către G. E. Palade, 8 noiembrie 2002;
G. E. Palade către C. D. Zeletin, 1 1 decembrie 2002;
G. E. Palade către C. D. Zeletin, 31 decembrie 2002;
C. D. Zeletin către G. E. Palade, 21 ianuarie 2003;
G. E. Palade către C. D. Zeletin, 3 februarie 2003;
Memoriu adresat de prof. dr. Radu Şerban Palade, Dr. Anca-Michaela Israil
şi prof. dr. C. Dimoftache Rectorului U.M.F. „Carol
Davila" Bucureşti, 1 0 II 2003;
G. E. Palade către Anca-Michaela Israil, Radu Şerban Palade şi
C. Dimoftache Zeletin, 3 iunie 2003;
C. D. Zeletin către G. E. Palade, 28 decembrie 2003;
C. D. Zeletin către G. E. Palade, 22 martie 2004;
C. D. Zeletin către G. E. Palade, 12 noiembrie 2004;
C. D. Z., O intuiţie uimitoare;
G. E. Palade către C. D. Zeletin (scrisoare neterminată), 27 aprilie 2005;
C. D. Z., Epilog;

Grigore Sălceanu către C. D. Zeletin, 1 5 martie 1 954;
C. D. Zeletin, Chiar şi clintirea unui gând mă doare ... ;
C. D. Zeletin, Meme une idee qui bouge mefait mal. . . Version
fran�aise par Grigore Sălceanu;
C. D. Zeletin, Ziua;
C. D. Zeletin, Lejour. Version fran�aise par Grigore Sălceanu;
C. D. Zeletin, Ovidiu;
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C. D. Zeletin, În pădure;
G. G. Ursu către C. D. Zeletin, Cinci cărţi poştale: 9 III 1 956, 5 X
1 956, 22 VIII 1 957, 1 0 IX 1 957, 1 0 IX 1 957;
Ion Buzdugan către C. D. Zeletin, 22 august 1 957;
Ion Buzdugan, Fântâna din răscruce. Facsimil;
N. Iorga către Ion Buzdugan, 1 920. Dedicaţie olografă către
C. D. Zeletin, 1 6 septembrie 1 956, Bucureşti;

Poetul Ion Buzdugan, desen de V. Feodorov. Inedit.;
Nicolae Brăescu către învăţătorul C. Dimoftache [ 1 957];
Aurel George Stino către G. G. Ursu, 16 IX 1 959;
C. D. Zeletin, Un drum la Aurel George Stino;
G. G. Ursu către C. D. Zeletin, Trei scrisori, 1 968, 1 976, 1 977;
William Shakespeare, Sonete, în tălmăcirea lui C. D. Zeletin;
C. D. Zeletin, Traducând Hugo cu moş Emil Palade;
C. D. Zeletin, „ .Aere perennius;
C. D. Zeletin, Mâinile lui Enescu ";
„

Carmen Mihalache, Un moment de lumină " la Răchitoasa;
„

C. Dimoftache Zeletin, George Emil Palade. Excurs biografic;
Ştefan Munteanu, C. Dimoftache Zeletin, Ştefan Zeletin.
Contribuţii documentare;
C. D. Zeletin, Linişte. Silenzio. Silence. Tălmăciri de
A. D. Mazilu;
Elena Popoiu, Paul Verlaine în româneşte;
Mihaela Sipoş, Charles Baudelaire;
Poeţi români de expresie franceză. Sandu Tzigara-Samurcaş în
tălmăcirea lui C. D. Zeletin: Le piano, Pianul;
Le passe, Trecutul;
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C. D. Zeletin, Cimitir pe zare. Cimetiere a l 'horizon, traduction
fran�aise par Olimpia Lozach;
Constantin Chioralia, O carenţă. Dar a cui ?;
Marika şi Ioannis Crystallopoulos către C. D. Zeletin;
Jean Cocteau, Poezii, în tălmăcirea lui C. D. Zeletin :;
•

•
•
•
•
•

•
•

•

•
•

•

•
•

•

•

Căruntul păr când tinereţea-I poartă... ;
Plain-Chant;
Cum arată cei ce dorm;
Hoţii de copii;
Moşul providenţial;
Mă doare unde voi nu ştiţi. . . ;
Eu sunt stângăcia trează. . . ;
Vas cu toartă;
Peisaj în zori;
Marea;
Artă poetică;
Seară glorioasă;
Obosit;
O şopârlă-n fuga ei. . . ;
Ca să n-o sfâşie-o jabă... ;
Postumă 5 14;

Ion Alex. Angheluş către C. D. Zeletin, 3 mai 1 978;
Nicoletta Corteanu Loffredo către C. D. Zeletin, 27 I 1 978;
Emil Cioran către Mihai Niculescu, Paris, 9 iunie 1 979;
Dan Grigorescu, Michelangelo, omul;
Dan Grigorescu, Florilegiu de poeziefranceză;
Iannis Spanopoulos, Pe urmele poeziei lui C. D. Zeletin;
C. D. Zeletin, Medalion. Gheorghe Ioniţă;
Gheorghe Ioniţă, Andaluzia poetului C. D. Zeletin;
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Emil Manu, Sonurile poeziei preclasice;
Daniela Mariano, Descoperirefotografică;
Theodor Codreanu, Un întemeietor;
C. D. Zeletin, Stelele-n cer;
C. D. Zeletin, O intervenţie necesară;
C. D. Zeletin, Moş Tănase;
Marcel Crihană, Între Asklepios şi Apo/Ion;
Helene Bart, C. D. Zeletin, Respiro în amonte;
Mircea Muthu, Versul şi statuia;
Edgar Allan Poe, Dă-i grădinii preţ prin floare. . Tălmăcire de
C. D. Zeletin;
.

IV. CRONICA ORALITĂŢILOR;
V. ILUSTRAŢII.

https://biblioteca-digitala.ro

II. DIACRONIE:

20 1 0, 20 1 1 , 20 1 2, 20 1 3 , 20 1 4, 20 1 5 . . .
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Elena Monu
Elena Popoiu
Academia Bârlădeană şi-a omagiat
Preşedintele de Onoare
Sâmbătă, 1 0 aprilie 20 1 0, Academia Bârlădeană l-a sărbătorit
pe Preşedintele său de onoare, domnul C.D. Zeletin, la împlinirea
vârstei de 75 de ani. Ţinem să reamintim faptul că reputatul
scriitor, om de ştiinţă şi cărturar a pledat cu mult avant la lettre
pentru reînfiinţarea Societăţii literare bârlădene, fapt petrecut în
primăvara efervescentului an 1 990. Ales Preşedinte de onoare,
C.D. Zeletin a promis „academicienilor" importante donaţii, în
condiţiile în care instituţia va avea asigurat un sediu propriu.
Chase promise, chose due: începând cu anul 2005, când s-a
împlinit condiţia donatorului, Academia Bârlădeană a primit în jur
de 2500 de cărţi, manuscrise, documente, colecţii de reviste,
picturi, grafică, fotografii, obiecte muzeale. Aşa s-au constituit
biblioteca şi Cabinetul documentar, acesta cuprinzând Fondul de
Carte rară şi Cartea primilor membri ai Academiei Bârlădene.
Donaţiile C.D. Zeletin au constituit un exemplu care a atras după
sine gesturi similare din partea membrilor şi simpatizanţilor
Societăţii.
La reuniunea festivă de sâmbătă, organizată la sediul institu
ţiei începând cu ora 1 6.00, a participat un public numeros care i-a
făcut o primire călduroasă celui sărbătorit. Festivitatea a fost
deschisă de Elena Monu, Preşedintele Academiei Bârlădene, care
i-a salutat pe oaspeţi, a subliniat însemnătatea evenimentului şi i-a
prezentat pe autorii comunicărilor dedicate personalităţii şi operei
lui C.D. Zeletin. Au rostit calde cuvinte de laudatio: prof. dr.
Theodor Codreanu, cunoscut scriitor şi critic literar, profesorul şi
publicistul Gruia Novac, profesorul Valeriu Arnăutu, medicul şi
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scriitorul Iorgu Gălăţeanu, care a spus despre creaţia literară a
celui sărbătorit: „Exuberanţă, imaginaţie, muzicalitate, densitate şi
polisemie a discursului, cizelarea frazei, inteligenţă şi blândeţe
seducătoare, iată însuşiri care se adaugă aceleiaşi seducţii şi care
induc starea de graţie artistică( ... ). Motiv major de-am conceput
eseul Calea spre eternitate. . . din volumul De-ale vieţii, tipărit la
Editura Cronica în 2009."
Alocuţiunile s-au concentrat pe activitatea lui C.D. Zeletin ca
poet, eseist, traducător din limbile franceză şi italiană, publicist,
editor. A fost evidenţiată latura enciclopedică a scriitorului, re
flectată cu strălucire în monumentalul volum Principesa Elena
Bibescu, marea pianistă. Se ştie că au apreciat elogios cartea, încă
de la apariţie, în 2007, nume mari din cultura română de azi, între
care Viorel Cosma, Gheorghe Grigurcu, Barbu Cioculescu, Adri
ana Bittel.
Momentul special al manifestării l-a constituit prezentarea
cărţii C.D. Zeletin 75, proaspăt apărută la Editura Sfera din
Bârlad, ediţie îngrijită de Elena Monu. Este o amplă crestomaţie
însumând 750 de pagini, alcătuită pe baza „dosarelor" oferite de
scriitorul omagiat. Volumul cuprinde cinci capitole: Întâmpinare,
Diacronie: 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 201 0 . ., Miscelaneu,
Cronica oralităţi/or, Ilustraţii. Elena Monu a precizat că este
vorba de un miscelaneu care adună studii, cronici, eseuri, intervi
uri, note etc., referitoare la opera originală şi la cea de tălmăcitor a
lui C.D. Zeletin, scrisori legate de momente ale biografiei sale,
fotografii şi facsimile inedite. Inedită este şi „Cronica oralităţilor",
reconstituită de C.D. Zeletin şi Elena Monu şi reunind semnalările
din presă, conferinţele libere, prezentările de cărţi, vernisajele
susţinute de autor în ultimii zece ani şi „pierdute" prin însuşi ca
racterul oralităţii lor. Din partea Editurii Sfera şi a Tipografiei
Irimpex, Bogdan Artene, apreciatul tehnoredactor al editurii, a
oferit sărbătoritului un exemplar special legat al cărţii.
Aşteptat cu nerăbdare, a urmat cuvântul dlui C.D. Zeletin.
Într-o primă parte, au fost evocate personalităţi culturale bârlădene
cvasiuitate, precum Cornelia Stegaru, profesoară de italiană la
Colegiul Naţional Gheorghe Roşca Codreanu, sau Dimitrie
.
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Tarază, artistul plastic şi curator al Casei Naţionale. Domnul
C.D. Zeletin a ţinut apoi să mulţumească „academicienilor
bârlădeni" pentru evenimentul pe care i l-au dedicat şi, aşa cum
face de fiecare dată, a prezentat noile sale donaţii către Academia
Bârlădeană constând din cărţi, manuscrise şi fotografii. Este vorba
de volumul lui N. Zaharia intitulat Ci/ibi Moise ca filosofpopular,
tipărit la Bucureşti în 1 9 1 5, şi de cea mai recentă carte a lui
C.D. Zeletin, Doctorul Alexandru Brăescu. Contribuţii
documentare, apărută în 2009, la Editura Corgal Press, Bacău.
Donaţia mai cuprinde trei manuscrise ale profesorului Gheorghe
Ioniţă şi două fotografii înrămate reprezentându-i pe poeta Natalia
Negru ( 1 882 - 1 962) şi pe poetul Ion Buzdugan ( 1 887- 1 967),
eroul Unirii Basarabiei cu România.
Puternic marcată emoţional, reuniunea a prilejuit un dialog
între scriitorul omagiat şi participanţi. Au intervenit cu aprecieri,
sublinieri sau întrebări: preotul protopop Vasile Lăiu, Elena
Petriman, Gruia Novac, Theodor Codreanu, Elena Monu. În
ultima parte a întâlnirii, domnul C.D. Zeletin a oferit în dar celor
prezenţi cartea lansată, nou prilej de dialog însoţind momentul
acordării autografelor.
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Cornel Galben
Personalităti băcăuane:
Constantin Dimoftache Zeletin
'

Născut la 1 3 aprilie 1 93 5 , în satul Burdusaci, aparţinând azi
de comuna Răchitoasa, judeţul Bacău, fiul lui Nicolae
Dimoftache, preot, şi al învăţătoarei Maria (n. Ţarălungă), e
cunoscut îndeosebi ca scriitor, sub pseudonimul C.D. Zeletin, dar
se bucură de aceeaşi notorietate şi între medici ori în mediul
universitar. Îşi începe studiile la Şcoala Primară din satul natal,
având-o învăţătoare pe propria mamă, formându-se apoi în
atmosfera prestigiosului Colegiu Naţional „Gheorghe Roşca
Codreanu" din Bârlad, ale cărui cursuri le absolvă în 1 952, liceu
unde au mai învăţat, între alţii, istoricul Vasile Pârvan, filozoful
Ştefan Zeletin, criticul G. !brăileanu, legaţi şi ei de spaţiul
Bacăului. Urmează tradiţia cărturărească a familiei, dar, după ce
în 1 953 reuşeşte concomitent la trei facultăţi, optează pentru
Facultatea de Medicină a Institutului de Medicină şi Farmacie din
Bucureşti, secţia Pediatrie, luându-şi licenţa în 1 959. În 1 958 este
selectat prin concurs, alături de alţi studenţi valoroşi, ca intern în
clinicile universitare bucureştene. Î n anul III, deşi era premiant,
s-a aflat pe punctul de a nu-şi mai putea continua studiile din
cauza „originii sociale nesănătoase", astfel că a trebuit să fie înfiat
de către bunicii patemi, Constantin şi Natalia Dimoftache (n.
Palade ). Până în 1 960, ca intern, s-a bucurat de preţuirea
academicienilor Ştefan M. Mileu şi C.C. Iliescu, a profesorilor
Alfred Rusescu, Corneliu Constantinescu, Onoriu Coman,
D. Vereanu, sub îndrumarea cărora a lucrat. În perioada 1 9601 96 1 este medic al Circumscripţiei a III-a Hunedoara, iar între anii
1 96 1-1 962 este medic chirurg la Sanatoriul de Tuberculoză
Osteoarticulară din Mangalia. Intrat prin concurs la Catedra de
Biofizică a Institutului de Medicină şi Farmacie Bucureşti, e mai
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întâi cercetător ştiinţific stagiar ( 1 962-1 965), apoi asistent uni
versitar ( 1 965-1 983 ), titularizat prin concurs în 1 973 şi şef de
lucrări ( 1 983-1 990, tot prin concurs). În 1 973 e ales membru al
Comitetului de conducere al Secţiei de Biofizică a Uniunii Socie
tăţilor de Ştiinţe Medicale, responsabilitate ce o deţine până în
1 990, când e ales membru al Consiliului Societăţii Naţionale de
Biofizică Pură şi Aplicată din România.
Sub conducerea academicianului Grigore Benetato, şi-a
realizat teza de doctorat susţinută, însă, sub patronajul prof. univ.
dr. Petru Groza,întrucât academicianul a decedat între timp; astfel
a devenit doctor în ştiinţe medicale cu o teză privind criobiologia
celulei seminale. Dizertaţia şi-a bazat-o pe lucrări ce au adâncit
atât aspectele teoretice cât şi cele practice, abordate prin mijloace
de ultimă oră în biofizică (citospectrofotometria, radioactivarea cu
neutroni, iradierea internă ş.a.). Folosind o suită de tehnici combi
nate de microspectrofotometrie, criobiologie şi respiraţie celulară
aerobă, a stabilit astfel mai mulţi indici precişi ai celulei seminale
conservate prin frig şi congelare, deschizând noi perspective
însămânţărilor artificiale în zootehnie. Experimentate pe 1 350 de
cazuri, rezultatele legate de verificarea acestor indici au făcut
obiectul unor studii publicate atât în ţară, cât şi în Germania, Italia
şi Franţa. Timp de patru decenii, pe lângă criobiologia celulei
seminale, direcţiile sale de cercetare s-au mai îndreptat spre
radiobiologie, investigaţiile nedistructive prin deuterare, biofizica
şi cibernetica recepţiei vizuale şi istoria medicinii. În
radiobiologie a făcut, bunăoară, investigaţii privind regenerarea
hepatică experimentală, stabilitatea biochimică a moleculelor de
ADN ş.a., prin metoda autoradiografiei şi autohistoradiografiei,
precum şi studii referitoare la încorporarea tisulară de izotopi
radioactivi şi la efectele iradierii interne şi externe (iradiere
profesională şi accidentală). Împreună cu ing. dr. Al. Ciureş a fost
promotorul citospectrofotometriei în România, o micrometodă
nedistructivă de identificare şi evaluare cantitativă a substanţelor
celulare pe baza măsurării energiei luminoase absorbite de aceasta
in situ. Cercetările în acest domeniu au vizat eventualitatea
apariţiei aberaţiilor sau a altor tipuri de modificări cromozomiale
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induse în culturile limfocitare de către apa grea. A studiat, de
asemenea, acţiunea D20 (apa deuterată) asupra translocării
produşilor macroergici prin membranele celulare cultivate in vitro
etc. Spectaculoasele rezultate ale investigaţiilor citospectrofoto
metrice au fost publicate în Revue roumaine de biochimie,
Medicina Internă, Studii şi cercetări de fiziologie, Nafure
(Anglia), Biophysik, Zuchthygiene (ambele, Germania) ş.a. În
ultimii ani şi-a îndreptat atenţia, în mod deosebit, spre studiul
aspectelor biofizice şi biochimice ale recepţiei vizuale, atât prin
cercetări experimentale de electrofiziologie, cât şi printr-un studiu
teoretic al problemei, participând la elaborarea unor modele
cibernetice.
Între contribuţiile originale în medicina nu doar românească
se numără şi propunerea unui sistem de identificare a limfocitelor
cu aspect morfologic normal, dar presupuse a fi atinse de impulsul
morbid din leucemia limfatică cronică umană; semnalarea, pentru
prima oară, în 1 963 şi 1 964, a existenţei a două tipuri diferite ale
limfocitului mic în sângele uman normal, fapt ce a condus la revi
zuirea formulei leucocitare (rezultatele au fost confirmate ulterior
prin studii de microscopie electronică şi au intrat în cea mai strin
gentă actualitate o dată cu apariţia SIDA); stabilirea seriei de in
dici precişi ai celulei seminale conservate prin frig şi congelare, a
căror eficienţă este reflectată în creşterea indicilor de fertilitate din
practica însămânţărilor artificiale în zootehnie; aplicarea modelu
lui cibernetic original al excitaţiei vizuale (conceput împreună cu
ing. Sonia Herman) anumitor situaţii patologice ca: ambliopia,
hemeralopia, retinopatia pigmentară etc.
La toate acestea se adaugă studiile de istoria medicinii şi a
biofizicii privind activitatea unor înaintaşi ai medicinii româneşti,
cum ar fi doctorii Alexandru Brăescu şi Gh. Polizu, propunerea
etimologiei unor termeni cu implicaţie medicală şi, nu în ultimul
rând, descoperirea paternităţii Sonetului lui Leonardo da Vinci în
prolegomena poemului medical latin Regimen sanitatis
Salernitanum al lui Amald de Villanova ( 1 235-1 3 1 1 ), numit şi
Flos medicinae, dovedind astfel că nu este o poezie originală, ci o
adaptare.
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Cunoscut şi recunoscut pentru inegalabila sa artă didactică, a
contribuit la elaborarea unor indispensabile lucrări atât pentru
studenţi, cât şi pentru cadrele didactice, între care amintim: Curs de
biofizică (1 963), Prelegeri de biofizică medicală (trei volume, 1 964
şi 1 97 1 ), Îndreptar de lucrări practice de biofizică (ediţii în 1 964,
1 972, 1 975, 1 977), Biofizică medicală (Editura Didactică şi
Pedagogică, 1 977). În colaborare cu Sonia Herman, ultimul volum
a fost revizuit şi îmbunătăţit, ajungând la 570 pagini, şi publicat în
1 994 de Editura Cerma, Bucureşti. Tot împreună, au publicat, în
două volume, Principii de biofizică umană, Editura Universitară
„Carol Davila" Bucureşti, 2003 . Alte contribuţii, legate îndeosebi
de modelele cibernetice ale recepţiei vizuale, de absorbţia fotonului
la generarea potenţialului de receptor au fost publicate în Revue
roumaine de physiologie, Romanian Journal ofBiophysics, Journal
de Biophysique et Biomecanique (Paris) şi Water and Jons in
Biologica/ Systems, Editors P. Lăuger, L. Packer, V. Vasilescu,
Birkhăuser Verlag, Basel, Boston, Berlin, 1 988.
În pofida acestor importante realizări, cariera sa universitară
a evoluat relativ lent, din cauza faptului că nu a fost membru al
partidului comunist şi nu a voit să fie, chiar invitat fiind, ajun
gând conferenţiar abia în 1 990, prin concurs, la Catedra de Biofi
zică a Universităţii de Medicină şi Farmacie „Carol Davila" din
Bucureşti, iar profesor universitar, în 1 993, la aceeaşi catedră.
Totodată, din 1 99 1 e redactor-şef al revistei Romanian Journal of
Biophysics, editată de Editura Academiei Române, din 1 994
devenind şi membru al Academiei de Ştiinţe Medicale. Distins, la
1 Decembrie 2000, cu Ordinul Naţional Serviciul Credincios în
grad de Ofiţer, conferit de Preşedinţia României, reputatul
profesor şi medic este, din 2005, Cetăţean de Onoare al
Municipiului Bacău. Dorindu-i, la acest ceas aniversar, sănătate,
zile îndelungi şi noi opere în domeniile sale de activitate,
promitem să revenim cu un alt prilej , oferindu-vă date relevante
despre scriitorul şi omul de cultură C.D. Zeletin.
La mulţi ani, Maestre!

Ateneu, XLVII, 4(488), aprilie 20 1 O, p. 1 4.
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Lavinia Spandonide
O întâlnire extraordinară
Strada Docenţilor 1 8. Primăvara 2009.
O zi cu soare, liliac alb şi flori de cireş în
grădina din spatele casei, prevestea parcă
sărbătoarea la care aveam să fiu martoră, odată
cu întâlnirea a două spirite de excepţie: Solomon Marcus şi
CD. Zeletin.
Întâi a venit profesorul Marcus. Nu după multă vreme, a ajuns
şi profesorul C.D. Zeletin, care locuieşte la câteva case distanţă,
pe Barbu Delavrancea.
Nu se cunoscuseră dar ştiau unul de celălalt, deşi nu bănuiau
surpriza de care aveau să aibă parte amândoi deopotrivă în acea zi.
Aveam pe masă o ediţie mai veche a Florilor Răului în
traducerea lui C.D. Zeletin, ediţia a doua, o carte frumoasă, legată
în piele, pe care Marcus o descoperise în bibliotecă înainte, la o
altă vizită, aşa că a intrat direct în subiect: „Am aflat că dvs. aţi
reuşit cea dintâi traducere românească integrală a Florilor Răului
de Charles Baudelaire. Vă felicit! Este un lucru extraordinar!
M-am ocupat serios de Baudelaire în cartea mea Poetica
matematică apărută în 1 970 !".
Şi înainte ca profesorul C.D. Zeletin să-şi poată depăşi
surpriza şi sfiala în faţa unei asemenea efuziuni laudative, şi încă
din partea unui profesor şi academician renumit pentru exigenţa
sa, acesta începe să-i vorbească despre traducerea lui Baudelaire
în româneşte.
Profesorul C.D. Zeletin avea să-mi mărturisească mai apoi că
a fost plăcut surprins când a regăsit în Solomon Marcus pe unul
dintre puţinii cunoscători ai lui Baudelaire, cel din ciclul Spleen şi
Ideal; nu numai Spleen ci mai ales Ideal, căruia îndeobşte cititorii
şi traducătorii lui Baudelaire îi dau o importanţă mai mică,
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impresionaţi de frapanţa ciclului Spleen, în care aceştia cred că se
regăseşte Baudelaire-ul adevărat, Devotul Răului.
Curios, l-a întrebat care e poezia care-l reprezintă cel mai bine
pe Baudelaire, la care Marcus a zâmbit. Şi în loc de răspuns:

Souvent, pour s 'amuser, Ies hommes d 'equipage...
Îl văd însufleţindu-se pe măsură ce recită, iar după primele
versuri, seducţia Albatrosului e atât de mare, încât C.D. Zeletin îl
secondează, fără să aibă textul în faţă, în armonia deplină a unui
duet cu un tenor şi-un bariton:

Prennent des albatros, vastes oiseaux des mers,
Qui suivent, indolents compagnons de voyage,
Le navire glissant sur Ies gouffres amers.

Â peine Ies ont-ils deposes sur Ies planches,

Que ces rois de I 'azur, maladroits et honteux,
Laissent piteusement leurs grandes ailes blanches
Comme des avirons trafner a câte d'eux.

Ce voyageur aile, comme ii est gauche et veule!
Lui, naguere si beau, qu 'ii est comique et laid!
L 'un agace son bec avec un brule-gueule,
L 'autre mime, en boftant, I 'infirme qui volait!
Le Poete est semblable au prince des nuees
Qui hante la tempete et se rit de / 'archer;
Exile sur le sol au milieu des huees,
Ses ailes de geant l 'empechent de marcher.
Magia clipei pluteşte încă în aer şi se prelungeşte de la sine
când C.D. Zeletin începe să vorbească, parcă unei amintiri: „Toate
poeziile lui Baudelaire le-am învăţat pe dinafară şi le rosteam în
felurite tonalităţi, uneori chiar dansându-le prin casă; traducerea
s-a născut prin muzică! Cel puţin patru versiuni de traducere am
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avut la fiecare poezie, până am ales-o pe cea mai potrivită, strâns
între chingile neiertătoare ale prozodiei oferite de text!"
S.M.: Testul unei bune traduceri e să nu fie simţită ca o
traducere . . .
C.D.Z: ... să nu se simtă poticnirea . . . Am dorit ca Florile
Răului să pară scrise de un ipotetic Baudelaire român ! Păcat că azi
e ignorată măiestria artistică, atât de proprie lui Baudelaire . . . A
fost înlocuită cu făcătura!
Intervine Solomon Marcus, amintindu-şi cuvintele unor mari
spirite. George Călinescu: „La Sadoveanu până şi virgulele cântă,
iar punctele aşteaptă risipirea ecourilor". . . Să sugerezi, ăsta e
visul. Plăcerea poeziei vine mai mult din ghicire treptată. . .
C.D. Z. : . . . da, din ghicire, nu din numire brutală . . .
S.M.: Semnificaţiile profunde nu se lasă prinse aşa uşor.
Parcă-ţi spun: Hei ! Prinde-mă! Găseşte-mă! Asta are matematica
în comun cu literatura: ocolul printr-un univers de ficţiune.
C.D.Z. : Mă bucur că suntem de aceeaşi parte a baricadei în
privinţa lui Baudelaire, în poeziile de zenit şi mai puţin în cele de
nadir. L 'Jnvitation au voyage e o capodoperă! O invitaţie la eva
dare în ţinutul unde totul e ordine şi frumuseţe, lux, calm şi
voluptate . . .
Să vă spun ce mi s-a întâmplat cu traducerea distihului de
cinci silabe:

Les riches plafonds
Les miroirs profonds
urmat de versul în opt silabe: La splendeur orientale.
Două decenii m-am frământat să găsesc echivalentul românesc
care să-mi convină şi degeaba! Nimic nu mă mulţumea îndeajuns,
până într-o zi, când mă aflam în maşină, la volan, aşteptând la un
stop. Şi cum stăteam eu aşa, gândindu-mă la cu totul altceva,
deodată mi-a şoptit un alter ego din mine soluţia aşteptată atâta
vreme. Fiindcă dificultatea era cum să exprimi în 5 silabe Ies
miroirs profonds în româneşte, unde nu există decât prea puţine
rime pentru adânci şi pentru oglinzi, toate improprii, şi neintrând
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în ritmul trohaic, dar mai mult anapestic, al construcţiei . . . Soluţia
pe care mi-a şoptit-o subconştientul a fost extraordinară, deoarece
a înlocuit epitetul adânci, care nu putea fi eludat, cu echivalentul
adâncimii obţinută fizic prin oglinzile paralele: oglinzi în oglinzi,
care, reflectându-se la infinit una în alta, induc efectul de
adâncime! Şi distihul a devenit:

Somptuoase grinzi,
Oglinzi în oglinzi ...
Marcus ar vrea să ştie mai multe despre metabolismul dintre
cei doi Zeletini: prof. dr. Constantin Dimoftache, medic, biofizi
cian, dar şi poet, eseist şi traducător de poezie italiană şi franceză,
cunoscut sub pseudonimul C.D. Zeletin.
E rândul lui C.D. Zeletin să răspundă în versuri:

Spre cămara dinăuntru,
toamnei frunzele când ard,
tot mai des păşesc şi intru
eu, buiacul goliard!
Visele cu ac subţire
ţes o zare şi-o aleg,
până curg lumini de sire
pe întregul neîntreg.
Cum mă-nchid întru deschisul
sufletului alb cu/bec,
Dincolo m-aspiră-abisu-n
Care trec şi nu mai trec.
S.M.: Se cunoaşte că sunteţi biofizician!
Şi a urmat de aici încolo o lungă discuţie asupra metaforei şi
exprimării ei, la Solomon Marcus prin limbaj matematic, la C.D.
Zeletin prin limbaj artistic, la amândoi însă şi prin limbaj
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filozofic. Au trecut apoi la analiza profundă a textului şi la alte
probleme ale tălmăcirii . . .
*

C.D.Z. : Am avut de copil o fascinaţie a senectuţii, un respect
religios faţă de bătrâni. Adolescent fiind, am cunoscut oameni
foarte în vârstă, de pildă C. Rădulescu-Motru, Radu D. Rosetti,
Ion Buzdugan şi alţii până la George Tutoveanu, care, închipu
iţi-vă, era născut în 1 872. Fratele meu Paul, mai mare cu un an
decât mine, invers, intra într-o rezonanţă exultantă cu cei de vârsta
lui. Mama formulase chiar o zicere: „Dada şi moşnegii lui ! " Dada fiind numele meu mic. Eu însă eram încântat şi mă simţeam
mai înalt şi mai abstractizat (eu născutul în 1 935), gândind în
sinea mea că am prieteni născuţi în 1 872 (an în care Eminescu
avea 22 de ani !).
S.M.: În manualul meu de română, manualul lui Nedioglu,
care era un macedoromân (la ei prevalează eticul, moralul), scri
itorul naţional al României era Vasile Alecsandri, deşi mă aflam la
o distanţă mare de el. Câtă vreme a trebuit să se scurgă ca să fie
introdus Eminescu! Până la Istoria ... lui Călinescu, aceasta era
mentalitatea . . .
C.D.Z. : Macedoromân fiind, excelează în etic, nu şi în estetic.
S.M.: Lucian Blaga avea mama macedoromâncă . . .
C.D.Z. : Blaga nu are instinctul limbii, iar ca traducător e
foarte discutabil.
S.M. : Ca adolescent, interesul meu stătea în puterea verbului,
în care descopeream rezerve ale limbii inexistente până atunci, de
aceea îl preferam pe Arghezi lui Blaga. În 1 995, a fost atât cente
narul Blaga cât şi centenarul Ion Barbu (Dan Barbilian) poetul.
Blaga a fost marcat ca un eveniment naţional, la Ateneul Român,
cu oficialităţi ş.a.m.d., iar pentru Ion Barbu s-a organizat un altul,
care nu a fost nici pe departe la acelaşi nivel. De ce? De ce oare?
Şi oprindu-se cu privirea undeva într-un punct văzut numai de
el, recită din In Memoriam (C.D. Zeletin se lasă din nou ispitit şi
intră bucuros în joc, în duetul magic):
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Primăvară belalie
Insomnii de echinox
Dimineţi lăsaţi să vie
Cum venea băiatul Fox.
Capul cafeniu pătat,
Cu miros de dimineaţă
De zăvozii mari din piaţă,
În trei locuri sângerat.
S.M.: Câinele a fost pentru Ion Barbu ceea ce a fost pentru
Baudelaire pisica!
C.D.Z. : Să vă povestesc o întâmplare cu o semnificaţie deo
sebită legată de Baudelaire şi dragostea lui pentru pisici. Mă aflam
la Paris, cred că era anul 1 987, şi m-am dus într-o dimineaţă în
cimitirul Montpamasse, care era aproape pustiu, doar doi japonezi
tocmai plecau de la mormântul lui Baudelaire. M-am aşezat pe
lespedea de marmură, mi-am scos carnetul de note şi, după o
vreme, când dădeam să plec, mi-am zis: cum să plec rară să recit
Albatrosul? . . Apoi gândul m-a dus la atracţia lui Baudelaire
pentru pisici, făpturi enigmatice . . . Trebuie să recit şi una din
Pisici . . .
S.M.: Hmm ! Da, ştiu ce înseamnă, şi eu am fost fascinat de
p1s1c1 . . .
C.D.Z. : Ce magnetism al blănii, ce fascinaţie a privirii ! . . . Şi
am început să recit cu voce tare versurile din Le chat:
.

Viens, mon beau chat, sur mon cceur amoureux,
Retiens Ies grifles de ta patte
S.M.: ... Et laisse-moi plonger dans tes beaux yeux ...
C.D.Z. : Şi atunci - de necrezut!- o pisică trupeşă, frumoasă şi
nepăsătoare s-a îndreptat spre lespedea mormântului şi, rară să mă
privească, s-a aşezat lângă mine. Sau poate lângă el. . .
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Tăcerea care a urmat, plină de semnificaţii, a fost întreruptă
de Marcus:
Tristeţe a lunii . . .

În seara asta, luna visează mai trândavă
Ca o frumoasă, care-n al pernelor afund,
Dezmeardă cu o mână distrată şi suavă
În pragul aţipirii al sânilor rotund. . .
C.D.Z. : (intrigat c ă nu-şi aminteşte, î l întreabă): C e traducere
e asta? !
Marcus, cu un aer ghiduş, ca un şcolar care a făcut o năstruş
nicie, răspunde râzând în barbă şugubăţ: „E o traducere a mea de
când aveam 1 4 ani ! . . . "
C.D.Z. : Tristesse de la lune . . .
Şi continuă apoi amândoi într-un glas:

Ce soir, la lune reve avec plus de paresse;
Ainsi qu 'une beaute, sur de nombreux coussins,
Qui d'une main distraite et /egere caresse
Avant de s 'endormir le contour de ses seins ...
*

Evocând deunăzi cu Dada episodul petrecut cu un an în urmă
şi magia care l-a însoţit, acesta a adăugat, zâmbind unei frumoase
amintiri:
. . . Insezisabil, clipele de graţie intraseră într-o armonie
absolută, încheind trei ore de fascinaţie continuă. Fascinaţie cu
ceva oceanic în ea. Îmi păru deodată că - pentru a mă exprima
printr-o metaforă deloc hazardată - eram doi interlocutori care
când se multiplicau, când se restrângeau într-unul smgur, aflaţi
într-o mişcare muzicală şi fără răgaz a spiritului.
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Erau alternanţe ale retracţiei şi expansiunii ce-mi aminteau
versul aceluiaşi etern Baudelaire:
La musique souvent me prend comme une mer!

Întâlniri cu Solomon Marcus /Meetings with Solomon Marcus,
Editura Spandugino, Bucureşti, octombrie 20 1 O, pp. 1 1 5 1 - 1 1 6 1 .
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Gruia Novac
Reflecţiile unui ciob în oglinda vremurilor
Când catolicu-i mai catolic decât Papa...
(Mai ştiţi povestea cu scroafa-o copac?!)

Prin 1 986, spre toamnă, a apărut la Editura Cartea Româ
nească (reţineţi: Cartea Românească) din Bucureşti, volumul
poetului C. D. Zeletin, intitulat Andaluzia. Poezii.
Cu aproape un an înainte, poetul, iubitor de Bârlad şi de efer
vescenţa culturală de aici, mi-a trimis, la solicitare, poezia Anda
luzia, care avea să dea şi titlul volumului, poezie pentru rubrica
literară din revista, pe care o scoteam atunci, Şcoala bârlădeană.
Niciun text nu putea vedea lumina paginii dacă nu primea
aprobarea Secţiei de Propagandă a Comitetului Judeţean P.C.R.
Vaslui, cu ştampila B.T. (bun tipar) şi semnătura sacrosanctă. Am
mers la reşedinţa de judeţ şi, alături de toate materialele pentru
revistă, se afla şi Andaluzia zeletiniană. Poezia avea şapte strofe,
precum şi menţiunea, în final, „Granada 1 978".
Tovarăşa secretară cu propaganda, Elena R., mi-a atras atenţia
asupra strofei a patra care, prin conţinut, „nu corespunde scopuri
lor moralei comuniste". Dacă accept eliminarea strofei incriminate
şi a menţiunii din final, poezia (restul...) primeşte acceptul.
Altfel... Dar, iată strofa: Clipa descarcă/ din suflet greul,/
deodată parcă-ni el văd Dumnezeul ". „Dumnezeul" a fost
cuvântul care a acutizat spiritul critic al secretarei roşii, iar eu
n-am avut încotro ... Revista s-a tipărit conform indicaţiilor.
Noiembrie, 1 986. În librării a apărut volumul Andaluzia. La
pagina 57, văd poezia cu acest titlu. Strofa a patra, cunoscută
acum de cititor, e la locul ei. Editura Cartea Românească n-a
cenzurat „Dumnezeul". Lector de carte: Florin Mugur. Om cu
probitate profesională şi morală, cunoscător de adâncimi
„
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filologice, posesor al motivaţiilor logice, nu al justificărilor.
Provincialul s-a dovedit şi de data aceasta oportunist şi prostănac.
Scaunul călduţ, funcţia comodă erau mai presus de principii şi de
inteligenţă. Cenzura de la centru s-a dovedit mai puţin sadică
decât a trepăduşilor judeţeni.
Un filozof grec, Seneca parcă, zicea că nimeni nu poate purta
prea multă vreme mască. Şi-o fi scos-o?! Oricum, norocul îi favo
rizează şi pe proşti, căci mare-i mila Domnului!
În speranţa că nu voi mai fi vreodată cenzurat de vreun ins
nepriitor, închei cu o strofă din poezia Strună ruptă din volumul,
acelaşi, supus năpăstuirii, în care-mi pare că mă regăsesc:

Iar când am să tac, iar când am să tac,
lebedele albe s-or opri-n cristalul
bolţii răvăşite-n veacuri de vorbire,
amintind de mine-n cântecul absenţei.
Despre trecutul nostru vizibil şi apropiat vorbim adesea.
Vom mai reveni. Salvele!

Baaadul literar, IV, 2( 1 3), mai 20 1 0, p. 40.
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Alice Tuculescu
'

Stilul, calea regală a ideilor
75 de ani împliniţi . . .
Repede timpul trece, şi C. D. Zeletin
mereu acelaşi.
Luminos, îndatoritor, fără stridenţe . . . Şi cu un aer atemporal, de
parcă ar coborî spre realitatea zilei dintr-un alt capăt, învestit cu o
misiune înaltă. Însăşi viaţa personală i se confundă cu scrisul . . .
S-a născut cu cartea în mână, spune George Bălăiţă. Şi este,
într-adevăr, un borgesian până în vârful unghiilor.
O personalitate poliedrică - după prof. univ. Ovidiu Drimba.
Un savant descins din palatele renascentiste, cu un aplomb spiri
tual care te încremeneşte prin deschidere şi te uluieşte prin diver
sitate - îl caracterizează Sorin Lavric.
Şi îmi permit să adaug: un magistru al discursului estetizant,
cu cerul gurii pregătit pentru voluptatea poeziei.
„Pe primul loc, eu situez trăirea spirituală, apoi urmează
esteticul", îmi mărturisea de curând şi apăsat, într-una din
telefoniade, ca să preiau expresia dnei Georgeta Filitti.
„Mă încântă frumuseţea nimeririlor limbii . . . Arghezi le
spunea potriviri . . Dar niciodată, ca azi, măiestria artistică nu a
fost mai ignorată din cauza ispitei frivolităţilor şi a deplasării
interesului spre munca aducătoare de profit material". După care
discuţia a alunecat, ca întotdeauna, spre literatură . . . Mi-a recitat o
strofă dintr-un cântec popular, cu pauze de degustare, a trecut apoi
la „senzualitatea foşnitoare" a unui vers de Eminescu, la Verlaine,
la Baudelaire. . . Mângâia cuvintele, le răsfira, le reîmpletea în
şirag, descoperea cu proaspătă uimire sonorităţi ascunse, analogii,
trimiteri filozofice . . .
O analiză atât de fină, atât de nuanţată, similară mai curând
unei prelegeri academice. Şi totul, într-un crescendo emoţional al
mărturisirii unei iubiri grave, ca o predare în faţa Limbii române.
-

.
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- Vă iluzionaţi că prin cele peste 40 de cărţi publicate poezii originale, proză, eseuri, traduceri... - veţi schimba ceva
din lumea actuală, cu mercantilismul eiferoce?
- Înseamnă totuşi o picătură de frumuseţe, care va aduce pu
ţină linişte şi un pas, fie şi infinitezimal, spre Bine.
Acestui cărturar-artist, Academia Bârlădeană (căreia îi este
preşedinte de onoare din 1 990) i-a consacrat recent un volum
omagial, ocazionat de împlinirea a 75 de ani de viaţă, apărut la
Editura Sfera (Bârlad), într-o ediţie alcătuită de doamna prof.
Elena Monu.
O carte densă, fastuoasă, de 750 de pagini,
se sparie
gândul! , care adună studii şi eseuri „cu dedicaţie", începând din
2005. O carte care multiplică lentilele de percepţie a unei lucrări
de adâncime pentru cultura noastră, săvârşite de-a lungul
deceniilor de o personalitate deja clasicizată. Şi sunt vizate, în
perspectivă diacronică (2005-20 1 O), trei „intenţii": autorul, opera
lui, lectorii, deschizându-se astfel posibilitatea schimbării
unghiului de receptare critică a cititorului de azi, prin alternarea
planurilor. Inclusiv al celui stilistic.
Bogăţia informaţiilor şi diversitatea abordărilor sporesc plăce
rea lecturii acestei cărţi rafinate şi complexe, dar o fac, implicit, şi
mai greu de recenzat. Bunăoară, multe din numele celor care îşi
susţin punctul de vedere asupra operei lui C.D. Zeletin - o ava
lanşă encomiastică! - aparţin elitei elitelor româneşti (începând cu
Tudor Vianu, Perpessicius, Ştefan Aug. Doinaş . . . ) şi numai
simpla lor amintire ar putea ocupa câteva pagini.
După secţiunile „Întâmpinare" şi „Diacronie 2005-20 1 0", al
treilea capitol al volumului, intitulat „Miscelaneu", cuprinde,
printre altele, tălmăciri: „Rugăciunea" lui Petru Cercel (din itali
ană), sonete de Shakespeare şi din lirica lui Edgar Allan Poe, 1 6
poezii de Jean Cocteau, din poeţii români de expresie franceză;
poezii originale plus versiunea lor în italiană, iar altele, valorifi
cate în limba franceză; comentarii pe marginea unor traduceri din
Verlaine şi Baudelaire (pentru „Florile Răului", omagiatul a primit
-

-
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două premii naţionale). De asemenea: 22 de scrisori ale savantului
George Emil Palade, căruia C.D. Zeletin i-a închinat un amplu
excurs biografic, numeroase fotografii - unele cu deosebit impact
istoriografic; „Memoriul" din 2003 al celor trei împuterniciţi
testamentari ai premiatului Nobel în Medicină (printre care se nu
mără şi prof. dr. C. Dimoftache, alias C.D. Zeletin), în vederea
găsirii unui spaţiu-remember pentru expunerea permanentă a celei
mai valoroase zestre documentare a celebrului român, dirijată de
el însuşi spre patrie. Un demers, din păcate, fără răspuns.
Această impresionantă crestomaţie, care se încheie cu o
„Cronică a oralităţilor", confirmă statutul lui C.D. Zeletin de om
al proiectelor înalte duse strălucit la capăt.
Să existe, oare, şi un înger secret, care îi hrăneşte optimismul,
pofta de viaţă, succesul? . . .
La mulţi ani, Maestre!

Viaţa medicală, XXII, 25, 25 iunie 20 1 0, p. 1 2 .
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Ionel Necula
O veche legendă spune...
O veche legendă spune că toate localităţile pământului au
fost, la început, străbătute de pasul lui Dumnezeu. El a fixat hota
rele, le-a plantat bornele, le-a conferit distincţie şi personalitate şi
le-a indicat traseul de afirmare în lume, în timp, în istorie. Le-a
populat m ai apoi cu oameni, cărora le-a poruncit să trăiască în
deplină armonie cu natura şi aerul, cu apa, cu iarba câmpului, cu
susurul izvoarelor şi cu foşnetul pădurilor - cu care să se ajute în
împlinirea destinului şi a rostului lor în lume.
Legenda îşi are tâlcurile ei şi se verifică, mai mult decât
credibil, şi în cazul localităţii Burdusaci, unde pasul lui Dumnezeu
a călcat, cu siguranţă, mai apăsat. Plafonul cerului, aici, este mult
mai coborât decât în alte colţuri de lume, aerul nestricat, la fel
ca-n ziua dintâi a Facerii, iar timpul se scurge catifelat, fără brazde
adânci şi greu de vindecat cu mijloacele vieţii modeme. Locuitorii
acestei margini de lume se mai orientează şi acum după mersul
aştrilor, iar legea de început, cea indusă în datini şi tradiţii, se
păstrează şi acum cu evlavie evanghelică. Nu degeaba unul dintre
fiii acestor locuri - filozoful Ştefan Zeletin - şi-a intitulat lucrarea
fundamentală, cea care-ar fi trebuit să ventileze sporitor aerul
stătut al filozofiei româneşti, Evanghelia naturii. N-a fost să fie:
deşi lucrarea a fost încheiată, volumul al doilea s-a pierdut în
vălmăşagul ultimului război mondial, aşa că nu ştim ce
configurare de ansamblu a luat, în cele din urmă, gândul
filozofului.
Satul Burdusaci a binecuvântat ţara aceasta cu multe nume
auguste şi bine aşezate în panteonul valorilor spirituale româneşti.
De aici, din această zarişte binecuvântată de Dumnezeu, a descins
şi subtilul poet C.D. Zeletin, medicul-poet care-a înfiorat atât de
personal poezia modernă de la noi şi care-a rămas atât de organic
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legat de tărâmul care l-a plămădit şi l-a propulsat în lume. Lui i se
datorează bustul în marmură al filozofului Ştefan Zeletin ridicat în
centrul civic al satului şi-mi amintesc faptul că, neputând
răspunde invitaţiei de a participa la dezvelirea lucrării, am profitat
de prima oportunitate ce s-a ivit pentru a mă reculege în faţa
imaginii sculpturale a filozofului. Era o dimineaţă de duminică şi
oamenii începuseră să se îndrepte spre biserica satului. Îmbrăcaţi
în straie curate de sărbătoare, se grupau în buchete de câte doi-trei
şi se sileau să nu piardă liturghia. Aveau chipurile radioase,
destinse, cum stă bine omului când vrea să se-ntâlnească cu
Domnul. Peste tot domnea o atmosferă de evlavie, de smerenie, de
pietate, cum rar se mai întâlneşte prin satele noastre bântuite de o
modernitate rău înţeleasă.
Acesta e locul. Dar dincolo de peisaj şi de generozitatea natu
rii, rămân oamenii locului, care chiar ştiu să conserve şi să
sfinţească priveliştea trăind în simbioză perfectă cu ea.

Arhip Traian Zeletin şi bucuria metaforei,
Dunărea de Jos, Galaţi, IX, 99, mai 20 1 0, p. 38.
Fragment.
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Gruia Novac
Domnului C.D. Zeletin, cu respect
Dacă vreţi să-l cunoaşteţi bine pe domnul C.D. Zeletin, om de
cultură complet şi profesionist pilduitor, topiţi-i imaginea în ceea
ce înţelege înţeleptul că este biblioteca. Domnia Sa însuşi este o
bibliotecă, depăşind, cred, marginile noţiunii de enciclopedie.
El este Preşedintele - de Onoare - al Academiei Bârlădene,
când, de fapt, ar fi putut fi Preşedintele Academiei Române. Spusa
mea e departe de encomion, fiindcă adevărul plauzibil nu suportă
osanale.
Revenind, biblioteca a fost, dintotdeauna parcă, toposul sufle
tesc al Dumnealui. Profesorul şi Doctorul, Poetul şi Traducătorul,
Prozatorul şi Eseistul spuneau undeva că biblioteca, chiar dacă e
prăfuită, rămâne pură. Da, întrucât este o plăcere pe care n-ai
voie s-o amâi, deoarece plăcerea amânată îşi alterează identita
tea.
Afirm, fără tremolo în glas şi fără să-mi tremure creionul, că
domnul C.D. Zeletin e unic, a şi devenit singular prin aceea că s-a
desăvârşit. Domnia Sa nu poate fi comparat. O dovadă e absenţa
orgoliului din structura-i: îi vede pe toţi, îi respectă pe toţi. Nu se
confruntă decât cu caractere şi, fiindcă-i este străină vulgaritatea,
cunoaşterea oamenilor o însoţeşte de cel puţin una din nenumăra
tele forme ale iubirii: aprecierea.
Dacă toate lucrurile i-au ieşit bine domnului C.D. Zeletin, e
pentru că toată viaţa a acordat importanţă şi principalului şi
secundarului. Şi asta, din credinţa că, în viaţa unui om, minunea se
petrece o singură dată. Dacă se petrece ...
Sărbătoritul nostru e atât de modest, încât, într-o împrejurare
mai veche, spunea că toată viaţa am fost încredinţat de
neînsemnătatea persoanei mele şi totuşi toată viaţa m-am simţit
centru al Universului. Şi atunci, de ce Domnia Sa crede că ar fi
. .
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păcat de mine să devin realist? Mai ales că viaţa trebuie şi
suportată nu numai trăită; cine n-o poate suporta n-o poate nici
trăi, perora profesorul cu alt prilej .
Domnul C.D. Zeletin este un erudit, în înţelesul comod şi
strict al cuvântului. Excesul de erudiţie este vulgar, lipsa penibilă. Adagiul îi aparţine, dar e departe de persoana şi
personalitatea Domniei Sale.
Acum, la sărbătorirea celor 75 de ani, reamintim că a-l com
para pe domnul prof. dr. C.D. Zeletin cu o bibliotecă, nu este, nu
poate fi o exagerare. Pentru EL, Biblioteca a devenit de mult o
matrice psihologică, fiindcă întreţine un sentiment al cărţii, pe
ţesătura căruia s-au clădit edificiile visurilor şi idealurilor
dumnealui.
Furându-i, conştient, idei şi formulări din variata Domniei
Sale operă, am făcut-o cu conştiinţa că doar aşa pot schiţa un lapi
dar portret al savantului.
75 de ani e o vârstă de la care, privind înainte, finalul nu e
vizibil.
Î i doresc Maestrului sănătatea pe care o merită, mai ales că
anii ce vin au nevoie de luciditatea intelectualului adevărat, singu
rul în stare să ofere lumii şi oamenilor soluţiile vieţii demne.
Domnul C.D. Zeletin (născut la 1 3 aprilie 1 935) e în stare de toate
acestea.
La mulţi ani, Domnule Profesor !
Baaadul literar, Bârlad, IV, 2( 1 3), mai 20 1 0, p. 78.
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C.D. Zeletin
Gând aniversar
Centrul Internaţional de Cultură şi Arte „George Apostu" din
Bacău împlineşte douăzeci de ani. E mult, e puţin - cine ar putea
spune? ! Ba nu, o poate spune existenţa însăşi a sculptorului care
i-a dat numele. Ea a pecetluit momentul optim, ea a strigat:
- A sosit clipa! A bătut gongul ! E vorba de clipa ctitoririi acestui
aşezământ, clipa în care s-au împletit rădăcinile cele mai adânci
ale tradiţiei româneşti cu aerul tare şi înnoitor al modernismului.
Ca împletirea apelor Bistriţei cu ale Siretului.
Pentru această întâlnire trebuia să se nască un artist care s-o
exprime, şi acesta a fost George Apostu. Într-o cuprindere largă a
ivirii şi a rosturilor omului pe pământ, se poate afirma fără şovăire
ori vreo ispită a tăgadei că George Apostu nu putea să apară decât
pe meleagurile Bacăului şi în acea perioadă în care se
consumaseră marile experienţe artistice europeneşti, implicit,
româneşti. Mă gândesc întâi de toate la opera marilor scriitori
băcăuani, Alecsandri şi Bacovia, stâlpi ai culturii române, genii
amândoi, primul prin trăirea extatică în afară, al doilea prin trăirea
lăuntrică într-o permanentă scufundare. Şi unul şi altul au împlinit
o elevaţie a spiritului: Alecsandri prin vibraţie şi lumină, Bacovia
prin depresie şi suferinţă. O elevaţie în negativ. Pe deasupra lor, la
înălţimi alpine, au bătut aripile geniului unificator al lui Enescu,
mult deasupra spaţiului unirii reale la care suavul Alecsandri a pus
un umăr zdravăn. Dacă Alecsandri a fost un român minunat,
Enescu a fost o minunea neamului românesc.
L-am cunoscut bine şi de timpuriu pe George Apostu. Nu ne
potriveam temperamental, dar asta nu m-a împiedicat să-mi fac
din cercetarea tâlcului sculpturilor lui o permanenţă, ba dimpo
trivă, artistul îmi oferea distanţa ideală de la care contemplarea
sculpturilor îmi prilejuia înţelegerea lor. Prea puţin om al exterio-
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rităţii, el exista plonjat în viziunile lui de artă. Puţinătatea vorbelor
îl indica drept trăitor al unei absenţe enigmatice, iar când era silit
să iasă din el însuşi, era un frust, prea puţin mânat spre efuziuni
ori dispus la fraternităţi: semenii lui se aflau în simboluri, rune ori
în prefigurările neguroase ale abisurilor ancestrale. Simţeam în el
un om puternic ascunzând lăuntric mai degrabă o mare teamă
decât o mare siguranţă. Trăia mai curând biografia operelor lui, în
frăţietate cu buştenii ciopliţi sumar, cu urechea plecată la şoapta
sibilinicelor buturugi ori pietre aspre.
Am venit şi voi veni totdeauna la Centrul Apostu cu inima
deschisă şi vibraţie sufletească. Când mă aflu departe şi gândul
îmi zboară într-acolo, mă inundă o linişte luminoasă şi binefăcă
toare. Mă aşteaptă o grădină cu statui, săli de spectacole şi confe
rinţe, gliptoteci, expoziţii de pictură, biblioteca, dar mai ales un
inefabil suflu de artă pe care-l formulează perfect distihul lui
Baudelaire, privitor la tărâmul ideal:

La, tout n 'est qu 'ordre et beaute,
Luxe, calme et volupte.
Înconjurat de admirabili colege şi colegi, domnul Geo Popa
este întâi-stătătorul acestui templu. Cu eleganţa, râvna subtilă, cu
aerul fin şi pur al unui tânăr prinţ din Levant, caucazianul ce
coboară din Iason poate ridica pietre de moară cu liniştea unui
zâmbet. Dispunând de arta conducerii, de tenacitate şi de
inteligenţa ascunderii zbaterilor, văd în Domnia Sa garanţia
dăinuirii nobilului aşezământ. Şi-mi face bine ceea ce văd.

Vitraliu, XVIII, 3-4(35), noiembrie 20 1 0, p. 4.
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Leo Butnaru
Premiul pentru poezie
...Dar să mă întorc la primul meu premiu ,,Ateneu", pe care
mi l-a înmânat Sergiu Adam, pe atunci - coleg generos, astăzi prieten drag, apropiat. Pentru că au trecut la mijloc două decenii şi
prietenia noastră şi-a dovedit statornicia. Atunci, Sergiu spunea
că, odată venit şi eu din Republica Moldova, înseamnă că Festi
valul revistei „Ateneu" e deja unul internaţional. Când mi s-a
oferit cuvântul, cu emoţie şi, probabil, cu ceva timiditate, am
îndrăznit să zic că eu, cel sosit din unul din statele dez-unite ale
României, consider că, de fapt, festivalul e unul intern-Naţional.
Bunul de Adam nu a contestat că poate fi şi aşa.
Mai ţin minte că, fiind cazaţi chiar aici, la Centrul „George
Apostu", prin apartamentele care, în „epoca de aur", fuseseră pre
văzute pentru mahării de partid, am cunoscut pe unii colegi emi
nenţi, printre care C.D. Zeletin şi Andrei Pleşu. Cu Pleşu am reali
zat un amplu dialog ce avea să intre deja în a doua mea carte de
interviuri, „Spunerea de sine". Prima se numise „Răspuns şi răs
pundere", apărută în perioada de perestroika.
Peste un an, adică în octombrie 1 992, tot aici, la Centru,
dialogam cu ilustrul coleg C. D. Zeletin, convorbirea noastră
intrând într-un alt volum al meu, intitulat „Răspund, deci exist".
Ţin să amintesc şi titlurile acelor dialoguri: cu Pleşu - „Sigur că e
fatal să simţi urmele tiranilor, dar urmele acestea nu se pot şterge
decât cu cultură", iar cu C.D. Zeletin - „Reprezentarea binelui
cere un efort de elevare spirituală". Reproduc aceste titluri-idei,
deoarece, implicit, ele sunt în consens cu gândul meu că Bacăul,
intelectualii, scriitorii săi ştiu a edifica prin cultură, fiind în stare
de eforturile de elevare spirituală prezente şi la aceste colocvii, din
20 1 0, dintr-un alt secol, ale revistei Ateneu. Iată de ce cred că
Bacăul este unul din focarele de cultură, de istorie, de conştiinţă

87
https://biblioteca-digitala.ro

naţională, dar şi europeană, care au făcut ca Prutul să nu devină
apa sâmbetei, să nu ne despartă şi sufleteşte, spiritualiceşte, cum o
mai face, din păcate, sub aspect politic, - gând pe care îl voi
repeta şi atunci când nu mă voi mai afla pe malurile Prutului, ci pe
cele ale Styxului.

Ateneu, XLVII, 1 1 / 1 2, noiembrie-decembrie
20 1 O, p 1 7 Fragment.
.

.
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Cornel Galben
Nostalgia poetului moldav
La împlinirea unei jumătăţi de veac de la trecerea întru
Domnul a celui care a fost întemeietorul ei, poetul G. Tutoveanu,
Academia Bârlădeană îi aduce ca omagiu, prin preşedintele său de
onoare, scriitorul C.D. Zeletin, o selecţie din creaţia antumă,
grupată în cele trei cicluri ale volumului de buzunar, Poezii,
Editura Sfera, Bârlad, 2007.
Însoţit de un medalion dedicat de Tudor Arghezi poetului
Bârladului şi de o însemnare asupra ediţiei semnată de îngrijitorul
ei, acesta a fost curăţat „complet de balastul ispititor al notelor,
comentariilor şi chiar al bibliografiei", lăsând deplina libertate
cititorilor de a le căuta, în măsura în care acest aspect editorial îi
va preocupa în mod special.
Ceea ce aflăm cu certitudine înainte de a ne afunda în lectură
este faptul că ideea unui Florilegiu din creaţia celui ce, aidoma
provensalului Frederic Mistral, a crezut în existenţa unei provincii
creatoare, a apărut încă din 1 955, după ce studentul de atunci şi
autorul de azi al importantei contribuţii documentare Scânteind ca
Sirius ... , C.D. Zeletin, alcătuise deja un volum de Scrieri, rămase,
din păcate - şi unul şi altul - în faza de manuscris.
Fie că e vorba de poeziile scrise la tinereţe şi maturitate (pri
mul ciclu), de cele de la bătrâneţe (al doilea) ori de cele traduse şi
în franceză (al treilea), ele trebuie raportate, cum ne îndeamnă şi
bunul său prieten bucureştean, C.D. Zeletin, la „vremea în care a
trăit autorul ei şi la ideea generală de frumuseţe, pentru a-l
înţelege corect şi pentru a-i gusta stropul de eternitate".
Chiar dacă în intervalul 1 902, când a debutat cu Albastru, şi
1 93 8, când i-a apărut volumul Sonete, lirica românească a
cunoscut o evoluţie spectaculoasă, poetul Baladelor şi al
Logodnicei lui Vifor a rămas, după expresia călinesciană, de o
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„cuminţenie desăvârşită", preferând să se apropie cât mai mult de
Alecsandri, Eminescu şi Coşbuc, decât de neliniştiţii adepţi ai
modernităţii.
Sămănătorist ca factură, G. Tutoveanu ni se înfăţişează şi în
această selecţie ca un nostalgic al plaiurilor natale, evocând în
versuri armonioase, cu ritm şi rimă, „mândrele tăneţe", „cerul
tânăr, stând a glumă", pădurea, drumul, norul, ziua de vară, marea
îmbrăcată cu „solzi de lumină", vântul, „Pustiu(l) de flori, de
cântec şi de soare", „cumplitul viscol", „eterna primăvară", plopii,
ca nişte „mândre santinele", „eternul mister", „bolţile de fiunze",
ulmii, râurile, pământul străbun, codrul, păsările călătoare,
„pletoasele răchite" etc.
Anotimpurile, dar mai ales primăvara şi iama, îi înflăcărează
condeiul, pastelurile ivite scânteind aidoma celor ale Bardului de
la Mirceşti:
În oglinda de zăpadă
Focul soarelui se joacă,
Ş i pe zare doarme codrul
Inflorit cu promoroacă.
Lângă lacul peste care
A durat decembre pod,
Străjuieşte-n zare plopul
Ca un mândru voievod.
Ne-a rămas în urmă satul,
Şi ni-s sufletele-nvinse
De muţenia stăpână
Peste dealurile ninse.
Lunca nu ne mai cunoaşte;
Şi prin ea, de câte ori
Ne-a trezit din visuri, noaptea,
Trilul de privighetori!
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Prin mesteacănii în tremur
S-aud glasuri, parcă-i doare,
Unde-s bolţile de frunze
Şi suspinul de izvoare?
Dar nu poate să m-abată
Tot pustiul de pe văi:
Măreţia primăverii
Străluceşte-n ochii tăi. (Decembre)
Purtând „în glas a dragostei lumină I Şi-n ochi adânci eterna
primăvară", eternul îndrăgostit are mereu în gând chipul „îndrăgit/
în vremuri apuse"şi tocmai pentru că adesea îi simte lipsa din
„farmecele firii", îi consacră, cu pana pictorului, un expresiv
Portret:
E-naltă, şi-n mersu-i
Uşor se-nmlădie
Ca zarea de lozii
Când vântul o-mbie.
Seninul din şoaptă-i
Stă mintea să-ţi fure
Ca zvonul de şipot
Sub bolţi de pădure.
Şi-n ochi i s-aprinde
Noian de-nţelesuri
Ca vraja ce-aşterne
Amurgul pe şesuri.
Iubirea „mereu triumfătoare" („Iubire, taină fără nume, I
Stăpână-n veci şi dincolo de lume, I Te văd cum treci mereu
triumfătoare."), de altfel, e invocată chiar de poezia ce deschide
volumul, poetul implorând-o să pogoare asupră-i, spre a-i alina
gândurile:
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Coboară-te asupră-mi, iubire,
Din slăvile bolţii senine,
A gândului chinuri mi-adoarme
De-a pururi, şi du-mă cu tine.
Prin lumea-ţi de stele mă poartă
Şi basme de visuri mi-nşiră;
Dă codrilor glas de fanfare
Şi mării acorduri de liră.
Aşterne-mi în cale seninul
Din ceruri scăldate de soare,
Şi-adânca enigm-a vieţii
Dezleagă-mi-o-n ochi de fecioare.
Să-mi pară că totu-i lumină
Şi farmec în magica fire . . .
A gândului chinuri mi-adoarme
Şi du-mă cu tine, iubire. (Iubire)

O iubire aparte o are şi pentru frumuseţile naturii, pentru
pământul străbunilor şi demnii săi fii , de la Ştefan, măritul
Voievod, şi până la eroii de la Turtucaia, pentru Moldova, pe care
nu a părăsit-o decât arareori, şi pentru Dumnezeu, căruia I se
închină:
În veci de veacuri, Doamne, slavă Ţie,
Stăpân etern al vieţii trecătoare . . .
Te văd cum creşti în lugerul de floare
Şi-n plopii albi şi-n iarba din câmpie . . .
Te-aud cântând în zbor de vijelie
Şi-n glas de codri-n murmur de izvoare . . .
Te simt în caldul razelor de soare
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Şi-n tot ce-i farmec, vis şi armonie . . .

Din lumea Ta, de-a pururea senină,
De peste-naltul zărilor, Părinte,
Spre noi întinde-Ţi drumurile sfinte:
Să ne urcăm la veşnica-ţi lumină . . .
Şi iartă-i pe nebunii care vor
Să te coboare pân-la mintea lor. . . (Jartă-i)

Cele nouă poezii traduse în franceză de Grigore Sălceanu
(Sub cerul Moldovei, Strămoşii, Hanul lui Batistă, Regina şatrei,
Fiori de stepă, Moldova mea) şi C.D. Zeletin (Zi de vară, Vis alb,
Povestea lor) întregesc o ediţie utilă nu doar celor interesaţi de
localismul creator, cum îl numea Al. Dima, ci tuturor iubitorilor
de poezie.

Alergând prin subteranele textului,
Editura Corgal Press, Bacău,20 1 0, pp. 1 26- 1 28.
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C.D. Zeletin
Moş Crăciun.
Poezia foarte cunoscută a unui medic scriitor foarte puţin cunoscut
v„,.. ..,. d• ST. CRUCIANU.
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Cine nu cântă Moş Crăciun (cu plete dalbe!), ştiută de mai
bine de un veac de toţi românii, de la copii la bătrâni, aşa cum ştiu
Vine, vine primăvara, versuri ale Maicăi Smara (scriitoarea
Smaranda Gârbea ( 1 857- 1 944), nepoata lui Gr. Alexandrescu!
Poezia Moş Crăciun, pusă pe muzică de D. G. Kiriac, a fost
scrisă de medicul scriitor Ştefan Crucianu ( 1 872 - 1 93 5 ), poet şi
prozator foarte puţin cunoscut. Nu se ştie mai nimic despre Ştefan
Crucianu ca medic. Prin anii 1 898 - 1 899, a lucrat la Spitalul
Picpus, rue de Picpus, din Paris. Era prieten cu poetul Cincinat
Pavelescu. Acesta îl vizita şi la spital. Odată, „în vreme ce
Crucianu tăia piciorul unei femei", deci era chirurg, poetul a
trebuit să-l aştepte să iasă din sala de operaţie, folosind timpul
pentru a scrie o poezie ce are următorul capovers: E noapte de
toamnă şi plouă . . Spitalul Picpus se afla într-un cartier sărac al
Parisului, ceea ce ne-ar permite o legătură cu vederile politice
social-democrate ale medicului poet. (A se vedea: Cincinat
Pavelescu, în: Cincinat Pavelescu, Mărturisiri li terare, organizate de
D. Caracostea , Editura Minerva, ediţie îngrijită de Iordan Datcu,
Bucureşti, 1 97 1 , p. 87.)
În ţară, a colaborat cu poezii şi proză la revistele Lumea nouă
literară, Convorbiri literare, Revista nouă, Convorbiri critice,
Noua revistă română, Parnasul Român (Braşov), Adevărul de Joi
(supliment literar şi artistic al ziarului Adevărul), Noutatea (Iaşi),
Revista copiilor etc., publicând intens mai ales în ultimul deceniu
al secolului al XIX-iea.
În anul 1 898, îi apare, la Editura H. Goldner din Iaşi, singurul
volum de poezii, intitulat Lacrime. Nu ne este cunoscut anul
plecării în Franţa. În ziua de 27 martie 1 932, Eugen Lovinescu
nota în agendele lui, publicate în anii noştri sub titlul Sburătorul
(voi. III, p. 1 76), că a fost vizitat de „D-ra Andrinescu-Crucianu,
de la Victor Duruy - nepoata drului Ştefan Crucianu, Paris".
Noua revistă română, condusă de C. Rădulescu-Motru, îi
publica, în numărul din 1 5 iulie 1 900 (II, 1 4, pp.44-52), nuvela
Zamfir. Se pare că era convins de realitatea metempsihozei. De
altfel, a şi scris o Odă budistă.
.
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Atât poezia Maicăi Smara, cât şi poezia doctorului Ştefan
Crucianu sunt cazuri mici, poate chiar minuscule, dar cu putere de
simbol pentru existenţa medicilor scriitori. Cine mai ştie însă că
Oda bucuriei ce încheie Simfonia a IX-a de Beethoven, Freude
schonen Gotterfunken ... (Slavă ţie, stea curată , în traducerea lui
I. U. Soricu), odă care exaltă înfrăţirea universală a oamenilor,
Divinitatea şi bucuria de a trăi, astăzi Imnul Uniunii Europene, a
fost compusă pe versurile unui medic scriitor, Friedrich Schiller?
. . .

Viaţa medicală, XXII, 5 1 -52, 24 decembrie 20 1 O, p. 20
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Vasile Iancu
Romanul unei personalităţi fascinante
Avem sub ochi, spre lectură şi posibile comentarii, două
volume compacte, aproape intimidante prin masivitatea lor (recu
nosc, mă ataşez fără prejudecăţi de cărţile cu dimensiuni rezona
bile, evident, bune şi foarte bune, după gustul nostru), însumând
aproximativ 1 600 de pagini. Tipărite. Personajul principal al uneia
dintre ele este CD. Zeletin, prestigios scriitor şi om de ştiinţă, de
fapt, omagiul Academiei Bârlădene adus preşedintelui ei de
onoare, cu prilejul împlinirii vârstei de 75 de ani (la 13 aprilie
20 1 O), op alcătuit de prof. Elena Monu, dr. în istorie, preşedintele
Academiei Bârlădene (Editura Sfera, Bârlad, 20 1 O). Pentru cei
care nu ştiu, societatea artistică „Academia Bârlădeană" a fost
întemeiată la 1 mai 1 9 1 5 de G. Tutoveanu, Tudor Pamfile şi Toma
Chiricuţă (primul, institutor, revizor, profesor, poet, creator de
reviste, personalitate emblematică pentru urbe, al doilea, cunoscut
etnolog, şi ultimul, un preot luminat şi generos). Instituţia a fost
reactivată în 1 990. Personajul
principal al celuilalt compact
volum (de peste 800 de
pagini) este Principesa Elena
*
Bibescu, marea pianistă ,
semnat de C.D. Zeletin.
Înarmat
cu
răbdare
folositoare, în cazul celui de al
doilea op, cu satisfacţiile ci
titorului iubitor de istorii, de
C.D. Zeletin, Principesa Elena Bibescu, marea pianistă. Bucureşti,
Editura Vitraliu, 2007.
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savuroase secvenţe stilistice şi de autentice pagini de proză, fără a
minimaliza în nici un fel, dimpotrivă, strădania benedictină a
doamnei Elena Monu, care a alcătuit ediţia de cinstire a
cărturarului şi omului de caracter C. D. Zeletin, aşadar, pus în
priză de nesăţiosul lector din noi, am parcurs cele 1 600 de pagini
(inclusiv reproducerile foto care îmi procură întotdeauna o plăcere
aparte). Şi sedimentările de după au venit firesc, aşa cum le vom
aşterne, sintetic, mai jos. Cu accente justificate pe monografia
extrem de bogată în informaţii, interpretări, digresiuni seducătoare
acoperind mai toată paleta artelor (în primul rând, muzica, dar şi
literatura, plastica etc.), cu apeluri docte la arhondologie, o
disertaţie, cum spune cu modestie autorul, despre marea pianistă
Elena Bibescu. Din capul locului, ţinem să adăugăm, mult mai
puţin cunoscută- şi pe nedrept- în viaţa artistică, în cultura
noastră, decât Martha Bibescu, scriitoare franceză de origine ro
mână, nepoată prin alianţă a celeilalte prinţese, poate, şi din cauza
longevităţii şi frumuseţii, o persoană şarmantă în spaţii publice,
cochetând cu personaje politice de talie europeană, poreclită chiar
în ţara de adopţie „Martha Hari", pentru filogermanismul ei mani
fest în Primul Război Mondial.
În argumentul ediţiei, Elena Monu scrie, între altele: . . .
Domnia s a a văzut lumina zilei în satul Burdusaci, fostul judeţ
Tecuci, astăzi, judeţul Bacău. Cum însă copilăria şi adolescenţa,
adică anii formării sistematice, C. D. Zeletin şi le-a petrecut la
Bârlad, unde a urmat cursurile Colegiului Naţional Gh. Roşca
Codreanu ", Academia Bârlădeană, al cărei preşedinte de onoare
este de la reînfiinţarea ei în 1990, are bucuria de a da continui
tate iniţiativei de acum cinci ani, publicând volumul de faţă,
rezervat anilor 2005-201 0. El cuprinde alte texte, alte documente
şi alte ilustraţii decât cele publicate la Bacău (în 2005, n.n.).
„

Precizăm că numele din acte al scriitorului, tălmăcitorului din
lirica italiană şi franceză C. D. Zeletin, este Constantin
Dimoftache, iar profesiunile care i-au asigurat existenţa au fost
acelea de medic şi profesor universitar de biofizică la Universita
tea de Medicină şi Farmacie „Carol Davila" din Bucureşti. Între
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performanţele sale de traducător, alegem doar două: Medalia de
Aur, la Edinbourgh, Anglia, pentru Sonetele lui Michelangelo
( 1 965) şi Premiul Uniunii Scriitorilor din România ( 1 99 1 ) pentru
cea mai bună traducere de poezie: Charles Baudelaire, Florile
Răului.
Volumul înglobează studii, cronici, articole, eseuri, interviuri,
scrisori, note, ilustraţii, facsimile inedite referitoare la opera origi
nală şi la cea de tălmăcitor semnată C. D. Zeletin, precum şi la
momente semnificative din biografia sa. Găsim aici şi consemnări
vizându-l pe scriitorul şi pe medicul I universitarul de elită ale
unor personalităţi de seamă ale culturii şi ştiinţei: Tudor Vianu,
Perpessicius, George Emil Palade, biologul american de origine
română, premiat Nobel ( 1 974), (născut la Iaşi, dar al cărui tată,
Emil Palade, profesor de filozofie şi pedagogie, se trăgea dintr-un
sat din acelaşi fost judeţ Tutova), Barbu Cioculescu ş.a.
Relevante sunt aprecierile unor critici de ştiută autoritate despre
monumentala lucrare Principesa Elena Bibescu. Una din ele:

C. D. Zeletin recompune cu pacienţă, dar şi cu nerv de
observator acut impozanta galerie de cunoştinţe apropiate ale
pianistei. Rezultă o serie de portrete detaşabile ce s-ar putea
eventual integra pe firul altor construcţii istorice, prin acea
capacitate a d-sale pe care o menţionăm de a investi un intens
interes în fragment, în amănunt, în derivaţie.
(Gheorghe Grigurcu: „O carte somptuoasă", România
literară, XL, 2 1 , 3 0 mai 2008, p. 1 2).
Echilibrată observaţie face şi Sorin Lavric apropo de medicii
scriitori :
Foarte puţini au reuşit să-şi păstreze talentul pe timp
îndelungat. Un Papi/ian sau un Voiculescu în trecut, iar azi un
C. D. Zeletin, un Răzvan Petrescu sau un Emil Brumaru, sunt
cazuri rare. Talentul lor a fost şi este pre-medical, iar marele lor
merit este că au ştiut să-şi menţină pregătirea medicală departe
de înzestrarea literară. Cum au reuşit, numai ei ştiu.
(România literară, XLI, 3 iulie 2009, p. 6).
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Probabil că nici ei nu ştiu prea bine cum se petrece acest
lucru. La fel se întâmplă, de altminteri, şi-n cazul inginerilor care
scriu literatură, şi-n cazul profesorilor, aviatorilor, silvicultorilor,
apicultorilor, marinarilor ş.a.m.d. Literatura are regulile ei pe care
numai talentul scriitorului - atât cât i-a fost hărăzit fiecăruia - Ie
ordonează, le intuieşte, Ie amuşinează, Ie supune - sau nu -, le
contorsionează cum îi vine, pierzându-se uneori în hăţişurile lor
misterioase.
Pentru a pune în lumină un adevăr ignorat mereu de nulităţile
cu pretenţii, de semidocţii urcaţi accidental pe socluri efemere,
acela că marile valori sunt, de regulă, şi mari caractere, iar
modestia, simţul măsurii fac parte organică din existenţa acestor
caractere, reproducem un fragment dintr-o scrisoare a lui George
Emil Palade. La propunerea lui C. D. Zeletin şi a nepotului sa
vantului, Radu Şerban Palade, de a se înfiinţa o expoziţie perma
nentă cu documente donate de George Emil Palade, la Universi
tatea de Medicină şi Farmacie „Carol Davila", laureatul Nobel
răspunde:
Pentru selecţia definitivă a obiectelor expuse în această
secţie (Diplome şi Medalii), aştept sugestiile voastre care trebuie
să fie ghidate de consideraţii locale, înainte de toate de spaţiul
disponibil ca şi de efectele anticipate. Nu trebuie să speriem
lumea şi nu trebuie să facem imposibile prezentări similare făcute
de alţi absolvenţi ai Facultăţii de Medicină din Bucureşti în viitor.
Scrisoarea e expediată pe 22 august 2002 şi poartă antetul :
University of California, San Diego.

Principesa Elena Bibescu, marea pianistă e romanul vieţii,
personalităţii artistice, omului ales Elena Bibescu, fiică a lui
Manolache Kostaki Epureanu, „mare patriot şi bărbat de stat". Să
zăbovim, cale de câteva cuvinte, asupra acestui personaj, tatăl
strălucitoarei şi puţin cunoscutei pianiste Elena Bibescu. Născut Ia
Bârlad (22 august 1 824), cu reşedinţă boierească de suflet Ia
Epureni-Tutova, de care e legată, în bună parte, şi copi lăria
Elenei, dar şi a fraţilor şi a copiilor ei, M. K. Epureanu este „unul
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din autorii diplomatici, morali şi politici ai Unirii Principatelor",
primul preşedinte al Consiliului de Miniştri după instalarea lui
Al. I. Cuza ca domn al Principatelor, „promovând o politică
liberală în expansiune, dar conservatoare în esenţă", „sfătuitor de
taină şi un sprijin în zguduirile financiare prin care trecea tânărul
stat". Mai târziu, este ministru al Justiţiei în guvernul Lascăr
Catargiu, în timpul domniei fertile a lui Carol I, lider al Partidului
Conservator, un adversar constant al politicii de apropiere faţă de
Rusia, în care a văzut, cu luciditate şi înalt simţ patriotic, un
pericol permanent pentru România. Vremurile i-au dat dreptate.
Elocvent este şi faptul că, atunci când s-a votat în Senat
independenţa de stat a României, preşedinte al acestui for
legislativ era Manolache Kostaki Epureanu. A murit în septembrie
1 880, fiind înmormântat, tot la Bârlad, cu funeralii naţionale.
Atunci, Elena era deja o pianistă recunoscută în cercuri muzicale
elitiste, după ce absolvise strălucit Conservatorul din Viena,
avându-l profesor de pian pe celebrul Anton Rubinstein, cu care a
avut constant relaţii de sinceră prietenie artistică, umană, până la
moartea acestuia ( 1 894). Prin tată, remarcabila pianistă se înrudea,
în linie directă, cu familia Negri; dar familia Epureanu avea
legături de rudenie şi cu alte neamuri ce au făcut cinste acestui
popor: Sturdza, Roşca-Codreanu, Esarcu. Şi evident, prin
căsătoria Elenei cu prinţul Alexandru, fiul domnitorului Gheorghe
Bibescu, cu această vestită familie. Toţi cei trei copii ai cuplului
Manolache Kostaki Epureanu şi Maria (Marghioliţa), fiică a
logofătului Alexandru Sturdza Bârlădeanul şi a Smarandei şi
anume: Ecaterina ( 1 853-1 9 1 1 ), Elena ( 1 855-1 902), eroina
monografiei lui C. D. Zeletin, devenită principesă Bibescu, Ion
( 1 856--1 894) au trăit într-un climat cărturăresc, moral-creştin, au
făcut studii temeinice, au avut o educaţie aleasă. Fireşte, Elena are
sclipirea marelui ei talent. Deşi există puţine date privitoare la
educaţia muzicală timpurie a Elenei Kostaki Epureanu, autorul
scormoneşte arhive, documente de familie, citeşte enorm (notele
bibliografice sunt impresionante), stoarce orice informaţie şi oferă
cititorului o imagine verosimilă a acestei perioade din biografia
personajului. Din această enormă cantitate de informaţii, parcă nu
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vrea să lase, în text, mm1c deoparte, de unde ş1 impresia de
arborescenţă saturată în destule pagini.
Iniţierea muzicală a primit-o în copilărie, în casele părinteşti
din Bârlad şi la conacul de la Epureni. ( . .) Cele dintâi noţiuni de
muzică cultă i s-au predat de către profesori particulari, potrivit
tradiţiei boiereşti. Cum tatăl desfăşura o activitate politică fără
răgaz, fiind ministru în mai multe rânduri în guvernul tinerei
Românii, fiica şi-a urmat părintele, aşa că lecţiile de pian,
începute în Moldova, au continuat în Capitala Principatelor
Unite.
Sigur este că a studiat cu Ana Barozzi, „socotită un geniu
pianistic al epocii", de origine italiană, cimotie, prin alianţă, cu
Elena Bibescu. C. D. Zeletin dezvăluie şi în acest caz nu doar
stăpânirea unor bogate informaţii în materie, ci şi un autentic
apetit pentru arhondologie, pentru complicatele înrudiri între
diverse familii de cărturari, politicieni, oameni de cultură şi artă,
diplomaţi etc. Cu acribie de specialist, ne delectează şi cu schiţe
vizând astfel de ascendenţe şi descendenţe genealogice (spiţa
Ventura, înrudirea familiilor Roşca-Codreanu, Kostaki şi Negri,
înrudirea, prin alianţă, dintre Elena Bibescu şi Ana Barozzi,
ramura genealogică Manolache Kostaki Epureanu, ramura
genealogică Gh. D. Bibescu). Seducţia istoriei este evidentă. Nici
un personaj al amplei lucrări - şi, în primul rând, Elena Bibescu nu este lăsat în afara istoriei, cu preponderenţă în afara istoriei
culturii contextuale. Pentru a releva puternica personalitate a
eroinei acestui adevărat roman-monografie, e suficient, cred, să
menţionăm câteva din ideile şi temele unor capitole (în total,
volumul are 28): întâlnirea cu Franz Liszt la Pesta, Alexandru
Bibescu - poet, filolog şi bibliofil, salonul artistic al principesei
Elena Bibescu de la Paris, relaţia Elena Bibescu şi Vasile
Alecsandri, concert memorabil la Londra, eternele întoarceri
acasă, prezenţa accentuată la Ateneul Român, dar şi în viaţa
artistică a Bârladului, debutul compozitorului George Enescu,
triumf al principesei Elena Bibescu - momentul 1 898, prietenia
extatică dintre Regina Carmen Sylva şi principesa Elena Bibescu,
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legăturile marii pianiste, dar mai cu seamă ale fiilor săi, Anton şi
Emanuel, cu Marcel Proust ş.a.
Povestiri, istorisiri, întâmplări, unele cu tentă anecdotică de
calitate, altele spectaculoase, ce dau farmec opulentei „dizertaţii",
toate aceste episoade, scrise cu mână sigură şi argumentate, for
mează, sau pot forma ele însele, substanţa, miezul unor romane cu
subiecte acroşante. Bunăoară, descălugărita Jeanne Bibesco ( 1 868
-1 945), cum scrie autorul în capitolul „Burbonii de la Dunăre ...
Bibeştii trăitori în Franţa", îşi merită locul în această erudită
monografie, „deoarece celebritatea i-a adus-o ieşirea din mănăs
tire şi revenirea din Algeria în Franţa, unde mondenitatea fostei
stareţe a surprins, a contrariat, a revoltat, a nedumerit prietenii şi
admiratorii familiei Bibescu din Paris, înrudită cu întregul
Gotha ... " Mai cu seamă că această „aristocrată cosmopolită, ro
mâncă după tată şi strănepoată a mareşalului Ney după mamă,
cultivată, fabulos de bogată", 1 -a cucerit iremediabil pe şeful
guvernului francez, Emile Combes, cu 34 de ani mai în vârstă
decât prinţesa nărăvaşă. E numai una dintre istorisirile
senzaţionale din Principesa Elena Bibescu.
Creator de atmosferă - a se vedea, de exemplu, şi descrierile
salonului artistic al Elenei Bibescu, de la Paris, rue de Courcelles,
un veritabil muzeu, frecventat de atâtea figuri ilustre ale vieţii lite
rar-artistice din capitala culturală a Europei acelui timp -,
C. D. Zeletin se revelă, în multe pagini şi un fin plăsmuitor de
psihologii umane. De aceea, alături de alte calităţi ale lucrării,
găsim că portretul - expresiv - este foarte bine reprezentat.
Autorul ar putea, ne gândim, alcătui, pe baza propriei cărţi, un
dicţionar de portrete care s-ar citi cu delectare.
Pe C. D. Zeletin-poetul îl regăsim foarte rar în paginile
acestui volum. Şi doar în ipostaza de iubitor al poeziei şi în relaţia
directă, sugestivă, cu subiectul, nu de creator liric. Spre beneficiul
lucrării. Din când în când, cu măsură, ne propune versuri din
creaţia unor personaje ale cărţii - N.B . ! - versuri necunoscute
publicului larg, nici chiar criticilor literari (un sonet de Alexandru
Bibescu dedicat celor două surori, Elena şi Ecaterina, un fragment
dintr-o satiră de contele Robert de Montesquiou, înrudit cu
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Bibeştii, prin alianţă, traduceri de Vasile Voiculescu din Nadeje
Ştirbei, fiică a prinţului George Bibescu, o strofă dintr-un poem de
Ion Pillat, o poezie de marele jurist Const. Hamangiu, închinată
clavirului, semnată, curios, cu un pseudonim feminin ş. a.).
Să revenim puţin la portretistul C.D. Zeletin. Câteva secvenţe
zugrăvind personajul central al cărţii pot fi convingătoare:

Principesa
Elena
Bibescu
moştenise
fenomenala
intransigenţă a bunicii Smaranda Sturdza, pe care însă nu a
proiectat-o în afară, unde ar fi putut leza orgolii şi ambiţii, ori
tulbura împrejurările vieţii normale, ci asupra ei înseşi, În sensul
perfecţionării la culme a artei pianistice, fără concesii, fără
răgaz, fără milă de sine. ( . .) Dinspre Kostăkeşti, moştenise
tensiunea continuă a spiritului, degajarea, superioritatea voioasă
şi elocvenţa, pe care le ilustra atât de bine tatăl său. În privinţa
generozităţii şi a dezinteresării, semăna celor din familia lui
Costache Negri. . ; ca din instinctul unei datorii şi ca Într-o formă
de maternitate sublimată şi extinsă, marea pianistă le-a răsfrânt
pe toate acestea asupra debutului componistic al lui George
Enescu, Paris, 6 februarie 1 898, cu prilejul premierei Poemei
române interpretate de către Concertele Colonne, debut ale cărui
nerv şi amploare ea le-a asigurat. Elena Bibescu rămâne cea din
tâi conştiinţă de geniu în care s-a oglindit genialitatea
componistică şi interpretativă a lui George Enescu; . . . vibrând sub
convingeri şi presimţiri eshatologice, Elena îşi divulga preo
cupările privitoare la viaţa de după murire a sufletului şi era im
posibil ca piosul polonez, «vagabondul de rasă nobilă şi
mândră», cum îl numeşte Anna de Noailles (e vorba de lgnacy
Paderewski, pianistul, compozitorul şi omul politic polonez
n.n.), să nu fi intrat În rezonanţă cu tensiunile spiritualiste ale
principesei românce. Neliniştile ei erau întreţinute, în ţară, de
febra amintirii şedinţelor de spiritism de la castelul Peleş ale
Carmen Sylvei, deseori asistată de prietena ei de la Paris, şedinţe
ce au împins-o pe regină pe panta unei drame dinastice, iar pe
Elena Bibescu într-o rezervă prudentă şi dureroasă privind
revenirea în patrie.
-
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Cum se vede, portretele au încărcătură psihologică, spirituală.
Rareori aflăm în arsenalul scriitorului monografist C.D. Zeletin
portretul fizic, iar atunci când se face apel la el, e făcut în tuşe
rapide şi vii.
Mărturisirea de la început (Sper ca această carte să trezească
amintirea unei artiste care a străbătut cerul vieţii ca un fulger„ .),
succintul şi necesarul capitol prim despre tradiţiile cărturăreşti din
Bârlad, de care se leagă indisolubil familia Kostaki, altminteri, cu
un rol important în istoria ţării, sutele de note bibliografice (e po
sibil să treacă de o mie?), fermecătorul material iconografic (peste
1 00 de reproduceri foto), indicele de nume vorbesc, şi ele, de
acribia deosebită a autorului, de probitatea scriitorului aplecat
asupra unui subiect pe cât de complex, pe atât de fascinant.
Subiectul: marea pianistă Elena Bibescu.
Existenţa ei este foarte puţin cunoscută azi. Pentru a arăta
cât este de uitată, să notăm faptul că însuşi Enescu, încheindu-şi
lungile convorbiri cu Bernard Gavoty, îşi dă seama că era gata
s-o uite - tocmai elf În consecinţă ia hotărârea, în acel moment
târziu, să-i închine întreaga sa operă de până la Oedip ce nu
purta dedicaţii, observă, cu tristă descumpănire, C. D. Zeletin.
Principesa Elena Bibescu, marea pianistă e, credem, un op
de referinţă în literatura de gen.

Dacia literară, XXII, 94, ianuarie 2 0 1 1 , pp. 1 1 8- 1 22.

https://biblioteca-digitala.ro

Cristina Dosuleanu
Perpessicius, aşa cum îl ştiu prea puţini
Muzeul Brăilei a găzduit ieri o nouă întâlnire în amintirea
criticului Dumitru Panaitescu Perpessicius, la care a fost invitat
profesorul universitar dr. CD. Zeletin, prieten de familie cu re
putatul critic brăilean. În faţa auditoriului, acesta a povestit crâm
peie inedite din viaţa lui Perpessicius şi a încercat să explice prin
biografia lui stilul în care a scris de-a lungul vieţii. C.D. Zeletin a
povestit că Perpessicius a fost primul om pe care l-a auzit vorbind
curent latineşte şi că la bătrâneţe, deşi era aproape orb, se străduia
să înveţe limba engleză, dar şi că se poate, după opera sa critică,
reconstitui istoric şi stilistic literatura română.
„Perpessicius avea o dragoste adâncă pentru Brăila, pentru
brăileni şi se simţea veşnic îndatorat. Nu exagera valoric, dar dra
gostea venea de dincolo de el. Stilul lui nu-l putem înţelege fără
Dunăre, e un stil literar complex, care te biciuie intelectual. Era un
om foarte prietenos, generos, şi acest lucru se reflecta în scrisul
său. Considerat Marele Amiabil al literaturii române, în realitate
nu era. El ştia exact valoarea textului despre care scria, dar avea
grijă să nu rănească sensibilitatea sufletului tânăr, în formare.
Acest lucru cred că se datorează şi tragediei prin care a trecut", a
spus prof. univ. dr. C.D. Zeletin. Tragedia secretă a lui
Perpessicius a fost iubirea lui pentru Viorica Secoşanu, tânăra
profesoară care, atunci când a aflat că este căsătorit şi are un copil
de zece ani, a preferat să-şi dea foc într-un cavou din Cimitirul
Bellu. Profesorul Zeletin a subliniat că blândeţea sapienţială a lui
Perpessicius a apărut exact după 1 926, când s-a întâmplat
tragedia.
La finalul alocuţiunii sale deosebit de interesante, domnul
C.D. Zeletin a oferit Casei Memoriale „Perpessicius", Muzeului
Brăilei, o scrisoare olografă a criticului şi alte volume ce vorbesc
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si despre Perpessicius. Întâlnirea a fost moderată de directorul
prof. dr. Ionel Cândea. Întâlnirea s-a încheiat cu un
recital al corului Liceului „Perpessicius", „Trison", condus de
profesorii Maricica şi Ştefan Lupu.

Muzeului,

Obiectiv Vocea Brăilei, 3 1 martie 20 1 1 .
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Un eveniment care bucură Bârladul:
Premiul „Ştefan Zeletin" al Fundaţiei Culturale
Magazin Istoric

În ziua de 1 2 aprilie 201 1 , Ia Banca Naţională a României, a
fost decernat pentru întâia oară Premiul „Ştefan Zeletin" al
Fundaţiei Culturale Magazin Istoric, pentru lucrări apărute în
anul 20 1 0. Premiul este instituit şi sponsorizat de către prof.
univ. dr. C. D. Zeletin, preşedintele de onoare al Academiei
Bârlădene.
Distincţia a fost acordată volumului II al lucrării istoricilor
tecuceni, profesorii Doru Parascan şi Valentina Parascan,
Documente privind organizarea sistemului sanitar tecucean.
Secolul al XIX-iea.
Ilustrul filozof şi sociolog Ştefan Zeletin ( 1 882-1 934) este
legat de ţinutul Tecuciului prin faptul că s-a născut în Burdusaci,
fostul judeţ Tecuci, astăzi sat al comunei Răchitoasa, judeţul
Bacău.
Pe de altă parte, Ştefan Zeletin rămâne legat şi de oraşul
Bârlad. Aici a absolvit Liceul „Gheorghe Roşca Codreanu", liceu
la care avea să devină profesor de limba germană. Tot Ia Bârlad a
conceput cea mai mare parte a lucrării sale, Burghezia română,
originea şi rolul ei istoric, publicată în anul 1 925, carte
fundamentală a culturii române.
Reproducem articolul publicat de doamna dr. Maria Dragotă
sub titlul Un meritat premiu, în periodicul Viaţa medicală,
Bucureşti, XXIII, 1 8 ( 1 1 1 2), 6 mai 20 1 1 , p. 1 2.
Redacţia ---+
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Dr. Maria Drago tă
Un

meritat premiu

În toamna anului 2009, „Viaţa medicală" semnala apanţia
cărţii tinerilor profesori de istorie, soţii Doru şi Valentina
Parascan, Documente privind organizarea sistemului sanitar
tecucean. Secolul al XIX-iea - volumul I, în colecţia „Document"
- iniţiată şi coordonată de dr. Richard Constantinescu - la Editura
„Gr. T. Popa" a U.M.F. Iaşi. În Prolog, profesorul C.D. Zeletin
nota: „Acribia, seriozitatea şi devoţiunea, dar şi simţul istoriei,
alăturat vibraţiei cărturăreşti a autorilor, recomandă această carte".
Importantul studiu de istorie a medicinii tecucene a produs un
ecou puternic în rândul specialiştilor. Prof. univ. Ioan Caproşu,
cunoscut istoric, a afirmat: „În sfârşit, la Tecuci începe să se scrie
istorie adevărată!"

Autorii premiaţi, Valentina şi Dan Parascan,
alături de profesorul CD. Zeletin.
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Cei doi cercetători au descoperit, descifrat şi interpretat
documente provenind de la Arhivele Naţionale din Bucureşti,
fondul Ministerului de Interne - Direcţia Serviciului Sanitar.
Pasiunea, entuziasmul şi tenacitatea ce le caracterizează munca au
făcut ca, anul trecut, să încredinţeze tiparului volumul II al
demersului lor iatroistoric, ce cuprinde documente din două
fonduri de la Direcţia Judeţeană Galaţi a Arhivelor naţionale:
Prefectura Tecuci şi Primăria Tecuci. În Prefaţă, profesorul
universitar Gheorghe Cliveti, directorul Institutului de Istorie
„A.D. Xenopol" din Iaşi, aprecia: „Departe de a se fi lăsat cuprinşi
de sentimentul zădărniciei scrierii istoriei, nutrit până şi de un
Demostene Russo într-un dialog cu C.C. Giurescu, pe motiv că
atenţia cititorilor faţă de aşa ceva s-ar fi diminuat mult, cei doi
tineri - mai noi editori de documente tecucene - au urmat
îndemnul nobil conform căruia câte ceva din ce au întreprins ar
putea folosi măcar unor studii de istorie locală, de istorie medicală
regională, subsumabile unei �storii a medicinii româneşti.
Pledoaria lor pentru o istorie a actµlui medical incluzând aspecte
relevante ale medicinii tecucene nu poate să apară decât
convingătoare". Într-adevăr, a fost convingătoare, volumul
primind aprecierea specialiştilor, concretizată, recent, în Premiul
„Ştefan Zeletin" - instituit şi sponsorizat de C.D. Zeletin - ce le-a
fost acordat de către Fundaţia Culturală Magazin Istoric, în cadrul
Simpozionului anual de istorie şi civilizaţie bancară „Cristian
Popişteanu", organizat în colaborare cu Banca Naţională a
României.
Filozof, sociolog, prozator, profesor de istoria filozofiei vechi
şi medievale la Universitatea din Iaşi, Ştefan Zeletin este creatorul
sociologiei ştiinţifice modeme din România. Dl. prof. dr.
Constantin Dimoftache - C.D. Zeletin pe tărâmul literar - a
readus în conştiinţa publică lucrările filozofului şi i-a comentat
opera, ocultată în deceniile comunismului. După 1 989, s-a îngrijit,
singur sau în colaborare cu Cristian Preda, de retipărirea operei,
iar în 2002 a publicat volumul „Ştefan Zeletin. Contribuţii
documentare". Cunoscându-i extrem de bine opera, profesorul
C. D. Zeletin a considerat că este un gest firesc de perpetuare a
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memoriei sale instituirea premiului ce-i poartă numele.
Suntem siguri că distincţia acordată tinerilor autori e de
natură să le întărească râvna intelectuală şi de cercetare în
domeniul istoriei medicinii, materializată în noi volume valoroase.

Academia Bârlădeană, XVIII, 2(43), trimestrul II, 20 1 1 , p.9.
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C.D. Zeletin
Muzica şi necuvântătoarele
Muzica îmblânzeşte până şi fiarele. O ştim din veacurile
eroice ale Greciei dinainte de Pindar. Aserţiunea e însă mai mult o
metaforă ce exprimă liniştirea prin muzică a frământărilor
sufleteşti şi înălţarea omului deasupra lor. În realitate,
sălbăticiunile sunt îmblânzite prin biciul sau strămurarea aceluiaşi
om, ori dresate prin specularea deturnantă a unor deprinderi de
neatârnare păzite cu sălbăticie. Departe de a mă încânta ori
înveseli, obţinerea unor astfel de performanţe prin forţarea firii
animalului îmi umple sufletul de jale şi de o ruşine secretă faţă de
Creator. E o mizerabilisire omenească a sănătăţii superbe a naturii,
un triumf penibil al artificialului. Înainte de a fi comic, spectacolul
e tragic. Şi e tragi-comic pentru veşnicie . . .
Vreau să vorbesc însă despre înrâurirea prin muzică a
necuvântătoarelor. Că limbajul păsărilor, de pildă, e muzical, nu e
mai puţin adevărat, dar, înainte de a fi muzical pentru noi şi în
accepţiunea fizicii sunetelor, el e transmiţător intuitiv de
informaţie erotică între o pasăre şi alta şi doar implicit muzical
pentru om: păsările cântă, dar n-au conştiinţa muzicii, fie vorba şi
de privighetoare.
Lira lui Orfeu, aedul trac, antrena în ritmurile ei nu numai
arborii şi stâncile, dar potolea furtunile mării, înmuia inimile
împietrite ale oamenilor şi îndupleca zeii subpământeni. Aşa se
explică slobozirea Euridicei din lăcaşul morţilor. Strunele lirei lui
au adus la congruenţă seminţiile migratoare, hotărându-le să se
statornicească, să deprindă cultura plantelor şi să cunoască
dulceaţa vetrei. Miticul cântăreţ avea, prin urmare, o straşnică
putere de a trezi oamenii I.a civilizaţie. Dacă în negurile
protoistoriei acest dezvăluitor prin liră al misterelor îmblânzea
sălbăticiunile, nu e de mirare ca astăzi ele să manifeste
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sensibilitate la armoniile sonore, să se lase fermecate de cântec,
devenind astfel obiect asupra căruia se răsfrânge lucrarea muzicii.
În Amintiri de la Junimea, Gheorghe Panu se dovedeşte bun
observator al acestei înclinări animaliere şi chiar îşi expune unele
experimente comparative. Asinul, de exemplu, ascultă cu plăcere
muzică, în timp ce câinii sunt refractari muzicii. Cu timpul, unii
dintre ei se învaţă cu muzica, alţii nu, respingând-o toată viaţa. Un
câine urla auzindu-l la vioară sau la pian. I se părea însă curios
faptul că nu pleca de lângă stăpânul instrumentist, rămânea pe loc,
dar urla! Când i-a aplicat corecţii, continua să urle, dar încet: un
soi de mârâială înfrânată. Când îl atingea pe blană, îi simţea
vibraţiile plânsului lăuntric. Era, însă credem, altceva: fidelitatea
faţă de stăpânul pe care îl socotea ameninţat de revărsarea sonoră.
S-ar mai putea, credem iarăşi, să nu fi fost în fond refractar la
muzică, ci doar îngrozitor de sensibil la excitantul de tip muzical,
cum sunt aceiaşi câini la excitantul olfactiv, astfel încât excitantul
muzical, obişnuit pentru alţii, să fie perceput de urechea lui ca
supraliminar, el reacţionând ca atare. Răspunsuri apropiate se
întâlnesc şi la oameni („îmi vine să urlu!"). În sânul aceleiaşi
Junimi, Titu Maiorescu stăpânea flautul şi îl adora pe Beethoven,
în timp ce Vasile Pogor nu-l gusta pe Beethoven sub pretextul că
nu-l înţelege. El era cinicul Junimii, şi să nu uităm că acest epitet
îşi află etimologia în grecescul kunos (citeşte chinos ), care
înseamnă câine.
În schiţa Violoncelul din volumul Rătăcire ( 1 943), I. Al.
Brătescu-Voineşti ne povesteşte cazul unui gândăcel cafeniu şi cu
pete negre, mare cât un bob de grâu, care-l asculta cum cântă la
acest instrument viril. Ba mai mult, ca şi câinele refractar al lui
Gheorghe Panu, gângania fermecată lua o atitudine de vădit
protest la un anumit mi bemol . . .
Intrările în rezonanţă între cele două părţi sunt multe. Las
deoparte muzicalii delfini, care cântă singuri sau în cor, îl las
deoparte şi pe superbul colley al nepotului meu, Alexandru
Palade, care câine, când tânărul lui stăpân începea să cânte la pian,
deschidea uşa, se aşeza sub un scaun şi nu se mişca de acolo până
nu amuţea claviatura, ca să mă opresc la o întâmplare petrecută la
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Burdusacii mei natali, într-o vacanţă din vremea când eram
student. Pentru a nu-i stânjeni pe ai mei, mă retrăsesem cu
patefonul într-o cămăruţă din spate, cu ferestrele deschise spre
ogradă. Ascultam Elegie de Massenet, când deodată văd un pâlc
de oi desprinzându-se din ceairul lor, coborând spre fereastra mea
şi ascultând Elegia într-o linişte perfectă. Scena s-a repetat şi a
doua zi, tulburându-mă la fel.
E posibil să fi fost vorba de o înclinare înnăscută a oilor, dar
mai curând de obişnuinţa multimilenară a mielului cu fluierul
singurătăţii păstorului. Sunetele muzicale i-au adâncit în veac şi
i-au rafinat vastul câmp al sensibilităţii.
Totul a pornit de la fluier . . .
Când intrarea în armonie a undei sonore cu sufletul s-a
încheiat, asupra mielului s-au înstăpânit liniştea, puritatea şi
blândeţea. Odată cu puterea acestor însuşiri.
Dumnezeu a ales Mielul de simbol al Fiului Său. Iar Mielul a
coborât în mij locul lupilor, a luat asupra Lui păcatele lumii şi s-a
jertfit pentru ea. Mielul, care de când lumea adună în el toate
armoniile, şi care iarăşi va să vină atunci când armonia sufletelor
lumii va fi cum nu se poate mai tulburată.

Ateneu, XVIII, 6 (502), iunie 20 1 1 , p. 8.
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Aurel F . Marin
Eveniment: Michelangelo, Poezii. Opera Omnia
Proiect „de suflet" al Editurii Humanitas, Colecţia Biblioteca
Italiană, patronată de Institutul Italian pentru Studii Filozofice,
şi-a adăugat o nouă lucrare de mare valoare. Michelangelo
(Michelangelo di Lodovico Buonarroti Simoni ( 1 475-1 564),
arhetip al Omului renascentist, este cunoscut universal pentru
realizările sale în pictură, sculptură, arhitectură, dar şi poezie.
Lansarea volumului bilingv Rime I Poezii - Michelangelo, Opera
Omnia s-a constituit deci într-o adevărată sărbătoare culturală
româno-italiană. ( . . . )
Faptul că momentul a fost marcat şi prin celebrarea a 1 50 de
ani de la unificarea Italiei, în cadrul oferit de Sala Studio a Tea
trului Odeon din Capitală, nu a făcut decât să sublinieze semnifi
caţiile acestui moment festiv.
În faţa unui public numeros, în care am recunoscut numeroşi
medici, au vorbit, pe rând, dl Rodo/fa Amadeo, directorul Institu
tului Italian de Cultură „Vito Grasso" din Bucureşti, care a salutat
apariţia acestui volum şi tot mai strânsele schimburi culturale
româno-italiene, şi dl Gabriel Liiceanu, directorul Editurii
Humanitas, care a justificat demersul publicistic: asemenea
iniţiative, precum „Biblioteca Italiană", în pofida absenţei unui
profit economic, sunt cele care transformă o editură într-o
instituţie culturală. Subscriem.
După un îndelung (ex)curs în critica poeziei lui Michelangelo,
susţinut de dna prof univ. dr. Smaranda Bratu Elian, de la
Catedra de Limbă şi Literatură Italiană a Universităţii din Bucu
reşti, coordonatoarea Colecţiei (alături de Nuccio Ordine), a luat
cuvântul şi traducătorul poeziei lui Michelangelo, dl prof univ. dr.
C. D. Zeletin, preşedintele Societăţii Medicilor Scriitori şi Publi
cişti din România. Domnia sa a relatat câteva din etapele parcurse
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în realizarea traducerilor, rod al unei munci de jumătate de secol;
am reţinut imboldul primit de la V. Voiculescu, apoi de la Tudor
Vianu, de a continua şi duce la bun sfârşit acest efort extrem de
dificil de a traduce opera poetică a artistului renascentist.
De altfel, versiunile sale în limba română, publicate de-a
lungul anilor, au fost în repetate rânduri răsplătite cu prestigioase
prem11.
Seara italiană din 7 iunie a fost fericit încheiată printr-un
recital de muzică şi poezie oferit de artişti lirici cunoscuţi.

Viaţa medicală, XXIII, 24 ( 1 1 1 8), 1 7 iunie 20 1 1 , pp. 1 2- 1 7.
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C.D. Zeletin
Sergiu
. . . Vreau să spun Sergiu Adam, poetul şi prozatorul pe care-l
preţuiesc şi ca scriitor şi ca om, despre care şovăitoarele scripte
modeme spun că ar împlini 75 de ani. Poate, dar cred că fuşărelii
de azi, tăvălitoare până şi în cronologii, e posibil să-i fi scăpat o
greşeală de tipar, făcându-l mai vârstnic decât este în realitate.
Dar, la urma urmei, ce importanţă are? !

Asta în privinţa datei; în privinţa locului unde a văzut lumina
zilei, chiar dacă nu s-a născut la Frumuşelu, lângă Podu Turcului,
el aici îşi are obârşia din moşi strămoşi, în acest sat cu nume pe
care, tandră şi îndrăgostită, îl mângâie estetica: Frumuşelu. Dacă
n-ar fi aşa, l-am numi şi astăzi pur şi simplu Frumosu, fugind de
hipocoristicele drăgăstoase. Însă nu, el a rămas Frumuşelu.
Scumpul şi iubitul Frumuşelu, tărâm cu oameni frumoşi: frumoşi
la înfăţişare, frumoşi prin înzestrări, frumoşi prin fire, frumoşi
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prin conduită. În ţintirimul satului zace străbunica lui Sergiu, şi
mătuşă a mea, Aglaia Popovici, născută Brăescu, soră a unui
bărbat în care au bătut aripi de acvilă. Este vorba de pionierul
psihiatriei modeme româneşti, Alexandru Brăescu ( 1 860-1 9 1 7).
Doctor cu studii în cele mai brave metropole ale Apusului, el
rămâne creatorul învăţământului universitar de psihiatrie în
Facultatea de Medicină din Iaşi şi ctitor al Aşezămintelor Socola.
Intelectual de cultură engleză, lucru rar pe atunci, discipol al
creatorului neurologiei modeme din Franţa, Jean-Martin Charcot,
doctorul Alexandru Brăescu a fost jertfă a luptei de scoatere a
suferinzilor psihici din categoria delincvenţilor şi de trecere a lor
în rândul bolnavilor cu drept la tratament medical.
Sergiu scrie frumos, scrie bine, scrie cu o simplitate de
sacerdot. Ocoleşte redundanţa, adică încărcătura prisoselnică, fapt
care-i vădeşte adâncimea şi sinceritatea. Găseşti reazim şi-n
scrisul şi-n sufletul şi-n purtarea lui. E un calm şi o cuviinţă care
coboară în el din susul geneticii personale şi din răzeşii Moldovei
de Mijloc, ţinut pe care-l numeşte Ţara de lut, titlul unuia dintre
volumele sale. La fel numea această ţară un mare fiu al aceloraşi
locuri, Vasile Pârvan, Moldova lutoasă ce-i va fi trezit, prin
opoziţie, dragostea de piatră incizată, interesul pentru semnele
vechimii. Ea are însă şi alte inefabile : în toiul verii, scria nepoata
lui Costache Negri, Maruka, soţia lui George Enescu, colbul alb al
drumurilor are aromă de vanilie . . .
Într-o „atâta fără sens singurătate", proprie acestor meleaguri,
poetul auzea în depărtări cum nechează caii ei galbeni. Un
psihanalist ar vedea în cal simbolul erosului şi-n spectrul galben
culoarea nebuniei. Al nebuniei din dragoste. Cine ştie. . . Oricum,
pentru auzul ultrasensibil, depărtarea ţiuie, iar ţiuitul te scoate din
minţi . . .
Aveam poate 30 de ani şi el cam tot atâta când ne-am întâlnit
pentru întâia oară, cred că la Bacău. Sergiu rămăsese fidel
Moldovei, în timp ce eu mă aflam de ani buni la Bucureşti,
alungat de astringenţa malignă a luptei de clasă din aceeaşi
Moldovă comunizată, dar şi dintr-un prim instinct atavic, specific
aceloraşi moldoveni, care-i îndeamnă să migreze spre miazăzi.
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Privind România ca pe un ceasornic uriaş, ei parcurg sensul de
mers al acelor, oprindu-se enigmatic la Olt. Drum, dacă nu
bătătorit, în orice caz presărat cu cenuşa fosforescentă a Ariadnei,
experta în labirint. Aroma de vanilie . . .
M-a surprins, când ne-am strâns pentru prima dată mâna,
printr-o voce coborâtă, fină şi egală, de o tonalitate baritonală
potrivită comunicării intime. Am rămas de atunci cu impresia că
poetul se află totdeauna în depărtări şi-n adâncimi, altfel nu i-ar
ajunge glasul până la noi ca o şoaptă. Chiar şi când ne întâlneam
într-o mulţime, vocea lui blândă părea că mă smulge din mij locul
forfotei, translocându-mă, printr-o misterioasă tehnică de şaman,
în depărtările unui ungher. Fraternă şi nobilă, ea era purtătoare a
cuviinţei şi a măsurii. Strămoşii noştri ar fi numit-o vas al
înţelepciunii. O voce arsă care aminteşte trecutul unor incendii
personale şi străbaterea pustietăţii unei dureri ascunse. Prezenţa
lui ordonează lucrurile, conferă ax şi le aşează pe toate la locul
lor.
Previzibil, previzibil, dar şi când vine cu surprize! Romanul
Iarna departe ( 1 976) m-a frapat printr-o virtuozitate detectivistică
nebănuită şi seducătoare, de maestru al artei narative. Alt tempo
şi, mai ales, alt nerv decât cel pe care firea i-l arată în viaţa de
toate zilele. Dinamismul vine ca o contrapondere a lirismului său
meditativ şi lin.
Sergiule, Sergiule, tocmai am aflat adineaori din surse sigure
că, într-adevăr, împlineşti 75 de ani. Cum spuneam, eu nu te-am
prins tânăr, dar nici mai târziu, după cum nici azi, nu voi surprinde
vreo urmă de bătrâneţe nici în scrisul, nici în interesantul tău chip
străjuit de mustăţi sceptice. Pentru mine ai fost şi ai rămas un
chivot al maturităţii fără scădere sau oscilaţii, îmbrăţişând cu ochi
galeşi corăbiile lumii care se scufundă în mări şi navele cosmice
care rătăcesc la infinit, până se dezintegrează.
La mulţi ani! Am împlinit şi eu nu de mult acelaşi număr de
ani. Fii atent, dacă într-ale vârstei îmi calci pe urme, că eu am de
gând să trăiesc peste 1 50 de ani, contemplând pe cerul de la
Frumuşelu rotirea unui cocor alb . . .
Ateneu, XLVIII, 7 (503), iulie 20 1 1 , p. 8.
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C. D . Zeletin
Bacovia sau retragerea în fragment
Într-un

eseu precedent remarcam frecvenţa sporită a
substantivului în poezia lui Bacovia şi încercam să-i atribui o
semnificaţie legată de dispoziţia exprimării eliptice şi enunţiative,
a redundanţei cât se poate de coborâte. Menţionez astăzi o altă
observaţie, conducând la aceeaşi concluzie, şi anume, scăderea
frecvenţei verbului în lirica sa, mai ales de după Plumb ( 1 9 1 6).
Tendinţa spre suspendat biruie în Stanţe şi versete ( 1 970, postum).
De fapt, eludarea la maximum a verbului este elementul care e
responsabil de creşterea relativă a frecvenţei substantivului. Scade
ceea ce induce dinamismul şi sporeşte ceea ce asigură fixitatea,
neflexibilul, imobilismul. E o caleidoscopie îngheţată a lumii
reale, ce indică distanţa pe care poetul suferind o ia faţă de
acţiune. Depresia endogenă îl hărăzeşte unei conduite retractile,
unui ermetism dominat de siglele aspiraţiei spre liniştea
sufletească, spre pulsaţiile meticuloase ale încifrării. Însemnele
efortului, ale întreprinderii şi ale puterii prin care un bărbat se
recomandă lasă locul melancoliei şi dezabuzării de nuanţă
stuporoasă proprie celui scufundat în lumea preocupărilor intime.
Acesta, în loc să arate ce vrea şi ce poate, arată ceea ce este: Sunt
solitaru/ pustiilor pieţe... (Pălind, în volumul Plumb). Preferă să
se definească decât să se descrie. De altfel, vorbitul îl obosea, mai
bine spus, nu-i făcea plăcere. Când bodogănea, bodogănea vinul
din el („şi nu mai tac din gură").
Oboseala e umbra muncii, cum bine spun, aforistic, medicii.
Bacovia e năpădit de o sfârşeală care nu succede efortului şi nici
nu se vindecă prin el. Singura rămăşiţă de sforţare stă în a suporta
viaţa. El e prea sleit pentru privirea sintetică şi pentru îmbrăţişarea
largă a lumii, prea vlăguit chiar pentru a vorbi. L-am auzit odată
recitând precipitat, printre altele, Lacustră, cu o grabă penibilă.
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Parcă îl biciuia cineva din urmă, parcă aştepta să se termine odată
ceva ce i se părea povară„. Î l surmenează cuvântul, dar şi mai
mult legarea cuvintelor în frază, de aceea se opreşte la cuvânt în
ipostaza lui morfologică de substantiv. Limitat, substantivul
evocă, asemeni unei ideograme, realităţi noţionale ample. Această
astenie a discursului explică aspectul fragmentar, trădând
preferinţa pentru fragment şi nu pentru întreg. Este o incoerenţă
indusă de sila construirii prin cuvinte. Ideea edificiului îl sperie
prin fantasma forţei şi a concentrării în ţel. Eşuarea în fragment e
o salvare, angajarea în zidirea integralităţii, o povară greu de
suportat. . Fără să fi cunoscut asaltul, poetul se plasează într-o
veşnică retragere.
Bacovia nu se poate uşor bucura de plinătatea întregului. El e
sensibil la fragment. De altfel, însăşi sensibilitatea pare să-i fi fost
programată pentru receptarea crâmpeiului. Şi cum regula nu
exclude excepţia, în opera sa există, într-adevăr, fulguraţii ale
totalităţii satisfăcute, ca în memorabilul vers al poeziei În fericire
din Comedii în fond ( 1 936) :

Sunt clipe când toate le am. . .
P e de altă parte, rar i se oferă totalitatea ş i chiar dacă i s-ar
oferi, n-ar avea ce face cu ea. L-ar şi extenua. În oceanul
insuportabil care e viaţa, poetul e un naufragiat pe care-l salvează
paiul fragmentului, prin al cărui lumen îi scapă atât disperarea cât
şi cântecul pătrunzător.
Concentrat în universul lăuntric, centripetul Bacovia întoarce
spatele lumii şi nu e fascinat de felurimea ei. Cu cât se lasă
absorbit de pirosfera în răcire a sufletului, cu atât cenuşiul ia
aspectul plumbului. Întronat în eul interior, poetul iese din el şi
face vizite lumii din afară, pe care n-o poate îmbrăţişa în sinteze,
ci numai fragmentar, apoi se întoarce acasă, adică în el însuşi,
doborât de solicitările lumii în care îşi trăiesc viaţa confortabil
semenii, care îl surmenează înainte de a-l solicita. Oboseşte chiar
şi la gândul lor. Alege şi leagă între ele crâmpeie ale exteriorităţii
pe criteriul dictat de tirania lăuntrului, singurul său adăpost. Atât îi
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este de străină unitatea înfăţişărilor varii ale lumii, încât şi titlurile
unor poezii se repetă, într-un fel de intoxicaţie verbală : ecouri (de
romanţă, târzii), note (de toamnă, de primăvară), nervi (de
primăvară, de toamnă). Uneori poezii diferite poartă un acelaşi
titlu: Ecou de romanţă, existent de două ori în volumul Comedii în
fond, sau Note de toamnă, prezent şi în Plumb şi în Scântei
galbene. Volumul Plumb chiar se termină cu Monosilab de
toamnă. E o monotonie ce pare să ducă spre triumf orizontalitatea.
Mai mult nostalgic al luptei decât luptător, Bacovia nu poartă
steagul vreunei clase sociale cum s-ar părea, şi cum s-a spus, deşi,
de pildă uneori evocă proletarii. Stindardul lui n-a fluturat în vânt,
nici n-a plesnit în furtună, ci e mai mult amintirea unui blazon
istovit, iar el n-are nici voinţa, nici vigoarea de a-l purta, fiindcă
un singuratic asemeni lui nu duce bătălii. În 1 930, şi-a intitulat un
volum de poezii Cu voi, ceea ce în fond înseamnă alături de voi,
neputând numi întregul, adică noi, şi neasimilându-i-se.
Ceea ce vrea să spună : partea care sum e alături de întreg.
Lângă.

Ateneu, XL VIII, 8-9 (504-505), august-septembrie 20 1 1 , p. 8.
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***

Eveniment literar de excepţie
La Teatrul Odeon din Bucureşti, în suita Serilor italiene,
marţi 7 iunie 20 1 1 , cu ocazia celebrării a 1 50 de ani de la Unirea
Italiei, a fost lansat volumul Poezii de Michelangelo, în traducerea
şi comentariile lui CD. Zeletin, apărut recent în Editura Humanitas.
Veritabil „Festival Michelangelo poetul", întâlnirea a fost
organizată de prof univ. dr. Smaranda Bratu Elian, italienistă,
traducătoarea operei integrale a lui Giordano Bruno şi
îngrijitoarea ediţiei Poeziilor lui Michelangelo lansată cu acest
prilej . Un foarte frumos afiş anunţa numele invitaţilor, implicit şi
vorbitori: E. S. Mario Cospito, ambasadorul Italiei în România,
CD. Zeletin, Gabriel Liiceanu, directorul Editurii Humanitas şi
Smaranda Bratu Elian.
Domnul C.D. Zeletin şi-a consacrat alocuţiunea istoricului
muncii sale de traducător al operei beletristice integrale a lui
Michelangelo Buonarroti (opera lirică şi Scrisorile, a căror a doua
ediţie se află sub tipar la Editura Art din Bucureşti). Am aflat
astfel că demersul său a început în anul 1 956, când era student la
Facultatea de Medicină din Bucureşti şi că, pe parcursul celor
cinci decenii de muncă, i-au stat, în timp, alături, ca „martori de
lumină": V Voiculescu, medicul scriitor preocupat în acea
perioadă cu elaborarea capodoperei sale, Ultimele sonete
închipuite ale lui Shakespeare în traducere imaginară de
V Voiculescu, sonete ce se proiectau pe acelaşi fundal
neoplatonician ca şi ale lui Michelangelo către Tommaso
Cavalieri la traducerea cărora lucra pe atunci C.D. Zeletin, Tudor
Vianu, ce avea să scrie Cuvântul înainte la Sonetele lui
Michelangelo, ediţie bilingvă, în traducerea lui CD. Zeletin, poet
care, cu această ocazie ( 1 964), a debutat în volum, şi
A.E. Baconsky, care, într-un text inedit pe atunci, raporta arta
traducerii sonetelor marelui artist la arta similară a lui Lucian
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Blaga. Este de reţinut, de asemenea, aserţiunea după care Poeziile
lui Michelangelo reprezintă una din cele mai dificil de tradus
opere lirice ale literaturii universale, dacă nu cumva cea mai difi
cilă, atât sub aspectul filozofiei, cât şi al fixităţii formelor poetice.
C.D. Zeletin a mai publicat în Editura Humanitas volumele:
Ştefan Zeletin. Burghezia română, originea şi rolul ei istoric
( 1 99 1 ), cu un studiu introductiv semnat de domnia sa, Tommaso
Campanella. Poezia filozofică (2006) şi Sonetul italian în Evul
Mediu şi în Renaştere (2008), amândouă în tălmăcirea domniei
sale şi în prezentare bilingvă.

Academia Bârlădeană, XVIII, 3 (44), trimestrul III,
20 1 1 , pp.2, 27.
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C.D. Zeletin
A

murit Ion Hobana . . .

Marţi 2 2 februarie 20 1 1 , s-a stins din viaţă, l a Spitalul Colţea
din Bucureşti, unul dintre cei mai remarcabili fii ai Bârladului, Ion
Hobana. Octogenar. A intrat în veşnicie un scriitor şi un prieten
rar. Rar, nu numai pentru că nu-şi găsea lesne pereche în lumea
semenilor, dar şi pentru că sublinia, distanţându-se, prin unicitatea
lui distinctă, amestecătura de astăzi a lumii, vulgaritatea şi
disoluţia moralei, delabrarea conduitei. Pe alt plan, celeritatea prin
care sunt depăşite graniţele cunoaşterii ştiinţifice, în miezul cărora
trăia, îl absorbea în întregime, încât în multe din apariţiile lui
televizive nu ştiai dacă e scriitor sau om de ştiinţă. Retras în
tunelul muncii, dar şi în fidelitatea lui faţă de firea proprie,
caracterizată prin adâncimea discreţiei, părea un izolat, dar numai
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cât părea. Fiind un om al vremii lui, era conştient că sporirea
intersecţiilor de toate felurile în întreaga existenţă umană, prin
urmare şi a ciocnirilor, se săvârşeşte printr-un tempo rapid,
propice mai curând agitaţiei decât mişcării, producând mai
degrabă înceţoşare decât claritate, iar el era un om al clarităţilor. Îi
plăcea să pună ordine în lucruri.
Îndată după aflarea încetării lui din viaţă, ceea ce pentru mine
nu era o surpriză, eu fiind medic şi informat la zi asupra bolii,
m-am cufundat în meditaţie, încercând să-i cuprind existenţa
într-o învăluire sintetică. Începuse pomenirea ...
Fireşte, l-am privit întâi ş i întâi c a fiu al Bârladului etern.
O primă reflecţie. E cu neputinţă ca locul unde ai văzut
lumina zilei să nu-şi pună, într-un fel ştiut sau neştiut, pecetea pe
noul născut. Părăsirea, prin traumă, a universului amniotic matern
şi intrarea brutală în lumea în care îţi vei da ultima suflare nu se
poate să nu te marcheze cumva. Sar scântei şi aşchii când se
ciocnesc două pietre, darmite două universuri, fie ele şi contigui.
Dar dacă îmi pun întrebări, nu trebuie să-mi dau negreşit şi
răspunsuri. Întrebarea e mai înfiorată şi mai fecundă în vastităţile
pe unde se plimbă decât răspunsul, prin definiţie limitat, franc şi
cert.
Meditam la astfel de legături dintre întâmplător şi determinat,
gândind la Ion Hobana, născut prin hazard în Sânnicolau Mare,
punctul cel mai vestic al ţării, şi format la Bârlad, mai exact în
ţinuturile tutovene ale strămoşilor lui. Prin felul de a gândi astfel
de lucruri, nedesluşit, intuitiv şi misterios, mă îndepărtam de fapt
de felul vieţii şi al scrierilor lui, fel clasic în măsura în care este
epistemologic, deci derivat artistic al gândirii ştiinţifice. Acesta,
fără să excludă fantezia, lărgeşte cunoaşterea raţională. Căci
construcţia lui scriitoricească, adică opera, îşi fixează şarpantele
între posibilul şi probabilul lumii fizice. Nu altfel.
Aşa stând lucrurile, sub pulsaţiile închipuirii, am întins pe
masă harta României Mari de la 1 93 8 şi, cu o riglă, am unit
Sânnicolau Mare cu Bârladul. Dreapta trece pe sub Baia de Criş,
prin seducătoarele dintotdeauna Băi ale Slănicului Moldovei, pe
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sub Huruieştii lui Vasile Pârvan, prin târgul Podul Turcului, care a
dat-o pe încă enigmatica mare actriţă, scriitoare şi spiritualistă
Sorana Ţopa, prin Bârladul adolescentului Ion Hobana, pentru ca,
după ce a străbătut Măluştenii profesorilor Cezar Ursu şi
G.G. Ursu (erau neamuri), să treacă în Basarabia.
Foarte greu de făcut legături. O disparitate descuraj antă
însoţea şirul de aşezări străbătute de linia mea. Poate, o excepţie:
pasiunea pentru istoria arhaică a lui Vasile Pârvan ce se uneşte cu
interesul lui Ion Hobana pentru protoistorie (paleoastronautică,
civilizaţii dispărute etc.). Dar Pârvan era forte şi demonstrativ, în
timp ce Hobana calm şi academic.
Există o subtilă stare de graţie bârlădeană. Alexandru Vlahuţă
a numit-o bârlădenită cronică, de fapt corolarul ei patologic.
O dulce osândire la această maladie cerească. În binecuvântatul ei
şir l-aş aşeza, după A. Vlahuţă, pe G.G. Ursu, cărturarul, dar mai
ales poetul care, cel dintâi, a consacrat un volum de poezii
Bârladului: Dealul brânduşelor ( 1 974). Îndeobşte, boala are ca
refren tânguirea, cu toate acestea, nobila graţie bârlădeană există
mai întâi într-o ipostază fiziologică, fără tânguire, proprie nu bolii,
ci echilibrului sufletesc şi sănătăţii. Această ipostază e tăcută, în
afara lamentaţiei ori a clamării, oricât de lirice ar fi ele. Alfred de
Vigny spunea că singură tăcerea e mare, în rest totul e slăbiciune.
Ea respinge ostentaţia şi bravura, vibrând imperceptibil şi
permanent.
Aici se plasează existenţa lui Ion Hobana.
I-am fost coleg mai mic la Liceul „Gheorghe Roşca
Codreanu". Prin anii 1 947-1 950, i-am cunoscut tatăl, magistratul
Ion Manta-Roşie, prozator. Prieten al anilor târzii ai poetului G.
Tutoveanu, îşi însoţea maestrul la întâlnirile de la Casa Naţională
„Stroe S. Belloescu" ale Cenaclului „A. Vlahuţă", sprij inindu-i
prezenţa blândă, îngrijorată de întorsăturile politice ale vremii, cu
prestanţa lui de consul sentenţios. Erau într-un fel consăteni:
amândoi îşi aveau rădăcini strămoşeşti în satul Pupezeni, unde
copilăriseră, motiv pentru care Ion Manta-Roşie nu numai că îl
iubea profund, dar îl şi socotea al doilea părinte. În grupul
heteroclit de la Casa Naţională, păreau două prestigioase şi înalte
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fire de grâu năpădite de vitalitatea buruienilor agresive ale
comunismului incipient. În timp ce o cuviinţă neexprimată îi
îndemna să facă un pas înainte, simţeam că stau gata să facă un
pas înapoi ... Nu după mult timp, Ion Manta-Roşie s-a stabilit în
Bucureşti şi, deşi concitadini, nu ne-am mai văzut. Niciodată.
Într-un târziu, mai exact în anul 1 986, aveam să fiu invitat de către
fiu să vorbesc la moartea tatălui său, după cum, în 2003, aveam să
merg la Bârlad spre a-i prezenta în public romanul Zăpezile
copilăriei, apărut postum sub pseudonimul I. Delamisa.
În Bucureşti, vreme de 25 de ani nu am ţinut legătura cu Ion
Hobana. Poate ceva mai mult de o strângere de mână. Deţinea
funcţii importante în conducerea Uniunii Scriitorilor. În 1 990,
ne-am întâlnit la sediul ei de pe Calea Victoriei, ca să proiectăm
revista Academia Bârlădeană, publicaţie a societăţii artistice
omonime ce urma să fie foarte curând reactivată oficial; societatea
continuase însă să existe torpid şi tainic în Bucureşti şi Bârlad,
fără întrerupere, în toată perioada comunistă. I-am descoperit
atunci lui Ion Hobana o frenezie a ataşamentului faţă de Bârlad pe
care nu i-o cunoşteam; mai mult sugerată decât exprimată, ea nu
se depărtase însă prea mult de cunoscuta lui fidelitate faţă de sine
însuşi.
Căzuse comunismul... Din acel moment a debutat prietenia
noastră, care s-a menţinut statornică până la dispariţia lui . Mă
vizita acasă. Mergeam împreună la Bârlad, răspunzând
chemărilor. Abia aceste călătorii mi-au dezvăluit vasta lui
intelectualitate, erudiţia, adâncimea gândirii, temeritatea fanteziei
şi dragostea faţă de Bârlad. Acestor călătorii cu trenul le-am dat
numele, în glumă, de „Simpozioanele Hobana-Zeletin". N-au fost
puţine. Tonice şi încărcate de vervă cărturărească, ele făceau să ni
se pară drumul mai scurt: pur şi simplu ne dezmeticeam abia
ajunşi la destinaţie. Libertatea acestor cozerii alegea totuşi o temă.
Ultima întoarcere din oraşul adolescenţei a fost dominată de
reînvierea figurii profesorului de italiană Benedetto de Luca şi a
limbii italiene la Liceul Codreanu. Tocmai descoperisem unele
documente la Arhivele naţionale în privinţa lui. Pe deasupra,
Benedetto de Luca organizase la Bârlad, în 1 905, sărbătorirea lui
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Jules Veme, ceea ce în biografia scriitorului francez, mort în acel
an, însemna devreme, iar Ion Hobana era, cu siguranţă, cel mai
important biograf al lui Jules Veme din România. În anul 2000,
tocmai publicase ediţia a doua a cărţii lui, Douăzeci de mii de
pagini în căutarea lui Jules Verne, pe care mi-a aşternut, ceva mai
târziu,următoarea dedicaţie: „Prietenului de suflet C.D. Zeletin,
această mărturie de dragoste şi recunoştinţă faţă de cel care mi-a
deschis ochii asupra «lumilor cunoscute şi necunoscute», în
preaj ma unui veac de la trecerea în lumea personajelor sale. Ion
Hobana, august 2004".
Cu prilejul acelei călătorii, am rămas plăcut surprins de
uşurinţa lui de a se mişca în ampla arie a literaturii italiene, de
dorinţa - pe care nu i-o bănuiam atât de arzătoare - de a se reda
Bibliotecii Municipale din Bârlad vechea denumire de Casa
Naţională „Stroe S. Belloescu", suprimată de comunişti - ceea ce
avea să se şi împlinească, urmare a propunerilor lui repetate -, de
preţuirea viguroasei proze a lui Romulus Boteanu, pe care a şi
publicat-o în volum după moartea autorului, ori de gingăşia unor
gesturi la care nimeni nu s-ar fi gândit. Un exemplu. Întâlnindu-ne
pe peronul Gării de Nord ca să plecăm la Bârlad, mi-a spus la un
moment dat:
- O să vă remit ceva, dar nu acum şi nu aici.
Odată ajunşi la Hotelul Moldova, seara mi-a înmânat, nu fără
o emoţie vădită, un plic mare conţinând documente scriitoriceşti
privitoare la George Tutoveanu:
- Numai la Bârlad puteam să vi le dăruiesc, şi numai
dumneavoastră...
*

Ion Hobana a fost un scriitor fecund: poet, prozator,
istoriograf, editor, traducător. Conferenţiar în ţară şi în străinătate,
poseda principalele limbi europene. Reputaţia i-a asigurat-o însă
studiul fenomenelor aerospaţiale neidentificate, categorie ce
cuprinde şi OZN-urile, istoria şi teoria literaturii de anticipaţie. Nu
cred că ar fi putut cineva să-l întreacă, în această privinţă, în ţara
noastră. Erudiţia lui fenomenală nu se recomanda însă numai prin
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atributul bogăţiei, care presupune o oarecare anchiloză de prea
plin, ci şi prin dinamismul, elasticitatea gândirii şi virtuozitatea
asocierii dintre faptele de observaţie empirică şi ideile sau datele
ştiinţifice. Era un magistru al conceptului de posibil. O
permanentă veghe asupra ştiinţelor exacte îi asigura
infailibilitatea. Subscria ideii astronomului american J. Allen
Hynek; acesta scria că, după o viaţă de cercetare a problemei
OZN, era convins că „fenomenul este real şi că eforturile de a-l
investiga şi de a-l înţelege, eventual de a-l rezolva, poate avea un
efect profund, devenind chiar o trambulină către o revoluţie în
concepţia omenirii despre Univers".
I-am mărturisit odată faptul că domeniul S.F. pe care-l
ilustrează cu atâta autoritate nu a exercitat şi nu exercită asupra
mea o seducţie specială, sau, în cel mai bun caz, e departe de a
avea puterea de fascinaţie pe care o deţine arta. A înţeles,
precizând că tocmai situaţia aceasta fortifică afecţiunea
prietenească dintre noi, mai ales că el nu uită că sunt om de ştiinţă.
Iar eu am ţinut să adaug:
- Asta nu înseamnă că nu mă interesează şi că nu citesc, atât
cât pot, ceea ce scrieţi !
Lucru adevărat.
*

Ion Hobana dispunea de o elocvenţă limpede, sistematizată şi
fără accentele sau pedala oratorului. Convingea mai mult decât
impresiona. Liniştit, cu toate tumulturile ce le va fi comprimat în
sufletul lui, de o amenitate perfectă, îl caracteriza menţinerea unei
egale distanţe faţă de reperele ambianţei, fie ele stări, lucruri, dar
mai ales oameni. Era, cred, o trăsătură temperamentală, deci
înnăscută, nu una convenţională, deci autoimpusă. Avea,
într-adevăr, o putere secretă de a-i face pe ceilalţi să aprecieze
distanţa până la el - distanţă evident fixă - mai curând ca
depărtare decât ca apropiere, deşi putea fi foarte bine şi invers.
Supremaţia raţiunii asupra sentimentului îi era constituţională.
Aceasta explică plăcutul clasicism al fii nţei sale: Stăpânirea de
sine şi controlul afectelor îi erau proprii. Exuberanţa şi furoarea,
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străine. Uşorul aer de imobilitate îndemna semenul să-i atribuie
intuitiv o aură de prototip uman, de aceea se bucura de prestigiul
modelului. Vorbind, impresiona prin apodictic şi prin sentenţiosul
nedemonstrativ. Trecea frumos prin viaţă, cu o constantă alură de
om tânăr, de la tinereţe pân'la bătrâneţe ...
Acorda rar privilegii. Afecţiunea, de pildă. Însă una din
revelaţiile mele a fost tocmai căldura lui sufletească. Nu ca o
iradiere în toate direcţiile, ci ca oferire a unui dar. ..
A trăit subtil, a trecut dincolo stoic.

Academia Bârlădeană, XVIII, 2 (43),
trimestrul III, 20 1 1 , pp. 4-5 .
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Smaranda Bratu Elian

*

Poezia lui Michelangelo:
darul lui C. D. Zeletin
Omagiat, necontenit şi oriunde, ca geniu
suprem al artelor plastice, Michelangelo
Buonarroti, deşi mai puţin cunoscut în
ipostaza de poet, este totuşi una dintre cele mai viguroase şi mai
originale voci lirice ale Renaşterii italiene. Apariţia în această vară
a unei noi ediţii a operei poetice complete a marelui florentin vine
să dovedească şi să justifice o dată în plus această afirmaţie. Tăl
măcirea versurilor şi parte din materialul critic ce le însoţeşte
poartă semnătura remarcabilului traducător şi rafinatului scriitor
C. D. Zeletin.
Medicul, cercetătorul şi profesorul Constantin Dimoftache,
alias C. D. Zeletin, a cărui pasiune literară a dublat necontenit şi
fructuos principala sa profesiune, a dedicat mulţi ani studierii şi
transpunerii în româneşte a scrierilor lui Michelangelo. Dar cum
profesorul Dimoftache nu este numai un maestru al cuvântului
scris, ci şi un fermecător povestitor, am avut norocul de a afla cum
a început marea aventură a relaţiei sale cu Michelangelo şi îmi
face plăcere să o amintesc aici ca mărturie despre calitatea unui
intelectual şi ca model pentru cei care nu încetez să sper că vor
veni după el. Student în ultimii ani ai Facultăţii de Medicină,
C. Dimoftache are înainte concursul de internat clinic pentru care
trebuie să pregătească un număr copleşitor de subiecte. Prin
urmare, ca şi contracandidaţii săi, trebuie să stea şi să tocească 1 2
ore p e zi. Dar mintea are nevoie d e răgazuri ş i d e aer pentru a face
•

Profesoară la Catedra de limba şi literatura italiană a Universităţii din
Bucureşti. Traducătoarea operelor italiene integrale în şase volume ale lui
Giordano Bruno, a Scrisorilor copernicane ale lui Galileo Galilei, autoare a
unor studii asupra lui Giacomo Leopardi.
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faţă solicitării, drept care, acolo unde alţi colegi aleg fotbalul sau
cinematograful, el alege să traducă sonete italiene, şi nu oricare, ci
pe cele mai grele şi mai închisnovate din istoria speciei şi
aparţinând unui autor care nu-ţi permite greşeală sau rabat. Prima
sa culegere de sonete michelangioleşti apare în 1 964 în
prestigioasa Editură pentru Literatura Universală, cu un cuvânt
înainte de Tudor Vianu, tălmăcire distinsă în anul următor cu
Premiul I la Concursul de carte de la Edinbourgh. Urmează noi
traduceri şi repetate publicări din poezia marelui florentin în
volume antologice (în 1 966, Lirica Renaşterii italiene, în 1 970,
Sonetul italian În Evul Mediu şi În Renaştere din care o amplă
selecţie, atent revizuită, apare sub acelaşi titlu în 2008 la Editura
Humanitas; în 1 975, Michelangelo: Sonete şi crâmpeie de sonet
Premiul Asociaţiei Scriitorilor din Bucureşti; în 1 992, Quindici
sonetti I Cincisprezece sonete, ediţie bibliofilă ilustrată de Simona
Bucan; în 2002, Sonetul În zorii, amiaza şi amurgul Renaşterii
italiene). În paralel, însă, cu traducerea poeziilor, el se dedică şi
studiului literaturii şi filozofiei Renaşterii, precum şi al operei
plastice a genialului florentin pentru a-i pătrunde înţelesul şi
frumuseţea. Ca o consecinţă a acestui interes şi a dorinţei de a-l
răspândi la noi, traduce în 1 970 volumul lui Alessandro Parronchi,
Michelangelo sculptor, în 1 97 1 , Viaţa lui Michelangelo de
Romain Rolland (traducere reeditată în 1 995) iar în 1 979, publică
pentru prima dată în România corespondenţa artistului, în volumul
Michelangelo Buonarroti, Scrisori, urmate de Viaţa lui
Michelagnolo de Ascanio Condivi. Adevărata încununare a
întregului efort de peste 25 de ani avea să fie însă volumul
Michelangelo - Poezii. Opera Omnia, traducere, prefaţă, tabel
cronologic, note şi comentarii de C. D. Zeletin, publicat de Edi
tura Minerva în celebra colecţie „Biblioteca pentru toţi" în 1 986,
care oferea pentru întâia oară cititorului român opera literară inte
grală a divinului artist.
Volumul despre care vorbesc aici, Michelangelo, Rime I
Poezii. Opera Omnia. Traducere din italiană şi postfaţă de
C.D. Zeletin. Editura Humanitas, Bucureşti, 20 1 1 , ediţie pe care
am îngrijit-o, este reelaborarea volumului din 1 986 şi doresc să
-

-
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explic ce trebuie înţeles prin cuvântul reelaborare: mai întâi
volumul ţine seama de rigorile colecţiei bilingve „Biblioteca
italiană" ale Editurii Humanitas, adică debutează cu un studiu
aparţinând unui specialist cu recunoaştere internaţională, în cazul
de faţă este vorba de Adelin Charles Fiorato, italienist, exeget şi
traducător al lui Michelangelo, profesor emerit la Universitatea
Paris III, care oferă o analiză sagace şi sistematizată a operei
poetice a lui Michelangelo; urmează o cronologie detaliată,
structurată pe perioade de creaţie, care pune în evidenţă starea de
spirit ce face posibilă compararea creaţiei poetice cu cea artistică a
autorului; textul bilingv (pagina de stânga în italiană, cea de
dreapta în română) este urmat de un corpus de note mult îmbogăţit
şi corectat şi de postfaţa traducătorului, care este o versiune
esenţializată şi mult mai pertinentă a prefeţei din ediţia iniţială:
prin urmare o caracteristică a noii ediţii este reelaborarea
complexă a aparatului critic. Dar lucrul cel mai însemnat este
reelaborarea traducerii înseşi: nu pentru că versiunea primă ar fi
avut devieri de sens sau inabilităţi de transpunere stilistică sau
metrică, ci pentru că publicarea unei traduceri având în juxtă (deci
permanent sub ochii cititorului) originalul obligă la o anume
apropiere de imaginile şi de cuvintele autorului, apropiere care,
pentru a nu înfrâna dezlănţuirea poetică, adesea nu poate opera în
mic şi în detaliu, ci trebuie să regândească poezia în ansamblul ei.
Acesta este şi motivul pentru care noua ediţie poate fi privită ca o
versiune nouă oferită de acelaşi sensibil şi măiestru traducător al
poeziei michelangioleşti.
Despre această nouă versiune trebuie adăugate câteva lucruri:
mai întâi trebuie ştiut că poezia lui Michelangelo este unul dintre
cele mai dificile texte din cultura italiană, nu doar ca transpunere,
ci şi ca înţelegere: fără a fi o poezie filozofică, precum cea a lui
Campanella sau a lui Giordano Bruno, poezia lui Michelangelo,
hrănită de neoplatonism, de neliniştile crizei religioase de la sfâr
şitul veacului al XV-iea şi din veacul următor, de experienţele
istorice, artistice şi umane ale autorului, se cere abordată dintr-o
amplă perspectivă culturală; dar dificultatea majoră nu vine atât
din conţinut şi ideologie, cât din expresia care le dă viaţă:
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Michelangelo, deşi având o bună cultură literară, nu urmează
modelele vremii, nici limba frumoasă a acelora; el face din poezie
oglinda spiritului său frământat, nemulţumit, aspirând spre un
absolut care simte că i se refuză şi pe care îl caută într-o
virtuozitate ce merge până la contorsionarea limbii şi a metrului,
în condensarea expresiei împinsă până la obscuritate, în
muzicalitatea adesea aspră şi disonantă care bulversează prozodia
altminteri riguroasă şi constrângătoare. A-l traduce pe
Michelangelo fără a-i respecta caracteristicile stilistice şi metrice
înseamnă a transmite cititorului străin o imagine parţială şi
deformată, din care pot reieşi idei, aspiraţii, sentimente, dar nu
profunda ei inventivitate şi originalitate. Cu toate acestea,
majoritatea traducerilor în limbile de mare prestigiu se fac
vinovate de această trădare.
Spre deosebire de acestea, C. D. Zeletin a înfruntat provoca
rea şi a învins: a dat sens pasajelor obscure fără a recurge la o tra
ducere explicativă; a evitat excesele baroce ale originalului fără a
ştirbi raritatea expresiei; a înlocuit inevitabilele arhaisme ale unui
text din secolul al XVI-iea printr-un parfum vetust al turnurii şi al
sunetului; a respectat cu virtuozitate metrica originalului; a
răspuns complexităţii originalului prin splendida bogăţie a
vocabularului şi măiastra plăsmuire a imaginilor.
Cred că ne aflăm dinaintea unei realizări monumentale căreia
îi urez un singur lucru: să nu devină un exponat de muzeu, ci să
stea cât mai mult în calea noastră, în spaţiul public, şi să ne
împiedicăm mereu de ea!
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C.D. Zeletin

O carte de excepţie privitoare la Ion Barbu
De fapt, nu e o carte, ci e Cartea.
Cartea pe care o aşteptaseră
exegezele închinate în timp marelui
poet, fiecare necesară şi excelentă în
felul ei. Nu o aşteptau atât pentru
nervii pletorici ai viitoarei sinteze,
cât pentru a fi înzestrate cu nimbul
unei alte lumini, presimţite de multă
vreme. Am
citit, aşadar,
cu
voluptuoasă luare aminte, o carte
densă şi fascinantă în adâncurile ei,
dedicată lui Ion Barbu, poet care a
problematizat lirica românească în
măsura în care, cu o jumătate de veac
în
urmă,
o
problematizase,
înălţând-o, Eminescu: e vorba de exegeza domnului Theodor
Codreanu, Ion Barbu şi spiritualitatea românească modernă.
Ermetismul canonic, Editura Curtea Veche, Bucureşti, 20 1 1 .
Exprimând justa receptivitate pentru Eminescu a românilor,
copleşitoare şi în trecut şi astăzi, G. Călinescu, hotărându-l poet
naţional, l-a fixat în ipostaza de canon, mai exact de normă
axiologică în lirica românească. Felurimea expresiei lirice a
multor veacuri s-a concentrat, la Eminescu, în una din expresiile
absolutului. De aici senzaţia de aer tare de înălţimi, care arde
plămânii sensibili ai gândirii, senzaţie pe care o descoperim şi în
poezia lui Ion Barbu, mai bine încopciată în nasturii cuirasei
canonice decât poezia lui Eminescu, nobleţea acesteia din urmă
rămânând o funcţie desfoliativă.
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În vara anului 1 953, când am coborât pentru întâia oară din
Moldova natală în Bucureştii în care aveam să-mi petrec întreaga
viaţă, moartea recentă a lui Stalin trezise în suflete iluzii pe care
începeau să se reazeme speranţele obosite şi speriate. Revenirea la
viaţa spirituală firească şi reînnodarea firului vieţii artistice
româneşti, rupt cu brutalitate în anul 1 947, păreau pentru mulţi
iminente, mai puţin poate pentru moldavii sceptici. Eram invitat în
acei ani, cu o prietenie frăţească, să iau parte la întâlnirile
scriitoriceşti ţinute acasă la poetul Ion Larian Postolache, în
Căuzaşi, strada Dobroteasa 1 . Pe Ion Larian Postolache, cu
douăzeci de ani mai vârstnic decât oaspetele lui, student
medicinist, îl intrigam prin aerul adolescentin ce contrasta cu
poezia matură supusă atenţiei conclavului mai mult sau mai puţin
secret. Soţia lui, Paraschiva, matematiciană, îl cunoştea pe Ion
Barbu şi, dacă nu mă înşel, îi fusese şi asistentă, ceea ce ne sporea
curiozitatea legată de un alt fel de lectură, decât cea consacrată, a
poeziei lui. Veneau aici scriitori : Radu D. Rosetti, V. Voiculescu,
Dimitrie Iov, Virgil Carianopol, Nicolae Crevedia, Ion Buzdugan,
B. Jordan, Mihail Straje, George A. Petre, Eugen Barbu,
G.G. Ursu etc., muzicieni : Constantin Bobescu, plasticieni:
George Catargi, Al. Clenciu ori Florian Calafeteanu, medici:
I. Popescu-Sibiu, psihanalistul, pentru a-i aminti numai pe câţiva.
Încă de la cea dintâi vizită, m-a surprins cultul izbitor pentru
Ion Barbu, într-o vreme când numele lui era completamente tabu.
Eram familiarizat cu poezia şi chiar cu biografia lui încă din anii
liceului când, la Bârlad, mă surprinsese tăcerea semnificativă a
bătrânului poet G. Tutoveanu, căruia îi eram apropiat, atunci când
aduceam în discuţie personalitatea lui Ion Barbu, nepot de văr
primar al soţiei sale, Zoe G. Tutoveanu, ea însăşi poetă şi eseistă,
scriind sub pseudonimul Zoe G. Frasin, moartă în 1 940. Atât
mătuşa cât şi nepotul trăiseră experienţe limită, râvnind o ipotetică
linişte
absolută prin
neantizare
ori
prin
abstracţie:
Zoe G. Tutoveanu obsedată o viaţă de gândul sinuciderii, iar Ion
Barbu experimentând paradisurile artificiale induse prin opiacee
ori prin absolutul obsesiei erotice.
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Fără să fi fost poetă, doamna Paraschiva Postolache se
apropia, ca matematiciană, un pic altfel de scrisul literar al lui Dan
Barbilian, extaziindu-se la citirea unor poezii de genul Jocului
secund (Din ceas, dedus . . .), spre diferenţă de ceilalţi convivi,
captivaţi de Jsarlîk ori După melci. Circula din mână în mână
unicul număr al masivei şi heteroclitei reviste Agora, multilingvă
şi stranie în bună măsură, ajunsă ferfeniţă în acei ani restrictivi ai
asaltului proletcultismului malign. În fond, această publicaţie era
un refugiu al deznădăjduiţilor. Exemplarul fusese dăruit lui Ion
Larian Postolache de către înşişi editorii lui, Ion Caraion şi Virgil
Ierunca, orientaţi pe atunci spre o stângă ingenuă. . . Agora
nedumerea prin amestecul clasicilor Eminescu, Arghezi, Blaga,
Philippide etc., cu mustul aţâţător al modernismelor sau al unor
tălmăciri hazardate de poezie, care păreau a satisface normele
revoluţionare, aşa cum în Rusia le satisfăcuseră - vai ! - Blok,
Esenin, Briusov ori Maiakovski . . . Dar Agora publica După melci
de Ion Barbu! Îmi vine să cred că acest poem era ştiut pe dinafară
de mai toţi participanţii, mai puţin de către Radu D. Rosetti. Se
obţinea efectul de fascinaţie al descântecelor, care mă stânjenea
oarecum printr-o artificiozitate citadină şi printr-o impresie de
sechestrare a autenticului şi de transplant. Oricum, După melci
seducea prin magia descântecului. De partea cealaltă, poeziile
ermetice, oricât de explicate vor fi fost ele în efervescentul nostru
cin, produceau tot un efect magic, dar mai curând prin
inaccesibilitate ideatică, făcând loc unei accesibilităţi intuitive
perfecte, căci prea puţini dintre noi erau de formaţie ştiinţifică ori
filozofi, oricât ar fi excelat ei în gândirea abstractă. O anumită
neînţelegere a logicii textului, un anumit eşec în desluşirea
raţionalului inducea şi el un efect incantatoriu, dincolo de firava
tramă narativă, lăsând subconştientul să bănuiască existenţa unui
mister în adâncul nesondat peste care discursul aluneca. Forţa de
iradiere a prestigiului de matematician al lui Ion Barbu activa însă
intuiţia, ori poate era numai o iluzie. Şi e posibil să fi fost o iluzie,
căci în discuţiile din cercul de pe Dobroteasa 1 , subiectul care
survenea spontan era mai mult ciclul balcanic, După melci ori
Riga Crypto şi lapona Enigel, decât ciclul ermetic.
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Cartea domnului Theodor Codreanu lasă impresia asaltului
circumvolut al redutei pline de mister care, pentru media statistică
a cititorului, este încă poezia lui Ion Barbu, socotită în mod tacit
criptogramă eleată. Pentru a ajunge la miezul ei original,
orchestrarea celorlalte interpretări e săvârşită cu înţelegerea
înţeleaptă a necesităţii evoluţiei în cunoaştere, cu demnitate a
erudiţiei şi seriozitate pentru tot ce s-a scris în această problemă
dificilă. Sunt excluse polemica şi, cu atât mai mult, biografismul
pletoric, factice şi cromatic, dacă acestea nu luminează punctul
final al dezvoltării premisei. Criticul este, întâi de toate, un
căutător al adevărului, foarte atent la aserţiunile sale şi ale altora.
Pasul somptuos al avansării în cercetare nu cunoaşte tatonarea, de
până la el, a subiectului, când în aria ce stătea în faţă se păşea ca
pe terenul primejdios al surprizelor unui vulcan adormit. Ajuns-a
el oare la ultima erupţie? Posibilul a fost consumat? Sunt întrebări
retorice, atâta vreme cât admiraţia mea pentru cercetarea
exhaustivă pe care o consemnez aici este deplină.
Punctul de foc al studiului constă în ermetismul canonic al lui
Ion Barbu, urmare a setei enorme de forme perfecte, posibil
invariant axial între modelul canonic poetic şi cel matematic,
invariant care concentrează în el originalitatea poetului. În termeni
informaţionali,ermetismul canonic implică scăderea la maximum
a redundanţei, debarasarea ideii de laxismul comentariului şi de
virtuţile plastice ale cuvântului. Eminescu, ne asigură Theodor
Codreanu, bine orientat în adâncul lucrurilor, dispunea de cea mai
înaintată conştiinţă canonică, neîntrecută nici de Ion Barbu.
Amândoi poeţii aveau cam aceeaşi vârstă la data debutului în
volum: 3 5 de ani. Spre diferenţă însă de Eminescu, Ion Barbu şi-a
realizat, potrivit iniţiaticii canonice, volumul dorit, Joc secund,
ceea ce Eminescu nu a făcut, chiar dacă Titu Maiorescu i-a
alcătuit, în grabă, fără voia poetului şi, pare-se, în scop
psihoterapeutic, unicul volum din scurta lui viaţă. Aflat în
recluziunea sanatoriului de la Ober-Dobling, Eminescu a primit
volumul oferit de corifeul Junimii cu rezerve, dacă nu cu răceală.
Însă atitudinea rece e o reacţie mai mult temperamentală; poetul
Luceafărului, cu volumul Poesii sub ochi, rămăsese mai curând
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deprimat de ideea selecţiei. Finitul reprezentat de sortare atentă la
integralitatea operei, singura pe care se rezema conştiinţa lui
canonică. Or, Eminescu s-a trezit brusc în faţa variantei reduse a
unui edificiu, chiar dacă nu s-a dus până la capăt, în orice caz cu
plaja redusă şi rarefiată.
Lirica lui Eminescu e o asceză întru canon. Fără asceză nu ar
fi avut detentă, fără canon nu ar fi ajuns la ideal. Asceza îi asigura
fecunditatea, canonul reducţia întru puritate şi concentrare la un
singur sens. Nu la niciunul, idee profesată de adepţii poeziei pure,
în limitele căreia nu se înscrie Ion Barbu, cu atât mai mult
Eminescu.
Ermetismul canonic barbian exclude ireverenţa faţă de
structurile lirice consacrate şi, în general, faţă de tradiţie, inclusiv
cea a liricii populare. În acest sens, el este un inovator frapant, nu
un răzvrătit. Ion Barbu supune moştrnirea poetică unei
metamorfozări întru abstracţia şi concentrarea versului împinse
până la impresia de enigmă. Eufoniile lui sunt cele din veac, însă
ideile sunt cele de ultimă oră a gândirii abstracte, în cazul de faţă
gândirea matematică, în care numărul şi ecuaţia sunt principalele
fundamente de exprimare a legităţii universului. A sosit vremea,
afirmă Theodor Codreanu, ca Ion Barbu să intre pe calea regală a
antimodernismului şi să fie scos din făgaşele textualizării şi ale
textualismului, din care unii critici, foarte meritorii de altfel,
aveau să-şi facă o religie. Ion Barbu însuşi protestase împotriva
încorporării lui de către critică în modernism şi chiar în
avangardă. Theodor Codreanu consacră paragrafe substanţiale
evoluţiei lui Roland Barthes, care a ajuns la „înţelepciunea
ermetismului canonic". Glosând asupra unui haiku al lui Masaoka
Shiki, „capodoperă de concentrare", Roland Barthes defineşte
poezia ca fiind limbajul Realului ajuns acolo unde nu se mai poate
diviza, ori nu este interesat de diviziune. Vârful nalt al piramidei...
Theodor Codreanu reconstituie itinerarul receptării poeziei lui
Ion Barbu. Poetul răspundea acestor interpretări fie prin tăceri
enigmatice, fie prin reacţii irascibile. El nu s-a regăsit în nici una
din interpretările marilor lui contemporani, uneori prieteni, fără a
se fi declarat un neînţeles, oricât de savante sau ingenioase vor fi
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fost. Explicaţia cea mai la îndemână era cea temperamentală, pusă
pe seama susceptibilităţii lui morbide, aşa cum o face, de pildă,
prietenul său, sociologul Nicolae Petrescu, în memoriile lui
postume. El semnala totuşi forţa elipticului, a imaginaţiei şi a
intuiţiei conversaţiei lui, dar şi o labilitate anume. Posteritatea
însă, mai ales studiul de faţă, pune această dispoziţie pe seama
neînţelegerii ermetismului său canonic, chiar de către exegeţi ca
E. Lovinescu ori Tudor Vianu, ale căror studii în problemă
Theodor Codreanu le disecă în toate fibrele, în cartea sa - model
de pătrundere literară şi filozofică.
Demersul său, menit întâi de toate a privi poezia barbiană prin
prisma spirituală a ermetismului canonic, piatra din capul
unghiului, este unul temerar. Dacă Mallarme însuşi declara că
opera sa reprezintă un impas, să ne închipuim ce salt în gândire
înseamnă ermetismul canonic al lui Ion Barbu. E diferenţa dintre
concreteţe, izvor al obscurităţii, şi abstracţie, izvor al clarităţii care
permite să se vadă ceea ce pururi nu se arată.

Ateneu, XLVIII, 1 0 (506), octombrie 20 1 1 , p. 8;
1 1 - 1 2 (507-508), noiembrie-decembrie 20 1 1 , p. 8.
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Sorin Lavric
Stricteţea contemplativă . . .
C u o sintaxă înaintând în panglici culte şi
cu o mină blândă de gingăşie protocolară,
C.D. Zeletin publică un nou volum de eseuri şi
evocări. Ce sare în ochi e atenţia pe care
autorul o acordă detaliilor mici: de limbă, peisaj, floră sau
conduită.
Atenţia aceasta trădează un spirit avid de rarităţi estetice, dar
am greşi dacă i-am pune draconicul spirit de observaţie în seama
ochiului său clinic. Mai potrivit ar fi să spunem de-a-ndoaselea:
autorul s-a născut cu o exacerbare a atenţiei care, sub coerciţia
deprinderilor medicale, s-a exersat în surprinderea detaliilor mi
nuscule. Altfel spus, predilecţia de a sesiza tente rare nu-i vine
dintr-o deformare profesională, ci dintr-un acerb imbold de ordin
contemplativ. Înainte de a fi medic, Zeletin e rapsod, adică artist
de acută predispoziţie reactivă, virtute care nu atârnă de voinţă, ci
de clasica predestinare de gene, prin urmare apetenţa pe care o
arată pentru amănunte extravagante ţine de o fatalitate lăuntrică:
stă în fatum-ul lui Zeletin să-şi pună faconda în slujba unor texte
de calofilie cochetă, de unde şi senzaţia că, citindu-l, asişti la o
degustare de accente docte.
Cine deschide volumul Rămânerea trecerii, al cărui titlu
invită la răsuciri dialectice în marginea oximoronului conţinut, va
intui repede înlesnirile de limbă: e vorba de un instinct de esenţă
prozodică, care face din autor un mânuitor simandicos de voca
bule savante. Ciudăţenia este că instinctul acesta, influenţând
simţul de observaţie, îl preschimbă pe Zeletin într-un intelectual la
care înclinaţia spre contemplaţie intră în litigiu cu acuitatea
clinică. Mai precis, la Zeletin vedem cum ochiul medical,
caracterizat prin rigoare în descriere, vine în contrazicere cu
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pupila artistică, definită prin stricteţe în sesizarea reperelor
mărunte. Deosebirea e prea pregnantă pentru a nu o lămuri, cu atât
mai mult cu cât de muchiile ei depinde formula de creatie a
autorului. În schimb, cui confundă rigoarea cu stricteţea îi ;capă
criteriul de separare a naturilor logice de cele predominant
estetice.
Rigoarea presupune fidelitate faţă de tipare date, adică respect
sisific pentru nişte matriţe cărora, dacă li te supui, vei avea certi
tudinea verdictului. De exemplu, un medic are o rigoare severă în
judecarea semnelor, pe baza cărora pune un diagnostic. El adună
simptomele într-un tablou clinic şi în final trage o concluzie de
intelect, cu remarca obligatorie că el are deja în minte toate tablo
urile posibile la care poate ajunge: privirea lui are bătaie sintetică,
căci strânge la un loc indicii separate, dar ţinta ei e de speţă pato
logică, căci descoperă boala. În rest, noutatea demersului e
inexistentă, căci surpriza, dacă apare, vine din felul rebel în care
simptomele refuză să intre într-un tipar, dar cum până la urmă
plierea pe calapod se va face, boala va fi în final diagnosticată. În
acelaşi mod procedează un filosof: el lipeşte pe realitate acea
schemă pentru care pledează cele mai numeroase indicii consta
tate. Demersul lui e identic cu al medicului, cu deosebirea că
acum, lipsind scopul terapeutic, grija lui e să pună ordine în dez
ordinea lumii. De ce? Pentru a-şi crea o stare de spirit graţie căreia
viaţa devine suportabilă. În ambele cazuri, efortul stă într-un
calcul mental şi culminează într-o înţelegere: medicul a înţeles
patogenia maladiilor, filozoful a priceput conexiunea principiilor.
Rigoarea lor stă în cuplarea unei stări de fapt la o schemă dinainte
ştiută.
Cu totul altfel procedează un ochi care, observând lumea,
caută s-o descrie cu stricteţe. De data aceasta, atenţia nu mai e
ghidată de tablouri preexistente cărora le caută confirmarea în
realitate, ci ea se lasă în seama unor dispoziţii care împrumută
detaliilor virtuţi inspiratoare. Detaliile ca atare sunt neutre şi cu
totul indiferente, dar cum ochiul nu urmăreşte a le aduna sintetic
într-o schemă de noţiuni învăţate, efectul resimţit e de întărire a
unei dispoziţii, nu de confirmare a unei figuri. E ca o cufundare
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într-o stare interioară pe seama unor semne exterioare, cu remarca
neapărată că, fără ipoteza unui fundal de taină, care să fie exterior
şi care să sprij ine apariţia semnelor observate, ochiul privitorului
s-ar sătura repede, căzând în solipsism blazat. De exemplu, cine
adoră o icoană urmăreşte chichiţe punctuale menite a-i sugera o
stare de spirit, iar cine priveşte un peisaj se simte pe sine însuşi
prin intermediul peisajului.
Stricteţea demersului vine din restrângerea la minim a
semnelor de care are nevoie pentru a intra în dispoziţie. Stricteţea
înseamnă restrângere la cât mai puţin, rigoarea înseamnă strângere
la un loc, stricteţea înseamnă eliminare, rigoarea, acumulare;
stricteţea e alegerea unor focare, rigoarea e regăsirea unor forme;
stricteţea dă inspiraţie, rigoarea dă înţelegere. E strict cine vrea să
pună punctul pe „i", dar e riguros cine vrea să prindă „i"-ul într-o
schemă oarecare, de pildă în şirul vocalelor în uz. Din categoria
naturilor stricte fac parte artiştii şi credincioşii: la primii, stricteţea
stă în restricţia impusă de semnele dătătoare de frumuseţe (o
creangă de brad sau o gleznă de femeie, căci nu orice lucru poate
fi estetic), la ceilalţi, stricteţea stă în urmărirea obsesivă a funda
lului de taină. Nu creanga de copac, ci tivul de mister din care se
desprinde ea, nu glezna de femeie, ci fantasma din care, atingând
pământul, pasul capătă concreteţe. Rigoarea e, în genere, inflexi
bilă, tiranică, şi tinde spre repetiţii în forme fixe (scheme,
ritualuri, formule matematice), în vreme ce stricteţea e elastică şi
imprevizibilă (vrea focare de sugestie sau fundaluri de taină),
urmărind economia de efort şi improvizaţia ca semn de inovaţie
misterioasă. Filologii au rigoare, dar nu au stricteţe în materie de
limbă. Scriitorii, invers. Teologii au rigoare de concept divin,
misticii au stricteţe de simţire a lui. Rigoarea sfârşeşte, de obicei,
în saturaţia obiectului, care e epuizat prin aplicarea unor scheme
exhaustive, în timp ce restricţia duce la saţietatea subiectului, care
oboseşte de căutarea unui decor menit a-l mântui.
La Zeletin, nervul de stricteţe contemplativă surclasează
voinţa de îngheţare în chenare fixe, de unde şi candoarea melanco
lică cu care descrie lumea. Contemplarea unui peisaj într-o zi de
24 noiembrie îi insuflă certitudinea că trebuie să devină scriitor,
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premomţ1a îndeplinindu-se cu prec1z1e, chiar dacă la început
autorul va trece prin ordaliţiul muncii de traducător. În plus, după
ce o viaţă a tradus sonete italiene, carcasa lor rigidă îi insuflă pofta
de a evada în largul nostalgiilor evocatoare. Autorul are un ochi
clement, de blândeţe retrospectivă, limfa sa curtenitoare fiind în
acord cu ochiul cast, doritor de nuanţe sobre, de aceea ultimul
lucru pe care i l-ai putea cere e să stea pe picior de altercaţie,
declarând polemici şi susţinând idei riguroase.
C. D. Zeletin e un spirit vernacular, aplecat spre limba obştei,
şi nu un visceral, înclinat spre cenestopatii insolite. Atracţia faţă
de limbă îi depăşeşte interesul pentru psihologii, cuvintele
părându-i-se mai vii decît oamenii. E copios în pofta cu care vor
beşte de termeni, precum „coincidenţă", „exaporiţi", „parimie",
„zaimf', „mătăuz" sau cutare asonanţă poetică. Şi e milostiv prin
atenţia cu care, aplecându-se asupra unor fleacuri şi mărunţişuri,
scoate din ele impresii docte de interes cult.
Mai mult, când descrie personaje, Zeletin nu reţine
fizionomii, ci expresiile lor verbale. Bătrâna care îl aştepta în
fiecare dimineaţă cu capul vârât printre scândurile gardului spre
a-l întreba invariabil cât e ceasul, pentru a reacţiona de fiecare
dată la fel: „Numai atât?" - bătrâna aceea e un focar de mister
zugrăvit printr-o stricteţe de tip contemplativ: nu clinic, nu
psihologic, ci estetic. Mai mult, impulsul de stricteţe îi insuflă şi
pedanteria pentru amănunte sufocante: răbdarea de a tăia lamele
milimetrice pentru microscop sau tenacitatea de a face corecturi
pe şpalturi editoriale, pentru a preîntâmpina suferinţa provocată de
greşeli de literă.
În totul, Zeletin e un spirit minuţios la care aplombul fioros
pentru erudiţia savantă face casă bună cu umoarea bonomă.

România literară, XLIII, 43, 28 octombrie 20 1 1 , p. 9.
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Dr. Maria Dragotă
C. D. Zeletin, laureat al Premiului „Marian Papahagi"
Miercuri, 1 9 octombrie 20 1 1 , în Aula
Magna a Universităţii „Babeş-Bolyai"
din Cluj -Napoca, a avut loc decernarea
Premiului „Marian Papahagi", ediţia a
IV-a, medicului-scriitor C. D. Zeletin,
traducător din lirica italiană clasică,
pentru contribuţii importante în italienis
tica românească.
Premiul a fost atribuit în urma con
cursului organizat de Institutul Italian de
Cultură „Vito Grasso" din Bucureşti,
Centrul Cultural Italian şi Universitatea
„Babeş-Bolyai"din Cluj-Napoca, precum
şi Consulatul Onorific al Italiei din acelaşi oraş, sub patronajul
Ambasadei Italiei la Bucureşti. Juriul a fost alcătuit din profesorii
universitari din Italia, Bruno Mazzoni şi Maria Grossman şi din
profesorii universitari din România, Monica Fekete, Smaranda
Bratu Elian şi Corin Braga, decanul Facultăţii de Litere a Univer
sităţii clujene.
În cuvântul de deschidere, prof. univ. Andrei Marga, rectorul
Universităţii, a explicat în ce constă excelenţa intelectuală şi de
ctitorire a regretatului prof univ. Marian Papahagi şi a justificat
criteriile de selecţie ale juriului. Prof univ. Monica Fekete,
italienistă, a anunţat că premiul, acordat în cele trei ediţii
anterioare ex-aequo, se acordă anul acesta unei singure persoane,
C. D. Zeletin. Despre importanţa concursului a vorbit ataşatul
cultural al Ambasadei Italiei, Alberto def Degan.
Raportul-sinteză a fost prezentat de prof univ. Smaranda
Bratu Elian. Domnia sa a analizat meritele excepţionale ale lui
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C. D. Zeletin de încetăţenire în literatura română, cu o rară
măiestrie artistică, fidelitate şi forţă de pătrundere, a liricii
prerenascentiste şi renascentiste italiene, în special a primelor
patru secole de sonet italian, şi a tălmăcirii operei beletristice
integrale a lui Michelangelo Buonarroti, adică poezia şi
corespondenţa. Reputată italienistă, traducătoare - printre altele a operei filozofice integrale a lui Giordano Bruno, Smaranda
Bratu Elian şi-a încheiat expunerea privitoare la traducerea de
către C. D. Zeletin a operei lirice a lui Michelangelo cu remarci
care se pot răsfrânge asupra întregii sale opere de traducător de
poezie: „Lirica lui Michelangelo rămâne unul dintre cele mai
dificile texte din cultura italiană, nu doar ca transpunere, ci şi ca
înţelegere ( . . . ) ; dar dificultatea majoră nu vine atât din conţinut şi
ideologie, cât din expresia care le dă viaţă ( . . . ) ; Michelangelo face
din poezie oglinda spiritului său frământat, nemulţumit, aspirând
spre un absolut care simte că i se refuză şi pe care îl caută într-o
virtuozitate ce merge până la contorsionarea limbii şi a metrului,
în condensarea expresiei împinsă până la obscuritate, în
muzicalitatea adesea aspră şi distonantă care bulversează
prozodia, altminteri riguroasă şi constrângătoare ( . . . ) . Majoritatea
traducerilor în limbile de mare prestigiu se fac vinovate de această
trădare (nerespectarea caracteristicilor stilistice şi metrice, a
profundei originalităţi şi inventivităţi, n.n.). Spre deosebire de
acestea, C. D. Zeletin a înfruntat provocarea şi a învins: a dat sens
pasajelor obscure fără a recurge la o traducere explicativă; a evitat
excesele baroce ale originalului fără a ştirbi raritatea expresiei; a
înlocuit inevitabilele arhaisme ale unui text din secolul al XVI-iea
printr-un parfum vetust al turnurii şi al sunetului; a respectat cu
virtuozitate metrica originalului; a răspuns complexităţii origina
lului prin splendida bogăţie a vocabularului şi măiastra plăsmuire
a imaginilor. Cred că ne aflăm dinaintea unei realizări
monumentale . . . "
În alocuţiunea de răspuns, C. D. Zeletin a oferit auditoriului,
cu o admirabilă elocinţă, un breviar inedit al operei sale de tradu
cător din lirica italiană, vorbind despre geneza celor dintâi tălmă
ciri, ale căror primi determinanţi au fost filozofia platoniciană,
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gustul pentru eufonie, cultivarea simţului limbii şi a măiestriei
artistice. Domnia sa a evocat personalităţile-martor ale demersului
său în această privinţă, figuri luminoase ale culturii române, care
i-au fost alături: V. Voiculescu, Tudor Vianu, Perpessicius, Nina
Fa((on, A. E. Baconsky . . .
Poet, eseist, traducător, istoriograf, muzicolog, autor a peste
40 de volume literare, pe de o parte, medic şi biofizician, profesor
universitar, membru al Academiei de Ştiinţe Medicale şi preşe
dinte fondator al Societăţii Medicilor Scriitori şi Publicişti din
România, pe de alta, dl C. D. Zeletin a trăit, în Aula Magna a
Universităţii din Cluj, un moment de recunoaştere şi preţuire a
valorii sale în cultura românească.

Viaţa medicală, XXIII, 43, 28 octombrie 20 1 1 , p. 1 2 .
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Inedit

•

C.D. Zeletin
A

zecea fericire
Prietenului Ovidiu Drimba

Cunoaşterea noastră a fost emblematică.
Poate, enigmatică.
Sigur, simbolică.
Astfel, unde oare putea să se petreacă ea decât în Italia, pe
tărâmuri ale Prerenaşterii? Mai exact, în creştetul unui muncel
păstrător al palatului medieval Cini, la care urcă printre hăţişuri cu
pini arcurile unei serpentine îndrăzneţe. Asupra zestrei piscului
veghează Dumnezeu să nu se năruiască nici un zid, să nu se
·

Text dintr-un volum omagial consacrat lui Ovidiu Drimba, volum care n-a mai
apărut . . .
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fractureze acanthul nici unui capitel, să nu se încline nici o statuie,
să nu se ştirbească acoperişurile străvechimii cu nici un olan, ci
numai frunzele să se ivească şi să se scuture, amintind oamenilor
că nu sunt veşnici?! Mica aşezare se numeşte Monselice, nu
departe de Arquâ, locul unde a închis ochii Francesco Petrarca,
adormit pentru vecie cu un tom din Vergiliu drept căpătâi.
Oricum, e un făcut, fără nici o îndoială ...
În ziua de 9 iunie 1 974, am luat parte la manifestările
prilejuite de împlinirea a şase veacuri de la încetarea din viaţă a
lui Francesco Petrarca. Obţinerea aprobării forurilor din ţară, după
un prealabil refuz, cel puţin pentru mine şi pentru Edgar Papu,
care nu eram membri ai partidului comunist, dar întârziasem în
adâncirea literaturii italiene, este un alt episod ce se adaugă
şiragului de uimiri. Fundaţia G. Cini din Veneţia organizase, în
Castelul Cini din vârful amintit, un simpozion şi un concurs. În
aula acestuia l-am văzut pentru întâia oară pe Ovidiu Drimba, care
a prezentat comunicarea La fortuna de/ Petrarca in Romania.
N-am putut să mă prezint, nici să-l felicit, deoarece imediat mi s-a
dat cuvântul ca să-mi prezint lucrarea, ce purta titlul Coşbuc,
lettore de/ Petrarca. În pauză însă, ne-am strâns mâinile şi, cu
toate că am intrat pe loc în rezonanţă, n-am bănuit în acel moment
că, peste ani şi ani, vom ajunge să ne spunem pe nume, cu toată
inerţia mea în această privinţă şi cu toţi cei 1 6 ani ce ne
despărţeau. Profesor de limba şi literatura română la Torino în
acea vreme, am rămas impresionat cât era de cunoscut în lumea
personalităţilor intelectuale italiene. Reprezenta o cultură
complexă şi adâncă, reprezenta puntea dintre două latinităţi, în
vremuri când ţara noastră încă se resimţea de presiunile, mai mult
mascate decât subtile, dar oricum brutale prin efect, ale slavizării.
Acestea atentau la un element de mare însemnătate al identităţii
noastre, latinitatea limbii, în mai multe rânduri argument de
salvare naţională.
... Târziu, în anul 2005, invitat la Iaşi la Târgul de Carte
Librex, ca să mi se înmâneze Premiul Opera Omnia, discreţiile
fiecăruia dintre noi, în loc să ne ţină la oarecare distanţă, ne-au
fost împletite de către acelaşi fatum: întâlnindu-mă în holul
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hotelului cu Ovidiu şi cu doamna sa, Adrienne, aflu în acel
moment (aş fi putut-o afla dinainte! ) că foarte învăţatul meu
prieten fusese invitat pentru a i se remite ... Premiul Opera Omnia!
După întoarcerea în ţară şi revenirea la Bucureşti, existenţa lui
a devenit o permanenţă pentru mine. Ne întâlneam, dar mai ales
ne auzeam des, la telefon. Vastul apartament de pe strada care
poartă numele celei mai luminoase deschideri a sufletului, strada
Speranţei, adună în el biblioteci, picturi, busturi, o gliptotecă poate două - unde gânguresc timide statuete de Tanagra, care se
cer cercetate cu laserul ochilor întredeschişi. Ambianţa de
îmbelşugare cărturărească, de lucru rar şi semnificativ, tomurile
de filozofie, de artă ori de literatură savantă, într-un statornic
dialog cu stăpânul, numai cât nu bat din aripi şi nu-şi iau zborul.
Într-un abia perceptibil pa/pito, înfrăţirea dintre rar şi valoric
semnificativ răsfrânge, ca într-o oglindă, spiritul cărturarului
Drimba, care-i soarbe de dimineaţă până-n miez de noapte izvorul
de reverii.
Factura intelectuală a lui Ovidiu Drimba e gigantescă,
impulsul foarte intens. Fostul asistent al lui Lucian Blaga, profesor
la universităţi italiene şi româneşti, care îşi validează temeinicia
prin creaţie, a înfăptuit un proiect de o vastitate greu de imaginat:
a scris şi a publicat, între 1 996 şi 2008, Istoria culturii şi
civilizaţiei în nu mai puţin de 1 3 volume masive, alături de alte
volume consacrate teatrului universal, literaturii scandinave ori
simbolismului românesc, gândite o viaţă. Forţa scriitoricească nu
i-a cunoscut diminuţii, deşi bibliografia operelor personale de
până la această perioadă se recomanda prin cărţi valoroase, dintre
care ar fi suficient să le amintim pe cele consacrate lui Leonardo
da Vinci, Ovidiu, Rabelais, Federico Garcia Larea sau Geniului
Spaniei ...
Sufletul scriitorului Ovidiu Drimba, al cărui debut Nicolae
Iorga îl saluta în urmă cu peste 70 de ani, găsindu-i numele de
două ori poetic, este el însuşi poezia în înţelesul consacrat de
milenii, nu în sensul pe care i-l acordă delabrarea şi deruta
valorică a zilelor noastre.
E sensibil şi forte, însuşiri care greu stau împreună.
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Infinita lui delicateţe e în afara manierelor: e un fond, nu o
formă.
E clasic prin cumpănirea firii, prin filtrarea entuziasmelor
presupuse de trăirea artistică, prin limpiditatea cugetării, prin
rigoarea celui răspunzător faţă de adevăr şi faţă de spiritualitate.
E înţelept prin lunga vieţuire în amestecul lumii, dar şi în
înălţimile eterate ale artei .
E blând. Amenitatea sapienţială î i coboară din Lysis a l lui
Platon, dacă nu cumva mai de departe ... Prietenia lui te întăreşte şi
repede o simţi ca pe un bun al propriei tale vieţi.
Sensibil şi generos, fiecare act al său poartă în adânc un
simbol. Înlănţuirea lor alcătuieşte un limbaj prin care omenia ta
sporeşte şi devine mai elastică.
Aminteşte prin tot ce este biruinţele întru spiritualitate ale
existenţei omeneşti şi prin ele luminează.
Antenele fine ale celui ce-i stă aproape îi detectează în adânc
inebranlabilul vechimii transilvane, fiorul iubirii de ţară,
superioritatea conferită de puterea de a admira.
O viaţă întreagă i-a stat alături un înger coborât din cer pe
pământ, purtând însă o viaţă întreagă azurul în suflet:
preafrumoasa doamnă Adrienne, medic, întruchipare a distincţi;i
atunci când se hotărăşte să îmbrace o înfăţişare omenească. In
urmă cu un an, l-a părăsit pe Ovidiu, trăsnet din care s-a recuperat
singur, anume pentru a se gândi la ea proiectat pe un timp infinit. . .
Puterea dumnezeiască d e a iubi i-a deşteptat în minte un distih din
penultima strofă a Luceafărului, suprimată de editori, dar nu şi de
Eminescu:

Un singur bine să n-aveţi:
Să nu muriţi deodată.
Se frânsese perechea . . .
Petrarca :
Rotta e ! 'alta colonna e 'I verde !auro . .
S-a frânt coloana, verdele meu laur. . .
.
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Ne-am întâlnit şi înainte şi după zilele dezastrului. Căuta să-şi
diminue durerea - dacă aceasta e cu putinţă! - cu ajutorul ideii de
a dărui tot ce are orfanilor, bătrânilor sau săracilor. Pustietatea
lăuntrică trebuia negreşit compensată prin pustietatea din afară, iar
singurătatea desăvârşită prin ea însăşi. Simi/ia similibus curantur
cele ce se aseamănă se vindecă prin lucruri asemănătoare . . .
Predica de pe Munte a Mântuitorului cuprinde cele nouă
Fericiri, cutremurătoare adagii de geniu. Mă refer numai la Fiul
Omului, atâta vreme cât Celui de o fiinţă cu Tatăl nu i se poate
ataşa epitetul de geniu, propriu făpturii omeneşti.
Am intitulat aceste rânduri de slavă şi iubire pentru Ovidiu
Drimba, A zecea fericire. Care o fi aceasta? Ea se îndreaptă spre
mine, şi îndrăznesc s-o formulez: fericiţi cei hărăziţi, aşa cum sunt
eu, să întâlnească în viaţă fiinţe superioare, care trăiesc în
armoniile artei şi înalţă edificii spirituale !
Ovidiu Drimba este una dintre aceste fiinţe.

-

24 noiembrie 20 1 1
P . S . : Ovidiu Drimba a murit la 29 aprilie 20 1 5, fără a fi aflat de
existenţa acestui text, aşadar fără a-l fi citit. ..
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Smaranda Bratu Elian
Itinerariile spiritului
Târgul Internaţional de Carte
„Gaudeamus" ne-a dăruit anul acesta
C. O. Zdc[in
sărbătoarea lansării unei noi cărţi
scrise de C. D. Zeletin. Apărut la
Rămân e rea r receri i
Editura Spandugino, cu un titlu cât se
poate de potrivit - cum sper să
lămuresc în cele ce urmează Rămânerea trecerii, volumul este cel
de-al 45-lea pe care profesorul,
medicul, biofizicianul, autorul de opere
ştiinţifice Constantin Dimoftache îl
publică sub pseudonimul C. D. Zeletin,
adică în ipostaza sa de scriitor. În cazul
său, această din urmă expresie are o
întindere neobişnuită, deoarece ea îmbracă activitatea unui creator
de poezie, de proză şi de eseu, a unui istoriograf şi memorialist,
dar şi a unui formidabil traducător din n:iarea literatură italiană şi
franceză.
În pofida producţiei sale ştiinţifice şi literare copleşitoare şi a
palmaresului pe măsură (premii şi recunoaşteri naţionale şi
internaţionale), C. D. Zeletin continuă să fie o prezenţă discretă,
ţinându-se departe de zarva mediatică a culturii sau pseudoculturii
româneşti actuale. Cred că, pe lângă altele, ultimul său volum
dezvăluie şi pricina acestei discreţii.
Dintre cele 45 de volume ale lui C. D. Zeletin, unele s-au al
cătuit în perioade nespus de lungi de acumulări şi cizelări, precum
catedralele medievale, şi ni se înfăţişează cu măreţia acestora: aşa
sunt marea operă documentară dedicată principesei pianiste Elena
Bibescu, dar şi monumentala traducere a întregii poezii a lui
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Michelangelo Buonarroti. Altele, dimpotrivă, par să se fi înfiripat
într-o doară, din meditaţii răzleţe, din risipituri de reverii, de
amintiri, care la un moment dat cer să se adune şi să se facă au
zite. Volumul de care vorbesc face parte din această a doua speţă.
El cuprinde crâmpeie izvorâte din plăcerea speculaţiei, a divaga
ţiei, adunate cu picătura, în care se configurează o lume trecută,
dar şi una prezentă, atât în realitatea lor imediată, cât şi în semni
ficaţia lor durabilă; crâmpeie în care aflăm o subtilă împletire între
realitatea materială, cultură şi limbă, între trecut şi prezent, între
medic şi artist, dar aflăm mai ales un om: care se caută, se
întreabă, se dezvăluie.
Ca şi volumul precedent, asemănător, Distinguo (Editura
Vitruviu, 2008), acesta este alcătuit dintr-un soi de tablete literare
structurate în patru secţiuni: Eseuri, Evocări, Schiţe, Convorbiri.
Ca substanţă şi ca stil ele sunt însă destul de greu de deosebit: căci
eseurile şi convorbirile sunt pline de evocări, iar unele evocări
sunt splendide schiţe, mai reuşite decât schiţele înseşi. Şi toate au
un aer comun care vine în bună măsură de la faptul că nu le lip
seşte un sâmbure autobiografic sau, mai corect spus, un miez trăit,
de unde se deapănă o meditaţie care capătă îndată consistenţă şi
rost. Meditaţia e legată de oameni (mulţi şi minunaţi, pe care auto
rul îi restituie memoriei colective), de locuri, de limbaj şi de arta
cuvântului. Şi toate sunt scrise într-o limbă extraordinară: bogată,
imaginifică, unduioasă, cu un uşor parfum arhaizant, dar totodată
precisă, sintetică, uneori apoftegmatică - limbă care nu constituie
doar un model de scriere, ci şi un model de relaţie cu limbajul.
Lectura acestei cărti este o desfătare.
Cu ce rămâne� însă după deliciul lecturii? Înainte de toate,
cred eu, cu nostalgia unei lumi pe care poate prea puţini dintre noi
au cunoscut-o. Este o lume - alta - care se ţese în jurul locurilor
copilăriei şi adolescenţei, Burdusaci, Tecuci şi Bârlad, în jurul
naturii, satului şi familiei, o lume nespus de poetică şi dulce, unde
cultura înaltă se împleteşte cu înţelepciunea bătrânească, unde
valorile se cunosc şi se transmit, iar ele sunt buna-cuviinţă, temei
nicia, respectul pentru semeni, responsabilitatea ce merge de la
lucrurile mari până la gesturile mărunte. Mie, personal, nu mi-a
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fost dat să vieţuiesc într-o asemenea lume, iar faptul că ea a existat
cu adevărat şi că există încă în mintea şi sufletul unor oameni mi-a
creat un sentiment ciudat, anume o nostalgie după ceva ce nu am
cunoscut şi nici nu voi cunoaşte vreodată. La lansarea volumului,
pentru a descrie acest sentiment am recurs la un sprij in literar care
cred că poate să-l ajute şi pe cititorul acestor rânduri: este vorba
de un tărâm imaginar creat de Dante în Divina Comedie, aşezat de
el la buza infernului. Tărâmul acela se numeşte „limb"; el este
populat de sufletele marilor creatori, cei cu minţi şi opere ilustre
care au îmbogăţit omenirea, dar care, necunoscând creştinismul,
nu pot accede în sfera celor aleşi, adică în paradis. Limbul e în
văluit într-o lumină crepusculară şi poetică unde înaltele spirite
alcătuiesc o armonioasă şi blândă comunitate, care însă e roasă pe
vecie de nostalgia unui ceva ce ei nu pot cunoaşte (la Dante este
vorba, evident, de lumina credinţei creştine).
Ei bine, spuneam şi la lansare, lumea evocată de C. D. Zeletin
m-a coborât în limb, între oamenii cu spirit ales, dar şi în nostalgia
după un tărâm unde n-am să ajung vreodată. Limbul lui Zeletin e
populat de nenumărate persoane, din familie, din locurile dragi,
din anii de facultate, din viaţa de medic, din cea de scriitor, nume
celebre sau inşi necunoscuţi, toţi însă oameni cu un destin şi o
împlinire exemplară.
Evocările acestor oameni sunt, la C. D. Zeletin, nenumărate,
el făcându-şi parcă o datorie de onoare de a-i readuce pe aceşti
oameni la viaţă şi a ni-i pune dinainte, restituindu-le dreptatea pe
care istoria sau memoria colectivă le-a refuzat-o. Ei sunt oamenii
minunaţi din familia sa (citiţi, vă rog, evocarea tatălui din tableta
„Până la Michelangelo" şi a mamei în „Cel mai trist Paşti" sau în
„Academia cerului"), dar sunt şi personaje ale acelei Moldove
mitice de care aminteam, necunoscute nouă (un singur exemplu ar
fi de ajuns: incredibilul ctitor de lăcaşuri şi de cultură bârlădeană,
Stroe Belloescu), ori sunt medici care-şi dezvăluie calitatea umană
printr-un simplu gest ori cuvânt (precum Francisc Rainer). Există
în această nevoie de evocare a oamenilor minunaţi, cred eu, o
anume concepţie despre cultură şi despre istorie pe care autorul
vrea să ne-o transmită: anume că istoria nu înseamnă înlănţuirea
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unor fapte, cât înlănţuirea unor modele umane şi că trăinicia
lanţului este dată de fiecare inel în parte, niciunul nu trebuie slăbit,
niciunul pierdut, iar tăria întregului cade în responsabilitatea
noastră, a fiecăruia dintre noi - începând cu el însuşi, autorul.
Cred că titlul volumului a fost ales tocmai pentru a indica
cititorului această direcţie de lectură.
În convorbirile din acest volum, provocat să vorbească despre
înclinaţia sa spre evocare, aceea care-l face să aducă necontenit
mărturie despre alţii, autorul repetă declaraţia făcută mai demult
colegului „întru scris şi medicină", Grigore Buşoi: „sunt un om
fericit care toată viaţa s-a achitat de datorii pe care nu le-a făcut".
Faptul că asemenea evocări sunt privite ca datorii spune ceva
despre concepţia amintită mai sus, dar faptul că ele îl fac fericit
spune ceva despre omul Zeletin. Iar în vreme ce cărturarul Zeletin
se străduieşte să ne arate ce trebuie să rămână din ceea ce trece,
mărturiile lui ni-l arată permanent pe omul Zeletin: un om care se
cunoaşte pe sine cum numai un medic dublat de . un scriitor de
introspecţie o poate face; un om care se dezvăluie necontenit fără
totuşi a se dezvălui. Vreau să spun că dezvăluirea lui nu alege
calea confesiunii: din multele amintiri, din convorbirile în care
interlocutorii îl provoacă să vorbească despre sine, noi, cititorii,
nu aflăm nimic despre aventurile intime, sufleteşti şi trupeşti ale
autorului; aflăm însă totul despre aventura spirituală a cunoaşterii
şi a construcţiei de sine.
În mijlocul acesteia stă, pentru a folosi un cuvânt al autorului,
„cărturăria", care ar condensa în sine necontenita investigare a
culturii pentru a afla şi a restaura prin ea valorile civilizaţiei (în
sensul acesta, şi nu în regretul pentru trecut, autorul se recunoaşte
într-una dintre convorbirile din volum, a fi un „conservator"), dar
şi conştiinţa existenţei modelelor (care, declară autorul, l-a format
mai mult decât modelele înseşi), dar şi voinţa de a nu spori răul
din lume (sprij inită şi de o fire blândă, nevindicativă, şi de ceea ce
autorul numeşte „inaptitudine de a reţine răul"), dar şi atenţia şi
grija neţărmurită pentru limbaj, văzut nu doar ca vehicul, ci şi ca
matrice a spiritului. Nu e de mirare că o căutare de sine ridicată la
un asemenea nivel îl conduce pe autor şi la meditaţii de anvergură
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antropologică şi metafizică (a se citi, de pildă, eseurile Mâna
stângă ori Surferii). Şi nu e de mirare, mai ales că autorul, rafinat
traducător şi cultivator al frumuseţii limbii (mă feresc să folosesc
cuvântul „calofil" pentru că dl Zeletin îl resimte ca peiorativ, în
vreme ce eu continui să-l văd, în lumea noastră de azi, ca un
elogiu), dedică nu puţine pagini meditaţiei asupra limbii şi
transfigurării lumii prin ea: citiţi, de pildă, „reveriile filologice",
cum Ie numeşte autorul, Nouă tânguire după dativ, Reflecţii
despre rimă, Nicicând şi totdeauna haiku-ul.
Aş vrea să închei acest lung răspuns la întrebarea: „Cu ce
rămânem după deliciul lecturii?", cu diagnosticul pus de scriito
rul-medic lumii de astăzi şi cu medicaţia pe care, cred eu, ne-o
sugerează. Într-o convorbire cu discipolul său într-ale medicinii,
filozoful Sorin Lavric, care îi cere să diagnosticheze „degringo
lada lumii de azi", C. D. Zeletin, răspunde (îl voi cita, pentru a
arăta cât de percutantă este observaţia şi cât de departe de orice
clişeu):

Dacă aş fi medicul care se înşeală, aş oscila cu diagnosticul
între două situaţii: a) Manie fără simptome psihotice, care e o
formă de nebunie manifestată prin excitaţie necontrolată, joviali
tate tâmpă şi optimism excesiv, hiperactivitate şi vorbărie.
Doamne, se îneacă ţara în vorbe! Sau, absenţa penibilă a
inhibiţiei, ori b) Iresponsabilitate, adică absenţă a discernă
mântului şi a controlului de sine. Dar nu! Lumea noastră are câte
ceva din aceste două boli, dar nu-i bolnavă, căci atunci n-ar mai
încăpea-o spitalele şi, bineînţeles, nu şi-ar mai structura, viguros
şi fără risc seismic, polul bogăţiei personale, răspândind în jur,
ca o sepie monstruoasă, dejectele sărăciei. Luate împreună,
simptomele de mai sus nu reuşesc să contureze o entitate
nosologică, adică o maladie. E o lume care, perfect conştientă de
racilele ei, hamletizează imoral şi cu neruşinare. Nu este
iresponsabilă în sens morbid, căci are conştiinţa reperelor morale
şi justiţiare, numai că le nesocoteşte cu cinism şi obrăznicie. [. . .}
De partea cealaltă, lumea, marea lume, nici ea nu-i bolnavă, ci
numai descurajată, năclăită în stagnarea sufletească şi, în bună
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măsură, dezorientată, lipsită de cultură morală şi de exerciţiul
sentimentelor nobile.
Iar la sfârşit, cum medicului i se cer remedii, medicul-scriitor
propune valorile din lumea-limb de care vorbeam la început.
După părerea mea, însă, acestea sunt prea mari şi generale
pentru a nu fi şi utopice. Există totuşi un remediu care se referă la
fiecare dintre noi şi care e realizabil, de vreme ce a fost realizat: în
aceeaşi convorbire cu Sorin Lavric, la întrebarea cât de tare l-a
marcat vitregia istoriei (reprezentată, printre altele, şi de imposi
bilitatea de a-şi face doctoratul la Paris, unde i se oferise o bursă
de cercetare, şi de presiunile din partea securităţii), C. D. Zeletin
răspunde:

Privind retrospectiv şi de sus, văd în toate aceste încercări
intervenţii de altă natură, menite a mă îndrepta spre itinerarii
lăuntrice, itinerariile spiritului, sufletului şi ale creaţiei, care îmi
sunt proprii şi graţie cărora m-am descoperit pe mine cel adevă
rat.
Fie ca vitregia lumii noastre de acum să ne conducă şi pe noi
pe itinerariile spiritului şi să ne facă să ne descoperim pe noi
înşine, în speranţa că avem ce descoperi !

Viaţa medicală, XXIII, 5 1 -52( 1 1 45- 1 1 46)23
decembrie 201 1 , p. 24.
Baaadul literar, (Bârlad), VI, 2(2 1 ), mai 20 1 2,
pp. 1 0- 1 2.
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C.D. Zeletin
Lepădări, lapidări
Cât de bine îl creionează pe cineva vocabularul preferenţial !
Problema e să-l desluşeşti în amestecul limbii şi să poţi reconstitui
cu ajutorul lui portretul lăuntric al celui ce-l foloseşte.
Joi, 1 Decembrie 20 1 1 , Ziua Naţională a fost o zi senină,
uscată şi însorită. Deşi locuiesc în apropierea ariei unde se
desfăşoară solemnitatea, Arcul de Triumf, am stat acasă privind la
televizor demonstraţia, admirabilă în mobilitatea, ritmurile şi
evocările ei. Dacă aş fi fost de faţă, aş fi beneficiat de aerul viu, de
o anumită trezie întreţinută de disconfortul înghesuielii, de riscul
reducerii câmpului vizual sau de contaminarea cu emoţia de obşte.
Acasă însă, chiar dacă am pierdut parte din aceste avantaje,
am ascultat comentarii istorice, multe dintre ele redundante, lăţite
abuziv şi, în câteva rânduri, oferind ţării greşeli de istorie. Mai
neplăcută decât acestea, a fost avalanşa de opinii. Fiecare om are
drept la părerea lui, nu obligatoriu difuzată prin televizor, dar,
privind lucrurile în ordinea lor valorică, importantă e părerea
raportată la adevăr şi la prestigiul celui care o formulează. Se
îneacă ţara în păreri ! Se îneacă ţara în avalanşa vorbelor, lăsând
penibila senzaţie de saţietate indusă în gol, de vid, de neant. O ţară
plină de oameni cu păreri.
Tot de Ziua Naţională a României, pe un alt post TV, un tânăr
realizator de emisiuni, cu un drăgălaş facies asimetric şi vioi ca o
aterină căutând să tulbure oarbă ape limpezi şi surâzând cu toate
graţiile inconştienţei, nu şi-a ales drept subiect al farsei decât
tricolorul românesc. Comicăriile reportajului său se îndreptau spre
locuinţa unei cântăreţe de muzică populară şi constau în mânj irea
gardului, a stâlpilor electrici etc. nici mai mult nici mai puţin decât
în cele trei culori, sfântul odor pe care Ciprian Porumbescu lăsa
prin testament să-i fie aşternut pe mormânt după ce se va duce de
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pe lumea aceasta. . . Aranjamentele cromatice s-au desfăşurat în
timpul nopţii, pentru ca surpriza să se producă dimineaţa.
Maculările erau asistate - culmea! - de către un oficial al
Primăriei Capitalei... Avansezi, avansezi în deriziune, dar toate
până la un punct, până când sminteala şi batjocura îndreptate spre
un astfel de simbol trec în j ignire unanimă şi în infracţiune.
Tragic, dar şi delictual, deoarece astfel de fapte ar justifica din
plin instituirea unei entităţi juridice numită crimă de lese Patrie. . .
Dar m-am îndeletnicit ş i c u altele în fotoliul meu de
telespectator. Îmi ascultam lăuntrul pieptului. Vuietul avioanelor
zburând deasupra Arcului de Triumf interfera undeva între
plămânii mei cu undele sonore ce se revărsau din ecranul
televizorului. M-am trezit astfel că sunt purtătorul unei stranii
vibraţii mediastinale. Fremismentul acesta îmi sporea mişcarea
sufletească, într-o împletire sui generis de unde. Toate ar fi fost
cum ar fi fost, dar - Dumnezeule! - comentariile! Comentariile
sufocante, atentând la viaţa genuină a imaginilor de pe ecran. Am
căutat să mă salvez distilându-mi reveriile filologice ori
contabilizând expresii aparent banale, dar care exprimau un neant
privitor la patrie. Astfel, m-a izbit neplăcut la vorbitori folosirea
repetată a sintagmei ţara asta. Ţara asta era, fireşte, România
fiecăruia dintre noi, adică a tuturora. Mi-am propus să reţin în
continuare frecvenţa de apariţie a acestei expresii ce devenea tot
mai supărătoare, mai ales că trecea de la un comentator la altul.
Am numărat astfel, vreme de o oră, un număr de 1 6 utilizări ale
nefericitei ziceri, până când unul dintre sprinţarii tâlcuitori m-a
ajutat, în sfârşit, să răsuflu uşurat, scăpându-i în discuţie sintagma
ţara noastră! Vorbăria, faconda, trăncăneala subţire atenta la linia
solemnă a zilei, ca o placă de patefon zgâriată de pe vremuri,
repetând până la intoxicaţie verbală ţara asta. . .
Ţara asta, nu ţara mea ori ţara noastră.
Tot ce auzeam părea să însemne că preopinenţii de la TV se
înstrăinaseră de propria ţară, că izgoniseră ţara din ei, că ţara făcea
parte din exterioritatea lor, fără ca ei să facă sforţarea firească de a
şi-o asuma. Se lepădaseră de ţară poate fără să-şi fi dat seama, dar
cuvintele apostaziei lor erau tot atâtea pietre într-o lapidare
1 66
https://biblioteca-digitala.ro

nenorocită şi vinovată. Nu era atât un reproş ' îndurerat, cât o
frivolitate. Simţeam că nu-şi trăiesc ţara.
Şi-au început să mi se trezească în auz, urcând din crângurile
paradisiace ale copilăriei, crâmpeie din imnurile sacre: Acolo este
ţara mea I Şi neamul meu cel românesc,/ Acolo eu să mor aş
vrea,/ Acolo vreau eu să trăiesc . . Sau: Ţara mea are câmpii
mănoase,/ Dealuri înalte. . .
Şi alte, şi alte şi alte . . .
Singurul răspuns îmi venea din zbaterea în vânt a mândrului
nostru tricolor, fluturând sus, pe Arcul de Triumf.
Restul forfotea jos.
.

Ateneu, XLIX, 1 (509), ianuarie 20 1 2, p. 8.
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C.D. Zeletin

O fantastă
Anii de biruinţă a comunismului, 1 947-1 949, au venit cu o
nedumerire tragică. Lumea ştia oarecum ce-i bolşevismul, în unele
situaţii chiar agrea irizările lui socialiste, însă nu-şi dădea seama
că ele nu-s altceva decât reflexii de pe solzii lucioşi ai unui balaur
lăţit pe două continente, un tsunami care-şi proiecta himera asupra
întregii planisfere şi în eternitate. Nu-i cunoştea zvâcnirea distru
gătoare, imperialismul impertinenţei cu fiecare om în parte, cu
popoare întregi şi cu Dumnezeu. Începea şi în ţara noastră să
indice prin unele fapte până unde poate să ajungă cu răul
destructurant, cu insaţietatea monstruoasă, cu nedreptatea şi
crima, cu lipsa de milă şi cu pângărirea, cu nemaivăzutul ochilor
şi cu nemaiauzitul urechilor.
La Bârlad, se înfiripase un cenaclu literar „A. Vlahuţă", care,
fără s-o exprime, se dorea urmaş al venerabilei Academii
Bârlădene. Îşi ţinea întâlnirile în sala mare a Casei Naţionale
„Stroe S. Belloescu". Veneam şi eu din când în când aici, cititor
asiduu al bogatei biblioteci a acestei instituţii, căreia avea în
curând să i se suprime din frontispiciu caldul substantiv casă şi
nobilul epitet naţională de către aceleaşi termite roşii. Acestea,
pentru a spori iluzia legimităţii, a unui continuum istoric şi pentru
a-şi asimila un prestigiu ce nu era al lor, îl invitau la noul cenaclu
pe bătrânul poet George Tutoveanu, fondatorul, în 1 9 1 5 , al
Academiei Bârlădene. Maestrul se născuse în anul când Eminescu
avea 22 de ani ! . ..
În serile cenaclului, perora pe atunci o tânără aflată cu vârsta
în preajma coacerii, Şeii, insistentă şi acaparatoare. Gâdilată de
subtile degete bolşevice până la o înfierbântare de nesuportat, fără
să se sinchisească de o ambianţă pe care nu dădea două parale,
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Şeii îşi exhiba o senzualitate politică fecundată în adânc de
închipuirea musculaturii abstracte a zeului de la Kremlin. Fără
inhibiţii, i se părea că s-ar afla într-o sală pustie, în care îşi repeta
rolul versificat, în vederea viitorului spectacol universal al
comunismului.
Dar la Casa Naţională apărea din când în când şi o doamnă
din alte vremi, poetă în taină, Maria Pleşu, căreia unele cunoştinţe
îi spuneau domnişoara Coca Pleşu. Avea o vorbire uşor
tărăgănată, glas înalt şi feciorelnic de om bun, prin care tatona, cu
grijă de mireasă a Domnului, cultura celui în faţa căruia se afla.
Rămânea oarecum în afara grupului de cenaclişti, participantă dar
nu părtaşă, aşa că s-a apropiat în chipul cel mai firesc de sfiosul
elev ce eram, rătăcit şi eu pe acolo. Într-o zi m-a întrebat dacă
citesc franţuzeşte. I-am răspuns că învăţ citind romane.
- Ce citeşti, de pildă, acum?
- Volumul al doilea, Tartarin sur Ies Alpes, al trilogiei lui
Alphonse Daudet.
- A, sunt prea grele, prea dialectale pentru mata... Cere-i
domnului Nedelea de la Cataloage să-ţi dea mai bine Thai"s de
Anatole France. Citeşte-l, apoi o să-l comentăm împreună.
Bineînţeles, dacă nu te superi, în franceză.
Ceea ce, bineînţeles, am săvârşit. . .
Coca Pleşu semăna l a înfăţişare cu Hortensia Papadat
Bengescu. Purta breton şi zâmbea delicat cu o claviatură ideală a
dinţilor, poate prea tronconică. Foarte cultivată şi deloc
ostentativă, părea desprinsă de lumea aceasta. Iradia liniştea
idealităţilor pe care le trăia în schimnicia ei şi n-avea de ce să le
supună riscului stereotipelor dezbateri din cenaclu. Plonjase
definitiv în suprarealitatea visătoriei sale.
Aşa că într-o zi, când tocmai urma să se dezbată romanul
sovieticului N. A. Ostrovski, Aşa s-a călit oţelul, numai bine c-am
plecat să comentăm, în jurul rondurilor cu petunii şi regina nopţii
din parcul Domneasca, nici mai mult nici mai puţin decât
convertirea reciprocă a puritanismelor anahoretului Pafnutie în
flexibilităţile prea frumoasei curtezane Thaîs şi viceversa ...
Bineînţeles, în franţuzeşte. Într-un târziu, am condus-o până în
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faţa casei arătoase, moştenire de la bunici, care te întâmpina
gălbuie lângă Podul de fier de-alături de parc, iar eu m-am
îndreptat spre cartierul Rai, sus, unde-mi aveam gazda.
Întâlnirile aveau să se repete. Odată, a dispărut o lună din
Bârlad. Pleca de una singură în munţi, la mânăstiri. La întoarcere,
mi-a vorbit de brazii „drepţi ca lumânările" din acele ţinuturi şi de
investigaţiile genealogice pe care le adâncea mereu, mereu. Ele
priveau ascendenţa neamului Pleşu, pe care ea îl urca până la
Muşatinii dintâi. Citea uşor în scrierea chirilică, descifra înscrisuri
slavone, latine şi greceşti (absolvise două facultăţi, dintre care una
era istoria). Avea stive de manuscrise, care cu siguranţă s-au
pierdut. Pe cât de serioase îi erau cercetările, pe atât îi erau
nesocotite, sau chiar luate în derâdere, de neamuri, începând cu
Spiru şi terminând cu Ecaterina, fraţi ai ei, care le socoteau
fantezii. Prin fratele Dumitru, farmacist la Podu Turcului, unele
ecouri ajunseseră şi la Burdusacii noştri... Înrudirea cu Muşatinii
era o încredinJare de fier în sufletul suav al acestei fantaste rătăcită
în realitate. lşi pictase pereţii casei cu Bogdanii începuturilor
Moldovei şi îşi consuma fericirea şi viaţa în acest uriaş amnios
strămoşesc.
Aud că această stranie lumină lină a copilăriei şi adolescenţei
mele s-a stins târziu într-un azil: fracturi, vindecări vicioase,
scândurile patului, uitare, neant...

Ateneu, XLIX, 2( 5 1 O), februarie 20 1 2, p. 8.
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C.D. Zeletin
Jo eul de cuvinte
Zilele trecute am dat o raită prin Bucureştii tocmai opriţi din
viscol şi cu pojghiţa zăpezii întărită. Mă aflam în compania doam
nei Lavinia Spandonide, inimă dăruită ideii de salvare prin spiri
tualitate, şi a doctorului ieşean Richard Constantinescu, exeget al
savantului anatomist, profesorul Gr. T. Popa, spirit eroic al medi
cinii româneşti, eroic în sens jertfelnic. Richard dorea să-i vadă
mormântul şi, în acest scop, eu i-am servit de ghid în cimitirul
Bellu. O aventură, căci nu ne-am gândit că aveam să spargem
nămeţi. Cimitirul era completamente alb, de parcă Dumnezeu îi
iertase pe toţi răposaţii. Reper în găsirea mormântului căutat îmi
era bustul în bronz al lui Perpessicius. Şi colo şi colo am aprins
lumânări, protejate de vânticel în ocniţe scobite în omăt. Discret,
Richard a sărutat crucea magistrului său. La întoarcere, am făcut
popas la un restaurant subtil de pe o stradelă ce dă în strada
Eminescu, nimerit să se afle - culmea! - aproape de fosta casă a
lui Perpessicius. Un restaurant cu preparate speciale, care n-au
de-a face nici cu focul, nici cu carnea, ci îndeamnă Ia conjugarea
reflecţiilor filozofice şi biochimice cu cele culinare şi ascetice. La
întoarcere, călăuza ce eram grăi din fuga maşinii:
- Asta-i casa lui Perpessicius! I-au demontat placa memorială. Chiar dacă stau oameni în ea, e o casă părăsită!
Prompt şi inspirat, Richard îmi răspunse:
- Casa lui Părăssicius !
Admirabil quolibet! Într-adevăr, Cel deprins cu suferinţa
(„Perpessicius") începuse să se deprindă, în posteritate, cu părăsi
rea. Cu uitarea, adică ...
Din subţirimi mai mult presupuse, lumea scriitoricească ig
noră sau detestă jocul de cuvinte. Probabil fiindcă nu e creaţie, ci
doar alcătuire din prefabricatele limbii, rostul producătorului lor
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stând doar în sesizarea acestora ca aliteraţii ori ca rimă, deci ca
elemente care-şi răspund unul altuia în fluviul aluvionar al limbii.
Pentru aceasta e necesar un acut simţ al observaţiei sonore, sensi
bilitate muzicală şi fantezie combinatorie. Aş adăuga şi un simţ
particular al spaţialităţii muzicii, căci numai în spaţiul şi mai puţin
în linia muzicii aceste chemări îşi pot răspunde. Calamburul e
beneficiarul spaţiului muzical vast: dirijorului, stăpânul absolut,
nu-i scapă chemarea a două note din sutele de mii ...
Dacă, prin absurd, muzica ar fi plană, probabilitatea
interferenţelor sonore s-ar reduce foarte mult, odată cu
probabilitatea apariţiei jocului de cuvinte. Probă că George
Enescu, căruia din tinereţe i-a plăcut să dirijeze (spaţialitatea!),
iubea şi, mai ales, crea calambururi: dincolo de asemănarea
formală, desluşea în echivocul lor tâlcuri surprinzătoare şi pline de
umor. Înclinare, indiscutabil, înnăscută. Dar, în cazul lui Enescu,
ar mai putea fi ceva. Mamei sale îi muriseră pe rând şapte copii.
Când a sosit al optulea, Georgică, îngrozită de bolile contagioase
care-i seceraseră fraţii, l-a crescut în casă, nelăsându-l în contact
cu alţi copii. Privea de la fereastră cum cei de vârsta lui se joacă şi
el nu. Răzbunarea interdicţiei de a se fi jucat în copilărie poate fi
sesizată încă din Poema română. Ajuns matur, prin jocul de
cuvinte se răzbuna o copilărie frustrată de joc. Virtuozul violonist
a trecut prin perioade în care detesta vioara, în favoarea
compoziţiei, pentru care se ştia menit, socotind acest instrument
un simplu mij loc de a-şi câştiga pâinea cea de toate zilele.
Gravitatea fundamentală a acestei poziţii nu l-a împiedicat însă de
a o exprima într-un joc de cuvinte: Verba volant, scripca manent!
- glumea el...

Genii
Se ţin de parascovenii. . .
I-am pomenit cu alt prilej p e scriitorii români care iubeau
jocul de cuvinte: Vasile Bogrea, Horia Furtună, Păstorel
Teodoreanu, Şerban Cioculescu, Paul Cortez ş.a. Îl adaug azi pe
Vasile Alecsandri care, pe vremea când era ministru al României
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la Paris, vorbea despre o âne-mie pe care i-o descoperiseră
doctorii, care doctori îl trimiseseră altădată la Aix-les-Bains să-şi
trateze o scie-attique. Sau, mai spre noi, pe Camil Petrescu,
scriitorul care vedea în stalinistul Mihail Roller un controller al
culturii româneşti.
Cuveni-s-ar cuveni să vin şi eu acum, ca profesor de biofi
zică, să amintesc faptul că, prin 1 988, mă trezeam reflectând la
personulităţile pio fizicii, sau, ca filolog, să reflectez la evoluţia
castravetelui: castravete, s. m. � castra Vela, s. f. � casta Veta!
Sau: secretar - secretaur; siluetă - siluită; combinaţii de naţii; un
dezminţit - des minţit; secte de insecte; ministrul securităţii sinistrul securităţii; pedeapsa capitală - pedeapsa decapitată;
- Ador mita! ", zise adormita; corpolentă - corpoiute;
televiziune
televizuină; el dupăia după ea; condamnaţii de la
Nilrenberg - comandanţii de la Nilrenberg. . .
N u m ă mai opresc l a genito-urinare (ca medic c e sunt, am
voie !): penurie, uranus, curat (curat murdar! Apropo, glumind
franţuzeşte, de ce murdării şi nu merde-urii? !). Nu mă opresc nici
la 'teancur(i) ! Nu mă opresc nici la ţeava de beşapament.. . (O, cât
de uşor se alunecă! Pardon! )
Dar - vai! - uitasem viermii: camembert - cam am viermii
„

-

Ateneu, XLIX, 3 (5 1 1 ), martie 20 1 2, p. 8.
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Mircea Mamalaucă
O operă puţin cunoscută.
Portretul călugărului Nectarie, tatăl lui A. Vlahuţă, pictat
de Nicolae Grigorescu.
Fragment

În patrimoniul Muzeului Vasile Pârvan " din Bârlad se află un
tablou mai puţin cunoscut, dar foarte valoros, realizat de marele pictor
Nicolae Grigorescu. Donat muzeului în anii Primului Război Mondial,
tabloul îl înfăţişează pe tatăl lui Alexandru Vlahuţă, călugărul Nectarie,
în vârstă de I 02 ani, retras la Mânăstirea Agapia, după teribile
zbuciumefamiliale.
„
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La începutul anului 1 9 1 7, Academia Bârlădeană a organizat
mai multe întâlniri artistice la care a fost invitat şi cunoscutul poet
A. Vlahuţă, preşedinte de onoare al societăţii. Acesta a avut,
astfel, posibilitatea de a cunoaşte eforturile intelectualilor
bârlădeni pentru dezvoltarea patrimoniului muzeului din oraş,
înfiinţat cu doar trei ani în urmă.
Alexandru Vlahuţă a apreciat eforturile localnicilor,
hotărându-se să doneze o lucrare valoroasă, pictată de Nicolae
Grigorescu. Tabloul în cauză era un portret al tatălui său, călugă
rul Nectarie, un portret cu mare valoare sentimentală pentru
scriitor; o icoană sfântă a sufletului m eu după cum nota
Alexandru Vlahuţă în actul de donaţie, datat 1 0 ianuarie 1 9 1 7.
Gestul de a dărui lucrarea muzeului are o dublă semnificaţie.
Prima, de preţuire a instituţiei culturale, căci portretul îl reprezenta
pe tatăl său la venerabila vârstă de peste o sută de ani. Cea de a
doua este dată de valoarea deosebită operei, pictată de un bun şi
apreciat prieten, Nicolae Grigorescu.
,

*

Pentru acest tablou există şi două schiţe preliminare: una se
află la expoziţia deschisă în incinta Mănăstirii Agapia, cealaltă, la
Casa Memorială „Alexandru Vlahuţă" din aceeaşi localitate. În
ambele schiţe, realizate tot în ulei, artistul a pictat o compoziţie
generală a portretului, din care lipsesc plenitudinea, omogenitatea
şi coeziunea părţilor; schiţele lasă impresia că fiecare porţiune
pictată nu face altceva decât să demonstreze fixarea unei prime
idei, peste care Grigorescu va reveni atunci când fiecare porţiune
pictată va fi în armonie cu cealaltă.
Portretul dăruit pinacotecii bârlădene a intrat în colecţia per
manentă împreună cu o scrisoare de donaţie, care a fost înrămată
ca un tablou, în expoziţia din sala mare a muzeului.
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Facsimilul scrisorii lui A. Vlahuţă
Domnule Primar,
Să mă iertaţi că răspund aşa târziu la frumoasa Dvoastră
scrisoare din Iulie 1914. Am tot aşteptat o zi de linişte, ca să vă aduc eu
însumi darul pe care, în cuvinte aşa de atingătoare, mi-l cereaţi, în
numele Bârlădenilor, pentru Casa Naţională " a oraşului de care toate
amintirile copilăriei mă leagă. Dar ziua aceea n-a mai venit.
Acum, aflându-mă aici - de ce valuri adus! - aleg, din puţinele
tablouri ce-am putut lua cu mine, acest portret, în care pictorul
Grigorescu a scris " chipul tatălui meu la vârsta de o sută de ani, şi-l
dau, ca un prinos de recunoştinţă, oraşului care m-a adăpostit în zile de
vifor şi de amară pribegie. Vi-l încredinţez, ca pe un lucru sfânt,
desgropat de sub dărâmăturile unei lumi care se prăbuşeşte. În adâncul
„

„
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întuneric al acestor vremi neaşezate ", un zâmbet de lumină al artei
eterne e o veste de biruinţă.
Dorind izbândă deplină bunului Dvoastră gând, vă rog, Domnule
Primar, să primiţi încredinţarea înaltei mele stime şi consideraţii.
„

Bârlad, 12 Decembre 191 7

A. Vlahuţă
Dsale Domnului N. Simionescu, Primarul oraşului Bârlad

Despre acestea a vorbit adesea cu emoţie un fiu al Bârladului,
prof dr. C. D. Zeletin, cunoscut drept unul dintre marii scriitori
contemporani. În perioada când era elev „codrenist", Zeletin
venea la Casa Naţională, iar directorul de atunci al muzeului,
sculptorul Dimitrie Tarază, îi aşeza o masă şi un scaun în aşa fel
poziţionate, încât avea în faţa ochilor portretul şi scrisoarea de
donaţie a lui Alexandru Vlahuţă. În timp, scrisoarea i s-a întipărit
atât de bine în memorie încât şi astăzi îi poate reproduce cu
fidelitate conţinutul, cu aceeaşi emoţie şi veneraţie ...

Historia, XII, 1 23, martie 20 1 2, pp. 1 0- 1 1 .
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C.D. Zeletin

Iarăşi tânguirea după dativ
Biet sufletul omului se tânguie după ceva ce s-a dus şi întârzie
să se întoarcă, ori după ceva ce s-a dus fără să mai revină
vreodată, năruindu-se în ireversibil... Tânguirea e glas al speranţei
rănite, preludiu al spaimei în faţa deznădej dii, cântec al amintirii,
lirică a pierderii. Te tângui după ceea ce ai iubit. Te tângui şi după
ceea ce iubeşti.
Mă tânguiam anii din urmă, în câteva eseuri, de scăderea în
limba românească a frecvenţei de apariţie a dativului, caz în
declinarea substantivelor. Vedeam în rarefierea lui o diminuare a
nobleţei limbii şi un prodrom discret al simplismului pe care îl
presupune obsesia funcţionalităţii, o expansiune tiranică a
prezentului în limbă, darul trecutului. Eseurile mele erau strict
intuitive şi le scriam aşa cum ar mânui arcuşul un violonist care
s-a născut ştiind să cânte la vioară. Erudiţia nu mă interesa:
rămânea undeva departe, girant al stăpânirii tracului. Intervenea
doar în răstimpuri, îngreunându-mi dansul pe hârtie al trinităţii
digitale drepte cu entrefilet-urile ei savante.
Zilele trecute mi-am zis într-o doară să citesc paginile
consacrate dativului în masiva Gramatică de bază a limbii
române, editată de Academia Română în anul 20 1 O. Am coborât
brusc din libertatea reveriilor mele filologice în maşinăria impla
cabilă a unei gramatici definitive, termitieră unde nu mai era loc
pentru silfii şi zefirii mei gânditori . . .
Astfel, dativul recunoaşte şi el mai multe soiuri, asemeni viţei
de vie: etic, neutru, posesiv şi locativ. Se supune şi el, după cum
se vede, unei taxonomii necesare, dar nu obligatorii pentru mulţi
dintre cei ce au deprins limba maternă odată cu suptul la sânul
mamei şi care o pot vorbi minunat chiar dacă nu o conştientizează.
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Interesantă mi s-a părut precizarea din subcapitolul
Complement indirect vs dativ locativ ", care dă ca exemplu
pironit locului, în întâmpinarea căruia ieşim noi cu un altul, mai
nimerit poate în măsura în care e mai artistic: aşterne-te vântului.
Dativul locativ, grăieşte glasul aulic, e limitat la câteva construcţii
arhaice cu caracter de expresii fixe, apropiate de locuţiuni.
Precizarea merge mai departe: tiparul sintactic incluzând un
substantiv relaţional este arhaic, fiind înlocuit, în româna actuală
(s.n.), fie de un complement prepoziţional (vecin soră-mii -> vecin
cu sora mea), fie de un complement în genitiv: vecin al surorii
mele ... Prin precizarea formei de altădată, forul academic extinde
fără voie dativul locativ în inefabilul sufletesc al celui care îl
foloseşte din vechime fiindcă aşa îi vine.
Prin urmare, intuiam bine, simţeam bine.
Dativul se scufundă în retrospecţiunea limbii, constituind o
rămăşiţă nobilă a limbii, nu un deşeu; un semn al înfilozofării, nu
un element de mecanică uzuală a limbii, atâta vreme cât este
apropiat de expresia fixă şi de locuţiune, atâta vreme cât respiră
aer gnomic. Cu alte cuvinte, dativul cade pentru a se înălţa,
regresează din comun, dar evoluează spre sentenţios. De aceea îl
întâlnim pe culmile textelor sacre ale neamului nostru, texte
religioase, filozofice ori cronicăreşti. ,,Fie mie după cuvântul
Tău!", răspunde Fecioara Maria îngerului trimis de Domnul spre
Bună Vestire. „Lăsaţi-vă mrejele şi urmaţi Mie! ", îi îndeamnă
Iisus pe cei dintâi apostoli ... Şi, întorcându-ne la geniile noastre:
„

Poate de mult s-a stins în drum
În depărtări albastre,
Iar raza ei abia acum
Luci vederii noastre.
Eminescu, La steaua.
E un adânc asemene
Uitării celei oarbe.

Eminescu, Luceafărul.
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Duiliu Zamfirescu îi reproşa prietenului său Duiliu Ioanin, la
9 mai 1 882: „Prea te laşi lenii". După cum putea prea bine să
spună : „Nu-mi vine să cred ochilor."
Şi tot el, nemaiterminându-şi suita de eseuri despre Tolstoi,
pentru Convorbiri literare, îi scria la 8 martie 1 893, lui Iacob
Negruzzi, plângându-se de propria tergiversare: „Tot trag nădejde
să vină o vreme când oamenii să fie mai următori loruşi şi să ducă
la capăt ceea ce încep." Scriitorii acelor vremuri scriau cu multă
savoare: căutaţi spre Barbu Delavrancea sau Alexandru Vlahuţă.
Dar cazul dativ trece şi în polul minus. „Dă-l dracului!" e
comun şi nu spune prea multe. Superioară acestei expresii e
locuţiunea „Dat dracului", mult mai complexă. Diavolul îşi
rezolvă treburile parcurgând invers sensul pe care-l hotărăşte
degetul divinităţii. Rudiment al magiei primitive, înjurătura de
mamă, foarte frecventă la noi, nu ştiu dacă nu chiar proprie nouă,
desemnează acest traseu în chip opus celui fixat de Creator, şi
anume: mamă ---+ fiu„. Observaţi că un sinonim al epitetului „dat
dracului" e tocmai „dat în mă-sa", validare irefutabilă a celor
spuse mai sus„. Înjurăturile surprind - şi, după caz, plac - prin
hiperplasticitate ori hipercromatism. În cazul acestei înjurături
însă, nu e vorba de surpriza unui exces cromatic, ci de un concept
malefic, în faţa căruia culoarea nu mai impresionează, şi anume,
substituirea creaţiei prin anticreaţie, înlocuirea demersului divin
prin cel diabolic, truc în afara oricărui efect plastic ori de
amuzament. Cel foarte deştept e dat dracului, cel foarte bun e
prost de bun, de unde e clar spre care direcţie se îndreaptă
admiraţia omului de rând.
Iată, prin urmare, că dativul nu slujeşte numai Binele şi
nobleţea, cum spuneam, ci şi Răul şi trivialitatea. Eu tânjesc însă
numai după cel dintâi„.
Căci spunea Mântuitorul: „Sunteţi datori să vă spălaţi
picioarele unii altora ", iar Sfântul Evanghelist Matei: „ Vai lumii
din pricina smintelilor! Căci smintelile trebuie să vină, dar vai
omului prin care vine sminteala."

Ateneu, XLIX, 4 (5 1 2), aprilie 20 1 2, p. 8.
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Marius Manta
C. D. Zeletin, mărturisind
A treia fericire

În

20 1 1 , Târgul Internaţional de Carte „Gaudeamus" propu
nea, prin intermediul Editurii Spandugino, o nouă carte semnată
de C.D. Zeletin. Deşi am certitudinea că domnia sa nu are nevoie
de vreo prezentare specială, voi reaminti totuşi câteva din înaltele
disponibilităţi - abilităţi probate în varii domenii. Scriitor şi om de
ştiinţă, mai precis poet, prozator, istoriograf, traducător din poezia
italiană şi franceză, membru al Uniunii Scriitorilor din 1 967, dar
şi medic, profesor universitar de biofizică în cadrul Facultăţii de
Medicină a Universităţii de Medicină şi Farmacie „Carol Davila"
Bucureşti, membru al Academiei de Ştiinţe Medicale şi preşedin
tele fondator al Societăţii Medicilor Scriitori şi Publicişti din Ro
mânia,C.D. Zeletin întruchipează cu adevărat măsura omului de
factură renascentistă, purtând însemnele unei vieţi ale cărei coor
donate au fost continuu subsumate actului de creaţie.
Alături de celelalte peste patruzeci de cărţi tipărite, volumul
în discuţie este discurs ce îşi dezvoltă în progresie geometrică
câmpuri semnificante. Nu fac în niciun caz greşeala de a-mi
propune aici exerciţii semiotice, supuse cândva disciplinelor la
modă. Cu toate acestea, constat cum scrisul lui C.D. Zeletin
presupune constant şi paradoxal o înlănţuire simplitate
intertextual, îşi complineşte fiinţarea prin deschiderile pe care le
îngăduie. Astfel, volumul Rămânerea trecerii nu devine un simplu
loc al referinţelor culturale, nu e una dintre măsurile obişnuite prin
care operează literatura. Paginile cărţii, aflate în marea lor
majoritate sub semnul memorialisticii, reînvie, odată cu fiecare
rând, personajele credibile ale unei lumi armonioase, un spaţiu
identitar care încă mai poate oferi coordonatele normalităţii.
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Materialul cărţii e structurat de-a lungul a patru secţiuni eseuri, evocări, schiţe, convorbiri - însă, după cum am lăsat să se
înţeleagă, cele patru compartimente se presupun reciproc, îşi în
găduie aceleaşi diverse tehnici literare tocmai pentru simplul fapt
că nu acestea primează, ci inedita capacitate a cuvântului de a re
zidi lumi dispărute. Drept puncte de plecare asumate avem spaţiul
natal şi darul rar al blândeţii:
De când mă ştiu, sufletul meu a îmbrăţişat vatra dureros de
strâns şi dureros de loial. La zece ani am părăsit satul natal,
Burdusacii, pornind în necunoscutul care era oraşul Bârlad şi
liceul. A fost o primă traumă. În cea mai mare taină, am umplut
cu pământ din faţa casei o cutiuţă zincată şi am ascuns-o într-un
colţ al cuforului pregătit pentru plecarea în surghiunul prin care
îmi debuta viaţa ruptă de căminul părintesc. În răstimpuri, o
pipăiam cu înfrigurare temându-mă să nu-mi fi dispărut.
(„Academia cerului");
De felul meu sunt blând. E o stare continuă. Blândeţea însă
triumfa mai ales atunci când mă aflu între blânzi. Mă regăsesc în
ei ca într-o oglindă ce se deschide şi mai mult ca să pot fi cuprins
şi eu în apele ei. E un fel de narcisism acesta, de a te simţi fericit
între oameni blânzi ori de a te afla în situaţii când, într-un fel sau
altul, blândeţea se exprimă. Mă simt mai înalt în vecinătatea
acestor semeni. Intrând în rezonanţă cu ei, am impresia, stranie
dar fericită, că mă multiplic datorită lor. Cresc prin număr, nu
prin alte dimensiuni, lineare ori spaţiale, căci starea de care
vorbesc e o naştere repetată. Nici n-am timp să le dăruiesc
blânzilor blândeţea mea, fiindcă nu mai dovedesc să primesc eu
darul blândeţei lor...
(„A treia fericire").
Întru această blândeţe trebuie înţeleasă continua bucurie de a
îmbrăţişa viaţa, ca dar suprem al voinţei divine. Volumul stă sub
semnul versurilor lui Michelangelo: „Nimicurile acestei lumi
mi-au răpit/ Timpul ce mi-a fost dat ca să-L contemplu pe
1 82
https://biblioteca-digitala.ro

Dumnezeu ... " Pentru cine are măsura cuvenită, e lesne a înţelege
că tocmai „nimicurile" mărturisite au vădit sens în exerciţiul
asumat organic de a reconfigura un modus vivendi dinspre
interioritatea memoriei către exterioritatea fiinţei.
Temele pe care autorul le dezvoltă sunt dintre cele mai inedite
în spaţiul unei literaturi interesată de frivolitate; extrem de
interesante sunt materialele aflate la graniţa dintre filozofie şi eseu
literar. Ies în evidenţă „Prestigiul filozofic al singularului"ori
„Gânduri despre coincidenţă". Evident, subiectele sunt dintre cele
mai variate - direct ori nu glosăm asupra rigorii, caracterului,
voinţei, recunoştinţei etc. Pe de altă parte, evocările poartă cu ele
chipurile dragi ale membrilor familiei dar şi legăturile tainice ce
s-au înfiripat fie direct, fie prin intermediul actului cultural, între
autor şi George Apostu, Aurel George Stino, Harry Zupperman,
Nina Fa9on. C.D. Zeletin înţelege aşadar să reînvie nu doar
chipuri deja cunoscute, ci e mai degrabă interesat de a aduce la
cunoştinţa cititorilor săi personalităţi rămase în umbra istoriei deşi
s-au aflat în slujba formării identităţii neamului. De altfel, C.D.
Zeletin va fi întotdeauna conştient de rolul intelectualului în
cetate. Să pornim, la sugestia autorului, de la o întâmplare aparent
banală:
În sfârşit, altă dată mai avea de transportat de la gara cea
mai apropiată un rest de piatră pentru treptele şcolii ctitorite de
el. Căută un sătean s-o care cu căruţa până la şcoală. «Boierule»,
grăi acesta, «dar ne plăteşti!» « Vă plătesc, mama voastră de
nenorociţi, dar fără şcoală nu vă las!» rosti bătrânul din
înălţimea lui amară„ . Replica mi se pare de excepţie şi mă duce
obligatoriu cu gândul la înţelesurile democraţiei. Păstrând
nealterată ipostaza ei de tehnică electorală, democraţia trebuie să
accepte intervenţia elitei atunci când mulţimea nu s-a înălţat încă
până la înţelegerea rosturilor superioare în care ea însăşi este
implicată.
(„Unchiaşul mesianic").
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Fireşte, pline de miez rămân şi paginile ce au drept obiect al
cercetării „chestiuni de stil" - avem reflecţii despre rimă, ocurenţa
construcţiilor cu dativul, ineditele „întâmplări" legate de
corectură, neputinţa haiku-ului de a se adapta firesc spaţiului
european etc.
Volumul girează aşadar o meritată alternativă în faţa grotes
cului contemporaneităţii. În antiteză, C.D. Zeletin ne încredinţează
o atmosferă de o frumuseţe patriarhală, populată de oameni har
nici, modeşti, temători de Dumnezeu; nu în ultimul rând, totul ne
este înfăţişat în hainele unei limbi curate, culte şi precise, de un
rafinament convingător.
Ateneu, XLIX, 4 (5 1 2), aprilie 20 1 2, p. 20.
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Gheorghe Grigurcu
Sub scutul moralistului *
Urmărind de ani buni scrisul literar
suficient de întins al lui C.D. Zeletin,
m-am întrebat care ar putea fi „fenomenul
originar" al acestui autor.
Deoarece d-sa e un impunător
intelectual polivalent, pe de o parte medic
şi profesor universitar de biofizică, având în această direcţie o
operă ştiinţifică, iar pe de alta poet, prozator, istoriograf,
memorialist şi, nu în ultimul rând, traducător din poezia italiană şi
franceză. Nu îmbinarea activităţilor ar putea intriga, ci amploarea
lor pe ambele laturi. Niciuna nu pare secundă în raport cu cealaltă.
Am impresia că e vorba de un fond efervescent, frenetic, de un eu
de artist năvalnic care se străduieşte a se autodisciplina. Activita
tea ştiinţifică nu reprezintă decât o refrigerare a materiei primare,
oprite de la înflăcărările jubilante ale libertăţii. Are loc un joc între
comprimare şi decomprimare, cu predominarea primului termen,
întrucât şi în versurile proprii ca şi în cele selectate în vederea
tălmăcirii putem constata o preferinţă pentru expresia rodată, pen
tru tiparele „clasice."
La un moment dat, scriitorul se declară „funciarmente un
conservator". Ar fi verosimilă în situaţia d-sale o atare etichetă?
Neîndoios, cărturarul care vibrează în cadre raţionale apare tan
gent la un cult sensibil al trecutului, împărtăşind chietudinea unei
statornicii: „Sunt conservator ( ) în măsura în care, reze
mându-mă pe sedimentările valorice ale trecutului, gândesc
filosofie la viitor. Conservatorismul meu ţine de valoare, de sporul
pe care îl aduce în această privinţă diacronia axiologică". Dar
. . .

*

C.D. Zeletin, Rămânerea trecerii, Editura Spandugino, Bucureşti, 2011, 384 p.
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urmează o precizare revelatoare: „Nu este un conservatorism psi
hologic". E vorba mai curând de o supapă de siguranţă a creato
rului care nu s-ar îndura a sacrifica proteismul existenţialului, prin
forţa lucrurilor imprevizibil, uimirile pe care le poate rezerva unui
spirit deschis prin simpla-i rulare: „Sunt artist, şi creaţia presu
pune mişcare".
„Conservatorul" C.D. Zeletin veghează asupra romanticului
din fiinţa d-sale. Nu doar prin ipostaza omului de largă cultură, ci
şi prin spiritul critic care-i îngăduie să se plaseze într-o actualitate
atât de neliniştitor turbulentă, încât reclamă un diagnostic medical.
Iată-l:
„Manie fără simptome psihotice, care e o formă de nebunie
manifestată prin excitaţie necontrolată, jovialitate tâmpă şi
optimism excesiv, hiperactivitate şi vorbărie. Doamne, se îneacă
ţara în vorbe! " Sau, absenţa penibilă a inhibiţiei, iresponsabilitate,
adică absenţă a discernământului şi a controlului de sine". Dar
medicul iese din cabinetul d-sale pentru a-şi relaxa limbajul de
specialitate, fără însă a-şi diminua severităţile. Poate că nu e vorba
totuşi de un caz clinic, cât de unul de delabrare morală, de
vertiginos declin: „Lumea noastră are câte ceva din aceste două
boli, dar nu-i bolnavă, căci atunci n-ar mai încăpea-o spitalele şi,
bineînţeles, nu şi-ar mai structura, viguros şi fără risc seismic,
polul bogăţiei personale, răspândind în jur, ca o sepie
monstruoasă, dejectele sărăciei. Luate împreună, simptomele de
mai sus nu reuşesc să contureze o entitate nosologică, adică o
maladie. E o lume care, perfect conştientă de racilele ei, hamleti
zează imoral şi cu neruşinare. Nu este iresponsabilă în sens mor
bid, căci are conştiinţa reperelor morale şi j ustiţiare, numai că le
nesocoteşte cu cinism şi obrăznicie."
Cum se poate simţi un creator într-un asemenea mediu?
Legitimându-se prin justeţea afirmaţiilor d-sale, analistul se
angajează în numele creatorului. Din păcate, elita căreia un
scriitor îi aparţine de drept e, la ora de faţă, „risipită în toată
structura societăţii", incapabilă a compune „o rezervaţie". Ea se
confruntă cu aşa-zisa „clasă de sus", cea care aparent a câştigat
partida, ajunsă sus (nu o dată prin delincvenţă), dar care nu se află
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sus, în chip natural, ilustrând de fapt o victorie josnic egotică,
„ridicată pe dispreţul faţă de individul social, pe dispreţul
semenului". Autodisciplinarea de care face uz C.D. Zeletin e, prin
urmare, un mij loc de apărare atât împotriva stihiilor lăuntrice cât
şi a primejdiilor din afară, venite din partea unei lumi ieşite din
ţâţâni.
Celor din urmă li se opune cu eficacitate scutul unui moralist
de clasă.
România literară, XLIV, 1 7, 27 aprilie 20 1 2, p. 1 7.
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C.D. Zeletin
Canalul venetian
'

Între fereastra odăii mele de culcare şi peretele de nord al
vilei de vis-a-vis se întinde un spaţiu lat de aproximativ cinci
metri, exact lărgimea care ar îngădui alunecarea unei gondole,
dacă suprafaţa n-ar fi împărţită în două, o jumătate mie şi o
jumătate vecinului, şi dacă, bineînţeles, culoarul bifid ar fi un
canal cu apă curgătoare. Despărţirea o asigură plasa de sârmă cu
ochiuri, pe care, vara, urcă spinarea verde a unei specii de zorele
cu floarea mică şi roşie, de mărimea unghiei degetului mare al
femeilor fine. N-am întâlnit-o decât la Tekirghiol, de unde i-am
adus sămânţa dificilă. Nasturii de foc hipnotic ai plantei
agăţătoare par ţinta unor cuie bătute de răstignitori pe trupul verde
şi sănătos al blănii verzi de frunze în discretă sângerare. I-am dat
numele de sângele eroului, dar la repezeală îi spun pur şi simplu
Tekirghiol, transformând numele floral în toponimul unde m-a
fermecat întâia oară... Jumătatea cealaltă a intervalului dintre case
e o fâşie de curte cimentuită, pe care nu prea trece nimeni. În fine,
noaptea care estompează totul anulează împărţirea în două şi oferă
jumătăţile ca pe o unitate contemplării mele de la fereastră.
Viţa de vie împleteşte căpriori bolţii cereşti. Hortensiile îşi
etalează turgescenţa foşnitoare, iar dedesubt covorul frunzelor de
toporaşi mărunţeşte în licăr rectitudinea razelor lunii când trece
printre cele două acoperişuri de ţiglă solz. Ceea ce fac ei jos
continuă sus frunzele lucitoare de buxus. Într-o confuzie a
simţurilor, primăvara, toporaşii reuşesc să înflorească în umbra
permanentă dintre ziduri, pe care o confundă cu umbra zebrată pe
care o plimbă prin pădure grila rotitoare a soarelui în parcurgerea
arborilor distanţaţi. În afundul geneticii lor, toporaşii aduşi din
pădure aici înfloresc împinşi de vis, amintindu-şi lumina
porţionată a soarelui din urmă cu mn ş1 mii de ani. Confuzia
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senzorială e mai aţâţătoare decât claritatea simţurilor. A înflori în
umbră e un fel de a trăi simbolismul naturii ori a asculta chemarea
amintirii strămoşeşti.
Activând declicul imaginaţiei, o ambiguitate similară îmi
declanşează sub ochi ivirea unui canal veneţian. Cât de uşor
preface fantezia plinul palpitând sub fereastră în vidul imaginar al
canalului veneţian ! Deturnarea aceasta îmi aduce aminte de un
chip al Mântuitorului pictat de bătrânul meu prieten, George
Catargi, în care nedesluşitul orbitei poruncea privitorului cum să-i
vadă ochii: închişi ori deschişi, după voinţa de a-i vedea într-un
fel sau altul. Portretul a fost achiziţionat de Patriarhul Justinian.
Canalul poate exista, prin urmare, într-o dublă ipostază: cea a
realităţii reale şi cea a realităţii imaginate, a iluziei. Eu hotărăsc pe
care din ele s-o activez şi, în consecinţă, s-o trăiesc. Proiecţia
retinei pe scoarţa cerebrală plăsmuieşte combinaţii noi cu imagini
vechi fără să contrazică legile naturii şi existenţa posibilă: parcurg
după voie claviatura metamorfozelor şi iată că aud clipocitul
frunzelor, iar fantezia aşteaptă trecerea gondolei veneţiene pe sub
odgoanele viţei mele de vie„ .
Canalul mă oferă levitaţiei artelor sonore, poeziei întâi de
toate. Siluirea mării să treacă prin canaluri spre cetatea extinctă,
Veneţia, căreia râvneşte să-i dea viaţa, rămâne temelia sonetului
cu acelaşi nume al lui Mihai Eminescu, una din cele mai frumoase
poezii ale literaturii universale, deşi nu e decât prelucrarea
modestului text, intitulat Venedig, al poetului german Cajetan
Cerri, scris în anul 1 850, anul naşterii lui Eminescu, şi a traducerii
lui franceze de către August Platen, poetul german care a trăit
exact cât Eminescu: 39 de ani; sunt relaţii numerice fixe ce
amintesc apropierea de fixităţi, proprie sonetului„.
Dar Eminescu schimbă în sonetul său Veneţia identitatea
feminină a mării (neutrul das Meer, la Cerri) cu oceanul
(masculinul Okeanos), pentru ca trista dramă erotică să aibă
termeni adecvaţi : bărbatul şi femeia. Intervenţia poetului român,
prin care schimbă genul eroului activ, s-a dovedit genială. Astfel,
Okeanos avându-i de tată pe Uranos (Cerul) şi de mamă pe Geea
(Terra), stăpân al libertăţii totale, fie că este liniştit, fie că e turbat,
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se vede constrâns - tocmai el! - să intre prin canalurile înguste
spre a da viaţă miresei defuncte, Veneţia. El acceptă restrângerea
drastică a libertăţii lui definitorii, schimbând-o pe fixarea adusă cu
sine de nuntă, acceptă destinul de măruntă şi trecătoare fiinţă
umană... Improprietatea şi claustrofobia mirelui Okeanos sunt
evidente în toate nenumăratele variante ale sonetului Veneţia:
Oceanul a intrat pe lungi canafuri; Oceanul tânăr plânge prin
canafuri; Oceanu-n tremur geme prin canafuri; mângâie cu jale;
cu durere-adâncă; de zid se /armă; cu durere-amară etc. Vrând
s-o redea vieţii pe mireasa moartă, el tremură prin canaluri, pentru
ca, în varianta definitivă, jeluirea să i se cristalizeze în
endecasilabul Okeanos se plânge pe canafuri . Astfel, oceanul
liber, care înconjura lumea, ajunge să fie înconjurat de chingile
pământeşti ale canalurilor unei lagune. Pecetluirea prin nuntă
concomitentă cu eşuarea nunţii îl condamnă la libertatea iniţială,
la întoarcerea în eu ... Tot o apocatastază ca şi în Luceafărul.
Reflectând de la fereastra din care, noaptea, contemplu
canalul meu veneţian, n-am putut să nu fac apropierea dintre cei
doi nefericiţi, Hyperion şi Okeanos, şi, pe de altă parte, să nu mă
extazieze minunile aduse cu sine de actul traducerii: prefacerea,
prelucrarea, reminiscenţa ...
Emblematic în această privinţă, sonetul Veneţia al lui
Eminescu ilustrează triumful prelucrării ca emancipare faţă de
originalul învins.
. .

Ateneu, XLIX, 5 (5 1 3), mai 20 1 2, p. 8.
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C.D. Zeletin
Poetul N. Crevedia în aducerea aminte
Auzise, prm 1 957, de studentul în
medicină ce eram şi de poeziile lui. M-a
căutat, a scormonit Bucureştii, a dat peste
mine, m-a cultivat, m-a preţuit. Îmi scria. Îl
intrigam prin nepotrivirea dintre înfăţişarea
tinerească şi seriozitatea preocupărilor
cărturăreşti. Ne despărţeau mai bine de trei
decenii, el fiind, prin urmare, mai în vârstă
decât tatăl meu. Îmi glorifica aerul juvenil ce
scăpăra - expresia îi aparţine - ca un joc de artificii lansat
deasupra lespezilor erudiţiei presupuse atât de medicină cât şi de
direcţiile spre care îmi îndreptam interesul literar. Elogia puterea
mea de abţinere în faţa ispitelor proletcultiste, a căror satisfacere
mi-ar fi înlesnit circulaţia numelui în presa literară.
Mic de statură, cu miopie severă, mă privea de aproape şi de
jos în sus, de parcă şi-ar fi dorit să aibă în momentul acela suta de
ochi a lui Argus. O impresie de asalt. Descosea cu mintea, fără să
zică o boabă. Vioi ca o codobatură aţâţată de ceea ce află în
prundişul apelor limpezi ale muntelui, veşnic descoperind şi
veşnic doritoare să mai descopere. Temperament iscoditor, minte
înzestrată cu strălucire analitică şi mai puţin filozofică.
Dantela ruptă şi cârpită a studiilor târzii şi disparate, de ţăran
ambiţios, răzbătător şi deprins cu toate, fusese dusă la bun sfărşit
graţie trenului accelerat al ambiţiei. Părea animat de exortaţia
Mântuitorului din ultima Sa noapte petrecută pe Muntele
Măslinilor: Îndrăzniţi! Eu am biruit lumea! (Ioan, 1 6, 33). Şi
îndrăznea, îndrăzneala întreţinându-i o permanentă autenticitate,
atât în viaţă cât şi în poezie.
-
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Poetul Ion Larian Postolache îl admira cu deosebire şi-l
numea maestre. În anii opreliştilor comuniste, era o îndrăzneală
să-l invite în cercul său literar de pe strada Dobroteasa 1 , nu
departe de Căuzaşi. Îndrăzneală şi pentru că, pentru scurt timp,
N. Crevedia lucrase în diplomaţie. Întâlneam aici scriitori
vârstnici în cea mai mare parte: Radu D. Rosetti, Virgil
Carianopol, Octav Dessila, Dimitrie Iov, B . Jordan, Mihail Straj e,
rareori V. Voiculescu, Ion Buzdugan, G. G. Ursu ori tânărul pe
atunci Eugen Barbu, fiul natural al lui N. Crevedia, care îi
moştenise nu numai înfăţişarea, ci şi puternicul talent artistic, ş.a.
Veneau pictori ca George Catargi şi Sorin Ionescu, ori desenatori
ca Silvan Ionescu, Al. Clenciu ori Florian Calafeteanu... În acei
ani, aici şi în alte subterane ale vieţii sociale, se urzea o literatură
tainică, ai cărei aburi secreţi se înălţau spre nestatornicia
nourilor. ..
Veşnic însufleţit de Afrodita, dar şi de Eros, Nicolae Crevedia
cred că rămâne singurul scriitor român care a ales drept titlu al
unui volum de poezii numele soţiei: Maria ( 1 938). Asta nu-l
împiedica, douăzeci de ani mai târziu, să mă invite să-i citesc, şi
să-mi citească, nu acasă, ci în câte un salon cald şi obsesiv de
curat al tot unei alte amante, care, ce-i drept, nu se prea arăta ...
Într-un astfel de salon mi-a citit poezia Buturuga românească,
interesantă în măsura în care contrazicea frapant principiile
internaţionalismului proletar...
Îmi alesesem pseudonimul, care nu-i prea plăcea,
propunându-mi-I cu încântare pe cel de Primăveri!. Uitase că
primăvara trece, aşa cum i-a trecut primăvara vieţii tânărului
Thitonius, iubitul zeiţei zorilor, Eos, care a uitat să-i ceară
generosului Zeus, pentru iubitul ei, nu numai nemurire, ci şi
tinereţe veşnică. Aşa că a rămas nemuritor, bătrâneţile eterne
năvălind curând peste el, alături de etern tânăra Eos.
În 1 959, eram intern la Clinica de chirurgie infantilă a
Spitalului de copii „Grigore Alexandrescu" din Capitală.
N. Crevedia mă vizita şi aici. Colegul meu, scriitorul Dan
Tărchilă, şeful Laboratorului de bacteriologie, îmi arătă într-o zi o
tăietură dintr-un ziar de altădată cu Elegie de Nicolae Crevedia.
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Adevărată folie de aur, poezia îi stătea aproape, servindu-i ca
semn de carte în lecturile lui scumpe. Şi fiindcă tot o ştia pe
dinafară, Dan Tărchilă mi-o dărui, iar eu am purtat-o cu mine în
peregrinările mele de medic ... Elegie mi-a fost o veritabilă bucurie
scriitoricească. Mişcarea ei sufletească, ţesută pe canavaua unui
rafinament estetic subtil euristic, împinge această poezie în zona
în care muzica îmbrăţişează părerea de rău şi durerea.
Mă opresc puţin asupra ei:
Desfrânate muzici gem,
Vino trup rusaliem,
Tu să zburzi, eu să blestem,
Că destul o să tăcem,
Că destul o să tăcem.
Smalţurile de pe plai,
Multul păsărilor grai,
Tunetele lunii mai,
Ce le-aş lua cu mine mai,
Ce le-aş lua cu mine mai .
.. . Şal ce-ntârziezi pe dig,
N-am să pot să te mai strig,
N-am să pot să te mai strig.
Deplasarea caudală, prin inversiune, a augmentativului mai,
invenţie ingenioasă şi îndrăzneaţă, ca de altfel şi trup rusaliem,
frapează o fracţiune de secundă cu impresia de forţare a limbii,
fără să şi fie, conferind însă poeziei un farmec savant. Ea mi-a
adus aminte de Jean Cocteau poetul, care plasa în nu mai ştiu ce
poezie, tot prin metateză, pe avec la finele versului, folosindu-l
într-o rimă, într-adevăr, un pic elaborată. În Şal ce-ntârziezi pe
dig , dublul z, ultimă literă a alfabetului, cu verbul în flexie
vetustă, trezeşte mai mult senzaţia de tremur decât de înfiorare:
digul, peron al despărţirilor, soclu al necunoscutului din zări, rimă
pentru frig. Frilozitate lirică.
. . .
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Instinctul plasticităţii verbale şi al metaforei îl apropia de
Tudor Arghezi, care însă nu era însufleţit de obsesia ruralului, ci
mai degrabă de felul descurcăreţ al târgoveţului de odinioară, cu
grădini largi şi cu de toate, care însă erau altceva decât vetrele
strămoşeşti în jurul cărora să se organizeze viaţa, ci anexe
ţărăneşti ale domnului orăşan. Spre deosebire de Arghezi, pe care
Crevedia îl admira şi-i făcea vizite la Mărţişor, avea ochiul vădit
deschis în afară şi-i erau proprii neastâmpărul, ebuliţia, umorul:
era un extravertit care, în dialog, pândea efectul abilităţilor lui şi al
surprizelor, ca vânătorul vânatul îngheţat dintr-odată de glonţ.
Arghezi nu se uita la vânatul trăsnit: muşca asemeni cobrei şi
rămânea liniştit, trecând la altele, ştiind că între timp veninul,
făcându-şi efectul, va încremeni victima nu departe de el. De
altfel, la bătrâneţe cel puţin, părea orb.
Crevedia nu avea nepăsări. O insaţiabilitate ascunsă, din care
izvorau şi bunele şi relele, lăsa impresia de energie vitală,
primitivism şi agresivitate, explicând permanenţa a ceea ce
francezii numesc, printr-un termen fericit, epanouissement.
Exacerbate, urmările pernicioase ale acestuia îi dezvoltaseră în
tinereţe un gust al indiscreţiei şi al scandalului. Pe toate i le-a
temperat cu timpul brutalitatea deloc hipercromatică a
comunismului umiliant. Energia care-i anima aceste însuşiri
fusese neutralizată, dar ea se putea recunoaşte uşor, ca la toţi
scunzii, din care făcea şi el parte, stenici cei mai mulţi dintre ei.
Gustul de care vorbeam s-a vădit, pe vremea tinereţii lui, în
exhibiţia stânjenitoare dintr-un text intitulat Cazul Marta
Rădulescu, fosta lui iubită, pe care i l-a publicat Ion Valerian în
moderna lui revistă săptămânală Viaţa literară, într-un număr
dinainte de ultimul război mondial. Citirea acestei diatribe
stânjenitoare, descoperită în biblioteca Liceului Codreanu din
Bârlad, a reprezentat primul meu contact cu scrisul lui Nicolae
Crevedia. Mi-am imaginat pe loc efectul devastator pe care-l va fi
avut asupra eroinei. Venit în Bucureşti şi cunoscându-l bine, omul
mi-a lăsat o cu totul altă impresie, care s-a menţinut intactă până
la dispariţia lui. Am descoperit în el o fiinţă afabilă, cultivată,
extrem de interesantă, aş adăuga: un om fin, departe de acel tânăr
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care cu douăzeci de ani în urmă scria în ziare despre o anumită
tânără, „toantă inmariabilă" ... Nu-i mai puţin adevărat însă că
ascuţimile cutezătoare i se vor fi metamorfozat în harul
epigramatic, pe care îl fructifica la cotele de sus. Într-un cuvânt,
era o fiinţă de excepţie, demnă nu numai de afecţiunea firilor
artiste, ci şi de admiraţia lor.
În mai multe rânduri îşi manifestă, în întâlnirile noastre,
rezerva faţă de folclor, tocmai el, poet al vieţii rurale. Mă miram.
Mi-am zis că era simptomul respingerii de sine al ţăranului ce
rămăsese . . . Am explicat faptul şi prin aceea că lucrase în
diplomaţie şi că frecventase cenaclul Sburătorul al lui Eugen
Lovinescu. În fond, continua o tradiţie, aceea a lui Duiliu
Zamfirescu, care lucrase în diplomaţie, însă în Italia şi în Belgia,
nu în Bulgaria lui N. Crevedia. Şi apoi, ne-ar contrazice cazul lui
Lucian Blaga... În anul 1 909, în discursul de recepţie la Academia
Română, Duiliu Zamfirescu scandalizase intelectualitatea ţării,
întâi de toate pe Titu Maiorescu, prieten de o viaţă, cu ideea după
care poezia populară, ca produs estetic, nu există la naţiunile
civilizate, motiv pentru care el minimaliza poezia lui Coşbuc şi
Goga, ori proza lui Slavici. Duiliu Zamfirescu dorea o
europenizare şi o intelectualizare a scrisului românesc.Titu
Maiorescu l-a contrazis dur chiar în răspunsul său la discursul de
recepţie, afirmând că o idee inversă i-a fecundat propria operă
critică. Urmare a acelei intersectări de idei, s-a rupt o prietenie de
aproape un sfert de veac, a cărei consecinţă a fost admirabila lor
corespondenţă, capodoperă epistolară plină de savoare, vivacitate
şi dulceaţă a limbii.
N. Crevedia a fost un biruitor învins de propria biruinţă.
Biruinţa stătea în cultura livrescă, înfrângerea privea cultura
arhaică, pe care numai cât îşi închipuia că a înfrânt-o: ea îi asigura
energia vitală care susţine limba cu timbrul şi înălţimea ei de ton.
Talentul îi urca din miezul adâncurilor. Oricum, era un osândit la
dublă apartenenţă. Într-un alert reportaj din Cuvântul de prin anul
1 93 3 , se opreşte asupra unei magherniţe din Griviţa bucureşteană,
în care trăia o femeie cu cinci copii famelici. Pe paturi, o rogojină
ferfeniţă. Într-un colţ al singurei odăi, cloşca pe ouă. O fetiţă
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desculţă, cu un vis de rochiţă pe ea. Un vis ... În privinţa celorlalţi
copii, curgeau trenţele pe ei, ca apa ...
Ca apa. . .
Numai d e l a u n poet adevărat s e poate auzi aşa ceva.
Ce să mai demonstrezi? !
Ateneu, XLIX, 6 (5 14), iunie 20 1 2, p . 8 ;
7-8, (5 1 5-5 1 6) iulie-august 20 12, p . 1 0.
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Viorel Cosma
Portrete sentimentale: C. D. Zeletin
Am în faţă o carte impunătoare de 758 de
pagini, cu caracter omagial, apărută în 20 1 O,
la împlinirea vârstei de 75 de ani a unui
medic-scriitor, de sorginte moldovenească,
născut în Burdusaci, un sat uitat de lume din nordul fostului judeţ
Tecuci, azi Bacău, crescut printre „biblioteci, partituri şi codri", cu
prenume şi nume de familie „înfiat" de la bunicii paterni
(Dimoftache), la care şi-a adăugat pseudonimul literar „Zeletin",
de la pârăul ce curge prin sat: C.D. Zeletin.
În autobiografia ce prefaţează antologia de texte, autorul se
intitulează „scriitor, medic şi profesor universitar de biofizică".
Din modestie, cred, nu a vrut să spună adevărul pe care îl atestă
opera sa de profil enciclopedic, căci poetul Zeletin este şi tradu
cător, prozator, muzicolog, eseist, istoric literar, memorialist şi
admirabil.. . orator. Când ai lucrat 40 de ani la traducerea „Florilor
Răului" de Charles Baudelaire, apoi 25 de ani ai frământat poezia
lui Michelangelo şi 27 de ani ai umblat pe meleagurile româneşti
şi străine spre a închega o monografie monumentală a unei
„pianiste-prinţese" (Elena Bibescu), condamnată de aproape un
veac în „betonul armat al uitării" şi îngropată în „noaptea care o
cuprinsese"(după expresia autorului), dar mai ales când ai fost
contemporan cu acest om de cultură, auzindu-l vorbind, povestind,
evocând personalităţi dispărute ale culturii naţionale cu un har
înnăscut, greu de egalat, atunci socotesc că „doctorul Zeletin"
merită să poarte şi celelalte atribute profesionale.
Comparându-i traducerile diil' Baudelaire, Verlaine şi
Apollinaire, şefa catedrei de limba franceză de la Universitatea
Bacău (doamna Maria Smădu) îi cita reflecţia: „Pentru auzul
românilor, limba franceză are dulceaţa ei uşoară şi de o oarecare
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senzualitate". Dacă Philippide [regretatul traducător] e culoarea,
Zeletin e nuanţa." Dacă îi citiţi pe italienii Dante, Petrarca,
Michelangelo, Campanella ori Lorenzo de Medici în româneşte,
atunci veţi conchide că „medicul din Burdusaci" este sunetul şi
nuanţa."
C. D. Zeletin îmbină cultura veche umanistă, de sorginte
renascentistă, cu formaţia ştiinţifică de „chirurgie documentară".
Când îl asculţi vorbind, recunoşti imediat un intelectual de rafi
nată şi înaltă clasă, dotat cu o ţinută de savant atotcuprinzător, un
om cu idei surprinzătoare, izvorâte din surse documentare inedite,
un rafinat cercetător al detaliilor ascunse, bizare, mereu spectaculoase. Aş mai spune că doctorul C.D. Zeletin se transformă în
chirurg al creierului spiritual, când abordează biografia
personalităţilor care au intrat sub microscopul monografului.
Exemplul strălucit rămâne, indiscutabil, monumentala carte de
referinţă muzicologică naţională, consacrată Elenei Bibescu,
principesei- pianiste, care a sărit, datorită condeiului lui C.D.
Zeletin, din anonimatul aristocratic al amatorilor claviaturii de
salon, în primele rânduri ale virtuozilor profesionişti de talie
internaţională.
Cunoscându-i pasiunea faţă de poezia lui Eminescu, i-am dat
odinioară un telefon spre a-i solicita repertoriul de cântece popu
lare pe care le fredona tânărul student al Societăţii „România
Jună" din Viena, în cercurile artistice. L-am provocat, amintindu-i
melodia „Cucuruz cu frunza-n sus", armonizată şi prelucrată de
prietenul său ieşean Wilhelm Humpel. Mi-a evocat imediat poezia
populară „Ramurile nu mă lasă", fredonându-mi-o (cu o voce şi
intonaţie impecabile): „Frunză verde şi-o răsură I Am un pom în
bătătură" - melodie îndrăgită de poetul din Ipoteşti, - cântec
nelipsit din repertoriul lui personal. În clipa aceea, l-am trecut
definitiv pe doctorul C.D. Zeletin, din tagma medicală în cea a
muzicienilor (unde îl „suspectam" de vreo două-trei decenii). Încă
de pe vremea când o întâlnisem în cancelaria profesorilor de la
Conservator pe Veturia Dimoftache, dascăl remarcabil la Catedra
de teoria muzicii şi recenzent al cărţii Elena Bibescu, cu
următoarea precizare din finalul articolului din revista „Muzica":
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·

„C.D. Zeletin [„.] un mare meloman, cu interpretări spectacu
loase ale muzicilor pe care le ascultă şi cu o foarte frumoasă voce
de tenor, intenţiona să urmeze Conservatorul, înainte de medi
cină" - mi-am dat seama că nu mă înşelasem atunci când l-am
încurajat să publice primele concluzii la Elena Bibescu, apoi să
redacteze un studiu monografic despre magistratul şi tenorul
Nicolae Brăescu, dar mai ales când l-am adus în cadrul mani
festărilor de la Uniunea Compozitorilor şi Muzeul Naţional
„George Enescu". La centenarul naşterii genialului autor al lui
Oedip, l-am reîntâlnit atât la Festivalul, cât şi la Simpozionul de
muzicologie „George Enescu", dându-mi seama că mă aflam în
faţa unui viitor enescolog de elită. Nu m-am înşelat, fiindcă
muzicologul C.D. Zeletin stăpâneşte întreaga literatură referitoare
la maestrul din Liveni şi rămâne un cercetător de bază al
moştenirii sale documentar-artistice.
Aş dori să evoc un amănunt puţin cunoscut în cercetarea
ostumă
a lui George Enescu, strâns legat de poetul C.D. Zeletin.
p
In clipa când maestrul a închis definitiv ochii la Paris, în noaptea
de 4 mai 1 955, în zorii zilei următoare, un prieten de la Londra,
Mihai Niculescu, redactor la BBC, i-a telefonat lui Zeletin,
comunicându-i colegului de la Bucureşti trista veste a morţii.
Imediat, doctorul-poet în devenire a scris poezia Mâinile lui
Enescu.
Merită să redau măcar o parte din acele versuri ce au stârnit
interesul lui Tudor Vianu, Dumitru Panaitescu Perpessicius,
V. Voiculescu şi Constantin Rădulescu-Motru, primii susţinători
ai tânărului autor, surprinşi de explozia acelui poet anonim:
Cum poate pala veşnicie
Ce altădată v-a aprins
Să-ncheie astăzi mărturie
Cumplitei ore când v-aţi stins.
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În lumi de basme adumbrite,

Stau iele plânse la izvor,
C-au fost de-o scripcă-nebunite,
Întâia oară-n viaţa lor.

Dar, la ultimele două catrene, cenzura comunistă s-a aprins.
Ce caută apelul la divinul Demiurg, la marea armonie a Cerului?
Căci, zicea melomanul Zeletin:
Poate v-a dat Acel ce ţine
Vâltori de aştri împrumut
În degete scântei din Sine
Şi-acum le cheamă în ţinut,
Să le fixeze pe vecie,
În locul care-a aşteptat,
Căci, altfel, marea armonie
A cerului s-ar fi surpat.
Vianu şi Perpessicius au „cosmetizat" textul incriminat, spre a
putea să vadă lumina tiparului la revistele „Steaua" din Cluj şi
„Viaţa Românească" din Bucureşti. Dar imprudenţa unui coleg de
la Facultatea de Filologie (care a copiat Mâinile lui Enescu de
C.D. Zeletin, fără nici o semnătură a autorului) a plătit-o cu închi
soarea pentru delictul de „misticism", în urma percheziţiei la
domiciliul nefericitului Liviu Tudoraş. Caut zadarnic în
monumentala monografie academică (în două volume de peste
1 200 de pagini) şi în cărţile despre Enescu ale anilor 1 955-1 985,
să găsesc ecoul poeţilor români ce l-au cântat pe maestru.
Nicăieri, cele 4 strofe ale evocării Mâinilor lui Enescu de Zeletin!
Târziu, peste o jumătate de veac, autorul dezvăluie dramaticul său
debut literar în volumul memorialistic Amar de vreme (200 1 ,
2006) şi în antologia omagială la 75 de ani (20 1 0).
De câte ori ascult Poema română de George Enescu, îmi
apare în minte epoca de la sfârşitul secolului al XIX-iea, când
tânărul de 1 6 ani l-a cunoscut pe dirijorul Edouard Colonne, în
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salonul artistic al prinţesei Elena Bibescu, prima „vice-mamă" a
compozitorului, vizionara fiinţă care a descoperit talentul uriaş al
unui compatriot de geniu. Şi nu pot să trec peste senzaţionala scri
soare, căreia, pe bună dreptate, îi dă importanţă doctorul Zeletin,
menţionată fragmentar în monumentala monografie Principesa
Elena Bibescu, marea pianistă. Cronică, publicată la Editura
Vitruviu în 2007.
În luna mai 1 897, Principesa, care era partenera la pian a
marelui creator francez Camille Saint-Saens, îi solicita în scris o
„favoare":

Vreau să vă prezint un tânăr compozitor, un copil al ţării
mele (s. n.), miraculos de înzestrat şi despre care cred că este
destinat să devină unul din cei ce ne vor ilustra. Are la activul său
trei simfonii şi un cvintet şi a obţinut, la 1 1 ani, toate premiile
Conservatorului din Viena. Acordaţi-mi o oră, la alegerea
dumneavoastră (vreţi un dejun?) pentru acest copil. Aş vrea să
păstrez amintirea primei sale întâlniri cu dumneavoastră şi acesta
este motivul pentru care ţin să .fiu prima care vi-l prezintă.
Evenimentul-surpriză se produce, iar Saint-Saens declara, în
ziarul „Le Figaro" din 3 februarie 1 898, despre tânărul Enescu:
„produce muzică, aşa cum face mărul flori". După triumful primei
audiţii la Paris, Elena Bibescu îi trimite o epistolă la Sinaia,
prietenei sale, regina Elisabeta, rugând-o să mobilizeze toată
curtea regală şi presa bucureşteană, spre a asista la lansarea
Poemei Române, la Ateneu, sub bagheta lui Eduard Wachmann la
pupitrul Filarmonicii bucureştene.
Este imposibil de rezumat în câteva cuvinte bogăţia de
documente relevate de C. D. Zeletin în cartea sa de căpătâi,
dedicată personalităţii pianistei Elena Bibescu. Din zeciţe de
recenzii apărute în ţară şi peste hotare, sub semnătura , unor
muzicologi, literaţi, istorici, memorialişti, compozitori, ziarişti etc,
care mărturiseau cu sinceritate că „nu poţi comprima o simfonie
într-un menuet" (Barbu Cioculescu), reiese că autorul a oferit o
frescă a unei epoci din cultura românească, faptul că monograful a
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reuşit performanţa impunerii unei pianiste uitate pe nedrept timp
de peste un veac, că Zeletin a întreprins un act de dreptate prin
recunoaşterea unui „personaj de geniu" al Bârladului de odinioară,
că istoria culturii autohtone a primit în dar „un roman-fluviu" fără
egal în literatura de specialitate, demn de a fi tradus într-o limbă
străină de circulaţie universală, spre a încununa strădania unui
medic de statură enciclopedică, cu laurii deplinei confirmări a
unui creator de excepţie.
Nouă, muzicologilor, doctorul C.D. Zeletin ne-a oferit atâtea
detalii inedite despre George Enescu (sub aripa ocrotitoare a
Elenei Bibescu), încât merită să fie rescrisă biografia de tinereţe a
genialului autor al lui Oedip. Gestul suprem de recunoştinţă din
cartea sa de Amintiri, în care Enescu precizează că toate lucrările
fără număr de opus şi fără dedicaţii exprese le închină
„vice-mamei" Elena Bibescu, spune totul despre preţuirea
postumă a personalităţii pianistei-prinţese, atât de splendid
evocată de condeiul monografului meloman C.D. Zeletin.
Născut la 1 3 aprilie 1 935, în satul Burdusaci, comuna
Răchitoasa din judeţul Bacău, într-o familie de intelectuali (tatăl
preot, mama învăţătoare), Constantin Dimoftache a pornit pe
drumul vieţii în plină eră de închegare a comunismului, originea
sa „nesănătoasă" (fiu de preot şi chiabur) obligându-l să-şi ia, ca
apartenenţă familială, prin adopţie, bunicii paterni, drept „haină de
vreme rea", spre a-şi putea face studiile superioare. Tatăl, Nicolae
Dimoftache, fire de artist, avea o remarcabilă voce de operă şi
studiase canto cu marele solist Gheorghe Folescu. De aici i se trag
lui Dada (cum era mângâiat C.D. Zeletin în familie) dragostea şi
talentul muzical care l-au determinat (după absolvenţa Colegiului
Naţional „Gh. Roşca Codreanu" din Bârlad) să dea concurs la
Conservator! Pentru scurtă vreme însă, a devenit profesor în satul
Godineşti. Timpul petrecut la catedră a fost un sfetnic bun şi tână
rul profesor s-a decis să susţină concursuri la 4 instituţii din
Bucureşti („nu la Iaşi, fiindcă lupta de clasă era mai neiertătoare
în Moldova", declara într-o convorbire cu Roxana Piuaru), reuşind
la toate instituţiile de învăţământ superior, inclusiv la preselecţia
de muzicalitate de la Conservator. Se pare că „gena medicală" l-a
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decis să rămână la Secţia de pediatrie a Facultăţii de Medicină din
Bucureşti, devenind medic biofizician, spre dezamăgirea unchiu
lui Nicolae Brăescu care îl trăgea spre muzică şi literatură. Cum
satul natal, Burdusaci, era străbătut de pârâul Zeletin, tânărul
medic şi-a adoptat pseudonimul artistic „Zeletin". De aici înainte,
carierele sale de om de ştiinţă şi de artist s-au împletit armonios,
profesorul universitar de la Catedra de biofizică a Universităţii de
Medicină „Carol Davila" armonizându-se cu eseistul, poetul,
istoriograful, monografistul, traducătorul literar, muzicologul,
ziaristul şi conferenţiarul de radio şi televiziune, bilanţul
performanţelor măsurându-se în cele peste 50 de volume, în zecile
de diplome şi premii, titluri şi distincţii care îl aşează pe C.D.
Zeletin în vârful piramidei oamenilor noştri de cultură universală.
Mă bucur că, în pragul vârstei patriarhale a celor 80 de ani
care se apropie vertiginos, doctorul-poet şi profesorul-artist
trăieşte plenar în lumea marilor personalităţi de azi şi mai ales de
odinioară, cu pilduitoare modestie şi forţă de muncă,
respectându-şi blazonul de om al conştiinţei contemporane.
Radio România Cultural
Sâmbătă 1 9 mai 20 1 2, orele 1 6.30.
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C .D. Zeletin
Reflecţii asupra medicului scriitor
Viaţa medicului scriitor e împărţită dramatic între medicină şi
literatură. E un truism. Maliţia presupusă a celor din jur pândeşte
acul cântarului ce arată care din cele două îndeletniciri prevalează.
Scepticii la fel. Practica medicinii e la vedere, scrisul literar nu:
frământările scriitorului le cunoaşte doar prietena noastră veioza,
ori ochiul de fereastră ce luminează foaia de hârtie. E firesc,
aşadar, ca medicina să stea în lumină, iar literatura în umbră, în
cel mai bun caz în penumbră. E o fatalitate ca medicul scriitor să
fie văzut în felul acesta. Urmarea e că literatura lui e percepută ca
o anexă a celei dintâi profesii, medicina. Îndată epitetul care-i vine
în minte acestui preţăluitor falacios este amatorismul : medicul
scriitor îşi permite plăcerea, evident auxiliară, de a face şi artă, în
cazul de faţă, literatură. El ar fi, potrivit acestuia, posesorul unei
dorinţe nejustificate, aşadar nepuse să tragă la ham pe şleaul
drumului mare, cu alte cuvinte, arta lui n-ar fi decât urmarea unei
veleităţi. Cu un cuvânt subţire, un violon d'lngres. Că e amator,
că e diletant, plăcerea e mobilul artei lui, însă plăcerea cea mai
superficială şi, evident, de care te poţi lipsi. Aşa ar fi dacă limba
vorbită astăzi ar folosi accepţiunile de acum câteva veacuri, când
unele cuvinte însemnau puţin altceva, aşa ar fi dacă am gândi
etimologic: într-adevăr, artistul creează per forza de! diletto, per
forza def amare, adică mânat de plăcere, mânat de iubire. Vorbind
astfel, am face o plăcere şi lui Platon . . .
Dar nu-i aşa. În limba pe care o vorbim astăzi, diletantismul şi
amatorismul au căpătat un înţeles predominant peiorativ,
coborâtor: atât diletantul, cât şi amatorul atacă fără să adâncească
probleme profesionale, fără să se afle în mijlocul profesiei, în
vâltoarea ei. În cazul medicului scriitor, cum spuneam, medicina
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iese în lumină, literatura rămâne în umbră. Umbra fie o absoarbe,
neatingând-o, fie - în cel mai bun caz - o face dis.pensabilă.
Întreagă această problematică se reduce la o singură întrebare:
dacă se pot sau nu se pot face două profesii, literatură şi medicină,
în acelaşi timp, de către o singură persoană. Se pot. Problema
plăcerii şi a iubirii se pune în continuare, fiind în fond proprie
ambelor îndeletniciri, nu numai artelor frumoase. În ce mă
priveşte, folosesc de preferinţă sintagma scriitor medic şi nu
invers, tocmai pentru a înfrânge inerţiile care consideră literatura
medicilor preocupare secundară, în timp ce arta lor nu este - şi
nici nu trebuie să fie - nici preocupare şi nici secundară, ci pur şi
simplu profesie, medicina fiind, vrând-nevrând, profesie „de
bază" ca şi literatura. O dovedesc Cehov ori Celine, ca să mă
limitez la două nume de scriitori medici care s-au impus în litera
tura universală. Practicieni de forţă ai medicinii, cine ar spune că
literatura lor nu e de bază? !
Nu înseamnă că nu există în aria medicinii şi diletanţi în ale
scrisului. Din masa lor se alege, în timp, artistul adevărat. Toţi, şi
chemaţi şi nechemaţi, călătoresc o vreme, mai scurtă sau mai
lungă, pe acelaşi drum, diletanţii îndreptându-se spre emergenţa,
mai odihnitoare, a cărărilor ce pleacă din el. Nu înseamnă, iarăşi,
că începuturile scriitorului prin vocaţie nu sunt superpozabile cu
ale celui nehărăzit artei : el se alege mai curând sau mai târziu din
magma fosforescentă şi iluzorie a acestei obşti. Aşa se explică
faptul că, la întemeierea Societăţii Medicilor Scriitori şi Publicişti
din România, cu mai bine de 20 de ani în urmă, am fost de acord
cu denominaţia medici scriitori şi nu invers, deşi în sinea mea o
găseam stânjenitoare. Breasla e un limb dantesc unde sălăşluiesc
drepţii scrisului, tineri sau vârstnici, aşteptând venirea mântuirii
prin artă. Separaţi de lume, dar nu aleşi.
Adevăratul scriitor medic se ia în serios. Are de trecut multe
şi grele vămi, care nu se mai termină. El se sustrage de bunăvoie
ispitei diferitelor jubilări ambientale şi dulceţilor timpului lax,
trăind sinecdoca în al cărei spaţiu singularul muncă trece în plu
ralul munci, adică în tortură. Nu sunt cuvinte acestea. Paradoxul
stă în faptul că, în timp ce poate lesne scăpa de calvar, aleargă
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spre el, spre cazna scriitoricească, ordalia ce pare că ar fi darea lui
de seamă în faţa instanţei supreme, care a proiectat spre el lumina
harului.
Har fără de care nu se poate.
Har fără de care totul e nimic.

Viaţa medicală, XXIV, 2 1 ( 1 1 67), 25 mai 20 1 2, p. 2.
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Theodor Codreanu
Euharistie estetică
Î ntr-o carte prigonită şi confiscată de
Securitatea comunistă, apărută postum, prin
grij a lui Vlad-Ion Papu, Estetica lui Dante
(Princeps Edit, Iaşi, 2005), Edgar Papu
descoperea, la Dante, rădăcinile ontologice ale conceptului de gust
artistic, rădăcini pierdute de estetica modernă şi de cea
postmodemă, termenul fiind degradat la relativismul profan al
unui mai vechi panseu: De gustibus non disputandum.
Dimpotrivă, Dante, ca întemeietor, înaintea lui Shakespeare, al
canonului literar european, a ştiut că esenţa esteticului se cuvine
disputată, fiindcă s-a desprins, ca printr-un cordon ombilical, din
canonul biblic, ca dulceaţă euharistică descinsă, la rându-i, şi
transfigurată din simţul biologic al gustului. (Între simţuri, gustul
este singurul care transcende simpla atingere a obiectului,
interiorizându-l prin posesiune.)
Relativizarea gustului estetic în canonul literar laic se produce
prin pierderea dulceţei euharistice ca reapropiere de biologic şi
culinar, cum se-ntâmplă la Rabelais, care, însă, a avut geniul
umorului, formă de fineţe „euharistică" reîntrupată, bunăoară, cu
asupra de măsură, la Ion Creangă al nostru, şi el un „gurmand" în
ipostaza lui de răspopit. În schimb, dulceaţa euharistică a artei
este redescoperită de romantici, culminând cu dulcele eminescian,
despre care acelaşi Edgar Papu a scris pagini remarcabile atât în
Poezia lui Eminescu ( 1 97 1 ), cât şi în Existenţa romantică ( 1 980).
Esteticienii moderni şi postmodemi au pierdut însă legătura
nevăzută între Cina cea de taină şi gustul artistic. Depărtarea a
devenit catastrofală, ameninţând cu moartea însăşi a literaturii la
ultimele generaţii coborâte în fiziologie pornografică şi scatofilă.
„Plăcerea" de a scurma sau de a râtui în fecale o au doar unele
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dobitoace. Scriitorii de acest soi s-au dezis şi de modernismul
plăcerii textului, teoretizată de un Roland Barthes, ultimă
scoatere-din-ascundere a vechilor izvoare euharistice ale artei.
Reacţia la acest hipematuralism vine însă pe calea noului
ethos transmodem. Am descoperit-o, bunăoară, la CD. Zeletin,
erudit şi estet de mare rafinament. El, ca bun cunoscător, între
altele, al vechii literaturi italiene, merge până la izvoare,
mărturisind, în cea mai recentă carte a domniei sale (Rămânerea
trecerii, Editura Spandugino, Bucureşti, 20 1 1 ) că le-a identificat
şi-n lirica populară românească, la care se-ntoarce adeseori:
„Totdeauna mă întorc fericit la poezia populară, mai ales la cea
lirică. Nu trebuie să bat cale prea lungă, că mi se şi oferă prilejul
celei mai pure euharistii artistice." (Lecturi în cheia delicateţii, op.
cit. , p. 3 1 ). Aşadar, C.D. Zeletin merge direct la ţintă, vorbind de
euharistie artistică.
Cum ediţia de la Iaşi a Esteticii lui Dante (a se vedea capito
lul Noţiunea gustului) nu a circulat mai deloc, neînregistrându-se
nici o reacţie critică (iertare, dacă mă-nşel !), am motive să cred că
nici sub ochii lui C.D. Zeletin n-a căzut vreun exe rn:{5fâf;\încât
folosirea noţiunii de euharistie artistică devine şi mai gră Joare.
La nivel de concept, relaţia subtilă dintre gust şi dulceaţa vieţii,
înălţată estetic, e de întâlnit şi-n eseurile lui Constantin Călin din
volumul Gustul vieţii. Varietăţi critice (Editura Agora, Bacău,
2007). Mai mult, Constantin Călin a avut intuiţia că degustarea
tainică a vieţii şi artei se leagă strâns de măsură şi deplinătate
umană iisusiacă (criticul o consideră a unsprezecea poruncă de
urmat), pe care postmodemii nu o mai înţeleg. Geniul popular o
reţine într-un proverb, desprins de Constantin Călin din colecţia în
zece volume a lui Iuliu A. Zanne: „Viaţa are un dulce şi un amar".
Dulceaţa euharistică nu e posibilă fără amarul Golgotei iisusiace.
Asta o spune şi Eminescu în celebrul oximoron dureros de dulce.
Divertismentul postmodem crede că poţi dobândi „dulcele" fără
doza de venin încifrată în miere. Or, fără o asemenea echilibrare a
antitezelor, dulcele euharistic devine dulcegărie, simplă distracţie
sau amuzament. Iar, la extremă, băşcălie, ambele, culmi ale lipsei
de gust ca abandonare a sacrului.
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C.D. Zeletin observă că deriziunea se extinde repede şi-n
domeniul conceptelor culturii: „O serie de noţiuni şi de categorii
ce ar trebui să rămână sacre pentru neamul românesc sunt astăzi
victime ale luării în deriziune de către românii înşişi. Este un
semn al lipsei de sfinţenie şi al inculturii. Printre cele dintâi
victime se află chiar plaiul mioritic ! Inteligenţa tinerilor nu mai
este interesată întâi şi întâi de cultură. ( . . . ) Această parte din
tineret confundă sensul direcţionat al libertăţii cu distribuţia
aleatoare a particulelor agitaţiei browniene. Cuvântul ideal le-a
dispărut din vocabular şi trăiesc vegetativ. Ceea ce este însă şi mai
grav e faptul că îşi pun inteligenţa în solda vegetativului. Au o
indiferenţă care te cutremură, însă există altceva şi mai grav decât
nepăsarea: faptul de a nu voi să ştie nimic, deci sunt aserviţi acelui
Weltverneinen pe care îl aminteam în răspunsul precedent. Prin tot
ce fac şi nu fac, ei se opun dicteului universal al zidirii, ba mai
mult, merg împotriva sensului, săvârşind implicit o lucrare
diabolică. Îşi satisfac nevoia de râs întorcând-o asupra entităţilor
grave, dacă nu sacre, ale axiologiei româneşti. In fond, e o
autoderiziune, o autopersiflare, este băşcălia în sine, prin care se
neagă pe ei înşişi, renunţând astfel - culmea paradoxului ! - chiar
la dreptul lor de autoironie." (Interviul luat de dr. Grigore Buşoi,
pp. 330-33 1 ).
Nihiliştii amuzamentului se consideră, totuşi, „oameni de spi
rit", cp toate că tocmai Spiritul/Sf. Duh i-a părăsit. Eminescu dis
tingea între „oamenii de spirit" ai băşcăliei şi cei dăruiţi cu geniu:
primii râd de toţi şi de toate, geniul râde întâi de sine însuşi, .se
contrazice pe sine spre a fi cu adevărat liber, spre a nu confunda
libertatea cu agitaţia, de care amintea C.D. Zeletin. Pentru autorul
Călătoriei spre transparenţă, nu numai arta, ci şi opera cărtură
rească se cuvine să fie pătrunsă de gustul euharistic. În dialogul cu
Alice Ţuculescu, ţine să remarce că operele îi sunt rod al
„supliciului" care duce către evlavie: „Observaţi faptul, pe care
l-am şi destăinuit în câteva rânduri, că toate cărţile mele de
istoriografie sunt opere de evlavie." (pp. 343 -344). Iar „evlavia"
vine din tărie de caracter şi din miezul calofil al artei.
Subliniindu-i fineţea gustului, Sorin Lavric a vrut să ştie dacă
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miezul calofil al scrisului zeletinian vine şi dintr-o mizantropie
ascunsă. Nu, e vorba de acea tărie pe care o dau antitezele şi care
constituia esenţa frumosului la cei vechi, abandonat de calofilia
modernă pe care a recuzat-o Camil Petrescu, aruncând odată cu
apa din copaie şi pruncul: „Mă bucură formularea prin care ataşaţi
«miezului» epitetul «calofil»! Este înţelesul etimologic primar al
termenului, care i-a fericit pe platonicieni, prin faptul de a
însemna dragoste pentru fondul («miezul») frumos al lucrurilor.
Astfel, sensul actual de calofilie a degenerat, s-a depărtat de
«miez» şi, îmbogăţindu-şi conotaţiile peiorative, a ajuns, vai ! să
fie legat numai de aspectele de suprafaţă, de formă şi de podoabă,
de stilistica seacă dincolo de care nu pulsează nimic . . . Mă
recunosc numai în primul înţeles şi nu în al doilea." (p. 3 77). Or,
gustul euharistic e dat de miez, nu de coajă, deşi forma dă seamă
de savoarea miezului.
În numeroase pagini eseistice şi memorialistice, C.D. Zeletin
pune în ecuaţie savoarea miezului cu tăria de caracter, pe care a
pariat şi Eminescu. O detectează deopotrivă în sculpturile lui
George Apostu, dar şi în personalitatea lui Francisc Rainer sau a
bârlădeanului Stroe Belloescu. Pentru el, caracter înseamnă plă
cere a rigorii. În eseul Cu gândul la caracter, precizează: „Sub
stantivul caracter coboară dintr-un verb elen care se traduce prin
a grava. Fireşte, în ţara pietrei şi a sculpturii, a grava în piatră.
Prin urmare, fermitatea presupusă de caracter aminteşte, filologic,
piatra, faptul de a fi intransigent, neabătut, neşovăitor cu normele
moralei. Caracterele stau la temelia modelelor. "(p.8 1 ). Iar mode
lele sunt epifanii ale arhetipurilor. Aici, bunăoară, C.D. Zeletin
descoperă izvoarele creaţiei lui George Apostu, în meleagurile
natale devenite matrice stilistică de ecou blagian: „ În felul acesta,
natura, reţinută ca o părelnicie de către strămoşi, s-a convertit, la
urmaşul lor artist, în dispoziţia certă a gustului (s.n.). Ea gene
rează opere de artă a căror matrice exală aerul rarefiat şi enigmatic
al arhetipurilor. La această instanţă implacabilă trebuie raportată şi
fidelitatea sculptorului faţă de motive. Libertatea fanteziei sale,
căutată în adâncuri, joacă rolul unei funcţii de credinţă faţă de
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acest dicteu. Î i este dat sculptorului, aşadar, să exprime abstracţia
acestor amintiri prin forma concretă a volumelor." (p. 1 58).
În definitiv, farmecul personalităţii lui C.D. Zeletin vine din
punerea în ecuaţie a rigorii, ca tărie de caracter, şi a blândeţii
creştine venind direct din omenia mioritică. De-aici, probabil, şi
afinitatea lui cu formele fixe ale liricii, pasiunea cu care a tradus
sonetele italiene ale lui Michelangelo şi ale altora, dar şi marea
poezie a lui Baudelaire. Priveşte sonetul „pitagoreic", sub fasci
naţia numărului, punându-şi, de exemplu, întrebarea tulburătoare:
de ce s-a oprit Shakespeare la 1 54 de sonete? Or, un sonet are 1 54
de silabe. Shakespeare n-a respectat rigorile sonetului italian al
Dulcelui Stil Nou (preferând decasilabul în locul endecasilabului,
cât şi dispunerea în trei catrene şi un distih), dar peste rigoarea
numerică n-a putut trece. Eminescu, iubitorul de caractere, era
convins că Bătrânul Dascăl din Scrisoarea /, sprij ină lumea şi
vecia într-un număr.
Altminteri, Rămânerea trecerii, titlu oximoronic, rezonant cu
clipa cea repede eminesciană, se deschide cu eseul Prestigiul
filozofic al singularului, închinat gândirii lui Eminescu. Poetul
disocia între Unu şi una, unu fiind tăria primordială a spiritului
divin, iar una (Atotştiutoarea), principiul feminin, unitatea care
ţine laolaltă lumea. Misterul tăriei de caracter, ca jertfă pentru o
ţintă în Absolut, C.D. Zeletin îl descoperă şi la enigmaticul Stroe
Belloescu ( 1 83 8 - 1 9 1 2), acel Mecena care şi-a „risipit" toate
agoniselile pentru bârlădeni, trăind schimnic. Lăsând impresia că
e putred de bogat, a căzut victimă jefuitorilor care, după ce l-au
omorât ca să-i ia banii, au descoperit uluiţi că victima tocmai se
ospăta cu „un dărâb de mămăligă şi o ceapă zdrobită . . . " (p. 58).
Lepădarea de sine, în cea mai pură gratuitate, este apreciată şi-n
cazul mecenatului Nadejdei Filaretovna von Meck, aceea care, tot
„putred de bogată", a făcut posibilă cariera muzicală a lui
Ceaikovski, fără să-l fi întâlnit şi să-l fi cunoscut. (Banii şi
bănuţii).
Autorul îşi extinde „gustarea" benedictină chiar şi asupra a
ceea ce el numeşte plăcerea corecturii, stârnită, paradoxal, de
„bogăţia ignoranţei" celor destinaţi a fi cap limpede într-o redac211
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ţie. O editură din Bucureşti i-a cerut să facă o traducere din
Petrarca. Atunci când a pretins să realizeze el corectura, redacţia
s-a simţit vexată şi a asigurat că totul va decurge ca la carte. La
apariţie, cartea s-a dovedit a fi plină de greşeli, încât autorul şi-a
pus mâinile în cap. De pildă, endecasilabul Şi-n urmă bolţi le-au
rămas senine . . . a devenit „forma catastrofală" Şi-n urmă
bobiţele-au rămas senine! Altădată, bonz tibetan a devenit, sub
pana „ştiutoare" a corectorului, bronz tibetan, considerându-l,
evident, ignorant sau neatent pe autor! Din exasperarea unor astfel
de exemple, s-a născut plăcerea de a-şi corecta textele, întrucât
„Spaima greşelilor poate deveni teroare atunci când corectorul,
mai înzestrat decât tine, crează el însuşi eroarea, din bogăţia
propriei ignoranţe. "(p.4 7). Ironia face că, în pasajul-diatribă
contra corectorilor atotştiutori, s-a strecurat, de asemenea, o
greşeală de tipar: forma crează în loc de creează! Se pare că
greşeala şi corectitudinea sunt condamnate, adesea, să meargă
mână-n mână.
Apropo de greşeală, ea poate să exprime o stare abisală, cum
se-ntâmplă în schiţa Grabă mare. Întrebat de Raluca Grinţescu ce
gen de scriitură crede scriitorul că-l reprezintă mai bine (poezie,
eseistică, proză, traducere?), C.D. Zeletin a răspuns că poezia şi
eseul (p. 3 1 7), deşi el este cunoscut mai ales ca mare traducător.
În eseul meu Poetica transparenţei, capitol din Transmodernismul
(2005), am pledat pentru întâietatea poetului, dar citindu-i mai în
răgaz eseurile, pot constata că prozatorul îşi dă mâna cu poetul în
acest gen dificil, sub aparenta lui „facilitate". Şi ca să revin la
schiţa Grabă mare, autorul marşează aici pe elementul „memoria
listic", de fapt, o anamneză arheică. Brusc, protagonistul şi soţia,
Cynthia, hotărăsc să se abată pe la Gorunişte, satul unde ucenicise
un an de zile ca profesor de limbă română, în urmă cu cinci dece
nii. Ca în La Hanul lui Mânjoală, abaterea este pricinuită de
amintirea unei femei, Beatrice (a lui Dante?), şi întoarcerea în sat
n-are noimă dacă nu trec şi pe la prima dragoste a lui. Beatrice îi
întâmpină complet răvăşită de amintiri, nouă Echo, „nimfa care
cunoştea legăturile de dragoste ale lui Zeus . . . " La graba musafi
rilor neaşteptaţi, gazda imploră să stea măcar la o cafea. Rolurile
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par schimbate: vorbăreţul este el, debitând amintiri peste amintiri
comprimate într-o oră, pe când ea, Beatrice, nu poate emite decât
două cuvinte greşite ca formă: doamnişoara şi zacanar
delelelzanacardelelelzarcanardelele (ultime ecouri ale durerii
celei abandonate), în locul denumirii populare moldoveneşti a
narciselor: zarnacadelele. Stranie, imprevizibilă şi concentrată
abordare a mitului străvechi al lui Narcis şi Echo.
Dar Narcis nu este, totodată, arhetip al eului poetic? N-a
definit Ion Barbu poezia drept act clar de narcisism?
Aşadar, în cele din urmă, ajungem tot la întâietatea poetului
C.D. Zeletin.

Dacia literară, XXIII, 5-6 ( 1 04- 1 05), 20 1 2, pp. 1 02- 1 05 .
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Dr. Richard Constantinescu
Onoare şi onoruri
În uşa sălii Senatului, profesorul Constantin Dimoftache
Zeletin a zăbovit o clipă. Emoţia şi iubirea celor care-l priveau se
întâlneau cu emoţia şi dragostea pe care le trimitea spre ei. Dar,
pentru mine, acea imagine a însemnat altceva. Lărgind cadrul,
îndreptându-mi privirea în sus, spre tabloul ce-l reprezenta pe
Grigore T. Popa, mi-am amintit ce-i scria George Emil Palade lui
C.D. Zeletin despre maestrul său: „El s-a simţit mai mult acasă la
Iaşi decât la Bucureşti". Popa - Palade - Zeletin: modele exem
plare de savanţi români, plămădite în ţara Moldovei şi ataşate pro
fund de acasă, de a/ma mater iassiensis.
În sala Senatului Universităţii de Medicină şi Farmacie
„Gr. T. Popa" Iaşi, profesori, studenţi, oficialităţi şi numeroşi
prieteni se pregăteau să asiste la o ceremonie specială: acordarea
titlului de Doctor Honoris Causa profesorului Constantin
Dimoftache Zeletin, de la U.M.F. „Carol Davila" Bucureşti.
Onoarea care i se face distinsului cărturar este deopotrivă o
onoare pe care acesta o face universităţii. Grigore T. Popa a fost
onorat postum prin acordarea numelui său universităţii ieşene de
medicină, George Emil Palade a primit titlul de Doctor Honoris
Causa al acestei universităţi, iar C.D. Zeletin tocmai asista la
ceremonia prin care i se ofereau onoruri similare.
Nu ştim cine pe cine onorează! Asta spunea profesorul Ion
Petrovici, aflat în închisoare, şi căruia i se adresase cineva aşa:
„Sunt onorat, domnule academician ! "
Cred c ă acest titlu este un dublu act: de recunoaştere ş i de
smerenie, de ambele părţi. Folosind cuvintele lui Gr. T. Popa,
putem afirma că: „Universitatea din Iaşi s-a cinstit pe sine
recunoscând oficial valoarea... ". Rectorului universităţii, prof. dr.
Vasile Astărăstoae, şi decanului Facultăţii de Medicină, prof. dr.
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Doina Azoicăi, le revine meritul de a fi propus ca profesorului
C.D. Zeletin să-i fie acordat acest titlu. Citându-l din nou pe
patronul spiritual al Universităţii de medicină ieşene, acest gest
parcă „spală societatea de azi de ruşinea indiferentismului şi a
ignoranţei" în care se află o parte a învăţământului românesc.
Comisia de decernare a prestigioasei distincţii a fost formată
din conf. dr. Gabriel Dimofte (preşedintele Senatului), prof. dr.
Vasile Astărăstoae (rectorul U.M.F. Iaşi), prof. dr. Doina Azoicăi
(decanul Facultăţii de Medicină), decanii celorlalte facultăţi şi
prorectorii universităţii. După cuvântul de deschidere a şedinţei
festive de către preşedintele Senatului, rectorul universităţii şi-a
exprimat gratitudinea faţă de prof. dr. C.D. Zeletin, care onorează
comunitatea academică ieşeană prin prezenţa sa. Cu modestia ce-l
caracterizează, C.D. Zeletin a asistat emoţionat la aprecierile
făcute de decanul Facultăţii de Medicină, în cuvântul de laudatio.

Dna prof. dr. Doina Azoicăi a subliniat că titlul de Doctor
Honoris Causa, cea mai înaltă distincţie pe care U.M.F. Iaşi o
acordă unei personalităţi, îi este decernat profesorului Constantin
Dimoftache Zeletin pentru activitatea ştiinţifică, literară şi pentru
rectitudinea morală a domniei sale. Biografia laureatului a fost
prezentată din două unghiuri: medicul - biofizicianul - cercetăto
rul, respectiv poetul - prozatorul - traducătorul. Cele mai
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relevante contribuţii ştiinţifice: a imaginat, verificat şi validat un
sistem original de identificare a limfocitelor cu aspect morfologic
normal, dar presupuse a fi atinse de impulsul morbid în leucemia
limfoidă cronică umană; a semnalat, pentru prima oară, existenţa a
două tipuri ale limfocitului mic în sângele uman normal, diferite
din punct de vedere microspectrofotometric, propunând o
revizuire a formulei leucocitare; a stabilit o serie de indici precişi
ai celulei seminale conservate prin frig şi congelare, a căror
eficienţă este reflectată în creşterea indicilor de fertilitate în
practica inseminărilor artificiale din zootehnie; a aplicat modelul
cibernetic original al excitaţiei vizuale anumitor situaţii patologice
(ambliopia, hemeralopia, retinopatia pigmentară); a descoperit
paternitatea unicului sonet al lui Leonardo da Vinci în prolegome
nele poemului medical latin Regimen sanitatis Salernitanum,
numit şi Flos medicinae (sec.XIII), prin aceasta dovedind că nu
este o poezie originală, ci o traducere în forma fixă a sonetului.
Apreciat de Tudor Vianu ·şi considerat de Perpessicius „poet
de categorică originalitate", C.D. Zeletin, preşedintele fondator al
Societăţii Medicilor Scriitori şi Publicişti din România, este „cel
mai prolific, divers, adânc autor dintre medicii-scriitori", cum
scria dr. Mihail Mihailide. A publicat 47 de volume de literatură.
Valoarea şi expresivitatea estetică a operei sale literare au fost
celebrate prin numeroase distincţii: Premiul de carte şi Medalia de
Aur, Edinbourgh, Marea Britanie ( 1 965), pentru „Michelangelo.
Sonete"; Diplomă şi medalie la Expoziţia Internaţională de Carte,
l.B.A., Leipzig ( 1 97 1 ); Premiul Uniunii Scriitorilor din România
( 1 99 1 ) pentru cea mai bună traducere de poezie: „Florile Răului"
de Charles Baudelaire; Premiul „Marian Papahagi" al Universităţii
„Babeş-Bolyai" şi al Institutului Cultural Italian (20 1 1 ) pentru
„Promovarea literaturii italiene în România" etc.
Ceremonia a continuat cu citirea în limba latină a hotărârii
Senatului prin care s-a acordat dlui prof. dr. Constantin
Dimoftache Zeletin titlul de Doctor Honoris Causa al
Universităţii de Medicină şi Farmacie „Gr. T. Popa" Iaşi.
După înmânarea titlului de către rectorul universităţii,
C.D. Zeletin a rostit o scurtă alocuţiune care a avut ca nucleu
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noţiunea de onoare. Despre morală şi jertfă, valoare şi sens,
demnitate şi iubire. Şi, peste toate acestea, despre seriozitate şi
medicină, seriozitate şi scriitură.
Despre seriozitatea medicului-scriitor.
Un discurs scurt şi plin de miez. Un discurs ce a tulburat
multe conştiinţe şi s-a încheiat simplu:
„Omul trece, onoarea rămâne !"

Viaţa medicală, XX IV, 28 ( 1 1 74), 13 iulie 20 1 2, p. 1 .
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C.D. Zeletin
Gânduri despre onoare
Îndreptându-mă într-o zi a verii acesteia spre Universitatea de
Medicină şi Farmacie „Gr. T. Popa" din Iaşi, unde urma să mi se
confere titlul de Doctor Honoris Causa, intenţionam ca în răspun
sul meu să vorbesc despre cele două volete ale existenţei mele
intelectuale, ştiinţa şi arta, mai exact medicina şi literatura. Intrând
însă în vasta sală a Senatului patronată de portretul savantului
anatomist Gr. T. Popa, primul mare spirit eroic al medicinii
româneşti din secolul XX , metrul energic şi solemn al imnului
Gaudeamus igitur, înfrăţit cu privirea lui tragic gânditoare, m-au
hotărât brusc să schimb subiectul. Decizia mi s-a întărit, mai ales
după ce decanul dădu citire unui Laudatio copleşitor, care făcea
superflue consideraţiile privitoare la medicul scriitor. Repede
mi-am dat seama că ar fi mai nimerit să spun câteva cuvinte
despre onoare, tâlcul sacrificiului acestui mare spirit. Căci tocmai
onoarea este nimbul pe care trecerea vremii contemporane lui şi
prelungirea zbuciumului obştesc de până astăzi îl aşează deasupra
nobilei sale frunţi ... Şi am vorbit scurt despre onoare. Onoarea prin
care amintirea caracterului său continuă să oficieze şi astăzi peste
smârcurile mai mult sau mai puţin biruite ale lumii româneşti.
Bineînţeles, am exclus ferm, după cum exclud şi acum, persoana
mea din hotarele subiectului discutat.
Onoarea e devoţiunea faţă de o ordine transcendentă, oricât
de potrivnice ar fi siluirea, ispitele ori logica existenţei materiale
de moment a lumii. Onoarea presupune o rupere de mediul în care
continui să exişti şi în care mentalitatea persistă în a nu se întoarce
asupra Răului. Ea se trezeşte doar în omul care a perceput sfinţe
nia şi eternitatea spiritului, pe care le aşează deasupra vieţii mate
riale, perisabile prin firea lucrurilor. Onoarea constă în apărarea
activă şi afirmată a aspiraţiei divine din om, e privilegiul
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descoperirii divinităţii din făptura lui trecătoare. E totodată
neclintirea acestei apărări, corectitudinea comportării faţă de acel
reper foarte înalt. În rândul oamenilor de onoare se află
preferenţial martirii.
Strălucitul jurist Istrate Micescu obişnuia să spună că onoarea
e corectitudinea ajunsă la gradul de virtute, că este absolutul ei. În
formularea sa, câmpul de referinţă era însă restrâns, juristul tre
buind să cearnă faptele prin grila, foarte restrictivă, drept I
nedrept, deci mai mult în sistem binar, decât în sistemul absolut
care presupune o unică trimitere, aceea la divinitate. Umanismul
său, de esenţă juridică, îi era asigurat mai curând de geniul
descoperitor al circumstanţelor uşurătoare ale pedepsei. În
celebrele lui dizertaţii, el cobora din absolutul corectitudinii, nu se
înălţa spre el, adică spre sălaşul celest al onoarei, acest Tibet cu
aer pur, rarefiat şi sacru. Juristul urmărea fructificarea celor mai
fine restituiri ale legii (în înţelesul ei etimologic de !ex, nu de
nomos) şi consumarea, printr-o fosforescentă reacţie de gândire, a
erudiţiei legislative şi mai puţin zborul prin focul suferinţei de
onoare, căreia, totuşi, i-a dat formularea gnomică de mai sus.
Onoarea nu e un extract de fapte cântărit pe pământ, cât e geniu
alcătuitor al acelei fapte gratuite care, în drum spre ordinea divină,
transcende materialitatea lumii. Ei îi aparţin cei curaţi cu inima,
care-L vor vedea pe Dumnezeu.
Există însă şi o onoare genetică, aristocratismul, cu prestigiul
transmis unor generaţii succesive printr-o selecţie, validată prin
veacuri, a virtuţilor. Există, de asemenea, o onoare psihologică,
prin care se exprimă demnitatea cuiva. În această onoare, alta
decât cea de natură transcendentală, aş descoperi mai curând
atribute ale onoarei decât onoarea propriu zisă, care există în
purtarea omenească printr-un dar de Sus. Ea stă cu faţa exclusiv
spre spirit şi întoarce spatele, aparent paradoxal ori bizar pentru
omul obişnuit, materialităţii şi conjuncturilor din care ar putea
extrage beneficii. Astfel, onoarea nu se măsoară prin satisfacţiile
biruinţei, deoarece ea înseamnă poziţie spirituală, nu poziţie
sufletească faţă de eşec. Sacrificiul intră, în acest caz, în ordinea
firească. O detaşare celestă îl recomandă pe omul de onoare. Prin
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onoare, respectul de sine se desăvârşeşte. În ea poate fi văzută
forma ideală a răsplatei, ca în credinţa creştină, msa
transmaterialitatea ei subţiază până la dispariţie elementul
mercantil, calculul, pragmatismul. Raportată la Rău, acesta e deja
învins prin onoarea existând potenţial în cel ales pentru ea.
*

Gratuitatea actului de onoare e de natură a fi socotită opera
unui descumpănit ori a unui nebun, ea nearticulându-se nicicum
cu interesele felurite ale luptei, aparent atât de fireşti, prin care
omul caută să rămână în viaţă, să se opintească în înverşunarea
biologică, în ideea de tranzacţie şi să soarbă cât mai mult din tim
pul rezervat vieţii. Este absolutul nobleţei, prin care se detaşează
de fascinaţiile răului descoperit în maşinăriile existenţei trupeşti.
Prin onoare, omul se desprinde şi de accepţiunea unanimă de
viaţă, în care răul poate fi producător şi de bine, însă de acel bine
părelnic, exclusiv pământesc, iluzoriu, trecător. Omul pare să se
rupă de „interesele" vieţii ...
Când, la 1 4 martie 1 947, în plină ofensivă a malignităţii
comuniste, profesorul universitar de anatomie de la Facultatea de
Medicină din Bucureşti, savant descoperitor al sistemului port
hipofizar, Gr. T. Popa, a susţinut, plin de o nobilă cutezanţă, în
Aula Academiei Române, conferinţa „Tensiunea nervoasă şi boala
secolului", ce se va regăsi postum în capodopera sa de gândire,
cartea „Reforma spiritului", deschis anticomunistă, colegul său,
versatilul profesor Ştefan S . Nicolau, viitor demnitar comunist, a
exclamat în franţuzeşte, cu glas tare, îngrozit de aserţiunile de un
curaj nemaiîntâlnit ale lui Gr. T. Popa:
- II estfou! II a perdu son esprit de conservation ! (E nebun!
Şi-a pierdut spiritul de conservare! ).
Dincolo de efectul scontat, el definea, malgre lui, exact inver
sul a ceea ce voia, şi anume, extraordinarul spirit al onoarei pe
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care Gr. T. Popa tocmai îl dovedise, atacând în public viciile
marxismului sovietizant care ne cotropeau ţara... Ştefan S.
Nicolau răstălmăcea „tocmai acest spirit pe care tatăl meu încerca
să-l reformeze", va scrie, la bătrâneţe, doctorul Gr. Gr. Popa, fiul
savantului, bun şi regretat prieten al meu. Câţiva ani mai târziu,
printr-o abstractă strângere cu uşa, să-i spunem aşa, Ştefan S .
Nicolau îi va întinde fiului o foaie d e hârtie pe care s ă scrie că
tatăl său fusese suferind mintal. Era o tentativă zadarnică şi
ipocrită de a separa starea absolută a onoarei, numită de el
nebunie, de puritatea imaginată şi falsă a ideologiei marxiste.
Pe de altă parte, e posibil - dar, totuşi, puţin probabil - ca
acel mare oportunist abil să-şi fi luat, prin celebra lui replică, o
măsură de precauţie, în sensul că, în cazul unui eşec al fragedului
comunism de la noi, el să apară ca un salvator al colegului său,
Gr. T. Popa, tocmai prin faptul de a-I fi declarat sus şi tare nebun.
Or, un nebun nu poate fi lichidat, fiind un bolnav. Nu cred însă că
a fost aşa, întrucât genul acesta de oameni credea că isprava mar
xismului în România e veşnică. Numai un nebun se putea împo
trivi fatalităţii care, în ochii lui Ştefan S. Nicolau, era comunis
mul, numai un om în afara deplinătăţii facultăţilor mintale nu-şi
dădea seama de inutilitatea unui atare gest!
Or, tocmai nebunia şi inutilitatea sunt aparenţele onoarei cele
mai înalte. Ele rup complet minima complicitate a spiritului cu
materialitatea pe care o presupune viaţa fiecăruia, cu cerinţele
pasagere ale momentului social, ale psihologiei de obşte, ale
epocii, în ultimă instanţă cu ale vieţii pământeşti, cu adaptarea la
împrejurări şi cu amânarea pe care o presupune speranţa. Onoarea
sacră e promptă, solitară şi nu intră în rezonanţă decât cu propria
vibraţie. Ea există dincolo de morală, care, să nu uităm, poate fi şi
laică, pentru a nu spune atee, se află în afara timpului şi a spaţiului
de El create. Proba trecerii în empireul onoarei e jertfa de sine.
Sfinţii şi martirii ne arată că onoarea e o plutire în flăcările
propriului rug şi o contemplare a izvorului de sânge pe care ei
înşisi
' î îl întruchipează.
n cazul de excepţie al sfinţilor, martirilor, eroilor şi al unor
diriguitori de popoare, onoarea e o stare inefabilă, o graţie de Sus.
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Ea ţine de calitate, nu de cantitate, de aceea respinge cuantificarea,
refuză termenii cantitativului. I-as găsi mai curând echivalentul în
„legea tot sau nimic", atât de c�noscută în medicină. În conse
cinţă, respinge gradele de comparaţie. E destul de jalnic pentru o
fiinţă omenească să aibă o oarecare onoare. Ideea aceasta de
absolut îmi aduce aminte versurile lui Alexandru Macedonski: La
cer s-ajunge dintr-un salt. I Ori nu s-ajunge-n veci de veci . Pe o
scară a valorilor omeneşti, deci mai sus ori mai jos în realitatea
vieţii şi-n consideraţia semenilor, stau doar purtătorii însemnelor
onoarei, mai rar potirul ei de foc; măsurabile pot fi doar bucuria şi
înălţarea, amândouă morale, pe care le trezeşte recunoaşterea ei.
Simţul onoarei scade odată cu creşterea gradului de civiliza
ţie, în care individul de onoare se topeşte în magma societăţii
căreia eroismul îi este mai puţin propriu. În societatea modernă
prevalează convenţia, prin definiţie colectivă, criteriul
mercantilului şi al randamentului. Onoarea încetează a mai fi
stâlpul de foc din faţa unei lumi care aleargă nici ea nu ştie unde.
Onoarea individului, atunci când există, se pierde în pasta imensă
a masochismului social.
Ocrotitorul lui Leonardo da Vinci în Franţa bătrâneţilor lui,
regele Francisc I, în braţele căruia omul desăvârşit al Renaşterii
şi-a dat obştescul sfârşit, formulând adagiul după care totul se
pierde afară de onoare, i-a atribuit acesteia o natură spirituală şi o
dimensiune eternă, îndreptând-o cu eleganţă spre metafizic.
Onoarea rămâne astfel o existenţă în sine. În polisemantismul
noţiunii, ea presupune, desigur, integritatea morală, probitatea,
faptul de a fi pildă Binelui, cutezanţa extremă, cinstea dar şi
modestia - mai curând aş spune smerenia - care e modestia
raportată la Creator, rară ostentaţie, afişaj, fală.
Onoarea este Înălţarea la Cer a cuviinţei şi cale spre ideali
tatea omenească.
. .

Ateneu, Bacău, XLIX, 9 (5 1 7), septembrie 20 1 2, p. 8;
l O( 5 1 8), octombrie 20 1 2, p. 8.
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Smaranda Bratu Elian
Început de bilanţ
Este a treia oară că prestigioasa revistă „Viaţa medicală" îmi
face onoarea de a mă invita să scriu despre un om pe care îl admir,
scriitorul-medic C.D. Zeletin - prof dr. Constantin Dimoftache,
şi, dat fiind prilejul de faţă, mă tem să nu fie începutul unui serial:
pentru că acum mă voi referi la primul dintr-o serie de şapte vo
lume. Seria intitulată Scrieri, al cărei prim volum a fost publicat
de curând de Editura Spandugino, intenţionează să strângă
laolaltă, într-o ordine gândită de autor, tot ceea ce îi pare lui însuşi
valoros în creaţia sa literară (impresionantă).
Primul lucru care uimeşte la acest volum este forma: ne aflăm
într-un moment al producţiei de carte în care cantitatea şi preţul
sunt mai presus de calitate şi conţinut, drept care majoritatea căr
ţilor care astăzi umplu nu doar tarabele, ci şi librăriile, au coperţi
„făţoase", colorate şi atractive, iar înăuntru - o hârtie apropiată de
cea igienică şi un scris mărunt: este cultura oferită „amărăştenilor".
Seria pe care Editura Spandugino o dedică operelor lui
C.D. Zeletin este antipodul acestei viziuni asupra culturii: urmând
modelul select al colecţiei franţuzeşti Pleiade sau al celei
italieneşti I Meridiani, are o legătură preţioasă, o supracopertă
simplă şi rafinată, iar interiorul, pe hârtie de biblie culoare ivoire,
are formatul şi dimensiunea scrisului plăcute şi aerisite. Este o
carte preţioasă, pe care o iei în mână cu respect şi admiraţie, chiar
înainte de a o deschide; ea ni se prezintă într-o formă care imită
conţinutul, sobru, înalt şi responsabil, este un manifest pentru o
altfel de cultură, legată de tradiţie şi de permanenţă, care se opune
grabei şi fuşerelii curente. Această formă, care respiră eleganţă şi
rafinament, îmi aminteşte acel episod din viaţa lui Machiavelli,
când florentinul, aflat în surghiun într-un sat din Toscana, după ce
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îşi petrecea ziua printre ţărani şi văcari, în ponosite haine de lucru,
seara, retras în chilia spiritului, îmbrăca cele mai alese veşminte
ale sale pentru a-i putea citi pe clasici.
Există scrieri, ne învaţă Machiavelli, ne învaţă şi Editura
Spandugino, care, pentru a fi pătrunse în spiritul lor, au nevoie de
un respect exterior, de un ritual şi un cult al frumuseţii şi
armoniei, care să le preceadă şi să le însoţească. Meritul de a fi
înţeles acest lucru şi de a-l fi făcut posibil îi revine în principal
întemeietoarei editurii şi colecţiei, spiritul ei tutelar, dna Lavinia
Spandonide, care nu conteneşte să mă uimească. Îi fac, şi pentru
această alegere, şi pe această cale, o reverenţă. Dar cred că meritul
este în parte şi al scriitorului de care vorbesc aici, al felului în care
a transmis editurii şi fundaţiei care o patronează spiritul său
cărturăresc, de vreme ce colecţia care găzduieşte seria poartă
numele unuia dintre volumele sale, Distinguo.
Întorcându-mă acum la acest volum, care are ceva mai mult
de 750 de pagini, trebuie să lămuresc de la început că, fiind primul
dintr-o serie de şapte, el urmează două strategii, una a seriei şi alta
a lui însuşi, iar ambele sunt voite şi prezentate de autor în textele
introductive. Seria în întregimea ei este concepută ca un bilanţ, ca
o operă încheiată şi de aceea ordinea nu este dictată de cronologie
(lucru care poate ar fi lăsat deschisă calea spre viitor), ci de genu
rile literare. Impresia de bilanţ este dată şi de notele cu privire la
ediţiile princeps, acolo unde autorul ţine să precizeze felul în care
au apărut şi în care le gândea el atunci. C.D. Zeletin ne averti
zează, însă, că seria începe cu poeziile proprii şi se încheie cu
poeziile altora, anume, adaug eu, cu măiastrele sale traduceri din
marii poeţi ai lumii: „ţesuturile nobile sunt plasate la extremităţi"
ne învaţă medicul; dar această aşezare dezvăluie ea însăşi multe:
pe de o parte, că autorul este o fiinţă cu ierarhii precise, inclusiv la
nivelul expresiei; pe de alta, că în acest bilanţ, la fel de mult ca
valoarea, cântăresc efortul, timpul şi acumularea culturală pe care
le-a presupus fiecare operă în parte. Însă în faptul că, la sfârşit,
adică în volumele ce încununează întreaga activitate, stă poezia
altora, regăsim, cred eu, şi una din trăsăturile dominante ale
autorului (pe care am mai pomenit-o în paginile revistei), anume
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respectul suveran pentru valoarea autentică şi convingerea că
perpetuarea amintirii ei este o datorie personală, faţă de sine şi
faţă de lume. Între cele două extreme ale poeziei, volumele vor
cuprinde eseurile, proza apoftegmatică şi aforistică, studiile
istoriografice, monumentala lucrare dedicată principesei Elena
Bibescu.
Volumul pe care încerc să-l prezint aici, fiind deschizător al
seriei, beneficiază şi de o diacronie (menită să compenseze
ordinea nediacronică a seriei) şi de o culegere de păreri critice (pe
care mai degrabă ar trebui să le numesc elogii) exprimate în timp
de literaţi de valoare incontestabilă (dintre care i-aş cita numai pe
T. Vianu, Perpessicius, Barbu Cioculescu, Ştefan Aug. Doinaş).
Diacronia se structurează, nu ştiu dacă voit, în două părţi: prima
este evocativ-poetică şi cuprinde copilăria şi adolescenţa (unde se
manifestă ceea ce, cu altă ocazie, numeam „efectul Burdusaci" Burdusacii, locul natal al scriitorului, fiind acel univers elevat
rural, unde, dintr-o tradiţie sedimentată şi din frumuseţea locurilor
se nasc şi se aşază cum trebuie valorile, relaţiile şi rostul
oamenilor); cea de a doua este mai seacă şi enunţiativă, e în esenţă
o înşiruire de fapte, cu mici oaze de mărturii şi de evocări de
prietenii înalt spirituale. Recomand călduros cititorului să nu sară
peste această diacronie, pentru că în ea va afla o viaţă împletită cu
vicisitudinile istorice, unde se petrec nedreptăţi, pedepse nemeri
tate, presiuni psihologice, dar şi o ieşire totală şi luminoasă din
ele, prin cultură şi prin exerciţiul de admiraţie pentru oamenii cu
adevărat frumoşi. Această cronologie, povestită în doi timpi şi în
două feluri, mi-a lăsat două sentimente şi, aş zice, două învăţă
minte: unul, că lucrurile din viaţa acestui om au toate miez şi sens
- nu pentru că viaţa noastră, a celorlalţi, n-ar avea, dar pentru că
puţini dintre noi ştim să ni le găsim şi să ni le mărturisim pe ale
noastre -; am rămas, vreau să spun, cu un fel de a-ţi privi propria
viaţă şi propriul rost pe pământ; celălalt, că în această diacronie
există două lumi paralele: lumea aşa cum este şi lumea aşa cum
trebuie să fie, şi că, pentru a trăi frumos, în prima trebuie să fii
neclintit, cu ochii îndreptaţi spre cea de-a doua.
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Corpusul propriu-zis al volumului debutează cu două volume
de poezii, de fapt două antologii din creaţia mult mai vastă a
poetului Zeletin: Călătorie spre transparenţă, publicat prima dată
în 1 977, şi Andaluzia, apărut în 1 986. În Mărturisirea care le
precede aflăm nu numai că întâia vocaţie a autorului a fost poezia,
dar şi că, în pofida incredibilei diversităţi a preocupărilor şi a cre
aţiilor sale de după aceea, ea nu a fost părăsită niciodată, ci le-a
însoţit pe toate permanent, pentru că poezia se află în tot, risipită,
vorba lui Arghezi, ca o mireasmă-ntr-o pădure. Poeziile care
doreşte Zeletin să-l reprezinte în volumul-bilanţ te cufundă într-o
vrajă de muzică, de senzaţii, de imagini, de bogăţie şi mângâiere a
limbajului, unde se ţese o legătură tainică între om şi natură, între
om şi lucruri, între om şi cuvinte (cu o sensibilitate venită în mare
măsură dinspre clasici şi dinspre simbolişti), poezie care ne
trezeşte vibraţii pe care nu ni le cunoşteam, dar şi gânduri pe care
nu le-am gândit ( Viaţa se scurge printre cuvinte, I ca printre
pietre apa din ploi. I Mereu e viaţa mai înainte, I cuvintele veşnic
mai înapoi.). E o poezie în care autorul împleteşte cugetări şi se
delectează modelând versuri, metrici, sonorităţi, dar el însuşi
rămâne ascuns, iar ceea ce ne transmite parcă nu vine de la el, ci
de la un duh atotsimţitor. Cum am mai spus-o, Zeletin nu este un
confesiv, căci amintirile, cugetările, trăirile poetice nu trebuie
confundate cu confesiunea, cel puţin nu la el; ceea ce răzbate atât cât răzbate - din eul său profund şi din existenţa lui autentică
este prelucrare şi expresie culturală. Recunoaştem şi în poezie, ca
în toată fiinţa maestrului, marca unei înalte pudori.
Poeziile sunt urmate de trei culegeri de cugetări, aforisme,
proză apoftegmatică (Ideograme în nisipul coridei din 1 982,
Adagii din 1 999 şi Zdrenţe în paradis din 20 1 2), care surprind,
prin perspective neaşteptate (unde nu rareori se întrevăd penetraţia
şi precizia medicului), prin întrebări esenţiale rămase mereu fără
răspuns (Tras de preocupări contrare, stai pe loc; dăruindu-te
uneia singure, fugi. Viaţa fuge şi-aşa şi-aşa ... Cum e mai potrivit
sufletului: să fugă încotrova tras de puternica viaţă sau, hărţuit de
ademeniri contrare şi sub iluzia stării pe loc, să contemple cu
melancolie îndepărtarea reală a vieţii?!), ca ş1 prm conc1z1a
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expresiei, mergând uneori până la scoica închisă a metaforei
poetice ( . . . Pe stânca fidelităţii mele şi-a clădit cetatea
indiferenţei. Şi stânca a rămas stâncă, iar cetatea cetate . . . ) Toate
s-ar putea rezuma în următoarea cugetare, pe care o socotesc un
soi de autoportret: Există o inteligenţă a firii fine ce pătrunde mai
bine realitatea, asemeni razelor Roentgen, care nu dislocă
structuri pentru a oferi vederii imaginile lăuntrului.
Acest prim volum al seriei se încheie cu eseurile şi evocările
publicate sub titlul Respiro în amonte în 1 995, mai puţin Poezia
lui Michelangelo şi Sonetul şi Renaşterea italiană, care vor însoţi
traducerile respective în al şaselea volum al seriei. Sunt contribuţii
preţioase la cunoaşterea unor mari creatori italieni, cu atât mai
originale cu cât provin din relaţia cea mai intimă şi subiectivă care
se poate avea cu un text, anume traducerea; dar sunt şi parcursuri
teoretice despre poezie, despre traducere ori despre cultura cărţii,
a căror pătrundere şi fineţe e de-acum cunoscută; şi, de asemeni,
evocări (despre arta evocării la Zeletin am mai vorbit în paginile
acestei reviste) ale unor figuri ale culturii româneşti cărora autorul
ştie să le găsească exemplaritatea.
Aş încheia cu acele trăsături care, aşa cum va reieşi din seria
completă, conturează una dintre cele două ipostaze scriitoriceşti
majore ale autorului : după cum am mai spus în alte rânduri, unele
scrieri ale lui C.D. Zeletin s-au alcătuit, precum catedralele medi
evale, pe parcursul multor decenii şi constituie monumente de
cultură; altele, dimpotrivă, par să se fi înfiripat într-o doară,
dintr-o inspiraţie de moment. Există la acest autor atât atracţia
grandiosului, cât şi aceea a detaliului, a fragmentului, a scurtului.
Primul volum şi cele imediat următoare o ilustrează pe aceasta din
urmă.
Volumul despre care vorbesc este, în întregimea lui, parcă, o
succesiune de iluminări, dinspre minte înspre cuvânt sau dinspre
cuvânt înspre minte; ele merită parcurse una câte una - ordinea nu
contează -, dar neîndoios toate, nu atât pentru descoperirea auto
rului, cât pentru iluminarea noastră.
.
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Theodor Codreanu
C . D. Zeletin, armonia personalităţii
Editura Spandugino din Bucureşti a iniţiat editarea unei serii
de şapte volume de Scrieri din opera lui C.D. Zeletin, într-o
colecţie bibliofilă (Distinguo), selecţia şi organizarea materialului
fiind decise de autor, după cum rezultă din Cuvânt înainte la cele
şapte volume de Scrieri, cuvânt care prefaţează volumul 1 , apărut
în acest an. Primul tom cuprinde următoarele secţiuni : un grupaj
de Păreri critice, o Diacronie întocmită de autor, opera poetică
din volumele Călătorie spre transparenţă ( 1 977) 1 şi Andaluzia
( 1 986), aforismele (Ideograme în nisipul coridei, 1 982, Adagii,
1 999, Zdrenţe în Paradis. Proză apoftegmatică, 20 1 2) şi Respiro
în amonte (eseuri, 1 995), în total 758 de pagini. Ultimul text din
volum este interviul luat de Alice Ţuculescu, menit poate să ţină şi
loc de „postfaţă". După cum se vede, criteriul cronologic, deşi
implicat, cedează locul principiului estetic de gen şi specie.
Volumele 2-3 vor continua eseistica, al patrulea va fi rezervat
istoriografiei, al cincilea masivei lucrări monografice închinate
principesei Elena Bibescu, pentru ca ultimele două să cuprindă
excepţionala operă de traducător din poezia italiană şi franceză.
Vom avea, aşadar, imaginea unei opere prodigioase de scriitor şi
cărturar, care va trebui completată cu aceea a omului de ştiinţă.
Cea dintâi impresie pe care o produce opera lui C.D. Zeletin
este armonia2. Izvorul acesteia nu este altul decât vocaţia primă,
pe care el însuşi şi-o recunoaşte, poezia. Un aforism o defineşte
astfel: „Poezia rămâne muzica actului de gândire." 3 C.D. Zeletin
este poet în fiecare pagină pe care o scrie, chiar şi în aceea care se
arată mai strict erudită, deci ameninţată de uscăciune. În felul ei,
această operă musteşte de moldovenitate, ridicată pe treapta de sus
a universalităţii. Un om care n-·a putut urî şi care s-a detaşat cu
limpezime de ispita discordiei mioritice bântuitoare, la românul
228
https://biblioteca-digitala.ro

mediu, alegând recursul la splendoare despre care vorbea Hans
Urs von Baltasar, invocat, în cazul ciobanului mioritic, de către
Nicolae Steinhardt, într-un frumos eseu.4 „Nu pot urî", mărturi
seşte autorul în aforisme. „Alte păcate am, dar pe acesta cred că
nu. Când voi trece Dincolo, va trebui să născocesc ceva în privinţa
urii, încredinţându-mă că, totuşi, e cu putinţă să fi urât. Dar cum
să fac lucrul acesta fără riscul păcatului celuilalt, al minţirii? ! " 5
Un asemenea om nu putea fi decât întruparea arhetipală a delica
teţii, pe care el o transformă în supremă normă de viaţă, condiţia
însăşi a respectării creştine a libertăţii celorlalţi: „Văd în delicateţe
o religie a libertăţii celorlalţi. "6
În „neomodemismul" generaţiei sale, C.D. Zeletin descinde,
cvasiblagian, din armonia eminesciană şi din lumina sudică a
Renaşterii italiene. De aceea, când s-a văzut încorsetat de cenzura
vremurilor, el n-a cedat cu nimic cerinţelor oficiale, ci şi-a exersat
talentul în poezia înaltă a traducerii. Într-un interviu acordat lui
Costin Tuchilă, în 1 99 1 , preciza: „traducerea de poezie a fost
pentru mine, în deceniile 5, 6, 7 şi chiar 8, o modalitate de a exista
ca scriitor fără a face nicio concesie - dar absolut niciuna! - ide
ologiei şi conduitei comuniste, aţipirilor induse ori spontane ale
conştiinţei, frivolităţii politice. Este, prin urmare, o experienţă
etică şi îmi exprimă puritatea morală. Ea însă exprimă şi altceva,
la fel de important: tăria de a-mi asuma în felul acesta, ca poet
original, riscul grav de a rămâne necunoscut prin faptul de a nu fi
publicat sau, în cel mai bun caz, de a-mi defini identitatea prin
umbre ilustre, dar umbre"7 •
De fapt, ca poet original, C.D. Zeletin şi-a găsit „pecetea"
proprie, cum obişnuia să spună Ion Barbu, şi pe care eu am
încercat s-o descifrez în cartea mea Transmodernismul, apărută în
anul 2005, la Editura Junimea din Iaşi. Am numit „formula"
zeletiniană poetica transparenţei, într-o tulburătoare consonanţă
cu ceea ce astăzi identificăm a fi noua paradigmă culturală a
transmodemismului.
Altminteri, cartea lui esenţială se intitulează Călătorie spre
transparenţă şi ea se arăta străină modei vremii, devenită, repede
şi acaparator, textualism postmodernist. C.D. Zeletin demonstra
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încă o dată că poeţii veritabili transcend modele, chiar dacă riscă a
fi marginalizaţi, din atare pricină. Prepoziţia lui preferată este
între, vecina noicasienei întru, care a dat filosofiei noastre
conceptul devenirii întru fiinţă. „Suntem ceva între"8 , zice un
aforism hiperconcentrat, din acest volum. Să se observe că poezia
lui C.D. Zeletin „se descurcă" într-un adevărat noian de antiteze,
după norma eminesciană: Antitezele sunt viaţa. Or, fiinţa se află
nu în extreme, ci între. Dar ne aflăm în plină condiţie
transdisciplinară. Basarab Nicolescu:
Transdisciplinaritatea
priveşte după cum o indică prefixul <<t:rans», ceea ce se află în
acelaşi timp între discipline, ceea ce trece prin ele şi ceea ce e
dincolo de orice disciplină. Finalitatea ei constă din înţelegerea
lumii actuale, unul din imperative fiind unitatea cunoaşterii.
C.D. Zeletin ştie că adevărul, condiţie a poeziei şi a frumosului, se
află întotdeauna între, dincolo, trans, ca zonă de maximă
transparenţă a lumii-ca-lumen (Dumitru Stăniloae), încât, zice el
într-un aforism, „Adevărul e curat şi-n cea mai murdară faptă"9 ,
murdăria existenţială fiind haosul negru al antitezelor. La
antipodul delicateţii, se află întotdeauna orgoliul: „Orgoliul lampă cu lumină neagră ce te împiedică să-i vezi pe ceilalţi." 1 0
Pentru mine, descoperirea poeziei sale din perspectiva etosu
lui transmodern a fost o adevărată revelaţie. În trans
disciplinaritate şi în paradigma transmodernităţii, transparenţa
este o dimensiune estetică, ontologică şi teologică fundamentală
(de găsit, cum deja am sugerat, şi în teologia Părintelui Dumitru
Stăniloae), or, prin intuiţie poetică proprie, C.D. Zeletin produce,
ca Nichita Stânescu sau Cezar lvănescu, o breşă în dominanta
estetică postmodernă. Nu voi insista, aici, asupra poeziei
propriu-zise a lui C.D. Zeletin, rugându-l pe cititor să vadă eseul
meu Poetica transparenţei din volumul amintit. Voi merge, în
consecinţă, către poezia aforismului şi a eseului, genuri în care
scriitorul excelează deopotrivă. Pentru că poezia transparenţei
răzbate şi-n textele transpoetice, ca în aforismul: „Meduza repro
duce în formă şi în transparenţă marea. " 1 1 Sau acest gând
autoportretistic: „ Într-atât mă simt înecat de pretutindenea în
„

"
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lumină, încât pot foarte bine să spun că nu fac umbră
"12
pământului ...
Aforismele lui C.D. Zeletin transcend aforismul clasic, închis,
chiar când pretinde că este apoftegmatic. Se cuvine să invoc o
disjungere a lui Edgar Papu, care mi-a prefaţat cartea Fragmentele
lui Lamparia, datând din 1 979, carte care n-a trecut de cenzură şi
pe care am publicat-o abia în 2002, la Fundaţia „Scrisul româ
nesc" din Craiova. Titlul prefeţei lui Papu: Un gânditor aforistic.
Edgar Papu invoca pe un teoretician german al aforismului, Kurt
Besser, autor al cărţii Die Problematik der aphoristichen Form bei
Lichtenberg, Fr. Schlegel, Novalis und Nietzsche - Ein Beitrag zur
Psychologie des geistigen Schaffens, 1 93 5 (Problematica formei
aforistice la Lichtenberg, Fr. Schlegel, Novalis şi Nietzsche - o
contribuţie la psihologia creaţiei spirituale). Kurt Besser făcea
distincţie între forma închisă a aforismului francez, cultivat de
marii moralişti, şi forma deschisă a aforismului german, operă a
romanticilor până la Nietzsche. Cu siguranţă, aforismele lui C.D.
Zeletin sunt de formă deschisă, mergând până la o aforistică a
nuanţelor, de mare fineţe poetică şi gnomică. O reflecţie are chiar
„titlul" Nuanţe: „ Nuanţe. Cuvântul sentiment, mai nou în limba
noastră, indică o limitare, o mediocritate a stării afective. Cuvân
tul simţământ desemnează stări mai adânci, beneficiind de profun
zimea pe care i-o dă vechimea." 1 3
În cultura românească, aforismul ş i cugetarea au o veche
tradiţie, de la Neagoe Basarab şi cronicari până la Eminescu,
G. !brăileanu, Nicolae Iorga, Lucian Blaga şi Gheorghe Grigurcu,
pierzându-şi, indiscutabil, originile în proverb şi zicătoare, oglindă
impresionantă, unică în cultura europeană, fiind cele zece masive
volume din Proverbele românilor, publicate între 1 895 şi 1 903 de
către Iuliu A. Zanne.
Personalitatea lui C.D. Zeletin dă, într-adevăr, impresia că
vine de departe, dintr-o străveche cultură a înţelepciunii şi poeziei.
De aceea, gândirea lui aforistică este dintre cele mai complexe,
uzând de diverse procedee poetice, de la comparaţie la metaforă şi
metonimie, de la paralelismul sintactic la polisemie şi antonimie,
încât gândirea lui se supune farmecului muzicii, al ritmului
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interior, al dansului inefabil al frazei lapidare şi nuanţate. El a pus
arta la temelia propriei vieţi: „Viaţa mea a fost salvată de către
artă prin însăşi eroarea de a fi pus arta înaintea vieţii."1 4 Iată un
aforism-comparaţie: „Gândirea trece prin cuvânt ca vântul prin
arbori."1 5 Între antiteze: „Definindu-se prin inversul iubirii, ura
are tot iubirea drept măsură!" 16 Între realitate şi iluzie:
„Frumuseţea răsare undeva la intersecţia realităţii cu iluzia." 1 7
Între vers şi aforism: „Versul memorabil nu trezeşte în cititor
aceeaşi reacţie ca aforismul. Omul e mai curând moralist decât
poet, poate mai uşor sancţiona adevărul unui adagiu prin propria
gândire sau experienţă, decât tresări la frumuseţea presupusă de
un vers memorabil." 1 8Aforismul, aşadar, nu e pură gratuitate
poetică, deşi este, într-un fel. Când adevărul e mult prea ameninţat
de murdărie şi vulgaritate, aforistul se simte îndrituit s-o spună cu
aceeaşi delicateţe, dacă nu cu mânie: „Tineri eminescofobi, dacă
nu puteţi trece peste Eminescu, treceţi pe-alături !"1 9 Nu există
scuză spirituală pentru cei robiţi materiei: ,, Începe să mă
stingherească tot mai mult vulgaritatea pe care o percep în psihoza
părăsirii patriei. "20
Eseurile din acest volum sunt departajate în cele referitoare la
cultura italiană şi cele despre aspecte privind cultura românească.
Ele sunt domeniul firesc de mişcare al cărturarului, care însă nu
face niciodată risipă de erudiţie în sine. C.D. Zeletin e din elita
celor mai buni cunoscători ai culturii italiene, criticul şi
traducătorul fiinţând în limba italiană ca în a doua sa limbă, de
adopţie, cealaltă fiind franceza. Atmosfera Renaşterii italiene îi
este atât de familiară, încât poate să aducă lămuriri (chiar
polemice) asupra unor probleme controversate de istorie literară,
ca în Sonetul lui Leonardo ?, sau cu privire la adevărata valoare, ca
poet, a lui Tommaso Campanella, cunoscut, chiar şi în Italia, mai
ales ca autor al „reveriei utopice" Civitas Solis. Studiul cel mai
amplu priveşte Cele dintâi izvoare ale biografiei lui Michelangelo
identificate a fi Scrisorile şi Viaţa lui Michelagnolo, de Ascanio
Condivi. Rezultă imaginea unei personalităţi complexe, pornind
de la aserţiunea lui Giovanni Papini că „orice cuvânt al lui
Michelangelo e sacru". Nimeni nu s-a scandalizat în cultura
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italiană pentru asemenea afirmaţie, cum s-a întâmplat, la noi, cu
„eminescofobii", cum i-a numit C.D. Zeletin în reflecţia amintită.
Aparenta antiteză dintre „pragmatismul" funciar al marelui artist
şi forţa artistică a operei este decelată, cu acribie, în spiritul
modelului spiritual transdisciplinar, adevărul fiind, şi în domeniul
biografic, între. Scrisorile n-au fost scrise cu nicio intenţie
artistică, aşa cum a încercat să acrediteze Enzo Noe Girardi, dar
ele sunt oglinda fidelă a dramei interioare, a anvergurii
personalităţii umane şi artistice a lui Michelangelo. Înainte de
toate, scrisorile sunt ecoul muncii titanice, aspre, „de singurătate
şi de suferinţă"2 1 căreia artistul s-a „înrobit" toată viaţa, muncă
pusă în slujba artei şi familiei, deopotrivă. Din acest punct de
vedere, observă C.D. Zeletin, Michelangelo nu va mai avea egal
decât în Eminescu al nostru. Comparaţia între scrisorile trimise de
artist la 1 O noiembrie 1 507 şi 1 7 noiembrie 1 509 şi cea adresată
de Eminescu Veronicăi Miele, în 1 882, cu privire la truda uriaşă
de la Timpul, este pe deplin revelatoare: „Sunt clamorile unui
geniu legat cu lanţurile unui destin de singurătate, muncă şi
durere. Ele ne aduc în auz strigătele, venind din alt veac şi din altă
lume, dar în aceeaşi eternitate, ale lui Mihai Eminescu, rob în
redacţia ziarului conservator Timpul. 22 Şi mai există o coincidenţă
tulburătoare: ambii artişti, la 1 507 şi, respectiv, 1 882, se aflau la
vârsta de 32 de ani, „în apogeul tinereţii".
Nu mai puţin consistente şi originale sunt eseurile despre
cultura autohtonă. C.D. Zeletin scrie despre relaţia dintre poezie şi
cultura imaginii, despre Ştefan Petică, Perpessicius, Natalia
Negru, Academia Bârlădeană, Virgil Caraivan, despre familia de
cărturari Samurcaş, despre arta traducerii şi farmecul bibliotecii.
Eseul Poezia în contextul culturii imaginii şi al spectacolului
atestă un fin nuanţator în spaţiul esteticii, arta poeziei situându-se,
în autonomia ei, între imagine şi spectacol, aşadar tot o viziune
trans: „Excelenţă a reprezentării în sens psihologic, poezia
rămâne singură în universul ei mic, suficientă sieşi în această
izolare. De aici impresia de hieratic, de enigmă şi mai ales de
desăvârşit pe care o degajă într-o măsură incomparabil mai mare
decât structura deschisă şi ameninţată a spectacolului. În timp ce
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poezia s-a găsit pe sine, spectacolul se află într-o veşnică râvnă de
a-şi varia identitatea îară să şi-o schimbe, reproducând proteismul,
aleatoriul şi riscurile realului sau - mai ales! - ale imaginarului."2 3
Filosofie vorbind, spectacolul ţine de fenomenologic, pe când
poezia de ontologic: „Servitutea faţă de imagine ţine poezia în
hotarele vieţii sufletului, libertatea faţă de imagine o înalţă în
zonele gândirii. Prin aceste două modalităţi, poezia se apropie de
esenţă, dar îi este greu s-o atingă şi s-o exprime", dat fiind că,
„Oricât şi-ar restructura prozodia, logica ideaţiei, sintaxa,
armoniile şi oricât s-ar supune incoerenţei împinsă până la
disoluţia semantică, poezia tot la cuvânt se reduce ... "24
Observaţia este valabilă şi pentru arta traducerii poez1e1,
teritoriu în care C.D. Zeletin atinge desăvârşirea. Eseul
Traducerea de poezie este prilejuit de publicarea volumului Lirica
franceză modernă. 25 Se pune problema dacă într-o traducere
trebuie să primeze personalitatea artistică a traducătorului sau
năzuinţa impersonală de identificare cu originalul. Şi aici soluţia
este între. Adică în firea poeziei înseşi: „Pe planul evoluţiei
semantice, tălmăcirea reproduce faţă de original situaţia metaforei
faţă de sintagma sau cuvântul propriu. "2 6 Nu găsesc definiţie mai
potrivită a traducerii, care e şi în spiritul profund al filosofiei
transmodeme a identităţii şi diferenţei. Tocmai de aceea: „E logic,
aşadar, să cerem poeziei traduse, în afară de respectarea rigorilor
formale, să reprezinte în stil şi atmosferă şi originalul, nu să fie o
simplă transliteraţie. Adică o complicată transliteraţie! . ..
Reclamând poeziei traduse exactitate şi numai exactitate - adică
istoria ei la modul ideal - ea nu ar mai putea oferi acea impresie
secretă de structură deschisă şi disponibilă pe care se pot grefa
diferite sensibilităţi şi care trezeşte felurite ecouri în cititor; ea nu
ar mai putea evoca elasticitatea şi frumuseţea limbii în care se
traduce şi imaginea ei în diversitate .. .'m
Studiile şi eseurile despre Academia Bârlădeană şi despre
scriitorii aferenţi zonei au o rezonanţă afectivă specială, căci
autorul vine din sânul ei. Academia Bârlădeană a fost iniţiativa,
din 1 9 1 5, a trei visători „în academii" (Eminescu): George
Tutoveanu, Tudor Pamfile şi Toma Chiricuţă. Fecunditatea
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culturală a acestei „academii", până astăzi, cu întreruperi în timpul
regimului comunist, este cunoscută. Pe aici, au trecut Alexandru
Vlahuţă (fost preşedinte de onoare), Vasile Voiculescu, Victor Ion
Popa, Ion Buzdugan, M. Lungianu, G.G. Ursu, B. Iordan, Ion
Larian Postolache, Romulus Dianu, George Nestor, Emil
Gârleanu, Corneliu Moldoveanu ş.a. C.D. Zeletin este, astăzi,
preşedintele de onoare al Academiei Bârlădene (preşedinte
executiv fiind inimoasa profesoară de istorie Elena Monu),
datorită căruia aşezământul are o bogată bibliotecă şi întreţine o
veritabilă condiţie culturală academică, având şi o publicaţie
proprie, Academia Bârlădeană.
O menţiune specială ar merita studiul O veche familie de
cărturari: Samurcaş, între membrii căreia cei mai iluştri sunt Ioan
Al. Samurcaş ( 1 845-1 899), cunoscut, între altele, şi prin prietenia
cu Eminescu, apoi, Alexandru Tzigara-Samurcaş ( 1 872-1 952),
cărturar polivalent, întemeietor al muzeisticii (în doctrină şi în
practică) şi istoriei artei româneşti, fost director al revistei
Convorbiri literare; în fine, Sandu Tzigara-Samurcaş ( 1 9031 987), fiul, poliglot, poet de limbă română şi franceză, pe care eu
însumi am avut onoarea să-l cunosc şi să-i fiu prieten din 1 969,
când am debutat în România literară cu eseuri critice.
În toate, Scrierile lui C.D. Zeletin conturează, încă de pe
acum, imaginea unuia dintre ultimii mari cărturari şi creatori din
generaţia '60, model exemplar de care cultura noastră are atâta
nevoie, într-o vreme de confuzie şi degradare a valorilor
spirituale.
Note:
1. Ne bucurăm că poetul nu a renunţat la sonetele „ocazionale", introduse în
corpul volumului întâi.
2. Autorul „teoretizează" despre armonie în varii contexte, ca în următorul
aforism dezvoltat, legând-o de poezie: „Elementele esenţiale ale poeziei,
ritmul şi rima, sunt potriviri, armonii. Dar oare surpriza, pe care cititorul
scontează, nu strică această coerenţă, ca nepotrivire? Nu, fiindcă şi
surpriza e tot potrivire, însă de un ordin mai înalt, pe care n-o lasă
presupusă mersul prozodic." (Scrieri 1 , p. 389).
3. C.D. Zeletin, Scrieri 1 , p. 273.
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4.
5.
6.
7.
8.
9.
J O.

I I.

12.
13.
1 4.
1 5.
1 6.
17.
1 8.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.

N. Steinhardt, Un caz de recurs la splendoare: Mioriţa, în Prin alţii spre
sine, Editura Eminescu, Bucureşti, 1 988, pp. 1 03 - 1 05.
C.D. Zeletin, Scrieri 1 , p. 446.
Idem, p. 367.
C. D. Zeletin, Amar de vreme, Editura Vitruviu, Bucureşti, 200 I , pp.
256-257.
C.D. Zeletin, Scrieri I , p. 272.
Idem, p. 280.
Ibidem, p. 39 1 .
Ibidem, p. 350.
Ibidem, p. 340.
Ibidem, p. 350.
Ibidem, p. 473.
Ibidem, p. 3 1 6.
Ibidem, p. 327.
Ibidem, p . 285.
Ibidem, p. 364.
Ibidem, p. 47 1 .
Ibidem, p. 429.
Ibidem, p. 5 2 1 .
Ibidem, p . 522.
Ibidem, p. 609.
Ibidem, pp. 6 1 1 , 6 1 6.
C.D. Zeletin, Liricăfranceză modernă. Florilegiu, Editura Albatros,
Bucureşti, 1 98 1 .
C.D. Zeletin, Scrieri 1 , p . 736.
Idem, pp. 73 7-738

Vitraliu, Bacău, XX , 3 -4 (39), noiembrie 20 1 2, pp. 30-3 1 .
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C.D. Zeletin
George Emil Palade ( 1 9 1 2-2008). Centenarul naşterii
Dacă aş fi respirat în preajma lui
Pasteur, nu aş fi fost impresionat mai
mult.

C.D. Zeletin

Interviu cu prof dr. C. D. Zeletin, scriitor, membru titular al
Academiei de Ştiinţe Medicale, preşedintele Societăţii Medicilor
Scriitori şi Publicişti din România (Alina Boghiceanu, 27 septem
brie 20 1 2).

- Domnule profesor, după câte
ştiu, cunoaşteţi bine şi „pe viu "
biografia marelui savant, George Emil
Palade, primul român laureat al
Premiului Nobel (1974) pentru
medicină, şi familia sa, din care faceţi
parte. Care sunt prima dv. amintire şi,
fireşte, primele impresii pe care vi le-a
făcut?
- Aveam şase sau şapte ani, deci
în 1 94 1 sau 1 942, acasă în Burdusacii
mei natali din fostul judeţ Tecuci,
astăzi judeţul Bacău, când, într-o
seară, mai exact entre chien et loup
, cum spune francezul, adică atunci când începi să nu mai
· desluşeşti bine, cineva bătu într-o scândură a gardului dinspre
hudiţă, nu în poarta de la drum, cum ar fi fost firesc. Bunica
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Natalia trebăluia pe acolo şi eu pe lângă ea. Un tânăr chipeş, înalt,
cu un fel de a vorbi luminos şi apăsat, voios baritonal, se
recomandă: „Bună seara, doamnă! Numele meu este Traian
Bocioacă. Sunt numit învăţător la Burdusaci şi aş vrea să mă
prezint domnului director Constantin Dimoftache". Perspicace,
bunică-mea îşi dădu seama, chiar dacă nu-l vedea clar, că tânărul
de după şipci nu ştie că bunicul se pensionase de şase ani. Pe
deasupra, îl recunoscu după timbru. „Măi, măi, da' mata n'ăi fi
cumva Gigi Palade?" „Te pomeneşti că m-ai nimerit! Sărut mâna,
mătuşică Natalia, da' iscusită ureche ţi-a mai dat Dumnezeu! " Era,
bineînţeles, fiul fratelui ei, Emil, George Emil („Gigi"), viitorul
laureat al Premiului Nobel... A stat la noi şi la Şendreştii de peste
dealul împădurit de la est vreo săptămână, iar şotii făcea şi la
Burdusaci şi la Şendreşti, la cealaltă soră a tatălui său, Lucreţia
Mihalache, în sătucul Văratici, leagănul tutovean al Pălădeştilor. . .
A m amintiri ş i dinaintea acestui episod, dar nu ştiu dacă nu
cumva ele se confundă în reprezentările mele cu elemente din
povestirile de familie. Primele mele impresii? Era spiritual, foarte
frumos, nu foarte apropiat, înzestrat cu un simţ particular al
plasticităţii limbii. Părea că îşi înfrânează permanent exuberanţa
nativă, impresie pe care mi-a lăsat-o toată viaţa. Când, în 1 945,
am plecat la Bârlad, elev al prestigiosului liceu Gheorghe Roşca
Codreanu, printre cele câteva cărţi luate cu mine a fost şi
„Povestea vorbei" de Anton Pann, apărută în 1 943 la Casa
Şcoalelor, cu excelentele desene ale lui Athanasie Demian, creator
al unui stil propriu în arta desenului, folosit din plin în cărţile lui
de către muzicologul George Breazul şi de revista „Gândirea" de
la Cluj , al cărei unul dintre fondatori era. Îmi aduc perfect aminte
cum, citind-o, mă opream uneori, spunându-i fratelui meu, Paul:
„Uite, expresia asta am auzit-o la unchiul George! ". Îl moştenise,
în această privinţă, pe tatăl său, Emil Palade, căruia noi îi
spuneam moş Nicu, fratele bunicii Natalia, deoarece numele de
botez îi era Ioan.
Existenţa unchiului George, chiar dacă nu mai era în ţară, a
fost de-a lungul vieţii mele un reper înalt, mai ales în privinţa
minţii lui de o acuitate mare şi de un echilibru perfect, a vieţii
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devotate complet ştiinţei şi, deci, a descoperirilor lui epocale,
fundamente ale biologiei celulare lăsate în urmă. Eu sunt unul
dintre admiratorii lui. Am avut de timpuriu revelaţia geniului său.
Nimeni, niciunde şi nicicând nu mi-ar fi transmis mai bine inefa
bilul pe care îl presupune geniul. Dacă aş fi respirat în preajma lui
Pasteur, n-aş fi fost impresionat mai mult.

- În cartea de interviuri cu George Emil Palade, realizate de
Radu Jftimovici la San Diego, am dat peste următorul răspuns al
savantului la întrebarea privitoare la rădăcinile familiei: Eu le
ştiu, dar cred că le ştie mai amănunţit nepotul meu de la Bucu
reşti, prof dr. Constantin Dimoftache, alias poetul C. D. Zeletin.
El s-a ocupat de arborele genealogic al familiei. Te sfătuiesc să-l
contactezi ". Vă rog, domnule profesor, să precizaţi care sunt
aceste rădăcini şi unde se află ele în configuraţia provinciilor
României.
„

- Urmând unor cercetări personale de arhivă, care s-au întins,
intermitent, de-a lungul întregii mele vieţi, cred că, pe linie pa
temă, primul strămoş este Şandru, pârcălab de Roman, atestat
documentar ca trăitor prin anii 1 528-1 546. Printre urmaşii
acestuia, care au preluat în timp patronimul Făghian (de unde şi
satul Făghieni, astăzi în judeţul Bacău), la a şaptea descendenţă o
aflăm pe Safta Făghian, căsătorită în 1 790 cu Lupu Palade. Răzeş
înstărit, el a migrat în acest sat din nordul fostului judeţ Tecuci,
sat pierdut între codri şi râpe, urcând din Cudalbii Covurluiului,
astăzi în judeţul Galaţi. Fugea cu averile lui, prisaca mai întâi, din
calea turcilor, dintr-un ţinut plat, expus, în unul foarte felurit şi
ascuns între păduri. Safta Făghian şi soţul ei, Lupu Palade, sunt
răs-străbunicii preotului Gheorghe Palade din cătunul Văratici,
comuna Şendreşti, judeţul Tutova (astăzi în judeţul Bacău),
bunicul lui George Emil Palade. Deci, strămoşii dinspre tată ai
savantului au fost răzeşi bogaţi.
De altfel, mare iubitor de istorie, George Emil Palade a fost
interesat o viaţă de problema răzăşească. Într-o scrisoare pe care
mi-a adresat-o târziu, la 3 februarie 2003 , găsesc următorul pasaj :
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„Răzeşiile din Ţara de Jos marchează extinderea teritoriului
Moldovei spre Ţara de Jos fără operaţii militare. Miron Costin,
spre sfărşitul secolului şaptesprezece, a achiziţionat multe răzăşii
din Tara de Jos." Într-adevăr, una dintre ele se afla în aria
Burdusacilor mei natali, care înglobau şi satul Oprişeşti, cu moşia
fraţilor preot Ioan şi general doctor Traian Mironescu, în vechime
cumpărată de la Ioniţă Costin, foarte cultivatul fiu al cronicarului.
Şendreştii Pălădeştilor se află la aproximativ 5 kilometri la răsărit
de Oprişeşti ... Trebuie, de asemenea, reţinut faptul că Pălădeştii de
care vorbesc erau români şi nu greci (paharnicul Costandin Sion,
în Arhondologia lui, vorbeşte de alţi Palade). Ei şi-au luat numele
de la Paladie, sfânt celebrat de biserica ortodoxă la 28 ianuarie,
împreună cu Efrem Sirul, autor al triadei de metehne, minunat
alăturate (chiar în sensul psihologiei de nuanţă medicală), în
tulburătoarea lui rugăciune: „Doamne şi stăpânul vieţii mele,
duhul trândăviei, al grijei de multe şi al grăirii în deşert nu mi-l da
mie!".
În privinţa mamei lui George Emil Palade, născută Cantemir,
ea coboară pe linie maternă dintr-un bogat boier din Câmpulung
Muscel, patriarhalul Ion Ciolan, căruia Ion Negulici i-a pictat
portretul. Tatăl ei, Ioan Cantemir, institutor, descinde din Ion
Mateiaş (sau Matei, sau Mateescu sau Cantemir), transilvănean
învăţat, revoluţionar de la 1 848, urmărit şi osândit la moarte de
unguri, motiv pentru care a trecut munţii cu turmele de oi, pe la
Cheia, şi s-a stabilit în satul Scurteşti, în ţinutul Buzăului.
.

- Ar fi foarte potrivit să ne spuneţi, în hăţişul genealogic al
acestei familii, care sunt intersecţiile în care s-au ivit personali
tăţi distincte dedicate trăirii cărturăreşti, artistice ori spirituale. . .
- Sunt mai multe: profesori ş i jurişti, medici ş i scriitori, preoţi
şi chiar un episcop, mare teolog şi compozitor de muzică
bizantină, un tenor de notorietate europeană (Scala) etc. Mă
opresc însă numai la bunicul dinspre tată al savantului, preotul
Gheorghe Palade ( 1 854-1 928). Născut la Făghieni şi rămas orfan
de mamă, a fost luat de mic de unchiul său, călugărul Gherman
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Palade, stareţul Mânăstirii Răchitoasa, şi crescut în mediul
destoiniciilor gospodăreşti ale călugărilor acestei mânăstiri, cea
mai bogată din Moldova (avea peste 50 de moşii presărate până la
Nistru), decăzută însă după reformele drastice ale domnitorului
Alexandru Ioan Cuza şi după retragerea, în urma secularizării, a
ierarhilor greci. Tânărul Gheorghieş Palade a crescut însă în
mediul de puritate morală şi elevaţie spirituală întronat cu rigoare
de stareţul Gherman Palade, care a avut grijă să-şi trimită nepotul
să urmeze Seminarul de la Roman. După absolvire, tot unchiul său
l-a îndreptat spre Mânăstirea (fără călugări) de la Şendreşti, plasa
Pereschiv, ţinutul Tutovei, unde s-a căsătorit şi a avut mai mulţi
cop11.
E interesant, ba chiar important, să menţionez faptul că
Mânăstirea Răchitoasa patrona, pe lângă Mânăstirea de la
Şendreşti, şi schitul Fătăciuni, la 3 kilometri sud de Şendreştii
părintelui Gheorghe Palade, schit izolat între dealuri împădurite
(pe atunci ! ). E foarte grăitor faptul că, încă din anul 1 74 1 , exista
aici o legătorie de cărţi bisericeşti. Schitul a fost ars de tătari în
două rânduri şi refăcut în 1 752 şi în 1 865, dar a dispărut apoi.
Exista pe lângă schit şi o şcoală pentru copiii satului, avându-l
dascăl pe ieromonahul Inochentie Pocrovanu: alt fapt demn de
amintit. Preotul Gheorghe Palade purta părul împletit la spate
într-o coadă, era sobru, blând, profund credincios şi moral, cu un
apreciabil simţ al măsurii, devotat bisericii şi gospodar destoinic.
Sensibil într-ale cărturăriei şi extrem de corect, răspunde, din
singurătatea lui, Chestionarului lingvistic al lui Bogdan Petriceicu
Hasdeu. Preţuit de episcopul Iacov Antonovici al Huşilor, istoric,
epigrafist, membru de onoare al Academiei Române, îi găsim
numele imprimat în lista abonaţilor la cele cinci masive volume
ale Documentelor bârlădene ale episcopului cărturar, ceea ce
indică interesele intelectuale ale preotului de la Şendreşti.
Târziu, la 1 O iulie 1 92 1 , după ce copiii săi terminaseră de
mult studiile secundare şi, după caz, pe cele universitare, deci
scăpase de marile griji de tată, apăsat totuşi de amintirea
eforturilor supraomeneşti de a-şi fi dus, dintr-un sătuc presărat în
jurul unei râpe împădurite, am numit Văraticii Şendreştilor, copiii
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în oraşele din jur, parcurgând cu trăsura ori căruţa distanţe foarte
mari, îl găsim semnând Memoriul redactat la Bârlad de profesorul
şi poetul George Tutoveanu ( 1 872-1 957) şi trimis Ministerului
Instrucţiunii Publice, prin care se solicita înfiinţarea unui liceu
teoretic de fete în Bârlad. Răspunsul, pozitiv, a venit repede, după
trei săptămâni, O, temporal Dintre copiii părintelui Gh. Palade,
ultima, bunica mea, Natalia, urmase, în urmă cu 20 de ani,
pensionul particular din Bârlad al Nathaliei Drouhet, născută
Olivari, mama celebrului comparatist, profesorul Charles Drouhet
de la Universitatea din Bucureşti. Părintele Palade, să zicem, „îşi
luase grija". Şi totuşi ...

- Precizaţi succint, vă rog, însuşirile temperamentale şi
caracterologice ale părinţilor savantului.
- Încep cu tatăl, Emil Palade, profesor de filozofie şi pedago
gie la Şcoala Normală din Buzău. Şi deştept şi inteligent - noţiuni
diferite totuşi, atâta vreme cât există oameni inteligenţi care nu
sunt deştepţi... Deşteptăciunea e inteligenţa trează la apelurile,
potenţiale ori exprimate, ale ambianţei, ale clipei prezente. Fiica
lui, doctoriţa Constanţa Palade, obişnuia să spună, nu fără a subli
nia din ochi nuanţa hiperbolică: „Tata e cel mai inteligent om d!n
lume!". Alteori spunea: „Tata e cel mai deştept om din lume!". In
amândouă formulările avea dreptate. Foarte cultivat, uşor ironic,
causeur, însă prea puţin dispus la destăinuiri, era înzestrat cu un
nemaipomenit talent la îndeletnicirile practice: tâmplărie,
tapiţerie, croitorie, artă culinară - tot ce voiai ! Evident, la modul
p rofesionist. Pe toate le făcea fără cusur şi cu foarte mare plăcere.
Ingemănarea dintre inteligenţă şi aplicaţiile practice i-a moştenit-o
fiul George. Şi să nu uit încă o însuşire a minţii: puterea de a
pătrunde lesne în miezul lucrurilor.
Mama, Constanţa Palade, născută Cantemir, a fost
institutoare. Foarte frumoasă, foarte elegantă până la adânci
bătrâneţi, nu prea îndemânatică, ba chiar lipsită de simţ practic,
plutea peste realităţi, capricioasă şi, în consecinţă, uneori
imprevizibilă. Se baza pe soţul care o adora. Aş putea spune, cu
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mâna pe inimă, că atârna de el, probă că, atunci când el a murit
( 1 952), s-a îmbolnăvit sufleteşte grav, nu se mai regăsea pe ea
însăşi până la a nu mai putea vorbi. Nu era glumă sau capriciu: nu
şi-a revenit decât după aplicarea de şocuri electrice. Moş Emil şi
tanti Tanţi alcătuiau o unitate a două personalităţi strict antino
mice. Pe mine mă iubea mult, dar şi în amintirea faptului că moş
Emil a insistat ca eu să urmez, în acele vremuri grele, Facultatea
de Medicină, mai mult practică şi mai puţin imaginativă, asigu
rându-mă că prin această alegere pot să mă consacru şi scrisului
artistic. Moş Emil era un spirit pozitivist, atent la realităţi, iubitor
de logică şi ordine, tanti Tanţi trăia într-o lume ideală, proteică,
oarecum imaginată. Era ca o mireasmă a unor realităţi fără de
care, totuşi, nu putea trăi.

- Dar cele două surori ale lui George Emil Palade?
- Sora mai mare, Adriana ( 1 9 1 1 -2002), numită în familie
Adina şi Ady, profesoară de istorie şi geografie, a fost pentru mine
- şi cred că era pentru toţi - o minune! Foarte frumoasă, cu o
nobleţe a figurii cum rar am întâlnit, sobră, restrictivă, foarte
cenzurată, cu o vagă tristeţe în figură, pe care i-o bănuiam fără să
fiu sigur că există, cu o decenţă, o modestie, cu un bun-simţ şi cu
simţul măsurii emblematice, absolut în afara oricărei ostentaţii.
Era o fiinţă profundă şi de reazem, deosebit de cultivată. Noi, toţi
trei fraţii, am iubit-o foarte mult şi regret că nu mi-am forţat min
tea spre a găsi cel mai subtil mij loc - dacă ar fi putut exista, date
fiind exigenţa şi discreţia ei - de a i-o fi mărturisit.
Constanţa, numită Cim, sora cea mică (n. 1 920), trăitoare
astăzi, la bătrâneţe, în SUA, a fost unul dintre medicii pediatri
renumiţi din Bucureşti, lucrând multă vreme la Spitalul de Copii
Caraiman. Interesată cu deosebire în leucemii, a studiat la Paris cu
unul din cei mai reputaţi specialişti în acest grup de maladii foarte
serioase, profesorul Jean Bernard. A fost o doctoriţă bravă.
Curajul terapeutic şi, în consecinţă, originalitatea gândirii au
caracterizat-o. Cunosc nu puţine cazuri grave când, trecând peste
confortul stereotipiilor, chiar dacă acestea erau asigurate de
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erudiţie terapeutică în problemă, cutezanţa doctoriţei Cim Palade a
scos bolnavi din neant, i-a tras cu un braţ puternic din alunecarea
în prăpastia finală. Aceşti foşti copii bolnavi sunt astăzi părinţi sau
bunici. Zilele trecute chiar, un sexagenar îmi spunea: „Existenţa
mea este opera doamnei doctor Cim Palade".
Evident, eu vorbesc despre firea sa eroică.
Îşi adora fratele.

Viaţa medicală, XXIV, 3 8 ( 1 1 84), 2 1 septembrie 20 1 2, p. 2.
Academia Bârlădeană, XIX, 4 (49), trimestrul IV, 20 1 2, pp. 3-4.
Vitraliu, Bacău, XXI, 1 -2(40), aprilie 20 1 3 , pp 27-28.
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Ionel Necula
C.D. Zeletin în ademeniri aforistice
Dacă-i adevărat, cum spunea Hegel, că filosofia e viaţa în
haine duminicale, atunci aforismul, prin raportarea lui fragmentată
la diluviul vieţii cotidiene, reprezintă condiţia uzuală a filosofiei,
reprezintă conştiinţa filosofică în haine de lucru. Aforismul, spu
nea Lucian Blaga, este o floare in stare de graţie. Aleasă să con
ceapă Logosul şi să-l nască, rară să-l desfăşoare plenitudinar sau
să-i desfolieze toate sensurile încifrate. E rezumatul unei experi
enţe de viaţă, fărâma de înţelepciune care transgresează zădărnici
ile şi amăgirile lumii. De aceea, poate, ele se scriu la o vârstă când
gândirea capătă o anumită detaşare şi limpiditate faţă de contin
genţele existenţei noastre imanente şi efemere.
C.D. Zeletin n-a aşteptat să atingă vârsta senectuţii pentru a se
rosti în adagii. Calităţile trebuincioase aforisticii le-a avut din
totdeauna, iar volumul din 1 982, Ideograme in nisipul coridei, îl
confirma deja ca pe un virtuoz al genului scurt. Era o surpriză
pentru cei ce-l ştiau poet, eseist sau traducător.
0
Cugetările din Adagii surprind nu atât prin spontaneitatea
gândului încărcat de sensuri - calitate cultivată constant de autor cât prin varietatea tematică, prin adâncime şi prin problematica
circumscrisă. Multe din ele izvorăsc dintr-o observaţie delectabilă,
dar gravă asupra viciilor noastre endemice aluvionare şi nevinde
cate - care au alimentat atât de spornic genurile maliţioase.
Nenorocirea românilor, cel puţin astăzi, nu stă in faptul că toţi
sunt deştepţi, ci in aceea că fiecare e cel mai deştept (p. 68).
Sau:
Câtă diferenţă intre o societate in care oamenii sunt deştepţi
şi o societate in care toţi oamenii sunt deştepţi (p. 56).
• C. D. Zeletin, Adagii, Editura Athena, Bucureşti, 1 999.
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Are dreptate. Oamenii ţin astăzi să pară mai mult inteligenţi
decât morali (p. I O). Nu numai astăzi, cei vechi ne-au avertizat de
mult că ştiinţa fără conştiinţă duce la ruina sufletului.
Multe aforisme subîntind actul creaţiei artistice, de la durerile
genezice şi izvoditoare, la înfiorările curcubeice. Unele aduc chiar
a profesiune de credinţă:

Cât de anevoios este să-mi fac din sensibilitate un instrument
de lucru! Trebuie să-i cer să fie fină ca zefirul, dură ca bazaltul şi
să reziste agresiunilor ca o lamă de oţel subţiată până la
transparenţă (p. 2 1 -22).
A înţeles bine modernismul şi postmodernismul când le-a pus
sub semnul neconcordanţei dintre cuvânt şi expresie:

În geneza poeziei e necesară o neatârnare a cuvântului faţă
de gândire, o îmbinare neperfectă a lor, care să îngăduie un joc
al primului în făgaşul celei de-a doua, sustrăgându-se rigorilor şi
înlocuind raporturile de subordonare cerute de gândire cu anume
raporturi de amiciţie. Joc fără contenire de-a v-aţi-ascunselea, cu
scor amânat şi previzibil egal. . (p. 3 8).
.

Aforistica este un gen pretenţios şi C.D. Zeletin ştie bine
acest lucru. Fiecare dintre maximele sale confirmă o sagacitate
adusă în stare de graţie, o spontaneitate de gând croşetată în
filigran. Dumnezeu, spune undeva, nu este al tuturora, cât al
fiecărora... (p. 7). Sau aceasta, care trădează ş1 câte ceva din
imperativele actului de creaţie:

Sufletul contaminează logica. Acolo unde mintea descoperă o
cauză, sufletul vede un pretext (p. 44).
C.D. Zeletin, aflăm din biografia sa care închide volumul,
este un scriitor prolific, cu propensii pentru lucrul bine făcut şi
bine perspectivat. Cei ce-au adăstat prin preajma sa i-au simţit
căldura, francheţea şi generozitatea. Totdeauna am avut impresia
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că ştie tot şi înţelege tot din ceea ce se întâmplă cu noi. Cum ar
putea să-i scape ceva? Îndrăgostit de boltă şi căsătorit cu Terra,
gândul său măsoară nemărginirea a ceea ce este, descifrează
înţelesuri şi extrage sensuri paideice, astrale.
Cum spunea poetul G. Tutoveanu într-un vers mai vechi:

Şi noaptea, printre ramuri şifrunzari
••
Cotrobăiam cu mâna după stele.

Uricar la poarta Moldovei de Jos. Pagini despre
evoluţia spiritului tecucean, volumul III, Editura
Grapho Press, Tecuci, 20 1 2, pp. 20 1 -203 .

••

Versurile de sfârşit ale sonetului Paradis pierdut, din volumul:
G. Tutoveanu, Sonete, Editura Bucovina I. E. Toronţiu, Bucureşti, 1 938, pp.
107- 1 08.
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C.D. Zeletin
Reflectii eminesciene
'

Astăzi, când disoluţia formelor în artă, preconizată şi impusă
încă de acum mai bine de un secol, a început să intre în declin,
conceptul constrângerii creatoare începe să revină. De pildă, abia
acum unii exegeţi ai lui Eminescu încep, evaluându-i proba
efortului, să-şi îndrepte altfel atenţia spre grupele de rime risipite
prin manuscrise, şi care au alcătuit în posteritate un adevărat
dicţionar. Miza poeziei libere o constituie legea minimului efort.
Această scontare presupune prevalarea spontaneităţii şi ignorarea
elaborării în creaţia literară şi chiar - de ce n-am spune-o? ! - a
culturii, apropiind-o de diletantism şi îndepărtând-o de sistemul
prin care clasicismul se recomandă. Opticile în artă trec şi revin,
dar dincolo de această fluctuaţie se afla, şi se află, setea de
inefabil şi de rămânere în timp, un fel de acord imaginat cu
eternitatea. Semiunda pozitivă a legii, mult mai generale, a
oscilaţiei e urmată de semiunda negativă, şi tot aşa... Nu se pot
crea armonii cu disoluţii, nici construcţii prin neantizări. E o lege
aceasta, un nomos suprem al existenţei, scăderea entropiei prin tot
ce se edifică; nici arta nu i se poate sustrage. Sufletul omenesc şi
nevoia lui de stabilitate în armonii nu pot intra în rezonanţă cu
elementul aleatoriu al agitaţiilor, ci numai cu structuri animate de
sens. Privind în acest fel lucrurile, romantismul a fost o tentativă
de a se emancipa de rigori prin exacerbarea libertăţii ... Jubilaţia
artistică e vibraţie, nu confuzie. Nimic în natură nu este asensual;
chiar şi întâmplătorul se supune până la urmă acestei servituţi, ba
încă, privind filozoficeşte, el este necesar.
Formulam aceste reflecţii, în minte cu permanenţa care este,
pentru mine, Eminescu, în a cărui poezie fondul formei, ca să
folosesc sintagma lui Valery, este organic îngemănat cu pulsaţia
colosală a fondului-fond. Adâncimii fondului poetul îi oferea
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adâncimea formei. Ce ar însemna această din urmă noţiune?
Noutatea exprimată ca surpriză, venind să compenseze monotonia
pe care o induce cu timpul uzura limbii folosită ca rimă. Rima rară
este, în acest caz, semn al emancipării de cenuşiul lexical. Mai
mult, Eminescu dovedeşte o virtuozitate a invenţiei care trece
dincolo de surprindere, trece în uimire. Uimirea care, transgresând
artificialul construcţiei, trezeşte starea sublimă. Eminescu a
preluat de la antecesori performanţe care, astăzi, şi-au pierdut
această însuşire, prin exerciţiu îndelungat al limbii, dar le-a
împrospătat graţie unei capacităţi euristice excepţionale, de care
însă nu abuzează. Lucrul acesta îl făcuse şi Baudelaire, în care îl
găsim din plin pe Victor Hugo de pildă, însă în cazul lui
aptitudinea noului era creatoare la nivelul viziunii, nu al lexicului.
Armonia verbală tradiţională îi era de ajuns; o absorbea şi atât.. .
Valorificând formulări moldave, Eminescu creează însă rime noi
şi izbitoare: băte-s-orl profesor ( Versuri cu unghii, în postume),
care moldovenism, în antume, răspunde altuia: îmi va plăce I un
nu ştiu ce (De-or trece anii. . . ), sau Correggio/ înţelegi-o
(Scrisoarea IV), ori Circe I te miri ce (în una din variantele
postumei Iubita vorbeşte, 1 876). Aceste rime rare, de fapt nu rare,
ci rime-creaţii, fiindcă n-au existat niciodată în limbă asemeni
altor rime, fie ele şi rare, nu sunt foarte multe, dar sunt suficiente
pentru a arăta preocuparea poetului pentru invenţie. Eminescu era
prea adânc pentru a se deda focului de artificii al rimelor
preţioase. Nu împingea jocul până la scăpărare şi frivolitate.
Acestor rime-creaţii, care sunt poate, fără voie, ostentaţii, le
corespunde, la antipod, preluarea exactă a unor sintagme ori
versuri ale antecesorilor. Rar, foarte rar. Ele ar putea trezi în
cititor gândul amorţirii instinctului de paternitate literară. Las
deoparte Odă în metru antic, capodoperă a poeziei sale originale,
la baza căreia Perpessicius aşeza o copleşitoare sinteză a
determinărilor ei străine, în special antice (Catullus, Horaţiu etc.),
pentru a aminti, urmând această idee, sonetul, original şi el,
Veneţia, prelucrare a sonetului Venedig al poetului germano
italian Cajetan Cerri. Eminescu a studiat şi tălmăcirile în alte limbi
ale acestui sonet, printre care şi cea franceză, mai liberă, a lui
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Nicolas Martin, poet francez dar cu mamă germană, de unde,
presupunem, o bună posedare a ambelor limbi, preluând de aici
tale quale versul 14: Nu-nvie morţii, e-n zadar, copile! Eminescu
valorifica acest vers de o apreciabilă putere expresivă, ca şi cum
ar fi făcut-o prin dreptul de a vorbi limba universală a giganţilor,
el însuşi gigant, lăsând a se înţelege că ar fi absurd să te gândeşti
la obligaţia de a menţiona paternitatea unor versuri aparţinând
unei limbi cu liber acces.
Trăia în lumea care gândea în basme şi vorbea în poezii ...
Odă în metru antic şi Veneţia reprezintă triumful metamorfozei
unei traduceri de poezie în operă originală.
Marii artişti o făcuseră dintotdeauna. O singură pildă. Cu tot
imensul său orgoliu, Michelangelo prelua în poeziile sale, infinit
mai mult decât Eminescu, expresii şi chiar versuri întregi din
Dante şi mai ales din Petrarca, fără să-şi facă probleme de
apartenenţă auctorială. Un exemplu: versul Miile piacer non
vag/ion un tormento ... , al lui Petrarca (v. 4 din sonetul 1 95, ediţia
Francesco Soave, 1 805) este încorporat întocmai de către
Michelangelo într-unul din sonetele sale ( v. 14 din sonetul 25 1 ,
ediţia Enzo Noe Girardi, 1 960).
Faptul nu ţinea atât de creaţia personală, cât de limba
gnomică a giganţilor. ..

Ateneu, XL, 1 1 - 1 2 (5 1 9-520), noiembrie-decembrie
20 1 2, p. 1 0.
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C.D. Zeletin
Lerui Ler
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Naşterea Domnului nostru Iisus Hristos. Xilogravură de Teodosie Monahul,
realizată între anii 1 83 1 şi 1 832, împodobind Psaltirea tipărită în Mânăstirea
Neamţ. Reproducere după exemplarul familial aflat în Arhiva C.D. Zeletin,
moştenit de la răs-străbunicul său, preotul Petre Spiridon, din satul Burdusaci,
fostul judeţ Tecuci, astăzi în judeţul Bacău.

Vine Crăciunul !
Sub egida staulului, boulenii suflă cald asupra Spiritului ce
tocmai a coborât în Trup, anume pentru ca trupul prăpădiţilor şi
suferinzilor lumii să tresalte şi să se înalţe măcar cu un deget
deasupra sfârşelilor lui mizere, dar trufaşe, spre a vedea Calea.
25 1 "
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Spiritul va să coboare în Trup: începe cu adevărat istoria!
Până la venirea lui Hristos, pridvorul ei orfan, plin ochi, sta să
plesnească sub presiunile aşteptării.
Vine Crăciunul şi lumea va fi stăpânită de Copil. Cad ninsori
înfiorate, fiecare fulg coboară cu iluzia înălţării. Pieptul pămân
tului se umflă alb, crezându-se exonerat de mizeria ce-i dedesubt:
nu presimte salvarea în puritate şi nici nu cugetă la ideea de
pnmemre . . .
Vine Crăciunul, iar eu, om bătrân, lăcrimez în năframa
cuviinţei după dragii mei atât de curaţi, după scumpii mei care nu
mai sunt de multă vreme printre noi. Mă sustrag zarvei luminoase
din jur, fericit să comunic prin bezna îngustă a unui pai de aur cu
ei, căutându-le zadarnic şoapta măcar, ori auirea bătăilor inimii,
căci ei astăzi - vai ! - sunt spirit! Dar cum de rostesc eu această
exclamaţie, când ei se află în afara timpului şi a spaţiului? !
Atâtea aş vrea să-i întreb ! Ia-i de unde nu-s . . .
Întoarce-te, suflete, mai curând la strălucirile calde din jur. La
colinde, la cântecele de stea, la irozi, la daruri. Doar e Crăciunul,
când Fiul lui Dumnezeu intră în Trup. O clipă măcar nu te gândi
la ce-L aşteaptă pe Golgota care a ajuns să fie Terra. Bucură-te şi
nu mai căuta spre rele: ai uitat că Binele învinge şi că nu trebuie
să-i măsori durata cu lungimea vieţii tale? Vezi că orbirea zăpezii
te şi ajută.
Să ne bucurăm: se apropie doar Crăciunul, când Fiul lui
Dumnezeu se întrupează (Iartă-mi, Doamne, păcatul întârzierii în
arheologia etimologiilor: incarnatione--+ (metateză) incranatione
---+ (dublă afereză) carnation--+ (contractare) cration ---+ craciun
---+ Crăciun!).
Vine Crăciunul, cerurile se închid, oamenii se retrag plini de
voioşie într-un amnios unde nu încap melancoliile şi scepticismul.
Biruie satisfacţia imediată, dulcea agresiune a materiei înfloreşte
în bunătăţile de pe masă, încât am şi uitat să dăm fuga la staul cu
apă, căci boulenilor li-i sete. Ne complicăm existenţa fiziologică,
trupul e greu şi languid . . . Paştile sunt hăt departe, Paştile atât de
iubite de ortodocşi, când cerurile, dimpotrivă, se deschid, căci nu
degeaba am numit noi cea dintâi lună a primăverii aprilie, adică
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deschizătoarea noului anotimp. Paştile e al Învierii, al ieşirii din
trup, nu al intrării în trup. Paştile e simplificator: biruie purificarea
spirituală, trupul e mai uşor, întrucât se îndepărtează de el însuşi,
schiţându-se pe sine ca obiect al levitaţiei.
Vine Crăciunul !
Ninsori necontenite, omăt mult şi greu, păcate multe, păcate
grele . . . Mi-i dat astăzi să alunec într-o regresiune spre vremile
primare. Silit de împrejurări, ajung să mă rog doar pentru cerinţele
fundamentale proprii existenţei la limită pe acest pământ ameţit, şi
pentru nimic altceva pământesc. Asemeni celui ce a scris poezia
de retragere în arhaism, Pe decindea Dunării la vale, scriitorul
medic V. Voiculescu, când strămoşii se mulţumeau cu pâinea, apa
şi credinţa, îi murmur şi eu versurile:

Scuturând din bărbi
Smocuri de ninsoare,
Trec smeriţii şărbi
Până la pridvoare.

Scot de sub mintean
Clopote d'acioaie
Şi menesc d'un an
Pricopsit în ploaie.

Mă întorc şi intru în frescă, să nu mai văd şi să nu mai aud.
Ca dovadă, am să numesc oţelul cu termenul de atunci, acioaie.
De acioaie să-mi fie, aşadar, şira spinării, ca să reziste vrăjmăşiei
vremurilor şi poverii câtă va fi. Inima va continua să bată spre
Dumnezeu, albă ca fulgii colindelor.
Fulgii singuri au rămas puri, ca speranţa.
Să cântăm, prin urmare, şi să ne rugăm.
Să psalmodiem în armonie tremuratele colinde sub lumina
ferestrelor României eterne şi să ne rugăm. Zică sau nu zică
fiecare după cum i-i voia:
- Fereşte-mă, Doamne, de pedeapsa de a mă socoti cel mai
deştept şi de fericirea de a fi cel mai prost!
Lerui Ier!

Viaţa medicală, 5 1 -52, 2 1 decembrie 20 1 2, p. 1 6.
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Anca-Michaela Isra�l
C.D. Zeletin poeta doctus, bijutier al
cuvintelor, aristocrat al spiritului
-

Se poate spune că noul volum al lui
C.D. Zeletin, „Rămânerea trecerii", apărut în
editura Spandugino Bucureşti 20 1 1 , este o
adevărată „besactea" cu bijuterii literare: amintiri, evocări, eseuri,
schiţe, convorbiri cu reprezentanţi ai vieţii intelectuale. Aceste
texte, foarte diverse dar toate de o deosebită valoare documentară,
estetică şi artistică, denotă, pe lângă marea erudiţie a autorului, şi
o impresionantă capacitate de înţelegere, redare şi interpretare
originală a întâmplărilor şi evenimentelor trăite de-a lungul anilor,
autorul găsind rapid drumul către esenţă chiar şi în fapte ce par
banale şi pe lângă care mulţi dintre noi trecem rară a le acorda
vreo atenţie. Spaţiul fiind restrâns, prezenta expunere îşi permite
numai câteva consideraţii asupra unui număr redus din textele
volumului.
În povestirile cu subiecte de memorialistică, de înaltă valoare
nu numai documentară dar şi spirituală, autorul ne aduce în faţa
ochilor, cu multă nostalgie, evlavie şi delicateţe, oameni şi locuri
de pe meleagurile natale din timpul copilăriei şi adolescenţei,
figuri de intelectuali care s-au jertfit pentru ridicarea valorică a
ţării, dar şi evenimente istorice tragice care au marcat viaţa satelor
şi oraşelor Moldovei în anii devastărilor din perioada comunistă.
Schiţa „Acvila" este un adevărat poem în proză, cu adâncă
rezonanţă de fior sacru în suflete sensibile şi cu semnificaţie de
simbol pentru istoria ţării; e o bijuterie literară, o reverie
cărturărească, o evocare fascinantă cu mireasmă de legendă, ce
cultivă sugestia subtilă cu semnificaţii multiple şi profunde, redate
cu multă inteligenţă şi eleganţă stilistică.
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În eseul „Plăcerea corecturii", la prima vedere plin de haz,
autorul face de fapt tardiv „haz de necaz"-ul trăit la întâlnirea cu
incultura gravă a unor redactori de editură semidocţi, ajunşi
responsabili cu corectarea şpalturilor. Iar în eseul „Dopul de
plută", plecând de la un fapt banal, scriitorul ajunge la consideraţii
metafizice, prin descoperirea unui „purtător de mesaj", total
neaşteptat, de la un membru al familiei, plecat de mult în lumea de
Dincolo.
În evocarea sculptorului George Apostu, ,, Încleştarea cu butu
ruga", meleagurile natale, suport al moştenirii spirituale a strămo
şilor, servesc drept sursă de inspiraţie acestuia pentru crearea
operei care simbolizează „enigma arhetipurilor". În concepţia lui
C.D. Zeletin, psihanaliza operei lui George Apostu, pornită de la
aspectul exterior restrictiv, precar, sărac, butucănos, aparent
primitiv al statuilor sale care simbolizează lupta ţăranului cu
barda, încleştarea omului cu buturuga, aspect consonant cu
înfăţişarea aspră, aparent necizelată a sculptorului, îşi află cheia
misterului în adâncimile creaţiei care ascunde o viaţă interioară
intensă, încărcată cu „frumuseţi încifrate".
O viziune total originală a scriitorului se remarcă în eseul
„Lecturi în cheia delicateţei", atunci când acesta încearcă o inter
pretare inedită a celebrei fabule a lui La Fontaine „Greierele şi
Furnica", scoţând în evidenţă drept predominantă nu hărnicia
furnicii (cum ne-am obişnuit!), ci atitudinea meschină a acesteia
faţă de greiere, căruia refuză a-i da ajutor; autorul ridică astfel
problema priorităţii lui „a fi" în faţa lui „a avea", concluzionând
că, în viaţă, „a fi" este superior valoric lui „a avea", în acest fel
încercând, cel puţin la modul ideal, simbolic, o reabilitare a
muncii artistului în viaţa societăţii căreia acesta, prin aportul lui, îi
conferă mai multă culoare şi trăire spirituală. Este vorba de un
aspect esenţial al vieţii, remarcat atât de subtil de scriitor, căci
adevărata artă ajută la modelarea sufletului, la formarea
personalităţii umane, cu implicaţii directe în comportamentul
individului în societate, în relaţiile cu semenii săi. Dar, din păcate,
acest aspect e desconsiderat total astăzi, în societatea
contemporană de consum, în care totul se bazează numai pe
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mersul în viteză şi câştig material. Iată deci un aspect de esenţă,
trecut neobservat de cei mai mulţi dintre noi, dar sesizat de
scriitor: preţuirea artei şi a făuritorilor ei de către societate.
Trecând la aspectele de formă, în volumul de faţă, cititorul
capabil a recepta mesajul de înaltă ţinută spirituală al autorului,
este impresionat de frumuseţea exprimării, de arta stilistică ce
străbate întreaga operă literară, declanşând, prin rezonanţă, o
adâncă vibraţie de empatie în sufletul cititorului: acesta ajunge să
se bucure de aproape fiecare cuvânt, de fiecare expresie, de
armonia, sonoritatea, muzicalitatea frazelor. Înalta ţinută a stilului
denotă nu numai o mare erudiţie, dar şi o înzestrare a scriitorului
cu un incontestabil har.
Este adevărat că scrisul lui C.D. Zeletin nu poate fi gustat
decât de un public restrâns, cu o anumită pregătire umanistă,
necesară pătrunderii în universul de mare valoare spirituală şi
estetică al acestor scrieri, cât şi sezisării şi aprecierii eleganţei de
exprimare, a subtilităţilor lingvistice, a virtuozităţii lirice şi
stilistice.
Prin noul său volum, C.D. Zeletin s-a dovedit încă o dată un
artist ultrarafinat şi doct, un fenomen rarissim în cultura româ
nească de azi şi, înainte de toate, un maestru neîntrecut în
mânuirea ideii şi a limbii.
Bucureşti, 7 ianuarie 20 1 2.
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Corina Dimitriu Panaitescu
Charles Baudelaire, Florile Răului,
traducere de C.D. Zeletin
•

Lansarea volumului Florile Răului de Charles Baudelaire, în
traducerea profesorului C.D. Zeletin (ediţia a treia, îngrijită de
Elena Popoiu), este, incontestabil, un moment excepţional, un
adevărat eveniment literar. Pentru că e vorba de tălmăcirea inte
grală a unei opere poetice de mare complexitate, cu multe stavili,
(şi care, mai mult, a avut un destin editorial convulsionat), tradu
cere - de fapt, re-creaţie poetică, în altă limbă, limba română care se întinde pe o perioadă de şaizeci de ani: o viaţă de om!
Ţinta pe care şi-a fixat-o profesorul Zeletin atunci când, în
1 952, a început să traducă poemele lui Baudelaire, a fost extrem
de înaltă şi, prin aceasta, de mare risc. Baudelaire nu este oricine
în lumea poeţilor. El e cel care, aşa cum spune Paul Valery, a
întors poezia franceză înspre esenţa ei şi a deschis larg ecluzele
lirismului modem. Poet genial şi blestemat (maudit), cu totul altfel
decât predecesorii săi, romantici, parnasieni, ori cum se vor mai fi
numit ei, el se plasează, deliberat, în poziţie de diferenţă - ameţi
toare diferenţă! - faţă de confraţi: «Des poetes illustres s'etaient
depuis longtemps partage Ies provinces Ies plus fleuries du
domaine poetique, etc. Je ferai donc autre chose». Poet care com
bină ca nimeni altul carnea cu spiritul, eternitatea cu intimitatea,
luciditatea cu voluptatea, „inteligenţa critică" cu„virtutea poeziei"
(Paul Valery), adâncimea ideii cu perfecţiunea formei. Toate
acestea se regăsesc în Florile Răului şi-l pun la încercare pe
traducător.
Ambiţia traducătorului C.D. Zeletin a fost cu atât mai mare cu
cât el nu s-a mulţumit, aşa cum se întâmplă de obicei, să traducă
•Editura Sfera, Bârlad, 20 1 1 .
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doar unele poeme, alese pentru reprezentativitatea lor (în cadrul
operei poetului respectiv), dar şi pentru reuşita (mai uşor de atins)
în actul de traducere, ipostază, desigur, avantajoasă pentru
traducător. Profesorul Zeletin e cel dintâi traducător al întregii
opere poetice baudelairiene. Aceasta presupune, bineînţeles, un
număr crescut de obstacole, impasuri, dileme. E nevoie, pentru a
te angaja într-o asemenea întreprindere, de pasiune, de capacitatea
de a intra cât mai adânc în operă, deci în trăirile autorului, capa
citatea de a le înţelege şi de a le retrăi. Capacitatea de a te uita pe
tine, în el. Este, acesta, un sacrificiu de sine pe care un bun tradu
cător trebuie să-l facă, dar este, categoric, şi o binecuvântare,
un « don de grâce » pe care nu oricine îl poate primi. Sclipitoarea
demonstraţie de virtuozitate pe care o oferă volumul, în ansamblul
său, face dovada acestui sacrificiu, dar şi a acestei binecuvântări.
Am citit cu încântare echivalările româneşti ale profesorului
Zeletin (pe multe dintre ele le reciteam, altele sunt noi, rodul unei
cercetări tot mai profunde a textului baudelairian) şi nu de puţine
ori am fost uluită (eblouie) de soluţiile poetice găsite la proble
mele adesea insurmontabile, cel puţin la prima vedere, pe care le
pun versurile poetului francez, soluţii care probează mobilitate - a
ideii, a imaginaţiei -, supleţe, varietate a construcţiei verbale,
inventivitate şi, în acelaşi timp, respect pentru textul original, care
rămâne sacru.
În versiunea zeletiniană, fraza curge uşor, vestmântul verbal
se aranjează firesc, natural, pe idee, la fel ca în poemul original.
Nici nu se putea, de altfel, să nu se întâmple aşa, de vreme ce sunt
îndeplinite cu prisosinţă condiţiile obligatorii ale activităţii de
traducere: profesorul Zeletin îl cunoaşte foarte bine pe Baudelaire,
omul şi artistul, cunoaşte până la cele mai subtile nuanţe limba lui
Baudelaire, limba franceză, cunoaşte limba română cu toate resur
sele ei expresive, cu toată bogăţia şi plasticitatea ei şi, mai ales,
dispune de o autentică simţire poetică fără de care nu s-ar putea
înfăptui actul de traducere a poeziei. Baudelaire nu numai că sună
admirabil în româneşte în traducerea lui C.D. Zeletin, dar esenţial
este că Baudelaire rămâne tot Baudelaire.
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Nu pot să nu spun câteva vorbe despre notele şi comentariile
care însoţesc ediţia (de fapt, o adevărată ediţie critică): extrem de
consistente, erudite, elaborate în cea mai bună şi riguroasă tradiţie
filologică, aceste note şi comentarii, de mare utilitate, limpezesc şi
orientează excelent lectura.
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C.D. Zeletin
Trenul
E cel mai firesc lucru ca, în urmă cu 60 de ani, un copil de la
ţară, cum am fost eu, crescut între dealuri mari, să nu fi văzut tren
până la vârsta de 9 ani. Poate mai ciudat e faptul că, în oaza de
cărturărie a casei noastre de la Burdusaci, trenul era totuşi o
permanenţă, abstractă însă pentru mine, cel mai mic din toţi, încât
aş fi fost sigur că la cea dintâi întâlnire cu el n-aş fi reacţionat în
vreun chip aparte. Trei ani la rând, 1 94 1 , 1 942 şi 1 943, bunicii,
Nanu şi Nana, cum le spuneam noi, mergeau cu trăsura peste cinci
dealuri uriaşe, la Bârlad, în vizită la Moşu' Ghiţă, adică la
Gheorghe Palade, blândul judecător al Tribunalului Tutova, fratele
bunicăi Natalia. Bucuria lor era să-l ia cu ei pe nepotul preferat, pe
Lulu, fratele meu mai mare decât mine cu un an, să-i arate trenul,
eventual să şi meargă cu el o staţie-două, urmând să se întoarcă la
Bârlad. Blond, frumos, important prin afecţiunea bunicilor, care,
de altfel, îl şi botezaseră, Lulu urca imediat sus pe capră, dar Nana
îl chema repede lângă ea. Ardea de nerăbdare să ajungă la Bârlad
şi să vadă trenul. Ajunşi la destinaţie, încă din prima zi au urcat în
el şi au mers până la Gara Doaga, de pe malul Siretului. Nanu era
ghid, întrucât se născuse şi copilărise la Nicoreşti. Printr-o
reminiscenţă fonetică din vechime, Nanu îi spunea râului Seretiu
(negreşit diftongaţi iu, cu u cât mai stins ! )
- Dar p e Dada nu-l luaţi? - îndrăznea mama.
- Să mai crească...
... Şi trei ani am tot crescut, numai că în al patrulea, în august
1 944, nu numai că nu ne-am mai dus la Bârlad, cu Dada ori fără
Dada, ci a trebuit ca într-o noapte să plecăm, pe nepusă masă, în
refugiu la Buzău. Ne-am cuibărit mai mult adormiţi sub coviltirul
căruţei trase de cei doi armăsari negri şi iradianţi. Ruşii ajunseseră
cu frontul la Puieşti, târgul de peste dealul plin de păduri şi râpi
dinspre răsărit.
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Şi eu văzusem trenul, însă cu ochii minţii. Aveam o perfectă
reprezentare a lui, dar sonoră, şi veţi vedea în ce fel. Ea completa
imaginea grafică a trenului, întâlnită prin cărţi, reviste ori
fotografii. Cum sonoră, la Burdusaci? Simplu. lată cum.
În marginea dinspre şes a satului Tochile, de sub pădurea
Colonoasa, trăia o bătrână, baba Olimpiada, foarte săracă şi cam
năzdrăvană. Cobora uneori la Burdusaci, cu treburi la noi.
Niciodată însă nu-şi părăsise locurile. Purta veşnic acelaşi cămeşoi
de cânepă în care ar fi încăput trei babe Olimpiade, încât sugera o
uriaşă libertate de mişcare în balonul ei aparent molâu.
Odată, prinzându-mi privirea, mă întrebă oarecum bizar:
- Vrei să vezi trenul?
Şi începu să rostească o horbotă de versuri, la început rar,
apoi progresiv repede, iar spre sfârşit din ce în ce mai rar:

Accelerando:
Stretto:

Rallentando:

Te duc
Te-aduc,
Te duc
Te-aduc,
Te duc,
Te-aduc
Te duc,
Te-aduc etc. etc.
Fa llincă,
Fa Catincă,
Fa Ilincă,
Fa Catincă,
Fa llincă,
Fa Catincă etc. etc.
Te-am dus
Te-am adus
Te-am duss,
Te-am aduss,
Te-am dusss,
Te-am adusss. . .
Sssssss. . .
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O imagine onomatopeică de geniu, concisă la maximum şi cu
sens perfect! Pornirea e înfierbântată, Ilinci/e şi Catincile îţi
zboară multiplicate la ferestre, iar oprirea lină şi fâsâitoare ... Am
notat alături de text trei termeni culţi, numiţi în muzică agogici,
care comandă sporirea sau rărirea mişcării, pentru a trece şi mai
fertil prin grila receptării culte.
Cum ţâşni oare minunăţia asta din gura babei Olimpiada care,
nepărăsind Tochilea ei, nu văzuse cu siguranţă un tren? Probabil
din povestirile soldaţilor lăsaţi la vatră. Ea nu era decât o
traducătoare de poezie .
. . . Dar iată că a trebuit să ne întoarcem din refugiu. Într-o
noapte, ruşii ne-au răpit armăsarii negri pe crupa cărora se
răsfrângea luna. A trebuit să ne întoarcem cu trenul.
Trenul !
În gara Buzău, stăteam pe bagaje, rezemat cu spatele de zid,
când deodată a răsărit, şi încă pe linia întâia, locomotiva. Monstrul
uriaş l-a speriat grozav pe copilul fricos ce eram ! Mi se părea că
va trece peste mine! Îmi venea să împing cu spatele zidul de care
mă rezemam. Urcarea în vagon, ieşirea din traumă!
Şi apoi, o viaţă, sufletul meu a deprins, când accelerando,
când stretto, când rallentando, melancolia trenurilor strecurate
prin văi ori printre prăpăstii carstice. Ba încă am descoperit
nostalgia şi chiar lirica fierăriei unsuroase, oarbe şi atroce a
locomotivei pe care, cu peste 1 50 de ani în urmă, o prefigura
Alfred de Vigny în La ma ison du berger. Poetul francez întrezărea
în droaşca ciobanului fiorosul taur metalic al viitorului. lată un
exemplu, ştiut de toată lumea, însă de la noi:

Trenule, n-ai avea parte
De şuruburile toate
Şi de şina de sub roate,
C-ai dus pe badea departe...
Versuri tot anonime, ca ale babei Olimpiada. Versuri care
înalţă la altitudini lirice noi şi surprinzătoare prozaica fierărie a
trenului. Trebuie să dispui de o generoasă cuprindere istorică,
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instantanee şi vastă, a poeziei populare, ca să-ţi dai seama de fuga
ei de încremenire şi de amestecul încremenirii cu înnoirea. Poezia
e mobilă ca şi transhumanţii, ca şi la maison du berger, ca ş1
TGV-ul („train â grande vitesse") . . .

Ateneu, L, 1 (52 1 ), ianuarie 20 1 3 , p. 8.
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.'Eu îris4 am simţit tottfeauna că tfeţin o vi6raţie sacră
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continuat să urmezeacestormarcări. •

LA O ANIVERSARE

Atenţi l a simbolistica numerelor. nu putem lăsa s<'i treaca o zi anu

me din a doua lună d e primăvara 2013: 1 3 aprilie.

Pre;şedlntelede onoare al Academiei Bârlădene işl anlversează atunci ziua de naştere.

li vom fi alături şi îi adreQm de pe acum, toţi membrii şi prietenii Academiei llârllldcne. urările noastre afoctuoasc

de bine şi sănătate!

Cel mal frumos dar pe care H putem oferi este sa-I citim / sH recitim în mlllastra·l limbll şi sl-1 uram sll atingă, lin

d;1r sigur, cea de-a 7-a rreaptl aScrierilorl

Odată cu aceste urări, ii dedicăm, in .Academia B5rl!idcană" 50, număr fc>"tiv al revistei noastre, paginile ce

um1cază.

La mulţ.i ani, domnule C. D. Zeletinl
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Elena Popoiu
O izbândă a râvnei cărturăreşti:
C.D. Zeletin, Scrieri 1
Un Cuvânt înainte la primul din anunţatele şapte volume de
Scrieri şi o Diacronie întocmită de autor, gândită ca un excurs
biografic - ambele aşezate în deschidere - expun, de-a lungul a
şaptezeci de pagini, reperele existenţei eruditului cărturar
C.D. Zeletin, scriitor, medic şi, vreme de 45 de ani, profesor de
biofizică la Facultatea de Medicină din Bucureşti, venit pe lume în
1 3 aprilie 1 93 5 , „într-o sâmbătă, zi limpede", tatăl punându-i în
mână „prima floare de cais ce apăruse". S criitorul, care-şi
recunoaşte oximoronica alcătuire, împărţită cum e între „vocaţia
lapidarităţii şi palpitul spre expansiune", îşi vede, în ceas fast,
adunate-n bogat cuib, „aripile ostenelilor literare". Priveşte în
urmă cântărind în „felurimea" paginilor, toate scrise sub semnul
lui cum, niciodată al lui cât şi se simte liniştit la gândul că poate
oricând dialoga cu „icoana virtuală a cărţilor nescrise".
Acum se pregăteşte să numere până la şapte Scrierile în curs
de apariţie în seria Distinguo a Editurii Spandugino din Bucureşti,
întreprindere pentru care doamna Lavinia Spandonide, director al
editurii, „spirit în care pulsează râvna faptei elevate", binemerită
deplin acest portret în şapte cuvinte. Suntem în faţa unei Opera
Omnia în şapte părţi : prima, poezia proprie, ultimele două, poezia
altora tradusă de „cel care s-a risipit în ele"; la mijloc, patru
volume de proză „de un fel sau altul" - eseuri, istoriografie, proză
aforistică şi apoftegmatică - întregul împlinindu-se „într-un
continuum urzit de o singură baghetă".
Deloc întâmplător acest şapte! Şapte precum notele fluierate
matinal de un sturz, în cireşul viei lui moş Alexandru Vârlan,
vecinul cel „sprinten la minte, şugubăţ şi subtil" din satul
copilăriei, Burdusacii fraţilor Lutu şi Dada. Adult, fluierul
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continuă să-i sune în auz lui Dada şi îl face să-i aştepte toate cele
şapte note, poruncă sau chemare „la trezie, la graţie, la reflecţie şi
la treabă". Şi, mărturiseşte mai departe scriitorul în Cuvântul
înainte: „N-am putut până azi să mă sustrag ei [poruncii] : stau
multă vreme treaz, ador bunăvoinţa, reflectez şi mă dedau muncii.
Iar când mă odihnesc, nu fac altceva decât să-i aştept fluierătura."
Mult dăruiţi de carte frumoasă de la cel căruia i-a fost „dat
prin fire" să apere „cauza scrisului frumos", trăim bucuria noului
dar de la C.D. Zeletin: o bucurie plină de admiraţie, o admiraţie
vecină cu încântarea, pentru că ne apropiem de o carte seducătoare
pe dinăuntru şi pe dinafară, rafinată ca un palimpsest, elegantă ca
o apariţie din gallimardiana Pleiade şi având tuşeul satinat al
nobilei file de hârtie biblia în nuanţa ivoriului.
Regăsim în ea poezia lui C. D. Zeletin, antologiile reunite în
2005, purtând împreună un titlu de poem, Nu-i mai ajunge
sufletului. . . şi care reprezintă, în fapt, un florilegiu în două părţi,
Călătorie spre transparenţă şi Andaluzia, lor adăugându-li-se şi
cele zece Sonete de odinioară. În total, o sută patru poeme
supravieţuitoare, prin care tind să renască din cenuşă atâtea
versuri îndelung interzise publicării. Toate sunt mărturii ale
vocaţiei dintâi a lui C. D. Zeletin, poezia, niciodată trădată,
vibraţia ei însoţind, pentru mulţi neauzit arpegiu, nevăzut filigran,
fiece rând scris, fiece gând, întreg modul său de existenţă. Ca în
aceste Arpegii de primăvară:
„ În filigran de arbori, giuvaier,
cade-ameţită ţandăra de cer.
O prind în braţe codrii şi-o sărută,
cu ochi închişi, în nebunie mută.
Rămân uitaţi şi n-ăud că-împrejur
au fecundat universal murmur. . .
"
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C.D. Zeletin
Necontenit, Eminescu
Să citim din postume: Stelele-n cer.
Stelele-n cer
Deasupra mărilor
Ard depărtărilor,
Până ce pier.

Zboară ce pot
Şi-a lor întrecere,
Vecinică trecere Asta e tot...

După un semn
Clătind catargele,
Tremură largele
Vase de lemn;

Floare de crâng,
Astfel vieţile
Şi tinereţile
Trec şi se stâng.

Nişte cetăţi
Plutind pe marile
Şi mişcătoarele
Pustietăţi.

Orice noroc
Ş i-ntinde-aripele,
Gonit de clipele
Stării pe loc.

Stol de cocori
Apucă-ntinsele
Şi necuprinsele
Drumuri de nori.

Până nu mor,
Pleacă-te, îngere,
La trista-mi plângere
Plină de-amor.
Nu e păcat
Ca să se lepede
Clipa cea repede
Ce ni s-a dat?

270

https://biblioteca-digitala.ro

Căutam nu de mult un spirit protector al cărui nume să-l
strămut în titlul unei reviste literare a medicilor scriitori, ca să
aline fruntea asudată a medicului artist - un de două ori chinuit şi ca să-i preia cu nervurile denominaţiei parte din pulsaţiile
tâmplei.
Am vânturat un Olimp de zei, mi-am aplecat urechea la
şoapta egeriilor părăsite, m-am rezemat de contrafortul ruinelor
milenare, am cerşit în agora marilor inteligenţe şi, mergând în
susul timpului, nu l-am găsit, până la Dumnezeu, decât pe
Eminescu. Şi dintr-ale haosului văi, o dată numai străbătute de
zvâcnirea românească, frumosul lui chip, închegându-se în
bazaltul străveziu al abstracţiei ultime, a strigat către sufletul meu
slab versul din Stelele-n cer: Clipa cea repede!
Către mine, biet artist nesăbuit ce se gândea doar la eternitate!
Căutând un spirit protector, mi s-a hărăzit un concept.
- Amin !, am îndrăznit un răspuns din strana sfioasă a
singurătăţii mele.
Fiindcă suferinţa bolnavului întăreşte în medic simţul clipei,
revelând sensul şi priveliştea Timpului.
Printr-un uitat dativ de geniu, stelele-n cer ard încă depărtă
rilor până ce pier, făcând cu veşnicia lor, din clipa cea repede, o
permanenţă a sufletului omenesc. Ard pentru deznădăjduiţi, pentru
cei ce călătoresc, pentru cei rătăciţi în lumea largă ori în propriile
hăţişuri ale somei şi ale sufletului, pentru cei flămânzi, pentru cei
arşi de răsfrângerea greşelii în oglinda conştiinţei, pentru cei goi,
pentru cei robiţi. Le ies tuturor în întâmpinare, căci toate rătăcirile
de sub stele sunt suferinţe, de la cele ale moleculei şi ale ţesutului,
până la cele ale psihicului şi ale minţii. Fără să uit de leacul divin
al frumuseţii. Care poate fi şi un drept răpit.
Caută adâncimile din tine şi iubeşte-le!
Caută-ţi părinţii din părinţi în tine, în noianul de suferinţi,
proiectează-i în propriul viitor şi te vor lumina! Gândeşte-i
genetic: astăzi poţi mai mult ca oricând.
Caută să exişti, suflete al meu, între cerul înstelat şi legea
morală din lăuntrul tău, către care se îndrepta admiraţia mereu
27 1
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reînnoită a filozofului ce nu şi-a părăsit o dată măcar burgul. Să fii
bun. Fii stăruitor, fii luminos, fii vrednic, fii fremătător. Date fiind
stelele de pe cer şi legea morală din suflet.
Şi nu uita: clipa e repede.

Alocuţiune rostită în ziua de 1 5 ianuarie 201 3, în
Aula Palatului
Cantacuzino din Bucureşti, Calea
Victoriei, cu prilejul aniversării poetul naţional Mihai
Eminescu, organizată de Fundaţia şi Editura
Spandugino. Cf Oralităţi în volumul de faţă, anul 20 1 3 .
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C.D. Zeletin
Un florilegiu al suferinţei

Eram student în anul 1 956, când, într-un chip cum nu se poate
mai tainic, bătrânul poet Dimitrie Iov ( 1 888- 1 959) a făcut să-mi
parvină manuscrisul a două poezii strecurate din închisoare, poezii
de mare inspiraţie scrise de doi mari poeţi, Nichifor Crainic şi
Radu Gyr, zăcând amândoi în temniţa politică, acolo unde avea să
fie zvârlit peste câteva luni însuşi Dimitrie Iov. Amândouă erau
capodopere: „Unde sânt cei care nu mai sânt?" a celui dintâi şi
„Ast' noapte Iisus mi-a intrat în celulă" a celui de-al doilea, admi
rabil traduse în franceză astăzi de Paula Romanescu în volumul
despre care vom vorbi mai departe. Am şi scris despre Radu Gyr,
pe care, scos din temniţă pentru un scurt răstimp, aveam să-l vizi
tez în clinica unde lucram ca intern. Cred că Radu Gyr rămâne
singurul poet român care, pentru poezia „Ridică-te, Gheorghe,
ridică-te, Ioane !", a fost condamnat la moarte, cum nu s-a
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întâmplat în literatura universală decât cu poetul italian Niccol<'>
Franco ( 1 5 1 5- 1 5 70), executat prin spânzurătoare pentru faptul de
a fi scris o strofă epigramatică împotriva papei Pius al IV-iea ...
Scriitoare de adânci resurse sufleteşti şi cu multiple interese
artistice, Paula Romanescu a alcătuit şi a tradus în limba lui
Victor Hugo Unde sunt cei care nu mai sunt I Ou sont-ils ceux
qui n 'existent plus? Antologie de poezie din închisori. Selecţie şi
traducere: Paula Romanescu. Cuvânt înainte: Dan Puric. Editura
Betta, Bucureşti, 20 1 2. Poezii ale deţinuţilor politici din închiso
rile politice româneşti, mărturii tragice ale unor osândiţi inocenţi,
în care puterea politică ilegitimă întrezărea potenţiale elite inte
lectuale şi nu numai, fortificaţi în pătimiri de neînchipuit. Aceştia
au avut tăria morală de a formula armonii lirice izvorâte din piro
sfera suferinţei lor şi de a le îndrepta, în marea lor majoritate,
către Unicul Izvor al Armoniei. E o „bibliotecă vie", cum spune
traducătoarea, căci mai mult decât vie este viaţa ameninţată de
moarte şi pentru că unele, circulând oral de la un deţinut la altul,
au absorbit şi din căldura lampadoforului. Câteva au izbutit să
evadeze ca printr-o minune, iar cel ce le-a găsit le-a strâns pe
inimă şi le-a scrijelat în memorie. Dată fiind trecerea lor din
gură-n gură, câteva au suferit mici variante, nu atât datorită fap
tului că memoria le-a distorsionat, cât faptului că s-au sudat cu
suferinţa personală a celui care le-a purtat. Şi, apoi, memoria nu-i
infailibilă, probă mirabila felurime a poeziei populare, unde
zadarnic vei căuta matricea printre versiuni ...
Antologării nu i-au scăpat nici poeziile esenţiale, nici poeziile
surpriză. Aflăm, de pildă, că patriotul Corneliu Coposu scria
poezii. Sau că un fizician, cercetător ştiinţific la Institutul de
Fizică Atomică, Fronea Bădulescu, condamnat la moarte, scria
poezii. Ori că un poet, Ion Sofican, cu minţile rătăcite în urma
torturilor, a scris poezii în care s-a întrebat până la moarte, ca
într-un laitmotiv shakespearian: „eu de ce am fost condamnat?".
Sau întâlnirea în paginile acestui răboj înlăcrimat a unui excelent
epigramist, juristul Ghiocel Constantinescu. Ori a complexului
artist plastic Dragoş Morărescu, prieten al celui ce scrie aceste
rânduri, care a fost osândit la 25 de ani de muncă silnică pentru a
-
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fi imprimat un volum de poezii ale lui Valeriu Cârdu. Ori pe
Vasile Militaru, a cărui poezie, orice s-ar spune, a cultivat decenii
la rând în sufletul săteanului elevat ori al citadinului nostalgic (în
sensul etimologiei cuvântului) nobleţea părerii de rău a despărţirii
de vatra strămoşească. Ori îl întâlnim pe Gheorghe Penciu,
venerat prieten al meu, în braţele căruia s-a prăpădit, la Gherla,
bătrânul poet Dimitrie Iov, într-o hipertermie care nu s-a bucurat
nici măcar de nasturele unui banal piramidon ...
Descopăr medici scriitori: Ionel Zeana, poate cel mai talentat
poet al acestei bresle, Nicolae Nicolau, Despa Olaru, Ana Maria
Marin ş.a. Printre condamnaţii la moarte, chit că pedeapsa li s-a
preschimbat în muncă silnică pe viaţă, aflăm poeţi mai mult sau
mai puţin vibranţi: Radu Gyr, Grigore Zamfiroiu, Ion Caraion,
Vasile Blănaru (Cezar Flamură), mai sus-amintitul Fronea
Bădulescu ...
Un caz particular, care ar fi trebuit să aibă o mai puternică
zvâcnire în acest florilegiu deosebit de meritoriu, este cel al lui
Costache Oprişan ( 1 92 1- 1 958), poet, desenator şi filozof, care ar
fi putut să devină unul dintre cei mai importanţi intelectuali şi
artişti ai României, omorât la 3 7 de ani, în închisoarea comunistă,
în cele mai mari chinuri ce pot fi imaginate în istoria universală a
torturii umane: el ilustra astfel imaterialitatea la care poate ajunge
omul prin suferinţă şi sfinţenia batjocorită de către semenul schin
giuitor. Cu numai câţiva ani înainte, prin cultură şi vivacitate de
spirit, poate chiar prin geniu, îl speriase, la Universitatea din
Berlin, pe Martin Heidegger. Folosesc expresia lui Caragiale când
vorbea despre fratele lui Mihai Eminescu, Iorgu, ofiţer aflat la
Academia Militară din Berlin, care îl „speriase" prin inteligenţă pe
mareşalul Moltke ... Costache Oprişan a stat în celula de la Jilava
cu viitorul preot Gheorghe Calciu, Marcel Petrişor şi Iosif I. Iosif.
Văzând cum Costache Oprişan alunecă în moarte prin ferfeniţa
pulmonară a tuberculozei, Gheorghe Calciu, înţepându-şi o venă,
şi-a scos sânge, în gamela de tablă, aşteptând să se închege ca să-i
dea pe urmă o lingură-două de plasmă, în dumnezeiasca speranţă
de a-l salva...
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Cunoscătoare a limbii franceze până la subtilităţile ei, Paula
Romanescu a tradus cu măiestrie poezia acestor suflete sfinţite
prin schingiuire şi moarte. Arta sa se dovedeşte şi în această
operă, însoţită de ilustraţii inspirate ale Adinei Romanescu.
Frumuseţea, mlădierea, soluţiile ingenioase şi, nu în ultimă
instanţă, fidelitatea sunt grăitoare pentru poeta care a tradus culmi
ale liricii, de la rubaiatele lui Omar Khayyam la poezia lui Mihai
Eminescu.

Viaţa medicală, XXV, 4, 25 ianuarie 20 1 3 , p. 1 2 .
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Prof. dr. Constantin Dimoftache Zeletin
George Emil Palade a călătorit singur
pe şoseaua aparent pustie a esenţelor. ..

Constantin Dimoftache Zeletin

(77 de ani) este profesor uni

versitar, specialist în biofizică, membru titular al Academiei de
Ştiinţe Medicale, preşedinte al Societăţii Medicilor Scriitori şi
Publicişti din România, dar şi poet, traducător şi eseist. De George
Emil Palade îl leagă o prietenie pe care zecile de depeşe cu expe
ditor şi destinatar pe două continente ar caracteriza-o cu un singur
cuvânt: intimă. Şi două ramuri în arborele genealogic - este nepot
de văr primar cu savantul. Constantin Dimoftache Zeletin a lucrat,
cu intermitenţele fireşti, vreme de

40 de ani la genealogia familiei

Palade. În arhive, subsoluri sau poduri, cu registre, cu acte vechi,
care se adună în timp şi-i copleşesc pe cei slabi. Dar domnia sa are
maturitatea echilibrului, oricât de nefiresc ar părea acest lucru
pentru un poet.
Constantin Dimoftache ştie tot despre George Emil Palade,
nu-i o exagerare j urnalistică. De pildă, cunoaşte acest amănunt
esenţial:

Constantin

Dimoftache,

bunicul

său

omonim,

s-a

căsătorit cu Natalia, sora colegului său de la şcoala normală, Emil
Palade (tatăl savantului), din admiraţie pentru el. Era şef de
promoţie şi era genial. Din admiraţie! Constantin Dimoftache este
unul dintre aceia care înţeleg sensul minutelor ce se adună în
spatele oamenilor. Şi are însuşirea rară de a le putea explica.
Acum, câteva detalii, dar fundamentale, despre George Emil
Palade, adică unchiul Gigi.

I-aţi cunoscut pe părinţii lui George Emil Palade. Cum l-au
influenţat?
Mama sa, Tanţi, era foarte frumoasă, aeriană, neinteresată
prea mult de realităţi. Plutea. Însă „Tata" (n.r. : profesorul de filo
zofie şi pedagogie Emil Palade) făcea de toate: lucra tapiţerie,
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construia mobilă, punea murături, frământa şi cocea cozonaci şi
absolut toate treburile presupuse de o gospodărie. Repara tot.
Înzestrarea aceasta a trecut la fiu sub forma abilităţii, a
manualităţii, a reconstituirilor de structuri microscopice, a
alcătuirilor de structuri, a legăturii obiectului cu funcţia. Asta era
obsesia lui Palade: organul, creaţia funcţiei. Pare o banalitate, dar
sute, poate mii de savanţi au făcut mari descoperiri, totuşi, cu
toată măreţia lor, rămân periferiale. Palade a făcut ceea ce a făcut
Moise: a lovit stânca şi a ţâşnit apa! El şi-a propus să descopere
esenţialul acoperit de toate cazurile particulare ale formelor, atât
de felurite, de viaţă: „S-a mers foarte departe în privinţa
cunoaşterii particularului şi nu tot atât de departe în cunoaşterea
esenţialului".

C.D. Zeletin, alături de unchiul George, la prima revenire în ţară.

Cum era savantul în relaţia dumneavoastră ori cu familia?
Ţinea la familie, ţinea la mine, dar rămânea un om rezervat.
Adiabatic (n.r. : nu permite schimbul de căldură cu exteriorul), mai
degrabă. Începând cu neamurile. Nu se trăgea de şireturi cu
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nimeni. De la mama sa a moştenit capacitatea de a se putea izola
de ambianţă, concentrându-se asupra ideii ce-l stăpânea, fapt ce
dădea impresia de închidere în sine, poate de a se gândi prea mult
la sine. Dacă la mama lui această caracteristică poate fi privită ca
o meteahnă, la fiul ei a fost o virtute creatoare. Fără ea nu ar fi
putut să izbândească în chip strălucitor în demersul ştiinţific.
Pleca la ora 9 de acasă la Institut, iar la 23 se întorcea. O viaţă
întreagă!

Nu neglija familia?
Sigur, aşa stând lucrurile, nu puteau să nu se ivească nepo
triviri în mersul pe care-l presupune viaţa de familie. Cine va scrie
o biografie atentă, cuprinzătoare şi, poate, psihanalitică, va trebui
s-o caute pe Ana în zid. Şi va găsi mai multe Ane. Ca în viaţa
oricărui erou. Palade s-a dispensat de tot ce era redundant, de tot
ce era întâmplător, de tot ce putea să distragă. De aceea, în
minunatul lui drum în viaţă, el pare să fi călătorit singur pe o
şosea aparent pustie, ca şi cum n-ar fi văzut în stânga şi în
dreapta, cu ochii aţintiţi la idealul propus. E o metaforă . . .
Deoarece nici p e şosea nu era singur, iar în stânga ş i în dreapta
vedea necrezut de bine.

Oare ar fi avut acelaşi succes şi fără această relativă
izolare?
Într-adevăr, izolarea era relativă. Un savant atât de viu, de
colocvial, atât de interesat de realizările ştiinţifice ale colegilor,
atât de „la zi" cu absolut tot progresul ştiinţific mondial nu poate
fi un izolat. Mai curând, trăia în spiritul izolării, ceea ce e altceva.
Acest spirit îi era prielnic. Iată răspunsul la întrebare.
Se gândea să se întoarcă în ţară?
În scrisoarea din 1 8 ianuarie 1 94 7, trimisă de la Institutul
Rockefeller din New York lui Grigore T. Popa, maestrul său, Pa
lade îl întreabă pe acesta dacă nu cumva are nevoie de ajutor la
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catedră, ştiind cât e de aglomerat cu lucrări, cursuri, examene,
prezentări, laboratoare, cerându-i părerea dacă trebuie să se
întoarcă în ţară sau să rămână în S.U.A. Răspunsul a fost nu.
Acest „Nu!" al lui Grigore T. Popa a însemnat oferirea prilejului
de a rămâne în S.U.A., unde avea să realizeze o suită de
descoperiri fundamentale în biologia celulară, crearea însăşi a
acestei discipline. A însemnat Nobelul pentru România. Dacă
spunea „Da", venea să îl ajute.

Nunta cu Irina Malaxa a fost un eveniment monden?
Deloc ! Î l poţi compara cu întâlnirea a doi-trei prieteni, care
iau masa repede, fiindcă pleacă trenul. Inginerul Malaxa, care a
fost un om de geniu, avea domiciliul forţat, impus de Mareşalul
Antonescu. A ieşit de aici doar în ziua slujbei religioase, săvârşită
la Biserica Boteanu. Au participat familia, prietenul şi viitorul
mare chirurg Ion (Cuti)Juvara, cardiologul Iuliu Popescu şi, poate,
una sau două persoane. Atât, asta a fost nunta.

A avut o relaţie strânsă cu inginerul?
Vă dau un exemplu: pe 24 decembrie 1 958, inginerul Nicolae
Malaxa a petrecut Crăciunul cu familia. Şi i-a adus lui George
Emil Palade un cadou. Era cartea lui Werner Heisenberg, „Physics
and Philosophy", pe care i-a scris următoarea dedicaţie: „Docto
rului George Palade. Anticipare la premiul Nobel". Cu 1 6 ani
înainte! Erau sute de cercetători la Rockefeller Institute, de toate
naţiile ! Inginerul avea o intuiţie valorică excepţională şi o modes
tie extraordinară. Se vede chiar şi după felul cum a semnat:
„N.M.". Lapidaritate, siguranţă şi instinct valoric. Instinctul
valoric îl proiecta şi asupra muncitorilor şi a oamenilor cu care se
înconjura. Nimic redundant, niciun epitet. Muncă şi gândul
scufundat în muncă.
Interviu de Andrada Floria şi Laurenţiu Ungureanu.

Adevărul weekend, 82, 1 -3 februarie 20 1 3 , p. 1 7 . Fragment.
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C.D. Zeletin
Ion Hobana.
Doi ani de la alunecarea în neant
Rar mi-a fost dat să întâlnesc un scriitor care, în viaţa de toate
zilele, să exceleze mai mult ca el în exprimarea cu puţinătate a
multului. Cheia nu i se afla în buzunarul oricui. Nimeni nu ordona
mai bine distanţa dintre el şi semen, inducând alcătuirea în jur a
unui cristal care, evident, era şi luminos şi proprietar al unei
temperaturi constante, temperate îndeobşte, dacă nu scăzute. La
trecerea lui, adia un aer de clasicitate şi decenţă. Norma,
constanţa... La temelia culturii sale temerare rezida erudiţia
rânduită de simţul valorii şi liniştea prielnică lucrării spiritului. Iar
prietenia lui era un distilat care se degusta, nu se bea.
Clasicitatea înseamnă, printre altele, prevalarea raţiunii asupra
simţămintelor şi o cenzură, dacă se poate perfectă, a efuziunilor.
Dimpotrivă, romantismul - de presupus la un artist, iar scriitorul e
un artist - implică supremaţia sentimentului şi înăbuşirea
raţionalului, a controlului şi, dacă se poate, a înfrânării, în timp ce
exaltă ieşirea din fire, părăsirea sinelui sau chiar nebunia. Or, Ion
Hobana era un potir al reţinerii, înălţat deasupra unui secol
zbuciumat, aspru, întors pe dos, dement ori vulgar. Părea un totem
al imobilismului, ochi rece al înregistrării a toate, în vederea unei
judecăţi la care te gândeai îndată ce privirile ţi se încrucişau cu ale
lui. El poate nici nu se gândea la asta, absorbit de un gând ori
ascunzând vreo îndrăzneală, din decenţa nu numai de a nu fi
percepută, dar nici măcar bănuită. Cu toate acestea, nu era un
misterios. Egalitatea cu sine însuşi îi era la qualite maîtresse, ca să
folosesc expresia impusă de Hippolyte Taine.
Ion Hobana a abordat, după cum se ştie, literatura de
anticipaţie şi domeniul S.F. care, departe de canon, e o liturghie a
28 1
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ştiinţelor exacte, oficiată în tonurile libere şi dezlănţuite ale
fanteziei, ultimul lucru pe care ţi l-ai fi putut imagina la acest
intelectual echilibrat şi rece. Eu îl ştiam, încă din adolescenţa
noastră liceală, fascinat de ştiinţele exacte, ale căror limite încerca
să le conteste, în nici un caz să le brutalizeze cu berbecele
spargerii porţilor de cetate. Nu invada, nu domina. De aceea,
târziu, în unele colocvii S.F. ale televiziunii, tempera prin
prestigiu, şi absolut fără nici un efort, vivacitatea convivilor docţi
dar aprinşi de fantezie ori de scuturăturile vocaţiei euristice. La un
moment dat, aceştia păreau meteoriţi înfierbântaţi evoluând pe
orbitele lor în jurul ochiului atoatevăzător al lui Ion Hobana,
demiurg al fanteziei şi strateg al măsurii. Pentru el, domeniul
literaturii S.F. şi de anticipaţie era o contemplare voită, erudit
indusă, a unei clasicităţi înnăscute, definită prin echilibru şi
cenzură a mişcării. Nu i-aş fi putut suspecta vreo furoare
romantică, prin care sentimentul să treacă înaintea raţiunii,
uzurpându-i primatul. De aceea, într-o iarnă de acum vreo 40 de
ani, când mă aflam retras într-o căsuţă pe Cumpătul, lângă Sinaia,
ca să pot lucra în linişte volumul Michelangelo, Sonete şi
crâmpeie de sonet şi-mi consumam recreaţiile plimbându-mă prin
viscol cu Edgar Papu şi cu scriitoarea J., am rămas de-a dreptul
descumpănit când aceasta mi-a destăinuit, cu o derutantă lipsă de
complexe, pasiunea ei devastatoare, împărtăşită reciproc, pentru
Ion Hobana.
- Cum, nu ştii?!
Nu numai că nu ştiam, dar nici nu credeam. Nici măcar că e
un sentimental, foarte distilat într-adevăr, fapt de care, totuşi,
aveam să mă conving mult mai târziu. .. Se întâmplase şi cu
George Enescu şi cu Emil Cioran. Doi devastaţi ai iubirii ...
Deşi amândoi, el şi eu, bârlădeni trăitori în Bucureşti încă din
tinereţe, e greu de închipuit că nu am întreţinut relaţii. El era
secretarul Uniunii Scriitorilor, eu membru al ei din 1 967, aşa că
era fatal să ne întâlnim aici, din când în când, la adunările
generale, cele la care am apucat să mă duc. Nu erau însă întâlniri,
ci intersectări.
Abia în iama anului 1 990 i-am propus o întâlnire la Uniunea
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Scriitorilor, cu scopul de a resuscita la vedere societatea artistică
Academia Bârlădeană, strămutată la Bucureşti după 1 957, anul
morţii poetului G.Tutoveanu, unul din cei trei fondatori, în 1 9 1 5, a
acestei societăţi care, iată, peste două primăveri va împ lini 1 00 de
ani de existenţă. Perioada ei bucureşteană se termina. In toţi aceşti
ani, viaţa ei consta în întâlniri discrete ale unor scriitori pe care
i-aş distribui în două grupuri. În primul, în afară de G. G. Ursu şi
cel ce iscăleşte aceste rânduri, ar intra unii dintre cei dintâi
membri ai acestei nobile înfrăţiri scriitoriceşti, ca: Virgil
Nitzulescu, Dimitrie lov, Ion Buzdugan, Alexandru şi Polidor
Tutoveanu, Natalia Negru (în deplasările ei în Bucureşti, care nu
erau chiar puţine), B. Jordan, Mihail Straje, Mihail Lungianu, Paul
Viscocil, Florica Ionescu-Tutoveanu, V. Damaschin, George
Ioniţă, Gh. Damaschin ş.a. (Am spus discrete, deoarece în anii
cumpliţi ai comunismului, simpla întâlnire pe stradă a doi-trei
scriitori era primejdioasă. Arătând câteva fotografii făcute de
fratele meu, Paul, în Parcul Carol, în anul 1 958, înfăţişându-mă
împreună cu Ion Buzdugan şi G. G. Ursu, cineva a remarcat:
„
Dar sunt şterse de tot!" Erau, într-adevăr, şterse, dar totuşi
recognoscibile, deoarece întâlnirile noastre aveau loc anume seara,
ca să fim protejaţi de întuneric ... ).
Un al doilea grup al Academiei Bârlădene în perioada
bucureşteană întrunea nume noi, de non-bârlădeni, ataşate ei ca
faţă de un concept nostalgic: Radu D. Rosetti, Ion Larian
Postolache, Tudor Dorin, Virgil Carianopol, Nicolae Crevedia,
doctorul psihanalist I. Popescu-Sibiu, violonistul Constantin
Bobescu, pictorii George Catargi, Sorin Ionescu, Florian
Calafeteanu ş.a.
Revenind la întâlnirea de la Uniunea Scriitorilor: a fost pentru
întâia oară când l-am văzut pe Ion Hobana frenetic. Firea închisă
se deschisese. Impenetrabilul de odinioară se arăta acum un trăitor
de idealuri lesne divulgate, retractilul devenise centrifug. Am
schiţat câteva machete pentru o viitoare revistă intitulată
Academia Bârlădeană, i-am organizat rubrici, am alcătuit liste de
colaboratori etc. Am şi acum pe undeva aceste bruioane... A
povestit cu emoţie sărbătorirea, în îngrijorătorul an 1 947, în casa
-
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părinţilor săi, a maestrului G. Tutoveanu, care împlinise 75 de ani.
Crampa dictaturii îl slăbise din chingi acum şi, poate, din spaime
ori calcule, iar grija prudenţei şi a măştii se volatilizase:
închipuiţi-vă că zâmbea...
Din acel moment am devenit prieteni. Mă vizita acasă, pe
strada Barbu Delavrancea, îmi comenta mica grădină, absorbea
elemente agreabile ori interesante ale ambianţei şi le exprima,
indicând prin aceasta că trăia în afară, că se bucura de splendorile
lumii şi că părăsise în bună măsură un nu-ştiu-ce dicteu sever pe
care spiritul îl întorcea necontenit asupra lui însuşi. Comunica.
Împărtăşea bucurii. Vorbea de munca, de cărţile şi de proiectele
lui. Nu mi-a mai spus nici domnule Zeletin, nici domnule doctor,
ci numai prietene şi iubit prieten. Iar eu ţineam, într-adevăr, la el
şi-l numeam cu aceleaşi apelative. Nostalgia bârlădeană ne
învăluia cu fiorul nenumit care exprimă nota majoră a unui
anotimp sufletesc fără sfârşit.
După 1 990, anul reînfiinţării oficiale a Academiei Bârlădene,
mergeam împreună la Bârlad, invitaţi periodic ai municipalităţii,
şi ne întorceam tot împreună. Călătoria cu trenul ne prilejuia un
dialog cărturăresc fără răgaz. Simţeam, cu o senzaţie de concreteţe
rar întâlnită, comprimarea celor 4-5 ore ale drumului în una
singură. Am numit, în glumă, aceste călătorii simpozioane, ceea ce
şi erau. Foarte vii, spontane şi ivite dintr-o caldă necesitate
convivială. I-am descoperit cu uimire uşurinţa de a se mişca în
literatura italiană. Odată am şi schiţat un proiect comun de
cercetare istoriografică privitoare la profesorul de italiană de la
Liceul „Gheorghe Roşca Codreanu", Benedetto de Luca, scriitor
şi publicist. Primum movens îl constituia, pentru Ion Hobana,
faptul că acest italian stabilit o vreme în ţara noastră, scrisese în
1 905 cel dintâi articol din România despre Jules Veme. Pentru Ion
Hobana, care pregătea de multă vreme o exegeză,ce avea să apară
mai târziu, a scriitorului francez, ideea venea cu plăcerile unei
subtile înfrăţiri a ecourilor româneşti cu o împământenire mai
veche prin unele subiecte julesvemiene cu geneză românească.
Faptul de a fi susţinut în străinătate conferinţe în una din limbile
pe care le poseda m-a umplut de o stimă intelectuală prin care îl
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apropiam, păstrând proporţia, de unii dintre marii intelectuali
dinainte de comunism, care îşi rosteau alocuţiunile după limba
proprie a ţării pe care o vizitau. Nu mă refer numai la vibranţii
Iorga ori Titulescu, ci la mulţi alţii, ilustrativi pentru cultura ţării
noastre, printre care se aflau şi iluştri medici români. Ar fi de
ajuns să-i amintesc pe Thoma Ionescu, Ion Cantacuzino ori Gh.
Marinescu. Ştim cu toţii cum îşi ridicau românii de altădată
privirile spre astfel de personalităţi-modele ...
Tatăl lui Ion Hobana a fost magistratul Ion Manta-Roşie,
scriitor ce semna cu pseudonimul I. Delamisa. Rămăsese unul
dintre prietenii cei mai credincioşi ai lui George Tutoveanu, de
care îl lega şi satul de naştere, Sălceni ori Pupezeni, în care
bătrânul poet copilărise. În anii de ascensiune a comunismului şi,
deci, de răsturnare a valorilor, 1 947-1 950, la Cenaclul
,,A. Vlahuţă" ce se ţinea la Casa Naţională „Stroe S. Belloescu"
din Bârlad, magistratul scriitor, care stătea totdeauna la dreapta
maestrului Tutoveanu, menţinea cumpăna bunei cuviinţe. Asta
nu-l împiedica să separe infailibil grâul de neghină în mod
necruţător, sentenţios şi, deci, fără verbiaj. Decizia lui era buză de
sabie. Am fost şi eu unul dintre cei care i-au simţit tăişul, când i-a
reproşat dur copilului timid ce eram, şi care îndrăznise şi el cu o
poezie evident slabă, de altfel singura pe care acitit-o în nobilul
aşezământ, că „poezia e marmură de Carrara! " ... Dar, cum le
potriveşte Dumnezeu pe toate! Dacă nu ar fi existat tunetul acestui
apostrof, maestrul Tutoveanu poate nu s-ar fi apropiat imediat de
mine, nu m-ar fi invitat în colţul de rai de pe Bulevardul Epureanu
4 1 , unde locuia, şi nu mi-ar fi fortificat pentru totdeauna credinţa
în arta scrisului. Este un tâlc de Sus: ..
Când, în 1 986, a murit Ion Manta-Roşie, mutat între timp la
Bucureşti, fiul m-a rugat să vorbesc la înmormântare, şi am
făcut-o, întru slava celui plecat dintre noi, a poetului
G. Tutoveanu, pe care l-a iubit atât de mult, şi a Academiei
Bârlădene ... Ion Hobana nu a aflat niciodată de zguduitura din anii
adolescenţei mele. Ba dimpotrivă, în anul 2003, cred, când i s-a
stins şi soţia, frumoasa bârlădeancă de altădată Fifi (Sofia)
Enăchescu, trista rugăminte s-a repetat suav şi am rostit un
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panegiric inspirat în capela Cimitirului Izvorul Nou. În timp ce
vorbeam, a survenit ceva fantastic: prin uşa larg deschisă către
soarele toamnei, o frunză galbenă de arţar s-a ivit în căderea ei
legănată în cadrul larg al uşei, a rămas pentru o fracţiune de
secundă suspendată, de parcă Dumnezeu ar fi suprimat forţa de
gravitaţie a Terrei, după care şi-a reluat cu micul ei rost zborul
legănat spre Rostul cel Mare. Un rămas bun mai filozofic nici nu
putea să existe. Se despărţeau două frumoase, fiecare părăsindu-şi
definitiv creanga„.
Boala lui Ion Hobana a fost insidioasă şi descurajantă. De
altfel, presimţea, cred, plecarea. În urmă cu vreo nouă ani, ne
aflam împreună în hotelul Moldova din Bârlad, invitaţi cu un
prilej scriitoricesc. Am rămas surprins când, într-o dimineaţă, mi-a
bătut la uşă (el !) şi a intrat ca să-mi dăruiască „anume, aici la
Bârlad", un pachet cu scrisori ale lui G. Tutoveanu către tatăl său
(„Mult iubitul meu Ionică"), fotografii vechi, acte, numere
disparate ale unor reviste literare, manuscrise şi altele. Mi-a dat de
gândit tonul testamentar. Târziu, după câţiva ani, deşi căzuse la
pat, stoicismul şi demnitatea lui perfectă au completat clasicismul
pe fundalul căruia îmi dezvolt astăzi aceste pagini pline de o
mâhnire fără leac.
Împreună cu fratele meu Paul, am fost în dimineaţa
înmormântării la Uniunea Scriitorilor, din vila Catargi-Monteoru
de pe Calea Victoriei, unde era depus. M-a surprins holul pustiu.
Sorin, fiul lui, care asemeni tatălui vorbeşte atât cât trebuie, ne-a
destăinuit cu tristeţe şi nedumerire faptul că până la acea oră,
unsprezece, nu venise nici o oficialitate, nici măcar din instituţia
unde lucrase ani şi ani şi în care ne aflam„. La cimitir însă, când
am luat cuvântul, capela era plină ochi de admiratorii scrisului
său. Cei mai mulţi erau fantaşti de notorietate, savanţi ai genului
ilustrat admirabil de maestrul lor, pe care, se vedea, îl plângeau
din suflet. Nu mi l-aş fi putut imagina vreodată aureolat de o
cunună de lacrimi, şi încă fierbinţi.
Ce va fi spus el de această efuziune? Totdeauna a lăsat
impresia unui judecător care se abţine în a se exprima. În lumea
aceasta era un izolat, nu ştiu dacă din principiu ori din rezervă faţă
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de forfota socială, de amestecătura şi fermentaţiile vieţii. El iubea
comuniunea cu esenţele, cu distilarea, cu precizia şi avea oroare
faţă de haotic. Pe de altă parte, s-ar putea ca tocmai din această
dispoziţie înnăscută să se fi devotat, compensatoriu, mişcării
marilor idei ştiinţifice şi îndrăznelilor necenzurate ale imaginaţiei.
Altfel, consuna profund cu aşezarea a tot ce se agită.
Iată, doi ani de când Ion Hobana a alunecat în neant, ca să se
împlinească aşezarea lui în Aşezarea cea Mare.

25 ianuarie 20 1 3 .
Baaadul literar, VII, 1 -2 (24-25), februarie-mai 20 1 3, pp. 20-23 .
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C.D. Zeletin
Lumina caisului meu
Într-un orăşel cochet al Moldovei de Jos, la capătul unei
fundături unde respiră singurătatea vremurilor de odinioară, există
o casă din care stăpânii au plecat pe drumul fără întoarcere. Însă
casa adună în ea vredniciile fiului lor, moştenitorul, vărul meu
Gabriel, stabilit în Bucureşti, dar întorcându-se la vatra
părintească tot la două săptămâni. El a redat-o frumuseţii ei
primare, făcând-o să pară, în privinţa funcţionalităţii, o metaforă a
ceasului atomic. După moartea părinţilor, nu a mai fost locuită, cu
excepţia unui scurt episod fără semnificaţie. Însă Gabriel a
modernizat-o în toate privinţele, redând-o privirii ca nou-nouţă. A
avut grijă s-o înzestreze cu performanţele de ultimă zi ale
securizării, care o slujesc, strajă a unei singurătăţi vii, anunţându-l
sonor şi cu replică imediată la Bucureşti până şi de eventualul
balans al unui posibil paing ce-ar trece prin faţa senzorilor.
Odată, în magazia plină de toate aparatele cu putinţă,
mecanice, termice ori electronice, de îngrij ire a viei, pomilor,
canalizării etc., a intrat, Dumnezeu ştie pe unde, un şoricel,
declanşând alarma, transmisă instantaneu agenţilor speciali din
cochetul orăşel, dar şi la Bucureşti. Conflictul care tulburase pacea
s-a stins în cinci minute! Sistemul de semnalizare rămâne
echivalentul unei făclii ce arde zi şi noapte luminând trecutul şi
exprimând pietatea fiului. Gabriel vine aici ca la un templu al
amintirii. Amintirea părinţilor şi a copilăriei lui. Muncă enormă
pentru o alcătuire nevăzută şi inefabilă. Întoarcerile, cu oricâtă
trudă l-ar încărca, rămân oficieri tainice.
La miazăzi se află via, îngrijită nemţeşte şi cu ustensile
modernissime de către fiul bucureştean, trăitor la distanţă de
câteva sute de kilometri de casa nostalgiei. Piste de ciment
infailibil conduc la două chioşcuri acoperite de broboada lejeră a
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viţei de vie, ale căror bănci aşteaptă, aşteaptă . . . Pentru pământul
negru şi sănătos al grădinii, unde cu un secol în urmă fusese
pepiniera unui belgian, pistele asigură puritatea întregului
aşezământ, pe dinafară şi - mai ales - pe dinăuntru: nu ajunge în
casă, adusă pe tălpi, nici o fărâmă de ţărână. În singurătatea lor,
parcă aşteaptă aterizarea zeiţei astrale a curăţeniei şi a lucrului
rară cusur al mâinilor şi minţii omeneşti. Câţiva nuci, în curând
cât casa, dau gravitate ambianţei, doi-trei meri şi un cais
adolescent spre poartă. Singurul.
Stăpână e ţestoasa, aspră la căutătură, drăgălaşă, nu prea
bătrâioară şi enigmatică. Ea e sufletul grădinii şi ar ţine locul lui
Grivei dacă n-ar fi mută şi n-ar dispărea din post cu lunile,
ascunzându-se probabil în pământ, ca să contribuie şi ea la
împlinirea marii absenţe.
Dar caisul de la nord! Gabriel nu ştie că al meu e caisul ! E al
meu în gând . . .
Caisul adolescent al acestei toamne care şi-a coborât negura
octobră până la creştetul lui bălai de viking ... Caisul meu, al cărui
coronament e plin ochi de frunze galbene-galbene şi egale, din
care a dispărut ultima moleculă de clorofilă, luminează dinspre
frunziş în afară, ca o încurajare îndreptată spre posomorârea
anotimpului încă uscat. Galbenul perfect şi omogen al frunzelor
neclintite de nici o adiere pare, în ţarcul imens al gardurilor,
ultima sursă de lumină de pe pământ, menită să compenseze
apăsarea cenuşie a bolţii coborâte. Ideea de sursă a luminii e o
iluzie, deoarece, ştiinţific, galbenul e numai un spectru
monocromatic reflectat, dar avându-şi obârşia tot în afară, în
soare ...
Atâta e de suav, ireal şi misterios, încât sufletul meu a vrut
negreşit să vadă în el sacra lumină necreată, lumina fără de
început, Jos aghenon-ul, lumina cea fără de început care s-a arătat
numai de câteva ori în antichitatea târzie, şi numai câtorva aleşi,
atestând divinitatea Mântuitorului.
Galbenul caisului meu e cald şi intens. Surprinzător, fără a fi
puternic: nu izbeşte, ci alină. Mă urmăreşte şi mă va urmări. Mă
întreb ce s-ar fi întâmplat dacă în locul lui culoarea ar fi fost albă.
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Albul e tiranic, dur şi rece, deşteptând mintea şi obosind sufletul.
Din punctul de vedere al fizicii, culoarea albă e definită prin
reflexia, deci respingerea, tuturor benzilor monocromatice ale
spectrului vizibil. Nu mă miră faptul că în China albul e culoarea
doliului: albul e rece ca şi trupul mort... Galbenul caisului meu e
cu atât mai preţios, cu cât aşterne mai multă căldură peste firea
intrată în stingere, ca o mângâiere pătrunsă de fiorii părerii de rău.
Ea face, în ochii noştri, mai omenească moartea lumii vegetale.
Trece o adiere şi nu-i stinge flacăra imobilă. Permanenţa ei nu
dispare când vrea măria sa vântul, ci numai când hotărăşte
autoritatea stingerii din lăuntrul dulcelui ei lemn. Atunci survine şi
scuturarea.
Cais al meu, lasă-mă să te îmbrăţişez cu gândul până nu te
scuturi !

Ateneu, L, 2 (522), februarie 20 1 3, p. 8.
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Smaranda Bratu Elian
Proza sapienţială a lui C. D. Zeletin

C. D. Zeletin
SC R I E R I

Au trecut câteva luni de când editura Spandugino ne-a oferit
cel de al doilea volum Scrieri 2 din seria operelor complete ale
medicului scriitor Constantin Dimoftache, alias C. D. Zeletin,
serie care va cuprinde şapte volume consistente purtând cel mai
elegant veşmânt tipografic cu putinţă. Am întârziat cu scrierea
acestor rânduri, deoarece ştiam că scrierile lui C. D. Zeletin
interzic lectura de fuşereală. Prin urmare, aveam nevoie de un
răgaz nu scurt pentru a parcurge cele 724 de pagini. Iată că
sărbătoarea pascală mi-a adus, printre darurile sale, răgazul
aşteptat şi bucuria lecturii.
Acest al doilea volum al seriei cuprinde două consistente cărţi
de eseuri, anume „Gaură-n cer", publicată în 1 997 de editura
Athena, şi „Amar de vreme", apărută la editura Vitruviu în 200 1 ;
-

-
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iar la acestea se adaugă un număr nu mic de Convorbiri, interviuri
luate cu felurite prilejuri cărturăreşti sau biografice, precum şi o
Addenda cu frumoase aprecieri şi analize dedicate, la vremea lor,
celor două culegeri, de interpreţi rafinaţi precum Ştefan Aug.
Doinaş, Gheorghe Grigurcu şi Vlad Sorianu.
N-aş vrea să repet aici ceea ce cu pătrundere şi sensibilitate
notează ei, iar cititorul o află şi rară ajutorul meu, nici ceea ce am
mai scris în paginile acestei reviste despre personalitatea
excepţională a autorului ori despre caracteristicile eseurilor sale,
adică despre profunzimea speculaţiei, despre vastitatea culturii
care le hrăneşte, despre vibraţia emoţională care le mută pe multe
dintre ele de pe tărâmul prozei pe cel al poeziei, despre
neînchipuita bogăţie şi totodată precizie a limbajului, nici despre
ceea ce învăluie toate acestea, adică despre modelul de rânduială
umană pe care îl construieşte fiecare dintre aceste scurte proze. Şi
n-aş vorbi nici despre bucuria de a regăsi multe dintre bucuriile
încercate la citirea volumelor sale din trecut, cum ar fi - pentru a
le aminti pe cele mai frecvente - universul-aşa-cum-trebuie-să-fie
al Burdusacilor, Bârladul şi Academia Bârlădeană, reveriile
filologice şi filozofice care dezghioacă bogăţia de experienţă
umană şi de trasee semantice condensate într-o figură de stil,
într-o expresie ori cuvânt, exerciţiile de admiraţie pentru oamenii
frumoşi pe care i-a scos în cale viaţa sau pe care autorul a pornit
cu bună ştiinţă să-i caute.
M-aş referi numai la acele lucruri care mi se par mai evidente
aici decât în alte culegeri de eseuri şi la cele care m-au frapat
de-abia la această lectură, nu pentru că ele ar lipsi altor scrieri ale
sale, ci pentru că, nedevenindu-mi mie încă obişnuinţă impresia
generală pe care tocmai am pomenit-o, nu avusesem ochi pentru
ele. Voi pomeni numai două dintre lucrurile care, după părerea
mea, deosebesc oarecum aceste eseuri de altele ale autorului. Mai
mult decât în alte culegeri, eseurile din volumul în discuţie are
unele accente tematice care cred că merită menţionate. Unul pri
veşte evocările oamenilor de seamă: în alte volume de eseuri
(Distinguo, 2008; Rămânerea trecerii, 20 1 1 ) asemenea evocări
sunt cu precădere exerciţii de admiraţie, autorul vrând să aducă în
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faţa cititorilor şi în conştiinţa culturii şi civilizaţiei de azi, prea
lesne lovită de amnezie, figuri exemplare, care pot servi ca model
şi ca reper lumii noastre atâta în nevoie de modele şi de repere. În
volumul de faţă, multe dintre evocări (precum cele dedicate lui
Gala Galaction, Victor Eftimiu, Perpessicius, Caraion etc.) nu sunt
exerciţii de admiraţie, ci de înţelegere, de pătrundere în unicitatea
unei fiinţe, călătorind prin meandrele sufletului şi minţii ei,
depistând în pădurea de gesturi, de atitudini, de exprimări,
marcajele care indică traseul unui destin şi al unei posibile
semnificaţii pentru noi astăzi. Iar dacă observaţia mea nu este gre
şită şi dacă luăm de bună cronologia volumelor de eseuri, deci şi a
evocărilor de care spun, ar însemna că specia evocării parcurge la
C. D. Zeletin un drum ascendent: dinspre oameni a căror frumu
seţe stă în complexitatea lor şi în dificultatea de a-i cuprinde, ca în
acest volum, spre oamenii frumoşi pur şi simplu, fiumoşi prin
deplinătatea lor umană şi prin lumina morală pe care o degajă.
Şi cred că această trecere - repet, dacă observaţia mea e
corectă - ţine de o anume transformare a omului Zeletin: scrise
(probabil) mai aproape după 1 989, eseurile din acest al doilea
volum de Scrieri reflectă nevoia autorului de a înţelege omenirea
prinsă în vâltoarea istoriei; cu trecerea anilor, nevoia nu s-a
estompat, dar, aş zice, s-a adaptat vremii de azi, ameninţată nu de
samavolnicii, de nedreptăţi strigătoare, de spaime şi de încătuşarea
expresiei, ci de vulgaritate, de indiferenţă, de nivelarea în jos a
dorinţelor, de lipsa nu atât a valorilor înalte cât a nevoii de ele.
Din această pricină (sau poate doar ca o consecinţă a mersului
spre înalt şi spre senin al autorului însuşi), evocările pe ni le va
oferi următorul volum - Scrieri 3 - vor fi dedicate aproape fără
excepţie unor înălţătoare modele umane.
Aceeaşi ascensiune spre o viziune înseninată şi mai înaltă
mi-a fost dezvăluită şi de un alt accent tematic prezent în acest
volum: cum bine se ştie, C. D. Zeletin este şi scriitor şi medic.
Există desigur creaţii ale medicului (scrierile sale ştiinţifice) care
fac abstracţie, într-o bună măsură, de scriitor, şi creaţii ale scriito
rului (poeziile şi traducerile de poezie) care fac abstracţie, într-o
bună măsură, de medic. Într-o bună măsură, zic, pentru că nu cred
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că ele sunt vreodată complet disjuncte (cum, în schimb, pare să le
simtă autorul); dar există un teren, foarte vast, în care cele două
sunt permanent împletite, anume cel al vieţii, al experienţei trăite
şi al semantizării ei cu ajutorul cuvântului. Iar eseurile sunt zone
predilecte ale acestui teren. Dar, spre deosebire de volumele de
eseuri următoare, unde în substanţa cugetării (nu în anecdotica ei)
împletirea între medic şi scriitor e subiacentă, bănuită, tainică, în
volumul de faţă ea este explicită şi teoretizată: în chiar primul
dintre eseuri („Toate mă dor. . . "), aflăm că medicul este „paznicul
sublim al nealterării esenţei umane" şi că el „consideră, prin însăşi
finalitatea actului medical, omul ca unicat, singurul fel în care îi
semănăm, într-adevăr, lui Dumnezeu", iar în alt eseu, dedicat
chiar scriitorului medic, ni se argumentează de ce este medicina
„un domeniu de maximă intelectualitate" şi de ce viaţa medicului
scriitor are o faţă tragică, pentru că e ruptă în două ca de o
„bisectoare", dar are şi o faţă sublimă, deoarece „stăpân al celor
înalte în pozitiv şi negativ, artistului-medic îi este hărăzit mai mult
ca oricui să împingă până la marginile ei cunoaşterea şi, mai mult
decât pentru oricine, cunoaşterea să-i fie laudă a ceea ce
cunoaşte". Şi mai găsim şi un eseu de „Reflecţii despre medicină
şi artă", unde ni se spune că arta e împărăţia intuiţiei, în vreme ce
medicina este a inteligenţei, apoi sunt paginile dedicate artiştilor
medici: poeziei lui V. Voiculescu, picturii lui Ţuculescu etc.
Ceea ce frapează în acest volum nu este însă numai analiza
explicită a epistemei scriitorului medic, cu substratul ei de
autoreferenţialitate, ci şi desele mărturii despre sine ca prototip al
acestei specii hibride. Autorul are conştiinţa de a aparţine unei
categorii umane înalte şi are curajul de a se exprima despre orice
în nume propriu dar de la înălţimea ei. Această repetată teoretizare
de aici pare să izvorască din nevoia de a se justifica dinaintea
cititorului pentru înălţimea de la care speculează în jurul faptelor
de viaţă. În volumele de eseuri ulterioare, îmi pare mie, autorul
mai urcă, şi în această privinţă, o treaptă: dreptul de a vorbi în
numele umanităţii, cu o privire atotcuprinzătoare şi atotpătrunză
toare, e deja asumat, nu mai are nevoie de autojustificări şi tinde
să se înalţe senin spre apoftegmă.
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Dar aş lăsa accentele tematice, pentru a mărturisi pe scurt
câteva din lucrurile descoperite de mine acum şi care, mi-am dat
seama, sunt prezente şi în alte volume ale lui C. D. Zeletin. Unul
priveşte demersurile specifice prozei sale sapienţiale, adică a
acelor eseuri care nu sunt în principal evocări, nici glose filozofice
pe marginea unor fapte de limbaj, ci sunt teoretizări, pe cât de
adânci pe atât de vaste, legate de fapte obişnuite de viaţă. Acestea,
care mie îmi par cele mai minunate într-un volum în totalitate
minunat, folosesc două modalităţi de construcţie aparent opuse:
unul este cel pe care l-aş numi epifanie, adică un fapt mărunt de
viaţă (de multe ori din viaţa medicului) produce o revelaţie, adică
îi dezvăluie autorului o realitate umană sau istorică profundă, o
legătură ascunsă ori un înţeles neaşteptat şi vast, pe care el ni-l
explică, în universalitatea lui, cu pătrundere de psiholog, cu
speculaţie de filozof şi vibraţie de poet.
Multe dintre eseuri încep cu revelaţia, cu speculaţia însăşi,
pentru a o exemplifica apoi printr-un caz uman: citiţi, rogu-vă,
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splendidele eseuri despre veneraţie („Aşa cum spune doamna . . . ")
ori comparaţia între adult şi copil la durere („Se-odihneşte
dumnealui . . . ") sau la frică („Puma"); ori dimpotrivă, pornesc de
la faptul mărunt pentru a se ridica la cugetări ameţitoare despre
rosturile lucrurilor în lume, precum cea care de la puful plopilor
de la început de mai se înaltă la rolul hazardului în lucrarea naturii
şi a omului (,,Întâmplări �uite, schimbări puţine"); altele sunt
epifanice de-a dreptul, pentru că pleacă de la şocul unei
descoperiri care îşi înfoaie pe loc sensul şi semnificaţia: aşa sunt
busturile ctitorilor medicinei româneşti devenite taburete în anii
'50 („Tragicele taburete") ori Sărutul lui Brâncuşi din butoiul cu
varză („Piatra de pe varză"). Oricare ar fi căile acestui demers
„epifanie", el presupune o anumită orânduială a lumii, în care, ca
în vechile culturi, între microcosmos şi macrocosmos există o
continuitate, dacă nu de substanţă, sigur de sens, care ne face să ne
simţim înconjuraţi de un cosmos prieten şi cu noimă. Şi tind să
cred că universul lui C. D. Zeletin este aşa: prieten şi cu noimă,
dacă nu totdeauna, măcar atunci când, fără poate a o şti, vorbeşte
în el şi dascălul.
Dar mai există un demers, pe care l-aş numi al divagaţiei:
sunt eseurile în care spiritul maestrului peregrinează liber, alune
când continuu dintr-un domeniu în altul, descriind o traiectorie
imprevizibilă, deschisă, unde nu găsim iluminarea bruscă şi de
plină a unui sens, ci un şirag de luminiţe, de sclipiri, în care se
simte bucuria curată a exerciţiului de gândire şi de imaginaţie:
citiţi eseurile despre blugi, despre aluzie, despre destinul cărţilor.
Sunt eseuri legănate de plăcere şi scrise parcă pentru sine.
Alte câteva lucruri observate mi-au dat de gândit însă în alt
fel. Voi pomeni doar unul: precizia plasării în timp şi spaţiu a ori
cărei întâmplări. Orice fapt, orice întâlnire la C. D. Zeletin are loc
într-un moment precis şi la o adresă de-a dreptul poştală. Lucrul
m-a uimit pentru că mi-a adus brusc aminte de Dante: la Dante
nimic nu se întâmplă la întâmplare, ci se întâmplă unde şi când
trebuie să se întâmple; şi, desigur, nu voi explica aici motivele
marelui florentin. Ceea ce m-a frapat însă cu adevărat în această
precizie a fost faptul că, la fel ca la Dante, ea este o opţiune
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profundă şi declarată. Iat-o: „Pentru a fi ceea ce suntem, se cuvine
ca, în orice moment al vieţii noastre, lucrurile care ne înconjoară
să fie şi ele anumite, nu întâmplătoare" (Habent sua fata libelli).
Iar când am găsit-o pe aceasta, mi-am dat seama că toate lucrurile
pe care le descopeream, citind, despre autor (care, recunosc, mă
interesează cel puţin cât cartea), undeva erau deja spuse de el,
vreau să zic, nu-i erau doar cunoscute, ci erau de-a dreptul opţiuni.
Universul care mi se dezvăluia nu era numai prieten şi cu noimă,
ci şi necesar: universul elecţiunii lui.
Iar pentru a încheia, aş numi această elecţiune folosindu-mă
chiar de cuvintele sale, pe care el le scrie, fireşte, despre un alt om
admirabil: „Şi am avut revelaţia uşurinţei lui de a trece din jarul
mizeriilor cotidiene în registrul vieţii lăuntrice şi a tăriei morale de
a se menţine în spaţiul ei pur, şi-n nimic altceva".

Viaţa medicală, XXV, 20( 1 2 1 8), 1 7 mai 20 1 3, p. 1 2.
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I Prof. dr. Valeriu Rus�
Palade, cartograful celulei
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DE FAMJLIE

În colecţia Distinguo a Editurii Spandugino, a apărut în ziua
de 1 9 octombrie 20 12, cartea Centenar George Emil Palade.
Crestomaţie de familie, tipărită pe hârtie biblie culoare ivoar.
Conţinând 1 049 de pagini şi o laborioasă „Spiţă genealogică a
neamului Palade din Făghieni, judeţul Bacău" alcătuită, în timp,
de C. D. Zeletin si cu unele informatii obtinute de la bătrâna
Cecilia I. Gh. Dimofte ( 1 906-1 988), fiica lui I. V. Palade, ediţia
este îngrijită de Anca-Michaela Israil, Radu Şerban Palade şi
C. D. Zeletin.
Crestomaţia (din gr. khrestos
folositor) consacrată lui
G. E. Palade nu a fost recenzată până în prezent. Ceea ce e
regretabil, chiar inadmisibil. De fapt, această crestomaţie este un
tezaur. În mod firesc, sunt privilegiat comentând această lucrare
'

'

'

=

• Vezi: C.D. Zeletin, Post-scriptum la rândurile lui Valeriu Rusu,
volumul de faţă.
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unică: o afirm ca observator constant al lumii cărţilor şi
cunoscându-l bine pe C.D. Zeletin, căruia îi exprimam, într-o
dedicaţie pe o carte apărută în 1 996,ceea ce reprezintă în ştiinţa şi
cultura românească, precizându-i faptul că fiecare întâlnire cu
Domnia Sa a însemnat, în ceea ce mă priveşte, o sărbătoare
spirituală, o depăşire de neuitat a stării mele existenţiale.
Gândindu-mă la complexitatea crestomaţiei, pe măsura
personalităţii lui George Emil Palade, mă confrunt totodată cu cea
mai dificilă probă din viaţa mea de articlier. Desigur, experienţa,
cu sărmana ei variantă rutina, înseamnă o fărâmă de şansă. Ce va
conţine în continuare această recenzie? Înainte de toate o prezen
tare a secţiunilor crestomaţiei. În prealabil însă, am argumente să
susţin că nu există în literatura mondială un tezaur documentar
mai complex dedicat unui laureat Nobel. George Emil Palade este
evocat deopotrivă la anvergura sa de cercetător genial, inventator
al unor tehnici deschizătoare de căi noi în istoria biologiei celu
lare, dar şi ca un om care şi-a păstrat sufletul, bunătatea, toleranţa.
Ceea ce m-a impresionat şi în cele două ocazii de neuitat, când
m-am aflat în preajma sa.
Urmează scurte referiri la diferitele secţiuni ale crestomaţiei:
Însemnare asupra ediţiei - în care cei trei autori ai ediţiei se
opresc, printre altele, asupra termenului crestomaţie (cu un
comentariu încântător, desigur, scris de C. D. Zeletin);
I. Genealogie - George Emil Palade în dialog cu Radu lftimovici
în capitolul cărţii acestuia: Părinţi fizici şi părinţi spirituali; II.
Părinţi, fraţi, neamuri - cu contribuţii substanţiale de C. D.
Zeletin; III. Ambianţa intelectuală a familiei - evocată în articole
scrise de Radu Şerban Palade şi Anca-Michaela Israil; IV. Premiul
Nobel pentru Fiziologie şi Medicină - începând cu ceremonia de
la Stockholm, din 1 0 decembrie 1 974, ocazie cu care, la banchetul
regal, G. E. Palade a rostit în numele laureaţilor pentru Medicină
emoţionantele cuvinte: ... „Să asculţi sunetul întunecimii cum se
prăbuşeşte !" După cum se ştie, Premiul Nobel pentru Medicină
din 1 97 4 s-a decernat, for the discoveries concerning the
structural and funcţional organization of the cel/, alături de
George Emil Palade ( 1 9 1 2-2008) fiind laureaţi Albert Claude
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( 1 899 - 1 983) şi Christian de Duve ( 1 9 1 7-20 1 3). Formularea de
la Stockholm este exactă, însă ternă. De aceea, mi se pare mai
potrivită cea de cartografi ai celulei, deoarece datorită celor trei
laureaţi şi a colaboratorilor acestora, pentru prima oară, celula,
descoperită de atâta vreme, devenea o structură cunoscută, cu
componente identificate cert, inclusiv în plan funcţional. Ulterior,
G. E. Palade, susţinând că „funcţiile trebuie cunoscute prin
structuri, iar structurile prin funcţii", a propulsat şi a catalizat
decenii în şir aprofundarea celulei.
La acest capitol se adaugă numeroase alte documente - ecouri
din presa vremii şi comentarii ulterioare; V Scrisori de familie o secţiune vie, evocatoare, extinsă pe 1 00 de pagini; totul se
citeşte cu sufletul la gură, fără senzaţia de a pătrunde în viaţa
intimă; VI. Amintiri
de, printre alţii, Ion Juvara, Constanţa
Palade, Maya Simionescu, C. D. Zeletin (5 contribuţii de mare
interes; să citez doar: „Cu George Emil Palade, la San Diego,
despre boala lui Tudor Arghezi", „Rigoarea" şi „Dopul de plută"),
Barbu Cioculescu, Theodor Enăchescu („Fenomenul George Emil
Palade. Unele observaţii asupra sa şi a raporturilor sale cu
profesorii Facultăţii de Medicină"); VII. Autobiografie şi listă de
lucrări ştiinţifice - inclusiv premii, diplome, medalii; VIII.
Interviuri, evocatoare pentru strălucirea minţii marelui cercetător,
indiferent de interlocutor; IX. Varia - documente valoroase,
inclusiv un articol de Vintilă Horia, „George Emil Palade despre
structura celulei"; X Încetarea din viaţă începând cu articolul
lui Gtinter Blobel (Nobel Medicină, 1 999), discipol fidel al
întemeietorului biologiei moleculare a celulei, despre care a
afirmat: „Palade a fost pentru biologia celulară ceea ce a fost
Einstein pentru fizică"; XI. şi XII. Iconografie: fotografii şi
autografe. Un capitol mirific; privesc fotografii, mă fascinează
scrisul în română al lui G. E. Palade, de la caligrafie la exprimarea
în limba natală, defel influenţată de engleza americană.
Presupun că tezaurul Crestomaţie de familie se află în marile
biblioteci cu regim de depozit legal, de la noi. Extrem de benefică
ar deveni difuzarea, îndeosebi în facultăţile de medicină şi biolo
gie (dar nu pe cheltuiala editurii).
-

-
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Am avut şansa - una dintre întâmplările cu certitudine fericite
ale vieţii mele - să mă aflu în Franţa în octombrie 1 974.
Dintr-odată, am devenit un personaj demn de luat în seamă, graţie
lui George Emil Palade. Apăruse recent, în Franţa, cartea lui G. E.
Palade şi Philip Siekevitz, Biologie cellulaire (Edition Masson),
care m-a captivat. De atunci s-a conturat definitiv atracţia mea
pentru „fenomenul Nobel", iar treptat am citit aproape tot ce
găseam scris, mai ales în bibliotecile din Franţa şi Marea Britanie,
îndeosebi despre George Emil Palade. Între timp au apărut
numeroase surse de documentare valoroase, culminând acum cu
Crestomaţie defamilie. Nici gând să exagerez roadele persuasiunii
mele, dar am ajuns, deopotrivă cu conturarea clară a fascinaţiei
pentru genialul savant, la înţelegerea unor evenimente din viaţa sa.
De pildă, în 1 973, George Emil Palade a părăsit, după 27 de ani,
Institutul Rockefeller, în mare măsură din cauza noului preşedinte,
Frederick Seitz care, specialist în fizica corpului solid, avea o
adevărată obsesie în susţinerea ideii că numai grupurile mici de
cercetare sunt eficiente. De fapt, G. E. Palade declanşase, datorită
capacităţii sale, o amplă concentrare de cercetători, conturând o
şcoală puternică de dezvoltare a biologiei celulare. Iar în 1 974, a
sosit oferta Universităţii Yale, unde a înfiinţat Centrul de
Medicină Moleculară Yale. În continuare, după ce a devenit
laureat Nobel (la Yale !), productivitatea sa ştiinţifică nu a
diminuat, dimpotrivă s-a rafinat, devenind mai complexă, aproape
până la sfârşitul vieţii sale.
L-am cunoscut pe Gilnter Blobel, care mi-a arătat locul din
mica sală de reuniuni, aflată în clădirea veche Rockefeller, şi mi-a
evocat inteligenţa, distincţia, comportamentul uman şi umorul
maestrului său.
Într-o lume dominată de tehnologie, în care valorile
umanismului sunt realmente în pericol, George Emil Palade a
rămas cu sufletul, inima şi cu mintea neatinse. Modelul uman pe
care îl reprezintă e unic şi va străbate eternitatea.
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George Emil Palade şi C.D. Zeletin, Bucureşti, 1 978.

Reflectând la geniul său ştiinţific, ne vine în minte paragraful
divinatoriu prin care G. Călinescu îşi termina Viaţa lui Mihai
Eminescu: „Ape vor seca în albie, şi peste locul îngropării sale va
răsări pădure sau cetate, şi câte o stea va vestej i pe cer în
depărtări, până când acest pământ să-şi strângă toate sevele şi să le
ridice în ţeava subţire a altui crin de tăria parfumurilor sale."

Viaţa medicală, XXV, 30, 26 iulie 20 1 3, p. 1 2.
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Sorin Bocioacă
Despre viaţa literară a Bârladului
de altădată şi nu numai . . .
Scurtă convorbire cu scriitorul medic
C.D. Zeletin, profesor universitar la Universitatea
de Medicină şi Farmacie „Carol Davila"
Bucureşti, membru titular al Academiei de
Ştiinţe Medicale

Vă rugăm să ne îngăduiţi să începem dialogul nostru, despre
viaţa dumneavoastră, cu o întrebare simplă: ce vă place să fiţi
mai mult, medic, scriitor, om de ştiinţă, poet, prozator, istoriograf
ori traducător?
La 78 de ani nu mai pot schimba jaloanele vieţii, prin urmare
aş schimba mai curând timpul verbului, vorbind despre ceea ce
mi-a plăcut cel mai mult. Răspunsul: tot ceea ce aţi enunţat, cu o
rezervă, poate: traducerea. Deşi primul impuls de a tălmăci a
apărut spontan, traducând încă de la sfârşitul adolescenţei poezii
de Leconte de Lisle, Victor Hugo ori Charles Baudelaire, m-am
trezit, cu timpul, silit de împrejurări neprielnice, să consacru mulţi
ani traducerii de poezie. Neputând să public, sub comunism,
literatura mea originală, fără a face concesii politice, pentru a-mi
păstra perfect moralitatea, am întârziat - vai, o viaţă! - în tălmăci
rea în româneşte a unor capodopere ale literaturii universale. Când
spun nici o concesie, asta înseamnă absolut nici o concesie.
Martori ai acestei obstinări, care putea să aibă drept urmare faptul
de a rămâne anonim, au fost, ani de zile, Perpessicius mai întâi,
apoi Tudor Vianu, Ion Buzdugan, erou al Unirii Basarabiei cu
Patria Mamă şi poet de valoare. Mi-am asumat acest risc şi nu
regret.
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Sunteţi un fiu ajuns celebru al vechiului târg al berladnicilor,
azi, municipiul Bârlad, populaţie fără îndoială componentă a
marelui neam al dacilor liberi romanizaţi. Atunci, de ce întâi de
toate Principesa Alexandru Bibescu, cum zicea George Enescu, şi
nu dr. George Emil Palade, Vasile Pârvan, Victor Ion Popa sau,
de ce nu, chiar Gheorghe Gheorghiu-Dej, că doar acesta din
urmă a fost român, şefde stat al României, vreme de 20 de ani? A
lăsat el vreo urmă în istoria contemporană a României?
Pentru că marea muziciană intrase într-o uitare desăvârşită, în
timp ce personalităţile celelalte, pe care le amintiţi, nu. Iar în ceea
ce-l priveşte pe Gheorghe Gheorghiu-Dej , permanenţa lui în acei
ani era chiar dureroasă şi dezastruoasă pentru un tânăr care-i
înţelegea, în miezul lor providenţial, pe ceilalţi: el a distrus, chiar
ucis, elitele ţării: academice, universitare, istorice, artistice, mili
tare şi săteşti. Dej avea un complex puternic de neapartenenţă la o
vatră. Observaţi că şi-a ataşat toponimul Dej la nume, şi nu
Bârladul. O urmă a lăsat, totuşi, în Bârlad: a aprobat înfiinţarea
fabric ii de rulmenţi . . .

Cum adică, Bârladul, o vreme... un fel de Weimar, declara
George Călinescu, cel poreclit de Alexandru Rosetti ca fiind
nebunul cel mare?
O vreme priveşte două perioade. Prima, aceea a revistei
bârlădene Făt-Frumos ( 1 90 1-1 9 1 0), întemeiată de Emil Gârleanu,
G. Tutoveanu, Dimitrie Nanu, Corneliu Moldovanu, Ioan Adam şi
Atanasie Mândru, revistă care, împreună cu Luceafărul de la
Budapesta şi Semănătorul de la Bucureşti, au pus bazele mişcării
semănătoriste. A doua este perioada Academiei Bârlădene,
societate artistică înfiinţată în 1 9 1 5 de către poetul George
Tutoveanu, etnologul Tudor Pamfile şi preotul publicist Toma
Chiricuţă, avându-l preşedinte de onoare pe A. Vlahuţă. Academia
Bârlădeană a avut o existenţă continuă, deşi cu unele zguduiri
temporale. . . Peste doi ani va împlini o sută de ani ! Ea se
recomandă vremurilor cu o suită de valori pe care le-a dat
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literaturii noastre, în fruntea cărora se află artistul de o
plurivalenţă renascentistă pe care l-aţi amintit, Victor Ion Popa.
S-au împlinit peste 20 de ani de când sunt preşedintele de
onoare al Academiei Bârlădene şi, probabil, singurul dintre
prietenii în viaţă ai fondatorului ei, poetul George Tutoveanu.

După fabrici şi uzine, pe timpul trecut al comunismului, iar
mai înainte urbe plină de şcoli de tot felul: domneşti, boiereşti,
şcoli pe lângă biserici şi, mai nou, şcoli de stat, pensioane, licee
teoretice, industriale, comerciale, ce mai este memorabil, în
Bârladul de astăzi, ca să nu mai întrebăm ce va mai avea cel de
mâine, în perspectiva ... istoriografului? Nu de alta, dar şcoala
românească suferă mult, analfabetismul este în floare. Cum
trebuie să fie şcoala de azi şi cea de mâine?
Ce mai este memorabil în Bârladul de astăzi ? Ar fi suficient
să amintesc vocaţia ctitoririi, exemplificând-o prin înfiinţarea
Casei Eminescu, singura instituţie de acest fel din ţară, ctitorită de
regretatul meu coleg întru medicină şi scris, doctorul Constantin
Teodorescu. Adaug la aceasta Academia Bârlădeană, curând
centenară, cum spuneam, condusă exemplar de doamna Elena
Monu, doctor în istorie. În Bârlad, există un permanent cult al
cărţii.

Ne place rolul atribuit de domnia voastră familiei Kostaki
Epureanu, fără îndoială, român cu nume oarecum grecizat, poate
din raporturile sale strânse cu acei boieri împământeniţi şi veniţi
înainte sau chiar o dată cu voievozi din Fanar? De ce nu ne
vorbiţi mai nimic de întâiul domnitor al Principatelor Unite?
Familia Kostaki, care prin strămoşul ei, Boldur există încă pe
vremea începuturilor voievodatului Moldovei, n-are nimic de-a
face cu Fanarul. Flexionarea enclitică în aki e într-adevăr, de
sorginte grecească, dar acesta este un alt lucru. Sufixul aki sau
ache, este un diminutiv românesc, un hipocoristic. Să ne gândim
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numai cât de român a fost vărul primar al lui Manolache Kostaki
Epureanu, providenţialul Costache Negri . . .
De ce nu vorbesc despre Cuza? Nu trebuie să vorbesc despre
tot ce am în suflet, căci pe Al. I. Cuza îl am în suflet . . . Şi apoi
despre el s-a tot vorbit şi se va vorbi. Este, indiscutabil, fiu al
Bârladului, oricâte alte păreri se vor mai fi formulat.

Toată admiraţia noastră şi a celor mai tineri confraţi pentru
talentatul poet şi prozator, cu 40 de cărţi memorabile, cu
deosebire pentru traducătorul lui Michelangelo Buonarroti, al
pleiadei de mari francezi, precum Baudelaire, Verlaine, Mallarme,
Rimbaud, Paul Valery şi alţii! Vă întreb sincer, ce vă place cel
mai mult din vasta dumneavoastră operă, pe drept cuvânt,
memorabilă? Dacă noi am zice Principesa Elena Bibescu, am
greşi oare?
Nu, cartea mea despre Principesa Elena Bibescu! Succesul ei
m-a nedumerit oarecum şi pe mine. Îmi iubesc toate cărţile, dar
cel mai mult le iubesc pe cele de poezie, şi anume antologiile
Călătorie spre transparenţă şi Andaluzia. Cu ele mă pot prezenta,
probabil, în faţa lui Dumnezeu. Dar poezia mea poate fi uşor des
coperită şi în proza pe care am scris-o, nu numai de către cititorul
avizat, ci şi de cel neavizat.

Ca pe un iubitor de istorie a românilor, vă întrebăm: ce rol
ar putea avea România noastră de azi în Europa unită a
naţiunilor continentului?
Ce rol? Rolul pe care trebuie să-l aibă cel dintâi popor cu
civilizaţie sedentară pe teritoriul de azi al Europei, şi anume, încă
din epoca eneolitică, adică în urmă cu 4.000 - 6.000 de ani ! De
atunci existăm noi aici. Colierele din romburi de aur descoperite la
Hinova erau contemporane cu operele de artă ale civilizaţiei
miceniene, dacă nu mai vechi. Răspunsul direct la întrebare? Vă
va surprinde poate: rolul de strajă a europenismului. Am fost, de
când hăul şi pârăul, europem, ş1 suntem. Dar mai înainte de
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mândria strămoşească şi naţională, trebuie să ne recăpătăm simţul
onoarei şi al demnităţii, să trăim moral.

Şi acum, înainte de a trece la capitolul literatură, puteţi să ne
spuneţi care sunt locurile care v-au plăcut cel mai mult, care sunt
acei oameni care v-aufăcut cu adevăratfericit?
Părinţii mei care mi-au transmis informaţiile genetice forte şi
clare şi care mi-au lăsat libertatea de a mă forma singur,
stându-mi, însă, ca modele înainte.
În literatură? Înainte de toate poetul George Tutoveanu
( 1 872-1 957), mai ales ca om. Ca om l-a fascinat până şi pe
Arghezi, care, în 1 942, i-a consacrat un medalion de natură să
rămână una dintre cele mai frumoase pagini ale fecundului
Arghezi. Care . . . nu se prea omora cu iubirea de oameni. Apoi,
prietenia cu Perpessicius şi cu Tudor Vianu.

Papini spunea că orice cuvânt al lui Michelangelo este sacru.
Aşa este? Or, acesta a fost apropiat de o anume ideologie a seco
lului trecut, cea fascistă. Este, oare, o concesie făcută omului
sfârşit?
Dimpotrivă. Este un elogiu al omului nesfârşit! Papini e
foarte mare, dar admiraţia lui pentru Michelangelo nu era o
concesie, era o adorare: a simţit în el zvâcnirea divină.

Baudelaire, spuneau unele femei, după lectura volumului
Florile Răului, era un misogin. Este, oare, misoginismul, o
maladie?
Misoginismul nu îndeplineşte toate exigenţele pentru a rotunji
o entitate morbidă, o maladie. E mai curând un simptom maladiv.

Către sfârşitul eseului dumneavoastră despre Natalia Negru,
frumuseţe pustiitoare a literaturii române, scriaţi:„ Întotdeauna
m-am închinat frumuseţii, iar în faţa iraţionalităţii ei am avut
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sentimentele de piatră ale primitivului faţă de totemul pe care-l
acceptă fără să încerce o clipă să-l înţeleagă. " Dincolo de
povestea rarisimă a Nataliei Negru şi a celor doi poeţi pe care i-a
subjugat sufleteşte şi nu numai, fără a judeca pe cineva, unde
credeţi că ar fi situat-o Dante pe poeta tecuceancă, într-o Divina
Comedie, ipotetic revizuibilă?
Privind istoria ei de sus şi de departe, Natalia Negru a fost,
totuşi, o victimă. Probabil că Dante ar fi plasat-o în . . . Limb.
Să aştepte, să aştepte, să aştepte . . .

Dante şi Petrarca au iubit. Sentimentele lor au creat combus
tia necesară elaborării unor opere memorabile. Michelangelo a
scris pentru Vittoria Colonna, dar, precum menţionaţi în Respiro
în amonte, a căzut în admiraţie în faţa lui Tommaso Cava/ieri.
Scade cumva, depreciază cumva, în vreun fel homoerotismul practicat, altfel, de oameni reputaţi - permanenţa unei opere, mai
ajunge mesajul, nepervertit, la inima oamenilor plini de prejude
căţi?
Sonetele închinate de Michelangelo lui Tommaso Cavalieri
sunt mult mai frumoase decât cele consacrate Vittoriei Colonna,
mai conceptuale şi mai seci. Despre unul dintre sonetele marelui
artist închinate lui Tommaso Cavalieri (89, incipit: Veggio co ' be '
vostr 'occhi un do/ce lume ... ) , Ludwig von Scheffler scria, cu
temei, că ar fi cea mai frumoasă poezie italiană a secolului
XVI-iea, plin de poeţi şi de capodopere. Frumuseţea poeziei
contează, nu determinările ei.
La atâtea secole de la scriere, poezia aceasta îşi păstrează şi
astăzi statutul dat de Scheffler.

Ar trebui să facem distincţie între creatorul, opera şi
biografia sa? Scrisorile lui Michelangelo, sau, de pildă,
Epistolarul lui Tasso dezvăluie doar faţete ale personalităţii
creatorului? Eminescu al nostru este, de asemenea, altcineva în
corespondenţa cu Veronica Miele?
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Trebuie să facem, indiscutabil, distincţie. Eu sunt
sainte-beuvian - în această privinţă - nu proustian. Se întâmplă
însă uneori ca scrisorile unui artist să aibă acelaşi ecou, în sufletul
cititorului, ca opera de creaţie artistică. Scrisorile devin astfel
operă fără voie. Faptul acesta se întâmplă îndeosebi în posterita
tea artistului. Alteori interesul excesiv faţă de operă proiectează
un astfel de fascicul luminos asupra scrisorilor, încât acestea
capătă o altă identitate . . . Eminescu e acelaşi în corespondenţa cu
Veronica Miele, în sensul că epistolarul validează autenticitatea
poeziei lui de iubire, însă numai poezia rămâne operă de artă nu şi
scrisorile. Ele numai cât certifică autenticitatea liricii, care, altfel,
ar fi putut şi fără ele să impresioneze, căci artistul - e ştiut - poate
da viaţă artificialului. Şi astăzi dantologii - fiindcă aţi amintit de
Dante - încă îşi mai pun problema dacă Beatrice a fost o fiinţă
reală sau imaginară. Fie aşa, fie altfel, Sonetul 25, Tanto gentile e
fanto onesta pare . . ne mişcă în aceeaşi măsură.
.

În Convorbirile lui Francisco de Hollanda, Michelangelo
spunea că cele mai multe opere de artă au fost produse printr-o
sforţare . . . şi, totuşi, poartă strălucirea suferinţei. Tudor Vianu
spunea că arta năzuieşte către spontaneitatea naturii. Dar drumul
acesta este deseori anevoios. Ce părere aveţi? Ne daţi câteva
exemple în care omul şi opera se apropie de desăvârşirea divină?
Geneza operei de artă presupune două forţe: inspiraţia şi
elaborarea. Sforţarea, Ji poate chiar măiestria artistică, aparţin
acesteia din urmă. In artă, spunea Tudor Vianu, pe care îl
amintiţi, constrângerea e creatoare. În opera fiecărui artist aceste
două componente sunt diferit reprezentate, problema importantă e
ca sforţarea să nu se simtă. Cercetaţi manuscrisul capodoperei
postume a lui Eminescu, Stelele-n cer, şi veţi rămâne uimit ce
vulcan de variante stă în spatele fiecărui catren, atât de limpede,
atât de curgător, atât de simplu. Spontaneitatea e doar părelnică. În
disimularea acestei părelnicii stă iarăşi geniul poetului.
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Ce l-a apropiat pe profesorul universitar, pe medicul
C. Dimoftache Zeletin, de Michelangelo?
Lapidaritatea artei sale ca expresie a intensităţii trăirii, fie
spirituale, fie erotice şi redundanţa scăzută. Immediatezza expre
siei şi ţinta spirituală urmărită cu o putere atât de mare, încât
elimină complet şovăirea. Michelangelo, mare credincios, urmărea
absolutul din stări.

Se raportează medicul la Divinitate, aşa cum făceau renas
centiştii? Îi cere, uneori, sprijinul, o invocă într-un fel sau altul?
Dacă medicul e credincios, da. Divinitatea invocată este fun
dalul pe care el se reazemă, dar pleacă de la Ea, fără s-o
părăsească, pentru a se concentra în întregime în opera mâinii şi
minţii lui. Se află în aceasta conceptul michelangiolesc al mâinii
obediente: La man che ubbidisce al/ 'inteletto - Mâna care ascultă
de Suprema Minte.

Se vorbeşte despre terapia prin lectură. Poate fi Bacovia, cu
iernile şi tristeţile sale, un tămăduitor?
Poate. Dar numai al stărilor depresive, urmărind principiul
simi/ia similibus curantur, adică cele ce se vindecă prin lucruri
asemănătoare. Ca în medicina homeopată, nu în cea alopată,
căreia i se potriveşte adagiul contraria contrariis curantur,
potrivit căruia contrariile se vindecă prin contrarii. Dar aplicarea
spiritualului la practica medicală curentă e o coborâre. Spiritualul
numai cât înalţă. Cum aş putea să-l îndrept spre corupţia sufletului
şi a trupului fără să-l insult? !Fără să-I impurific? !

Suntem îndemnaţi spre bunătate, spre dragoste şi lumină,
spre frnmuseţe. O cale pe care a urmat-o Dante în urcuşul său
spre desăvârşire. Într-un sonet din Canţonier, Petrarca ceartă
pentru soarta nefericirii sale întreaga lume rea şi-ngrată Viza el
strâmba alcătuire a lumii, el, cel care . . . ?
3 10
https://biblioteca-digitala.ro

O viza, bineînţeles, dar mai mult printr-un demers psihologic,
decât prin unul spiritual. Cu excepţia poeziilor din Canţonier
îndreptate împotriva curţii papale de la Avignon, nu prea multe, în
care putem inclava conceptul de strâmbătate a lumii, motivaţia
liricii lui este una personal sufletească, nu una general umană.

Cum se face că există semeni, nu puţini, care răsplătesc
binele făcut cu răul cel mai înverşunat?
Conştiinţa unui ego trufaş se simte vexată atunci când e
nevoită să accepte binele din partea cuiva. Răspunsul trebuie
căutat în marele păcat al trufiei. Pentru omul trufaş, recunoştinţa
este o povară insuportabilă. Din intuirea acestei situaţii, anonimul
strămoş al vechimii noastre a creat aforismul atât de înţelept: fă
binele şi aruncă-l pe apă, adică, uită-l ca să nu se întoarcă
împotriva ta!

Dacă răutatea este transmisă prin genă, care mai este rostul
cărţii, al educaţiei noastre? Aceasta arfi întrebarea?
Răutatea nu este numai cea transmisă prin genă, ea mai este şi
căpătată prin lucrare diavolească. De aceea, este nevoie neîntre
ruptă de carte şi de educaţie. Depinde de ce fel de carte, depinde
de ce fel de educaţie.

Vă mulţumim foarte mult pentru că, in ciuda stării dumnea
voastră de sănătate, aţi acordat acest interviu pentru cartea
noastră.
Va.fi o plăcere, o onoare să ne reîntâlnim. Sănătoşi!
Bucureşti, 1 9-22 februarie 20 1 3 .
Volumul Limpezimi in ape tulburi, Editura Karta
Graphic, Ploieşti, 20 1 3 , pp. 203-2 1 1 .
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Ionel Necula
C.D. Zeletin în ediţie de autor
Cultura de azi traversează momente grele. Nu mai sunt
timpurile de altădată când un scriitor putea nădăjdui într-o
recunoaştere postumă şi putea spera că posteritatea, înainte chiar
de a-i înălţa un soclu, se va învrednici în adunarea tuturor
risipirilor şi-i va edita opera în întregime - fără rest şi fără
secvenţe lăsate în afara alcătuirii livreşti.
Lumea s-a schimbat, piaţa cărţii s-a gonflat, iar oamenii sunt
interesaţi mai mult să reziste, să supravieţuiască decât să-şi asume
un mod de viaţă cultural. Ceea ce Beethoven propunea ca deviză Omule, ajută-te tu însuţi a devenit de-a dreptul imperativ pentru
un scriitor. Nu e sigur că va rămâne în timp altceva decât ceea ce
scriitorul şi-a edificat singur, în ediţie de autor, completă şi
definitivă, ca unul care ştie cel mai bine ordinea şi logica lucrului
bine înfăptuit.
De asta subscriu şi apreciez ori de câte ori un confrate, ajuns
la vârsta deplinei maturităţi, se gândeşte să-şi adune prestaţiile
calofile într-o ediţie de autor, cu toate zbaterile sale de gând, aşa
cum s-au irizat în lungii ani de neodihnă şi de învăpăiere genuină,
rămuroasă şi sporitoare.
C.D. Zeletin este un scriitor tânăr, în vigoare şi încă destul de
productiv, dar faptul că s-a gândit la întocmirea unei ediţii de
autor şi că şi-a structurat întreaga sa zestre scriitoricească într-un
set de şapte volume, din care au apărut deja primele trei, conferă
actului o aură de eveniment editorial şi de model în administrarea
propriei creaţii literare. Regăsim în această superbă aventură
scriitoricească întreaga acribie a autorului, rigoarea şi aplecarea
către lucrul bine făcut cu care ne-a obişnuit şi ne-a gratulat de
atâtea ori în bogata sa activitate. C.D. Zeletin face parte din
galeria scriitorilor respectaţi şi bine apreciaţi în cultura
-
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românească. Toate cărţile sale, indiferent de tirajul ediţiilor, s-au
epuizat imediat, aşa că o ediţie completă, care să adune toate
osârdiile, realizată sub veghea directă a autorului, devenise
necesară, imperativă chiar.
Mai este ceva: cu o erudiţie amintind de timpurile vechi,
medievale, mai greu de înţeles în vremea noastră, a specializărilor
stricte şi din ce în ce mai restrânse, C.D. Zeletin s-a implicat cu
aceeaşi abilitate optimă, în mai multe domenii ale cunoaşterii şi a
înregistrat deja distincţii şi recunoaşteri publice din toate aceste
domenii. Asemeni regelui Midas, a dat nobleţe şi carate de valoare
tuturor domeniilor în care s-a implicat şi-a refuzat cu ostentaţie
orice formă de diletantism, de superficialitate, de amatorism.
Regăsim în persoana autorului mai multe ipostaze şi nimeni mai
bine ca el nu poate stabili o eventuală ierarhizare.
Primul volum se deschide cu o prefaţă plină de înţelepciune,
cu inserarea selectivă a unor referinţe semnate de importante
personalităţi ale culturii româneşti - de la Tudor Vianu şi
Alexandru Balaci la M.N. Rusu şi Gheorghe Grigurcu - şi cu o
cuprinzătoare Diacronie întocmită de autor, din care se
conturează o excelentă efigie de umanist, încercat de toate
neodihnele opţiunii pentru un mod de viaţă spiritual.
C.D. Zeletin este înainte de toate poet, cu state de ucenicie
încă din vremea adolescenţei, ca elev la reputatul liceu „Gh.
Roşca Codreanu" din Bârlad, când a fost remarcat şi încurajat de
poetul George Tutoveanu, personalitate tutelară a vieţii culturale
bârlădene.
„ În anii liceului," mărturiseşte autorul în Diacronie, „s-a fixat
spaţial schelăria edificiului meu sufletesc, artistic şi intelectual.
Toţi anii care au urmat aveau să fie doar completări aşezate pe
structurile urzite în liceu, în nici un caz restructurări ... "
Regăsim incluse, vorbesc despre primul tom din seria celor
şapte programate, volumele de poezii Călătorie spre transparenţă,
publicat în 1 977 la Editura Eminescu, florilegiul Andaluzia, publi
cat la Editura Cartea Românească în 1 986, volumele de aforisme
Ideograme în nisipul coridei, publicat în 1 982 la Editura Cartea
Românească şi Adagii, publicat la Editura Athena în 1 999, precum
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şi culegerile de eseuri Zdrenţe în paradis (proză apoftegmatică),
apărută la Editura Spandugino în anul 20 1 2 şi Respiro în amonte,
apărută în 1 995 la Editura Cartea Românească.
Volumul mai conţine câteva studii generoase despre
Michelangelo, despre poetul Tommaso Campanella, despre
sonetul lui Leonardo sau despre sonetele lui Petrarca - aşa cum au
fost lecturate de George Coşbuc. În sfârşit, volumul mai conţine şi
câteva studii de literatură românească, consacrate unor scriitori
precum Ştefan Petică, Perpessicius, Samurcaş, Virgil Caraivan,
unor instituţii, cum ar fi evocarea Academiei Bârlădene sau a
Casei Naţionale „Stroe Belloescu" din Bârlad, cu figura
bibliotecarului George Nedelea în centru, a cărui înfăţişare, la
vârsta senectuţii, schiţată prin doar câteva linii fugoase, ne
convinge de minunatele calităţi portretistice arătate de Zeletin:
,, Îmbătrânise, avea în toată înfăţişarea ceva de pârloagă
spelbă, sărăcită de vânturile lui noiembrie. Atunci i-am văzut no
bleţea obosită a ochilor şi i-am întâlnit cu adevărat privirea. Mi-a
zâmbit pentru întâia oară, dar şi pentru ultima dată, deoarece el
avea curând să se ducă, iar eu să rămân aici, ca să-i întârzii surâsul
ce avea de răscumpărat o copilărie întreagă."
Câteva poziţionări ale autorului asupra unor probleme majore
ale culturii româneşti, cum ar fi Poezia în contextul culturii
imaginii şi al spectacolului sau Frumuseţe pustiitoare a literaturii
române toate purtând pecetea unui scriitor bine aşezat în impe
rativele ideii înalte şi bine acomodat cu noimele exigenţei închid
acest prim volum de Scrieri alcătuit de autor şi editor în condiţii
grafice de excepţie, la Editura Spandugino.
Din consemnările de pe ultima copertă aflăm că volumele 2 şi
3 vor fi consacrate eseurilor, volumul 4 va cuprinde lucrările isto
riografice, volumul 5 este destinat monografiei de excepţie a
Principesei Elena Bibescu
operă de largă investigaţie pentru
galvanizarea efigiei acestei pianiste cu mari recunoaşteri
europene. Fiică a lui Manolache Kostaki Epureanu, ţinea la Paris
unul din cele mai importante saloane artistice, în care-şi dădeau
întâlnire marile personalităţi ale literaturii şi artei franceze şi care
a constituit o rampă de lansare pentru mulţi artişti români, dintre
-

-

3 14
https://biblioteca-digitala.ro

care amintim în primul rând pe George Enescu. Apărută la Editura
Vitruviu în anul 2007, masiva cercetare muzicologică (peste 800
de pagini) reclamă deja o nouă ediţie şi este un fapt îmbucurător
dacă i se va consacra volumul 5 din seria celor 7 proiectate.
Volumul 6 va fi consacrat traducerilor din poezia italiană a Evului
Mediu şi a Renaşterii, culminând cu Poeziile lui Michelangelo,
căruia C.D. Zeletin i-a tălmăcit întreaga operă beletristică, înţele
gând prin aceasta şi corespondenţa emisă. Volumul 7 va fi rezer
vat poeziei franceze modeme. Când se va încheia publicarea
tuturor volumelor proiectate, se va vedea că C.D. Zeletin este o
personalitate complexă, de o neaşteptată erudiţie şi o rafinată
distincţie intelectuală, care a contribuit la creşterea prestigiului
culturii româneşti în lume, fapt recunoscut şi de Preşedinţia
României, care i-a conferit, la 1 Decembrie 2000, Ordinul
Naţional Serviciul Credincios in grad de Ofiţer, iar în martie 20 1 1
i s-a înmânat Ordinul Meritul Cultural in grad de Cavaler, in
semn de înaltă apreciere pentru meritele remarcabile avute in
promovarea culturii in ţară şi in lume ( ... ) .
Acesta este C.D. Zeletin, fireşte, într-o prezentare schematică.
Cine vrea să-l înţeleagă în multiplele sale ipostaze - de poet,
prozator, eseist, istoriograf, traducător din poezia italiană şi
franceză, medic şi profesor universitar la Facultatea de Medicină
şi Farmacie „Carol Davila" din Bucureşti, membru al Academiei
de Ştiinţe Medicale şi preşedinte fondator al Societăţii Medicilor
Scriitori şi Publicişti din România - trebuie să-i parcurgă opera
integral. Iar cine se încumetă la această ispravă rămâne încredinţat
că Valea Zeletinului nu este numai un ostrov paradiziac, mănos şi
fertil, dar şi o zarişte binecuvântată de Dumnezeu, care a fumizat
ţării oameni mari, personalităţi providenţiale, cu contribuţii de
excepţie în făurirea patrimoniului naţional de valori şi în afirmarea
universală a spiritului românesc.
Îl felicităm pe autor pentru excelenta sa ispravă cărturărească
şi la fel de călduros felicităm Editura Spandugino pentru ţinuta de
excepţie a proiectului, cum nu credeam că se poate întâmpla în
România. O spunem explicit. Ediţia despre care am vorbit în
aceste rânduri nu ne dezvăluie numai imaginea unei mari
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conştiinţe româneşti, dar are şi o valoare bibliofilă, căci o astfel de
carte n-a mai apărut până acum în spaţiul cărţii româneşti.
Volumul Uricar la poarta Moldovei de Jos, V,
Editura Grapho-Press, Tecuci, 20 1 3, pp. 24-30.

https://biblioteca-digitala.ro

Acad. Solomon Marcus
Pe aceeaşi lungime de undă.
Pe marginea Scrierilor lui C.D. Zeletin

Prima oară aflasem de C D. Zeletin în legătură cu fapta sa
unică în literatura română: traducerea integrală în limba română a
Florilor Răului ale lui Charles Baudelaire. Cunoşteam antologia
realizată de Geo Dumitrescu, în care se regăseau numeroşi com
petitori în realizarea unor variante româneşti ale unor poezii ale
marelui poet francez, nu lipseau de acolo nici Arghezi, nici Ion
Barbu, nici Philippide, nici atâţia alţii, care de care mai redutabili,
dar fiecare cu câteva poezii şi nici ansamblul lor nu acoperea
întregul volum în discuţie.
Întreprinderea dusă la capăt de C. D. Zeletin este de proporţii
titanice şi singură putea justifica o viaţă de om. Aflasem ulterior,
când avusesem ocazia de a-l întâlni personal, că a lucrat la această
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traducere timp de mai multe decenii. Era de înţeles, dar acum, cu
publicarea întregii sale opere literare, la Editura Spandugino, ne
dăm seama de forţa sa creatoare, care s-a împărţit între două
teritorii, unul al ştiinţei, biofizica, altul al artelor. Am urmărit cele
trei volume publicate, alte patru aşteaptă să întregească opera sa
literară.
Încă de la primul volum, m-am regăsit în gândurile sale: „Aşa
începe sfârşitul: nu te mai miră nimic ... ". Cum să nu mă regăsesc
aici, când am repetat mereu că ceea ce dă un sens vieţii mele este
capacitatea mea de a mă mira? „Adevărul e sâmburele cu coaja
cea mai groasă"; nu e aici ceva echivalent cu reflecţia care mi-e
atât de apropiată, care accentuează faptul că adevărurile cele mai
profunde sunt şi cele care se ascund cel mai bine? „Inteligenţa,
estetică a minţii" nu trimite oare şi la faptul că ştiinţa recurge în
mod sistematic la criteriul estetic, mai cu seamă atunci când
criteriul testării experimentale eşuează? „Obscurantistul urăşte
ceea ce nu înţelege" nu se învecinează oare cu reflecţia lui Moisil,
care mă captivase: „Omul, când nu înţelege, e contra". O reflecţie
care pune degetul pe o rană gravă a educaţiei şi căreia i-am
dedicat multe pagini: „Prea mult arătăm adevărul şi prea puţin îl
căutăm". Într-adevăr, nu acordăm, în educaţie şi în învăţare,
importanţă actului de căutare şi de găsire, ne mulţumim să arătăm
numai produsul final. Iată şi o reflecţie de aceeaşi natură: „Pe
drumul ocolit se găseşte, pe drumul drept se obţine". Într-adevăr,
drumurile care duc la rezultate interesante sunt ocolite, deoarece,
înainte de a ajunge la un rezultat, au de făcut faţă unor obstacole
care pot genera greşeli şi eşecuri, deci vor fi drumuri ocolite.
Aceste ocoluri sunt tocmai viaţa autentică a cunoaşterii. Dar
educaţia, oarbă la aceste realităţi, preferă drumul drept, pe care
obţinem rezultatul dorit, însă din care umanul a fost eliminat.
Volumul al treilea, de aproape o mie de pagini, al Scrierilor
profesorului Zeletin ne încântă prin pasiunea pe care o manifestă
faţă de problemele limbajului, în general, ale limbii şi literaturii
române în special. Evocări, convorbiri, eseuri pe teme dintre cele
mai variate. O secţiune specială este dedicată scriitorilor medici
Gr.T. Popa, Victor Papilian, Vintilă Ciocâlteu, George Magheru,
3 18
https://biblioteca-digitala.ro

Vasile Voiculescu, Ion Biberi, Eduard Pamfil, Victor Săhleanu şi
Iorgu Gălăţeanu. Suntem astfel incitaţi să ne gândim dacă nu
cumva există anumite caracteristici comune scriitorilor medici. Un
eseu intitulat A învăţa, a cunoaşte, a şti prilejuieşte distincţii de
fineţe de care educaţia ar trebui să ţină seama. O analiză atentă a
metaforei Patria mea este limba română, metaforă pe care o
găseşte puternică şi seducătoare, dar tocmai de aceea primejdi
oasă. Nimicul poetic, metafora turnătoriei, variaţiile infinitezimale
ale gâdilăturii, poezia scrisă în vis, agramatismele, problema
binelui şi a răului în morala creştină, elogiul lucidităţii, despre
Annie şi Pascal Bentoiu, despre un anume vers eminescian, despre
proza lui Sadoveanu şi aceea a lui Voiculescu, o exegeză
privitoare la Costache Conachi şi o alta despre modul de
procedare al lui Perpessicius, apoi despre spaţialitatea la Şt. O.
Iosif, despre răul bacovian. Nu am ajuns nici măcar la jumătatea
acestui volum.
Între timp am parcurs şi restul volumului şi pot spune că din
întregul tom se desprinde patima profesorului Zeletin pentru
tainele limbii şi literaturii române, asupra cărora se concentrează
cu o acribie care bănuiesc că îi este comună scriitorului şi
biofizicianului. Mă despart de cei care consideră că scriitorul şi
biofizicianul trebuie analizaţi separat, ca două personalităţi care
întâmplător au locuit în aceeaşi persoană. Sunt convins că se vor
găsi multe lucruri comune, dacă luăm în considerare atât pe
biofizician, cât şi pe scriitor. Dar în cultura românească nu am
ajuns încă acolo.

Viaţa medicală, XXV, 5 1 -52, 20 decembrie 20 1 3 , p. 20.
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C. D. Zeletin
Scriitorul medic şi harul artistic
Arta îşi are limbajul ei, altul chiar - în cazul literaturii - decât
limba prin care se exprimă. În acest caz, limba serveşte doar de
fundament trezirii şi activării vocaţiei inventive a autorului,
darului său euristic, în situaţia în care acest har există, căci el
poate să nu existe şi totuşi autorul să scrie literatură. Talentul, căci
de el este vorba, artistul ce va fi medic 1-a primit odată cu
zămislirea lui, într-un moment misterios pe care-l trăieşte locatarul
definit gradual în universul amniotic. Însă poate să nu-l primească
şi totuşi artistul să scrie literatură beletristică. În acest caz,
primejdia e cu atât mai mare cu cât e mai ascunsă: textul pare
plauzibil, poate chiar să placă ori să încânte, căci nu există cântar
pentru imponderabil. În această situaţie de carenţă, foarte
frecventă, triumfă geniul insesizabil al substituirii artei cu
simili-arta. Cei din jur se grăbesc să aprobe ori chiar să aplaude,
lucru pe care timpul n-are cum să-l facă, aprobând ori negând,
deoarece el prin definiţie nu se grăbeşte.
Căutătorii de comori în această simili-artă a medicului scriitor
au o sarcină grea, desfăşurată pe buza de prăpastie a înşelării de
sine. Căci el este înconjurat de opere de artă, dar şi de fantomele
lor, care - o ştim de la Odysseus - sunt malign de înşelătoare. De
aceea, separarea artei de simili-artă cere un efort al cugetului ori,
dacă e posibil, fulgerul intuiţiei. Aceste opere te întâmpină - e
firesc pentru medicină - cu emoţia fiziologică, o emoţie funda
mentală, dar arta se află dincolo de ţara negurii acesteia. Un
călător nocturn mi se jura că tocmai îi răsărise la un cot al
drumului, în bătaia lunii, o fantomă clătinătoare, ispitindu-l cu o
expresie concretă a milei şi împiedicându-l să înainteze. A doua
zi, m-a dus acolo să-mi arate locul exact; pe locul exact triumfa o
tijă înaltă de cânepă (un hlăndan, cum se spune în Moldova),
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crescut din vreo sămânţă rătăcită, ce răsărise peste vară, înaltă
fiindcă n-avea concurenţă, şi acum oscila sub adierea curenţilor
văii.
„Născut, nu făcut", preceptul din Crez se apropie de subiectul
nostru. Or, pruncul ce va deveni medic se naşte o singură dată, cu
sau fără har, dar o viaţă întreagă se face şi se tot răsface, astfel că
i-am putea numi proteica profesie o nesfârşită îmbogăţire a erudi
ţiei, asociată unei permanente scuturări active de caduc, într-o
dinamică pe care cei din afara profesiei nu o înţeleg lesne, în timp
ce harul rămâne genuin, aşa cum a apărut în lumea asta, eventual
fortificat în timp prin exerciţiu. Şi mai este un paradox: prestigiul
erudiţiei medicale, tinzând, în multe cazuri, la un elefantiazis
exhibat, poate să ascundă sâmburele unui talent artistic precar,
însă existent, ascunde indigenţa lui, substituind-o cu iradierile
culturii. Dar şi produsul precipitat al acestei culturi îi poate juca
feste, mai ales când cultura e mimată. Un exemplu. Un
medic-scriitor, care n-a părăsit o viaţă tunelul sălii de operaţie,
şi-a fixat drept motto la o carte apărută, nu-s zece ani de-atunci,
un vers din Le Pont Mirabeau, stabilindu-i drept autor pe
Baudelaire şi nu pe Apollinaire. Orgoliul rece al creaţiei stă
ascuns bine sub umbrarele foşnitoare ale închipuirii ori ale
vanităţii. Apoi, oricât de echilibrat ori de rece ar fi medicul, el nu
poate evada din imperiul emoţiei pe care i-o întreţine, ori numai
cât i-o fixează pe retină, imaginea suferinţelor ori a rănilor trupeşti
ori sufleteşti, crescându-i - printr-un fel de confuzie de identităţi pragul de receptare a emoţiei artistice. Deci, făcându-l mai puţin
sensibil. El poate întârzia în reflecţia intelectuală, în susurul
soporific al erudiţiei ori în dezordinea furtunilor de idei, fără ca
nimic să-l lege organic de fatala determinare a artei şi - mai ales de originalitatea ei.
Originalitatea constă într-o diferenţiere pe care n-o asigură o
singură profesie, ci, la urma urmei, toate. Chiar medicina, atât de
bogată şi felurită în specialităţi, deşi ea este beneficiara supremă a
absolut tuturor disciplinelor cunoaşterii. Profesional, Ion Barbu a
fost matematician, Bacovia nimic, Arghezi meşteşugar. Dar,
întorcându-ne la medicină, ea plonjează în adâncurile şi în tainele
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genetice ale fiinţei umane şi, mai mult, chiar în existenţa
omenească, ceea ce e altceva. Ea poate să descindă, prin una sau
mai multe dintre disciplinele care-i pot fi socotite suzerane, exact
acolo unde se săvârşeşte geneza impulsului artistic,având viziunea
alfabetului limbii din afara limbilor care este arta, şi asupra căreia,
cu toată magnificenţa ei, nu poate interveni. Exprimată printr-un
oximoron, medicina este în acelaşi timp şi înălţime şi adâncime, şi
creează fără a fi Creatorul. În sfârşit, medicului-scriitor medicina
îi este o plăcută remanenţă, care nu-i hrăneşte încontinuu arta, ci
doar îi aduce aminte de ea, ca un memento sonor în spaţiul
obişnuinţei, al stereotipiei ori al cărturăriei, al indeciziei ori într-al
efortului concentrării într-o problemă privitoare la viaţa ori
non-viaţa unui om, în intersecţia nedefinită a tuturor sforţărilor
posibile.

Viaţa medicală, XXV, 5 1 -52 ( 1 249- 1 250),
20 decembrie 20 1 3 , p. 1 8 .
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Iorgu Gălăţeanu
Calea spre eternitate
L ui Dada la aproape opt decenii . . .
Greu accepţi s ă scrii despre personalitatea unui spirit cople
şitor prin multiplele valenţe creatoare, de teama că niciodată nu
vei reuşi să-i redai complexitatea. Cu uşurinţă poţi scrie despre
omul trecător, realizat ideal, ajuns pe culmile profesiei, fără teama
că-i poţi omite ceva din realizări, doar cu jena de a spune şi a unge
tartina cu supuşenie, senzaţie de moment ce nu ar aduce nici o
favoare nimănui, doar umilinţă mie şi nevinovăţie celuilalt. Ego-ul
a ales alternativa dificilă, punându-mă la încercare, altfel ar fi fost
exasperat şi probabil ar fi explodat în sute şi mii de grăuncioare de
nimicuri împrăştiate pentru a nu mai fi adunate veacuri . . .
. . . În urmă cu ani, am intrat în sala de spectacole a Teatrului
„Victor Ion Popa", fastuoasă, numai catifea grena şi lumini
odihnitoare ochilor, suficient de cald pentru a mă simţi confortabil
lângă stăpâna doamnă. Aşteptam cu nerăbdare, inima mărşăluia
zgomotos în piept şi emoţiile inundau sufletul pentru a-l auzi cât
mai repede pe Dada, autorul volumului Nu-i mai ajunge
sufletului . Valul de admiraţie a secat izvorul de invidie inocentă,
o oră m-a purtat pe creasta-i spumoasă, întruna făcându-mă să-mi
simt spiritul inundat de extaz. La fel ca şi-altădată, nu am reuşit
să-l protejez! Mi-a părut rău că s-a terminat, greu mi-am revenit
din starea de exaltare . . .
Siguranţa în pronunţia fiecărei fraze ţâşnind instantaneu mă
făcea să cred că, doar repetându-le, ajunsese la perfecţiune, vibra
ţia graiului exultantă, caldă şi catifelată, ca unduirea strunei sub
arcuşul viorii, asociată cu fervoarea de-a reda metaforic orişice
mişcare sau înfăţişare a spiritului, mă fascinau. Am rămas surprins
când, confesându-se, mi-a fost dat să aud că, dintre calităţile
omului nu-l impresionează atât inteligenţa, talentul genial etc., cât
..
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blândeţea, trăsătură de caracter în care domnia sa excelează! Aş fi
dorit să opresc timpul, să-l audiez o seară întreagă pe scriitorul cu
realizări remarcabile în poezie, în critica literară, în proza aforis
tică, în muzicologie şi memorialistică. O pleiadă de personalităţi
din lumea scrisului i-au comentat anvergura ideatică, personal
invidiindu-i că l-au cunoscut înaintea mea, rămânându-mi doar
plăcerea de-a reda o infimă parte din rostirile ce m-au încântat.
Astfel:
„Poet delicat şi labirintic, ( . . . ) este un alergător de cursă lungă,
( . . . ) el s-a născut cu cartea în mână, ( . . . ) este un artist, pradă unei
singure pasiuni: creaţia. Tudor Vianu l-a numit poeta doctus, iar
Perpessicius îl considera cap de serie între sensibili. Remarcabil
italienist, are prea puţini rivali între cunoscătorii Renaşterii italiene,
iar versiunea lui pentru Sonetele lui Michelangelo este sau ar trebui
obligatoriu să fie citată în cercurile cunoscătorilor" (George Bălăiţă,
Medicină şi poezie, ,,Ateneu", noiembrie 1 995);
„Lirica lui ( . . . ) este una antiheraclitiană, obsedată de a obţine
închiderea I deschiderea mişcării gândirii, în monade de sine
stătătoare, dar sunt încărcate de o dramatică tensiune existenţială
şi ideatică" (M.N. Rusu, Ipostaze neoclasice, „Săptămâna",
23 decembrie 1 988);
„Capodopera lui Charles Baudelaire, Florile Răului, în
versiunea poetului C.D. Zeletin, se parcurge, de la un capăt la
altul, cu o mare încântare estetică. Ea constituie o remarcabilă
biruinţă a expresivităţii româneşti, atunci când e chemată să
încorporeze culturii noastre o seamă de realizări de prim rang ale
poeziei universale" (Ştefan Aug. Doinaş, „România literară",
1 9 decembrie 1 99 1 );
„Adagiile poetului vor, parcă, să confrunte cu adevărul cel puţin
câteva din experienţele spirituale trăite de un intelectual umanist al
veacului nostru. Conştiinţa de sine se autodefineşte la el din unghiuri
complementare: în funcţie de percepţia raţională a palpabilului, dar şi
de căutarea intuitivă a inefabilului, de moral şi de estetic, de actul viu
şi de expresia lui evanescentă. Încât momentul de trăire efemeră se
visează, stenic, un produs pentru eternitate" (Vlad Sorianu,
Cugetarea ca trăire, ,,Ateneu", martie 2000);
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„C.D. Zeletin este nu numai o personalitate de prim rang, dar şi
o legendă în spaţiul românesc. Un cărturar-artist, tulburător de
profund, care trăieşte frenezia cunoaşterii temeinice, suferind cu
melancolică luciditate de boala perfecţiunii. Poate şi de aceea în
preajma sa totul capătă relevanţă maximă. Ca să nu-i mai amintesc
talentul (literar, ştiinţific, muzical), erudiţia fără ostentaţie,
înţelepciunea, farmecul sau bunătatea ecumenică - înmănunchere
aproape neverosimilă de însuşiri, care va intimida întotdeauna.
Parcă ar vorbi o altă limbă, ar vedea şi ar simţi altfel - acea senzaţie
de imponderabilitate, pe care noi, muritorii, o încercăm doar în vis.
Volumul Adagii rămâne o provocare pentru cititor. Mai întâi,
din cauza exuberanţei (inepuizabile !), a imaginaţiei verbale (pe
care numai luciditatea, spiritul de ordine o strunesc) şi a
muzicalităţii textului, desăvârşirea lui aproape estompându-i
înţelesurile, asemenea unei lumini prea intense ce dizolvă
contururile. Apoi, chiar densitatea şi polisemia discursului, gândit
şi cizelat cu talent de bijutier . . . , este seducţia celui care surprinde
continuu . . . , efortul de a intui raţionamentul artistului va avea însă
efect eliberator, inducând acea stare poetică prin care, ca un dar
divin, spiritul se perfecţionează, se potenţează. Iată adevărata artă,
cea care întotdeauna ne mântuie" (Alice Ţuculescu, Aforismul paradox, metaforă, poezie, „Viaţa medicală", 4 februarie 2000);
„Discursul d-sale posedă o blândeţe sapienţială ce ne duce cu
gândul şi la acel clasic tardiv care a fost Anatole France ( . . . ). O
pagină demnă de un foarte înzestrat memorialist ! " (Despre O
vizită la Tudor Arghezi) (Gheorghe Grigurcu, Un aristocrat al
scrisului, „Viaţa medicală", 27 noiembrie 200 1 ) .
Exuberanţă, imaginaţie, muzicalitate, densitate ş i polisemie a
discursului, cizelarea frazei, inteligenţă şi blândeţe seducătoare,
iată însuşiri care se adaugă aceleiaşi seducţii şi care induc starea
de graţie artistică!

Convorbiri literare, 9 (2 1 3 ), 26 septembrie 20 1 3 .
Viaţa noastră, Bârlad, 1 3, octombrie 20 1 3, pp. 42-43 .
Fragmente.
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C.D. Zeletin
„Fericirea pluteşte deasupra cataractelor memoriei . . .
ca o ceaţă diafană"
Interviu de Lucia Negoiţă
28 noiembrie 20 1 3, Bucureşti

Citiţi-mă încet.

Stimate domnule CD. Zeletin, momentul în care v-am întâlnit
pe„ insula " unei cabine de la Radio, cu ani mulţi în urmă, rămâne
memorabil. De peste cinci ani vă citesc rubrica permanentă,
mereu interesantă, în revista „ Acolada ". Sunteţi astăzi unul
dintre distinşii seniori ai literaturii, care ilustrează acea specie
rară, caracterizată prin distincţie, eleganţă, politeţe desăvârşită.
S-a văzut asta cu ochiul liber, când aţi lansat volumul Scrieri 3, la
Târgul de Carte Gaudeamus. A fost o surpriză întâlnirea cu pu
blicul, într-un cadru, de astă dată, animat şi plin de rumoare?
O surpriză şi nu o surpriză. Tomul e, într-un fel, nou, în altfel,
nu. Scrieri 3 este alcătuit din volumele Distinguo, Editura
Vitruviu, Bucureşti, 2008, şi Rămânerea trecerii, apărut în anul
20 1 1 , în aceeaşi editură cu Scrierile, tot la Editura Spandugino.
Ele conţin eseuri şi evocări, în cea mai mare parte de mică
întindere, exprimând şi prin dimensiune, preferinţa mea pentru
concentrarea ideatică şi stilistică. Un popas pe drumul spre
ermetism, care rămâne însă departe. Chiar îi rugam pe cititori, în
răspunsul prin care încheiam lansarea, la sfărşitul lui noiembrie
20 1 3 , a volumului: „Citiţi-mă încet", adică fără grabă, fără
alergare pe deasupra rândurilor. . . Îi rugam, evident, să revină la
religia lecturii, proprie altor vremuri, asemănătoare - până a nu
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surveni explozia nebuniilor secolului XX
unui eon prin care
timpurile se înnoiesc repetându-se, cam în felul în care îl concepea
Eugenio d'Ors ... A gândi şi a te exprima în felul acesta înseamnă a
exista ca artist, într-un sistem supratemporar care transgresează
actualitatea fără a o evita şi fără a dezvolta cultul paseismului.
Departe de a ceda ispitei lirice ori a naraţiunii plate, scrisul meu
îngemănează poezia cu proza, se exprimă prin metaforă şi simbol,
proiectează oximoronic surpriza pe fundalul ştiutului, vizând
indicibilul care e, în fond, limbajul artei.
Pasiunea mea pentru cuvânt rămâne legată de lexemul
Distinguo, utilizat altădată cu plăcere de Vladimir Streinu. El
vizează discemerea pe care o presupune, în ştiinţă, de pildă,
puterea de rezoluţie, definită ca inversul distanţei separatoare,
adică distanţa cea mai mică prin care două semnale sunt percepute
încă separat, adică înainte de a fi percepute ca unul singur. Asta
presupune să stai cu faţa spre microinfinit şi în artă. Ori lucrul
acesta nu se poate săvârşi fără interdisciplinaritate, evidentă în
stilul meu, care însă exclude didacticismul pledoariei. Lapida
ritatea de care vorbeam mai sus e o imaginară piatră kilometrică a
unei unde călătorind spre mister.
-

Scrieri

3 la Gaudeamus .

Seria va continua în logica pe care o doriţi dvs, ca autor,
desigur.
Cu volumul 3 mă apropii de cumpăna întregii serii, care va
avea şapte volume, fiecare de 800- 1 .000 de pagini, în formatul
Colecţiei Distinguo. Editura Spandugino m-a onorat dând titlul
unuia dintre volumele mele, şi anume, Distinguo, celei mai
frumoase dintre colecţiile sale. În ea au mai apărut cărţile:
Întâlniri cu Solomon Marcus (două volume) şi Răni deschise (trei
volume) tot ale academicianului Solomon Marcus, Chronosophia
profesorului Mihai Dinu şi Crestomaţie de familie. George Emil
Palade, tom în existenţa căruia am avut o anumită contribuţie.
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Scrieri 3 s-a bucurat la Târgul de Carte Gaudeamus de sâmbătă,
23 noiembrie, 20 1 3 , de prezentarea doamnei Lavinia Spandonide,
director al Editurii şi al Fundaţiei Spandugino, a domnului
academician Solomon Marcus, a istoricului literar Mircea
Coloşenco şi a medicului scriitor, Corneliu Zeana, cardiolog,
profesor universitar.
Tristeţile bilanţurilor ?
Sub tipar se află Scrieri 4. Istoriografice. Volumul 5 va fi
consacrat vastei cercetări publicată într-un volum masiv, în anul
2007, Principesa Elena Bibescu, marea pianistă, născută Kostaki
Epureanu, şi începuturile carierei pariziene a lui George Enescu.
E posibil ca volumul 5 de Scrieri să apară într-o casetă cu două
tomuri. Ţin să precizez că acest volum ce s-a bucurat de o primire
encomiastică este, implicit, o lucrare de enescologie... Scrieri 6
vor reuni trei volume de tălmăciri din lirica italiană: Sonetul
italian în Evul Mediu şi în Renaştere, Michelangelo Buonarroti,
Poezii. Opera omnia, şi Florilegiu italian. Scrieri 7 va fi consacrat
tălmăcirilor din poezia franceză şi va cuprinde volumele Lirică
franceză modernă şi Florile Răului, de Charles Baudelaire. E
lesne de observat că socotesc tălmăcirea de poezie ca făcând parte
din poezia proprie a unui poet... Nu trebuie să subliniez, poate nici
să amintesc, faptul că, în plasma autonomă a sufletului, eleganţa
grafică a celor şapte volume de Scrieri neutralizează tristeţea
bilanţurilor.
„Între biblioteci, note muzicale şi păduri".

Aţi mai avut prilejul să evocaţi anii copilăriei. În acel timp, îl
căutăm adesea, uneori poate îl şi găsim, pe omul din carte ". . . Vă
rog să alegeţi câteva repere ...
„

Un amplu interviu de acum câţiva ani cu domnul Tase
Dănăilă, scriitor tecucean, interviu reprodus în Scrieri 3 , evocând
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ambianţa familială a copilăriei mele petrecută în satul natal,
Burdusaci, fostul judeţ Tecuci, astăzi în j udeţul Bacău, răspunde
îndeajuns de bine întrebării dumneavoastră, chiar prin titlu: „Am
crescut la Burdusaci între biblioteci, note muzicale şi păduri",
adică: ambianţă cărturărească, modele de înaltă intelectualitate în
familie, dintre care unele s-au impus în cultura română, cultul
muzicii şi copilăria liberă, într-un sat al cărui relief felurit era
dominat de dumbrăvi, râpi şi codri.
Vremurile n-au întârziat să se înăsprească, să devină crude şi
chiar criminale, dar modularea fundamentală a sufletului şi a min
ţii mele se săvârşise înainte de viitura comunistă. .. Deşi familia
mea era plină de învăţători, scriitori, medici şi preoţi - mama a
fost învăţătoare iar tata preot, teolog şi muzician - educaţia mea
prin ei a fost indirectă, adică prin modelele pe care le reprezentau.
Cei mai mulţi dintre ei au fost şi au rămas lampadofori, numai cât
mi-au luminat calea prin exemplul pe care-l constituiau. Vreau să
spun că nu am avut mentori, iar eu ucenic n-am fost niciodată.
Şuvoiul strămoşilor exprimat prin cele patru puncte cardinale ale
bunicilor mi-a transmis predispoziţii diferite. Prima ar fi trăirea în
spiritualitate şi viaţa morală, urmate de reverie, cultul muncii,
dragostea pentru arte, în special pentru muzică şi artele adiacente
e1.
„Mă uimeau boala şi . . . tămăduirea."

Când a apărut curiozitatea pentru domeniile care v-au
marcat definitiv personalitatea: medicina, muzica, literatura?
În privinţa primelor amintiri care au prevestit domeniile
cărora aveam să mă consacru, ele sunt legate de poezie, de muzică
şi de medicină. De pildă, încă de pe la patru ori cinci ani improvi
zam distihuri sau descopeream cu încântare aliteraţiile din vorbire.
Cântam uşor şi reţineam lesne liniile melodice. Tata, care nu lăuda
copiii, spunea despre mine că am o ureche muzicală perfectă. Pe
de altă parte, fiindcă bănuiesc faptul că vă referiţi şi la medicul ce
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sunt, eram foarte curios în pnvmţa organismelor vii şi a
funcţionării lor. Mă uimeau boala şi - lucru curios - tămăduirea.
Într-o scenetă de la grădiniţă, educatoarea mi-a dat rolul...
medicului. Al medicului ortoped, bineînţeles, deoarece trebuia „să
leg" piciorul rupt al veveriţei! Culmea e că, la începutul carierei
mele, aveam să lucrez ortopedie infantilă, întâi la Spitalul
„Grigore Alexandrescu" din Bucureşti, ca intern, apoi la
Sanatoriul de tuberculoză osoasă de copii, de la Mangalia.

Aş vrea să-mi spuneţi secretul pseudonimului dumneavoastră ...
Pseudonimul? E simplu: l-am luat de la pârâul ce străbate
Burdusacii natali: Zeletinul. În tinereţe mi-am închinat şi o
epigramă:

Gustul dulce şi amar
Ţi se trage, Zeletin,
De la apă. O, măcar
De s-ar trage de la vin!
„Grij a de multe" din rugăciunea Sfântului Efrem S irul.

Privind înapoi către momentele consacrării, vă întreb dacă
va fi existat o concurenţă între medic şi scriitor? Cum arătau
zilele şi nopţile tinereţii dumneavoastră?
Concurenţă între medic şi scriitor n-a existat decât într-o sin
gură privinţă: timpul pe care şi-l disputau deopotrivă, medicina şi
literatura. Apoi acestora li s-a adăugat fizica, deoarece aveam să
devin biofizician şi să predau biofizica vreme de 45 de ani la
Universitatea de Medicină şi Farmacie „Carol Davila" Bucureşti.
Veşnic nu aveam timp! Acum îl auzeam pe Nikos Kazantzakis
tânguindu-se că ar vrea să fie cerşetorul de la răspântie ca să cer
şească timp de la trecători... Acum o auzeam pe mama
repetându-mi adagiul care o caracteriza: „Omul vrednic le face pe
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toate! " Adică găseşte timp pentru toate. De altminteri, ea se
exprima altfel, în mod creator: „Eu le toporăsc pe toate !" Mă
rezemam, totuşi, pe adagiul mamei, ca pe trunchiul unui stejar şi
mă legănam mai puţin pe lamentaţia metaforizantă a prozatorului
grec.
Zilele şi nopţile mele?
Zilele pline de lumina treziei, nopţile goale de fericirea
somnului: cam toată viaţa am avut probleme cu somnul. Au
debutat în 1 948, după un accident pe gheaţă, iar cu timpul şi-au
complicat determinarea. Probabil că, în adâncuri, „grija de multe"
pe care Sfântul Efrem Sirul o socotea un mare păcat, îmi orchestra
existenţa.
„O altă viaţă dăruită vieţii".

Muzica a rămas şi ea o pasiune statornică. Ce
ascultaţi? Purtat de sonurile timpurilor trecute, în ce secol v-ar fi
plăcut să trăiţi?
Muzica este, pentru mine, o altă viaţă dăruită vieţii ce ni s-a
dat. Ea vine să împlinească nevoia de armonie a sufletului şi ne
voia de accedere a spiritului la zone la care, fără ea, ajungem mai
greu. Observaţi apoi cum curăţă muzica structurile prin care trece.
Ea însă e numai pregătitoare a elevaţiei spre spirit. Muzica e pro
prie mişcărilor sufleteşti, întrucât lucrează cu diferitele forme ale
tulburării. Spiritul nu e o tulburare, de aceea el este suprajacent
sufletului, producătorul şi beneficiarul prim al artelor.
Ce muzică ascult? Pe alese, de la muzica religioasă bizantină,
la muzica populară, şi de la operă, la muzica instrumentală.
În ce secol aş fi dorit să trăiesc? ! Greu de spus: vrerea e una,
potrivirea cu veacul e alta. Hotărârea de Sus contează... Probabil
în a doua jumătate a secolului al XIX-iea, când n-ar fi fost exclus
să fi j induit, totuşi, după unul din veacurile antichităţii europene.
Nu ale celei asiate.
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Sub semnul admiraţiei.

O serie ilustră de personalităţi din lumea medicinii şi a
literaturii (V. Voiculescu, Tudor Vianu, George Emil Palade,
Perpessicius) a marcat - nu se putea altfel - biografia dvoastră.
Admiraţia a fost şi a rămas pentru generaţiile mai vechi, mai ales,
o virtute superioară. Aţi simţit asta în raportul cu marile perso
nalităţi care au apărut, la timpul potrivit, în viaţa dumneavoas
tră?
E adevărat, însă, repet nu am avut mentori. Pe unii dintre cei
pomeniţi i-am cunoscut după ce împlinisem 1 8 ani, când un tânăr
este în general format. Cel puţin pe atât de importanta italienistă
Nina Fa9on, la ani buni după ce absolvisem facultatea de medi
cină ... Dar dacă nu mi-au fost mentori, au fost în schimb lumini
care m-au ţinut aproape de ele, pe care le-am admirat, care au
revărsat asupra mea căldura unei afecţiuni statornice, care mi-au
transmis forţa elevaţiei. Aş îndrăzni chiar să spun că Perpessicius
şi Tudor Vianu au ţinut la mine, iar existenţa lor m-a ajutat să
traversez vremuri grele .. În medicină, la fel: am avut admiraţii.
Şi, tot la fel, nu multe. Aş aminti profesorii: Alfred Rusescu,
pediatrie; Ion Juvara, chirurgie; C.C. Dimitriu, semiologie; Ion
Brukner (tatăl), medicină internă. Dar am avut şi admiraţii în
depărtare, şi anume, în S .U.A. Cel dintâi rămâne George Emil
Palade, creatorul biologiei celulare, pe care îl cunoşteam din
copilărie. Admiraţia mea avea să fie validată de atribuirea
Premiului Nobel pentru medicină în 1 974. Unul dintre discipolii
săi, savantul Gilnter Blobel scria: „Palade a fost pentru biologia
celulară ceea ce Einstein a fost pentru fizică". Să reţinem că
aserţiunea aceasta de mare responsabilitate nu a făcut-o oarecine,
ci beneficiarul din anul 1 999 al aceleiaşi înalte distincţii.
Permiteţi-mi să transcriu rândurile pe care le-am scris, în anul
20 1 2, pe coperta a patra a volumului Centenar George Emil
Palade. Crestomaţie de familie:
.
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„Chiar dacă nu se mai afla în ţară, existenţa lui George Emil
Palade a fost de-a lungul vieţii mele un reper înalt, mai ales în
privinţa minţii lui de o acuitate mare, de un echilibru perfect şi de
o rapidă orientare spre esenţial, în privinţa vieţii devotate
întrutotul ştiinţei şi, în consecinţă, descoperirilor epocale pe care
le-a lăsat în urmă. Eu sunt unul dintre admiratorii lui. Am avut de
timpuriu revelaţia geniului său. Nimeni, niciunde şi nicicând nu
mi-ar fi transmis mai bine inefabilul pe care îl presupune geniul.
Dacă aş fi respirat în preajma lui Pasteur, n-aş fi fost impresionat
mai mult."
„Cum să nu fiu fericit? ! "

Poet, eseist, istoriograf, muzicolog, medic, biofizician, profe
sor universitar, autor a peste 40 de volume, aşa arată impresio
nanta dumneavoastră carte de vizită. În 201 1 aţi fost distins cu
Premiul Marian Papahagi, pentru contribuţia importantă la itali
enistica românească. Cum pot să îmi închipui eu că nu sunteţi un
om cu adevărat fericit? Mă gândesc că aţi intrat in inima atâtor
secole de literatură italiană. La ce versuri vă întoarceţi? Şi odată
ajunşi aici, la capătul preţioaselor mărturisiri pe care mi le-aţi
încredinţat, vă întreb, ce credeţi despre traducerile capodoperei
danteşti în limba română?
Cum să nu fiu fericit, spuneţi? Probabil aveţi dreptate
privindu-mă de departe ... Eu nu ştiu să fi fost, dar cu siguranţă am
fost şi nu mi-am dat seama ... Stă în firea lucrurilor ca îndepărtarea
în timp a deceniilor consacrate tălmăcirii de poezie să vină cu
estomparea reliefurilor zbuciumului presupus de tălmăcirea de
poezie, mai ales a celei în forma fixă cum e sonetul. „Tonele de
migrenă", obişnuiam să răspund celor ce-mi lăudau graţia
versurilor traduse ori izbânda arhitecturii lor. Fericirea pluteşte
deasupra cataractelor memoriei acelor bătălii estetice ca o ceaţă
diafană pe care o uiţi cu atât mai uşor cu cât, atent la zbaterile
mentale, nu o iei in seamă. Uiţi aşa cum sunt uitate naşterile . . .
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Există într-adevăr versuri memorabile la care mă întorc uneon
fără să-mi propun. Mai exact, ele se întorc la mine, la chemările
enigmatice ale inimii. Dar dacă prin „întoarcere" înţelegeţi
revenirea la manuscris, pentru a-l reface ori răs-face sub dictatura
ineluctabilă a nemulţumirii, tentaţia aceasta e permanentă la mine.
Însă omul trebuie să se abţină, să ştie să pună punct, altfel nu i-ar
ajunşe viaţa...
In privinţa traducerilor româneşti ale Divinei Comedii a lui
Dante, le cunosc într-o apreciabilă măsură, începând cu a Mariei
Chiţu, din 1 883, trecând prin a lui C.Z. Buzdugan, al cărui
manuscris e nepublicat încă, până la ultima, a lui Marian
Papahagi, publicată în anul 20 1 2. În toate am găsit bune rezolvări,
uneori încântătoare dar şi aspecte caduce ori distorsionante. Un
singur exemplu în această ultimă privinţă este renunţarea la
decasilab, aflat ici şi colo în original, în favoarea - aparent logică
- a endecasilabului, ceea ce reduce aspreţea expresiei, în favoarea
unei edulcorări înşelătoare. Oricum, cu cât există mai multe
tălmăciri dintr-o capodoperă a literaturii universale, cu atât e mai
bine pentru literatura română. Aşa văd eu lucrurile. Excelenta
traducere a lui Marian Papahagi îmi place întrutotul, dar mai ales
prin tonalitatea virilă şi savantă, pe care o avea, într-o anumită
măsură, tălmăcirea lui George Coşbuc.

Acolada, VII, 1 2(73), decembrie 20 1 3 , pp. 1 0- 1 1 .
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C. D . Zeletin
Seniorii literaturii noastre.
„Intelectualul poate influenţa viaţa publică prin
exemplaritatea sa."
Interviu de Florentin Popescu

C. D. ZELETIN (pseudonimul lui Constantin Dimoftache),
poet, eseist şi traducător, s-a născut la 1 3 aprilie 1 935 la Burdu
saci, jud. Bacău. Este fiul învăţătoarei Maria Dimoftache şi al
preotului Nicolae Dimoftache. Urmează liceul „Gheorghe Roşca
Codreanu" din Bârlad, absolvit în 1 952, apoi Facultatea de
Medicină din Bucureşti ( 1 953-1 959). Intern prin concurs al
clinicilor universitare din Bucureşti ( l 958- 1 96 1 ). Medic la
Hunedoara şi apoi la Mangalia, urcă prin concurs toate treptele
universitare de la asistent până la profesor la facultatea absolvită,
la Catedra de biofizică. Este autor al unor tratate de biofizică,
precum şi al unor lucrări în domeniile citospectrofotometriei,
medicinii nucleare, criobiologiei, ciberneticii analizorilor,
iradierii interne. Membru al Academiei de Ştiinţe Medicale.
Î n literaratură a debutat în 1 960 în revista „Luceafărul", iar
editorial în 1 964 cu volumul de traduceri, Michelangelo, Sonete.
Colaborează la importante reviste literare din ţară. Din 1 990 este
preşedinte al Societăţii Medicilor Scriitori şi Publicişti din
România. A fost decorat cu Ordinul Naţional Serviciul
Credincios în grad de Ofiţer (2000). Din bibliografia sa
selecţionăm: Călătorie spre transparenţă ( 1 977), Ideograme pe
nisipul coridei ( l 982), Andaluzia ( l 986), Respiro în amonte
( l 995), Gaură-n cer ( l 997), Adagii ( 1 999), Amar de vreme
(200 1 ) etc. A tradus din Michelangelo, din lirica Renaşterii
italiene, Charles Baudelaire, Alessandro Parronchi, Romain
Rolland, lirica franceză modernă, Paul Verlaine. De asemenea, a
îngrij it ediţii din Alexandrina Enăchescu Cantemir, Al.
Tzigara-Samurcaş, Ştefan Zeletin, G. Tutoveanu.
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Numele C.D. Zeletin este, ca sa zicem aşa (în termeni mai
puţini literari), de bune decenii încoace, marcă înregistrată " pe
deplin recunoscută în cultura noastră contemporană. De ce acest
pseudonim şi cum s-a născut el? Vi s-a sugerat? L-aţi ales singur?
Care arfi motivaţia?
„

Mi-am ales pseudonimul în adolescenţă, elev fiind în clasa a
treia a Liceului Gheorghe Roşca Codreanu din Bârlad. Scriam
poezie şi proză, rară a mărturisi cuiva lucrul acesta.
După-amiezile, destul de des, făceam o plimbare de aproximativ
doi kilometri până în Valea Ţărnii, peste dealul dinspre apus. Sin
gurătatea ei îmi oferea anotimpurile în toată splendoarea lor iden
titară: în oraş, ele erau doar punctate: iarna prin zăpezi repede co
rupte, primăvara prin salcâmi înfloriţi şi frenezii confuze ale firii,
vara, „când mă întorceam acasă, la Burdusaci", trăiam acest ano
timp copleşitor în totalitatea lui, însă la ţară, nu la oraş. Toamna,
revenind la Bârlad, anotimpul melancoliilor era ilustrat de castanii
Bulevardului Epureanu, arbori citadini, excluşi din orice altă am
bianţă a mea. Un amănunt de însemnătate. Deşi scriam mult, nu
aveam conştiinţă scriitoricească, ci doar impuls scriitoricesc.
Scriam animat de nostalgie, în sensul etimologic, acela de dor
după locul în care te-ai născut. Umpleam caiete întregi cu poezii
sau cu proză inspirate de frumuseţile aşezării în care văzusem lu
mina zilei, mai ales frumuseţea idealizată la extrem a pârâului
Zeletin. Era prin anii 1 946-1 947. Revelaţia scriitoricească a venit
însă brusc, într-o după-amiază de toamnă târzie, în Valea Ţărnii,
printre vii răvăşite. Ninsese firav cu o zi înainte. Pe un tăpşan,
rămăsese uitată din vară o brazdă de fân ce se uscase şi deasupra
ei stăruia o mână de zăpadă. Fânul, propriu verii, şi zăpada, pro
prie iernii, m-au izbit ca un grai straniu care îmi vorbea pentru
întâia oară. Mi-am notat pe o hârtiuţă acest fapt oximoronic şi
mi-am zis: „ - Sunt scriitor! Astăzi e ziua mea de scriitor! Să ră
mână secretă!". Şi secretă a rămas până nu demult. Se petrecea în
ziua de 24 noiembrie 1 94 7. Atunci m-am gândit, cred, întâia oară
la pseudonimul Zeletin. Am fost coleg în primele clase liceale cu
Sandu Tacu, din acelaşi sat cu mine, însă cu vreo trei ani mai în
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vârstă. Trăieşte la Iaşi. Sandu era poet şi imprima acestei noţiuni
ceva tenebros, hieratic şi extravagant. Se gândea să-şi ia
pseudonimul Zeletin. Singular, cu o brună frapanţă orientală,
purtând plete, se recomanda a fi romantic, creându-şi realităţi
romantice pentru propria-i viaţă, cu o seriozitate pe care nimeni nu
bănuia pe atunci până unde putea să fie împinsă. Citindu-l pe
Schiller şi recitindu-l obsesiv pe Eminescu, realiza o fază separată
în dispersia şcolărească, în anumite situaţii eroică. Văd că acum,
la bătrâneţe, îşi iscăleşte ultimele cărţi Alexandru Tacu Zeletin.
Sandu venea cu un fantastic - şi cam bizar - apetit romantic,
detaşat de clasicitatea structurilor mele incipiente, referitoare mai
mult la auz, după cum văpăile lui se refereau la văz. Motivaţia pe
care o recunoaşte alegerea pseudonimului îmi exprimă, deci,
fidelitatea faţă de meleagurile natale. De altfel, chiar numele meu
de botez, Constantin, corespunde perfect altei însuşiri sufleteşti
fundamentale care îmi aparţine, statornicia. Niciun seism nu o
dislocă. Filozofii romani spuneau că numele e semn, că poartă în
el o prevestire: nomen est omen, idee pe care o dezvoltă Platon în
dialogul Cratylos, purtat de acesta cu Hermogenes.

Credeţi în Zodiac? Toate datele din bibliografia dvs. demon
strează că ilustraţi pe deplin trăsăturile Zodiei Berbecului (v-aţi
născut în 13 aprilie), cel puţin după interpretările date acestui
semn de către Jean Chevalier şi Alain Gheerbrant în Dicţionarul
lor: vitalitate, energie, curaj, virilitatea anotimpului ş. a. Cum
comentaţi zodia dvs. raportată la biografia personală?
Nu ştiu în ce măsură zodia este o credinţă, mai exact o plăcere
de a crede, ori o realitate ştiinţifică neatestată. Câmpul gra
vitaţional al lunii înalţă în mări şi oceane valuri uriaşe, care presu
pun o forţă formidabilă. Mă întreb: nu va influenţa el oare minus
culul act al fecundaţiei, cum ar fi unirea spermatozoidului cu
ovulul, celule mici de câteva miimi de milimetru, care se petrece
într-un anumit moment căruia îi corespund anumiţi parametri ai
acestor forţe astrale? Bineînţeles, în modalităţi încă necunoscute
ştiinţei. Las cazul lunii şi mă gândesc la câmpurile de atracţie/
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respingere ale infinităţii de aştri ... Oricare mi-ar fi poziţia faţă de
această problemă, zodiacul european este extrem de relativ cu cele
1 2 zodii ale lui. Ar însemna că miliardele de oameni ai Terrei să
se distribuie în numai 1 2 zodii, ceea ce nu se întâmplă în realitate.
Porunca tiranică a viului este variabilitatea, nu apropierea zodiilor
şi a destinelor. Tendinţa spontană e ca oamenii să fie cât mai felu
riţi unul faţă de celălalt; tendinţă spre comunism fatidic aici nu
există, ba dimpotrivă, fiecare făptură umană este un unicat, în care
se reflectă Dumnezeu Unul. Acest concept trebuie să stea la teme
lia umanismului, a respectului oricărui om, oricine ar fi el şi
oricum ar fi el.
Spre diferenţă de zodiacul european, cel chinezesc se apropie
mai mult de această idee. Potrivit lui, doi oameni născuţi la
aceeaşi oră şi zi, dar în ani diferiţi, au zodii diferite. Paleta acestui
horoscop e mult mai largă.
Nu m-a preocupat în mod deosebit propria-mi zodie. Se pare
că sunt aşa cum spuneţi. Poate aş înlocui „energia" cu voinţa,
deoarece, dacă se poate spune aşa, îmi propun să fiu energic. Ţin
să precizez: voinţă, nu ambiţie. Într-adevăr, sunt berbec, însă în
zodiacul chinezesc sunt mistreţ. Dacă ar fi numai aserţiunea după
care „defectul de căpetenie stă în incapacitatea de a spune un nu
hotărât", mi-aş da acestuia votul fără să clipesc! În tinereţile mele
mi-a făcut horoscopul colega de catedră, doamna Ioana Aricescu,
fiziciană. Mai târziu, admirabila Gabi („Kiki") Defour
Voiculescu, fiica mezină a poetului, care, printre altele, mi-a spus
că dispun de vocaţia cuibului şi că mă stăpânesc plăcerile aducerii
aminte... Dar oricât de fascinantă ar fi ideea de zodie, izbitura
berbecului (îmi place mult Beethoven! ) ori rezistenţa mistreţului,
fatalitatea presupusă de zodie contravine ideii de mântuire şi, în
felul acesta, însuşi rostului venirii în lume a Mântuitorului, al
cărui rob închinător sunt.

Aţi absolvit Colegiul Naţional Gheorghe Roşca Codreanu "
din Bârlad, oraş cu vechi tradiţii culturale, şi totodată unul dintre
iluştrii reprezentanţi ai Academiei Bârlădene. Deşi s-a scris (aţi
făcut-o şi dvs. şi eu în Viaţa lui V. Voiculescu şi, desigur mulţi
„
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alţii) despre această Academie, cred că n-ar fi lipsit de interes să
ne spuneţi câte ceva despre activitatea acesteia, mai ales după
1990, când aţifost ales Preşedintele ei de Onoare. . .
Într-adevăr, am absolvit un liceu străvechi ş i prest1g1os,
Colegiul Naţional „Gheorghe Roşca Codreanu" din Bârlad. Erau
vremuri staliniste cumplite, liceului de băieţi i se schimbaseră
identitatea şi chiar structura, după examenul de absolvire avea să
devină chiar mixt, dar eu, rară să mă las ameţit de ademenirea
sirenelor din jurul catargului ambarcaţiunii care, pentru mine,
continua să meargă spre Ithaca, urmam, nevăzut şi neştiut,
programa de învăţământ de altădată, trăind inerţia istoriei, şi bine
am făcut! Un exemplu: deşi scoase din programe - limbile clasice
au fost înlocuite cu limba rusă - eu continuam, în măsura în care
era posibil, să mă ocup în secret de latină şi elină, care erau
predate de peste o sută de ani.
Sunt unul dintre fericiţii elevi care au putut lua parte, prin
aşezarea fatidică a vârstei mele în timp, atât la sărbătorirea
împlinirii a 1 00 de ani ai liceului (ca elev, în anul 1 946), cât şi la
împlinirea a 1 50 de ani (ca profesor universitar, în anul 1 996),
adică la centenar şi la sescvicentenar. Am fost cel mai tânăr
apropiat al bătrânului poet George Tutoveanu, născut - închipu
iţi-vă! - în anul 1 872. M-a impresionat teribil când am aflat că
asistase, la Fălticeni, debutul literar al lui Mihail Sadoveanu, care
aminteşte faptul acesta în Anii de ucenicie. G. Tutoveanu a înfiin
ţat, în 1 9 1 5, împreună cu etnologul Tudor Pamfile şi cu preotul
publicist Toma Chiricuţă, Academia Bârlădeană, care l-a avut ca
preşedinte de onoare pe Alexandru Vlahuţă. Din cea dintâi gene
raţie a ei făcea parte şi V. Voiculescu, aflat în timpul Primului
Război Mondial, ca medic, la Bârlad, unde şi-a publicat volumul
de poezii Din Ţara Zimbrului. Peste câteva luni, această societate
artistică îşi va sărbători centenarul. Poate cel mai reprezentativ
spirit forjat în sânul ei a fost Victor Ion Popa, om universal în
cultura românească. L-am îndemnat şi sprijinit în ultimii ani pe
tânărul informatician Cătălin-Andrei Teodoru, să alcătuiască un
album intitulat Victor Ion Popa, artistul plastic. Tipărit, va avea în
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jur de 600 de pagini. Întâmpinăm, prin el, Centenarul. Având
sediul pe bulevardul principal al oraşului, Academia Bârlădeană
posedă Bibliotecă, un început de Pinacotecă, un Cabinet de carte
rară şi manuscrise, în cea mai mare parte înzestrate prin donaţiile
mele: Elena Popoiu, profesoară de limba şi literatura franceză, le
are în grijă şi cercetare. Preşedinte este profesoara Elena Monu,
doctor în istorie, genealogist. Întâlnirile sunt lunare sau bilunare,
mulţi membri sunt intelectuali de calitate, participarea este bogată
sub toate aspectele, iar cele mai apreciate lucrări sunt publicate în
revista omonimă, Academia Bârlădeană, avându-l redactor şef pe
Serghei Coloşenco.
*

Trebuie să fac negreşit o precizare istoriografică. Activitatea
Societăţii n-a fost niciodată întreruptă, nici măcar în anii
proletculismului, cărora nu le-a făcut nici o concesie. După înceta
rea din viaţă a poetului G. Tutoveanu, în 1 957, activitatea ei s-a
deplasat discret la Bucureşti, într-un anonimat silit; puterea comu
nistă suspecta orice întâlnire spontană a scriitorilor. Întâlnirile se
polarizau în jurul lui G.G. Ursu, în tinereţe secretar al acestei so
cietăţi, scriitor de care am fost foarte apropiat. Bârlădenii erau
aici, cum e şi firesc, mai puţini, sporea însă numărul simpatizan
ţilor, printre ei putând să-i enumăr pe Tudor Vianu, Perpessicius,
Radu D. Rosetti, Edgar Papu, N. Crevedia, B. Jordan, Ion Larian
Postolache ş.a. Mutarea la Bucureşti a prilejuit, de asemenea,
reîntâlnirea cu unii scriitori ai primei generaţii, adunaţi de
împrejurările Primului Război Mondial la Bârlad şi acum trăind în
Capitală ori în alte oraşe decât Bârladul : Dimitrie Iov, Ion
Buzdugan, Mihail Straje, Mihail Lungianu, I. Valerian, Vasile
Damaschin, George Damaschin, G. Ioniţă etc. şi nu în ultimul
rând, V. Voiculescu. Eu ţineam legături, vizitându-i în oraşele lor,
cu Aurel George Stino la Fălticeni, ori cu Natalia Negru la Tecuci.
Nu trebuie să-i uit pe cei doi fraţi, mari medici dar, în tinereţe
scriitori, Virgil Nitzulescu, savant parazitolog, profesor la
Facultatea de Medicină din Bucureşti, şi academician Iuliu
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Niţulescu, eminent fiziopatolog, profesor la Facultatea de
Medicină din Iaşi. Cei doi fraţi îşi iscăleau inteligentele lor cronici
rimate sub pseudonimul Cei doi gherieri, sau, când şi-l asociau pe
Victor Ion Popa ori pe viitorul slavist Petre Cancel, Cei trei
gherieri. Singur, Virgil Nitzulescu iscălea Micul Gherier.

Sunteţi recunoscut, de la Tudor Vianu încoace (1964), drept
unul dintre cei mai buni traducători din lirica italiană, apoi din
cea franceză. Când aţi trăit pentru întâia oară sentimentul că
sunteţi chemat să spuneţi ceva în cultura naţională (ca traducă
tor, ca poet, eseist, istoric literar, memorialist)? Şi, legat de asta,
când aţi şi cum aţi început să puneţi bazele culturii personale? Ar
fi interesant de ştiut, mai ales de către tinerii cititori de azi cum
s-au petrecut lucrurile. V-au îndrumat părinţii, dascălii pe care
i-aţi avut, sau totul a pornit dintr-o chemare interioară?
De când mă ştiu am avut sentimentul de responsabilitate faţă
de ceea ce întreprind, ca şi faţă de greşeală. Sentimentul că scrisul
e în parte un dicteu din afara mea, indus printr-o determinare
oarecum misterioasă. Scriind, îmi pare că săvârşesc un cult sub un
ochi invizibil, sub o privire ce îmi ia în vizor libertatea şi-mi
cântăreşte clipele în succesiunea lor. Jocul nu-mi este chiar joc, iar
libertatea mi-i constrânsă de o rigoare ce mă integrează filozofic.
Am o uşoară anxietate în faţa colii de hârtie ca-n faţa unei
prăpăstii peste care nici nu sar şi în care nici nu mă prăbuşesc. De
jucat mă joc, şi încă mult, dar, jucându-mă, nu izbutesc să mă
emancipez de un element care nu-i joc. Sentimentul că sunt
chemat să spun ceva în cultura naţională nu-l am, dar dacă există
potenţial, fără să mi-l propun, el este legat cumva de simţul
lucrului bine făcut şi dus până la capăt. Dacă am într-adevăr un
sentiment în acest sens, el stă în cuviinţă. Vorbesc de scrisul meu
personal; responsabilitatea în traducerea de poezie ţine de o altă
ordine a lucrurilor, mai particularizată, dependentă mai mult de
etică şi mai puţin de metafizică. Excepţie fac situaţiile în care
asimilez în măsură mai mare poezia tradusă cu poezia mea
originală.
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Nu pot să spun că a existat un moment anume când m-am
apropiat de cultură şi nici să precizez care a fost acela. M-am ivit
într-o ambianţă intelectuală, într-un sat moldovenesc având
Bârladul cel mai apropiat oraş, aşa că am respirat aerul ei fin de
când exist, fără conştientizare şi fără program, aşa cum e şi
respiraţia. Tata a fost preot, cu facultate de teologie şi conservator,
înzestrat cu o admirabilă voce de tenor şi cu interes pentru limbile
vechi, latina, greaca şi ebraica. Mama era învăţătoare, coborând
dintr-o familie răzăşească rezonantă: Ţarălungă. Unul dintre
strămoşii ei este citat, pentru românitatea numelui şi a faptei
curate, de Eminescu, într-un articol din 9 august 1 8 8 1 al ziarului
Timpul. Se numea Terinte Ţarălungă. Muzica era o permanenţă în
casă, dădeai peste tot de partituri deopotrivă în notaţie apuseană şi
bizantină. Serile, pe terasă, bunicul cânta la vioară în consonanţă
cu subtilităţile înserării, mai bogate la noi, zonă de dealuri înalte,
cu asfinţit începând devreme.
În familie existau modele de înaltă intelectualitate, unele
impuse în cultura română, şi e posibil ca nu atât ele însele cât
conştiinţa existenţei lor şi admiraţia mea pentru ele să-mi fi
stimulat interesul cărturăresc. Timiditatea va fi contribuit şi ea la
amploarea şi la felurimea trăirilor lăuntrice... După anul 1 94 7,
vremurile aspre şi tragice au făcut ca părinţii, îngrijoraţi, să se
închidă, într-un fel, în ei înşişi, mai ales tata, astfel că îndrumarea
copilului ce eram nu s-a făcut prin demersuri apăsate, prin
demersuri anume, deci active, cât în mod pasiv, prin exemplul pe
care-l constituiau părinţii, terorizaţi de tăvălugul comunizării.
Plecarea la Bârlad, în 1 945, deci la vârsta de zece ani, ca elev
stând la gazdă, a fost o traumă, prin schimbarea brutală a
civilizaţiei săteşti cu mediul orăşenesc trivializat de fermentaţiile
războiului ce abia se sfârşise ... Deşi învăţam la un liceu de mare
prestigiu, n-am avut îndrumător în ale scrisului : instinctul m-a
condus şi mi-a structurat singurătatea.

Dat fiind că vă revendică personalitatea - poate in egală
măsură! - atât literatura cât şi medicina (pe care aţi predat-o, ca
specialist in biofizică, dar şi ca autor al unor lucrări in domeniu),
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Dvs. ce vă consideraţi a fi mai întâi, scriitor sau medic? Motivaţi,
va rog.'. . .
�

Medicina ş i literatura a u determinări ş i trasee diferite. Ele se
intersectează, ori primesc reverberaţii una de la alta, dar nu îşi
împrumută substanţa. Medicina repară alterarea realităţii naturale,
deci restabileşte implicit frumosul natural, pe când literatura ser
veşte frumosul estetic, deci o altă realitate. Însă medicina oferă
mai mult decât orice alt domeniu intelectual subiecte literaturii,
dar pe mine mă interesează literatura ca artă. Afirm că talentul
este indispensabil în literatură, în timp ce în medicină poate fi
substituit cu alte însuşiri ale sufletului şi ale minţii. Că amândouă
au ca fundament intuiţia, aceasta este adevărat, însă în practică şi
în cercetarea medicală survine şi erudiţia, care poate realiza unele
efecte ale magiei înzestrării. Vreau să spun că, în timp ce în toate
specialităţile medicinei absenţa talentului poate fi suplinită prin
diferitele ipostaze ale cărturăriei, în literatură lipsa de talent nu
poate fi nici înlocuită, nici compensată. Fundamentele epistemo
logiei sunt diferite: în timp ce în artă, deci şi în arta scriitori
cească, opera se înfăptuieşte prin har, lucrarea medicinei se poate
înfăptui prin hotărâre proprie şi prin demersuri ale disciplinei şi
ale voinţei ...
Şi totuşi, răspunsul la întrebarea ce mă simt a fi mai întâi,
scriitor sau medic, răspunsul este: şi scriitor şi medic. Poate că aş
fi răspuns ferm: scriitor, dacă la începutul carierei mele de
clinician, când încă nu mă consacrasem biofizicii medicale, n-aş fi
pus în câteva rânduri, în cazuri acute, diagnostice mirobolante - să
le zic aşa - contra valului unanim de păreri ale colegilor mei supe
riori în ierarhia medicală, pe care eram obligat să le respect.
Diagnosticul meu - vai ! - confirmat prin examenul necropsic, mă
punea într-un conflict dramatic şi cu propria mea conştiinţă, şi cu
propriul meu suflet, dar mai ales cu orgoliul mai marilor mei, căci
ştiut e că invidia gloriae comes, comes însemnând însoţeşte. . .
- restul se înţelege! De asemenea, dacă nu m-aş fi convins vreme
de 45 de ani petrecuţi la Facultatea de Medicină, o spun în afara

345
https://biblioteca-digitala.ro

oricărei slăviri de sine, căci nu îmi este proprie, de virtuozitatea
mea didactică. Observaţi că nu am spus „arta mea didactică"!

Sonetele lui Michelangelo, pe care l-aţi tradus şi publicat
v-au adus în 1965 Premiul I şi Medalia de aur la Concursul de
carte de la Edinbourgh. Aşadar, aţi fost acreditat mai întâi ca tra
ducător, cărţile ulterioare impunându-vă şi ca poet, eseist, istoric
al mentalităţilor şi ideilor literare, editor, prefaţator etc. George
Bălăiţă scria undeva că „ v-aţi născut cu cartea în mână ". Eu aşa
adăuga „ şi cu condeiul în mână! ". Cum reuşiţi să vă împărţiţi
timpul şi eforturile în atât de multe domenii, dintre care poezia
(una „ antiheraclitiană, obsedată de a obţine închiderea/ deschi
derea mişcării gândirii „ în monade de sine stătătoare, dar care
sunt încărcate de o dramatică tensiune existenţială şi ideatică ",
MN. Rusu) nu e cel din urmă?
Cum izbutesc să-mi împart timpul? ! Nu aş putea să vă dau un
răspuns, deoarece nici eu nu-l ştiu prea bine! Să zic asemeni lui
Enescu: mă odihnesc de o muncă prin altă muncă. În general, nu
colaborez cu timpul când scriu. E ca şi cum m-aş afla în afara lui,
într-o răpire convingătoare şi fericită. Mă scufund într-un fel de
continuum, ca într-o calitate, nu ca într-o cantitate, prin definiţie
cuantificabilă: minute, ore, zile. Uitarea timpului e garanţia acestei
strădanii şi dure şi gingaşe. La facultate însă, la curs, la seminar,
la o conferinţă, e altceva. În răstimpuri, mă uit pe furiş la ceas,
mai mult din respect pentru ascultători. Când scriu, mă afund
într-o natură a existenţei care îmi scapă. Altfel, dacă timpul mi
s-ar oglindi în conştiinţă, m-ar obseda, m-ar teroriza, ar năvăli
peste mine. Eminescu numeşte aceasta Clipele I Stării pe loc:
secundele conştiinţei alterează probabilitatea norocului. Dar viaţa
curge, chiar dacă o uit, chiar dacă nu o uit. E ca şi cum m-aş afla
într-un tren la fereastră şi aş vorbi cu cineva de la fereastra altui
tren, paralel cu al meu, care merge cu aceeaşi viteză şi în aceeaşi
direcţie: „ - Cum, am şi ajuns?"
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La ora actuală sunteţi cotat " drept o autoritate de netăgă
duit în ce priveşte traducerile din limba italiană şi franceză. Pe ce
criterii aţi ales poeţii tălmăciţi? Au fost afinităţi elective, sau v-au
nemulţumit traducerile altora, din Michelangelo, Baudelaire ş.a. ?
Motivaţi!
„

Eu am scris mai mult decât am publicat. Trei decenii ale
vârstei vibrante mi-au fost blocate, deci furate, de interdicţia
proletculistă. Fără să sufăr de idei persecutorii, dar absolut de loc,
pot spune că o tinereţe întreagă m-am simţit supus, în privinţa
publicării, unui capitis diminutio, fapt pe care l-a remarcat bătrâ
nul poet Constantin Chioralia într-un eseu consacrat poeziei mele.
Eu vorbesc aici despre un lucru foarte grav„ . Aş putea să scriu o
carte despre acest zbucium, dar îmi pare o zădărnicie„. Am scris
mai multe volume de poezie, de eseuri, un roman, o piesă de tea
tru în versuri şi multe altele. Toate au rămas în manuscris. De ce
nu le dau la lumină acum, când aş putea? Este o vorbă: toate la
timpul lor şi ouă roşii la Paşti! Publicarea lor ar marca, într-ade
văr, o evoluţie, dar eu nu sunt interesat într-un astfel de demers.
Sunt interesat de capătul evoluţiei, adică de cel ce sunt astăzi.
Începusem acum câţiva ani un eseu intitulat La arderea manuscri
selor. Înţelegeţi„. M-am oprit şi din aşternerea lui pe hârtie şi din
neantizarea manuscriselor, fiindcă amândouă mă tulburau cu
senzaţii ale sinuciderii. Nu mă mai reprezentau. Sigur că am
afinităţi elective cu poezia pe care o traduc. Dar am tradus şi texte
din afara ariei mele de gust. Aceasta, pentru a informa corect
cititorul asupra unei întregi suprafeţe şi asupra unui întreg relief
poetic, ce cuprinde şi poezii faţă de care nu am o poziţie aparte.
N-am fost însă îndemnat să traduc un poem fiindcă nu mi-a plăcut
cum a fost tradus de altcineva. Nu traduc din necesitatea de a da
replică, iar aţâţarea şi fala competitivă nu-mi stau în fire, ba
dimpotrivă, îmi displac. Dar mai este ceva: eu am tradus poeţi
care, în general, nu au fost traduşi în româneşte, de pildă
Michelangelo Buonarroti, căruia i-am tradus opera beletristică
integrală.
V-aş ruga să reţineţi două idei.
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Prima: eu nu sunt un traducător care scrie poezii. Dacă n-aş fi
fost mai întâi poet eu însumi, n-aş fi putut traduce poezia altora.
Eu sunt poet care traduce poezie. Cum spuneam, am scris multă
poezie originală, rămasă în manuscrise. Un volum de prin anii
1 95 5 - 60 se numea Neguri pe diluviu, altul, ceva mai târziu,
Căpriorii cerului ş.a.m.d. Experienţa traducătorului de poezie nu
s-a răsfrânt în nici un fel asupra poeziei mele proprii, aşa cum s-a
spus.
A doua: întârzierea în tălmăcirea de poezie se explică şi prin
aceea că era singurul mij loc de a-mi asigura cât de cât o circulaţie
a numelui în presa literară, în acei ani săracă şi mai ales foarte
prohibitivă. Poezie originală nu puteam să public, întrucât n-am
făcut concesii ideologiei comuniste, aşa cum se cerea. Mi-am
asumat acest risc, deşi Tudor Vianu mă prevenea că n-am să iz
butesc fără să dau „cotă la stat". Vă amintiţi de tragedia cotelor
obligatorii „la stat", care a sleit viaţa satelor noastre, umilind-o,
înjosind-o, distrugând-o ... Vorbesc, în afara oricărei emfaze, des
pre abţinerea mea, însă ar fi imoral să n-o spun. Viaţă dăruită,
fierbere artistică fecundă, însoţite de vid publicistic. Maestrul Al.
Philippide mi-a spus nu o singură dată: „- Vezi să nu păţeşti ca
mine. Sunt un bătrân poet căruia lumea încă îi spune traducătorul
Philippide, ca şi cum poetul, prozatorul ori eseistul Philippide
n-ar exista!" . . . Eu traduceam pe atunci La Chanson du Mal-Aime
de Guillaume Apollinaire şi-i citeam pe măsura avansării în lucru,
în biroul său de la Biblioteca Academiei.

Venerabila vârstă la care aţi ajuns, vă permite, desigur, să
faceţi şi un bilanţ al împlinirilor personale. În care domeniu con
sideraţi că v-aţi realizat, plenar, mai bine literar vorbind: în
poezie, în eseistică şi istoria literară, în domeniul traducerilor?
Ce aţi realizat din ceea ce v-aţi propus de-a lungul anilor şi ce
nu? Motivaţi!
Nu am planuri, am însă idealuri de viaţă scriitoricească. Ele
sunt dictate de fire şi de stilul meu de existenţă, şi mai puţin ela
borate de către raţiune. Sunt liric şi mai puţin epic. A trăi într-un
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plan îmi pare a trăi captiv într-un schelet. Îmi place mai mult să
trăiesc într-un ideal, care nu se opreşte la încheieri, decât să atârn
de un plan. Idealul îmi oferă un continuum pe care planul mi-l
refuză. Prefer să mă înec în ideal, decât să fiu forfecat de planurile
realului ...
Nu simt că m-am realizat într-un domeniu anume. În toate
sunt eu şi, apoi, nu ştiu ce înseamnă „realizarea", ce o validează
comunicându-mi-o şi mie. Iar de coborâşul şi zăvorârea în realul
concluziei mă tem ... Raportarea nu o fac la semeni; mi-ar plăcea
s-o fac îngerului meu păzitor. Mă simt, deşi obosit, în escaladare
şi nu aud vreun gong anunţându-mi podişul concluziei ... Poate că
în poezie am grăit mai mult şi mai direct despre mine, dar poezia
mea se află şi în proză.

V-aţi remarcat in timp şi ca publicist, permanent racordat la
problemele şi ideile vremii. Cu alte cuvinte, sunteţi un cărturar
care nu a stat I nu stă numai in bibliotecă, ci se implică in viaţa
cetăţii, e preocupat de mersul societăţii şi de viaţa contempora
nilor lui. În ce măsură credeţi că un intelectual (printr-o astfel de
activitate, ca şi prin altele) poate influenţa unele momente, situa
ţii, evenimente din viaţa publică? Argumentaţi!...
Nu m-am implicat în viaţa cetăţii direct, ci indirect, cu armele
care-mi sunt proprii, respectând normele moralei şi cuviinţa,
făcându-mi datoria cum socotesc eu că e mai bine. Aş vrea să văd
în cetate metafora ţării mele pe care o iubesc (de altfel, asta şi în
teleg
din întrebarea dumneavoastră, şi nu oraşul în care locuiesc).
.
O mică istorioară, apropo de arme. În urmă cu vreo 30 de ani,
plecam la un congres de citologie în Uniunea Sovietică. La
aeroport, obosit de şederea în întunericul laboratorului de
citospectrofotometrie şi euforizat brusc de ideea aerului, am
răspuns în şagă neaşteptatei întrebări a ofiţerului de la vamă:
„- Aveţi arme?" „- Da", am răspuns cu o superbă glumă proastă:
„arma spiritului !"
Omul a îngheţat. Am îngheţat şi eu: prezentasem, din necu
getare, adevărul prin metafora glumei ! Adevărul nu se exprimă
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prin şagă. O clipă, ignorasem că punctul de la vamă e o instanţă ...
Nu s-a întâmplat nimic, probabil din cauza perplexităţii funcţiona
rului special. Peste câteva ore, apropiindu-ne de înzăpezitul
Aeroport Şeremetievo, oblicitatea, când pe stânga, când pe dreapta
a aripilor avionului la curbe, când cerul îţi crea iluzia că a pornit
să treacă în locul pământului şi invers, am alcătuit o strofă epigra
matică pe care n-am notat-o, ci mi-am propus doar s-o ţin minte:

La aterizare,
Rus ia de platină
Cum mi se mai pare
Că se clatină!
Şi acum, revenind direct la întrebarea dumneavoastră: inte
lectualul poate influenţa viaţa publică prin exemplaritatea sa.

Din cele două volume prin care aţi fost omagiat la Bacău în
2005 şi la Bârlad în 2010, la împlinirea vârstei de 70 şi, respectiv
75 de ani, am aflat o mulţime de date privind bibliografia dvs.
Atât de multe încât, practic, un interviu ca al nostru nu le poate
cuprinde şi sistematiza într-un spaţiu editorial, fata/mente limitat.
Totuşi. . . pentru că sunteţi, între altele, Preşedintele fondator al
Societăţii Medicilor Scriitori şi Publicişti din România, din 1990,
v-aş întreba în ce constă activitatea acesteia, care sunt criteriile
de primire în rândul membrilor ei şi ce realizări aţi avut în cei 25
de ani de la înfiinţare.
Societatea Medicilor Scriitori şi Publicişti din România
(S.M.S.P .R. ), înfiinţată în anul 1 990, are un număr de aproximativ
1 50 de membri, este persoană juridică şi se conduce după un sta
tut. Ea îşi propune să stimuleze medicii care au chemare literară.
Formele prin care realizează aceasta: cenacluri, simpozioane, con
ferinţe, congrese, prin lucrul - într-un fel sau altul - pe manuscris
şi, în măsura în care e posibil, prin tipărituri. Activitatea ei se re
comandă, întâi de toate, prin numărul de cărţi ale membrilor ei,
fireşte, prin calitatea acestor cărţi, dar asta nu-i o problemă pe care
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s-o stabilească Societatea... Ea numai cât încearcă să cultive ta
lentul literar al studenţilor medicinişti şi al tinerilor medici, dar să
şi aducă în actualitate amintirea scriitorilor medici care s-au impus
în cultura română ori a celor striviţi de lespedea timpului ori a
ignorării comuniste. S.M.S.P.R. îşi concentrează eforturile în
întreţinerea în conştiinţă a permanenţei scriitorilor medici ai
literaturii universale şi integrarea celor români în conştiinţa altor
culturi, încât să se poată crea relee pe care interesul literar să
circule, de la Rabelais la V. Voiculescu, de la Albert Schweitzer la
Vintilă Ciocâlteu, de la Celine la George Magheru ori de la Henri
Mondor la Eduard Pamfil. S.M.S.P.R. caută să sublinieze apăsat
ceea ce media subţiază până la dispariţie, şi anume, încetăţenirea
în limba română de către medicii scriitori a unor capodopere,
traduse direct din limbile originare, cum ar fi Divina Comedie a
lui Dante Alighieri, opera integrală a lui Euripide, a lui
Michelangelo Buonarroti (opera beletristică) ori a Florilor Răului
de Charles Baudelaire, asta ca să ne mărginim la tălmăciri.
Societatea noastră este afiliată la Union Mondiale des Ecrivains
Medecins (UME.M), care l-a ales ca vicepreşedinte, în anii din
urmă, pe colegul nostru din conducerea S .M.S.P.R., Constantin
Bogdan. Criteriile de primire nu sunt foarte severe, dar recunosc
oarece rigoare. E de preferat ca un medic scriitor să fie primit în
Societate cât mai devreme, ca să se poată bucura, în special pe
plan moral, de sprij inul breslei noastre.

Sunteţi, ca mine şi ca mulţi alţii, un admirator al lui
Voiculescu. La Pârscov, satul natal al marelui scriitor,
Societatea pe care aţi fondat-o a montat şi o placă pe peretele
casei memoriale a autorului Sonetelor închipuite ale lui
Shakespeare . Dacă nu mă înşel, în tinereţe aţi avut şi şansa să-l
cunoaşteţi pe V Voiculescu. Ce amintire v-a lăsat el ca om, ca
scriitor?
V

. .

Îmi aparţine m1ţiat1va realizării plăcii memoriale de la
Pârscov. Am lăsat în seama autorităţilor locale instalarea ei,
pentru care le-am procurat până şi scoabele şi cimentul alb, pe
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care le-am adus cu mine de la Bucureşti. Evenimentul a fost
prilejuit de Prima Conferinţă Naţională a S.M.S.P.R., desfăşurată
între 29 şi 30 noiembrie 1 99 1 , urmată de Simpozionul
V. Voiculescu, cea dintâi manifestare ştiinţifică închinată marelui
scriitor. Cu acelaşi prilej , au fost realizate încă două plăci
memoriale, de asemenea cu medalion cu bronz, una instalată în
Holul de Onoare al Facultăţii de Medicină a U.M.F. „Carol
Davila" Bucureşti, şi alta pe faţada dispensarului de la Cotroceni,
foarte aproape de Facultate, unde a lucrat ca medic V. Voiculescu.
Am avut bucuria să-i avem ca invitaţi pe doi dintre copiii lui
Voiculescu: doctorul Radu Voiculescu, pe care îl avusesem
profesor de microbiologie pe vremea studenţiei, şi pe Gabriela
Defour Voiculescu, de care m-a legat o strânsă prietenie. Cu
poezia lui V. Voiculescu m-am întâlnit încă din copilăria mea
petrecută la Burdusaci, pe atunci în judeţul Tecuci. Bunicul
dinspre tata şi mama, ca învăţători, erau abonaţi la revista Lamura,
în care V. Voiculescu publica poezii. Măritându-se, mama adusese
din satul ei, Laz, o seamă de cărţi, printre care şi Poeme cu îngeri.
În consecinţă, la Burdusaci se citeau poeziile lui, le ştiam pe unele
pe dinafară (încă le mai ştiu !), dar nu exista un cult al lui
V. Voiculescu, aşa cum exista un cult al lui Eminescu, şi pe Laz şi
la Burdusaci. Târziu, student medicinist la Bucureşti, l-am
cunoscut prin poetul Ion Buzdugan ( 1 887-1 967), care fusese
sensibilizat de existenţa mea printr-o scrisoare pe care i :o
trimisese de la Bârlad poetul G. Tutoveanu ( 1 872-1 957). In
timpul Primului Război Mondial, unica fetiţă a lui G. Tutoveanu,
Cordelia ( 1 900-1 9 1 7), se stinsese în braţele doctorului
V. Voiculescu, medic şef al spitalului de aici, şi părtaş al
începuturilor Academiei Bârlădene. Au rămas prieteni pe viaţă.
Ne întâlneam în parcurile din Cotroceni, uneori numai noi doi,
alteori împreună cu scriitorii G.G. Ursu, Virgil Carianopol, Ion
Larian Postolache, Octav Dessila. În ce mă priveşte, discutam
probleme de neoplatonism: Ghemistos Plethon, Marsilia Ficino,
Cristoforo Landino. V. Voiculescu lucra pe atunci, cu
intermitenţe, la sonetele shakespeariene, iar eu începusem să
traduc sonetele lui Michelangelo, structurate pe concepte
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neoplatonice. Încă din 1 957 mă lăsa să înţeleg că se simţea
urmărit, fără să spună însă lucrurilor pe nume. Vestea arestării lui
avea să mi-o transmită, un an mai târziu, G.G. Ursu, printr-o
telegramă oarecum cifrată, la Burdusaci, unde mă aflam în
vacanţă: „Prietenului meu doctorul i s-a întâmplat o nenorocire:
este şi nu este". Mama, deprinsă cu arestările politice ale tatălui ei,
bunicul meu Gheorghe Ţarălungă şi ale altora, şi-a dat seama pe
loc despre ce poate fi vorba...
V. Voiculescu era o fire calmă, fină, tăcută. Hieratic, dar fără
să plutească peste lucruri, cu o privire vie, bine focalizată. Nu
vorbea despre el, iar când trecea pe lângă o biserică, intra puţin şi
aprindea o lumânare. Una singură.

N-aţi fost I nu sunteţi tentat să scrieţi o carte de amintiri des
pre scriitorii şi cărturarii pe care i-aţi cunoscut? Poate ne menţi
onaţi acum numele unora dintre ei. . .
A m scris, dar n u într-un volum aparte, c i risipit, într-o carte
sau alta. De altfel, nu am cunoscut mulţi scriitori, dată fiind viaţa
mea împărţită între două profesii, medicina şi literatura, nici una
dintre ele făcută la modul amatoresc. Adică amândouă îmi cereau
timp mult. Am fost constrâns, de altfel, şi prin fire la o viaţă
retrasă, punctată însă de întâlniri scriitoriceşti esenţiale şi care
s-au constituit în fapte de viaţă personală . . . Povesteşte Axel
Munthe că pe vremea studenţiei lui pariziene ocupa, undeva pe
Boul' Mich', o cămăruţă prevăzută cu terasă. Primăvara, un castan
îşi etala deasupra ei splendoarea candelabrelor albe. Parisul îl
ademenea pe studentul medicinist cu vuietul enigmatic, dar el
n-avea timp, scufundat fiind în studiul Neurologiei lui Jean-Martin
Charcot, zeul clinicii de la Salpetriere şi chiar al mediilor
scriitoriceşti. Când a ieşit din tunelul studiului, a auzit darabana
rară a castanelor, fostele flori, căzând pe terasă . . .
Câteva nume?
Perpessicius, G. Tutoveanu (despre ei am scris în mai multe
rânduri), Tudor Vianu, Sandu Tzigara-Samurcaş, G.G. Ursu,
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Constantin Chioralia, Radu D. Rosetti, Tudor Arghezi, Victor
Eftimiu, Dimitrie Iov, Ion Larian Postolache, A.E. Baconsky,
Ovidiu Drimba, Ştefan Aug. Doinaş, Ion Caraion, Nina Fa9on,
Grigore Sălceanu, Victor Săhleanu, Aurel George Stino ş.a.

De-a lungul timpului, cum era şi firesc, creaţia dvs. a fost I
este comentată de către mulţi, de la Tudor Vianu şi Perpessicius
până la Gheorghe Grigurcu şi Geo Vasile. Care dintre comentarii
vis-a părut I vi se pare cel mai pertinent şi care - dimpotrivă mai puţin pertinent?
Toţi criticii care s-au aplecat asupra scrisului meu, şi care nu
mai sunt în viaţă, au scris profund, măgulitor, de multe ori chiar
encomiastic. Dintre contemporani, Smaranda Bratu Elian,
Gheorghe Grigurcu, Theodor Codreanu, Sorin Lavric, Viorel
Cosma.

Şi - legat de întrebarea de mai sus - consideraţi că v-aţi
bucurat, în ansamblu, de o critică suficientă şi pe măsura creaţiei
dvs., ori că vi s-arfi cuvenit mai mult? Argumentaţi . . .
Da, c e s ă vreau mai mult? ! Desigur c ă sunt ş i chei (cheie
muzicală!) neaplicate şi care ar fi necesare, dar faptul de a nu fi
fost sesizate mă bucură ca o şansă a infinitului, oricum
amăgitoare . . .

Ce părere aveţi despre situaţia traducerilor şi condiţia
traducătorului de azi? Ce se face bine şi ce nu? Argumentaţi . . .
Nu cunosc situaţia.

Dar despre starea poeziei care se scrie acum? Credeţi că
avem autori care se pot situa (ori sunt în apropierea situării)
alături de lirica interbelică sau nu? Argumentaţi . . .
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Astăzi, când în artă tinde să triumfe disoluţia a tot ce este
coerent, când furoarea euristică are ca efect demolarea, nu
structurarea şi edificarea, entropia şi haosul sporesc. Sufletul nu
mai ştie să caute poezia şi, dată fiind subcultura, chiar ce anume
să caute. Se retrage în formele psihologice ale noţiunii de poezie,
nu în cele artistice.
Comparaţia cu lirica poeţilor interbelici? Ca înzestrare, com
paraţia se poate face, ca exprimare însă e în defavoarea poeziei de
azi. Dar tocmai prin relativitatea ei, comparaţia e nedreaptă.

N-aţi fost I nu sunteţi tentat să alcătuiţi şi să publicaţi o
ediţie definitivă " de Opere sau Scrieri din propria creaţie?
Dacă da, pe când putem să avem cartea I cărţile?
„

Dar bine, eu chiar mă aflu la mijlocul editării seriei de Scrieri
în şapte volume! Ele apar în Editura Spandugino din Bucureşti,
colecţia Distinguo, denominaţie inspirată de titlul unui volum al
meu de eseuri. Fiecare volum are (şi va avea) între 800 şi 1 700 de
pagini şi este imprimat în cele mai elegante condiţii grafice. Pri
mul dintre ele (apărut în anul 20 1 2, 750 de pagini) e consacrat
poeziei, prozei aforistice şi eseului, al doilea (apărut în anul 20 1 2,
725 de pagini) cuprinde numai eseuri, al treilea (apărut în anul
20 1 3 , 975 de pagini) cuprinde tot eseuri. Volumul 4 al Scrierilor,
care stă să apară, e subintitulat Istoriografice şi conţine 1 285 de
pagini. Scrieri 5, alcătuit probabil din două tomuri alăturate într-o
casetă, va fi consacrat cărţii mele Principesa Elena Bibescu,
marea pianistă, născută Kostaki Epureanu, şi începuturile
carierei pariziene a lui George Enescu. Scrieri 6 va fi rezervat
tălmăcirilor din poezia italiană, iar ultimul, Scrieri 7, tălmăcirilor
din poezia franceză. După cum vedeţi, eu socotesc traducerea de
poezie operă personală.

În mod tradiţional un interviu se termină cu întreba
rea-şablon: La ce lucraţi? " Ca s-o evit, aş zice: Ce întrebare
consideraţi că ar fi fost bine să vă adresez şi n-am făcut-o în
„

„
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discuţia noastră? " Vă rog s-o formulaţi dvs. şi, fireşte, să şi
răspundeţi la ea!...
[ Întrebare] Ce credeţi că e propnu contemporaneităţii în
privinţa „prizării" artistice?
[Răspuns] Deruta valorilor estetice, descurajarea (mascată),
absenţa idealului, inconsistenţa reprezentării trecutului. Bântuie
încă nevoia de zeu şi lumea se mângâie cu substitute.

Bucureştiul literar şi artistic, IV, 8(35), august
20 1 4, p. 4; şi 9(36), septembrie 20 1 4, pp. 4 şi 8.
Florentin Popescu, Seniorii literaturii noastre,
I, Editura Bibliotheca, Târgovişte, 20 1 4, pp.
1 95-2 1 0.
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Marian Ştefan
C. D. Zeletin
. . . Acei oameni minunaţi. Fără ei lumea ar fi mult mai tristă,
infinit mai săracă sufleteşte. Astfel de oameni am cunoscut şi eu.
În 1 999, spre toamnă, cineva a bătut la uşă: Colegul Ion
Lăcustă i-a răspuns. Uşa s-a deschis uşor şi un domn de statură
potrivită, cu faţa luminoasă a dat bineţe cu o uşoară plecăciune.
„- A, dumneavoastră eraţi, vă rog să luaţi loc", i-a spus Lăcustă,
care-l cunoştea personal, oferindu-i scaunul din faţa biroului său.
A ezitat o clipă: „- Pe domnul Marian Ştefan îl căutam . . . ". Lăcustă
s-a întors spre mine: „- Dânsul . . . ". Necunoscutul mi-a întins mâna
zâmbind: „- Numele meu este C.D. Zeletin . . . ". „- Aaa!, nu
cumva . . . sonetele lui Michelangelo . . . ". „- El . . .".
Preţ de câteva minute, am vorbit despre una, despre alta,
ne-am tatonat, cum se zice. Apoi, mi-a spus că citise în România
literară comentariile lui Zigu Omea despre „memoriile" soţilor
Elisa şi Ion I. C. Brătianu editate de mine. „- Din păcate, nu
mi-am putut procura cartea . . . ". „- Nu vă faceţi probleme, sunt
bucuros că v-o pot oferi . . . ". Mi-a spus că lucra de mai mulţi ani la
o carte despre marea pianistă Elena Bibescu, „un personaj
fabulos". „- Dar nu credeţi că o mică evocare a acestui «personaj
fabulos» poate fi publicată şi în paginile revistei noastre?" „- Mă
voi gândi . . . "
Nu peste mult timp, m-a sunat. Terminase articolul şi mă
ruga, dânsul fiind foarte ocupat, să trimit pe cineva să-l ia. „- Am
să trec chiar eu, când ies de la birou, e-n drumul meu . . . La ce oră
pot veni?" „- După ora 1 8 e foarte bine . . . Dar chiar dacă,
Doamne fereşte, nu sunt eu, fratele meu vă va preda plicul. . . "

•

Este vorba de redacţia revistei Magazin istoric.
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Şi m-am dus. O casă cu parter şi etaj , cu o curticică înţesată
de flori. Scara de la intrare era flancată în stânga de ghivece cu
muşcate de diferite culori, cum numai prin cerdacurile
mânăstirilor se pot vedea. Sun. Imediat, uşa masivă de stejar se
deschide larg şi sunt poftit înăuntru. În timp ce mă invită să iau
loc pe fotoliul de la biroul său, s-a adresat cuiva pe un ton uşor
dojenitor: „- Lulu, a venit domnul Marian „ . ". Văzând că ezit să
mă aşez, cu o „blândeţe ceremonioasă", ca să citez pe unul dintre
numeroşii recenzenţi ai cărţilor sale, mi-a explicat, aşezându-se pe
un fel de taburet, aflat de cealaltă parte a biroului: „- E locul cel
mai comod pentru mine, iar eu vă pot vedea mai bine de aici".
O voce bărbătească a întrebat: „- Domnul Marian serveşte
ceva? O vişinată, o cafeluţă?" Când şi-a făcut apariţia, domnul
Zeletin a făcut prezentările: „- Paul Dimoftache, Lulu, fratele meu
mai mare, cititor statornic al revistei Magazin istoric
Domnul
Paul are aproape aceeaşi statură ca şi fratele său, aceeaşi voce
caldă, prietenoasă, de om blând, doar părul ceva mai des şi
complet albit. S-a aşezat cuminte pe o canapea . . . Domnul Zeletin
se scuza că nu putuse termina mai repede articolul. În timp ce
vorbea, eu iscodeam cu privirea încăperea: biblioteca înţesată de
cărţi, pereţii împovăraţi de tablouri mai vechi şi mai noi, tavanul
cu grinzi de altădată„ . „- Admirabilă casă! Şi ce biblioteci ! "
„- Da, mi-a spus cu un zâmbet trist; cumpărată de mine de la nea
muri; numai eu ştiu cât de greu mi-a fost până am scos cele patru
familii ce ocupaseră abuziv casa într-o noapte a anului 1 95 1 ,
aruncând brutal familiile Enăchescu şi Palade în stradă, oameni
bătrâni şi bolnavi . . . La etaj locuieşte vărul nostru Radu Şerban
Palade, profesor universitar, medic . . . "
Uşor-uşor, când unul, când celălalt, fraţii Dimoftache, Lulu şi
Dada, cum li se spune, au ţesut o poveste minunată, din care am
înţeles că se născuseră în Burdusaci, un sat situat undeva între
Bacău şi Bârlad. Studiile liceale şi le făcuseră la renumitul
Colegiu Naţional „Gheorghe Roşca Codreanu" din Bârlad. Tatăl
preot, mama învăţătoare, se înrudeau cu numeroase familii
moldovene, printre rudele lor numărându-se preoţi, medici, ofiţeri
superiori, ingineri, muzicieni, învăţători şi . . . primul român laureat
„ . "
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al Premiului Nobel pentru medicină, George Emil Palade, care-şi
petrecuse tinereţea anilor de studii medicale exact în casa în care
mă aflam . . .
. . . Când i-a apărut articolul, am sunat, spunând că voi trece
prin Delavrancea 6 1 , să duc revista. Coborând în Piaţa 1 Mai (de
pe bulevardul Ion Mihalache), am observat că pe latura de vest a
pieţei fusese deschisă o florărie cu minunate ghivece de flori.
Mi-au căzut ochii pe o muşcată superbă, plină de boboci şi cu o
singură floare mare, roşie ca focul. Am cumpărat-o şi, pentru că
mă grăbeam, n-am aşteptat să fie împachetată. O ţineam cu grijă la
piept, iar cei pe care îi întâlneam în cale se uitau la mine şi
zâmbeau admirativ. O doamnă mai în vârstă s-a oprit în faţa mea:
„- Ptiu, să nu vă deochi ! Ce minune! ".
Domnul Zeletin mi-a deschis uşa. Am schiţat o uşoară plecă
ciune şi i-am oferit ghiveciul. „- Aaa!, foarte frumoasă, mulţu
mesc. Culoarea asta n-o aveam . . . Lulu, uite ce mândreţe ! "
Conversaţie plăcută. La un moment dat, povesteam c ă în
timpul liceului, la îndemnul colegului meu de bancă, un băiat
extrem de talentat (scria versuri şi cânta minunat la acordeon;
învăţase singur notele), încercasem şi eu să compun nişte poezii,
dar renunţasem repede, nemulţumit de rezultat. Acel coleg mi-a
trezit şi hrănit interesul pentru poezie, fumizându-mi cărţi
interesante ale unor poeţi din perioada interbelică, precum Alfred
Moşoiu, Alexandrina Scurtu, Aron Cotruş, Cornelia Buzdugan . . .
N-am ştiut niciodată de unde le procura. Tot el îmi împrumutase
volumul lui Arghezi Flori de mucigai, copiat la indigo pe un biet
maculator. . . Domnul Zeletin mă opri, făcând spontan consideraţii
etimologice: „- Ma-cu-la-tor, a repetat dumnealui silabisind, un
cuvânt tot mai rar folosit, din latinescul macula, care a dat şi
maculat I imaculat şi, la noi în medicină, macula (caerulea, cieca,
cribrosa, Iutea)". Cineva spunea că, prin modul său de a gândi,
domnul Zeletin s-a retras şi se simte bine în lumea clasicilor. Dacă
este perceput astfel, „vinovat" e doar uriaşul bagaj de cunoştinţe
acumulat din cele mai diverse domenii ale ştiinţei şi culturii:
medicină, biofizică, literatură, arte plastice, muzică, istorie,
genealogie, folclor, astronomie, etimologie, filosofie, teologie . . .
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Cred că nu greşesc afirmând că domnul Zeletin şi regretatul istoric
Florin Constantiniu pot fi consideraţi printre cei mai cultivaţi
români din ultimii 50 de ani. Şi, un amănunt semnificativ, ambii
fiind persoane profund religioase, înclin să cred că, în astfel de
cazuri, cultura naşte nevoia credinţei, netezind calea spre
înţelegerea Dumnezeirii.
Domnul Zeletin este o istorie vie (multă vreme clandestină) a
literaturii române. A cunoscut o mulţime de scriitori şi oameni de
cultură din toate generaţiile, începând cu cei care pregătiseră
Marea Unire şi sfârşind cu cei din generaţia sa.
Pe mulţi i-a evocat în cărţile sale (Tudor Vianu, Perpessicius,
Radu D. Rosetti, Ion Buzdugan, Victor Eftimiu, Tudor Arghezi,
Virgil Carianopol, G.G. Ursu, A.E. Baconsky, Ştefan Aug.
Doinaş, Ovidiu Drimba, Sandu Tzigara-Samurcaş ş.a.), altora le-a
editat sau reeditat opera (Ştefan Zeletin, Ion Buzdugan,
G. Tutoveanu, Vintilă Ciocâlteu).
Deseori, prietenii îmi spun că vorbesc cam mult. Poate, dar o
fac doar atunci când conversaţia lâncezeşte sau alunecă spre tacla.
În compania domnului Zeletin, mă mulţumesc să răspund la între
bări. La îndemnul domniei sale, citesc câte ceva din poezia pro
prie. Ascultă cu atenţie, după care îmi spune: „- Acum să vă
citesc şi eu manuscrisul . . . " Ia un creion şi face diferite însemnări:
un semn de întrebare, o contrazicere, o repetiţie mascată, o
inconsecvenţă ş.a. . . . După care: „- Aici avem o silabă în plus;
rima asta e cam banală, poate găsim altceva. . . O puneţi deoparte şi
reveniţi altă dată . . . Vedeţi, sonetul . . . Cele două catrene sunt un fel
de punere în temă, tăria lui stă în cele două terţine, şi mai ales în
versul final . . . " Despre sonet ar fi în stare să vorbească o noapte
întreagă. Dar despre ce nu poate vorbi? E atât de surprinzător!
Acum câţiva ani (20 1 O), doamna Lavinia Spandonide,
ferbiţeancă de-a mea, adică originară din Fierbinţi, rafinată
editoare, m-a invitat la „o seară de colinde". Am cumpărat trei
trandafiri albi superbi şi la ora indicată m-am prezentat. Mi se
spusese că va veni şi domnul Zeletin. Nu sosise încă. În afară de
doamna Lavinia nu mai cunoşteam pe nimeni şi gazda a făcut
prezentările. Din câte am înţeles, erau prezente doar persoane
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apropiate: Georgiana, o fată din Fierbinţi, finuţă şi frumuşică,
soţul ei şi fetiţa lor, o doamnă, cu fiul ei, şi o pereche de tineri cu
fetiţa lor (ambii muzicieni: el pianist şi ea profesoară de muzică).
Între timp a sosit şi domnul Zeletin. Lavinia ne-a spus că cei mici
au pregătit un program de colinde şi ne-a invitat să-i ascultăm.
Copiii s-au aşezat pe rând la pian şi au cântat diferite colinde.
Apoi, băieţelul mai mare a interpretat câteva cântece în limba
italiană, se înţelege, spre a-i face plăcere d-lui Zeletin. Emoţionat,
domnul Zeletin a început să cânte împreună cu el. Unul dintre
cântece era despre cuc . . . Nu ştiu cum s-a întâmplat, dar m-am
trezit fredonând: „Cucu, cucu, la tătucu/ Ce-am putut să-nvăţ/
Cucu, cucu/ La tătucu/ Tot cu traista-n băţ/ N-am nici casă/ N-am
nici masă/ Încotro s-apuc?. . . La care domnul Zeletin mi-a
replicat: „Cucule cu pană sură/ Ce tot cânţi la noi în şură?/ Ori ţi-e
foame, ori ţi-e sete/ Ori ţi-e dor de codrul verde? . . . " Spunându-i
că pe la noi se cânta cu versurile puţin schimbate: „Cucule cu
pană sură/ Să nu cânţi pe arătură/ Că-ţi intră ţărână-n gură",
domnul Zeletin m-a oprit: „- Foarte frumos, excepţional; asta
trebuie notat să nu uit. . . Am constatat că ştie zeci de poezii
populare având ca subiect cucul şi spunându-mi un lucru
important, şi anume că frecvenţa mare a acestei păsări în lirica
noastră e o admirabilă metaforă a singurătăţii omeneşti. Cucul
trăieşte singur. Bela Bart6k a cules câteva sute de cântece
inspirate de cuc. O pasăre iubită şi cântată în toate limbile
pământului . . . Dar la noi, în România, mai mult."
Ăsta-i domnul Zeletin! Nu m-aş mira să citesc într-o zi un
eseu despre cuc, motiv de inspiraţie în muzica universală. . .

Notă: Domnul Marian Ştefan, istoric, poet şi prozator, l-a rugat pe
C.D. Zeletin să-i prezinte volumul de poezii Umbra dorului.
Astfel, vineri 1 1 ianuarie 2008, la Seara de poezie şi muzică,
organizată de Fundaţia Europeană Titulescu în Casa „Nicolae
Titulescu" de pe Şoseaua Kiseleff 47 din Bucureşti, C.D. Zeletin îi
comentează volumul. „Uimitor de doct" - va scrie Roxana Rosetti
în Jurnalul Naţional, XVI, 4569, duminică 20 ianuarie 2008,
ediţia a doua, p. 34 . . .
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Peste ani, Marian Ştefan va rememora momentul: „Domnul
C.D. Zeletin, poet şi prozator, un mare om de cultură al României
de azi, a răspuns cu amabilitate rugăminţii mele de a rosti câteva
cuvinte despre cartea pe care o dăruisem fiecărui participant şi,
pornind de la una din poezii, a rostit o fermecătoare prelegere
despre sonet, pentru ca, în final, violonistul Valentin Albeşteanu şi
colegul său pianist Valentin Cucu să ne invite într-o minunată
călătorie muzicală prin Bucureştii interbelici . . . "
Ştefan Marian, De la un prieten la altul, Editura
Oscar Print, Bucureşti, 2 0 1 4, pp. 53-58 şi 25-26.
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Prof. dr. Radu Şerban Palade
Istoria, permanenţă a conştiinţei
La Editura Spandugino, în aristocratica şi
eleganta colecţie „Distinguo", recent apărutul
volum 4 din seria Scrieri, de C.D. Zeletin,
poartă subtitlul „Istoriografice". C.D. Zeletin,
medic, biofizician, profesor universitar la Facultatea de Medicină
din Bucureşti, este binecunoscut şi ca poet, eseist, erudit şi
traducător cu har din poezia Renaşterii italiene şi poezia modernă
franceză. Acest al patrulea volum al scrierilor sale ne oferă însă o
altă faţetă a activităţii lui cărturăreşti. Volumul este un elogiu adus
zonei Burdusacilor, satul natal al lui C.D. Zeletin, aproape
dispărut astăzi, din judeţul Bacău, ce evocă mari personalităţi,
care ies din categoria celor reprezentative şi trec în categoria
superioară, a personalităţilor exponenţiale. Fiecare dintre ele a
trăit şi s-a sacrificat eroic pentru o idee. De aceea, cartea e
străbătută de dramatism. Aceasta a generat autorului dorinţa de a
oferi spre neuitare o reconstituire istoriografică a vieţii şi operei
unor oameni rari, pe care o priveşte şi ca pe o datorie morală şi ca
pe un omagm.
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Parcurgând atent voluminoasa scriere documentară, se
dezvăluie un axis mundi - satul. Cartea nu este o monografie, nici
o disertaţie. Ea surprinde prin abundenţa datelor şi documentelor
istorice inedite, adunate în zeci de ani de cercetare cu acribie a
arhivelor, a documentelor vechi, rămase în colecţii de familie, a
epistolelor, a amintirilor transmise oral din generaţie în generaţie,
multe din ele - descoperiri în adevăratul sens al cuvântului.

Pionierul psihiatriei româneşti.
Primul evocat este doctorul Alexandru N Brăescu, un mare
uitat, remarcabil pionier al psihiatriei modeme româneşti, figură
emblematică a nobilei galerii a psihiatrilor şi medicilor de mare
prestigiu din ţara noastră, creator al învăţământului superior de
psihiatrie din Moldova şi cel mai important ctitor al aşezămintelor
Socola din Iaşi.

.�

22 noiembrie 20 1 4, Târgul de carte „Gaudeamus" Bucureşti.
Profesorul Radu Şerban Palade, la standul Editurii Spandugino,
prezentând volumul C. D. Zeletin - Scrieri 4.
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S-a născut la 3 0 noiembrie 1 860, la Burdusaci, în familia unor
răzeşi vrednici şi înstăriţi, ştiutori de carte, pătrunşi de conştiinţa
descendenţei lor boiereşti. După terminarea Facultăţii de Medicină
din Iaşi, e trimis de către Epitropia Spitalelor „Sfântul Spiridon",
în anul 1 892, la Paris, pentru specializare. Aici, audiază cursurile
de la Clinica Salpetriere, ţinute de celebrul neurolog Jean-Martin
Charcot. Este fascinat de noile idei, prin care se urmărea
introducerea unei terapii active în maladiile psihice şi o
reintegrare socială a acestor bolnavi, până atunci socotiti
delincvenţi, ostracizaţi şi încarceraţi în condiţii inumane. Într�
1 893 şi 1 900 a continuat călătoriile ştiinţifice în Scoţia, Anglia,
Franţa, Belgia, Germania, Elveţia, Austria, urmărind cu viu interes
modul de asistenţă a bolnavilor psihici din aceste aşezăminte
speciale, care îşi propuneau integrarea socială a pacienţilor. Se
întoarce în ţară, şi la Iaşi desfăşoară o activitate susţinută de
informare a autorităţilor, de căutare de fonduri, dovedind o râvnă
şi o fervoare organizatorică ieşite din comun. A susţinut în presă
şi prin conferinţe o viguroasă campanie de schimbare a
mentalităţii de obşte prin care mulţi suferinzi mintal erau socotiţi
delincvenţi sau, în cel mai bun caz, atinşi de o „boală ruşinoasă".
Pentru ei trebuiau create clinici anume, iar doctorul Alexandru
Brăescu a creat ceea ce a propus. Astfel, la 1 2 octombrie 1 905,
reuşeşte să inaugureze oficial Spitalul Socola din Iaşi, pentru
bolnavii psihici, primul aşezământ de acest fel din Moldova. Acest
spital de psihiatrie, comparabil cu cele mai moderne instituţii
similare din metropolele europene ale vremii, este aproape în
totalitate opera lui.
Continuă munca de informare ştiinţifică şi devine un bun
cunoscător al problemelor de psihologie. Posesor al mai multor
specialităţi, este internist, cardiolog, balneo-fizioterapeut. Vara
lucra la Băile Slănic Moldova, în calitate de director al staţiunii.
Aici, acordă consultaţii la hotel „Cerbul" şi construieşte un
complex balnear modem de hidroterapie. Păstrează o strânsă
legătură cu marii medici parizieni la care se specializase:
Brissaud, D' Arsonval, Pierre Marie, Babinski. Moartea sa,
neaşteptată şi enigmatică, survme la 27 februarie 1 9 1 7.
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E înmormântat în Cimitirul Eternitatea din Iaşi. Figură
emblematică a psihiatriei şi medicinii româneşti, doctorul
Alexandru N. Brăescu, ctitor de aşezăminte medicale, colecţionar
de artă, poliglot şi bun cunoscător al metodelor terapeutice
moderne din vremea sa, este evocat de C. D. Zeletin cu admiraţie,
în pagini riguros documentate, necesare iatroistoriografiei, dar şi
pline de căldură sufletească.

Tenorul care a promovat creaţia românească.
A doua personalitate e juristul şi muzicianul Nicolae Brăescu,
văr primar cu doctorul Al. N. Brăescu. Născut la Burdusaci la 6
martie 1 880, posesor al unei voci foarte frumoase de tenor, se
înscrie în anul 1 905 la Conservatorul din Bucureşti, la clasa de
canto a lui Dimitrie Popovici-Bayreuth, artist de reputaţie
internaţională. E coleg de clasă şi devine prieten pentru tot restul
vieţii cu George Folescu. Absolvă Conservatorul în anul 1 909. În
paralel cu studiile muzicale, e şi student al Facultăţii de Drept din
Bucureşti. Îşi perfecţionează arta interpretativă în Italia. Oraşele
ţării erau frecvent vizitate de trupe de operă italiene, franceze,
germane. Cântăreţi străini celebri în epocă interpretaseră Ia noi în
ţară opere de Verdi, Rossini, Bizet, Wagner etc., dar lucrări
româneşti de operă nu existau. Activitatea solistică a lui Nicolae
Brăescu rămâne legată tocmai de promovarea creaţiei muzicale
româneşti. Este vorba de premiera operei „Fântâna Blanduziei",
pe un libret după piesa cu acelaşi nume a lui Vasile Alecsandri,
compusă de George C. Cosmovici, unchi al lui George Enescu.
După mai multe serii de concerte ( 1 909, 1 9 1 O), alături de
bunii săi prieteni George Folescu şi George Niculescu-Basu,
renunţă Ia activitatea muzicală din motive financiare. Îmbrăţişează
cariera juridică şi ajunge magistrat la Înalta Curte de Casaţie.
Nicolae Brăescu a fost juristul care a urmărit până Ia nuanţă
exercitarea a ceea ce înseamnă stabilirea dreptăţii, aşezând pe un
taler al balanţei rigoarea legii, iar pe celălalt, umanitatea.
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Scrisorile viitoarei inimi a Academiei.
A treia parte a tomului, intitulată „Scânteind ca Sirius ... ", e
consacrată comentariului unui episod epistolar din tinereţe al
scriitoarei Zoe G. Frasin către poetul George Tutoveanu, viitorul
ei soţ. Sigur că lucrarea reprezintă o contribuţie documentară
preţioasă la biografia poetului, dar ea are în primul rând o valoare
afectivă, şi apoi istorică. George Tutoveanu, alături de ofiţerul de
cavalerie Tudor Pamfile şi de părintele Toma Chiricuţă, a înfiinţat
la 1 5 mai 1 9 1 5 Academia Bârlădeană, instituţie care curând îşi va
sărbători 1 00 de ani de existenţă. Astăzi, preşedinte de onoare al
Academiei Bârlădene este C. D. Zeletin. Scriitoarea Zoe G.
Frasin, suflet ales, persoană foarte instruită, fire acaparată de
trăirea în idealitate, a avut o contribuţie constantă în activi
tatea Academiei Bârlădene, prin trasarea unor linii de orizont şi
sugestii de spiritualitate. Descoperim şi faptul că Zoe G. Frasin
era vară primară cu magistratul C. Barbilian, tatăl matematici
anului şi poetului Dan Barbilian (Ion Barbu). Aceste date oferă
informaţii extrem de importante cercetătorului de mâine interesat
de configuraţia lăuntrică a poetului Ion Barbu.
C. D. Zeletin scrie aceste lucruri cu sentimentul de împlinire a
unei datorii morale faţă de memoria unor oameni rari, cu suflete
alese, pe care i-a cunoscut personal, şi care aveau bucuria trăirii
unei vieţi curate. E vorba de o restituire cu pietate a unor vieţi
lăuntrice bogate. În acelaşi timp, C. D. Zeletin aduce un prinos de
laudă Bârladului etern, oraşul adolescenţei sale, în care a cunoscut
aceşti oameni admirabili.

Filozofşi sociolog.
A patra carte cuprinsă în Scrieri 4, „Contribuţii documentare
la viaţa şi opera lui Ştefan Zeletin" reprezintă un material de
interes pentru varii domenii şi specialişti: istorie, filologie,
sociologie, etnologie etc. De la bun început trebuie precizat că
filozoful, sociologul, profesorul universitar Ştefan Zeletin este
autorul unor cărţi fundamentale ale culturii româneşti: „Burghezia
367
https://biblioteca-digitala.ro

română" ( 1 925) şi „Neoliberalismul" ( 1 927), reeditate recent în
colecţia „Cărţi fundamentale ale culturii române", alături de
Dimitrie Cantemir, A. D. Xenopol, Titu Maiorescu etc.
S-a născut la Burdusaci, la 1 9 iunie 1 882. Între anii 1 902 şi
1 906 urmează cursurile Facultăţii de filologie şi filozofie a
Universităţii din Iaşi. Între anii 1 909 şi 1 9 1 2 continuă studiile de
filozofie în mai multe universităţi din străinătate: Berlin, Leipzig,
Erlangen, Paris, Oxford. La 1 2 decembrie 1 9 1 2 îşi susţine teza de
do�torat în filozofie la Universitatea din Erlangen, Germania.
Profesor de limba germană la Liceul Codreanu din Bârlad ( 1 9 1 21 920), apoi la Liceul Mihai Viteazul din Bucureşti ( 1 920-- 1 927),
Ştefan Zeletin devine profesor universitar la Universitatea din Iaşi,
Catedra de Introducere în filozofie şi Istoria filozofiei vechi şi
medievale ( 1 927- 1 934). Moare la Bucureşti, la 20 iulie 1 934.
O biografie mulţumitoare a lui Ştefan Zeletin nu s-a scris
încă. C. D. Zeletin, în dorinţa de a salva documente rare, originale,
care oferă o clarificare biografică necesară asupra originii, vieţii şi
operei marelui filozof şi sociolog român, ne pune la dispoziţie un
material de o deosebită valoare istorică şi memorialistică.
Amintesc doar corespondenţa dintre Ştefan Zeletin şi Vasile
Bogrea, dar şi numeroasele documente oficiale, în marea lor
majoritate inedite, diplome ori epistole către mari personalităţi din
epocă, de exemplu N. Iorga, G. !brăileanu, Gh. Brătianu.

Din nou, muzică.
Următoarea parte a volumului este dedicată tenorului de
reputaţie europeană Tomel Spătaru ( 1 909- 1 96 1 ). Personalitate
artistică exponenţială în domeniul muzical, Tomel Spătaru a fost
prim tenor al operelor din Cluj, Bucureşti şi al mai multor teatre
de operă din Europa. În 1 937 a fost laureat cu Premiul întâi la al
treilea Concurs Internaţional de Canto de la Viena, desfăşurat sub
preşedinţia celebrului dirijor Bruno Walter. Este evenimentul care
avea să-i înlesnească accesul spre scenele marilor Opere din
Europa. În Italia cântă la: San Carlo di Napoli, Teatro alla Scala di
Milano, La Fenice di Venezia, Teatro dell 'Opera di Roma, Teatro
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Reggio di Parma, Florenţa, Palermo. Susţine recitaluri la posturile
de radio din Roma, Milano, Torino. Este invitat la Festivalul de
operă în aer liber de la Termele lui Caracalla din Roma. A
imprimat discuri şi a realizat coloana sonoră a filmului
„Povestirile lui Hoffmann". În Austria cântă la Staatsoper din
Viena, la Salzburg, Graz, Klagenfurt. Susţine roluri de prim tenor
pe scenele Operei Comice din Paris, Franţa, în Elveţia la Berna şi
Lugano, la Praga, Berlin şi Stuttgart. Întreprinde turnee de operă,
în compania unor renumiţi artişti, în Portugalia, Spania,
Venezuela, Belgia (Teatrul Regal din Anvers). Reprezintă Italia
artistică la Expoziţia Internaţională din Haiti. Moare la Viena, pe
neaşteptate, în urma eforturilor susţinute pe care şi le impunea,
pentru a avea o prestaţie artistică de nivel cât mai înalt. Suflet
extrem de sensibil, el suferea, pe lângă emoţiile profesionale, şi
trauma de a nu se putea întoarce în ţară, după 1 944.

Comori lingvistice.
Poate părea ciudat că acest volum masiv, intitulat
„Istoriografice", se încheie cu un capitol care poartă titlul
„Etimologii". Poetul C. D. Zeletin a trăit toată viaţa într-o
permanenţă a conştiinţei istoriei. Acest fapt se exprimă pentru el
nu numai prin evenimentul istoric propriu-zis, ci şi prin
decriptarea elementelor de evoluţie istorică şi semantică aflate în
cuvânt. Această preocupare de o viaţă reprezintă şi explicaţia
interesului său pentru limbile vechi, ceea ce i-a permis lămurirea
etimologică, bine susţinută ştiinţific, a unor denumiri de localităţi
şi termeni. Este vorba şi de cuvinte cu tangenţe medicale,
paramedicale ori de interes psihologic, pe care autorul le-a
remarcat în Moldova de mijloc, zonă mai puţin cercetată din punct
de vedere lingvistic, etnografic sau folcloric.
Areal cu vechi aşezări răzăşeşti de tradiţie, el a păstrat
expresii lingvistice originale şi foarte expresive, regionalisme care
nu se regăsesc menţionate în marile foruri lexicografice. Studiul
acestor cuvinte i-a permis lui C. D. Zeletin să descopere unele
etimologii, să ofere explicaţii etimologice extrem de interesante
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privind latinitatea limbii, capacitatea ei de a asimila termeni
alogeni, bogăţia şi polisemantismul graiului moldovenesc. Autorul
atrage atenţia asupra cromatismului neobişnuit al cuvintelor şi
chiar a vigorii lor caricaturale, capabilă să exprime cu ironie şi
chiar cu umor viaţa, ceea ce consideră el că le-a conferit
viabilitatea.
În afara materialului documentar inedit şi prodigios, care
poate reprezenta o bază de informare solidă pentru cercetări
viitoare, cartea impresionează prin arta scriitoricească. Ideaţia
frumoasă şi fraza minuţios cizelată, cuvântul bine nimerit,
metafora surprinzătoare, generatoare de lumină, sensibilitatea şi
afectiunea care au determinat aceste studii sunt elemente esentiale
în conturarea lucrării.
Operă de o viaţă, care a implicat o muncă dificilă în arhive,
pentru a aduce la lumină documente originale, unice şi preţioase,
precum şi numeroasele fotografii inedite fac din volumul 4 din
seria Scrieri de C. D. Zeletin o carte în care datoria morală faţă de
memoria unor personalităţi exponenţiale se îmbină cu rigoarea
ştiinţifică a cercetării. O bibliografie bogată, numeroase scheme
genealogice, reproducerea unor documente vechi, a scrisorilor şi
fotografiilor extrem de diverse oferă lucrării credibilitate şi
valoare istoriografică de necontestat.
Carte de pietate şi recunoştinţă faţă de ţinuturile natale şi faţă
de oraşul Bârlad, unde a cunoscut la un nivel superior gustul vieţii
cărturăreşti şi ideea trăirilor estetice înalte pe care le-a profesat
Societatea Academia Bârlădeană, acest volum al lui C. D. Zeletin
vine să ne dezvăluie o altă faţetă a personalităţii sale renascentiste.
,

,

Viaţa medicală, XXVI, 5 1 -52, 1 9 decembrie 20 1 4, p. 1 2 .
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Gheorghe Grigurcu
Personalitatea unui basarabean
publicist,
folclorist,
Poet,
traducător şi, nu în ultimul rând, om
*
politic, Ion Buzdugan este o figură
exponenţială a Basarabiei din secolul
XX. Un reprezentant al conştiinţei
urgisitului meleag, pe care a ilustrat-o
cu o energie şi cu o consecvenţă
pilduitoare. A avut o existenţă
consonantă cu zbuciumul epocii în
care s-a înscris. Nescutită de turnuri cu
aventuros aspect.
Născut în 1 887, într-o comună a
judeţului Bălţi, urmează, după absolvirea liceului, cursuri de
agricultură dar şi cele ale unui Seminar pedagogic, studiind
ulterior literele dar şi dreptul, la Moscova, pentru a-şi lua licenta
la Iaşi. În continuare, e agronom dar şi profesor. Prigonit de
oficialităţile ruseşti pentru convingerile sale naţionale, înrolat în
armata ţarului şi trimis pe frontul din Moldova, are prilejul de a-i
face, la Iaşi, o emoţionantă vizită lui N. Iorga (marele istoric o
consemnează în O viaţă de om aşa cum a fost), după care are loc
un episod senzaţional. Aflând că militarii ruşi bolşevizaţi puneau
*

Ion Buzdugan: Scrieri, I, II. Editura Ştiinţa, Chişinău, 20 14; volumul I:
546 de pagini, volumul II, 538 de pagini. Cele două volume conţin: Scrieri I :
Poezie. Publicistică. Corespondenţă. Studiu introductiv de Eugen Lungu. Text
selectat şi îngrij it, repere cronologice, note şi comentarii de Mihai şi Teodor
Papuc. Scrieri II: Folclor. Tradiţii populare. Traduceri. Cartea e alcătuită pe
baza arhivei literare Ion Buzdugan, proprietatea lui C. D. Zeletin, care a pus-o,
cu generozitate, la dispoziţie editorilor. Ediţia este prevăzută cu un număr
însemnat de documente fotografice.
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la cale, prin mijlocirea Sovietului de la Socola, nu mai puţin decât
asasinarea regelui Ferdinand şi transformarea României într-o
republică comunistă, îl informează grabnic pe Iorga, care a dejucat
complotul criminal. Într-o bună zi, a făcut altă ispravă
remarcabilă. A salvat viaţa lui Camil Petrescu, înrolat voluntar în
armată, de explozia unui obuz care-l îngropase sub un val de
pământ.
În noiembrie 1 9 1 7 se vede ales deputat în Sfatul Ţării, făcând
parte din prezidiul acestui organ care, în 27 martie 1 9 1 8, a votat
unirea Basarabiei cu patria-mamă. În 1 9 1 8 intră în Parlamentul
României ca deputat de Bălţi, conservându-şi mandatul vreme de
opt legislaturi. Alături de alţi deputaţi basarabeni afiliaţi Partidului
Ţărănesc, n-a şovăit a critica politica externă a guvernului, care, în
opinia sa, nu proteja suficient România de pericolul unei agresiuni
sovietice. Mai cu seamă după ce, în 1 924, Stalin a înfiinţat,
dincolo de Nistru, o aşa-zisă Republică Sovietică Socialistă
Moldova. Un punct de vedere evident vizionar.
Ion Buzdugan participă şi la viaţa literară din România,
publicând, între 1 922 şi 1 943 , patru volume de versuri şi
frecventând cenaclul Sburătorul (E. Lovinescu îi consemnează
prezenţa în Agendele sale). După 1 944 suferă consecinţele
ocupaţiei sovietice. În Basarabia, fireşte că numele îi este ocolit,
cu excepţia unor rare menţiuni negative care îl incriminau pentru
faptul de-a fi luptat, cu „ajutorul României regale", pentru „a
zădărnici biruinţa revoluţiei socialiste". În chip curios, situaţia lui
Ion Buzdugan devine mult diferită de cea a confratelui său Alexei
Mateevici. Admis de autorităţi, cel din urmă, pentru
binecunoscuta sa poezie Limba noastră, care nu specifica despre
ce limbă e vorba, română sau „moldovenească", şi pentru că
poetul-preot critica „latinia" desfigurantă, id est neologismul
românesc, inclusiv în Cuvântarea sa de la Congresul învăţătorilor
din vara 1 9 1 7 : „Noi vom învăţa aici limba noastră moldovenească,
bisericească, nu limba franţuzită de peste Prut, nici limba
gazetarilor de la Bucureşti, din care nu înţelegi nimic, <<parcă ar fi
tătărească»". Pe deasupra, Mateevici a murit pe front, ca militar
rus, condiţia clericală neîngăduindu-i acţiunile politice pe care le
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îmbrăţişa cu fervoare Ion Buzdugan. De altminteri problema
lingvistică a constituit prilejul unor dezbateri aprinse în Basarabia,
până în zilele noastre. Iată convingerea altui poet, Nicolai
Costenco, dispus a opera o opoziţie înverşunată între cele două
idiomuri folosite între Prut şi Nistru: „Basarabia în privinţa
aceasta e fericită! Cultura celor ce cunosc limba rusească e
covârşitor de superioară în liniştea ei augustă, alături de cultura
Vechiului Regat, cu reprezentanţii ei guralivi şi obraznici. O
metaforă potrivită ar fi: „basarabeanul e ca o privighetoare într-o
cuşcă de vrăbii".
Dar să revenim la Ion Buzdugan. Rămas în România după 23
august, acesta a ajuns să fie vânat de cârmuirea comunistă ca un
„element duşmănos". De teama persecuţiilor, s-a ascuns în diverse
locuri pe întreg cuprinsul ţării, la un moment dat înveşmân
tându-se în rasa monahală. Prietenul său mai tânăr, C.D. Zeletin,
îşi aminteşte de figura sa, când „îşi lăsase barbă, purta ţoale şi
umbla cu traista-n băţ asemeni călugărilor călători de odinioară".
Chiar după ce a trecut valul major al terorii, scriitorul nu-şi poate
vedea numele tipărit în presa literară. Traducerea sa cea mai
importantă, Evgheni Oneghin de Puşkin, apare, cu o prefaţă a lui
Perpessicius, abia după ce a încetat din viaţă. În ultimele luni ale
existenţei sale, internat la Spitalul Filantropia din Capitală,
primeşte vizitele cotidiene ale devotatului scriitor-medic C.D.
Zeletin, care-i notează amintirile, dactilografiindu-le şi
înfăţişându-i-le spre a fi semnate. Înlăcrimat, bătrânul îl
îndeamnă: „- Ţine jurnal, Nepoate, şi scrie-ţi din vreme
memoriile !"
Despre creaţia poetică a lui Ion Buzdugan am mai scris. Sub
pana sa, Basarabia apare ca o uriaşă fantasmă vegetală, semn al
unei perenităţi venite din profunzimi, incluzând resurecţia: „Şi cât
priveşti în jur şi-n larg cât vezi sub zare I Curg ape verzi de ierbi
în valuri cu vâltori; I Priveşte în amurg, sau vei privi în zori: I
Acelaşi ocean, etern în frământare ! . . [ . ] O, stepă, stepa mea cu
valuri de smarald, I Sub bolta de azur nemărginită mare, I Ah,
lasă-mă-n balsam tot sufletul să-mi scald, I Să mă scufund pe veci
în tainica-ţi vâltoare !/ Să mă renasc un fir de iarbă, sau o floare, I
.

.

.
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Şi să mă legăn lin sub vântul verii cald ! "( O, stepa mea). Fundalul
e un eroism dizolvat în campestrul aspru: „Lângă Nistru-n vale
s-au oprit în noapte, I Poposind în taberi trudnici cărăuşi; I Susură
oştirea de porumbişti coapte, I Fâşâind din săbii aspre de pănuşi"
( Vedenii). Văzându-şi, pentru un scurt răstimp, visul naţional
împlinit, bardul face apologia României întregite, cu gesturi
sacerdotale care au ca suport organicitatea fertilă a unei veri
infinite: „Fii binecuvântată, maică-Tară, I Că sunt şi eu, cu
'
tainica-mi tulpină, I Înfiptă-adânc în brazda-ţi milenară, I Şi suflet
- lujer de lumină! . . .li Şi eu sunt rodul coapsei tale I Hrănit la
sânu-ţi de fecioară: I Din şoldul rodniciei tale/ De soare pârguit în
vară . . . li Încrezător în cer şi glie,/ Cu plugul gândului, de fier:/
Trag brazde-n neagra veşnicie,/ Desţelenind al tău mister . . . "
(Binecuvântare).
Şi cum am putea uita, evocându-l pe Ion Buzdugan,
exclamaţia sa patetică, având încă, pentru măcar unii dintre noi,
un foarte dureros ecou: „Mi-aş da viaţa dacă-aş şti că România va
fi întregită"?

Cafeneaua literară, XI, 1 2( 1 43), decembrie 20 14, p.3, 30.
Notă: O formă prescurtată, cu acelaşi titlu, a apărut în România literară, XLIV,
39, 28 septembrie 20 1 2, p. 1 7 . Reprodus, cu adaosul supratitlului „Ion
Buzdugan, unul din cei dintâi membri ai Academiei Bârlădene", în
revista Academia Bârlădeană, XIX, 4(49), trimestrul IV, 20 1 2, p. 7.
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C.D. Zeletin
Post-scriptum la rândurile lui Valeriu Rusu

·

Coborâtor prin strămoşi de prin
părţile Bârgăului, profesorul universi
tar doctor Valeriu Rusu s-a născut la
Bucureşti, fără să fi fost bucureştean,
·
în ziua de 28 august 1 93 9 şi a încetat
din viaţă la Iaşi, în ziua de 1 mai
20 1 4, când larma dulce, neantul
urban ori imperialismul rozelor în
floare fac veştile să circule mai încet.
Astfel, am aflat ştirea dureroasă mai
târziu. Pentru mine, bucureştean cu
vechime în adopţie, Valeriu Rusu era
omologul meu la Iaşi: profesor de biofizică la U.M.F. „Gr. T.
Popa", specializat în ţară şi în străinătate în medicina nucleară,
eseist de clasă înaltă - cu plăcerea polemicii ştiinţifice - şi
iatroistoriograf important, exprimat printr-o pulverulenţă de
articole risipite în presă ori fixate prestigios în rubrici permanente.
Una dintre acestea era Lexis care, zeci de ani, a apărut în
hebdomadarul Viaţa medicală, admirabilă replică românească a
importantelor şi savuroaselor tablete medico-filologice ale
francezului Omicron (Loîc Capron), publicate în volumul cu un
titlu-quolibet, Mots et maux (200 1 ). Valeriu Rusu n-a mai apucat
să-şi adune eseurile şi articolele într-o carte ...
A muncit enorm, a publicat mult şi consistent. Ar fi de-ajuns
dacă am aminti volumele Nobel. Retrospectivă 1 901-1 995.
• Referire la articolul prof. dr. Valeriu Rusu, Pa/ade, cartografu/ celulei,
p. 298 a volumului de faţă, şi care e printre ultimele - sau poate chiar
ultimul articol - scris de ilustrul profesor ieşean.
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Laureaţii Premiului pentru fiziologie şi medicină ( 1 996), un
contrapposto la cartea lui Laurenţiu Ulici, Laureaţii Premiului
Nobel pentru literatură ( 1 983), care însă a avut 1 7 colaboratori, în
timp ce Valeriu Rusu nici unul. Am adăuga, de asemenea, uriaşul
tom (2000 de pagini) al colegului ieşean, Dicţionar medical.
Bazele terminologiei medicale, operă de vastă erudiţie medicală,
filologică, etimologică, semiologică şi iatroistoriografică, la care a
avut şi concursul a nouă colegi, şi care s-a bucurat de două premii
naţionale: al Academiei Române şi al Copyro, societatea de
gestiune colectivă a drepturilor de autor.
Valeriu Rusu a fost unul dintre cei mai valoroşi intelectuali ai
lumii medicale româneşti. Cuprinderea, forţa ideii, erudiţia,
bogăţia şi actualitatea informării erau un reper pentru oricare nivel
al piramidei acestei ştiinţe. Preocupările pentru limbaj, semantică
şi etimologie se explicau şi prin cea de-a doua sa facultate, după
facultatea de medicină, filologia, pe care o absolvise. Interesul său
intelectual era uriaş, ca şi puterea de a exprima ideile generale,
esenţa din lucruri şi de a face legături între evenimentele biofizice
din celulă, moleculare, atomice şi subatomice. Muncitor până la
istovire fără a fi vreodată istovit, vocea numai îi trăda excesul de
idei ce trebuiau formulate prin vorbire şi frecarea aspră a clipelor
în succesiunea lor biciuită ...Cred că prezentarea în Viaţa medicală
a Crestomaţiei de familie G. E. Palade, Centenar este ultimul lui
text scris, ori printre ultimele.
Fără a fi o natură afectuoasă şi extravertită, era totuşi un
confesiv, cu această însuşire comprimată permanent de
evenimentele ce-l nemulţumeau, şi care nu erau puţine. Ne-am
cunoscut bine, deşi ne vedeam foarte rar. Ne întâlneam cel mai
des la reuniunile ştiinţifice, însă mă vizita şi acasă. Totuşi, rar. Ne
vedeam rar, dar ne citeam des. Ne mai întâlneam la Academia de
Ştiinţe Medicale, unde amândoi eram membri titulari.
În zilele caniculare de 8 şi 9 iulie 20 1 2, mă aflam la Iaşi,
găzduit în Casa de oaspeţi „Prof. dr. V. Buţureanu" a Facultăţii de
Medicină a U.M.F. „Grigore T. Popa" Iaşi. Urma ca a doua zi să
mi se ofere titlul de Doctor Honoris Causa de către conducerea
Universităţii amintite. Valeriu Rusu mi-a telefonat că ar vrea să ne
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întâlnim cu o seară mai înainte, entre chien et loup, nu din
discreţie, ci pentru răcoare, scuzându-se însă că nu poate veni a
doua zi la solemnitatea decernării ...
Coborâse bine seara şi el nu mai apărea. Îl aşteptam pe prima
treaptă a scării. Încetişor, uşurel, fără nici o semnalizare sonoră,
apăru o umbră în umbră, cu un mers mut ca al liliecilor, preferând
partea dinspre gard şi ţinându-se departe de bordură... „Nu este
el", mi-am zis. Mersul avea un fel de promptitudine în negativ ca să numesc printr-o metaforă sila de a merge, făcând cu prezenţa
lui din trotuarul inexpresiv un trotuar enigmatic. Continua să nu
fie el. Dar a fost îndată ce a deschis portiţa. Şi totuşi, nu părea el,
ci mai curând o scândură desprinsă din gardul unei alte lumi,
întorcând spatele golului pe care îl lasă. Avea borurile pălăriei
trase în jos ca ale unui chinez în orezărie, în timp ce ochelarii
îngreuiaţi de dioptrii, lăsând ca ochii să pară mari, asociaţi
mersului măsurat, îi confereau un aer fantomatic.
Curând însă aveam să mă încredinţez că e făptura lui reală,
dureros de reală, vie, dureros de vie, tristă, dureros de tristă,
amară, dureros de amară...
În liniştea holului vast al fostei vile a eminentului chirurg
Vladimir Buţureanu, mi-a mărturisit calvarul pătimirilor lui
trupeşti şi sociale. Mai ales pentru acestea din urmă nu voia să
vină a doua zi, deoarece numai vederea anumitor chipuri i-ar fi
sporit răul. . . Mi-a împărtăşit părerea lui - bineînţeles exagerată şi izvorând din marasmul datorat bolii şi sensibilităţii lui la
impostura valorică - că eu sunt menit unui Hi perlaşi ... A repetat
acest lucru, tulburându-mi modestia înnăscută. Neorânduielile pe
care le vedea în lumea medicală ieşeană adăugau rău peste răul
suferinţelor lui somatice. A doua zi, simpla vedere a ceea ce nu
voia să vadă ar fi fost pentru el o traumă ... De aceea mi-a cerut o
întâlnire prealabilă în trei: el, eu şi fratele meu Paul. De aceea a şi
preferat o oră vesperală, prielnică mărturisirilor. M-a fericit că nu
sunt ieşean ... Emaciat, gâjâit, ducându-şi viaţa - ca totdeauna - în
intersecţia ideilor, era lipsit de astenia presupusă de drumul
suferinţelor pe care-l parcurgea, el, care avea prin fire o voce
astenică, părând, când vorbea, că urcă un deal ori că aleargă.
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Limpezimea extraordinară a minţii, trăirea în înalt şi puterea de a
admira - deşi putea să deteste ca un quaestor roman - ceea ce era
de admirat - (har de cotă omenească supremă), făceau bine
sufletului meu frivolizat într-o oarecare măsură, şi pentru moment,
de onorurile ce aveau să se îndrepte a doua zi spre mine,
reaşezându-mă, ca într-o pregătire iniţiatică, în clasicitatea
echilibrului cerut de evenimentul ce urma peste o noapte numai.
Filipicele lui din acea seară, având ca subiect preferenţial
onoarea, aveau un aplomb aparte. El venea atât din fire cât şi din
seriozitatea specializărilor lui în Franţa în anii comunismului,
când nici măcar o păsăruică din România nu-şi putea face cuibul
dincolo de sârma ghimpată a frontierei. Puţini din cei ce se
întorceau în ţară luau în serios fructificarea stipendiului oferit.
Grav, precis şi hotărât, Valeriu Rusu se adâncea în munca din
laboratorul de cercetare ori din clinică. Continua să-şi extindă
aviditatea cunoaşterii ştiinţifice, şi în general intelectuale, asupra
întregii culturi a lumii. Ideea de-a scrie o carte despre laureaţii
Premiului Nobel în medicină şi fiziologie i-a apărut, probabil, şi
din faptul că a alergat să-i cunoască pe cei în viaţă şi să le viziteze
laboratoarele de cercetare. Întors în ţară, susţinea conferinţe, dar
mai ales, în întruniri de biofizică, făcea intervenţii în subiecte
care la noi abia dacă erau enunţate de către presa de specialitate,
sfioasă şi temătoare de filtrul politic al fiecărei litere tipărite, care
devenise odată cu trecerea anilor tot mai firavă şi mai
neputincioasă. În lumea noastră medicală, Valeriu Rusu a fost
unul dintre puţinii colegi care nu mimau. Ilustra, indiscutabil,
ethosul moldav, cu înclinaţia proprie de a trăi ori a respinge o
idee, repugnându-i zburdălnicia cu circumstanţele.
Mi-a vorbit, ca în cel dintâi vespro siciliano, despre
încăierarea multelor lui suferinţe fizice, ghem inextricabil stând
să-l doboare, într-un limbaj al sinonimiilor învârtite în aşa fel încât
să fiu informat fără ca el să-mi împărtăşească ceva clar. O făcea
nu din teamă, depresie ori discreţie, ci - cu siguranţă - pentru a
mai lăsa loc, nespunând lucrul până la capăt, speranţei. Oricum, în
acea înserare siciliană, am înţeles că era vorba, să zic aşa, de o
derută a sângelui ... El vorbea, iar eu tăceam, trăind o perplexitate
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paradoxală prin care înţelegi şi nu înţelegi lucrurile: istoria
trupului său nu găsea zăvorul spre a închide porţile ...
Când să plece, mi-a dăruit cărţi rare. De altfel, la orice
întâlnire, mai ales când se întorcea din Franţa, îmi dăruia cărţi
franţuzeşti sau englezeşti, legate cel mai des de preocupările mele
ştiinţifice, îndeosebi de interes perisabil, deoarece medicina
evoluează cu paşi repezi. De data aceasta am tresărit ca la un semn
al plecării, al despărţirii: erau cărţi bibliofile filozofice şi
filologice. Cărţi din secolul al XIX-lea. Printre ele, Le Livre du
Bibliophile, Paris Alphonse Lemerre editeur, MDCCCLXXIV,
scrisă de un anonim, pe care, ajuns acasă şi cercetând-o, am aflat
că-l are de autor pe tânărul Anatole France. O altă carte era
Theorie de l 'ondulation universelle. Essais sur l 'evolution, par
Basile Conta. Traduction et notice biographique par D. Rosetti
Tescanu, Paris, Felix Alcan, editeur, 1 895, cu o dedicaţie olografă
a lui Dimitrie Rosetti Tescanu, care nu era altul decât tatăl
Marucăi, viitoarea soţie a lui George Enescu. Este o dedicaţie
către verişoara lui, Alice Canano, scrisă caligrafic, dar greu
descifrabilă din pricina felului original de a scrie unele litere:

••

L'ONDULArrroN UNIVERSELLE
ESSAJS SUR L'€VOLUTION
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Â ma cousine Alice Cananau. Quoi
que vous fassiez, un jour viendra, he/as,
ou vous aurez le loisir de philosopher. Je
Jais donc des V<EUX pour que ce livre reste
encore longtemps ferme.
Rosetti Tescanu.
Ideea dedicaţiei nu poate fi descifrată fără câteva mm1me
informaţii biografice privitoare la autorul celui care o semnează.
Este, probabil, o aluzie la materialismul quasi-ateu al lui Vasile
Conta. Fiica lui, Maruca, ne ajută în memoriile ei (Maria
Cantacuzino-Enescu, Umbre şi lumini. Amintirile unei prinţese
moldave. Editura Aristarc, Oneşti, 2005). Tatăl ei era torturat de
un „conflict metafizic interior, cel mai rău din toate. Adept, prin
fire, al [existenţei, n. n.] spiritului, îmbrăţişă, sub influenţa
prietenului său Vasile Conta, doctrina pur mecanică a
determinismului ( . . . ) la care esenţa firii lui nu adera ( . . . ), îl
dezechilibră într-atât încât viaţa îi deveni insuportabilă şi îşi puse
capăt zilelor la patruzeci şi cinci de ani (p.40) . . . Filozoful Vasile
Conta venea la Tescani să-l câştige pe Tata - să-l piardă - prin
doctrina lui seacă şi fără speranţă (p. 1 43). Dimitrie Rosetti
Tescanu „se afunda din ce în ce în neantul doctrinei materialiste,
îmbrăţişată sub influenţa lui Vasile Conta (p. 1 44). "
S-ar putea spune, aşadar, că, în rândurile sale, verişorul căuta
să-şi protejeze verişoara de acest conflict sufletesc malign, urându-i
să deschidă cartea lui Vasile Conta cât mai târziu, sau poate
niciodată, conştient că ideile lui pot augmenta primejdios sufletele
reflexive şi - nu-i exclus - labile, care trăiesc dureros problema
existenţei lui Dumnezeu sau, în cel mai bun caz, problema
raportului spirit/materie. Mai ales că schizoidia (nu schizofrenia!)
era multiplă şi cunoscută în familia Rosetti Tescanu.
*

Revenind la Valeriu Rusu. Câteva crâmpeie de scrisori târzii
ce mi le-a adresat sunt grăitoare atât pentru legăturile sufleteşti
dintre noi, sporite în anii din urmă, cât şi pentru stilul său spontan,
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pur şi arzător, pentru puterea de a trăi prezentul, întrucât în mod
obişnuit omul de cultură, şi în special de reflecţie, are un apetit
mai mare faţă de trecut. Era arzător pentru cele înalte şi drastic
pentru mizeria de obşte şi pentru micimea sufletească. Dacă voi
reproduce fraze laudative pentru mine, nu va fi din vanitate, ci
pentru a arăta că Valeriu Rusu avea harul sacru al admiraţiei
pentru tot ce aspiră spre valoarea spirituală, spre onestitate şi
onoare, în vremurile noastre, rară nici o discuţie, decăzute. O voi
mai face şi pentru a arăta, citând câteva rânduri din felicitări, cât
de cât, ce poziţie schiţa în faţa credinţei, pentru a lămuri, iarăşi cât
de cât, contestatarii religiozităţii lui.
Aşadar, la 29 decembrie 1 997, îmi scria din Iaşi la Bucureşti,
cu prilejul Anului Nou: „ .. .De câte ori am prilejul să vă întâlnesc,
sper să mă concentrez, să fiu apt pentru o comunicare cu
aristocratul care sunteţi, dar deocamdată n-a fost să fie pe
deplin . . " În ziua de 1 6 decembrie 2002 : ,Jn aceste zile, când ne
gândim mai mult la Cel care a deschis era iubirii, dar şi la
trecerea timpului cu o imagine mobilă a imobilei eternităţi, vă rog
să primiţi cele mai bune gânduri din partea mea, împreună cu
mărturisirea admiraţiei mele."
,Jaşi, 8 ianuarie 2003. Stimate Domnule Profesor,
În seara revenirii de la Paris, era Ajunul Crăciunului, mi-a
fost imposibil să vă găsesc. Ca urmare, vă trimit aceste două cărţi
pe care le-am ales gândindu-mă la Dumneavoastră. Nu ştiu cum
să mă exprim clar, dar am o emoţie teribilă când încerc să vă
scriu, care, culmea, se manifestă chiar în caligrafie. Explicaţii:
Omul de cultură care sunteţi şi stilul Dumneavoastră, atât în scris
(excepţional, redescoperire pentru mine a parfumului şi a
posibilităţilor limbii române) cât şi în viaţă.
Voi încerca să vă caut la Bucureşti, după ce vă voi preveni.
La Mulţi Ani, un An Nou cu satisfacţii şi sănătate, cu fericire,
pentru că Voltaire scria: M-am decis să fiu fericit, este bine
pentru sănătate."
.

„

Cu admiraţie profundă,
Valeriu Rusu
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*

Iaşi, 30 decembrie 201 1
Stimate Domnule Profesor,
Am încercat de mai multe ori să vă telefonez dar numerele
pe care le am se dovedesc inutile. Vă felicit pentru că anul 201 1
v-a adus recunoaşterea meritelor Dvs. la nivel aristocratic, dar
regret că nu pot găsi cărţile apărute în ultima vreme. Am în faţă
recenzia eseistului Sorin Lavric din România Literară, 28 X 2011,
dedicată cărţii Dvs. Rămânerea trecerii ", dar îmi pare că
autorul nu vă percepe, îşi urmăreşte mai mult ideile proprii, până
la narcisism. Aţi scris o cronică excepţională la moartea lui Coco
Teodorescu, care mi-a fost coleg de grupă înfacultate. Vă urez La
mulţi ani, sănătate, continuitate în opera Dvs., cu infinită
dragoste şi admiraţie,
Valeriu Rusu
„

*

Iaşi, 3 martie 2012
Iubit Coleg şi Prieten Neasemuit,
„
„

Mulţi sclipesc,puţini luminează. "
•
Tare mi-e bine şi nu-mi dau seama! "

Ieri am fost la Târgul de carte, înghesuit în sala polivalentă
(a sporturilor), unde ce credeţi că am văzut? CD. Zeletin,
Zdrenţe în paradis ", 2012, pentru că Editura Spandugino avea
un stand! Şi de aseară mă tot întorc la această bijuterie, riscând

„

•

Două aforisme din volwnul: C.D. Zeletin, Zdrenţe în paradis, Editura
Spandugino, Bucureşti, 20 1 2, pp. 27 şi 1 2 .
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să amân un răspuns pe care vi-l datoram. Când am primit cele
două cărţi ale Dumneavoastră, eram în Laboratorul de Medicină
Nucleară, fidelul meu poştaş Camilar (care mă duce cu gândul la
victima sa, Magda lsanos) aducându-mi-le pentru evitarea unui
drum la poştă. Şi m-am bucurat într-atât, încât am încercat să
transmit starea mea în tot laboratorul.
Februarie a fost şi luna în care şi-au încheiat tezele, până la
susţinere, doi doctoranzi ai mei, cu multe peripeţii generate
îndeosebi de birocraţia U.MF. -ului ieşean, pe măsura corupţiei
devastatoare [. . .], a smintelii puterii şi a banilor.
Dar să revin la cele două cărţi: „ Rămânerea trecerii "mi-a
încântat serile acestei ierni. Citeam şi apoi mă gândeam: I. Eseuri
- neasemuite, pe câteva le citisem în Ateneu, dar în carte întreg
ciclul se vede altfel. li. Evocări - emoţie până la lacrimi, unele
locuri cunoscute de mine, dar rigoarea mea aproape că
aplatizează; ce să mai spun despre oameni şi despre unele
coincidenţe? III. Schiţe - talent şi stil. IV Convorbiri - de fapt
interviuri, în care îi dominaţi pe interlocutori. Există destule
interviuri cu întrebări tot atât de interesante ca răspunsurile.
Niciodată în cazul Dumneavoastră.
Despre cartea „ CD. Zeletin 75 : nu este encomiastică, cum
spuneţi, deoarece conţine adevărul despre Dumneavoastră,
precum şi o serie de documente care adunate împreună - salvate
de la risipire - au valoare de tezaur. Şi acum scriu ceva privindu
vă fotografia de pe copertă, dar neştiind - doar bănuind - cum
veţi reacţiona: sunteţi o personalitate de prim rang, consacrat
chiar şi în Italia. Şi nu înţeleg de ce Wikipedia românească, girată
de un grup folos, vă ignoră. Criterii anapoda, ori interese plus
cultură precară.
Ne despart doar 4 ani şi câteva luni, aparţinem generaţiei
care a suportat întreg comunismul şi am găsit, citindu-vă, două
subiecte de poveste: scrieţi că nu aţi ales Facultatea de Medicină
din Iaşi pentru că aici lupta de clasă era mai puternică; dacă aţi
şti că eu am ales laşul, deşi locuiam cu părinţii pe valea
Bârgăului, tocmai din pricina luptei de clasă, dar ajungând la
Iaşi am dat din lac în puţ.
"
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Pomeniţi Originea speciilor ": ce am păţit din pric ma
acestei cărţi, o lectură atractivă, e o poveste teribilă. Încât nu-l
mai suport pe Darwin, inclusiv din cauza broşurii Bazele
darwinismului " şi a apologetului Dawkins.
De ce nu aveţi o rubrică în Viaţa medicală ", spre binele
celor receptivi? Ce mai ştiţi despre Domnul Dr. Mihail
Mihai/ide? Mi se pare că s-a schimbat.
Dacă mai scriu Lexis " o fac din două motive: am unele
semnale de la cititori care contează pentru mine, dar şi pentru că
scrisul e benefic creierului meu, împilat de întâmplări, Ies choses
de la vie ". Chiar am zâmbit când aţi pomenit despre. . . lenea
Dumneavoastră, incompatibilă cu admirabila operă. Şi îmi permit
să vă rog să-mi trimiteţi cărţile Principesa Elena Bibescu,
marea pianistă " şi Michelangelo, Rime " (deşi apărută la
Humanitas, şi cu toate că mă aflu în relaţii excelente cu
librăriţele, n-am găsit-o). Vă mulţumesc.
Cu multă afecţiune, cu admiraţie şi cu speranţa revederii,
Valeriu Rusu "
„

„

„

„

„

„

„

...Nu ne-am mai revăzut.
Las aici aceste mărturii scrise privind un intelectual de o
valoare importantă, în contrast - din acest punct de vedere - cu
decăderea vremurilor în care i-a fost dat să-şi ducă viaţa, cu teama
că mai nimeni nu le va citi şi că tipărirea ar viza - bănuială greşită
în cea mai mare măsură - unele epitete excesive convenabile în
context.
Eu însă n-am făcut aici nimic altceva decât să las o lacrimă.
Dar şi ea are să se usuce ...
Bucureşti, 15 ianuarie 20 1 5 .
Eminescu.
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C.D. Zeletin
Fericita pedeapsă a filtrelor în impresie.
Trei ilustrate din copilărie
Până voi ajunge la cei 80 de ani, care-s foarte aproape, m-am
gândit să scriu câte ceva despre felul de a fi al copilului ce-am fost,
ceva important din memoria nimicurilor. Cine ştie dacă voi mai
putea s-o fac. Voi interesa oare pe cineva? Citirea lor va trezi
ecouri? Cititorul va găsi deosebiri ori asemănări cu trăirile propriei
copilării? Sau toate copilăriile sunt reductibile la un singur tipar? !
Să încep însă, atâta vreme cât simt nevoia să încep. Începutul
e un sfârşit inversat, ceea ce înseamnă că începutul din sfârşit se
naşte: când ai început, e ca şi cum ai sfârşit. Anul calendaristic e
un bătrân călugăr cinic, sceptic şi subtil, învârtind între degetele
magice un şirag cu patru mărgele, care, odată cu trecerea timpului,
aleargă tot mai repede, încât le vezi ca pe o dublură a sforii.
Care-i iarna, care-i vara? ! Care-i toamna? ! Care-i primăvara? !
Care-i viaţa? !
Iarna e anotimpul când sufletul se adună în harbuzul pieptului
gudurându-se pe lângă inimă, răsfrângându-se în oglinda cugetului
de copil pe care întâmplările vieţii n-au avut suficientă vreme s-o
aburească. Nu observaţi ce bine patinează copiii pe gânduri?
Nici săniuşul, nici gheaţa nu erau însă privelişti aţâţătoare ale
primei mele înclinări, reveria. Mi se părea că scamatoriile vitezei
şi viteza însăşi, deci virtuozităţile mobilităţii, ar însemna, nu ştiu
în ce fel, un afront adus unei admirabile încremeniri a lumii.
Alunecarea pe pârtie ori gheţuş îmi fura ceva privirii. Îmi părea că
le insultă splendoarea integralităţii. Eram, fără să ştiu, un budist în
germene. Nervii celorlalţi copii porunceau exhibarea, sub aceste
forme, a unei bravuri timpurii, inconştiente şi nedirijate. Energia li
se îndrepta spre distrugeri nu spre alcătuiri, rămânând cu avantajul
exerciţiului haotic dar întăritor ca orice exerciţiu.
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Casa de la Burdusaci avea camerele din faţă înalte, cred că
între 3,3 şi 4 metri, spre diferenţă de cele din spate care erau mai
mici. Între acestea, odăiţa cum îi spuneam alintând-o - ne aduna
cu o seducţie misterioasă: placă turnantă a întregii clădiri. Era
călduroasă şi când afară era frig. Odăiţa ne chema, camerele din
faţă ne invitau, iar uneori rămâneau chiar mute. Mute, elegante şi
ordonate. Noi preferam odăiţa, caldă, cum spuneam, chiar dacă
toţi cei patru pereţi erau umpluţi cu ferestre sau uşi. Dar mai exista
ceva, văzut de toţi, dar adâncit numai de mine, şi care mă chema
numai pe mine: un tablou pe care-l numeam Iarna în pădure,
reproducere color după un pictor german C. Kaufman. Un drum
de iarnă printr-o pădure goală. Un bărbat în picioare, cu pălărie şi
cu mâinile în şolduri, întreba ceva pe un al doilea, tot cu pălărie,
cu şorţ albastru, cojoc roşu care lăsa să-i iasă mâinile cu mâneci
galbene ca să aprindă o pipă, în timp ce se odihnea pe un butuc.
Trei buşteni aşteptau să fie urcaţi în căruţa cu doi cai de-alături.
-
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Arborii cu crengile goale şi cafenii, zăpada umanizată de
trecerea a numai câtorva călători şi negura uşoară de printre
ramuri aveau asupra mea un efect odihnitor, aproape hipnotic. Îmi
plăcea să identific în bărbatul care stă în picioare pe bunicul de pe
Laz, Gheorghe Ţarălungă, la care mergeam o dată pe an, la hram,
dar persoana aşezată pe buştean îmi rămânea veşnic necunoscută.
Arborii dezgoliţi, şi întinzând ramurile cele mai de sus, gata să
împletească o cupolă, păreau să ocrotească ceasul de odihnă al
celor doi drumeţi şi al atelajului lor, oferindu-le un adăpost
imperfect, dar adăpost. Călătorii veniţi dintr-o lume păreau că sunt
gata să treacă în alta, asemeni copiilor când se nasc. Era o imagine
a ocrotirii de agresiunea care, aici, nu putea fi alta decât frigul, şi
de a le da prilejul vreunei destăinuiri menită să rămână veşnic
secretă. Melancolia fără nume a atmosferei mă liniştea, îmi făcea
bine şi, într-un fel pe care n-am putut o viaţă să-l precizez, mă
proteja cu un fel deschis şi infinit al ocrotirii . . .
Aveam şi alte tablouri în salon, cele mai multe fotografii şi
reproduceri după pânze celebre ori cu anumite semnificaţii, în a
căror alegere descopeream gustul tatei. Încă din tinereţe el
umpluse salonul cu horbote obţinute prin traforare cu o fineţe
improprie unui atlet harnic, născut nu făcut pentru munca în afara
casei. Printre ele, Gioconda lui Da Vinci mi s-a părut cel mai
comun lucru din lume, ca şi Întoarcerea lui Napoleon din Rusia
ş.a., dar tabloul care mi-a imprimat pentru o viaţă o impresie de
stil propriu, stil al citadinului prerenascentist, absolut nou pentru
mine, copil crescut în mediu intelectual sătesc, era Întâlnirea lui
Dante cu Beatrice de Henry Holliday, al cărui original se află la
Walker Art Gallery din Liverpool, Marea Britanie. Imaginea
aceasta s-a alcătuit în sufletul meu ca o matrice generatoare de
idealităţi dolcestilnoviste, chiar şi acum când ea există numai în
memorie, deoarece majoritatea lucrărilor de traforaj şi a
tablourilor a fost nimicită cu patul puştii de către soldaţii ruşi la
năvălirea lor în 1 944 . . .
Dar venea Anul Nou, cu datinile lui interesantissime,
dominate de evocarea aratului, a semănatului şi a prefigurărilor
primăverii fragile, sensibile, dulci, instabile şi primejdioase pentru
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sănătate. Mai soseau şi soli ai unui hău dispărut: mascaţii şi capra.
Mascaţii ca mascaţii: încercam, nu fără oarecare teamă, să dibuim
sub măştile hidoase zâmbetul prietenilor ori al unor cunoştinţe de
circumstanţă, dar Capra - Doamne! - Capra deşirată şi zurlie, cu
ale ei repeziri neprevăzute spre unul sau altul din spectatori,
bineînţeles şi spre mine, mă îngrozea. Era inexpugnabilă, nu prin
destrăbălarea zorzoanelor ei multicolore şi fără odihnă, dar mai
ales prin clămpănitul celor două scânduri care, în masca ei, jucau
rolul mandibulei şi al maxilarului. Mă îngrozea agresivitatea ei
unită cu năvala râsului nestăpânit a întregului pâlc. Pe deasupra,
mai şi dansa! Triumfa muzica în ipostaza ei de zgomot.
Altfel, pe mine, încă de mic, nu mă înspăimântau violenţele
naturii: cutremure, fulgere, trăsnete, viituri etc. Sublimul pe care-l
ating prin ele nu lasă loc - mai exact, timp - închegării unui
simţământ, ceea ce Capra lăsa cu perversitate. Ea mă îngrozea mai
mult cu jălnicia veselă şi cu impuritatea a ceea ce ea voia să fie
frumos: ţinea să-i triumfe caraghioslâcul. Şi-i triumfa. Îi triumfa
fără pic de umor. Doar când se repezea spre câte unul să-l muşte,
stârnea oarecare râs, ştiind toţi că niciodată capra nu muşcă. Era
un umor prin neadecvare, ceea ce pentru mine o făcea mai mult
tristă decât hazlie.
Jocul Caprei se desfăşura în ograda lui Nanu. Respecta
ograda tatei, a părintelui. Lulu ieşea curios tare şi se amesteca
printre zdrenţele şi clămpăniturile ei. Eu mă retrăgeam în odaia de
iarnă a bunicilor şi, în cel mai bun caz, o priveam prin paravanul
de sticlă. Abia aşteptam să se termine cu această insuportabilă şi
macabră jubilare. Cred că din mândrie nu arătam nimănui ce simt.
Nu se isprăvea spectacolul, terminat cu felicitări şi daruri, că
eu şi dispăream în odăiţa noastră şi absorbeam pacea pădurii
uscate şi albe din tablou. Ceaţa ascunsă prin crengi îmi îndulcea
asperităţile recente din suflet . . . Popasul căruţei cu cai şi persoana
ambiguă aşezată pe buştean ca să-şi aprindă pipa însemnau pentru
mine oprirea. Răvăşirea săvârşită de această datină avea să reînvie
peste un an, ca să strice tot ce, în urmă cu o săptămână,
împletiseră la ferestre dulcile fire de borangic ale colindelor.
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Stări sufleteşti echivalente trăiam cu două săptămâni înainte,
la tăiatul porcului. Mai sinistre. Când viitoarea jertfă era un
mascul, îngrăşat bine, mai era ce era; gâdele îl fugărea prin ogradă
ca să-l obosească, şi nu-l obosea repede căci era greu: mi se părea
o luptă între bărbaţi. Când însă osânda cădea asupra femelei,
picioarele ei subţiri şi nedate fugii, ca tocurile înalte ale pantofilor
de damă, făceau ca această copilă să se clatine din şolduri,
schiţând o fugă neputincioasă care-mi părea - vai ! - o cochetărie
tragică în faţa morţii . . . Ca să nu mai văd şi să nu mai aud, mă
retrăgeam iar în odăiţă şi contemplam tabloul cu popasul atelajului
cu cei doi cai, poposit pe drum în mijlocul pădurii ninse şi sub
slaba mângâiere a negurii absorbită din ramurile deşarte de către
curentul drumului alb.
După vreun ceas două, trebuia să iau parte la masa porcului,
care, în fond, era a noastră! Ce bucurii culinare pe obrajii
îmbujoraţi ai femeilor de la bucătărie ! Felul întâi era borşul
porcului (valahii îi spun ciorba porcului). Sângele fusese strâns
chiar la tăiere într-o oală cu sare aşezată sub arterele carotide
secţionate ale porcului şi amestecat necontenit cu o lingură ca să
nu se închege. Ciorba era acrită cu oţet, nu cu borş de tărâţe
zămislit în putina de stejar, la care se apela sistematic. Acest fel
întâi mi se părea profanator. . . Nici un ţesut, nici o umoare, nici un
organ nu-mi trezea impresia de sacru ca sângele. Şi să-l mai şi
mănânc, pescuind cu furculiţa prin suspensia acidă, foarte
gustoasă de altfel, câte un cheag alunecos, de culoarea vişinei
răscoapte, purtând pe creştet algele mărarului între care se
cuibăreau bănuţii grăsimii fierbinţi ! Repulsia înfrânată îmi
deştepta un fel de ameţeală metafizică, o alunecare pe gheaţa
minţii . . . La masă lua parte toată lumea, ca în veac tot tribul, în
jurul meu numai ha, ha, ha-ul şi hi-hi-hi-ul gâzilor.
Toţi se gândeau la altceva . . .
Mâncam şi eu, nu spun că nu. Trebuia. Dar cu gândul la
tabloul iernii din pădure, care deodată îmi părea o plecare nu o
întoarcere. Imaginea ceţii mă ispitea. Şi ca seducţia ei să
sporească, mi se părea şi mai mult că omul cu mâinile în buzunar
e bunicul de pe Laz . . .
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Şi cu toate că omeţii de afară ne chemau să-i spargem şi să
croim poteci, mă duceam numai până la odăiţă. Ştiţi la cine: la
grila împletirii rare a crengilor, care e pădurea . . .
*

Grozav de scotocitori mai eram! Şi eu şi Lulu. Ce eram acasă
scotocitori, dar ce eram pe Laz, la bunicul, de hram la Sfăntă Mărie,
urcând spatele a cinci dealuri uriaşe! Se înţelege că este vorba de
sertarele cu scrisori şi, în general, cu înscrisuri şi documente. Noi le
spuneam sa/tare, moldoveneşte, înlocuind fără să ştim cu sa/tar
subţirele cuvânt, grecesc la origine, sertar. În absenţa noastră, rar
erau deschise peste an. Termina bunicul de citit o scrisoare,
deschidea saltarul şi o aşeza deasupra, multiplicând ordinea ce
aştepta un an dezordonarea noastră, ca pe o aerisire năstruşnică de
care n-aveau nevoie. Lulu avea prostul obicei de-a jupui timbrele,
pentru o colecţie ipotetică pe care a început-o în câteva rânduri dar
n-a izbutit nici astăzi s-o ducă la capăt, eu - obiceiul de neiertat al
indiscreţiei: le citeam în mare parte. Răvăşirea lor după un an de
zăcere echivala cu ducerea la munte a unui bolnav căzut la pat,
căruia primenirea aerului i-o îngăduie, când ferestrele-s închise,
doar spaţiile infinitezimale dintre geam şi cercevelele răscroite de
vreme şi deschiderea din când în când a uşii. Aşa cum se întâmplă
cu bolnavii pe care îi uită Dumnezeu . . .
Dar, Doamne, ce senzaţii noi îmi trezea sertarul răscolit, ce
iluzii şi închipuiri îmi stimula trecutul lor, paradoxal asemeni unui
viitor consumat ! Îmi încărcam plămânii avizi, aş putea spune, de
aerul pur şi simplu dacic al pădurilor din spatele casei, şi totuşi
inhalam aerul înecăcios al unor hârtii, mărturii de viaţă veche şi
care nu era a noastră, în timp ce ne aparţinea exact în măsura în
care eram şi noi ai bunicilor, străbunicilor şi răsstrăbunicilor
noştri . . . Lumea sertarelor exala o aromă de vanilie care mă
îndemna la somn. Uneori chiar adormeam acolo jos, pe covor, ca
motanul fidel sobei călduţe a sertarului de brad, tras din clădirea
bine încheiată a scândurilor de nuc, a mobilei pe care el, un biet
sertar, o ducea în spate, ca un melc imperturbabil.
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În jur trecuturi - nu metomm1c, trecutul - rămâneau
împrăştiate aşa cum erau atunci şi expeditorii lor, cei mai mulţi
băieţi luptând, în acei ani, prin cruzimile albe ori mocirloase ale
Rusiei, unde hotarele ţării se stabilesc după poftele de moment ale
poftei celei mari. În alte cazuri, trecuturi din celălalt veac mă
tulburau cu un timbru defunct: încremenirea lor nu dădea voie
misterului să transpară. Prin paralelipipedul sertarului nu mai
trecuseră de multă vreme adieri sau curentul uşei deschise violent.
Stagnarea îşi inventase un sistem propriu de respiraţie. Când
sertarul era tras rapid din vreun interes oarecare, respiraţia cea
adevărată era primită ca un uragan în paradis.
Asta pe Laz, la bunicul Gheorghe Ţarălungă.
La Burdusaci, deci acasă la părinţi, se întâmpla în mare
acelaşi lucru, dar sub alte aspecte. Aici, nu toate obiectele mă
impresionau. Sertarele erau mai vii, mai amestecate, mai hibride,
fără cheie ca şi pe Laz. Nimic închis, nimic zăvorât. Foarte multe
scrisori, unele recente, altele foarte vechi, acte, bani, cărora tata nu
le ţinea nici o socoteală, nu pentru că l-ar fi dat afară din casă, ci
din principiu (îl moştenesc în această privinţă), chitanţe (inutilităţi
pentru mine), note muzicale extrem de multe (mă interesau dar
aveam nevoie de tata ca să mi le descifreze), ceea ce anula
intimitatea cu partitura. Unele ilustrate vechi, în culori frumos
adăugite după fotografierea alb/negru, mă mişcau cu deosebire.
Cum să nu mă tulbure vederea trimisă din Soveja, la 1 5 august
1 9 1 2, de bunica Profira băiatului cel mare, în vârstă de patru ani,
Nicolae, tatăl meu, singurul care avea să-i trăiască din cinci câţi
avea: „Aceasta păstreaz-o, dragă Culai, că e de la mama ta care te
doreşte mult" - şi care mamă ce-l dorea atât de mult avea să
moară peste cinci ani, după ce-i muriseră ceilalţi patru, unul după
altul, de scarlatină ori difterie . . . Peste cinci zile, îşi informează
soţul: „Azi am făcut două ocă de dulceaţă de smeură, ceea ce a
costat 4 lei" şi întreabă mai departe: „Ce fac băieţii ?", băieţi care
încă îi trăiau toţi: Nicolae, Traian, Cezar, Dumitru şi Ion . . . Peste
cinci ani, când avea să se ducă şi ea, bărbatul îi lupta la
Mărăşeşti . . .
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Ilustratele de la sfârşitul secolului 1 9 şi începutul secolului 20
aveau un carton mat, dulce la vedere, de un gălbiu spelb căpătat
parcă prin învechire, ca hrisoavele, gălbiu care mângâie ochii şi
poartă un dialog afectuos deopotrivă cu buricul degetelor şi inima.
Comparându-le cu cele de mai târziu, îmi păreau surori pedepsite.
Astăzi, lăcuirea ilustratelor le dă o strălucire proaspătă şi stridentă
care falsifică realitatea, le fură vagul izvoditor de visare,
electrizând culorile şi răpindu-le aerul vetust pe care-l aveau ab
origine. Ele „se năşteau în vârstă" şi, oricui ar fi fost trimise,
păreau a nu se adresa tinerilor şi, mai ales, copiilor.
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Am - mai exact, aveam, căci am rătăcit-o - o ilustrată trimisă
din Italia în 1 9 1 0 de către Moş Culiţă mamei sale, intitulată Un
saluta da Nervi. Peisajul de coastă marină aduna în el detalii
simbolice asemeni unui herb etern pentru un anume suflet. El se
aşezase ca o grilă inebranlabilă în faţa sensibilităţii mele lăsând să
treacă înfăţişările nostalgice ori triste ale naturii şi oprind dincolo
zgura amărăciunii, disperărilor ori spaimei. Mă tulbura contrastul
dintre nobila suavitate a sufletului acestui frumos fiu al Măriucăi
Brăescu, străbunica mea şi asprimea conţinută a peisajului
neînduplecat. Fiică a preotului Petre Spiridon, trăitor la începutul
secolului 1 9, ea nu părăsise o viaţă Burdusacii, satul în care se
născuse şi unde fiul călător îi trimitea imaginea unui pin viguros,
cu trunchiul într-un uşor recul ce arăta că e gata oricând să
înfrunte agresiunile mării şi vânturilor pe care le stârneşte.
Presimţeam că Un saluta da Nervi nu-i pierdut. Purtam în
suflet simţământul de singurătate pe care mi-l trezise acel conifer
unic în peisaj , stăpân al stâncăriilor spălate de poala mării, care
abia aici, la ţărm, devine eşafod vast pe care tirania ei ascunsă sub
splendori liniştite îşi degustă în cel mai înalt grad zdrobirile.
Întregul trup al ilustratei părea să aibă două mâini nevăzute:
în timp ce una nici n-apuca să-mi rănească sufletul, cealaltă şi
venea să-mi mângâie rana . . . Era o ilustrată dramatică, şi acum, în
timp ce scriu acestea, o caut de mă doare capul, deoarece se află
pe-aproape, undeva în hârtiile aduse cu mine de la Burdusaci la
Bucureşti, în urmă cu peste 60 de ani. Simt că e pe undeva
pe-aproape. Ştiu doar că am pus-o bine şi pesemne de asta nu-mi
amintesc uşor. . . Mă simte şi ea, sunt sigur, când îi trec pe-alături,
ca o fiinţă/nefiinţă dintr-un mormânt când un om drag trece pe
lângă ea şi nu-i nimereşte crucea sub care zace . . .
Un saluta da Nervi! Nervii pe care ţi-i dă o astfel de căutare
îţi sfâşie până şi pâsla melancoliilor şi rămâi singur, numai cu
gheaţa nervilor.
Un saluta da Nervi! Nervii ceilalţi, poate o rămăşiţă de la
sălbaticii nervi, neam pare-se normand, ce va fi poposit de prin
părţile Belgiei de azi în sudul mediteranean, căutat până în zilele
noastre de nordici ca, pe lângă una-alta, să întroneze ordinea,
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uitând că ordinea - în fizică şi nu numai - creează recele, iar
dezordinea, cu mişcarea liberă pe care o presupune (Brown ! ), iscă
şi menţine căldura. .. Despre aceşti nervi vorbeşte Cezar în
Comentariile lui, informându-ne că erau foarte cruzi. Oricum,
neplăcerea de a vorbi fie despre nordicii nervi, fie despre nervii
noştri sau ai altora, se strecoară ca o vibraţie rea în biata pace a
sufletelor noastre .
. . . Şi deodată o bucurie bruscă vine să-mi compenseze
cefaleea: mi-am amintit! Ilustratele se aflau, împreună cu alte
scrisori, într-o mapă în care adunasem mostre de scris ale
neamurilor mele plecate din lumea aceasta. Printre ele, şi Un
saluta da Nervi! Şi pe verso, scrisul lui Nicolae, clar, cu litere
constante şi rotunde, acelaşi scris ce avea să se îndrepte spre mine,
patruzeci de ani mai târziu, la Burdusaci ori la Bârlad.
Iată ce-i scria dulcele băiat călător:

Scumpă Mămucă, Viaţa omului e durere dacă vrea s-o
trăiască numai cu trupul, e însă mulţumire neţărmurită pentru cel
ce-o trăieşte mai mult cu sufletul. Cât despre mine, îţi sunt adânc
recunoscător că mi-ai dat zile să-mi pot întări mintea şi înălţa
sufletul în faţa atâtor minuni ale firii şi-ţi urez de ziua matale să
fii sănătoasă, ca să-ţi pot dovedi recunoştinţa mea fără margini.
Sărut mâna, fiul cel iubitor, Neculae . . .
O altă ilustrată, la fel de semnificativă pentru sufletul meu,
privea, de data aceasta, Germania. O trimisese celălalt frate al
frumoasei mele bunici, nefericita Profira, doctorul Cezar Brăescu,
care practica medicina la Cluj , oraş în care urma, ca şi fratele lui
Nicolae - italianul nostru de la Nervi ! -, dar la Bucureşti, o a
doua facultate, Conservatorul de Muzică, deoarece din cei cinci
fraţi, patru aveau voci mari şi frumoase . . . Ilustrata era trimisă de la
Cluj , cumnatului său, bunicul meu căruia îi port şi numele de
botez şi numele de familie. („Dragă bădie Costache . . . "), în ziua
de 28 mai 1 924, la Burdusaci (Deschid iarăşi o paranteză,
deoarece gândul mi-a zburat brusc din cercul strict al subiectului,
din cauza surprinzătoarei descoperiri târzii că întreaga mea viaţă
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de aproape 80 de ani s-a desfăşurat în triunghiul iniţiatic al unor
trei B: Burdusaci - Bârlad - Bucureşti ! Rămâne să reflectez
asupra vreunui posibil înţeles fatidic . . . ).
Era vorba, de data aceasta, despre o ilustrată reproducând o
pânză în ulei a pictorului E. Harbers, probabil puţin cunoscut, dar
foarte frumoasă, înfăţişând o Înserare în Munţii Pădurea Neagră
(„Kilnstlerpostkarten aus dem Schwarzwald").
Teribil m-a impresionat atunci, teribil mă impresionează şi
astăzi. Înserarea se lasă peste o gospodărie germană simplă, aflată
în mijlocul unei paj işti în pantă uşoară, plină de iarba înaltă
proprie poienilor din munţii cu brazi, răcori umede şi lumină
oferită cu măsură. Casa are două niveluri pline de ferestre ca un
han şi un pod imens învelit cu şindrilă care a luat cu vremea
culoarea pământului. Golul dinăuntru priveşte ciclopic, iar
singurul geam îi oferă firele din ce în ce mai groase ale înserării
pe care fumul hornului va aluneca în curând ca pe strunele unui
violoncel. La oarecare distanţă de această casă singuratică, platoşa
brazilor încă în creştere îi asigură prin gardul ei viu apărarea
dinspre apus.
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Gardul vechi e un ceair precar şi hâit, pe care sunt puse câteva
sarici să se zvânte. În faţa acestei case germane, ieşind cu totul din
aria de gust a moldoveanului, o femeie îndeamnă două vaci spre
staul la dormit, în timp ce câteva găini o fac fără să le mai roage
stăpâna.
Dar în acea vreme, când eram copil de 4-5 ani, întreg acest
peisaj mă subjuga printr-o melancolie profundă, care apăruse în
lume odată cu mama şi cu tata, poate chiar dintr-o altă viaţă, ca să
exprim cu termenii de-acum ceea ce simţeam atunci. Stingerea
acelei frumuseţi vesperale nu se putea săvârşi fără durere.
Simţeam cum înserarea din Pădurea Neagră se desăvârşea prin ea
însăşi o dată cu o anume atârnare de mine: intra în noapte şi-i era
milă de copil. Iar copilului îi venea să plângă. Cum îi vine şi
astăzi, când o priveşte presată sub cristalul lucios ca gheaţa al unui
birou brâncovenesc nepăsător, care nu bănuieşte primejdia
cărbunelui aprins pe care îl presează, împiedicându-i în zadar
respiraţia.
Înserarea din Schwarzwald mi-a rămas de atunci o înserare
matrice. Ea dispune de puterea magică de a dicta felul ei de a fi
asupra tuturor înserărilor ulterioare, de oricât de largă felurime ar
dispune: fiecare cuprinde o fărâmă din enigma ei. Contemplu un
apus la mare? Ei bine, el are o componentă inefabilă din acea
înserare. Urmăresc asfinţitul grăbit de pe Caraiman? Ei bine, el
dispune de o doză tainică din asfinţitul ilustratei mele. E o
hărăzire venită de Sus prin care ceea ce este particular să fie
contaminat prin general şi viceversa. Asta pentru ca o impresie să
nu deţină niciodată atotputernicia despotică şi să nu poată fi
relativizată excesiv. E îndumnezeirea ce se regăseşte în tot ce este
Creaţie, o metonimie în veşnică variaţie a celor două câtimi care o
definesc.
Răsăritul în schimb îmi pare mai egal cu sine, oriunde l-aş
privi; la munte, la deal ori la mare. El este izvorul crud al noutăţii.
Prospeţimea e copil şi, într-un anume chip, toţi copiii sunt la fel:
simpli şi frumoşi.
1 O februarie 20 1 5
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C.D. Zeletin
O bancă merovingiană şi călătoria ei, sau a motivelor ei,
prin veacuri, până în Ţările Române
Am în salonul meu, plasată în faţa unui corp al bibliotecii, o
bancă veche de stejar, sculptată cu motive zoomorfe, vegetale ori
umane, de o vădită stranietate. O bancă enigmatică. Musafirii care
se aşează pe ea mă întreabă uneori care este semnificaţia bizarelor
figuri. Le răspund evaziv sau, după caz, scurt: sunt motive
vikinge . . . Unii găsesc o plăcere aparte în a se fotografia având-o
drept fundal. Probabil că, ajungând acasă şi admirând fotografiile,
se regăsesc pe ei înşişi proiectaţi pe o suprafaţă complicată şi
misterioasă, dar cuminte. Căci fotografiile stau liniştite în mâna
emoţionată, şi-n tremur imperceptibil, asemeni lacului pe al cărui
luciu se oglindea Narcis.

Banca merovingiană
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Ei se redescoperă proiectaţi pe câmpul băncii merovingiene,
ei, oameni actuali şi foarte vii, însă plasaţi între figuri mitologice
curioase, defuncte, monstruoase, cu o existenţă imaginată de către
sculptor. Fotografia tăcută ieri-alaltăieri a absorbit imaginea unei
istorii milenare, presărată cu semeni ai mei, înzestraţi cu surâsuri,
uimiri sau nedumerire. Oricum, banca merovingiană completează
locul comun al vieţii cu extravaganţă istorică şi cu mister.
Banca a călătorit mult, ori ea însăşi ca obiect material, ori prin
temele ei mitologice. Amândouă ipotezele presupun forţă a piesei
în sine cât şi a simbolurilor revolutei mitologii nordice. În
vechimea ei, subiectele, transcrise în epopei numeroase, nesfărşite
şi stufoase, dispuneau de un conservatorism tiranic. Astăzi, în
chiar Scandinavia, impactul lor asupra sufletului a slăbit,
simbolurile morfologice au ajuns să fie dispensabile ca orice
curiozitate. Pierzându-şi taina, ele au devenit mai mult simboluri
culturale, fiindcă nu şi-au pierdut reprezentativitatea. Problema e
mai generală, căci astăzi, în mănunchiul de înţelesuri ale noţiunii,
în semantismul ei multiplu, a slăbit până la dispariţie tocmai
componenta de cult, de rit, care i-a dat nume culturii . . .
Nu mă pot sustrage unui comentariu speculativ . . .
Narcis nu-şi putea regăsi frumuseţea exact aşa cum era,
deoarece apă cu luciu perfect nu există. Străvechea expresie „apa
cea fără de hodină" nu se referă numai la curgerea în şuvoaie ori
bulboanele în apa stagnantă, ci exprimă şi intuiţia formei ei
microscopice de existentă, şi chiar moleculară... Apa este, aşadar,
animată în permanenţă de unde infinitezimale, tulburătoare de
contururi, chiar când pare perfect liniştită.
O spune însuşi imperialul concept de frumuseţe, prin Charles
Baudelaire:

Je hais le mouvement qui deplace Ies lignes

. . .

(„La Beaute").

Se înţelege astfel că tânărul îndrăgostit de propria-i frumuseţe
nu-şi putea admira adevărata-i splendoare oglindită în neliniştea
subtilă a fluidului . Era înşelat, era trădat şi avea să fie omorât de
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către iluzie . . . Aşteptând ca orizontalitatea apei să devină fără
cusur, Narcis îmbătrânea, iar adorarea de sine îşi pierdea raţiunea.
Nu ştiu dacă Narcis n-ar trebui privit şi ca un mit al eternei
înşelări de sine, ca un pedepsit de a nu se putea descoperi perfect
în vreo oglindă. Viziunea aceasta ar putea pleda admirabil pentru
impunerea mai rafinată a ideii după care orice om este unic, în
fiecare fracţiune de secundă el sustrăgându-se unicităţii. Omul nu
se poate cunoaşte perfect pe sine însuşi, în orice miime de secundă
oglinda arătându-l relativ în alt chip. El trebuie raportat la secunda
pe care o trăieşte şi nu la întreaga viaţă pe care nu şi-o cunoaşte în
hotarele ei. Narcis a fost un senzual pur şi un filozof nul. A murit
cu ochii spre apa izvorului . . . Neînţelegând unicitatea adevărată
care stă în părere, l-a omorât iluzia încremenirii propriei frumuseţi.
Banca de care vorbesc mi-a dăruit-o mătuşa mea, AIP.xandrina
Enăchescu Cantemir ( 1 88 1 - 1 970), etnografă şi profesoară cu
studii la Viena. A achiziţionat-o prin anii 1 930-1 935 împreună cu
soţul ei, doctorul Nicolae Enăchescu ( 1 875- 1 939), coborâtor din
Vasile Conta, avându-l ca sfătuitor pe prietenul şi colegul său într
ate medicinii, scriitorul şi medicul V. Voiculescu ( 1 884-1 963 ), de
la prietenul comun, scriitorul C. Gane ( 1 885-1 962), autorul
celebrei cărţi Trecute vieţi de doamne şi domniţe, a căror
caracteristică stă în împletirea erudiţiei istorice cu farmecul
povestirii calde. Acesta moştenise banca de la unchiul său,
scriitorul Nicolae Gane ( 1 838-1 9 1 6).
În anul 1 95 1 , Alexandrina Enăchescu Cantemir a fost scoasă
abuziv din propria casă de pe strada Barbu Delavrancea 6 1 ,
Bucureşti, împreună cu sora ei, Constanţa şi cumnatul ei, Emil
Palade, în toiul nopţii şi pe neprevăzute. Printre puţinele mobile
salvate a fost şi banca merovingiană, care a pornit într-o
peregrinare penibilă, ca vikingii pe mări necunoscute, adăpostită
împreună cu bătrâna ei stăpână prin diferite ganguri, coşmelii ori
odăi precare din cartierul Traian al Capitalei, până în anul 1 962,
când prin eforturi greu imaginabile, am izbutit să le aduc, şi pe
mătuşă şi banca, în casa din care au plecat, şi să supun preţiosul
obiect de artă îngrij irii pe care o merita.
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Tăblia a doua a
băncii (de la
stânga).
În medalionul de
sus: corbul.
În cele două
medalioane de
jos: Sigurt şi
Gudrun în
fierărie.

Dacă a aparţinut lui Nicu Gane, care o ţinea, evident, în
salonul unde îşi primea oaspeţii junimişti, e de presupus că nu
puţini au fost membrii acestei societăţi care au şezut pe ea, mai
ales atunci când citeau manuscrise supuse apoi discuţiilor
didactice, savante ori goliardice - după caz . . . Nu mă îndoiesc de
faptul că pe ea a stat şi Eminescu, cititor bun şi preferat al
debutanţilor, căci Eminescu citea foarte frumos cu vocea lui
bărbăteşte împlinită, ca a turturelelor toamna, cum precizează
poeta regină Carmen Sylva, în unica ei mărturie asupra timbrului
vocii marelui poet. Cum pe banca merovingiană încap 4 până la 5
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persoane, e de presupus că Titu Maiorescu prefera - şi i se oferea
- un j ilţ separat. . .
*

Poate ar fi util să definim termenul de merovingian. E un
adjectiv derivat din sintagma dinastia merovingiană, prima
dinastie a statului franc (merovee), Galia franca, de la Clovis
(48 1-5 1 1 ) la Pepin le Bref (7 1 5-768), organizaţie statală apărută
prin organizarea tribului de franci salieni (la romani, sacerdoţi ai
zeului războiului, Marte).

Tăblia a treia a
băncii (de la stânga).
În medalionul de
sus: grifonul.
În cele două
medalioane de jos:
Sigurt şi Gudron în
fierărie.
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Denominaţia de merovingiană, conferită în familia mea
băncii pe care o prezint, a fost transmisă oral, în afara vreunui
document care să o ateste. Cum ea s-a perpetuat într-un mediu
intelectual instruit, credem că e justă şi în afara oricărei alunecări
terminologice ori a vreunei aproximaţii. Dar cum vikingii au
devastat, între secolele IX şi XII, întreaga Europă, lăsând în urmă
amprente artistice, acestea au fost absorbite de cultura spaţiului
merovingian. Trecerea vikingilor la creştinism fiind bruscă,
bisericile lor din şipci, atât de caracteristice, au fost abandonate,
unele componente artistice fiind asimilate de arta creştină, în timp
ce altele - pare-se cea mai mare parte - trecând în arta laică, atât
nobiliară cât şi ţărănească.
Bisericile vikinge au apărut între secolele IX şi XII d.H.
Acest neam peregrin la modul invadator, piraţi sălbatici şi cruzi,
au trecut în anul 1 050 la creştinism. Creştinare brutală şi
neevolutivă, ca a ruşilor, şi târzie. Pentru a fixa momentul pe
canavaua unei înţelegeri mai sensibile, trebuie să luăm ca reper
întemeierea Moldovei de către Bogdan I, care a avut loc în anul
1 359. Strămoşii noştri fuseseră deci creştinaţi cu un mileniu mai
înainte şi, ceea ce este important şi plin de semnificaţii, în mod
gradual, creştinarea pornind de la cetăţile greceşti din Dobrogea,
pline de învăţaţi, spre interiorul ţării, rural şi plin de locuitori
politeişti. Creştinarea în sine nu a fost o traumă, prin substituirea
brutală a politeismului cu monoteismul, ca la ruşi sau ca la
vikingi, ci lentă, liberă, firească. Excepţie fac martirizările, dar ele
erau compensate prin sensul şi valoarea lor mistică, prin valoarea
jertfei. Creştinarea noastră, dinspre cetăţile cărturarului pontin
spre săteanul (paganus) politeist al ţinuturilor dobrogene,
desemnează sensul intelectualizant al creştinării pre-românilor,
liber primit şi nu prin grozăviile vreunui act despotic sau politic . . .
Bisericile vikinge din Scandinavia, în special cele din
Norvegia, Islanda şi Irlanda, sunt de o rară originalitate.
Construite în întregime din lemn şi acoperite în tot ce nu e
suprafaţă verticală cu şipci, ele amintesc solzii dragonilor de care
legendele scandinave abundă. Bisericile concentrează în
configuraţia lor elemente ale corăbiilor acestor temerari oameni ai
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mărilor nordice, constructori admirabili de ambarcaţiuni şi de
temple, dar până una-alta, piraţi, briganzi, corsari, jefuitori de-o
cutezanţă şi de o cruzime împinse până la limita posibilului . . .

Biserica
vikingă din
şipci din
Borgund,
Norvegia,
construită în
anul 1 1 50 (cu
aproximaţie).

Exteriorul bisericii era fantastic, iar asemănarea dintre biserici
aşijderea. De sus şi până jos era tapetat numai cu şipci din lemn,
şindrile - şiţă sau draniţă le-am zice astăzi - dar ceva mai mari.
Ele acopereau suita verticală de cinci acoperişuri ce scădeau ca
mărime pe măsură ce urcau spre vârf, acoperişuri apropiate între
ele, ce lăsau prea puţin loc vederii pereţilor, care erau şi ei tapetaţi
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tot cu şipci, sau, în cazuri rare, cu
scândură ( etim. lat. scandula, scandulae,
care însemna scândură, dar şi şipcă,
şindrilă, şiţă!). Ansamblul bisericii
îmbrăca aspectul unei piramide ori
reproducea profilul rectangular al unui
brad crescut solitar, nu între semeni, deci
fără impulsul de a creşte înalt şi subţire.
Acoperişurile
succesive
recunoşteau
pante repezi, pe suprafaţa cărora
precipitaţiile atmosferice să se scurgă
repede. Astfel, biserica părea o pasăre
uriaşă de apă, cu aripile strânse şi cu
pliscul înălţat vertical când plouă. Toate
detaliile sporeau aspectul monastic,
mohorât şi tainic al locaşului. Seria de
acoperişuri unul peste altul era,
indiscutabil, o influenţă a multicolorelor
temple budiste, care însă au streşinile
răsucite cu voioşie în sus, nu coborâte
sumbru spre ţărâna, a cărei culoare şipcile
vikinge încep cu vremea s-o împrumute.
Colţurile suitei de acoperişuri, de forma
capului de dragon, caută în sus, nu în jos,
încât privitorul să le atribuie funcţia
banală a capetelor declive de burlan:
aceea de a fi jgheab prin interiorul căruia
să se scurgă apa din ploi.
Savantul de notorietate mondială, cum
îl socotea Alexandru Tzigara-Samurcaş
Canatul sculptat din
( 1 872-1 952), Iosif Strzygowski, profesor
biserica vikingă din
Hylestad,
secolul al
de istoria artelor la Universitatea din
Viena în prima treime a secolului XX , a XII-lea, Norvegia. În
avut intuiţia excepţională de a vedea în medalioane, Sigurt şi
Gudron în fierărie.
bisericile vikinge imaginea propriilor
nave răsturnate. Este acelaşi savant important pentru cultura
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românească prin aserţiunea, bine demonstrată, după care frescele
bisericilor noastre bucovinene sunt comparabile cu cele din Italia,
cu Domul San Marco din Veneţia sau cel din Orvieto, după cum
tot el a argumentat că arhitectura românească e superioară
modelelor bizantine de la care a plecat.
Propriu bisericilor vikinge din Norvegia este capul de dragon
plasat în colţurile acoperişurilor superioare, care par să înfrunte
intemperiile, aşa cum statuia din marmură a Victoriei de la
Samotrake de la Luvru, componentă a prorei navelor helene,
plasată tot la proră, înfrunta aerul cu pieptul şi-l domina prin
aripile desfăcute. Biserica norvegienilor părea, într-un fel, o
ciudată navă încremenită . . .
Cum spuneam, trecerea norvegienilor la creştinism s-a făcut
brusc, nu cu încetineala popoarelor noastre, care ar fi îngăduit
bisericilor vikinge din lemn să aibă timpul necesar asimilării
influenţelor străine. De aceea, astăzi, ansamblul lor uniform, dar
ştirbit, lasă impresia unui tărâm părăsit deodată, asemenea
coloşilor de piatră din Insula Paştelui a Oceanului Pacific. Din
cele peste o mie de biserici vikinge, astăzi mai există . . . douăzeci !
Spaţiul interior, contrar spectaculoasei şi straniei înfăţişări a
exteriorului, este îngust, simplu, vesperal, propice concentrării şi
prielnic vieţii spiritului. Esteticul nu este exclus, dar limitat la
panouri şi la canaturi încărcate cu reprezentări mitologice şi ale
felului de a trăi pe apă. Profuzia lianelor împletite în fel şi chip e
grăitoare în acest sens. Plăcerea estetică a spaţiului încărcat nu e
departe de cea a hinduşilor. Animalele şi păsările himerice
ilustrează episoade epice ale enorm de multelor epopei de tip
saga, trădând interesul pentru genealogii împins până în pragul
maniei. Această preocupare trădează teama de vid genealogic şi
nevoia de reazem pe strămoşi impus de pustietăţile marine pe care
le stăpâneau îndrăzneţ, dar care puteau să-i treacă în neant într-o
clipită ... Temele sculptate slăvesc eroismul, aventura, cutezanţa,
răzbunarea, ispita comorilor ascunse care îi aşteaptă în mod
preferenţial etc.

407
https://biblioteca-digitala.ro

Reprezentări ale scenei cu Sigurt şi Gudrun
în fierărie, din alte biserici vikinge din Norvegia.
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Basoreliefurile în lemn ilustrează o întreagă mitologie
proprie, cu elfi luminoşi ori sumbri, păsări răpitoare, zei polimorfi
şi proteici ş.a.m.d. Cultul erosului e mai scăzut; altele sunt cele
exaltate: bătăliile, distrugerea, cucerirea, petrecerile sălbatice în
urma biruinţei etc. Plăcerea genealogiilor era favorizată şi de
nopţile nordice, care încep foarte devreme, de pildă la orele 1 4 ! E
un raport noapte/zi prielnic poveştilor, întunericul augmentând
spaima trezită de episoadele crude. Poveştile îndeplineau implicit
şi funcţii educative în trib, întărind memorizarea evenimentului
prin repetiţie.
Deşi rămase puţine numeric, multe din exponatele bisericilor
din lemn dispărute se păstrează astăzi în muzee, colecţii de stat
sau particulare.
Arta panourilor vikinge sculptate expnma influenţa
mitologiei celtice venită dinspre răsărit. Celţii aduceau cu ei
filozofia proteismului a tot ce este viu, a prefacerii om/animal/
pasăre/plantă/reptilă. Credinţa lor în metempsihoză îi ajuta să
ilustreze cu dalta în lemn trecerea dintr-o specie în alta, realizând
o împletitură între specii care biruie ori sunt biruite, după iscusinţa
mai mare sau mai mică a prefacerii: zeul Odin se transformă când vrea - în şoim răpitor (saga regelui Heidrek), elfii iau felurite
înfăţişări omeneşti, lianele încâlcite se devorează între ele.
Încâlcitura e primej dioasă deoarece are un sens criptic: leii echivalent al arhanghelilor din creştinism - se subţiază până la a
părea gazele în zbor, iar gazelele până la a deveni liane ş.a.m.d.
Nu atât bogăţia de teme cât ambiguitatea - sau poate chiar
impenetrabilitatea lor - a fost prielnică preluării de către alte
popoare a unor tipare din hălăciuga aparent inextricabilă, pentru
ca arta care se dăruieşte să fie încastrată în structuri ale artei care
ia cu împrumut. Prelevate prin şablon sau releveu, ele se găsesc
unde nu te aştepţi, de cele mai multe ori simplificate, alteori
copiate cu stângăcie, alteori anamorfotic, sporind înfricoşarea
privitorului. Odată cu trecerea vremii, au apărut, în diferite ţări,
chiar ateliere de reproducere a motivelor vikinge în lemn, care
fascinau în măsura în care identitatea lor nu era cunoscută şi
intrarea în rezonanţă cu ele simţea o misterioasă surdină. De pildă,
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între cele două războaie mondiale a existat în Bucureşti o
întreprindere, Rufer, dacă nu mă înşel, specializată în
reproducerea în lemn a sculpturii unor epoci revolute, şi folosind
piesele în alte amplasări mobiliare, în feronerie ori teracotă, în
care disformismul, intenţionat sau nu, le accentua, în scop
comercial, specificul popular.
*

În satul Hereşti, comuna Hotarele, din lunca Argeşului, se
află „Casa de piatră" a cărturarului Udrişte Năsturel, cumnatul
domnitorului Matei Basarab, sfetnic de taină şi mare cancelar
domnesc. Specialiştii o consideră ca fiind cea mai reprezentativă
construcţie civilă din piatră a secolului al XVII-lea, exemplu de
arhitectură post-renascentistă. Aici am vizitat, în anul 1 973,
Muzeul de mobilier şiferonerie populară.

Sigurt şi Gudrun în fierărie, scenă încrustată pe lada de breaslă în
1 873, în ţara noastră, Muzeul de mobilier şi feronerie populară din
Hereşti (Herăşti), judeţul Giurgiu, România.
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Mare mi-a fost surpriza descoperind, pe o ladă de breaslă,
crestate la Cluj în anul 1 873, motive vikinge din bisericile din
Borgund, Setesdale şi Hylestad (azi dispărută), înălţate în
Norvegia secolului al Xii-lea şi pe care le găsesc în banca mea
merovingiană! Lada reproduce primitiv, printre alte motive,
medalionul sculptat cu secole în urmă, reprezentându-i pe doi
războinici legendari ai vikingilor, Sigurd şi Gudron, călindu-şi, pe
nicovala încinsă şi sub suflul foalei, săbiile. Medalioanele stau
unul sub altul şi sunt într-o oarecare măsură diferite, întrucât
surprind momente diferite ale călirii: cel de deasupra înfăţişează
bătaia incipientă a spadei, în cel dedesubt bătaia fiind însoţită de
manevrarea burdufului plisat al foalelor care aţâţă j arul, având
deasupra picurătorul de apă. În registrul de sub medalioane se află
încrustate ogivele care, în cazul băncii mele, cuprind în interstiţiile
încrucişării lor, figuri ale mitologiei vikinge: în spaţiile triunghiu
lare, căprioare cu trupul metamorfozat aproape în întregime în
şerpi, iar în cele patru medalioane de sub triunghiuri, un leu a
cărui coadă evoluează spre şarpe, un şoim, un grifon şi un corb. În
cele două colţuri de sus ale spetezei dreptunghiulare a băncii, două
capete de berbec ori ascund un simbol, ori serveau ridicării băncii
cu funiile, când era transportată.
Este evident faptul că motivele lăzii de breaslă de la Hereşti
reprezintă etape finale ale degradării lente a motivelor vikinge
originare. Dar nu o degradare până la a nu putea fi identificate.
Sunt chiar demne de admirat fidelitatea faţă de motivul originar,
simplificarea ce urmăreşte limpezirea sensului naraţiunii, fuga de
ambiguitatea metamorfozării atât de proprii mitologiei şi artei
vikinge, ceea ce face lesnicioasă recunoaşterea sursei. M-a
cutremurat pur şi simplu circulaţia, în timp şi în spaţiu, a acestor
motive vikinge, la fel cum m-a cutremurat, în anul 1 972,
descoperirea în urna tezaurului de la Hinova, Mehedinţi, lungul
colier format din romboizi de aur a căror siluetă, pornind în
călătorie încă din epoca miceniană, şi-au împrumutat forma,
câteva mii de ani, stâlpilor casei ţărăneşti din ţara noastră, ca să se
reîntrupeze în urmă cu mai puţin de 1 00 de ani în Coloana Infinită
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a lui Brâncuşi, consacrată eroilor Războiului de Întregire a
Neamului de la Târgu Jiu!

Biserica vikingă din Borgund, Norvegia,
văzută din alt unghi şi în alt moment al zilei.

Revenind la vikingi, circulaţia unor modele de artă din
septentrionul european până în spaţiul daco-roman ilustrează
însăşi caracteristica acestui neam foarte dinamic şi fără un
simţământ prea viu al vetrei, ispitiţi de mările care sugerează orice
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numai punct de fixare nu. Dar dacă nevoia de fidelitate faţă de
vatră a vikingilor a fost înlocuită cu fidelitatea faţă de vastitatea
spaţiilor acvatice, rară a le determina prin împrăştiere vreo diluare
ori corupere a caracterului etnic, tot imensităţile acestea au ferit
arta vikingă de corupere sau asimilare, conservând-o într-un
imobilism care şi astăzi uimeşte. Excepţie face influenţa celtă, sub
suflul mai vechi şi mai puternic al căreia a existat.

Iată banca merovingiană primind fiinţe dragi. Imaginea aceasta, din
vara anului 20 1 4, le arată pe sora lui C. D. Zeletin, Gabriela Dimoftache
Sfinţeanu, medic, împreună cu surorile Raluca Maria Turcu (la mij loc)
şi Despina Turcu, prima elevă, a doua studentă la medicină, amândouă
fine de botez iubite ale lui C. D. Zeletin şi excelente în privinţa
pregătirii profesionale.

Interesant în cazul lăzii de breaslă expusă la Hereşti e faptul
că transmiterea seculară a unm topos de artă vikingă prin
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mijlocirea unor tipare, şabloane, releveie de un fel sau altul, le-a
denudat de redundanţa decorativă, le-a simplificat şi, oprind
esenţialul, a exprimat mai lesne înţelesul episodului. Aceasta este
lucrarea proprie a şabloanelor; ea apare în timp prin folosire
repetitivă, iar uzura vine ca o contribuţie proprie, reductibilă la
adevărul artistic, reprezentat de viziunea naivă, simplificatoare şi
captivând prin ingenuitate.
Indiferent de originile şi de vârsta băncii mele merovingiene,
de itinerariile ei rămase pentru totdeauna tainice, indiferent de
cine a onorat-o prin admiraţie, prin curiozitate istorică sau
artistică, ori prin simplul fapt de a se fi aşezat pe dânsa, ea vine cu
o adiere inefabilă a unei vechimi hiperboreene.

1 6 februarie 20 1 5 , Bucureşti.

https://biblioteca-digitala.ro

C.D. Zeletin
O mână de cenuşă pe Vârful cu Dor

„Palade a fost pentru biologia
celulară ceea ce a fost Einstein pentru
fizică."
Giinter Blobel
Laureat al Premiului Nobel pentru Medicină, 1 999.

Cum ştia că are să moară peste mări şi ţări, la cei peste 90 de
ani ai săi, departe de România natală şi de Munţii Carpaţi mult
iubiţi, George Emil Palade a hotărât prin testament să fie
incinerat, o parte din cenuşă să-i fie risipită în Munţii Bucegi, şi
anume, pe Vârful cu Dor, sus, la 2000 de metri, iar cealaltă parte
la Aspen, în Munţii Colorado, S .U.A., din motive tainice pentru
noi, oricum, subiective: în Statele Unite făcuse marile lui
descoperiri în domeniul biologiei celulare, ce aveau să-l consacre
prin Premiul Nobel pentru Medicină ( 1 974), dar în România îi
erau rădăcinile, aici se născuse, crescuse şi se formase ştiinţific.
Legenda în care se constituise aici debutase. Iubea Munţii
Colorado, indiscutabil, aici îşi petrecea multe vacanţe. Chiar mi-a
şi scris din Aspen o scrisoare, la 1 O august 1 980, în care comenta
Scrisorile lui Michelangelo, în traducerea mea, reprodusă
facsimilat în Crestomaţia de familie, pe care am alcătuit-o
împreună cu verii mei, fraţii Anca şi Radu Şerban, 1 050 de pagini,
Editura Spandugino, 20 1 2.
Vârful cu Dor este o idealitate românească.
Î i este propriu neamului nostru dorul de Caraiman. Românii
intuiesc poate în acest munte enigmatic o vatră a săvârşirii, în
vechime, a unor mistere. Pe vremea bunicilor mei, chiar în
Moldova, se cânta în dulcile întâlniri vesperale de familie romanţa
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Mi-e dor de munţi, de Caraimanul
Pe veci acoperit de nor,
pe versurile poetului, născut nu făcut, Şt. O. Iosif. Culmea e că se
cânta mai mult în Moldova decât în Ţara Românească. Dar Vârful
cu Dor rămâne, oximoronic, o supremaţie a tuturor românilor în
propria lor ţară... Un for, pentru a-i crea şi noi, de circumstanţă, o
rimă neologistică. De pe Vârful cu Dor nu zboară ci spre el se
adună nobilele cenuşi româneşti.
Regina poetă Carmen Sylva i-a consacrat o baladă (asupra
căreia voi reveni), pictorul G. D. Mirea o pânză ale cărei sensuri
vemaculare criticii, încă apăsaţi de prejudecata academismului
revolut, nu i-au pătruns infinitul enigmatic, poetul Şt. O. Iosif a
scris cel puţin două capodopere lirice (în ciclul Icoane din
Carpaţi, VI şi IX), al căror rafinament, măiestrie artistică şi
frumuseţe rămân învăluite de nostalgia munţilor Caraiman ş. a.
Vârful cu Dor a fascinat-o, cum spuneam, pe Carmen Sylva,
care a şi scris în limba germană o baladă cu acest titlu, a cărei
muzică a fost compusă de Zdislaw Lubicz. Regina a iscălit sub
pseudonim. Mai interesant şi mai important este faptul că regina
l-a rugat pe Eminescu să i-o traducă în româneşte, ceea ce s-a şi
întâmplat între anii 1 876 şi 1 878. Episodul acestei colaborări
distonante, despre care au circulat relatări apocrife, rămâne
important în două privinţe. Prima: Carmen Sylva a lăsat poate
unica mărturie scrisă asupra timbrului vocii lui Eminescu, de un
dulce baritonal asemănător uguitului de toamnă al turturelelor. A
doua stă în faptul - despre care a scris lucruri interesante şi noi
Petru Creţia - că topica germană a textului reginei a indus în
subconştientul creator al lui Eminescu Dorul ca topos şi i-a
sugerat rezolvări prozodice noi, versuri-matrice, ritmuri şi chiar
rime surprinzătoare, pe care le vom întâlni în cele patru forme ale
capodoperei Mai am un singur dor: observaţi cum a trecut, ca o
aliteraţie fecundantă, dorul de munte în dorul de mare. Dorul de
imuabil în dorul odihnei în eterna frământare. Mai am un singur
dor este capodoperă a unei eufonii misterioase şi contradictorii.
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Proteismul valurilor, care sunt aceleaşi în timp ce sunt veşnic
altele, l-a împins pe Eminescu să nu se regăsească total în prima
variantă a poeziei sale, aşa cum nu se regăseşte marea într-un
singur val, motiv pentru care a creat şi alte variante, alte valuri . . .
Paradoxul lui Eminescu, î n fond o suferinţă fundamentală, stă în
faptul că dorul de munte, prielnic măsurii şi stâlp statorniciei, este
pedepsit cu dorul mării în veşnică mişcare şi cu identitate
schimbătoare. Romanticul Eminescu, recomandându-se neconte
nitului zbucium, era în acelaşi timp şi un clasic, atât prin
lapidaritate cât şi prin dorinţă de imuabil. Dorul de moarte şi-l
exprimă nu prin frison, epitet potrivit mării, ci prin fior. O şi
spune: Să-mi fie somnul lin. Lin - la marginea mării, mai mult
agitate decât liniştite. Lin - însă având codrul aproape, codrul
care se leagănă (ca şi marea) fără ploaie, fără vânt, I Cu crengile

la pământ...
George Emil Palade a murit l a San Diego, California, la
7 octombrie 2008, a fost incinerat acolo, dar cenuşa nu i-a putut fi
adusă, peste mări şi ţări, în patrie decât la 9 septembrie 20 1 0 de
către copiii lui din S.U.A., Georgia şi Philip, cărora li s-a adăugat
George („Gigi") din Germania. O cenuşă albă şi diafană, care
nu-ţi sugera prin nimc faptul că ar fi fost trup omenesc,
asemănătoare făinei de grâu de la Şendreştii bunicilor lui patemi,
cernută cu sita deasă de mătasă. Fusese păstrată timp de doi ani
într-o casetă din scândură de brad.
Sus, pe Vârful cu Dor, coborâse o ceaţă suavă care împiedica
totuşi vederea cerului, dar spăla iarba verde lăsând-o lăcuită. O
iarbă măruntă, deasă, sănătoasă, vibrând de ea însăşi sub vânturi şi
cizelată necontenit de către botul oilor de la daci încoace ...
Rând pe rând, copiii lui George Emil Palade şi-au trecut unul
altuia punga transparentă cu pulberea calcinată, risipind-o în iarba
care mă aşteptam să tresară.. . Întâi Georgia, apoi Gigi şi la urmă
Philip, care, născut în S.U.A., se afla pentru întâia oară în
România, pe un Vârf, şi acesta cu Dor, nimerindu-se ca el să
încheie săvârşirea ultimului legământ al tatălui lor. . .
. . . Truditele firicele albe d e trup, separate de suflet ş i spirit
prin foc, vor trece de-acum încetişor în tija ierbii şi în braţele
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întinse ale brazilor de pe porniturile coastei, vor cădea odată cu
acele coniferelor în acelaşi pământ şi cu iarba uscată în aceeaşi
ţărână, desenând la infinit destinul omenesc: eterna urcare şi
eterna coborâre. Vor continua să urce în acele brazilor care
înţeapă inutil trupul insensibil al Timpului şi vor coborî în pâsla
ierboasă spre care va răsufla botul oii veacurilor, ca într-o iesle
vastă a Betleemului... Şi pururi căderea va fi mai scurtă şi urcarea
mai anevoioasă, iar albele fire mai risipite în univers, ca să arate
sufletelor noastre că înălţarea cere prin lege efort şi ordonare, în
timp ce căderea se săvârşeşte- de la sine, plasându-se în făptura
firii ca o lene tristă ...

Vârful cu Dor, vineri 10 septembrie 20 1 0.
Georgia îşi ia rămas bun de la tatăl său ...
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Se terminase ns1puea de pe urmă a unchiului George. A
frumosului unchi George, lăsat de Dumnezeu pentru dalta lui
Fidias, mintea lui Pico delia Mirandola şi înţelepciunea lui
Socrate, care spunea că a fi virtuos înseamnă a şti - şi el ştia!
Acolo, pe Vârful cu Dor, intrase în starea crepusculară absolută
care-i integra stările sufleteşti crepusculare câte le avusese în
viaţă, pe care nimeni, niciodată nu i le-a cunoscut pe deplin, căci
era un om limpede pe deplin. Asta, deoarece, atât timp cât a trăit,
şarpantele de foc ale edificiului său sufletesc îl făceau inabordabil.
Această impresie corespunde unei realităţi: ea a împiedicat în
bună măsură cunoaşterea de către semen a unui suflet complex,
repliat asupră-şi până la coalescenţă, până la sudură, aflat clipă de
clipă în intersecţia unor tensiuni perfect stăpânite, admirabila
înfăţişare nedând voie nimănui să pătrundă în edificiul intim.
Astfel, perfect stăpân pe minima efuziune, reproducea atributele
stilului clasic: nu cunoştea perturbaţiile care, prin ele însele,
definesc existenţa romantică. Acum, aici, pe Vârful cu Dor,
văzând fuioarele albe zăbovind în aer cât o clipire din ochi,
pornind din mâna emoţionată a Georgiei, a lui Philip şi a lui Gigi,
mi s-a părut că mă aflu câteva clipe după liniştirea unui cutremur
îngrozitor şi final, care nu numai că ar fi dărâmat Partenonul, ci
l-ar fi prefăcut într-o clipă în pulberea primordială din care se
alcătuiseră marmurele lui ...
Pierise un adevăr, rămăsese un adevăr.
Philip se uită o secundă la mine cu o privire care comunică
instantaneu şi plinul şi vidul. Nefiind sigur de modulaţiile
meteorologice ce puteau să aibă loc pe Vârful cu Dor, luase cu el,
ţinând-o sub braţ, o umbrelă pe care, după ce am coborât în Sinaia
clară, mi-o dărui cu o delicateţe înfiorată. Avea imprimată pe ea
încântătoare imagini de pe străzile unui Paris pluvial, aparţinând
pictorului impresionist Gustave Caillebotte, trăitor în a doua
jumătate a secolului al XIX-lea.
Aşa ne-am despărţit de pulberea lui astrală, care a rămas ca o
veghe pe Vârful cu Dor al Patriei.
Am luat din iarba creştetului de munte, ca amintire, o piatră
de obsidian cu câteva cristale de cuarţ în ea, cu mici colţuri de
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cremene albă şi interstiţii gălbui de silicaţi, mare cât un pumn de
adolescent. Chiar acum când scriu, o am în faţă pe birou, deasupra
unui teanc de hârtii şi cărţi. Îmi creează permanent o misterioasă
iluzie optică: piatra pare că vrea să preseze teancul, teancul pare
că vrea s-o împingă în sus, ca într-o luptă zadarnică a unei
respiraţii oprimate ...

Vârful cu Dor, vineri 1 0 septembrie 20 10.
George (Gigi) ...

Iată dar că - dacă se poate spune aşa - cel ce a fost unic în
toate, acum, rămas paradoxal tot unic, e împărţit în două: la Aspen
în Colorado, şi pe Vârful cu Dor în Bucegi ... Moleculele surori de
aici şi de acolo, cine ştie, poate duc un ondulatoriu dialog
planetar. Valoarea relativizează einsteinian propria-i dimensiune.
Firului de nisip îi stă în putinţă să fie un munte. România aşteaptă
să surprindă, privitor la marii ei fii, cum sunt apreciaţi mai întâi în
alte ţări. Au început bizarul exerciţiu trist cu Enescu, au continuat
cu Brâncuşi, iar acum stau nedumeriţi în faţa lui Palade. La
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festivităţile Nobel din 1 974 de la Stockholm, unul dintre vorbitori
a spus, enunţând numărul apreciabil de descoperiri ştiinţifice ale
lui Palade, primul român consacrat cu premiul răscumpărător al
descoperitorului dinamitei, că o singură descoperire dintre cele
enunţate cu acel nobil prilej ar fi fost suficientă pentru consacrarea
de atunci ...

Vârful c u Dor, vineri 1 0 septembrie 20 1 0.
Philip ...

Ca şi în cazul Timpului, reperele Spaţiului se pot defini prin
opusul lor: ceea ce e mai aproape de nord e mai departe de sud,
ceea ce e mai sus e mai puţin jos, ceea ce e la dreapta e mai puţin
la stânga. Şi în cazul lui George Emil Palade, ceea ce e mai mult
Aspen e mai puţin Vârful cu Dor, ceea e ce mai mult Vârful cu
Dor e mai puţin Aspen. Oricum, el e oriunde în spaţiul adevărului
ştiinţific, căruia i s-a devotat. Cu el pe Vârful cu Dor, vreau să
spun acasă, în ipostaza albă sustrasă complet perceperii prin
organele noastre de simţ, în abstracţia în care s-a constituit,
rădăcinile noastre se întăresc.
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De la stânga: C. D. Zeletin, George (Gigi) Palade, Georgia Palade
Van Dusen, Anca-Michaela Israil, Heather Van Dusen (fiica Georgiei),
Veronica Palade (soţia lui Gigi Palade), Philip Palade şi Hillary Van
Dusen, fiica Georgiei.

Şi ca tot ce evoluează în cerc, pentru ca această formă
geometrică - simbolul desăvârşirii - să se împlinească, să se
încheie simbolic, odată coborâţi în Sinaia, urmând să luăm masa
comemorativă, praznicul, pomana, comândul - cum îi spuneau
înaintaşii noştri cu o conştiinţă a latinităţii mai forte ca a noastră -,
noi, cei 1 0- 1 5 pioşi câţi eram, ne-am oprit la cel dintâi restaurant.
Şi în timp ce ne ştergeam încălţămintea la intrare, am rămas
încremenit citind sus deasupra uşii numele restaurantului ales la
întâmplare: Constanţa.
Exact numele mamei lui George Emil Palade . . .
Bucureşti, 1 O martie 20 1 5
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C.D. Zeletin
Crâmpei dintr-o convorbire cu Petre Ţuţea

Ianuarie 1 990 era o lună când nu ştiai ce să faci cu tine: puteai
orice, puteai oricum, puteai oricând, dar nu te puteai hotărî nici la
ce, nici cum, nici când. N edirecţionarea conferea libertăţii ceva
imbecil, fericit şi plin de speranţe difuze, deşi omul e făcut pentru
direcţionare, nu pentru a fi o particulă în haos. Era acea atmosferă
pe care medicii infecţionişti au numit-o încă de multă vreme
coadă de epidemie, în cazul nostru lunga epidemie a
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comunismului. Repere fundamentale aveam, dar puţini erau cei
care ştiau sau puteau să se rezeme pe abstracţia lor.
Un reper care exista, dar de care oamenii vârstei vibrante nu
ştiau, era filozoful Petre Ţuţea, care-şi petrecuse grosul vieţii în
hrubele închisorilor comuniste.
În zilele de care vorbeam, filozoful se afla la Spitalul de
Urgenţă Floreasca, mi se pare internat pentru o hernie. Am mers
să-l văd împreună cu un apropiat al lui, tânărul doctor Alexandru
Popescu Prahovara, intelectual brav, atlet al cutezanţelor. Nu peste
mult timp, trebuind să fie operat, Petre Ţuţea a refuzat anestezia,
cerând doctorilor să i se rezolve chirurgical suferinţa pe viu. La
episod a asistat şi tânărul doctor, care s-a întreţinut cu filozoful pe
toată durata intervenţiei. Ulterior, Alexandru avea să redea şi să
publice această convorbire sui generis în ziarul ieşean Timpul, sub
titlul ingenios Un intraviu cu Petre Ţuţea.
Ceea ce m-a surprins, m-a descumpănit şi chiar m-a amuzat a
fost faptul că l-am găsit pe Petre Ţuţea în patul lui de spital păzit
de un soldat înarmat, singurul element care - în ignoranţa de
atunci privitoare la filozof - îl recomanda pe ex-puşcăriaşul
necunoscut care era Socrate al României ca fiind totuşi o persoană
de luat în seamă. Unicul indicator al acestui fapt: verticalitatea
ţevii de puşcă, asociată cu aerul soldatului, prea neînsemnat ca să
nu ascundă o fiinţă cu însemnătate ... Soldatul părea un arhanghel
îngheţat, prea arhanghel ca să nu aibă o funcţie secretă pe lângă
Petre Ţuţea, şi prea îngheţat ca să nu poarte o însărcinare pe care
n-o înţelegea în miezul ei. Oricum, era un toromac de piatră, strajă
caraghioasă şi inutilă a unui pat nenorocit de spital, unde bătrânul
vulcan vesel, într-o erupţie spectaculară ce părea să nu aibă sfârşit,
jubila volubil văzându-şi, în sfârşit, ţara iubită ca pe o Islandă în
care gheizerele aburinde se înmulţeau exponenţial, încât te
aşteptai ca şi oceanul din jur să înceapă să fiarbă.
Întrebările puse au fost multe: eu voi nota aici însă răspunsul
la o singură întrebare.
Cum pregăteam pe atunci o nouă ediţie a Burgheziei române
şi a Neoliberalismului avându-l ca autor pe Ştefan Zeletin, l-am
întrebat, fireşte, ce părere are despre cel care a scris aceste cărţi
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fundamentale pentru cultura noastră. Nu am uitat sa-1 spun că
Neoliberalismului îi ataşasem în noua lui ediţie un text inedit:
Partidul Poporului. Program, premers de un cuvânt de lămurire
intitulat Reacţiune şi progres.
Deşi exeget al burgheziei româneşti, admirator al Brătienilor
şi al Partidului Naţional Liberal creator al României modeme,
Ştefan Zeletin nu a fost membru al partidului liberal. Abia în anul
apariţiei Neoliberalismului ( 1 927), se înscria într-un partid, însă în
Partidul Poporului condus de Mareşalul Averescu ( 1 859-1 93 8),
care avea sediul la Şosea, devenind senator şi şef al organizaţiei
Partidului Poporului din judeţul Roman. În 1 934, scriitorul
D. Kamabatt îl numea „Podoaba Partidului Poporului". . . Pe Ştefan
Zeletin îl ţineau departe de P.N.L. brutalitatea conduitei şi
atitudinea indiferentă faţă de intelectuali; de Partidul Mareşalului
Averescu îl apropiau structura liberală a programului şi prezenţa
intelectualilor. Era mai potrivit firii lui.
Petre Ţuţea se înveseli şi se bucură aflând ce vreau să-l întreb
şi-mi relată următorul episod, care se găseşte, ca de altfel întreaga
întâlnire, înregistrat pe reportofon. Trebuie să fac o paranteză şi să
precizez că doctorul Alexandru Popescu, astăzi medic psihiatru la
Oxford, este autorul celei dintâi monografii despre filozof apărută
în Occident, cu titlul: Alexandru Popescu, Petre Ţuţea. Between
sacrifice and suicide. Ashgate Publishing Limited, 2004, Great
Britain. Cu un Cuvânt înainte de dr. Rowan Williams, Arhiepiscop
de Canterbury.
„- Domnule Profesor, se adresă Petre Ţuţea lui Ştefan
Zeletin, aţi scris cea mai bună lucrare despre geneza capita
lismului român modem; de ce nu vă înscrieţi la liberali, unde aţi
fi, desigur, demnitar? Sunteţi teoreticianul lor numărul unu ...
- Nu mă înscriu, i-a răspuns Ştefan Zeletin, pentru că au mare
viitor: văzuţi din afară, sunt glorioşi; înăuntru însă miros a putină
de brânză - negustorie curată. . . M-am înscris la Şosea, la
Mareşalul Averescu, care n-are nici un viitor, dar este prezentă
acolo toată Academia Română ŞI ne întreţinem admirabil rară
viitor politic !"
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Cu rememorarea apodictică a acestui episod se termină
întâlnirea noastră cu filozoful Petre Ţuţea, mereu deştept, spontan,
adânc, hazos şi surprinzător, validând încă o dată impresia de
geniu al oralităţii.
Aşa vorbea el: uitându-ţi-se pătrunzător în ochi şi spunând
lucruri fie interesante, fie înalte, fie subtile, fără să-i pese prea
mult cu cine vorbeşte şi adresându-se parcă, privind în ochii
fiecăruia, unei persoane abstracte.
Asemeni Apostolilor, ii semait a tout vent...
Bucureşti, 21 martie 20 1 5 .
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Alice Tuculescu
'

Biografii exemplare.
Codul lui Zeletin
Interviu
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Domnul doctor Constantin Dimoftache, profesor de biofizică al
Facultăţii de Medicină - U.M.F. „Carol Davila" Bucureşti, a împlinit, la
1 3 aprilie, 80 de ani. Ceea ce e - trebuie să recunoaştem - greu de
crezut, după impresie... Şi întorc o filă dintr-o biografie aproape
neverosimilă: domnia sa este unul şi acelaşi cu C. D. ZELETIN poetul, eseistul, prozatorul, istoriograful, traducătorul din lirica italiană
medievală şi din poezia franceză modernă. Viaţa medicală i-a dat o
însemnătate aparte profesorului, admirat pentru arta prelegerilor, fără a
neglija cercetătorul care s-a impus în domenii de vârf, precum
microspectrofotometria, metodă de identificare şi evaluare cantitativă a
unei substanţe pe o suprafaţă de un micron pătrat. Scriitor important,
C. D. Zeletin este fondator şi cel dintâi preşedinte al Societăţii
Medicilor Scriitori şi Publicişti din România (S.M.S.P.R.), iar din anul
1 967, membru al Uniunii Scriitorilor. Excelenţa sa artistică i-a fost
apreciată la superlativ de personalităţi uriaşe ale culturii noastre - şi-i
amintesc pe Tudor Vianu, Perpessicius, Al. Philippide. În mod logic,
nici istoria medicinii româneşti nu ar putea omite faptul că prima
traducere a operei beletristice complete a lui Michelangelo Buonarroti
aparţine unui medic - C. D. Zeletin -, care e şi cel dintâi tălmăcitor
integral al Florilor Răului de Charles Baudelaire - carte de notorietate
mondială. Fie şi numai aceste realizări şi ar fi fost de-ajuns pentru o
viaţă împărţită între două profesii.
Doctorul Mihail Mihai/ide, vicepreşedinte al S.M.S.P.R., scrie:
„Este, în momentul de faţă, cel mai prolific, divers, adânc autor dintre
medicii-scriitori, o prezenţă remarcabilă şi remarcată de toate uniunile
de creaţie ale acestora, inclusiv U.M.E.M. (Union Mondiale des
Ecrivains Medecins), precum şi de cele ale scriitorilor de îndeletnicire
unică. Recunoaşterea acestor excepţionale calităţi de artist al cuvântului
s-a aflat la baza alegerii sale în fruntea Societăţii Medicilor Scriitori şi
Publicişti din România".
Filozoful şi medicul Sorin Lavric şi-l aminteşte din anii studenţiei:
,,Zeletin părea un exemplar din încăperile renascentiste, cu un aplomb
spiritual care te încremenea prin deschidere şi te uluia prin diversitate
( ... ). De fapt, detaliul care îl singulariza în masa cadrelor didactice de la
Medicină era pofta cărturărească ( ... ). Zeletin secreta cultură cu uşurinţa
cu care o glandă îşi secretă hormonii, porii pielii sale părând anume
dilataţi pentru a emana particule olfactive de ordin spiritual (... ). Dar ce
te înmărmurea la Zeletin nu era atât luxurianţa erudiţiei,
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înspăimântătoare şi inexplicabilă din perspectiva unui om normal, cât
împrejurarea că acest spirit nu cunoştea întreruperi (. „). Ştia o carte
nebunească".
De-a lungul vremii, am avut onoarea de a-mi acorda multe
interviuri, îngăduindu-mi să mă bucur de acea juvenilă dilatatio animi
care, la domnia sa, nu e susţinută doar de experienţa unei, într-adevăr,
copleşitoare erudiţii. Cred că nota dominantă, amprenta acestei
personalităţi o reprezintă în primul rând talentul şi puterea de a
emoţiona pe termen lung. Şi faptul că ştie să dea strălucire şi totodată
adâncime oricărui discurs, prin revelarea unor aspecte de fond, la care
nu te aştepţi. Ele ţâşnesc asemenea gheizerelor, plasând interlocutorul
într-o stare vecină cu euforia. Au trecut anii, am ajuns să-l cunosc bine.
Am scris despre intelectualitatea sa redutabilă, despre faptul că este cel
mai cultivat medic pe care l-am întâlnit, o legendă în spaţiul românesc„.
Am rămas totuşi cu impresia - paradoxală - că mereu îmi scapă ceva.
Poate chiar esenţial...
Acum, la împlinirea a opt decenii de viaţă, risc alte întrebări
adresate acestui enigmatic vârf al lumii noastre medicale, urându-i, din
partea întregii redacţii Viaţa medicală, LA MULŢI ANI!

Alice Ţuculescu: Mi-aţi mărturjsit odată că nu aţi putea trăi,
nici măcar o zi, fără surse de admiraţie: idei, oameni care vă
înconjoară, anumite împrejurări. . . Vă defineşte admiraţia?
C.D. Zeletin: Este primul impuls care îmi iese în întâmpinarea
speranţei. Amândouă - şi admiraţia, şi speranţa - coexistă în
sufletul meu... Spre sursa de admiraţie speranţa mea se îndreaptă
ca înspre cupa unei flori gata să se deschidă. Ea îmi pare că mă
aşteaptă, cu altarul ei deschis pe jumătate, unde staminele cu
polenul lor - elementul mascul - sălăşluiesc, însă izolate,
împreună cu pistilul. Trebuie doar un dedic, declanşarea unui arc
voltaic. Trebuie atingerea amândorura de către albina de aur sarcina ei implicită, despre care spune Arghezi c-a ucis-o. (Cât te
iubesc, frumoasa mea albină I Că sarcina chemării te-a ucis ...
„Lumină lină"). Speranţa e albina în căutarea florii care o
aşteaptă. Aşadar admiraţia, pentru mine, e o creaţie. E un fel de
răpire, ce mă urcă în zona sublimului, o formă a înălţării în faţa
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unor însuşiri de excepţie. O părăsire lipsită de nostalgie. Descartes
scria că admiraţia este pasiunea fundamentală a filozofului. Admir
întâi de toate Binele şi Frumuseţea. Înălţându-mă, întorc spatele
Răului, mij locul cel mai la îndemână de a deveni invulnerabil.

A. Ţ.: Impresionaţi printr-un permanent vârf de bucurie
potenţială, o însufleţire, un patos rar întâlnite, o deschidere
luminoasă. Şi nicio idee, niciun interlocutor parcă nu v-ar obosi.
C.D. Z.: E adevărat. Aceasta îmi este firea! Ea se trădează în
afară prin surâs, rareori prin. râs. Aş putea spune chiar că ţin minte
de câte ori am râs într-o viaţă!

A. Ţ. : „ Mai bine bate-mă, dar lasă-mă să râd", îi spunea
Nicole stăpânului în „ Burghezul gentilom " de Moliere. . .
C.D. Z . : Râd uneori cu poftă, când citesc literatură populară
fără perdea, care-mi pare deseori genială. Aş putea s-o dovedesc!
Mai râd iarăşi în cazul câtorva mari comici. Foarte puţin. Altfel,
„teatrul de comedie" îmi pare adesea de o voioşie mult prea
planificată. Nu sunt vesel, cât sunt voios.

A. Ţ. : Mă surprindeţi şi prin alternanţa gustului mărturisit
pentru singurătate - vizibilă într-o lume în continuă ebuliţie - cu
o sociabilitate fără cusur. Sunteţi unul şi acelaşi sau existaţi în
două registre?
C.D. Z.: Sunt unul şi acelaşi. Nu am dedublări. Secretul
existenţei mele într-o cheie sau alta stă în a-mi spune cuvântul
trebuie. Atunci mă activez, în orice stare precară m-aş afla. Dacă
trebuie - trebuie! Simt când trebuie şi când nu. Într-un foarte
disputat sonet italian - Chi non puo quel che vuol, quel che puo
voglia... (Cine nu poate ceea ce vrea, să vrea ceea ce poate), care
a trecut drept unicul sonet al lui Leonardo Da Vinci, (am dovedit
însă într-un foarte adâncit studiu că, totuşi, paternitatea nu-i
aparţine), este discutat raportul dintre a voi, a putea şi a trebui,
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ultima terţină trăgând concluzia că trebuie să vrei ceea ce poţi.
Edgar Papu, cu care am discutat îndelung problema şi care pleda
pentru paternitatea leonardescă a sonetului, vedea în el „o
adevărată dialectică a depăşirii". Totuşi, starea mea fundamentală
înclină, cert, spre singurătate. V-aţi adresat mie odată - în glumă,
bineînţeles, - cu apelativul „Prea Sfinţite! ". Vă aduceţi aminte?
Nu ştiaţi, sau poate, invers, aveaţi intuiţia că exprimaţi în chip
metaforic un adevăr. De altfel, nici n-ar fi recomandabil să i se
ceară viaţă socială unui intelectual care practică, în acelaşi timp,
două profesii - ca să nu spun trei. Şi căruia în artă, nu-i place să se
sprijine pe improvizaţii, chiar dacă le numeşte inspiraţii. Nu-i cu
putinţă şi nici nu trebuie. În viaţa ştiinţifică, problema se pune
altfel : raportul inspiraţie/elaborare e aproape exclusiv în favoarea
elaborării. Desigur, există şi în ştiinţă inspiraţie. Inspiraţia aici nu
e însă fundamentală. Louis Pasteur scria că Le hasard ne favorise
que Ies preoccupes: întâmplarea - inspiraţia! - nu-i favorizează
decât pe cei care trăiesc în problemă. Firea mea nu înclină spre
singurătatea absolută, ci spre singurătatea petrecută în mij locul
semenilor: ceea ce mi-e propriu este distanţa şi gradul de amestec.
Dar aceste înclinaţii sunt înnăscute, dicteuri ale firii, nu le
hotărăsc eu. Trecerea timpului, care e viaţa, n-o măsor aritmetic,
n-o apreciez raţional, ea e mai mult o stare sufletească. Printre
păcatele „grijei de multe", de care vorbea Sfăntul Efrem Sirul, se
aşază şi cel al îngrijorării privitoare la viaţa pe care o simt,
progresiv, mai scurtă. De aceea am ales drept motto pentru
volumul meu de eseuri, Rămânerea trecerii, distihul lui
Michelangelo Buonarroti : Le favole de! mondo m 'hanno to/to I ii
tempo dato a contemplar lddio. . Adică: nimicurile acestei lumi
mi-au răpit I timpul ce mi-a fost dat ca să-l contemplu pe
Dumnezeu ... Clipele vieţii ni-s date pentru a fi cântărite valoric.
Chiar şi pierderea lor are valoare - în negativ sau pozitiv. Or,
tocmai această distribuţie felurită conferă oamenilor diversitatea
spirituală. Fuga de singurătate - de care vorbeam înaintea acestui
interviu - „spre ecumenism" se săvârşeşte, cum spuneaţi, în
virtutea apăsării „unei greutăţi celeste"; tocmai ea este grila
jertfei, care-ţi îngăduie sau nu fericirea transcendentală, rostul cel
.
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din urmă al existenţei noastre pe acest pământ.. . Singurătatea mea
de fond nu este una canonică, ci una matriceală - să spunem aşa -,
căci mi-e imposibil să nu mă definesc, în oricât de mică măsură,
prin semen. E o impresie calpă că aş avea şase degete la o mână,
cum mi-aţi spus, glumind, în câteva rânduri.

A. Ţ : Mi-aţi lăsat statornic sentimentul că, în tot ceea ce
întreprindeţi, vă mână o dorinţă irepresibilă a recuperării unui
timp pierdut, din cel care v-a fost hărăzit. Evident, un timp
neproustian. Aceasta săfie cauza multor nopţi albe?
C.D. Z.: Impresia dvs., care poate fi reală, vine şi din
insomnie, dar nu numai din ea. Insomnia mea are două
componente. Una, mai slab reprezentată, este ereditară: semăn cu
mama. Când aţipea cu noi, cei trei copii în jur, păstra o atenţie
remanentă a veghei. Ştia tot ce vorbim. Cealaltă componentă circumstanţială - e mai bine reprezentată şi a fost prilejuită de o
congestie cerebrală căpătată în urma alunecării pe gheaţă. Elev la
Colegiul Naţional „Gh. Roşca Codreanu" din Bârlad, în ziua de
1 8 decembrie 1 948 - zi importantă pentru mine! -, profesorul de
sport ne-a dus să jucăm fotbal pe gheaţa din spatele Uzinei
electrice. Urmarea a fost mai complexă, dar de atunci am rămas cu
un somn imperfect. Din nefericire, în orele cât nu dorm, nu pot
folosi în niciun fel timpul, deoarece tot aştept. .. să vină somnul!
Mai toată viaţa, începutul zilei mi-a fost precar.

A. Ţ : Chiar şi la lumina lunii, vă imaginam parcurgând cu
înfrigurare groase tomuri. . . În privinţa pasiunii pentru cărţi, vă
asociez lui Borges.
C.D. Z.: Mă asociaţi şi prin vreo reverberaţie ce nu e legată de
mine, pentru că eu prefer cărţii cuminţi în raftul ei, sau chiar în
stalul unui spaţiu spectacol, cartea rufă, ca-n vremile primare ale
proorocilor, cartea citită, cartea răscitită, întunecată de sublinieri şi
adnotaţii, cartea care te cheamă, cartea care îţi priponeşte viaţa,
dar care nu e geloasă pe suratele ei. Cartea căreia, totuşi, nu-i
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rămân sclav. Ador recitirea cărţii care mi-a plăcut. Se înfiripă,
progresiv, un pact secret între noi. Pe de altă parte, deşi iubesc
deopotrivă viaţa trăită şi viaţa reprezentată, mă întorc şi zic: de ce
iubesc eu cărţile, totuşi, substitute de viaţă, de unde sensibilitatea
respectuoasă, ca faţă de părinţi, şi chiar tactilă? ! Răspunsul e
contradictoriu, căci nu le iubesc numai pentru a afla. De aflat, afli
şi de pe internet. Este, cred, o formă specială de iubire, o Afroditi
Urania. Aş fi în stare să le citesc şi cu buricul degetelor şi, la
urma urmei, credeţi/nu credeţi, chiar o fac. Şi iarăşi fiindcă aţi
început întrebarea cu Borges: am aflat că, de la o vreme, orbise!
Când mă cotropeşte o durere, mă gândesc la faptul că pe semenul
de alături l-au cotropit trei.

A. Ţ : În spiritualitatea dvs., întru totul aparte, de cine vă
apropiaţi ca poet? Să vă referiţi atât la literatura noastră, cât şi
la cea universală.
C.D. Z. : Păstrând proporţiile şi cerându-mi iertare pentru
cutezanţa şi prezumţia de a da curs la această întrebare, vă
răspund. La noi, de Eminescu şi de Arghezi, iar în literatura
universală - de Shakespeare şi Paul Valery, privit nu numai ca
poet, dar şi ca eseist. Aş putea da un exemplu sau altul din cărţile
mele de poezie, Călătorie spre transparenţă sau Andaluzia, sau
chiar din volumele mele de proză, Ideograme pe nisipul coridei,
Respiro în amonte, Gaură-n cer, Adagii, Amar de vreme,
Distinguo, Rămânerea trecerii sau Zdrenţe în paradis, în care
poezia e prezentă din plin. Fără să poetizez însă, şi nu rotunjită ca
gen literar, ci asemenea unei pânze freatice de natură să fertilizeze
solul diafan al imaginaţiei. În cazul lui Eminescu, mă apropii de
totalitatea genurilor lui, ca şi în cazul lui Shakespeare; de Paul
Valery mă apropie potenţialul gnomic al poeziei, iar de Tudor
Arghezi - măiestria artistică şi metafora plastică, mai puţin cea
ideatică. Blaga o numea „revelatorie".

A. Ţ : Uimitor este faptul că sunteţi poet original chiar şi în
traducerile care v-au adus atâta celebritate: Michelangelo,
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„Sonete", cu un cuvânt înainte de Tudor Vianu; „Lirica Renaşterii
italiene"; „Sonetul italian în Evul Mediu şi în Renaştere", două
volume; Michelangelo, „Sonete şi crâmpeie de sonet"; „Lirică
franceză modernă"; Charles Baudelaire, „Florile Răului";
„Sonetul în zorii, amiaza şi amurgul Renaşterii italiene"; Paul
Verlaine, „Poezii"; „Antologie de lirică franceză"; Tommaso
Campanella, „Poezii filozofice" ş.a. m.d. Vă exprimaţi aproape

oximoronic: traducând, sunteţi poet original, rămânând fidel
poeziei pe care o traduceţi.
C.D. Z. : Am spus totdeauna că sunt un poet care traduce
poezie şi nu un traducător care scrie poezii. Traducerea nu s-a
răsfrânt asupra poeziei mele originale, ci poezia mea originală,
care i-a premers, explică hotărârea-mi de a traduce. Mai este însă
necesară o precizare. În anii comunismului, ţinând să-mi păstrez o
absolută puritate morală în faţa cerinţelor ideologice obligatorii,
nu mi s-a permis să public. Am găsit, în consecinţă, în traducerea
de poezie clasică un mijloc de a ieşi din impas, fără compromisuri
politice. Cu această strategie au fost de acord şi Perpessicius, şi
Tudor Vianu, subliniindu-mi însă riscurile pe care mi le asum. Şi
mi le-am asumat. Mai adaug ceva. Seria în şapte volume de
Scrieri, pe cât de masive, pe atât de elegante, a căror imprimare
mi-a fost oferită cu atâta generozitate de doamna Lavinia
Spandonide, directorul Editurii Spandugino, începe cu poezia mea
originală şi se termină, prin ultimele ei două volume, cu
tălmăcirile de poezie italiană şi franceză, ceea ce înseamnă că eu
asimilez - în sensul celor spuse mai sus - opera lirică tradusă,
poeziei mele originale. În privinţa fidelităţii, admir aserţiunea
Margueritei Yourcenar, care, în La Couronne et la Lyre, traduceri
din poeţii Greciei antice, scrie în prefaţă: „E lucru cert că bune nu
sunt decât traducerile fidele, dar există, printre acestea, traduceri
care amintesc femeile: fidelitatea, neînsoţită de alte calităţi, nu-i
suficientă pentru a le face suportabile„. ".

A. Ţ. : Filonul poetic este prezent şi in cărţile de istoriografie
pe care le-aţi publicat, unde, prin virtuozitatea cu care stăpâniţi
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subiectul, depăşiţi rama documentului. De exemplu, Scrieri 4.
Istoriografice, apărut în 2014 în colecţia Distinguo - Editura
Spandugino, pentru a vă onora, dând numele unui mai vechi
volum al dvs, colecţiei sale. În cele aproape 1. 400 de pagini de
cercetări, îi ţineţi sub lupă pe Alexandru Brăescu, creatorul
învăţământului universitar de psihiatrie şi ctitor al Aşezămintelor
Socola din laşi, pe scriitorii Zoe G. Frasin şi G. Tutoveanu, pe
filozoful Ştefan Zeletin. O cercetare inedită aţi dedicat-o şi
tenorului Tomel Spătaru, artist cândva cu faimă europeană. Iar în
anul 2012, aţi contribuit la elaborarea volumului Centenarul
George Emil Palade. Crestomaţie de familie, de peste 1. 000 de
pagini, consacrat primului român laureat al Premiului Nobel.
C.D. Z.: Eu resimt puternic poezia sufletului şi a minţii, cu
atât mai mult cu cât acestea sunt problematizate sau sunt de
excepţie ... Compasiunea suferinţei biografice ori excelenţa minţii
nu-mi pot lăsa nepăsător sufletul. Un singur exemplu. În
Crestomaţie de familie, consacrată lui George Emil Palade,
spuneam într-un loc: „Eu sunt unul dintre admiratorii lui. Am avut
de timpuriu revelaţia geniului său. Nimeni, niciodată şi nicicând
nu mi-ar fi transmis mai bine inefabilul pe care-l presupune
geniul. Dacă aş fi trăit în preajma lui Pasteur, n-aş fi fost
impresionat mai mult". Dar filonul poetic de care vorbiţi, ce
vibraţii tragice ar putea să trezească dacă, în viitor, s-ar găsi
cineva să cerceteze - oare e posibil? - biografia neştiută a marelui
savant.. . Deocamdată, ea se învârte strict în jurul geniului său
ştiinţific.

A. T. : Deşi o asemenea abordare arfi fost teribil de savuroasă
literar. În final, v-aş ruga să-mi dezvăluiţi care a fost, totuşi,
marele dvs. proiect existenţial? Acum, la 80 de ani împliniţi - şi
vă urez încă o dată ani mulţi! - credeţi că l-aţi atins?
C.D. Z. : Să trăiesc ! Dar nu era proiect, căci de mic nu mă
gândeam la el, cum nu mă gândeam la aer! Dar nu a fost, cred,
niciodată proiect, ci instinct. Probabil, proiectul cel mai însemnat
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constă în a face Binele, de a vedea cât mai temeinic ceea ce văd; şi
să văd, cu ochii minţii, cât mai just ce este Dincolo. Deci, scopul
vieţii mele e legat, oricum, de înălţime. Chiar de înălţimea de
dincolo de spaţiu şi timp, unde cuvintele noastre îşi schimbă ori îşi
pierd sensul. Spunea, într-o rugăciune-poezie, scriitorul medic
V. Voiculescu, adresându-se lui Dumnezeu: De-alunec în
prăpăstiile-Ţi sfinte,/ Ce-mi pasă, tot în tine cad!
Reflectând - probabil, de milenii - la scara vârstelor, bătrânii
noştri spuneau:
60 de ani sunt cuveniţi;
70 de ani sunt dăruiţi;
80 de ani sunt chinuiţi;
90 de ani sunt miluiţi.
Aşa că şi „marele proiect existenţial" suferă modulaţii, după
caz. Citiţi-mă în răbojul de mai sus, la locul cuvenit. „Numai
tăcerea-i mare, restul e slăbiciune", vorba lui Alfred de Vigny din
Moartea lupului, sau, dacă vreţi, aplatizare sonoră.
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Scrisoare deschisă către domnul Profesor
Aniversarea celor 80 de ani pe care
i-aţi împlinit de curând sunt un prilej de
bucurie pentru toţi cei care am ayut şi
avem norocul să ne socotim printre ai
dumneavoastră discipoli. Şi a trecut mai
bine de un deceniu de când am fost
primit în cenaclul condus de domnia
voastră. Un moment emoţionant, care
mi-a rămas bine întipărit în memorie. Se
întâmpla într-unul din amfiteatrele
Facultăţii de Medicină - UMF „Carol
Davila" Bucureşti. Atunci am aflat cu mmrre şi de dublul
dumneavoastră statut. Fiindcă nu eraţi un „scriitor de duminică".
Şi medic, şi scriitor ? - m-am întrebat, parafrazând, din
necunoaştere, o glumă binecunoscută.
Răspunsul l-am aflat mai târziu, când am conştientizat că
orice elogiu, oricât de înflăcărat, care vi s-a adus, îl meritaţi cu
asupra de măsură. Pentru mine şi ceilalţi învăţăcei din Cenaclul
tinerilor medici scriitori, calităţile dumneavoastră de mentor
desăvârşit, nu numai în medicină, dar şi în literatură, ni s-au
dezvăluit mai ales în orele când lucram împreună pe text.
Erudiţie, memorie, eleganţă şi răbdare în comportament - totul,
la superlativ. Şi mai presus de toate - harul învăţătorului, la
umbra căruia am crescut atât ca medic, cât şi ca poet, pentru că
profesia şi arta, am învăţat de la dumneavoastră, se pot îmbina
adesea în cel mai fericit mod. Aici, în paginile Vieţii medicale,
care de atâtea ori ne-a găzduit roadele muncii noastre împreună,
tinerii medici cenaclişti vă urează, prin mine, într-un cor al
admiraţiei şi afecţiunii : La mulţi ani, domnule Profesor!
Dr. Theodor Voiosu

Viaţa medicală, XXVII, 1 7 ( 1 3 1 9), 24 aprilie 20 1 5, p. 3 .
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C.D. Zeletin
!brăileanu văzut de Stefan Dimitrescu
'

În

decembrie 1 973, Muzeul „A. Simu" din Bucureşti îl
sărbătorea pe marele pictor Ştefan Dimitrescu ( 1 886-1 933),
printr-o amplă expoziţie de desen. Aflăm acum că Muzeul de Artă
din Iaşi va deschide în toamnă o retrospectivă a picturii lui Ştefan
Dimitrescu. Aceste împrejurări ne-au deşteptat interesul pentru
portretistul de excepţională valoare care a fost Ştefan Dimitrescu,
al cărui cărbune a fixat pe hârtie, în câteva rânduri, figura lui
G. !brăileanu, personalitate axială a spiritualităţii ieşene exprimate
prin arta plastică.
Cunoaştem trei desene reprezentându-l pe !brăileanu, opere
ale pictorului moldovean considerat încă din timpul vieţii un mare
desenator. Este vorba de trei schiţe, suficiente pentru a fixa clipe
ale unei arzătoare măreţii lăuntrice. Au fost executate, probabil, ca
exerciţii pentru o pânză în ulei pe care artistul nu a mai avut
răgazul s-o înceapă. Datarea lor poate fi plasată între anii 1 927 şi
1 933, când Ştefan Dimitrescu a funcţionat ca profesor, apoi ca
rector, la Şcoala de arte frumoase din Iaşi, devenită, tot în aceşti
ani, Academia de Arte Frumoase. Ne îndeamnă să stabilim această
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cronologie şi vârsta pe care Ibrăileanu o are în aceste schiţe de
portret, deşi el cam toată viaţa a părut în vârstă...
Ce l-a îndemnat pe Ştefan Dimitrescu să găsească în
Ibrăileanu un subiect? Artistul, care excela în desenul-portret, a
realizat o amplă suită de desene ale unor personalităţi ale culturii
şi mai ales ale literaturii române dintre cele două războaie
mondiale. Amintim dintre acestea pe: G. Bacovia, G. Călinescu,
Liviu Rebreanu, E. Lovinescu, Mihail Sadoveanu, Ion Barbu,
O. Han, M. Sorbul, Al. O. Teodoreanu, Ionel Teodoreanu,
Al. Tzigara-Samurcaş, Tudor Vianu etc. Multe portrete sunt
pierdute astăzi, ori se află izolate în colecţii particulare. Ele fac
dovada pătrunderii psihologice şi forţei artistice de care se bucura
artistul dispărut atât de timpuriu. Unele dintre ele au fost solicitate
şi reproduse de către Universul literar sub direcţia lui Camil
Petrescu, dar mai ales a lui Perpessicius, care l-a preţuit cu
deosebire. Pe de altă parte, laşii, în care Ştefan Dimitrescu şi-a
manifestat deplinătatea talentului, cultivau o veneraţie quasi
absolută pentru magistrul Vieţii Româneşti, veneraţie căreia
artistul nu avea de ce să se sustragă.
Însă dincolo de aceste împrejurări, dincolo de pitorescul unei
figuri căreia, într-o metaforă a lui Topârceanu, îi corespundeau
sonorităţile sumbre şi încâlcite ale toponimului Brahmaputra,
elementul care l-a fascinat pe desenator a fost tumultul spiritului
comprimat în fragilitatea unei făpturi omeneşti. Existenţa mai
multor schiţe îl arată pe autor nu prea mulţumit de ele, fiecăreia
scăpându-i o trăsătură, un imponderabil, cu atât mai mult cu cât în
două dintre ele artistul a eludat privirea directă a modelului,
privire care îi teroriza jocul creionului cu intersecţiile unei
spiritualităţi complexe. Acelaşi lucru, peste vreo două decenii,
avea să se întâmple cu privirile lui Gala Galaction şi dalta lui
Gh. D. Anghel, într-un bust pe care sculptorul, nemulţumit, l-a
sfărâmat: ochii părintelui paralizat îl ardeau şi sculptorul nu
suporta arsura . . . şi n-o putea reproduce nici piatra sau marmura . . .
Primul şi cel mai cunoscut dintre aceste desene a fost publicat
întâia oară de către însuşi Ibrăileanu în volumul său de aforisme
Privind viaţa, Editura Cultura Naţională, 1 930. Şase ani mai
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târziu, desenul avea să fie reprodus pe coperta numărului închinat
de Viaţa Românească amintirii mentorului ei de curând dispărut.
Este semiprofilul unui hitit, a cărui efigie pare tocmai ieşită de sub
teascurile unei monetării, contrastând prin prospeţime cu imaginea
de senectute a modelului şi cu patina pe care, îndeobşte, o medalie
veche o cere. Pletele şi barba încadrează ovalul feţei. Liniile sunt
tăioase, chipul însă nu are nimic ostentativ şi acut, ci pare
abandonat unei tristeţi care vine de undeva din adânc. Olimpian
distant într-o oarecare măsură şi fără respiraţie, !brăileanu pare
străin febrei pe care i-au cunoscut-o apropiaţii şi pe care i-o simt
cititorii cărţilor sale, Privind viaţa şi Adela. Artistul a mizat pe
contrastul dintre vigoarea coroanei capilare şi oboseala orbitelor,
ochii, cu privirile plutitoare şi deloc percutante, rămânând într-un
plan secund al interesului său. Tocmai ochii . . . Este un !brăileanu
grandios, însă absent. I-am admirat originalul la Bucureşti, în
locuinţa lui George Ivaşcu, pe bulevardul Aviatorior.
Al doilea portret, mai puţin cunoscut, a fost reprodus în
lucrarea lui Ion Jianu, Ştefan Dimitrescu, ESPLA, 1 954. Este un
alt !brăileanu, văzut în profil, pornit, de o vivacitate învolburată,
stenică, dârză. Extravertit şi elocvent, imaginea cărturarului ieşean
corespunde mai degrabă vârstei bărbăţiei decât bătrâneţii,
amintind prin impresia de vehemenţă polemistul, iar prin trăsături
sorgintea lui armenească.
Foarte puţin cunoscut, al treilea portret, capodoperă a
desenului românesc, se află în colecţia scriitoarei Ştefana Velisar
Teodoreanu. Un alt !brăileanu se află şi aici: dramatic, tangent,
plin de viaţă interioară, sugerând lava sufletului . . . Pentru prima
oară artistul se concentrează asupra expresiei ochilor. Totodată, el
ignorează aproape cu desăvârşire părul şi barba - exact detaliile
plastice pe care i le-au speculat totdeauna pictorii, dintre care cel
dintâi a fost Ştefan Dimitrescu însuşi. Mistuit de o spaimă
existenţială, bătrânul mag pare să-şi descopere steaua pierdută,
nemairămânându-i în suflet decât cenuşa fierbinte a nu ştiu cărui
jar. Sprâncenele îi tremură, ochii temători ar vrea să se închidă,
opriţi de raţiunea care îi îndeamnă să privească lucid. Este un
!brăileanu al suferinţei. Ştefan Dimitrescu a desenat aici privirile -
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iată superioritatea acestui desen de excepţie. Deşi nu priveşte în
ochi . . .
!brăileanu
Lui
1-a
desenat chipul şi Jean Al.
Steriadi,
pictorul
român
nebun după desen - ca să-l
gratificăm cu apelativul lui
Hokusai. Portretul se află în
colecţia profesorului Iorgu
Iordan. Este un admirabil
profil răsărit dintr-un păienje
niş acicular de platină, schiţat
din repezi şi fine drepte
paralele. Multă expresie,
puţin suflu. Pare gata să dea
replică şi e tonic. De altfel în
aceasta rezidă şi deosebirea între cei doi mari pictori desenatori:
Jean Al. Steriadi desenatorul intuieşte - culmea! - volumul
specific, pictorul Ştefan Dimitrescu linia esenţială.

România literară, VIII, 33, p. 1 8, 14 august 1 975.
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Comentariu la manuscrisul
Florile Răului
de Charles Baudelaire, versiune integrală
în traducerea lui C.D. Zeletin
Pentru a putea să formulez o judecată de valoare asupra
Florilor Răului de Charles Baudelaire în traducerea românească
realizată de C.D. Zeletin, am utilizat o triplă metodă: sondaje în
masa numeroasă a poeziilor mai puţin cunoscute; strictă comparare
cu originalul a versiunilor româneşti ale pieselor tipic
baudelairiene; în fine, punerea faţă în faţă a acestei ultime
versiuni cu celelalte tălmăciri româneşti, semnate de diverşi poeţi,
în cazul poeziilor celor mai celebre. Rezultatele astfel obţinute
mi-au permis o apreciere cvasitotală a manuscrisului care, deşi n-a
fost epuizat de această cercetare, îngăduie cristalizarea unei opinii
de ansamblu.
Sondajul în masa pieselor mai puţin cunoscute m-a obligat,
mai întâi, la o observaţie care poate fi generalizată, cred eu: aceea
că traducătorul a tratat aceste poezii - de valoare şi de importanţă
secundare - cu aceeaşi atenţie ca şi bucăţile de rezistenţă majoră
ale volumului, şi că a obţinut câteva reuşite remarcabile, uneori
surprinzătoare. Un acelaşi timbru baudelairian le animă pe toate; o
aceeaşi exigentă în ce priveşte fidelitatea de sens şi realizarea
formală le car�cterizează, fără excepţie. Între izbânzile deosebite
care mi-au apărut ca rezultat al acestei investigaţii la întâmplare,
mi s-au impus următoarele poeme: Farurile, Duşmanul, În altă
viaţă (propun, însă, traducerea exactă a titlului: Viaţa anterioară,
deşi există precedentul lui Philippide), Idealul, Giuvaerele, Părul,
Sed non satiata, Stam într-o noapte, Pisica, Semper eadem,
Reversibilitate, Ireparabilul (unde o mulţime de versuri - unele
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mai scurte, altele mai lungi ca în original - nu impietează asupra
frumoasei realizări), Cozerie (propun schimbarea titlului, prin
înlocuirea franţuzismului cu Taifas sau Convorbire), Sisina,
Franciscae meae laudes, Bufniţele, Pipa, Mormânt, Alchimia
durerii, Ceasornicul şi Lesbos.
Orice mare poet trăieşte artistic graţie câtorva poeme, de
factură strict personală, care-i asigură originalitatea, care-i impun
şi caracterizează geniul; celelalte - mai multe - sunt chemate doar
să i-l confirme. Grija faţă de aceste piese tipice, reprezentative,
inconfundabile, care marchează pentru totdeauna auzul nostru
cultural de cititori de poezie universală, mi se pare o îndatorire
esenţială a traducătorului. Fără o realizare impecabilă în altă limbă
a acestor poeme care l-au fixat pe autor în memoria omenirii,
izbânda unui traducător nu poate să fie completă, - chiar dacă el
ar fi izbutit să dea, în româneşte, versiuni admirabile - să zicem
chiar mai bune ca originalul ! . . . - ale altor poeme situate mai jos
pe scara valorică. De ce? Pentru că un mare poet trebuie implantat
într-o nouă cultură poetică prin ceea ce el are mai de preţ, prin
ceea ce îl impune ca o voce fundamentală în coralul liric al lumii.
La Baudelaire ar fi vorba, să zicem, de poemele: Cititorului,
Albatrosul, Corespunderi, Frumuseţea, Uriaşa, Un stârv, Îţi dau
aceste versuri, Invitaţie la călătorie, Cântec de toamnă, Spleen
(toate trei poemele ce poartă acest titlu), Heautontimoroumenos,
Strigoiul, Pisicile, Călătoria, Sufletul vinului, Moartea amanţilor.
După părerea mea, aceste poeme se bucură de o versiune
românească, semnată de C.D. Zeletin, la un nivel de exigenţă
artistică vrednică de original. Fac excepţie numai două:
Frumuseţea (unde traducătorul trebuie, cred eu, să caute soluţii în
stare să reproducă în româneşte tăietura apodictică, sentenţioasă a
unor versuri devenite adevărate sloganuri de „artă poetică"; soluţii
care, socot, se găsesc, încă neduse până la capăt, în chiar
versiunea de faţă) şi Invitaţie la călătorie (unde, pentru a se obţine
strălucirea şi tonul originalului, aş propune ca traducătorul să
utilizeze mai liber măsurile prozodice).
Existenţa antologiei baudelairiene tipărite de Geo Dumitrescu
în 1 968 (Florile Răului, ediţie alcătuită de Geo Dumitrescu.
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Introducere şi cronologie de Vladimir Streinu, Editura pentru
Literatură Universală) mi-a permis compararea versiunilor lui
C.D. Zeletin cu cele ale altor tălmăcitori români dintre cei mai
diferiţi. Mi s-a părut necesar ca o nouă ediţie integrală în
româneşte a poeziilor lui Baudelaire să se justifice şi prin replica cel puţin egală - pe care ar da-o, ca valoare artistică, unor realizări
din trecut, care, la timpul lor, dar şi astăzi, pot să se ofere ca
eventuale paradigme. Am operat această cercetare numai în cazul
celor mai celebre poezii.
Albatrosul beneficiază de şase versiuni româneşti
remarcabile: Philippide, Lazăr Iliescu, R. Vulpescu (care traduce
„franţuzeşte", adică folosind cezura), Doinaş, A. Hodoş şi Grigore
Hagiu. Versiunea Zeletin este cel puţin egală, dacă nu superioară
acestora.
Înălţare (care nu mi se pare deosebit de izbutită decât sub
semnătura lui Şerban Bascovici) constituie o plăcută surpriză:
versiunea de faţă, singura care realizează cezura, este cu totul
remarcabilă, superioară celorlalte.
Corespunderi - poate poezia cea mai celebră dintre toate apare ca „încărcată" în versiunea lui Philippide; are finalul ratat
în versiunea lui Ş. Bascovici; e frumoasă în tălmăcirea lui
Al. Andriţoiu; este frumoasă dar inexactă formal sub pana lui
Grigore Hagiu, singurele tălmăciri româneşti care ar putea să
rivalizeze, dar nicidecum să întreacă versiunea lui Zeletin.
Muza suferindă: versiunea de faţă e mai bună decât cele
semnate de T. Arghezi şi Ion Pillat.
Duşmanul: versiunea Zeletin e superioară celor semnate de
Pillat şi Arghezi, egală celor ale lui Ş. Bascovici şi Al. Andriţoiu;
tălmăcirea lui Al. Hodoş păcătuieşte folosind exclusiv rime
feminine.
Viaţa anterioară în versiunea lui Zeletin este egală celei a lui
Philippide. Dintre celelalte versiuni româneşti mi-au plăcut cea
semnată de I. Pillat şi cea - foarte straniu realizată - a lui
O.I. Suchianu, cu destule libertăţi faţă de original.
Frumuseţea - aşa cum am spus deja, ar avea nevoie de o
serioasă revizuire. Mai ales că - dacă versiunea lui Philippide e ca
447
https://biblioteca-digitala.ro

de obicei nepermis de „încărcată" - există trei alte realizări
remarcabile: Radu Gyr, N. Ţaţomir şi Al. Andriţoiu.
Uriaşa (încărcată şi inexactă formal: Al. Philippide; corectă a
lui Ş. Bascovici; Arghezi e prea liber; foarte bună a lui Doinaş;
corectă a lui Al. Hodoş) rezistă oricărei comparaţii.
Sed non satiata: versiune bună, întrecută însă de cea a lui
Al. Philippide; la egal cu cea a lui Şerban Bascovici, care greşeşte
în final, şi cu cea - bună - a lui Lazăr Iliescu.
Un stârv: ca de obicei, versiunea lui Philippide are surplusuri,
dictate de faptul că traducătorul a lungit versurile 2 şi 4;
traducerea lui Ş. Bascovici e bună, dar nu la înălţimea versiunii
Zeletin; realizarea lui Arghezi e prea personală; în schimb mi s-a
părut remarcabilă tălmăcirea lui Grigore Hagiu.
Pe baza acestor observaţii de amănunt, îmi permit să formulez
câteva concluzii privind ansamblul acestui manuscris. Specific
traducerilor lui C.D. Zeletin e, mai întâi, faptul că în versiunea
românească nu apar încărcături, surplusuri verbale, care de obicei
îngreunează versul sau chiar îl falsifică. În sensul acesta,
examinarea acum a traducerilor lui Al. Philippide a constituit pentru mine - o reală decepţie. Tălmăcitorul de faţă procedează,
ca să zic aşa, dimpotrivă, denudează versul original (uneori
despuindu-l chiar de necesarele şi de altfel puţinele sale
ornamente; din fericire, asemenea cazuri sunt foarte rare).
În al doilea rând, C.D. Zeletin are un ochi şi o ureche foarte
atente la forma şi sunetul originalului. O adevărată „şcoală a
sonetului" se face simţită - pozitiv - în toate aceste transpuneri.
Pentru a le restitui în româneşte, el păstrează cu rigoare alternanţa
versurilor masculine şi feminine, alternanţă care este unul din
elementele ce asigură timbrul specific. Pentru a-l realiza,
C.D. Zeletin inversează adesea două versuri din original : în felul
acesta, progresia ideii are alt parcurs în traducere, discursul ca
atare e modificat, dar sunetul său rămâne acelaşi. Această libertate
de aşezare a versurilor dă un fel de prospeţime expresiei; memoria
lectorului pasionat de Baudelaire e pusă, o clipă, la încercare,
contrazisă, pentru a fi apoi pe deplin răsplătită. Dar o atare
libertate faţă de original îşi are reversul: traducătorul modifică în
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nenumărate versuri frazarea însăşi a lui Baudelaire, tăietura
sintactică, topica rostirii. De data aceasta, eu - ca traducător
extrem de chiţibuşar - nu sunt pe deplin satisfăcut. Dar e vorba,
fireşte, de o altă opţiune decât a mea, ba chiar de o altă concepţie
despre fidelitatea traducerii. Nu pot să-i neg acestei opţiuni a lui
C.D. Zeletin unele rezolvări cu totul spectaculoase.
În al treilea rând, traducătorul scade tensiunea marilor
conflicte baudelairiene (în interiorul unui vers) în favoarea unei
cromatici sporite de ordin lexical. Altfel spus, traducerea e mai
concretă decât originalul (poate şi datorită faptului că româna e o
limbă mai tânără, mai proaspătă decât franceza); vocabularul
român e mai bogat şi mai pitoresc decât cel al originalului; ceea ce
dă căldură expresiei, chiar dacă atenuează puţintel rigoarea
cugetării şi „demonismul" afectelor.
În fine, socotesc că, în general, grava muzicalitate a
originalului „a trecut" în româneşte, cu întreaga ei orchestraţie
(mai săracă, totuşi, în Armonie de seară). Fac excepţie poemele în
care traducătorul a scurtat versul - de ce? - cu o silabă sau două:
în Şarpele ce dansează, Întreagă (dau doar două exemple)
versiunea românească a devenit mai I prea săltăreaţă.
Micile sugestii, pentru eventuale modificări neesenţiale, se
află făcute pe manuscris, cu creionul: ele nu sunt deloc obligatorii,
indicând doar subiectivitatea celui care citeşte.
De la un capăt la altul, versiunea lui C.D. Zeletin se parcurge
cu o mare încântare estetică. Ea constituie - după părerea mea - o
remarcabilă biruinţă a expresivităţii româneşti, atunci când e
chemată să încorporeze culturii noastre poetice o seamă de
realizări de prim rang ale poeziei universale. Ea este de asemenea
o dovadă a unui talent de traducător care îmbină măiestria formală
cu sensibilitatea la tonus-ul tensionat al ideilor şi afectelor unui
poet bântuit de anxietăţi. Ea mi s-a impus ca fiind necesară, în
acest moment al culturii noastre, rezistând cu mândrie - şi adesea
depăşind - realizările existente în materie.
1 9 aprilie 1 989.
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Prof. dr. C. Dimoftache Zeletin
Preşedintele S.MS.P.R.

Societatea Medicilor Scriitori şi Publicişti din România
Demonstrarea legăturii artelor cu medicina e un truism,
aşadar o zădărnicie ...
În anul 1 928, eminentul anatomist, prozator şi muz1c1an
Victor Papilian ( 1 888-1 956) lansa, în amfiteatrul Ş coalei de Arte
Frumoase din Cluj , în faţa unui public mai larg ce venise să-l
asculte şi pe muzicianul ce era, ideea după care anatomia este
pentru artiştii plastici ceea ce pentru muzicieni este armonia:
„ Învăţaţi-le pe amândouă - îi îndemna marele profesor pe tinerii
artişti - însă când puneţi mâna pe paletă ori pe condei, uitaţi-le! "
Victor Papilian sugera astfel ideea c ă nu faptul, c i spiritul medical
trebuie să se afle dincolo de lucrarea artistului care, mai mult sau
mai puţin întâmplător, este medic.
Două sunt raţiunile care au condus la înfiinţarea Societăţii
Medicilor Scriitori şi Publicişti din România (S.M.S.P.R.). Prima,
de ordin general, ţine de o realitate epistemologică. Medicina e un
domeniu al cunoaşterii de maximă intelectualitate, placa turnantă
spre care se îndreaptă, fără contenire, tot ce este spor în
cunoaştere, de la fizica nucleară la filozofie. Acest fapt prilejuieşte
medicului poate cea mai adâncă, mai amplă şi mai justă reflecţie
privitoare la existenţă. Dacă nu e creatoare a omului, în orice caz
medicina e cea dintâi creatoare a climatului specific al
continuităţii umane, straja sacră a omenescului. Reflectându-l
deopotrivă în ce e mai teluric şi în ceea ce este mai eterat, ea nu-şi
poate refuza tentaţiile demiurgice, impulsurile creatoare, dintre
care arta rămâne cea dintâi. Într-un anume fel, Medicul e singurul
gânditor ce nu se poate sustrage Omului . . . Marile matrici ale
filozofiei şi ale artei, de la maieutica lui Socrate la psihologismul
retroproiectant al lui Proust, până la „Cântecul amintirii" al lui
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Sadoveanu, toate prefigurează în structura lor semantică, gesturi,
idei şi reflexe ale medicinii.
A doua ratiune ce a condus la crearea Societătii noastre e de
ordin temporal şi anume, existenţa unei literaturi româneşti scrisă
de medici, care a ajuns într-un punct înalt al maturizării ei. Nivel
apreciabil care ar cere un bilanţ de tipul unei istorii a literaturii
scrise de medici, deşi sensul evoluţiei formative al acestui tip de
artist e de la medic spre scriitor şi nu invers, artistul depăşind
medicul şi negându-l în sens hegelian.
Cele dintâi societăţi româneşti de literatură ori cultură au avut
în sânul lor medici creatori în beletristică: din cele mai vechi,
amintim Societatea Filosoficească a Neamului Românesc ( 1 789),
ASTRA ( 1 86 1 ), Junimea ( 1 864), Societatea Autorilor Dramatici
Români, Criterion - asociaţie de arte, filosofie şi litere etc. Este
semnificativ faptul că întemeietorul şi primul preşedinte al
Societăţii Scriitorilor Români din Ardeal ( 1 936) a fost medicul
Victor Papilian . . .
Primele încercări de unire într-o breaslă a medicilor scriitori
din ţara noastră îl privesc pe cel ce iscăleşte aceste rânduri. În
urmă cu aproximativ 35 de ani, am încercat, împreună cu
eminentul endocrinolog, poetul şi pictorul Alexandru Lungu, care
trăieşte astăzi în Germania, să înjghebăm o asociaţie a medicilor
scriitori şi chiar să scoatem o revistă, care, în planurile noastre, se
numea Apo/Ion. Cum însă disjuncţia era o · armă a vremii, am
renunţat la această idee . . . conjunctivă, primej dioasă pentru noi
toţi. Nu de mult, academicianul Ştefan Mileu, al cărui intern eram
la Institutul de Endocrinologie şi care ne asista în temerara
tentativă, îşi amintea cu plăcere de aceste începuturi . . . Peste trei
decenii, la 26 octombrie 1 987, dr. Mihail Mihail ide a avansat
U.S.S.M.-ului o propunere-memoriu de înfiinţare a unei astfel de
societăţi, care însă a fost întâmpinată de veto-ul conducerii . . .
Înfiinţarea Societăţii Medicilor Scriitori şi Publicişti din România
a răspuns, aşadar, unui vechi deziderat, însă a venit şi ca o
validare a dezvoltării literaturii scrise de artişti care au avut ca
profesie de bază medicina.
,

,

45 1
https://biblioteca-digitala.ro

Societatea Medicilor Scriitori şi Publicişti din România a luat
fiinţă ca urmare a iniţiativei dr. Mihai Mihailide, redactor şef al
săptămânalului Viaţa medicală, susţinută de un grup format de
medicii scriitori: Constantin Bogdan, Corneliu Ionescu, Ion
Hurjui, Florea Marin, Crişan Mircioiu, Nicolae Neagu, Victor
Săhleanu, Octavian Simu, Marin Gh. Voiculescu, C. Dimoftache
Zeletin. La 6 octombrie 1 990, s-a întrunit în Amfiteatrul Spitalului
Colţea din Bucureşti, Adunarea Generală a Medicilor Scriitori
care a votat înfiinţarea Societăţii Medicilor Scriitori şi Publicişti
din România şi a ales primul ei consiliu director: C.D. Zeletin,
preşedinte; C. Bogdan şi M. Mihailide, vicepreşedinţi, C. Ionescu,
secretar general; G.M. Gheorghe şi O. Simu, membri. La
23 noiembrie 1 990, societatea obţine personalitate juridică. Scopul
cel mai de seamă al Societăţii Medicilor Scriitori şi Publicişti din
România stă în cunoaşterea, valorificarea şi promovarea creaţiei
artistice a medicilor şi a altor truditori din lumea medicinii
româneşti. Societatea îşi propune să difuzeze creaţiile literare şi
publicistice ale membrilor ei, prin manifestări publice şi editări de
reviste, caiete literare, almanahuri. Ea captează scriitori formaţi în
cenaclurile literare ale medicilor din Capitală şi din provincie şi,
totodată, descoperă şi modelează tinere talente.
Personal, acord o atenţie cu totul aparte studenţilor în
medicină cu preocupări literare, în întrevederi de lucru, nu numai
publice dar şi personale, acestea din urmă având avantajul de a
constitui şi răspunsuri prompte chemării şi momentului acutizat al
sensibilităţii lor artistice. S .M.S.P.R. îşi propune de asemenea să
valorifice creaţia literară şi publicistică a medicilor din trecut, a
celor uitaţi sau necunoscuţi.
Câmpul de cercetare este mult mai vast decât se bănuieşte,
aşa că scoaterea la lumină a acestor valori artistice le va emancipa
şi de statutul subînţeles al diletantismului, ocazionalului ori a
faptului-curiozitate, integrându-le în structura valorică a literaturii
române. Ceea ce înseamnă implicit şi o preocupare de
istoriografie, împrumutând oarecare substanţă din istoria
medicinii, şi invers, lărgind cadrul acesteia, operaţie axiologică în
esenţă şi morală în ultimă instanţă. Aria cercetărilor se va întinde
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de la vârfurile cunoscute de toată lumea, cum ar fi V. Voiculescu,
până la anonimi ori uitaţi, cum ar fi - ca să ne limităm la un singur
exemplu - dr. Ştefan Crucianu, trăitor la sfărşitul celuilalt secol la
Paris, despre care mai nimeni nu ştie că e autorul celebrissimului
„Moş Crăciun": Moş Crăciun cu plete dalbei A sosit de prin
nămeţi . . .
Organizată în filiale, S.M.S.P.R. recunoaşte printre scopuri şi
pe acela de a stabili legături cu societăţi similare din alte ţări şi cu
organisme internaţionale integratoare. Activitatea ei publică este
apreciabilă şi ea s-a concretizat în ţinerea de conferinţe naţionale,
simpozioane, expoziţii, rotonde literare.
Prima Conferinţă Naţională, desfăşurată între 29 şi
30 noiembrie 1 99 1 la Bucureşti, în Sala de Consiliu a Facultăţii
noastre, a fost conjugată cu Simpozionul V Voiculescu, început în
Capitală şi continuat în satul natal al marelui scriitor medic,
Pârscov, judeţul Buzău. Tot cu acest prilej s-a bătut şi difuzat
medalia „V. Voiculescu", premieră în medalistica românească.
Este cel dintâi simpozion ce i s-a consacrat ilustrului scriitor.
A doua Conferinţă Naţională, desfăşurată între 27 şi
28 noiembrie 1 993 la Bucureşti, a fost conjugată cu Simpozionul
Jon Biberi, cea dintâi manifestare publică închinată personalităţii
complexe a acestui psihiatru, filozof, antropolog, prozator, critic
literar şi de artă. Şi cu acest prilej s-a bătut şi s-a difuzat o medalie
comemorativă.
A Treia Coriferinţă Naţională urmează să se desfăşoare
toamna aceasta şi să fie însoţită de un Simpozion Victor Papi/ian,
a cărui tematică va privi opera sa artistică: prozator, dramaturg,
muzician, om de teatru.
În afara conferinţelor naţionale, Societatea Medicilor Scriitori
şi Publicişti din România a organizat încă două simpozioane
consacrate unor importante figuri de scriitori medici. Astfel, la
23 ianuarie 1 993 s-a ţinut Simpozionul George Magheru ( 1 8921 952). Şi de data aceasta s-a realizat o admirabilă medalie
comemorativă; este opera marelui sculptor I. Jalea, în timp ce
medaliile V. Voiculescu, Ion Biberi şi Victor Papilian sunt opera
medalistului C. Dumitrescu . . .
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La iniţiativa preşedintelui S.M.S.P.R., s-a luat hotărârea de a
se consacra manifestări publice şi unor medici scriitori în viaţă,
care s-au impus prin opera lor în cultura română; astfel, la
2 noiembrie 1 994, a avut loc Simpozionul Victor Săhleanu
scriitorul, parte din comunicări (C.D. Zeletin şi I. Oprescu) fiind
publicate ulterior în suplimentul „Clipa cea repede . . . " pe care
săptămânalul Viaţa medicală îl oferă generos societăţii noastre şi
care a ajuns la al 1 3-lea număr. Toate manifestările de mai sus au
fost însoţite de expoziţii de carte adecvate subiectului şi au fost
mediatizate.
În sfârşit, consemnez cu plăcere trei evenimente din viaţa
societăţii: apariţia, în 1 993, a primului Almanah „Clipa cea
repede . . . " datorită sprijinului medicului scriitor, dna dr. Maria
Golăescu, eminent infecţionist, inaugurarea, în ziua de 28 mai
1 994, în Holul de onoare al Facultăţii noastre, a unui complex
sculptural dedicat lui V. Voiculescu, George Magheru, Ion Biberi
şi Victor Papilian, onorat de prezenţa scriitorilor Ştefan Aug.
Doinaş şi Laurenţiu Ulici, şi debutul - în sfârşit! - al acelor
ateliere de sub conducerea mea, cărora le-am dat numele de
Rotonde Literare.
Într-o convorbire tipărită în presă nu mult după înfiinţarea
S.M.S.P.R., interlocutorul mi-a pus şi o întrebare asupra
dificultăţilor Societăţii. Am răspuns că dificultatea este o condiţie
definitorie a tot ce există şi că, pentru noi, or fi importante
problemele financiare, de pildă, însă cele plasate mai în adânc, în
filozofia existenţei noastre ca breaslă aparte, sunt mai dificil de
rezolvat. Dădeam în acest sens exemplul unei dificultăţi mai greu
suportabile, care constă în faptul că ierarhia de valori medicale,
mai ferm structurată, nu este numaidecât superpozabilă ierarhiei
artistice, aşa că biruitorul dintr-o parte poate fi biruitul din alta . . .
Ierarhia artistică este mai fluidă, mai puţin previzibilă, mai
proteică, mai plină de surprize. În faţa acestei situaţii, Societatea
Medicilor Scriitori şi Publicişti din România nu se constituie nici
în for tutelar, nici în tribunal axiologic, nici în Capitoliu unde un
Petrarca să-şi primească încoronarea, ci mai curând într-o înfrăţire
454
https://biblioteca-digitala.ro

artistică liberă, într-o şcoală liberă, liberă mai întâi faţă de actul
justiţiar pe care îl reprezintă ierarhizarea.
Ascultându-şi propriile voci din adânc, fiecare scriitor medic
reflectează la eternitate, atent la secunda pe care i-o dăruieşte
cititorul.
Spitalul, S.S.M.B., 1, 1 1 1 995, pp. 49-50.
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Simion Bogdănescu
Limbaj moral
Astăzi, într-o lume ce se aruncă inconştient într-un marasm
lingvistic şi imagistic, într-o gestică exhibiţionistă (decăderea unui
popor se simte în primul rând în ceea ce gândeşte el şi ceea ce
exprimă!), bârlădeanul nostru, scriitorul medic, traducătorul de
prestigiu C.D. Zeletin, Preşedinte de onoare al Academiei
Bârlădene, cu demnitate adaugă prin cartea sa de Adagii (Editura
Athena, 1 999) un spor de înţelepciune luminii veacurilor, „privind
viaţa", cum s-ar exprima !brăileanu, ca pe un dar de înaltă
expresie morală. Esteticul se poate ivi şi din imoral, dar eticul îl
premerge şi se poate naşte numai din esteticul tăriei de caracter
asumate.
C.D. Zeletin este adept al memoriei-copil, pornind de la
sinele noician, de la devenirea întru fiinţă, într-o exprimare
lapidară (de altfel proprie apoftegmei):
„Dumnezeu nu este al tuturora, cât al fiecărora "
Justeţea şi verdictul timpului aduc pentru fiecare dintre noi
uitarea. Ingenuitatea amintirii constă în faptul că am vrea să
rămânem pe veci copii, căci altfel: „Memoria ne face bătrâni".
Mă farmecă la domnul Zeletin rigoarea gândirii morale (am
mai observat că este un poet moral, când mi-am exprimat în scris
părerea despre cartea numită Gaură-n cer), conjugată cu acel
spirit de fineţe pascalian: „Văd în delicateţe o religie a libertăţii
celorlalţi". Deşi, ca esenţă vizionară a gândirii, se doreşte un
contemplativ, diferit de ipostaza neliniştită a lui Blaise Pascal:
„Nu mă înfioară atât imensul necunoscut ce stă în faţa
necunoaşterii mele, cât mă îngrozeşte ceea ce-mi scapă în orice
moment al cunoaşterii... ". De fapt, e un pascalian întors, un invers
Ghilgameş care totuşi rămâne Ghilgameş:
„Toţi sunt egali în faţa morţii, dar ajung în faţa ei inegali !"
...
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Adagiile zeletiniene, cu un sfios zâmbet amar hamletian
depăşit de seninătatea tinereţii fără bătrâneţe, împlinesc, printr-un
ales limbaj moral, în cartea „cea veche a-nvăţaţilor mireni", legea
bunului simţ românesc: aceea de a şti că totdeauna viaţa este
cugetare!

Aşchii de spirit. Prefaţă de Valeriu Stancu.
Editura Cronica, Iaşi, 2009, pp. 73-74.
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C.D. Zeletin
George Dumitrescu, Esto memor
Medic, scriitor şi pictor născut în 1 922 în Bucureşti, George
Dumitrescu s-a format în România şi a ţinut legături strânse cu
ţara după ce, în 1 969, s-a stabilit în Elveţia. Scoasă de Editura
Viaţa Medicală Românească din Bucureşti, în anul 2008, Esto
memor este o carte de memorii care s-a bucurat de un mare succes
în mediul medical românesc. A fost lansată la Ateneul Român, în
prezenţa unui public numeros. Analiza cărţii a făcut-o
C.D. Zeletin, iar prezentarea biografică, dl. Dinu Zamfirescu.
Este cartea unui scriitor cult şi talentat, maestru al stilului
faptic aplicat rememorării unei vieţi pline de încercări dramatice,
un scriitor moral şi muncitor, cu o veghe neobosită îndreptată spre
destinul operei sale pe care a privit-o permanent în întregime.
Este o carte scrisă cu acea limpezime, linişte şi lipsă de poftă
recriminatorie, proprii sufletelor superioare, generoase şi înţelepte.
Povestirea decurge ca însăşi viaţa călătorilor ce nu-şi coboară
privirea înălţată la steaua lor, în care speră şi în care cred. E stilul
cumpănit al povestitorilor de rasă, lăsând să se simtă dincolo de
pagină arsura vremurilor străbătute, fără reproşurile şi fără jeluirea
la care ar avea dreptul, în ultimă instanţă, naturile lirice, iar firea
dr. Dumitrescu era una dintre acestea. Pe tot itinerarul biografic
l-au salvat existenţa tovarăşei de viaţă, mai mult munca şi, poate,
mai puţin norocul, dar mai ales credinţa în Dumnezeu, „fortăreaţa
sufletului".
Esto memor se aşează în rândul cărţilor importante ale
medicilor noştri scriitori. Ea poate sta cu justificare lângă vasta
operă memorialistică a medicului scriitor Constantin Argetoianu,
ori, mai târziu cu o generaţie, lângă volumul altui medic scriitor
de talent, Sergiu Stoicescu ( 1 898-1 970). Însă, în timp ce
dispoziţia scriitoricească a lui Argetoianu se lăfăia pe un spaţiu
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larg, într-o ţară liberă şi bine pornită, fără să-şi dea seama că stă
într-un apogeu din care o priveşte cu cinism şi revărsare a
siguranţei de sine, fără minimul fior al vreunei ameninţări
fundamentale; în timp ce talentul cert şi inteligenţa fină ale lui
Sergiu Stoicescu recompuneau spaţiul medicinii româneşti spre
care începea să se repeadă cobra bolşevismului, memoriile lui
George Dumitrescu privesc o ţară şi un tărâm spiritual doborâte
de-a binelea, dar în care opresiunea i-a forţat fără voie talentul
artistic să izbucnească într-o admirabilă eflorescenţă, care avea
să-i umple întregul spaţiu al surghiunului.
Astfel, putem şi noi repeta despre el şi despre Esto memor, ca
altădată Seneca, potrivit căruia viaţa e mai mult sau mai puţin
lungă după felul cum ştii s-o întrebuinţezi: Satis longa vita, si tota
bene collocaretur.
Şi doctorul George Dumitrescu a avut o viaţă lungă, mai ales
fiindcă a întrebuinţat-o pentru înălţarea prin artă.

Căminul românesc, Geneva, XXVIII, 3 ( 1 1 0),
septembrie 2009, pp. 1 6- 1 7. Fragment.
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G. Tutoveanu
•
Povestea lor

Leur histoire

Un fluture târziu
Se leagănă pe-o floare,
Sub cerul plumburiu,
Căzut şi fără soare.

Un papillon tardif
Le haut d'une jleur balance,
Sous un ciel plaintif.
Et dont le plomb avance.

Pe tot veşmântul lui
Din visuri de bacante,
Polen de aur nu-i,
Nici praf de diamante.

De ses chasubles d'hier
Et bacchanales folles,
Ni poudre d'orfier,
Ni diamants s 'envolent.

Un dor neisprăvit
L-abate-acum din cale,
S-adoarrnă ostenit
Pe veştede petale.

Vient de l'infini
Un grand desir informe,
Sur des petales jletris
Afin, afin qu 'ii dorme. . .

Spre ţărmuri de rubin
Vrea gândul iar să-i poarte.
Din Miazănoapte vin
Oftări adânci, de moarte ...

II pousse l'intention
Vers safalaise rose.
Arrivent a l'horizon,
Du Nord, soupirs moroses.„

Povestea lor o ştiu
Şi ce cumplit mă doare!
Un fluture târziu
Se leagănă pe-o floare ...

Je sais leur conte qui, vif,
Me peree de sa lance!
Un papillon tardif
Le haut d'une fleur balance ...
Tălmăcire de C.D. Zeletin

Răsăritul, XI, 1 , 2 septembrie 1 928, p. 2. Cuget clar, III, 25, 29 decembrie
1 938, p. 385. Curentul literar, III, 1 1 2, 24 mai 1 94 1 , p. 3 . G. Tutoveanu,
Albastru. Poezii alese, Editura Sfera, Bârlad, 2003, pp. 1 5 8 - 1 59. Tradusă în
franceză de C.D. Zeletin. Leur histoire. G. Tutoveanu, Poezii, ediţie îngrijită de
C.D. Zeletin, cu un medalion de Tudor Arghezi, Editura Sfera, Bârlad, 2007,
pp. 1 27- 1 30.
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20 1 0
Clubul traducătorilor „C.D. Zeletin" din Tecuci, înfiinţat în
anul 2003, a luat forma definitivă de Clubul de literatură
universală „C.D. Zeletin".
Cf • C. D. Zeletin 75, Editura S fera, Bârlad, p. 60 1 .
Mesaj descoperit cu întârziere pe telefonul celular, venind
din partea dr. Mihail Mihailide, directorul săptămânalului „Viaţa
medicală", medic scriitor, iatroistoriograf, vicepreşedinte al
Societăţii Medicilor Scriitori şi Publicişti din România, referitor la
articolul lui Sorin Lavric intitulat Picături savante, publicat în
„România literară", XLII, 5, din 1 9 februarie 20 1 O, p. 9 (text care
poate fi regăsit în C.D. Zeletin, Scrieri 3, Colecţia Distinguo,
Editura Spandugino, Bucureşti, 20 1 3 , pp. 94 1 -946) : „ 1 8 februarie
20 1 0, orele 1 6,50. Astăzi la ora 9, aş fi fost primul care să vă dea
o veste bună, chiar dacă v-aş fi trezit cu noaptea în cap. Nu v-am
putut obţine însă la telefon. Acum nu-mi mai rămâne decât să vă
felicit. Textul lui Lavric este splendid! Mihailide";

20 1 1
Cenaclul tinerilor medici şi studenţi medicinişti scriitori a fost
subiectul convorbirii dintre C.D. Zeletin şi Cristian Bleotu, din
cadrul emisiunii „Reviste şi cenacluri literare", transmisă miercuri
23 februarie 20 1 1 , orele 2 1 .30-22.00, de către Radio România
Cultural.
„Rotonda 1 3 " a Muzeului Naţional al Literaturii Române din
Bucureşti a comemorat, m1ercun, 23 martie 20 1 1 , ora 1 3 .3 0,
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împlinirea a patru decenii de la moartea lui Perpessicius,
fondatorul instituţiei. Au fost invitaţi să vorbească: Barbu
Cioculescu, Stancu Ilin, Constandina Stoian, Ion Oprişan,
Theodor Vârgolici şi CD. Zeletin.
Amfitrion: Radu Băieşu.
Cf. • Afişul.
La invitaţia Consiliului Judeţean Brăila şi a Casei Memoriale
„D.P. Perpessicius" din Brăila, cu ocazia comemorării a 40 de ani
de la moartea eminescologului, istoricului şi criticului literar
Perpessicius, în ziua de 29 martie 201 1 , CD. Zeletin a susţinut la
sediul Muzeului Brăilei, evocarea Amintirea lui Perpessicius.
Cf • Afişul. Invitaţiile;
• George Petrenco, În amintirea lui Perpessicius, în
Arcaşii de Brăila, 29 martie 201 1 ;
• Cristina Dosuleanu, Perpessicius, aşa cum îl ştiu prea
puţini, în Obiectiv Vocea Brăilei, joi, 3 1 martie 20 1 1 .
Joi 2 iunie 20 1 1 , orele 1 8, la Muzeul de istorie al
municipiului Bucureşti (Palatul Suţu), CD. Zeletin a prezentat
volumul muzicologului Viorel Cosma, 1 00 de portrete
sentimentale, Editura Fundaţia Culturală Gh. Speteanu, Bucureşti,
20 1 1 .
Cf. • Afişul.
În cadrul Serilor italiene de sub patronajul Institutului italian
pentru studii filozofice, marţi 7 iunie 20 1 1 , ora 1 9, la Teatrul
Odeon, Sala Studio, Calea Victoriei 40-42, Bucureşti, a avut loc
lansarea volumului bilingv: Michelangelo, Poezii. Opera omnia,
în traducerea poetului C.D. Zeletin, îngrijirea ediţiei aparţinând
Smarandei Bratu Elian. Lansarea a fost urmată de dezbaterea Un
geniu în dialogul artelor, la care au luat parte Smaranda Bratu
Elian, CD. Zeletin, Gabriel Liiceanu, directorul Editurii
Humanitas în care a apărut opera lirică integrală a lui
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Michelangelo Buonarroti. Comunicarea lui CD. Zeletin a avut ca
temă Istoria receptării poetului Michelangelo în România.
A urmat un program muzical complex, printre altele un grup
vocal interpretând melodia lui Jacopo Arcadelt, contemporan al
marelui artist, pe versurile madrigalului 1 47 al acestuia.
Cf • Afişul;
• Pliantul alcătuit de Smaranda Bratu Elian: „ . vocea
poetică a lui Michelangelo este [ . ] una din cele mai originale şi
înalte în concertul poeziei Renaşterii şi al poeziei în general.
Pentru ca măreţia operei sale de artist plastic să nu pună în umbră
această contribuţie esenţială la lirica universală, volumul oferă
cititorului român nu doar o versiune revăzută a traducerii tuturor
rimelor autorului, publicate de ilustrul traducător şi poet
CD. Zeletin, încă din 1 986, ci şi textul italian, astfel încât să poată
gusta atât savoarea originalului, cât şi perfecţiunea tălmăcirii."
.

.

.

.

Marţi, 13 decembrie 20 1 1 , dl prof. univ. dr. C. D. Zeletin,
invitat la Ploieşti de către preotul dr. Mihai Claudiu Băzăvan,
scriitor, şi de către redacţia revistei „Conştiinţa", a susţinut
dizertaţia Ecumenismul: necesitate sau provocare?, în Catedrala
Eroilor Tineri. Invitată de onoare a fost doamna Georgeta Filimi,
eminentul istoric.
Cu acest prilej, domnului C.D. Zeletin i-a fost înmânată
Diploma de Excelenţă pentru „excepţionala operă ştiinţifică ş1
scriitoricească pusă în slujba omului şi a Domnului."
Încredinţăm tiparului epigrama pe care domnul C.D. Zeletin
a făcut-o, evident, glumind, în ziua de 1 7 decembrie 20 1 1 , într-o
întâlnire de la Bucureşti:

Academia Bârlădeană
E condusă de-o cucoană,
Prezident prin drept divin
Fiind CD. Zeletin!
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20 1 2
În seara zilei de 1 5 ianuarie 20 1 2, la sediul Editurii
Spandugino din Capitală, a avut loc o serată literară consacrată
împlinirii a 1 62 de ani de la naşterea poetului Mihai Eminescu.
CD. Zeletin a susţinut comunicarea: Psihologia receptării lui
Eminescu. Timp de peste două ore, dizertaţia domniei sale a fost
urmărită cu mult interes de un public foarte select: membri ai
Societăţii Medicilor Scriitori şi Publicişti din România şi membri
ai Fundaţiei Spandugino.
Cf • Dr. Mircea Ciuhuţa, Serată literară, în Viaţa medicală,
XXIV, 4 ( 1 1 50), 27 ianuarie 20 1 2, p. 1 2.
Cu prilejul celei de a doua ediţii a Întâlnirilor din biblioteca
ta, organizată în ziua de 1 2 februarie 20 1 2, la sediul Editurii
Spandugino, de către directoarea instituţiei, doamna Lavinia
Spandonide, CD. Zeletin, autorul recentului volum de proză
apoftegmatică Zdrenţe în paradis, apărut în Editura Spandugino, a
susţinut dizertaţia: Forme literare între impulsul lapidarităţii şi al
expansiunii.
„Vorbitorul a făcut un amplu excurs în literatura universală a
liricii gnomice, pornind de la poeţii antici ionieni Teognis,
Dioscoride, Menandru ş.a., până la scriitorii români care au
practicat poemul într-un vers - Ion Pillat, Lucian Blaga, Victor
Săhleanu ş.a."
Cf • Dr. Mircea Ciuhuţa, Serată culturală, în Viaţa medicală,
XXIV. 7 ( 1 1 53), 1 7 februarie 20 1 2, p. 1 2 .
În ziua de 2 0 martie 20 1 2, l a sediul Fundaţiei Spandugino din
Bucureşti, s-a des �şurat a treia ediţie a evenimentului medical şi
literar intitulat „Intâlnirile din biblioteca ta". Preşedintele
Fundaţiei, doamna Lavinia Spandonide, l-a avut ca invitat pe
scriitorul CD. Zeletin, preşedintele Societăţii Medicilor Scriitori
şi Publicişti din România. Asistenţa a fost formată, în cea mai
466

https://biblioteca-digitala.ro

mare parte, din membrii Cenaclului Tinerilor Medici Scriitori din
Bucureşti.
Prelegerea invitatului Fundaţiei s-a intitulat: Excurs privitor
la tâlcul existenţei unor mari personalităţi ale medicinii
româneşti, de la Carol Davila până la George Emil Palade.
Cf • Dr. Mircea Ciuhuţa, Excurs erudit, în Viaţa medicală,
XXIV, 1 4 ( 1 1 60), 6 aprilie 20 1 2, p. 1 2 .
În ziua de 24 martie 20 1 2, l a iniţiativa doamnei Lavinia
Spandonide, preşedinta Fundaţiei Spandugino, au fost
comemoraţi, la Cimitirul Bellu din Capitală, cercetătorul ştiinţific,
doctorul Theodor Spandonide ( 1 920--2 0 1 1 ), endocrinolog, şi
profesorul de anatomie Grigore T. Popa ( 1 892-1 948), savantul
care a descris sistemul post hipotalamus hipofizar.
Personalitatea celor doi comemoraţi a fost evocată de către
prof dr. CD. Zeletin, membru al Academiei de Ştiinţe Medicale,
preşedintele Medicilor Scriitori şi Publicişti din România.
Cf • Dr. Maria Dragotă, Rememorări, în Viaţa medicală,
XXIV, 1 4 ( 1 1 60), 6 aprilie 20 1 2, p. 1 1 .
Joi, 29 martie 20 1 2. Librăria Humanitas (Bucureşti, lângă
Biserica Kretzulescu), CD. Zeletin prezintă, alături de Neagu
Djuvara, Alex Ştefănescu şi Lidia Bodea, volumul: Radu
Mărculescu. Mărturii pentru Judecata de Apoi adunate din
gulagul românesc, Editura Humanitas, Bucureşti, 20 1 2.
Alocuţiunea lui CD. Zeletin s-a axat pe arta şi adâncurile scrierii
lui Radu Mărculescu.
„Am vorbit alături de mult admiraţii de mine (şi de alţii)
Lidia Bodea, Neagu Djuvara şi CD. Zeletin." (Alex. Ştefănescu,
Scripta manent. Cauza răului, în România literară, XLIV, 1 9, 1 1
mai 20 1 2, p. 5.)
Cf. • Afişul.
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„Serile italiene" patronate de Institutul italian pentru studii
filozofice a organizat, miercuri 1 1 aprilie 20 1 2, la Librăria
Humanitas Kretzulescu, Calea Victoriei 45, Bucureşti, dezbaterea
intitulată: Traducerea: artă sau meşteşug? Manifestarea a fost
prilejuită de apariţia volumului: Dante Alighieri, Infernul.
Traducere de Marian Papahagi, apărută în Editura Humanitas.
Invitaţi: Rodica Zafiu şi CD. Zeletin. Au participat la discuţii,
printre alţii, profesorii Smaranda Bratu Elian, Doina Condrea
Derer, Grete Tartler. „De acord cu ideea de palimpsest - scrie
Grete Tartler - prin care să fie redate, subiacent, dinamica şi
culoarea limbii din care se face traducerea. CD. Zeletin sublinia
cât de necesară este, pentru traducător, o vastă şi complexă
cultură, din acest punct de vedere, traducerea lui Marian Papahagi
fiind o reuşită „ virilă" (comparabilă, în opinia sa, cu unele nivele
ale perfecţiunii atinse în această artă de către Coşbuc)."
Cf • Afişul şi Pliantele;
•
Grete Tartler, Transparentă, aspră, vie: traducerea
Infernului În hermeneutica lui Marian Papahagi, în
România literară, XLIV, 1 7, 27 aprilie 20 1 2, p. 22.
În ziua de 27 aprilie 20 12, CD. Zeletin, a fost invitat de
A.M.F.O.R. („Asociaţia Medicilor şi Farmaciştilor Ofiţeri de
Rezervă General doctor «Carol Davila»"), la Cercul Militar
Naţional din Bucureşti, unde a susţinut dizertaţia: Poezia, entitate
umană eternă ori temporară? I
Cf • Afişul. Invitaţiile;
•
Revista Academia Bârlădeană, XIX, 2(47), trimestrul
11, 20 1 2, p. 2.
Postul TV Trinitas a transmis, sâmbătă 5 mai 20 1 2, orele
1 6.30- 1 7.30 dialogul dintre CD. Zeletin şi Vasile Bănescu, având
ca subiect: Umanismul creştin. Reflectarea În artă.

468

https://biblioteca-digitala.ro

În ziua de 3 0 mai 20 1 2, cu ocazia celei de a VII-a ediţii a
Târgului de carte Bookfest, a fost lansat primul volum din seria
Scrieri de CD. Zeletin, prevăzută a avea şapte volume, apărut în
eleganta colecţie „Distinguo" a Editurii Spandugino. Dezbaterile
asupra cărţii au fost deschise de doamna Lavinia Spandonide, şi
au fost susţinute de prof. univ. Smaranda Bratu Elian, cunoscută
italienistă, prof. univ. Radu Şerban Palade, medic scriitor şi acad.
Solomon Marcus, matematician, lingvist, filozof.
A răspuns CD. Zeletin, care a ţinut să precizeze că, deşi
volumul lansat ilustrează mai multe genuri literare, întâia sa
vocatie, în ordine valorică şi afectivă, rămâne poezia.
Cf • Dr. Mircea Ciuhuţa, Întâia vocaţie, poezia, în Viaţa
medicală, XXIV, 23 ( 1 1 69), 8 iunie 20 1 2, p. 1 2 .
Luni, 1 1 iunie 20 1 2, l a sediul central al Bibliotecii
Metropolitane din Bucureşti, Sala Mircea Eliade, CD. Zeletin
susţine prelegerea: Scriitorul Ionel Necula, între localismul
tecucean şi interesul istoriografic naţional, prilejuită de apariţia
cărţii acestuia, Eminescu în tentaţii metafizice, Editura Rafet,
Râmnicu-Sărat, 2 0 1 2 .
Cf • Afişul.
Miercuri, 1 3 iunie 20 1 2, ora 1 8 .00, CD. Zeletin prezintă în
Rotonda Muzeului Naţional al Literaturii Române, volumul de
versuri Fără tihnă al poetei Honorina Ina Chitic, membră a
Uniunii Scriitorilor din Suedia, membră a Societăţii Medicilor
Scriitori şi Publicişti din România.
Cf • Afişul.
• Al. I. Trifan, Gemele din cotidian, în Viaţa medicală,
XXIV, 40, 5 octombrie 20 1 2, p. 20.
Luni 9 iulie 20 1 2, Universitatea de Medicină şi Farmacie
„Gr.T. Popa" din Iaşi a decernat titlul de Doctor Honoris Causa al
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Universităţii ieşene profesorului dr. Constantin Dimoftache
[CD. Zeletin], membru titular al Academiei de Ştiinţe Medicale
din România, preşedintele Societăţii Medicilor Scriitori şi
Publicişti din România. În marea sală, arhiplină, a Senatului,
C Dimoftache Zeletin a fost prezentat de prof dr. Vasile
Astărăstoae, rectorul Universităţii, iar decanul Facultăţii de
Medicină, prof dr. Doina Azoicăi, a dat citire unui amplu şi
consistent Laudatio. Constantin Dimoftache Zeletin a răspuns
printr-o alocuţiune intitulată Gânduri despre onoare, publicată
ulterior în forma integrală în revista Ateneu (Bacău), XLIX,
numerele 9 ( 5 1 7), septembrie 20 1 2, p. 8 şi 1 0 ( 5 1 8), octombrie
20 1 2, p. 8, iar în volumul de faţă, la p.2 1 8 .
Cf • Afişul.
• Preşedintele SMSP.R. omagiat de UMF
Gr. T Popa ",
în Viaţa medicală, XXIV, 27, ( 1 1 73 ), 6 iulie 20 1 2, p. 1 .
• CD.
Zeletin Doctor Honoris Causa, Dr. Richard
Constantinescu, Onoare şi onoruri, în Viaţa medicală,
XXIV, 28 ( 1 1 74), 1 3 iulie 20 1 2, p. l .
• Facebook, 4 iulie 20 1 2.
• Gina Popa, Omul zilei de Luni, în Evenimentul (laşi),
XIX (6457), luni 9 iulie 20 1 2, p. 20.
„

13 septembrie 20 1 2, în Sala Dialog a Primăriei Sectorului 2,
Bucureşti, CD. Zeletin vernisează, împreună cu criticul de artă,
doamna Adina Nanu, Expoziţia de sculptură Să locuim în iubire, a
Elenei Surdu Stănescu.
Cf • Afişul. Programul.
• CD: film de Dan Dumitrescu.
3 octombrie 20 1 2 . CD. Zeletin a fost invitat să verniseze
Expoziţia de pictură Metamorfoze a Suzanei Bantaş, preşedinta
Cenaclului „I. Ţuculescu" al medicilor artişti plastici, deschisă la
Casa Centrală a Armatei, Bucureşti.
Cf • Afişul şi Pliantul.
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Miercuri 7 noiembrie 20 1 2. „Instituţia Alma mater a
laureatului Nobel din 1 974 - de altfel singura universitate de
medicină din România care îşi poate trece în palmares un
absolvent laureat Nobel - a aniversat împlinirea unui secol de la
naşterea lui George Emil Palade" (dr. Aurel F. Marin): e vorba de
U.M.F. „Carol Davila" Bucureşti.
În prezenţa ministrului educaţiei şi cercetării, a preşedintelui
Academiei Române, a primarului Capitalei, a rectorului
Universităţii de Medicină şi Farmacie, suita celor cinci comunicări
s-a încheiat cu un amplu Excurs genealogic asupra familiei
savantului omagiat, prezentat de prof. dr. C. Dimoftache Zeletin.
Cf • Dr. Aurel F. Marin, Periplu omagial, în Viaţa medicală,
XXIV, 46 ( 1 1 92), 1 6 noiembrie 20 1 2, p. 2.
• Invitaţia. Afişul.
Duminică 1 8 noiembrie 20 1 2. În aula Palatului Cantacuzino
de pe Calea Victoriei, Editura Spandugino a lansat volumul
omagial intitulat George Emil Palade. Crestomaţie de familie,
apărut în colecţia Distinguo. Ediţia este îngrijită de Anca
Michaela Israil, Radu Şerban Palade şi C.D. Zeletin şi cuprinde
l 049 de pagini. Volumul, conţinînd documente scrise ori
fotografice, facsimile şi fotografii de valoare, multe inedite, cât şi
ample cercetări genealogice, a fost prezentat de către autorul
acestora din urmă, C.D. Zeletin. Întâlnirea s-a încheiat cu un
Recital Chopin, susţinut de pianista Elisabeth Sombart din
Elveţia.
Cf • Invitaţie. Pliant.
•
Dr. Maria Dragotă, Interferenţe, în Viaţa medicală,
XXIV, 47, ( 1 1 93 ), 23 noiembrie 20 1 2, p. 1 2.
Luni 1 9 noiembrie 20 1 2, între orele 1 3 şi 1 4, în studioul
Radio Cultural, Corina Negrea s-a întreţinut pe subiectul Centenar
George Emil Palade cu profesorii Radu Şerban Palade şi
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Constantin Dimoftache Zeletin, în cadrul em1smn11 „Ştiinţa în
cuvinte potrivite".
22 noiembrie 20 1 2. Editura Spandugino lansează, la Târgul
internaţional Gaudeamus - carte de învăţătură, cel de al doilea
volum de Scrieri ale lui CD. Zeletin, dintr-o serie prevăzută a
cuprinde un număr de şapte, toate în colecţia Distinguo.
Au luat cuvântul: doamna Lavinia Spandonide, directorul
Editurii, istoricul literar Mircea Co/oşenea şi academicianul
Solomon Marcus. În încheiere, CD. Zeletin a dezvoltat ideile pe
care se reazemă scrierile sale.
Cf • Afişul.
• Dr. Mircea Ciuhuţa, Paşi prin labirintul Târgului de
carte, în Viaţa medicală, XXIV, 48 ( 1 1 94), p. l şi 1 4,
3 0 noiembrie 20 1 2.

20 1 3
În ziua de 1 5 ianuarie 20 1 3 , în Aula Palatului Cantacuzino
din Bucureşti, Fundatia şi Editura Spandugino au consacrat cea de
a IV-a ediţie a ,, Întâi nirilor din biblioteca ta" aniversării naşterii
poetului naţional Mihai Eminescu. Manifestarea, având şi caracter
muzical (s-a prezentat în primă audiţie compoziţia pentru vioară şi
pian Un bestiar mitologic de Dan Dediu, rector al Universităţii
Naţionale de Muzică din Bucureşti, dar şi un Recital Eminescu,
prezentat de Corala Divina Armonie, dirijată de Marius Firea), s-a
bucurat şi de auspiciile UNESCO.
Laudatio a fost rostit, în ordine, de către:
- scriitorul C.D. Zeletin, Necontenit Eminescu: Stelele-n cer;
- acad. Solomon Marcus, Datori lui Eminescu;
- prof. univ. dr. Mihai Zamfir, Un alt Eminescu.
Cf • Pliantul şi invitaţia.
• Dr. M.D., Poezie şi muzică, în Viaţa medicală, XXV,
3 ( 1 20 1 ), 1 8 ianuarie 20 1 3 , p. 4.
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Vineri 22 februarie 20 1 3 , în Amfiteatrul George Emil Palade
al Facultăţii de Medicină a U.M.F. „Carol Davila" Bucureşti, în
cadrul unei solemnităţi speciale, Colegiul Medicilor din
Municipiul Bucureşti a acordat distincţii unor reprezentanţi ai
elitei medicale. Printre cei onoraţi se află şi preşedintele de onoare
al Academiei Bârlădene, domnul prof. univ. C. Dimoftache
Zeletin, căruia i s-au acordat Diploma de excelenţă „pentru merite
deosebite în întreaga activitate" şi medalia adiacentă din argint.
Cf • Pliantul.
Sâmbătă 23 noiembrie 20 1 3, la Târgul internaţional
Gaudeamus - carte de învăţătură, ajuns la a 20-a sa ediţie, a fost
lansat volumul C.D. Zeletin, Scrieri 3, Editura Spandugino,
Bucureşti, 20 1 3 , cuprinzând, într-un număr de 974 de pagini,
volumul de eseuri şi evocări Distinguo apărut în Editura
bucureşteană Vitruviu, în anul 2008, şi Rămânerea trecerii,
Editura Spandugino, 20 1 1 .
Lucrarea, apărută într-o elegantă ţinută editorială, a fost
prezentată de Lavinia Spandonide, director al Fundaţiei şi Editurii
Spandugino, istoricul literar Mircea Coloşenco, acad. Solomon
Marcus şi medicul scriitor Corneliu Zeana, cardiolog, conferenţiar
universitar.
În încheiere, C.D. Zeletin a dizertat asupra semantismului şi a
sensurilor filozofice ale titlurilor celor două volume conţinute de
Scrieri 3.
Cf • Gaudeamus, invitaţie, Viaţa medicală, XXV, 47, 22
noiembrie 20 1 3, p. 1 6.
•
Dr. Mircea Ciuhuţa, Scrieri în templul cărţii, în Viaţa
medicală, XXV, 48, 29 noiembrie 20 1 3, p. 1 6.
6 decembrie 20 1 3 : ;,Domnul C.D. Zeletin ne-a dăruit,
împreună cu ample lămuriri, o preţioasă fotografie din anul 1 932,
reprezentând faţada Şcolii Normale „Principele Ferdinand" din
Bârlad. În sania din imagine se află Olimpia Cârlan ( 1 902-200 1 ),
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profesoară de limba franceză la Liceul Iorgu Radu, mătuşă a lui
C.D. Zeletin, împreună cu două colege. Nu peste mult timp,
căsătorindu-se cu profesorul Jean Lozach, Olimpia, devenită
Lozach, avea să se stabilească în Franţa, unde şi-a trăit toată viaţa
de aproape 1 00 de ani.
Iubitoare statornică a Bârladului, a fost prietenă cu
profesoarele Veronica Tuchilă şi celebra (în Bârlad) „Doamna
Fotino", poliglotă, despre care a şi scris."
Cf • Academia Bârlădeană, XXI, 2(55), trimestrul II,
20 1 4, p. 3 .

20 1 4
2 2 noiembrie 2 0 1 4, Bucureşti, Târgul de Carte Gaudeamus.
Editura Spandugino din Bucureşti lansează, în aceeaşi elegantă
colecţie Distinguo, volumul lui C.D. Zeletin, Scrieri 4.
Istoriografice, 1 390 de pagini. Volumul cuprinde în cea mai mare
parte scrieri şi documente istorice inedite, de o apreciabilă
varietate, consacrate unor personalităţi născute în ceea ce atlasul
geografic numeşte Podişul sau Dealurile Tutovei; scrieri care,
spune autorul în Cuvânt înainte, „nu stau în lumina, cât în
penumbra inspiraţiei artistice care animă volumele precedente".
Astfel, Scrieri 4 cuprinde contribuţii documentare privitoare
la doctorul Alexandru Brăescu ( 1 860-1 9 1 7), creatorul
învăţământului universitar de psihiatrie din Moldova şi ctitor al
Aşezămintelor psihiatrice de la Socola; voh.imul Scânteind ca
Sirius ... , închinat biografiei de tinereţe a poeţilor G. Tutoveanu
( 1 872-1 957) şi Zoe G. Frasin ( 1 872-1 940), mătuşă a poetului Ion
Barbu; Contribuţii documentare la viaţa şi opera filozofului şi
sociologului Ştefan Zeletin ( 1 882-1 934), creatorul sociologiei
româneşti modeme; biografia tenorului de reputaţie europeană
Tomel Spătaru ( 1 909- 1 96 1 ). Volumul se termină cu un mănunchi
substanţial de propuneri etimologice originale, ingenioase şi foarte
verosimile.
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Au luat cuvântul: doamna Lavinia Spandonide, directoarea
Editurii, care a vorbit despre locul lui C.D. Zeletin în ansamblul
apariţiilor din colecţia Distinguo a Editurii Spandugino, doamna
Georgeta Filitti, istoric, care a subliniat surprinzătoarea erudiţie,
arta de a face legături între evenimente şi faptul că demersul lui
C.D. Zeletin e de natură să salveze documente de la pieire.
Academicianul Solomon Marcus, în calitatea sa de matematician
şi lingvist, a analizat unele etimologii propuse de C.D. Zeletin,
exprimându-şi satisfacţia intelectuală, şi în special ştiinţifică, pe
care i-au produs-o.
În final, C.D. Zeletin a precizat logica acestui volum de
istoriografie în suita sa de scrieri artistice publicate la Editura
Spandugino.
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Harta României Mari desenată în anul 1924 de către tatăl lui
C. Dimoftache Zeletin, Nicolae C. Dimoftache,
elev în clasa a treia a Seminarului Sfântul Gheorghe din Roman.
C. D. Zeletin s-a născut pe vremea României Mari...
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Nicolae Dimoftache ( 1 908- 1 99 1 ),
tatăl lui C. D. Zeletin, ·
fotografiat în 1 9 1 5.
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GHEORGHE

I.

ŢARALUNGA (1885-1 963) LA VÂRSTA ADULTA

Bunicul dinspre mamă al lui C. D. Zeletin.
Coborâtor dintr-o veche familie de răzeşi înstăriţi şi de preoţi, din satul Laz,
comuna Onceşti, judeţul Bacău. Numele unui înaintaş mai îndepărtat, Terinte
Ţarălungă, este menţionat de Eminescu ( Timpul,

9 august 1 88 1), ca fund emblematic

pentru onomastica pur latină şi pentru neamul românesc.

Inteligent, cu personalitate puternică, frumos, avea o fire francă şi se autoinstruia
necontenit. înzestrat cu o memorie foarte bună, era un pasionat al istoriei, având
un c ult pentru patrie, neam şi pentru Eminescu, în fiecare odaie a casei existând
obligatoriu un exemplar al poeziilor lui, iar prin anii
frumos, era o fiinţă duioasă.

'40, al Operei politice. Cânta foarte

Arestat politic, prin sentinţa penală a Tribunalului Militar Bucureşti, raionul
Nicolae Bălcescu, nr.

106 din 15

mai

1 959, Dosarul 1099/ 1 959, este condamnat la ani

grei de închisoare, deşi era bătrân, învinuit de a nu fi denunţat existenţa organizaţiei
subversive Frontul Eliberării Patriei, întinsă prin părţile Bacăului.
A murit în închisoarea Jilava, la

11

martie

1963, la aproape 80 de ani, tată a şase

copii care-l căutau cu mare zbucium fară să-i dea de urmă. Moartea lui a scurtat viaţa
fiicei lui celei mari, mama lui C. D. Zeletin.
Certificatul de deces, obţinut târziu de tot, emis sub egida Ministerului Sănătăţii,
raionul Nicolae Bălcescu, Bucureşti, sub nr.

1 66/12

martie

1963,

iscălit de doctorul

Bogăţeanu Victor, menţionează printre cauzele morţii asfixia, compresiunea pe esofag
şi trahee, hemoragia, simptome care pot foarte uşor sugera martirizarea, omorârea...
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GHEORGHE I. ŢARÂL UNGA
1 885 - 1 963
Bunicul dinspre mamă al lui C. D. Zeletin, de pe Laz, comuna Onceşti,
judeţul Bacău, reprezentat ca sergent-conducător al escadronului de
cavalerie al Regimentului

7

Călăraşi din Iaşi. Iubitor de istorie, muzică şi

poezie, îniestrat cu o personalitate puternică.
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1 906

Familie răzăşească din satul Ruget, comuna Vultureni, judeţul Tecuci,
astăzi j udeţul Bacău.

Neculai Cârlan, străbunicul lui C. D. Zeletin
De la stânga, rândul întâi: Clotilda Codreanu (fata Zoei, fiica lui Neculai
Cârlan, ce se va căsători cu Ion Focşăneanu); Victoria Nebune/ea, soră mai
mare a lui Neculai Cârlan, în braţe cu Victoria, fetiţa lui Ion Cârlan; Neculai
Cârlan ( 1 845- 1933); Tasiia, n. Ţugulea ( 1 850- 1 928), soţia lui Neculai Cârlan;
fetiţa lui Ion Cârlan, Olimpia ( 1 902-200 1 ) , ce se va căsători în Franţa cu prof.
Jean Lozach; Ion Cârlan ( 1 875- 1950), învăţător, deputat, apoi senator în
primul parlament al României Mari; soţia sa, Maria Cârlan, n. Rogoz ( 1 8 8 1 1962) ş i Aglaia N. Cârlan ( 1 880- 1930), c e s e va căsători în 1 9 1 0 c u Gheorghe I .
Ţarălungă ( 1 885- 1963) din satul Laz, comuna Onceşti, judeţul Tecuci, bunicii
dinspre mamă ai lui C. D. Zeletin.
Rândul al doilea: Dumitru N. Cârlan ( 1 892- 1 976), viitor matematician,
ofiţer de carieră, de două ori Cavaler al Ordinului Mihai Viteazul (în cele
două Războaie Mondiale) ; Savel N. Cârlan ( 1 885- 1 967), viitor medic şef al
Judeţului Tecuci, Cavaler al Ordinului Mihai Viteazul în al Doilea Război
Mondial, Constantin N. Cârlan (1 890- 1970), viitor preot şi protoiereu. Sub
comunişti, ultimii doi au avut domiciliul forţat, unde au şi murit.
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Bunicii paterni şi părinţii lui C. Dimoftache Zeletin.
10 septembrie 1934.
De la stânga: învăţătorul Constantin Dimoftache, învăţătoarea Maria
Dimoftache, n. Ţarălungă, preotul Nicolae Dimoftache, Natalia
Dimoftache, n. Palade, cu micul Paul (Lulu) în braţe, care tocmai
împlinise 6 luni.
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Burdusaci, primăvara anului 1 94 1 ,
podul d e peste pârâul Zeletin.
De la stânga: I. (?) Manole, inspector şcolar, Cleopatra
Manole, n. Stăncuţă, Maria Dimoftache, învăţătoare, Virginia
Popa, învăţătoare, preotul Nicolae Dimoftache şi, în primul rând,
Cezar Popa, Puiu Manole, Dada (C. Dimoftache Zeletin) şi Lulu
(Paul Dimoftache).

Burdusaci, 26 octombrie 1 939
De la stânga, verii: Cezar Popa ( 1 932-20 1 1), Dada
(C. D. Zeletin, n. 1935) şi Lulu (Paul Dimoftache, n. 1 934).
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Bârlad, Bulevardul Epureanu 42. Fundătura.
Casa poetului G. Tutoveanu. În faţa acestei portiţe, C. D.
Zeletin, elev prin anii '50, a trăit una din cele mai puternice
emoţii din viaţă„.

Grădina casei lui G. Tutoveanu, prin anii 194 1 - 1 942. La
capătul aleii cu stânjenei, poetul cu soţia sa, Zoe G. Frasin.
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Plicul unei scrisori adresate, la 1 0 octombrie 1 948, de
către G. Tutoveanu scriitorului Ion Buzdugan, fost secretar
al Sfatului Ţării, erou al unirii Basarabiei cu Ţara Mamă,
România.
Textul scrisorii a fost sustras de-a lungul anilor cu
ocazia multelor descinderi ale securităţii, care a lăsat numai
anvelopa, pentru ca subtilizarea să nu se observe...
Ion Buzdugan ( 1 887- 1 967) a fost unul dintre cei dintâi
membri ai Academiei Bârlădene.
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Bucureşti, 1955, cercul literar discret, acasă la poetul Ion
Larian Postolache, strada Dobroteasa 1 (Căuzaşi), la care lua
parte şi scriitorul C. D. Zeletin, pe atunci student la medicină.
De la stânga.
Rândul de jos: violonistul Constantin Bobescu, scriitorul Radu
D. Rosetti, poetul Ion Larian Postolache şi
băiatul lui, Sorin.
Rândul de sus: poetul Teodor Dragomirescu, scriitorul Nicolae
Crevedia, doctorul I. Popescu-Sibiu, scriitorul

Eugen Barbu.
Arhiva C. D. Zeletin.
Inedit.
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Scriitori prieteni ai lui C. D. Zeletin, Bucureşti, 1 956.
De la stânga: Virgil Carianopol, Radu D. Rosetti şi Dimitrie Iov.
Foto: poetul Ion Larian Postolache.
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George Catargi, Dimineaţă pe Valea Oltului, 1955.
Ulei pe pânză.
Colecţia C. D. Zeletin

Înserare în Parcul Carol I, Bucureşti, 5 iunie 1 957.
De la stânga, scriitorii: C. D. Zeletin, G. G. Ursu, Ion
Buzdugan. În fundal, Gigan tul, sculptură de Fr. Storck.
Foto: ing. Paul Dimoftache, fratele lui C. D. Zeletin.
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Fraţii Paul Dimoftache (stânga) şi Constantin Dimoftache Zeletin,
studenţi. Bucureşti, 6 decembrie 1957, parapetul Dâmboviţei la Podul
Izvor.

Scriitorul I. D. Muşat
( 1 898- 1 983), unchi al lui
C.

D. Zeletin.

Portret în peniţă de Lucia Piso.
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Doctorul
C. Dimoftache Zeletin,
aşa cum şi-l imagina,
în ziua de 22 noiembrie
1 959, pictorul George
Catargi, că are să arate
la 40 de ani...

Dr. C. Dimoftache Zeletin,
1 958, intern prin concurs
la Clinica de Chirurgie
a Spitalului de copii
Grigore Alexandrescu din
Bucureşti.
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1959.

Dr. C. Dimoftache Zeletin,
intern al clinicilor
universitare din Bucureşti.
Foto: poetul Ion Larian
Postolache

1 959.

C. Dimoftache Zeletin,
student medicinist.
Foto: poetul Ion Larian
Postolache
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C. D. Zeletin
medic la Hunedoara, 196 1 .
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Doctorul C. Dimoftache
1 3 mai 1962,
ziua când s-a întors la
Sanatoriul de tuberculoză
osteoarticulară
infantilă
din
Mangalia,
venind
de la Bucureşti, unde
participase la concursul
pentru ocuparea postului
de cercetător ştiinţific la
Catedra de Biofizică a
Facultăţii de Medicină
medico
a
Institutului
farmaceutic.
Î n curtea dinspre nord
a Sanatoriului. Î n spate,
micul golf.

Zeletin,

Sanatoriul de tuberculoză
osteoarticulară de copii
din Mangalia, la câţiva paşi
de plajă, unde a lucrat, ca
medic, între anii 196 1 - 1962,
C. D. Zeletin. Aici a terminat
de tradus Florile Răului, de
Charles Baudelaire, în prima
variantă.
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C.

D. Zeletin, 1 964.

C. D. Zeletin, 1964.

Buşteni, 1 965.
Fraţii C. D. Zeletin
şi Paul Dimoftache.
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C. D. Zeletin, 1 965 şi 1 967.

Facultatea de Medicină,
Bucureşti, 1 967.
C.

Dimoftache Zeletin

în Laboratorul de
microspectrofotometrie.
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Toamna anului 1965.

C. D. Zeletin în biblioteca profesorului
de anatomie Francisc Rainer ( 1 874-1 944)
lăsată moştenire Institutului de Antropo
logie al Academiei Române. Aici a cercetat
ani la rând toate publicaţiile şi cărţile care
au aparţinut savantului, dintre care unele
conţineau sublinieri şi adnotări.
Cele două pagini în limba elină sunt
reproduse după Simposion de Platon, edi 
tat în Franţa de Leon Robin, şi poartă pe
manşetă adnotări în greacă şi franceză ale
lui Francisc Rainer. Să se remarce respec
tul pentru textul elin, în care nu face nici
măcar sublinieri.
Institutul de Antropologie, care poartă
astăzi numele savantului, se află la etajul
întâi al clădirii la al cărei parter, ocupat
după moartea lui Rainer de Catedra de
Biofizică a Facultăţii de Medicină a U.M.F.
„Carol Davila" Bucureşti, funcţiona Labo
ratorul de citospectrofotometrie în care a
lucrat două decenii C. D. Zeletin.
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Sculptorul

Dimitrie Tarază
1 896- 1967.

Artist multiplu şi om
înţelept, sfătuitor şi
prieten mai vârstnic în
anii adolescenţei şi ai
formării lui
C. D. Zeletin.

1 968, Bucureşti, strada M. Eminescu 1 22.

Perpessicius şi C. D. Zeletin.

Frunze din arborii de pe Bulevardul Epureanu din Bârlad ...

Etajeră sculptată în lemn de Dimitrie Tarază. Dimensiuni: 78 x 34 cm.
Colecţia C. D. Zeletin
499
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C. D. Zeletin cu sora lui, Gabriela,
studentă medicinistă, Bucureşti, 1 968.

Ing. Paul Dimoftache,
fratele lui

C. D. Zeletin
în anul 1 968.
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Alexandrina Enăchescu Cantemir ( 1 88 1 1 970) , sora mamei (Constanţa) lui George
Emil Palade ( 1 9 12-2008), împreună cu (de la
stânga) fraţii Paul şi Constantin Dimoftache
(C. D. Zeletin), avându-l între ei pe băieţelul
Florin Turcu, în vârstă de trei ani, viitor eminent
chirurg, căruia peste 40 şi mai bine de ani aveau
să i se supună, din punct de vedere al profesiei
lui, cei doi tineri fraţi pe care-i îmbrăţişează în
această preţioasă fotografie...
50 1
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Scriitorii Nichifor Crainic (stânga) şi Nicolae Crevedia
fotografiaţi de poetul Ion Larian Postolache
în anul 1 970.
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Crăciun 1 970.
C.

D. Zeletin şi mătuşa
sa, profesoara Alexandrina
Cantemir
Enăchescu
( 1 88 1 - 1 970) ,
etnografă,
sora Constanţei Palade,
n. Cantemir, mama lui
George
Emil
Palade,
laureat al Premiului Nobel
pentru Medicină ( 1 974).
Fotografiată cu câteva zile
înainte de a înceta din
viaţă.

Centenarul naşterii poetului George Tutoveanu,
Bârlad, 20 noiembrie 1 972.

Alexandru G. Tutoveanu ( 1 904-1 983) şi C. D. Zeletin, prietenul său.
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Mainz, Germania. 1 972

C. D. Zeletin şi Akioshi Hariki, fotografiaţi pe soclul statuii
moderne a lui Richard Wagner.
Temporar colegi la Universitatea Goethe din Frankfurt pe
Main, veniţi, primul - medic şi biofizician în România - la o
supraspecializare în biofizică, al doilea - jurist în Japonia - la o
supraspecializare în drept european.
C. D. Zeletin cerceta, în răgazurile pe care i le permitea lucrul
în laborator, în unele arhive din Mainz sau din alte oraşe germane,
documente legate de trecerea, în urmă cu aproape un secol, a
pianistei Elena Bibescu prin oraşul de pe Rin.
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C. D. Zeletin,
1 97 1 .

C. D. Zeletin,
1962.

C. D. Zeletin, în 1 97 1 , pe
podul de peste fluviul Main,
Frankfurt, Germania.
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Duminică, 9 iunie 1974, Monselice, Italia.
Comemorarea a şase veacuri de la moartea poetului
Francesco Petrarca ( 1304- 13 74).

C. D. Zeletin şi Eta Boeriu la a patra ediţie a Premiului „Citta di Monselice", Italia,

unde, în Duomo Vecchio, Etei Boeriu i

se

acordă Premiul Citta di Monselice şi Medalia

de Aur a Fundaţiei „Giorgio Cini" pentru traducerea Canţonierului lui Francesco
Petrarca.

C. D. Zeletin a prezentat, în cadrul Simpozionului „Traduzione e tradizione

europea del Petrarca", desfăşurat în vechea bibliotecă (secolul al XII-iea) a Castelului
Cini, sub egida Universităţii din Padova, comunicarea Coşbuc, lettore de/ Petrarca,
apărută ulterior în volumul Premio Citta di Monselice per una traduzione letteraria,
Monselice,

1 975, pp. 105- 1 12.

Eminentă traducătoare din proza şi poezia italiană, în special a lui Dante şi a lui
Petrarca, poetă ea însăşi, Eta Boeriu

( 1 923- 1984)

a trăit la Turda şi mai ales la Cluj.

De origine aromânească, recunoaşte în ascendenţă intelectuali importanţi: tată, Ion
Caranica, profesor, muzician, compozitor, folclorist (folclor aromân); fratele, Nicu
Caranica, poet. Bunicul dinspre mamă a fost Theodor Capidan, profesor universitar,
lingvist, dialectolog, istoric, folclorist, iar fratele lui, Perlele Capidan, pictor de înclinare
expresionistă şi viziune cromatică personală.
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Pericle Capidan, Flori.
Ulei pe pânză.
Colecţia Ioan şi Veturia Dimoftache.
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C. D. Zeletin, Capri, 1 974.

Bucureşti, Băneasa, vineri 25 aprilie 1 975.

Constanţa Palade („Tanti Tanţi", 89 de ani), Irina
Matiu, C. Dimoftache Zeletin. În planul al doilea, în
profil, Anca-Michaela Israil.
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Pictorul Ion Ţarălungă, văr al lui C. D. Zeletin,
în atelier, 1 975.

Burdusaci, 1 976.
C. D. Zeletin în grădina
casei părinteşti,
între scânteioare„.
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1 8 august 1 978.
Corintul antic.
Templul lui Apollo.

1979.

„.Zeletin e nu numai
antroponim, moştenit sau
adoptat, ci şi toponim, ba
încă multiplu: iată-l pe cel
din Munţii Buzăului...
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1 979.
C. D. Zeletin şi sora lui, Gabriela.
Mânăstirea Ciolanu, Măgura, judeţul Buzău.

Fosta bibliotecă a Colegiului
Gheorghe Roşca Codreanu din
Bârlad, refugiu, între anii 1945
şi 1952, al elevului Constantin
Dimoftache, ajunsă între timp
simplă sală de clasă, poartă
scriitorului
astăzi
numele
C.

Doctor Gabriela S.finţeanu,
n. Dimoftache,
soră unică a lui C. D. Zeletin.
1 982.

D. Zeletin.
Sll
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Parc du Château-de-Villebouzin, Paris. 2 1 iunie 198 1 .

Eugen Ionesco şi vara lui, Anina Rădulescu Pogoneanu. Fiică a lui
Ion A. Rădulescu Pogoneanu şi a Elenei Rădulescu Pogoneanu, Anina
a fost prima soţie a lui Mircea Vulcănescu şi au avut împreună o fiică,
Viorica, multă vreme înalt funcţionar UNESCO la Paris.
Fotografie inedită, dăruită lui C. D. Zeletin de către mătuşa lui,
Olimpia Lozach, n. Cârlan ( 1 902-200 1 ) , colegă şi prietenă cu Anina.
Ataşăm acestei fotografii un autograf inedit de pe Le Nouveau
Testament, ediţie liliput, cărţulie pe care filozoful o purta în buzunar:

„Ora et labora" (Roagă-te şi munceşte). Din Brăneşti, 1 923, aprilie, de la
Mircea Vulcănescu."
Le Nouveau Testament a fost dăruit de către Mircea Vulcănescu
colegei lui de facultate, Aspasia Dumitrescu, c. Aricescu ( 1 90 1 - 1 988),
care a dăruit-o târziu lui C. D. Zeletin, pentru care avea o suavă
afecţiune. La rândul lui, acesta a dăruit-o după 50 de ani vărului
său, Radu Şerban Palade, în a cărui posesie se află, rugându-L pe
Dumnezeu să-i poarte noroc... E o carte sacră prin ea însăşi, dar şi
prin recomandarea olografă a unui filozof român, Mircea Vulcănescu
(Bucureşti, 1 904 - închisoarea Aiud, 1 952), martir al credinţei şi al
neamului românesc.
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Magistratul scriitor Ion Manta-Roşie ( 1 903- 1 986),
tatăl scriitorului Ion Hobana, şi scriitorul medic
C. D. Zeletin, la o întâlnire din anul 1 984 a Academiei
Bârlădene în Bucureşti, unde îşi desfăşura în întregime
activitatea.
Academia Bârlădeană a funcţionat aşadar
neîntrerupt timp de 1 00 de ani ( 1 9 1 5-20 1 5) , după
cum funcţionează încă. A avut însă, în mod silit, o fază
exclusiv bucureşteană, între anii 1 957 şi 1 990.
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Pârscov, 30 noiembrie 1 99 1 .
Vizită la casa natală a scriitorului V. Voiculescu, prilejuită de Prima
Conferinţă Naţională a Societăţii Medicilor Scriitori şi Publicişti din
România (S.M.S.P.R.), cu ocazia căreia s-a ţinut primul Simpozion ce i
s-a consacrat marelui scriitor şi medic. Cu acest prilej, s-au instalat trei
plăci memoriale: în Holul de Onoare al Facultăţii de Medicină, U.M.F.
„Carol Davila" Bucureşti la Policlinica din Cotroceni care-i poartă
astăzi numele şi la Pârscov pe casa natală.
În fotografie: jos, primul din dreapta, C. D. Zeletin, preşedintele
S.M.S.P.R„ rostind alocuţiunea cuvenită, alături, fiul cel mare al
lui V. Voiculescu, prof univ. dr. Radu Voiculescu, fost profesor al
studentului C. D. Zeletin, apoi şi prieten. Sus, la mijloc, prof univ. dr.
Rene-Corneliu Duda, de la Facultatea de Medicină din Iaşi, coleg la
Colegiul Naţional „Gheorghe Roşca Codreanu" din Bârlad şi prieten.
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C. D. Zeletin şi Gabriela
Defour
Voiculescu,
fiica
poetului V. Voiculescu. Holul
de Onoare al Facultăţii de
Medicină,
U.M.F.
„Carol
Davila" Bucureşti, 199 1 .

C. D. Zeletin,
preşedinte fondator al Societăţii Medicilor
Scriitori şi Publicişti din România, la sediul
Societăţii, în 1 992.
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Ion Larian Postolache.
( 1 9 1 6 - 1 997)
Medalion la apariţia, în anul 1 992, în Editura „Apollo", Bucureşti,
a volumului Balade apocrife de Ion Larian Postolache. Portretul este
opera talentatului pictor Sorin Ionescu ( 1 9 13- 1 999) şi a fost elaborat în
anul 1 943, la Bahcisarai, Crimeea, unde poetul era reporter de război,
iar pictorul lucra la Serviciul militar de propagandă.
Ne lega dureroasa interdicţie a proletcultismului de a publ ica. Ion Larian
Postolache este ultimul mare baladist al poeziei româneşti. Puterea de evocare,
fluiditatea şi naturaleţea Baladelor i le asigură bogate resurse de viaţă spirituală
şi afectivă. Ele împletesc firul solar al poeticii moderne cu firul de argint oxidat

ce urcă din depozitele potenţiale de artă ale adâncimilor româneşti. Vrâncean

de origine, poetul desluşeşte printr-un auz ancestral dicteurile ce bântuie

sufletul lui de artist înnăscut, separând din ele vibraţia baladescă ce exprimă
miezul existenţei şi degajă impresia tonifiantă de viaţă trăită. Poet al vitalului
distilat prin retortele unei intelectualităţi aburite de melancolii şi de păreri de
rău după o altă viaţă pe care mereu i se pare că ar fi parcurs-o în alt chip,
Ion Larian Postolache are o puternică vocaţie a trecutului, fericit împletită
cu darul de a povesti. Este evident faptul că poetul se retroproiectează, se
regăseşte şi se reconstituie din acest trecut, printr-o însuşire sau alta a eroilor
săi atât de viu conturaţi Astfel, Baladele par, pentru cel sensibilizat la geneza
lor psihanalitică, tatonarea unei zbuciumate şi strălucitoare metampsihoze şi
valorificarea estetică a propriului său tezaur aperceptiv. Arta prin care o face e
plină de prospeţime, de vigoare şi de surpriză.
C. D. Zeletin
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C. D. Zeletin şi mătuşa sa Olimpia Lozach
( 1 902-200 1 ) , Paris, 1 4 septembrie 1996.

Gabriela, sora unică a lui C.D. Zeletin, Half Moon Bay, ţărmul
Oceanului Pacific, 6 aprilie 1 996.
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Bucureşti, strada Barbu Delavrancea 6 1 . 1 3 aprilie 1 999.
C. D. Zeletin şi apropiaţii săi
De la stânga: Gabriela Turcu Luţa, Florin Turcu, C. D. Zeletin, Radu
Şerban Palade, Paul Dimoftache, Sonia Herman, Despina Turcu, Alexandru
Palade, Vlad Luţa.

Sora lui C. D. Zeletin,
Gabriela, împreună cu vărul
primar Gabriel Jalbă, Kings
Canion, Sequoia National
Parc,
California,
S.U.A.,
9 noiembrie 2000.
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Bârlad,

22 iunie 2002.

Vizită acasă la întrutotul excelenta noastră profesoară de limba franceză
(dar obligată în acei ani să predea numai limba română) şi dirigintă în ultimele
clase, Elena Asbiovici, la împlinirea a 50 de ani de la absolvirea Colegiului
Naţional Gheorghe Roşca Codreanu din Bârlad.
Foarte interesată de evoluţia mea intelectuală, asistându-mi zbuciumele
inerente alegerii unei facultăţi în vremuri foarte neprielnice pentru mine,
apropiată sufleteşte, Doamna Dirigintă era convinsă că voi urma literatura
şi nu medicina. Următorul crâmpei dintr-o scrisoare către mine, trimisă din
Bârlad în ziua de 24 mai 1957, o atestă.
... Eu le alesesem deja pe amândouă!
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Aula Palatului Cantacuzino, Bucureşti, Calea Victoriei,
23 martie 2003.

C. D. Zeletin înmânând muzicologului Viorel Cosma,
la împlinirea vârstei de 80 de ani, medalia Principesa Elena
Bibescu, marea pianistă.

Actriţa Margarita Tutoveanu ( t2009).

Nepoată de frate (Ioan) a poetului G. Tutoveanu, dăruind
portretul Zoei G. Frasin (soţia poetului G. Tutoveanu), de
pictorul G. Portase, lui C. D. Zeletin.
Bucureşti, 17 aprilie 2004.
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Buftea, Palatul prinţului Alexandru B. Ştirbey, septembrie 2003.

Prof univ. dr. C. Dimoftache Zeletin, biofizician, preşedintele
fondator al Societăţii Medicilor Scriitori şi Publicişti din România
(S.M.S.P.R.) , împreună cu preşedintele U.M.E.M. ( Union Mondiale
des Ecrivains Medecins), prof univ. dr. Edouard Kloter, obstetrician,
Elveţia, cu prilejul închiderii celui de al 4 1 -lea Congres al U.M.E.M.,
organizat şi desfăşurat în România.
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Bucureşti, 29 mai 2004.
De la stânga:
•

•

Ioan Dimoftache („Muky"), inginer, vărul lui C. D. Zeletin, fiul
romancierului I. D. Muşat ( 1 898- 1 983), autor - printre altele - al
romanului Horea Rex Daciae, trei volume ( 1 982, 1 984 şi 1 985).
Veturia Dimoftache, n. Dordea, profesoară de teoria muzicii
la Academia Naţională de Muzică din Bucureşti. Ea spune că
scriitorul C. D. Zeletin este exaporitul ei în probleme de estetică
literară, iar el spune că ea este exaporitul lui în probleme de
muzică„. (În greceşte, exaporit înseamnă „sfătuitor de taină", exo
traducându-se prin întru, iar aporiton, taină, secret. Precizarea este
necesară deoarece ex în limba latină înseamnă fost, şi este mult mai
des folosit în limbă decât ex (exo) grecesc, ieşit din limbă„.)
C. D. Zeletin.

•

Grigore Turcu („Florin"), profesor universitar de biochimie, prieten
drag al familiilor Dimoftache.
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6 mai 2004, Bucureşti, str. Olimpului 1 1 .
C. D. Zeletin, acasă la Gabriela Defour Voiculescu, fiica
mezină a poetului V. Voiculescu.

San Jose, California, S.U.A., 8 septembrie 2004.
întâlnire fericită a celor trei fraţi: Dada, Gabi, Lulu.
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Călimăneşti, 1 1 noiembrie 2004.
Istoricul Georgeta Filitti şi scriitorul C. D. Zeletin.

6 ianuarie 2005. Strada Barbu Delavrancea 6 1 , Bucureşti.
Prieteni bârlădeni, acasă la C. D. Zeletin.
De la stânga: Gelu Blănaru, Lucia Blănaru, C. D. Zeletin şi

Paul Dimoftache.
524
https://biblioteca-digitala.ro

Bucureşti,
26 ianuarie 2005.

Gheorghe Adoc (dreapta),
excelentul medalist şi
sculptor, dăruind lui
C. D. Zeletin medalionul
pe care i l-a consacrat.

C. D. Zeletin, aversul medaliei realizate de
sculptorul şi medalistul Gh. Adoc.
Pe revers: SCRIITOR. MEDIC. PROFESOR
UNIVERSITAR. LA A 70-A ANIVERSARE.
Atâta memorie astăzi,
Mâine atâta uitare„.
1 3.IV.2005.
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Tescani, 2 1 aprilie 2005.
C. D. Zeletin şi Constantin Donea la statuia lui George Enescu.

Vizită la Universitatea de Medicină şi Farmacie „Gr. T. Popa" din
Iaşi, 23 aprilie 2005.
De la stânga, profesorii Valeriu Rusu, Constantin Romanescu,
C. Dimoftache Zeletin şi Doina Azoicăi.
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Bârlad, 20 mai 2005.
Acasă la prietenii Lucia şi Gelu Blănaru.

Actriţa

Margarita Tutoveanu
(t2009), Cişmigiu.
Nepoată de frate (Ioan)
a poetului G. Tutoveanu
Cişmigiu,
29 mai 2005.

Foto: C. D. Zeletin.
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Văr, coleg în învăţământul
universitar de medicină şi în
literatură, dar mai ales prieten drag,

Radu Şerban Palade
Profesor universitar
Bucureşti, str. Marinarilor 6,
30.XIl.2005.

14 ianuarie 2006. Bucureşti, strada Barbu Delavrancea 61.
Trei colegi de literatură.
De la stânga: poetul şi epigramistul Gheorghe Bâlici din Basarabia,

C. D. Zeletin, Theodor Codreanu.
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Gabriela Defour Voiculescu (8 noiembrie 1920 - 12 iulie 2009), fiica mezină
a scriitorului V. Voiculescu, de a cărei prietenie s-a bucurat C. D. Zeletin.
Fotografiată cu prilejul lansării volumului V. Voiculescu. Proza, Editura
Nemira, Bucureşti, 2006, a cărui copertă reproduce portretul scriitorului în
viziunea lui Victor Ion Popa.

Sub semnul lui 1 3 cel Bun.

Fiica istoricului literar, prof. univ. Ion Rotaru ( 1924-2006), Ioana Rotaru,
acasă la C. D. Zeletin, Bucureşti, strada Barbu Delavrancea 6 1 , 13 aprilie 2008.
Poate da, poate nu, coincidenţe: C. D. Zeletin s-a născut în ziua de 13 aprilie
1935, Oana Rotaru, nepoată de vară (Rodica, n. Popa) a lui C. D. Zeletin, în ziua de
13 aprilie 1957. în aceeaşi zi, adică la 13 aprilie 1 957, murea la Tecuci Safta Vasiliu,
născută Brăescu ( 1877-1 957), străbunică a Oanei Rotaru, mătuşă şi naşă de botez
a lui C. D. Zeletin...
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Bucureşti, 2009.
Fraţii Paul Dimoftache (stânga) şi Constantin Dimoftache Zeletin.

Bucureşti, Băneasa, vineri 10 septembrie 2010.
Reîntâlnire între C. D. Zeletin şi
Georgia Van Dusen Palade, fiica lui George Emil Palade
(Bucureşti, 3 martie 1 942

-

New York, 1 9 ianuarie 20 1 5) .
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Monterey, California, 20 1 0.
Iubire frăţească, Dada şi Gabi.

San Jose, California, 1 septembrie 2 0 1 1 .

C. D. Zeletin împreună cu sora sa, Gabriela, cu fiica acesteia, Despina
Maria Kelly, ţinând-o în braţe pe fetiţa ei Carmen Gabrielle, aşa cum pe
cealaltă fetiţă, Gianna Maria, o ţine în braţe C. D. Zeletin, unchi şi naş
de botez al acestora trei din urmă.
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Despina Maria Kelly, nepoată unică şi fină de botez a
lui C. D. Zeletin, şi fiicele ei, Carmen Gabrielle (cea mare)
şi Gianna Maria, fine şi ele ale aceluiaşi naş de botez.
San Jose, California, S. U.A., 8 septembrie 201 1 .
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201 1 .
Trei
veri, î n faţa
casei lor, strada Barbu
Delavrancea 6 1 , Bucureşti:
Paul Dimoftache (la stânga),
Radu Şerban Palade şi

C.Dimoftache Zeletin.

Bucureşti, octombrie 20 1 1 .
Fraţii Dada, Gabi şi Lulu.
533
https://biblioteca-digitala.ro

Doamna Lavinia Spandonide, directoarea Fundaţiei Spandugino şi a
Editurii Spandugino, Bucureşti, şi C. D. Zeletin, cu prilejul lansării cărţii sale
Rămânerea trecerii, 201 1 , în editura Domniei Sale.
Colăborarea lui C. D. Zeletin cu Doamna Lavinia Spandonide este însă mai
extinsă şi mai adâncă, dictată de interesul cărturăresc, artistic şi, în ansamblu,
spiritual mult mai vast şi mai felurit al Domniei Sale.
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7 ianuarie 20 1 2, Bucureşti.
Urmaşi puţini...

C. D. Zeletin cu Şerban Dimoftache, elev de liceu, nepot de văr al
doilea.
Creangă genealogică necesară: Şerban D. (n. 1 996) +- Ioan Cel Mic
Rareş D. (n. 1 970) +- Ioan I. D. (n. 1 932) +- Ioan Gh. D. (scriitorul
I. D. Muşat, 1 898- 1 983).

C. D. Zeletin
în vizită la

Ovidiu Drimba.
Bucureşti,
1 0 ianuarie 20 1 2.
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Bucureşti, 1 2 aprilie 2 0 1 2 .
Banca Naţională a României, Sala Mitiţă Constantinescu.
festivitatea atribuirii „Premiului Ştefan Zeletin", iniţiat şi sponsorizat de
C. D. Zeletin, ediţia a doua, doamnei Elena Monu, profesoară de istorie, pentru
volumul Familia Costache. Istorie şi genealogie. Editura Sfera, Bârlad, 201 1 .
De la stânga: Mihaela-Despina Demetrescu, farmacistă, descendentă din
familia Kostaki, Elena Monu, doctor în istorie, C. D. Zeletin şi Ana-Maria
Demetrescu, arhitectă, descendentă din familia Kostaki.

C. D. Zeletin la mormântul poetului G. Tutoveanu ( 1 872- 1957).
Cimitirul Eternitatea din Bârlad.

La iniţiativa sa, în anul 1992, a fost instalată deasupra medalionului crucea,
care lipsea încă de la început„. Sponsorizarea şi instalarea ei se datorează domnului
Sorin Horia din Bârlad.
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Prieteni bârlădeni.
2 1 mai 20 1 2, Bârlad, Bulevardul Epureanu 3.
În grădina casei Elenei Monu, preşedintele Academiei Bârlădene.
De la stânga, rândul întâi: Elena Popoiu, Elena Monu, C. D. Zeletin.
Rândul al doilea: Cezar Crăescu, Paul Dimoftache.

Toamna anului 20 1 2.
C. D. Zeletin la mormântul părinţilor, bunicilor şi străbunicilor
săi, în Cimitirul din Burdusaci-Oprişeşti, judeţul Bacău„. Biserica,
atestată documentar din 1487, a fost refăcută, cu inscripţii şi sculpturi
în lemn, pe vremea domnitorului Vasile Lupu, iar astăzi stă să se
dărâme„. Este „cel mai vechi monument de arhitectură medievală
din lemn care s-a păstrat până azi în judeţul Bacău" (D. Ichim).
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Lăsând singură casa natală din Burdusaci...
1 0 octombrie 20 1 2.
C.

Dimoftache Zeletin, Laura Jalbă şi Paul Dimoftache.
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Iaşi, 9 iulie 20 1 2.

Prof univ. C. Dimoftache Zeletin rostindu-şi alocuţiunea Despre
onoare, cu prilejul acordării titlului de Doctor Honoris Causa
al Universităţii de Medicină şi Farmacie „Gr. T. Popa", în sala
Senatului Universităţii.
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S. E. DEMETRIAN

Medic şi filozof, şef de lucrări la Catedra de Anatomie a Facultăţii
de Medicină din Bucureşti, născut la 29 aprilie 1 923, S. E. Demetrian
este unul dintre cei mai profunzi indianişti ai culturii noastre. În
anul 1967, în plin regim comunist, a emigrat în India, unde trăieşte
„en philosophe", dar unde a studiat şi filozofia indiană la Madras,
luându-şi doctoratul cu teza P. Teilhard de Chardin şi gândirea
vedantică ( 1969). A studiat, de asemenea, filozofia şi la Paris (Sorbona).
Posedând limbile franceză, engleză, germană, latină, sanscrită, hindi
şi tamil şi, bineînţeles, româna, a elaborat studii de filozofie indiană
şi cercetări privind influenţa culturii indiene asupra culturii române
(Eminescu, Coşbuc etc.). Printre ultimele sale apariţii editoriale se află
şi volumele: Serge Demetrian, Le Râmâyana. Conte selon la tradition
orale. Paris, Editions Albin Michel, 2006, 500 p., şi: Serge Demetrian,
Le Mahâbhârata. Conte selon la tradition orale. Paris, Editions Albin
Michel, 2006, 574 p.
în România, a colaborat multă vreme cu C. D. Zeletin, care îi
păstrează şi astăzi o caldă prietenie, în anii în care acesta se apropia
de filozofia indiană şi de fundamentele unor limbi ale continentului
indian, preocupări de care s-a desprins ulterior. C. D. Zeletin a
contribuit la traducerea de către S. E. Demetrian a epopeii lui Valmiki,
Ramayana, în versiunea lui C. Rajagopalachari, Editura pentru
literatură, Bucureşti, 1 968.
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.
Dedicaţia doctorului
i filozofulm Sergiu E.
Demetrian pe volumul . eorge Coşbuc, Antologie
.
sanscrită . Ediţ·ie mgn)ltă de S E Demetrian. Editura
· ·
pentru literatura·' B ucureşti, 1 966.
•

.

.

·

.

J
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C. D. Zeletin, 2014, în faţa locuinţei, strada Barbu
Delavrancea 6 1 , Bucureşti, şi placa memorială George

Emil Palade.
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Acad. Solomon Marcus prezentând ultimul
volum al lui C. D. Zeletin, Scrieri 4,
la Târgul de carte Gaudeamus,
Bucureşti, 22 noiembrie 20 14.

Acad. Solomon Marcus şi C. D. Zeletin.
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Bucureşti, 1 0 august 2014, strada Barbu Delavrancea 6 1 .
Vizită a unor fiinţe dragi.
De la stânga: dr. Liliana Turcu, dr. Gabriela Dimoftache Sfinţeanu, sora
lui C. D. Zeletin, Raluca Maria Turcu şi sora ei, Despina Turcu, fetele
doctorilor Liliana şi Florin Turcu, finele iubite ale lui C. D. Zeletin.

Nepoatele iubite - ba încă şi
fine de botez! - Carmen Gabrielle
(stânga, 5 ani) şi Gianna Maria
(3 ani), nepoatele sorei lui
C. D. Zeletin şi fiice ale Despinei
Maria şi ale lui Morgan Kelly.
San Jose, California, S.U.A., 25
decembrie 2014.
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La 28 iulie 1 957, Perpessicius ( 1 89 1 - 1 97 1 ) răspundea scrisorii* poetului
Ion Buzdugan ( 1887- 1 967), erou al Unirii Basarabiei cu Ţara, în care acesta îi
ceruse părerea asupra câtorva poezii ale studentului în medicină C. Dimoftache
Zeletin. Un an mai târziu, Perpessicius îi trimitea în dar studentului poet, tot
prin Ion Buzdugan, volumul bibliofil: M. Eminescu, Poezii. Ediţie îngrijită de
Perpessicius. Editura pentru literatură şi artă, Bucureşti, 1 958, cu dedicaţia de
mai sus.
*

Publicată în volumul omagial: C. D. Zeletin 70. Direcţia Judeţeană pentru

Cultură, Culte şi Patrimoniul Cultural Naţional Bacău şi Centrul Internaţional pentru
Cultură şi Arte „George Apostu", Bacău,

2005, p. 36.
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Dedicaţie pe volumul: Tudor Vianu,
Versuri. Cu postfaţa autorului. Editura
pentru literatură şi artă [ 1657) .
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Dedicaţie pe volumul: M. Eminescu, Opere alese, III. Ediţie
îngrijită şi prefaţată de Perpessicius. Literatură populară.
„Scriitori români". Editura pentru literatură, Bucureşti, 1 965.
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Dedicaţie
pe volumul:

Perpessicius,
Alte menţiuni de
istoriografie literară
şifolclor, II, 1 9581 962. Editura
pentru literatură,
1 964, Bucureşti.

Dedicaţie
pe volumul:

M. Eminescu, Opere
alese, I. Ediţie
îngrijită şi prefaţată
de Perpessicius.
„Scriitori români".
Editura pentru
literatură,
Bucureşti, 1 964.
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Autograf pe cartea Regele şi lustragiul de Domenico Rea, în
româneşte de Dumitru D. Panaitescu (fiul lui Perpessicius) ,
Editura pentru literatură universală, Bucureşti, 1 967.
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PERPESSICI US

memorial d e

z iari st ică

Bucureşti,

1 970

EDITURA MINERVA
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G. G. U R S U

MEMORIALISTICA

ÎN

OPERA

CRONICARILOR

-i-i"rt._' ).. 4 lfi

EDITU RA

Bucureşti

r>-'
I

I

tJi '••hi..

MINERVA
-

1972

l,. i.,
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Cornel Mlbaî Ionescu
PALIMPSESTE
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Zina·

Molcuţ

Cartea Românească
1980
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Ar cadie Donos

... şi punctum.
(Poeme)

„Scriitorului drag - Dr. C. Zeletin - aceste mărturii din lupta
pentru drepturile limbii române în Basarabia, în semn de înaltă
preţuire.

26/IV/9 1 .
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sau

despre

CUMPANA DORULUI
..,

poem
răsădit în române{lt.e

de M I H A l G A V R I L

• tmnscriptum integral
ediţia princeps-facsimile

• e.ddende. •

•
•

glose •

analecte

argumentnm: V.MILE NET.EA

•

preliminarii: DUMITRU MICU

6J Editura URANUS
1993
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1 995
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KALLISTOS WARE
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C. D. Zeletin primindu-l acasă la el (Bucureşti, strada Barbu Delavrancea 6 1 )
p e Episcopul Kallistos Ware. Arătându-i Gânditorul de la Hamangia, cea dintâi
imagine artistică a unui act abastract, gândirea, unicul episcop ortodox al Marii
Britanii, impresionat, a hotărât să revină în România, în anul următor, ca, printre
altele, să cunoască şi locurile care, în vechime, au dat naştere unor astfel de artişti.
Ceea ce a şi făcut, împreună cu C. D. Zeletin şi medicul scriitor Alexandru Popescu
Prahovara din Oxford, într-un periplu care a început în sudul Dobrogei la Păcuiul
lui Soare şi s-a terminat în nordul Moldovei, la Mânăstirea Putna.
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Valeriu Rusu

9(,0JJ'EL

9(ţtrospecti11il

1901·1995

Prof univ. dr. Valeriu Rusu ( 1939-20 14), medic primar în
specialitatea medicină nucleară, profesor la Universitatea de Medicină
şi Farmacie „Gr. T. Popa" din Iaşi. Lexicograf şi eseist, rămâne unul
dintre cele mai cultivate spirite ale medicinii româneşti contemporane.
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SORIN ULLEA

ARHANGHELUL D E LA RIBIŢA

ANGELOLOGIE, ESTETICĂ, ISTORJE POLITICĂ
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Sorin Ullea
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din biserica Sfântul Nicolae
Popăuţi, 1492
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Pascal Bentoiu

Breviar enescian
Prezentări la
Radio România Muzical
februarie - august 2005
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Pe marginea Scrierilor lui C.D. Zeletin „„„„. 3 1 7
C. D. Zeletin, Scriitorul medic şi harul artistic .... „„„„ ... „.„„„„ 320
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„ Antologia

Scrillorilor

Blrl�deni"-sinteză luminoasă a aspira
ţiilor' liter�re bârlădene -· da G. Ursu şi
·· ·
G: Nedelea,
·

I

F ac daţiel regale

. Principele Ca
Dodeşti. P�lcin spre

a- şi reloa activitatea de:siăşurată ia cei doi
a ni de până ac u m. Popalaţia satulai Do
d eşt i şi a celor dia imprej!Jri�i, pregăteşte
o căldoroasă p ri m i re ilustrului cărturar şi
mult b in e voi tor al populatici rurale. d·I
Victor Ion Pop� care abia a s os i t dela
Paris unde fusese iosărciaat d e sus co. a
ranjarea expoz i ţ ie i aoastre naţiooale i a
cadrul ex p oz i ţi ei iriteroaţiooale pe aouI

l 9.l7 dia capitala Pranţi:i.
3 M. S . R•g.Je C a ro l
fraJţa fiiad invi tat de d.
diatele fraoţei.

li

a pl ocat in

Lebru.a, pre ş e ·

Se va opr i Ja Belgraj spre a veiea pe

- deacolo l a Vteoa, spre a bo:eza

A rhi duce se i

c u rs u l

pilul

iochis cu hidro��ioneta .

(Co:iotin:.:are: i:i Nr. \·iitor)

lu de bucurie

M. S. Reg i o a Marioara şi pe PrioJal Paul

la V arş ovia definea recordul de durald ia

sbor,

omologat

2 0 0 10.

I

tualmtofe iD Amarica pregAteştc . rai du.1

Unite).

I

I

i!l

"i

ai:es�ei

c ă: ători i
lleaaa

co�

p
· e

(sora Sa) şi tot
v3

viz;ta Acglia

Bdgi3. ţ.1ri umice şi i'. : : u
i e cu noi.

g

ptttul

Vă'.eoi-Fălciu e pe

t e r m i n a re şi spe r ă m că
toa moti să se poată face

Şcoala dia

calc d e

sa t u l

https://biblioteca-digitala.ro

pe la iaC·.:!·

sf;oJir�a

Nsav!nd gi ra n t

c. : .

ia bogătla de pe trol .

ta ră di n

In Mexic (A merica) se giiseşfe
mar .oăfrtln . şi cel mai gros
arbore de pe piimc'Jnl. Are etatea
de 7oo0 ani şt. un diametni. ' de 1.�
.
metri.
cel •

S' a u

imP,linit

ţ52 ani d el a t ra ge -

lui Horia

rea pe ro�tll a
şi Cloşca
şi I 00 de .ani del a na.ş te.rea l ui. Io!)

<;�ea�g11. �

·

I Jmptiriileasa Caterina a Rusiei
la moartea ei (1 762) a /tisal nu
moi pu/in de 870 rochii aproape
to;·le noui, cele mai v.echi dotau
de trei ani.

rol" va sosi în com .

ce a sbarat:

1 9) Se mai poate adăuga şi a c e i a că
pri m ul avion, îmbarcat pe dlrijabiJul .Hin
denburg'"' şi care a călc!lorit astfel p.3.::: ă

i

pector al

1 7.11.
·

de 80 tonc:hidroa vioa.

u mp t

bune drumuri din
lume le are Franfa.
I D a min i că 1 1 Iulie c. echipa rega iă
de ·sa.b iscusita coo do c ere a d · l ui Victor
loa· Popa, sctlitor de m are talent şi ins·

Acum Latecoere (Praofa) coastrueşte uoeJe

dirijabilal• Graf Z epelin

{:!latele

)(.

a

l Cele mai .

care . in pl io3.
sarcină are S O tone (german).

a vion 5280. 0 1 5 km . un echipaj a meri can
14

X. 1935

aparat

Dorµicr

Domnului. Fapta creştinească

donatorului

voie sll se însoare.

ca avioa

la

Negrescu Ioan. o prea frumoasă
cgndelll aurită in v a l o are de 2.000

. . • �omAoia · e •"a„ palra

lu me

tor,

Sau implinil 100 de ani dela
născocirea chibriturilor.
I ln Fllaoda (o ţară din nordul
E.u{opei) cel ce nu ştie cart e n'are

plaoor, d�asu

4325 m.

1934 de H. Dittmar (Germ�nia).

pe hidro·

L. Z. 1 2 7. (Germania)

t

.

I Dol din llf salulul_ _ noslni lrimlşl
în slraloălale. . · Ministerul . · Ap_ăriitii
Nbjibnol� . .P dai·:ihsii�cin�ri d-1d�
anl }J�gresc,; ' /oan a�iat6; Şi
C&pif
·
Ghiţescu· Gheorghe .arlilerisf, d� a
.
merge pentru un . an de zile, ; ·_primul la Fabrica Na/ională de arme
de 'răsboiu din Liege Belgia şi al
doilea la Paris,
Feliciliim ciilduros pe ferici/ii
noştri consăteni care s'au invrednici/. de aşa fnalle misiuni.
I Biseri ca d in satul Văleni f'lllciu
a primit dia partea d-iul căpitan avi a-

statue d.e marmură' jn Bucureşti�

·

1 935 (GermaniaY.

pra p�actului do elecare

keharst la St. Uoite până' la Pridrlcbsbalen

Oi s ao tă ia

I uli e

l E.ml-

�. furi�

U a i t e) .

linie dreaptă

ia

lM

„

· regii

··

g

·

se va " ridica încu rând o

urfiiare ·: a âcesliiifap{e căse sfmfe
·.
lipsa · de iogodnict.
I R�sbol ul din S pa nia cooii.nu il

fără motor 504.200 k m . de Rudolf Deltz

5) D•stanlă . in l i nie dreaplă cu dirija bil

cu

Distantă

„

I In }ugos/avia suni un milion de
femei- mal• mu# 'decdf'· bt'Jrbafl; . e

1 935 do M a i or Severski pa amfibol sever

7 1 0 hp. (S ta tele

nescti · .1

l 'o

:�r�l

1

-

;1
71
·

�
':�

su!lt
. ,., · ·
·
· · pt�oUt.
·
, .· ·
.
Cc'Jt. pol· tril;, Jiirii de. izra�ă j
te · animaie. · Şerpii poi trăi chiar
e
un,
dol ani fi!ră să. 111iinc'JQce; Un câine
,
·
a Îriiil 65 zile /dril siI lnghilii ce�q. ··:;
Calql moare . dupii .21) . de zile . de
· ,„ ·
· â.ncare: risica
Qem
.6 ,ziţe, ·Şoaren
le.,2
zi.
�
e:
ce
i'!_r. P_iis4rile.11.u pg! lrfţt
mai ·m.u./l _de .�4 ..d,e ore.. Nră _hr_a
, nţ].

u

Oe.pozitul �-ral: Ti po�rafia Peiu-Bărlad
:
.

12) Viteza pe 1 000 ,km, - 450.371 km.
la 24.VUl.935 do �- Delmotta ·pe
monopl an Candron-Reaanlt (Fraal•).

16)

I .M

I�� % După
i r

�

socotelile fllcute, oamenii cari trăes� :·:
mai puiih suih
'ş1 scriitor.ii. a .·,·. ,
ce!. (;arUrăe�c _mal�uiult
�
.

rân d o· vizită în· Polonia ţară prie.
tenă_ şi, aliată i:tnloi, ·iiri d.e l i 's•a
iăcut în al ti lor ' oaspeţi' 0 ' primire
i ·
dir;i cele mai. slrălircite;
. ui ostru
are
poe ihai
·

·
a; Cine· �ăe�cf iiiai

i� soţit ' ·�

acum

'Preţul 50 l ei.

or4

sky cu m ot or

M:·,sJ'R�gel� CarolÎ ll

IDJ. �FIDafÎUDÎ'"'"

de Măria Sa Marele Yoevod Mihai
de' Alba . Iulia" a' făcut
de c -
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6384. 5 km. 29-31 .X. şi ! .Xl.928 d i n L a

io G ermani a

M._ A.c

. 1 5) . Cea mai mar�. vitez.ă penlru aparate
A mphibn. 370 8 1 4 km. orA la IS Sept.

A. W. Sttwcos

An gelo

do

proni Ca QO, (f lal ia) .

709.209 km, 23.X.

Praiicesco

I O. VUl.93 5

,�Jgllfflll=J{�ll.IJUI /ff!!g)!!)_

or!.

la 2000 m. iaăllim•; 1 0.000 kgr. la 22 .li.
930 do Dom eni co Antonio pe biplan Ca.

2) D istan tă ia circuit închis J 060 1 . 4SO
k m . 23-26. M artie 1 9 3 2 lra acc:ii Bossou
trot şi. Rnssi (Fran!•).
3) loăltime 22.066 m. c• halon . I I.XI.
935. Cal. O.

0 il pe 100 km. cu, a parat. tero•tru

14) Cea m�i m ă.re aarci.a=ă transportat!

Unito până la Ra iac iii Siria) (Prant•).

a o1 cric ao i

km.: 629,370

Castela ai (Italia).

la Statele

Ben net

1

· ş·=·

�

•

i n m i le drept c redi nci oş i lor din acest

13) -Vi teza pe 2000 ;ka: - 380.952 k;;,.
oră la 23 Sept. 1935 .de <A · Biseo şi G.

'dreaptă ca avion
km.-5/6' Vlll.'933, fraacuil Rossl
PJoyd

Vit

•

•

sat.

4

8.X.933. cu bidro.nion Maccbi

476.3 1 6 hm.

' ia ' l ini e

Codos (din

1 1 .753

pe bază cu aparst terestru·

DOlllt po &fÎl>ll

nrtical provenit dia lanul 75 m/m france•
modificat.

oră

li)

.

carliagel

I

a

Fiat, pilotat de Ougl ielmo Cassinclli (Italia)·

320 kg. cu motor

: .
,, ,
.

7000

iotaliiiaif

I

•

lei şi· care a fost aşezată ia icoana

lStatole Uni te) .

1 0) Vil••• maximi pe 1 00

km.

ln 1 90 9 Bleriot, france:, trece Canalul

Aa�aai 25 hp. .
la I 93 S aviono l ,Maxim Gor k i " io u;
.
�- S'• . S'.,'fhthe�to 42.000 kg·. cn inoiOaro

cµ

{Statele Uilile),

de 130 kg. ,A.otoinette•

cD ari9a de

� - · -qrfirI

·

Maici i

avion 567. 1 1 5 km. ori ·avioa Hovard 1 000
bp. la. 13 Sept. 1 935 de Howard Haghes

hp.

motor Darraai 30 hp.

Mâoecei

lnillimo

9) Vi t eză

.
Santos Domont Pco at� sboată

1906

ln

h id rba �.fiio

1ciriic 1 9Z9'i.t. '!.. Saocck
8)

la 1 9 0 3 Iraţii Wright-America sboacă
cn bip lanu! lor la 2 26 .m. apacatol 450

�5

Se taie

se · scoate· ·glllbenuş ul . l n
glioacea de a.lbu_ş se ' .presoarălpraf

1885 fr:•·'Cfenieat �dlif · �boari '300
m . la ioll&iaziii tJd�·· ·CBţi�a cm:-� a,iOd

15

.

în douli şi

şi lisat sll . se usuce.

kg. moto• Wrigbt

o

�ţergem cu

· ·.

�

_ _„

amo-

�

Dacii înainte de îolrebulotare fi
tilu�.,a fpst,; muiat. în esenţă el; otel

7)

am

Contra dumei de ochi.
Se fierbe im' ou· 'proaspllt.

U11plle ard bine şi lac lamină lrumoasi

15

e

fr,a ge?ă"ş(gq toas ă 'ptir�·�r.lj tânără.

ard.

6)

a

Carnea d( găinii bă111nli.
· Ca $'.o facem gustoasll, cu doui!
zi l� }n ai nle de tllen(gll inei I se dă
câte' o li ngurli de oţet. ,P,asllre a SUc
!ere put!n, dar . CaJn.c a .· �I se Iace

·

de 500 k�. motor cu vapori

�
1

e dacli I� sp l ăm

. ep

ap.do

. Se · sufl li · prai de pucloasll printre

la

.

Se. pot pistra foarte bine chiar
u n an întreg dacă le îngro pă m în
m ovi l a de grâu.

o i ac_

Dlskugeru· păduchilor Iii pisări.

934.

.

c�rpă uscatli. . , .„

,

„

'Păstrarea merelor.

•

pcnr, Ş�,.stJopeşl!l„ .�1>teţ11I };u praf
de va ţ �1isU05.· 4e111o. ·ăr!!!, s.e 4e;;in
lecte ază c:u cre oli oli o Jiogurli la .I
litru de ..apă h1r p_ae),e, dip c;uibar s�

şi

' :. , . _ - ,,.,._, �"'"

urli!li r ed
ă
cr
pus pufin
, cu· S6· �Dupli
. asfa .le

Frunzele de soc puse pe poliţă
ori 'in ··pungulltl• a!Arnate, au da rul
ca ·pr'fn · irt rosui lo r s11 alunge muş
tele' ,de pi'! iipde i(at 2�sl '.chlar '.şi
·
din bucătărie
,i
·

.

•
-

· : 6eam11rl11ql ogllllllle

Alangaru ma�elor.

,

·.

.

Ole! din vin.

Se

:-.

. „

l = Slofd din sticlă. Din America
uine- şlirea că din sticlă se pol
scoale fire care pol fi fesule ca
lâna, afa sau matosea iar fn }la/ia
s'a . niiscocil lâna extrasă dirr lapte
şi în Germania a/ii. scoasă dirr
carne.
ne-

I Ola nda în afară de Oum;ntcr,
n 'a re decât cinci sărbători în tot
cursul anului. Orecia are 3 4 z::e e

sărbători.

I

I ln Frankfurl (Prusia) lrueşle
profesorul Harold Schiifz, care
uor.beşte şi scrie fn 290 graiuri.
rl

j ud e că tor

din Ame

·r·ic- a· (Spokana) a dat urinlltoare·a
Un

\ - r -----,

(Yuse)'

-

--·

ho;lilâi'e curioasă :

- • - ..-. · - - · - -

Persoa n e le

ares�

tâte la legea•betlel vcil'' ave1 H le âlts.

între ·isplişfiea unei pedei:i3e"· de·;co
sllpiămâali'
închisoar'e, sau îngh iţi�
·
rea un ei ·marJ canlilllll de unt de
rlţlnă.

· :I

/n Japonia frlJeşie un bălrc'Jn
Hobujiro Kalo (preşedintele băr
bo�ilor) a cdrui barbă măsoară
1.,7� melr(. Cdnd călătoreşte Hob.
Krjlo îşi piislrea,,;ă barba sa albi!
fntr'un sac de piele legat de gc'JI.
.

Poşta administraţiei

. c� oc azia cerca�Jţi .cultural ţinut la şc.
din �o m. DodeşU.Pălciu şi ia urma pro·
punerii d�lol iov. Nicu Ionescu s'a sub 

scris peotrll .Glasai Nostru "

abooamente :
Nicu

Ionescu

urmitoareJe
·

inv. ş c. Dodeşti· Fălciu.

80 lei, V. Ţabără inv. direct. şo. Băseşti

Fălciu 80 lei,

şa. Dodeşti 80

Ioan Năstase

ic. v. d:rect

Po?a inv. se. Oo
C. Luca prof. 20 lei,

lei, Gil.

deşti-Fălciu 8 0 l ei ,
Cartu ia•. Ş ·:. Băse�ti-Pălciu I 00 le1,
D-ra M!ria ·Noiă iav. şc. Bh•şti-PAlcin

A.

I 00 Joi,

D.

Oăaăil ă iav. şc. Po;la - Elan

Făfciu 80 Id, M. Cuar iov. şc. Dodeşti

Fă lci u 40 lei, Mihai Cos ma iov. şc.. Tu. pihali-!_răfciu SO lc!i, V. Paraschiv agii
cultor Tăm4şeai-Fălciu 60 lei şl ua spri
j i n i tor aaoaim 200 Id.
Tuturor a.cestora le

Ic noastre mulţumiri.

a duc e m

că!d:.iroan-

Citiţi şi răspândiţi ziarul
Glasul Nostru"
w

responsa-oii:

fie<::ua răspunde d e

cei ac s

scrie.

·CLASUL r-<OSTl(LJ,

Cf;>LJUL VESEL

Pământul. in noul cod agricol
Legea pentru organizarea şi în

·curajarea agriculturii pune o nouă

·rânduială c u privire la
rile rurale,

pământu

deosebită de cea în

liintă, prin legea dela

1864

şi le

gile de împroprietărire, ce au ur
mat.
Rânduiala aceasta cere anumite

conditii pentru

vânzarea sau da·

nia pământului acordat prin legile

de împroprietărire

şi denumit de

noua lege �proprietate agricolă".

Aceste condiliuni sunt : înstrăi
narea - vânzare sau danie - să
ile autorizată de ministerul agri
culturii

şi

domeniilor,

care are
cumpere pământul în

dreptul să
cel mult 60 zile ; dobânditorul să
fie cetătean român - bărbat sau

femee - şi

să răspundă la una

din următoarele reguli : să aibă
drept la împroprietărire, fiind tre

cut pe tablourile respective sau
să fie absolvent a unei şcoli de
agricultură, silvicultură ori medi

cină veterinară de orice grad, sau,
ia sfârşit, să fie sătean cultivator
de pământ, în intelesul că-şi cui·
tivă el singur pământul.
la această

din

urmă condljle

se dau prin lege mai mulle amă

nunte. Astfel, se precizează că fiii
minori ai sătenilor se presupun
căc îndeplinesc condipa de a-şi cul

tiva ei ÎDJiŞI pimântul, apoi se
lămureşte, ceea· ce de mult ins·
!antele judecătoreşti au hotărit,
i nterprclllnd legea rurali dela 1 864,
că prin .sătenii cultivatori de pă

m ânt " sunt conslderafl preotfl, in
Yătătoril, câotăretJI bisericeşti şi

micii meseriaşi, toţi aşezaţi în co

munele rurale, ca şi posesorii de

pământ pe

care-l muncesc. însă

fată o serie de piedici şi o altă

serie de uşurlnte cu care se poate
dobândi pământul rural.
Toate sunt

făcute ca pământul

să rămână în mâna celor ce-l mun

cesc, fără a-şi mări prea mult în
tinderea ca să

proprietatea

au se reconstitue

mare, şi să dea" pu

tinta intensificării

ramurilor agri·

cole. Dar din, dorinta intensifică
rii ramurilor

agricole, reiese un

mare pericol de

înstrăinarea pă

milntului la cetăteni români de al

tă origină etnică şi)ceasta trebue
împiedicat cu orice pret.

Dr. E. GRINŢESCU

(Dia •Universul•I

o ZI MARE
Oamtni ar trdi ca fraţii, da.t:d nu iar tn.

vrdjbi interestlt. Artslt inltrest sunt de mai
multe ft:luri: Umlt ltgitimt, alte!.e maipuţin

ltgitimt. saa chiar dt prisos. Este legitim

ca omul sd st lng11/tascd de hrand şi fm .
brdcdmin/L, ·fiindc4 t1ctastd grijd cortspJJndt

anor ntusit4fi fiziologia, intxorabilt.

Ele

sanJ, ca sd zium aşa, ln natura. /JJcrorilor.
C4nd lnsd omul grdmddt�le ln jurul sda

- sa.a grdmddtşlt cum zice Scriptura· tn jitniţele sale, ce nu-i cu lotul şi lndatd

trebaitot şi cetact treu pt.!le trebainftlt
de ndnlt!Wrat ali trapului, atunci rtJvna /ai
de a stnJ.ngt t mai puţin ltgilimd. Zictm
cd •' mai puJin Ugilimd• şi mz .de prisos•
aceast4 r4vn4, jiindcd imboldal dt a strtJnge
_ 1i grdm4di /4ngd tint bun ptsle bun, esu
o formd a in.1finctalui de consefl'are. care
face pe om pre114zdfâr şi·l lndeamnd adt.ua
Cil pllllri ce na se ·pot ODTi, sd adane :

de

bani albi peatra

zilo negre.

mai pa(in ltgilimt, vin apoi inferestlt de
prisos, vinovate sau chiar oprite. Nu 111Jma.i
imboldul maurial lmpinge pe om la lucru

ln afard

aasu inlutu legitime, saa

t:i adesea nişte mobile imponderabile,

care

oraşe şi comune.

11e agitd şi ne hotordsc cdtre an11mife sco
puri. ln şirul aasiora. trtbUL sd nllmdrdm

conditiune de înstrăi
nare este ca dobânditorul de pă

ambiţia, vani!aua, iubire• dtşarflI, pofta de

sunt aşezaţi

în

suburbane.

A treia

mânt să

nu

stăpânească, la data

stdpanirea,

seamd mobile sujlettşti, lnsd negative sau

un loc cu sotia şi

cart nu cruazd. 1.n noi puteri im/JoldiJoore

nă cu terenul

ce vrea să-l cum

şi-i lmpiedetd tfe a lrdi ta fraţii.

copiii minori necăsătoriti, împreu
pere, mai mult de 50 hectare.
Legea prevede

plicaţiuui

încă

în priviota

unele ex·

înstrăinării,

dispupâud că dreptul de cumpă·
rare al statului - . dreptul de

preemitluae• - au are loc, dacă
vecinul vrea să-şi întregească pro

prietatea ; apoi moştenirile şi în
zestrările pentru căsătorie se pot

face fără aici

una dia condiţiile

de mal sus, cerându-se numai ca

moştenitorii
mâni ;

fie cetăteni ro

să

deasemeaea

agricole până

proprietătile

la IO hectare ocu

pate de vii, pomi, pepiniere, gră

dini, pivnite, crame, crescătorii de
vite ca şi

la 1 hectar

locurile de casă până
nu

sunt supuse res·

trictiilor dela început ; în slârşit
proprietăţile până la 5 hectare se
pot vinde necondiţionat dacă se
dovedeşte

că pe

ele s'au clădit

fabrici ori au fost irigate, plantate
cu pomi sau întrebuinţate pentru
crescătorii de pasan, numai dacă

toate acestea
români.

se fac

de cetă!eni

desc. Ele mdrtsc con/Udele

cdtre realizdri durabile. Ele dt1rt1md nu zi

dinfrt oameni
Ba fat

uneori, sd se lnângd Intre oameni hora ne·
mulţamiTilor, proceselor. luptelor a

rdsboae

lor, can· nimicesc tot cttace s'a

clddit ln

vreme de linişte şi pace, silind pl

JmpolriPa acestor vrdjmdşi. /upld religiile

şi ln spuitll religia creştini!.. ca forma

cea

mai . supetioatd. a ideii dt Dumntzea, şi a
raporturilor sale cu lumea . Ea spune mtrta
oamenilor cd sunt fraţi şi cd pentru a trdi

ca fraţii trtbut sd temptrtze in.stinctele, sd
renunţe la inlertstle ntlegilimt, iar pe rele

oprite, sd le sldrpeascd, ln chiar isvorul de

unde pornesc.

Dar cdil.t religiei sunt de ordin spiritual,

sa fii supus

iar omul fiind alcdluit din trup # suflet,

este nevoie ca insuşi trupul

unui tratament edacariv şi pregdtitprin rdn
dueli care sd ducd I.a scopul propus.

Din acest pund de 11tdtrt, cooperaţia este

tn adndr o dodrind şi un sisftm, care co
respandt ln totul celor doa4 naturi, pn·n
care st alcdtuşte omlll. Diojcsilismul, care
a fost subied de discu/ie :n stea/ul V dupd
ChnS/os, la sin-d IV ec. (451), apare tn om
ca element alcd/uitor dt bazd, penUu care

joacd un rol prtdestinat şi hold 
rator. Ea trebue sd st adrtseu - şi se
adrtseaz4 de fapt de o polrivd. celor doud

cooperaţia

r.lrio.
- Ceiace porii pe cop vrei să •pol
că-i pillirio ?
- Dar tu ceiace porii sub p.llirle, vro!
•I spu i ci e cap ?

stradi.

d mi mărit ?
- Do ?L !ml pare bine.
- ŞI o u mi iotrtbi ce face Tiitorul
meu sol ?
- Nu, fi in dcă ştiu.
- Bi spune. mi atunci ce face ?
- Pace cea mai maro prostie pos ibilă
din Yiata lei.

Cheloerul - Am creer do vacă, ficat
de gisci, cosllto de berbec.
Medieni - Bine, domnule, ce tră pri.
„sc astea toate ? adu-ml lista de bucate.
Cât pri„şto organele dumitale, •ino acasă
la miae, să te ei:amfaei:.

Intre doul

naturi, pentru

o

le desface de t'!t ce le-ar

lntuneca , sau abate �la rolul ./or.

top să

râa dtla capdt munca de zidire, astfel tncl!t
viaţa pdre 1n realitate, ceva toi aşa de za
darnic, ca şi opera /ai Sisij.

Inalnle de nuntl
La gui
Ea-(so impiedldl de o piatră al•oecă
Voiajoru l : - D·le Şof, sunt trei ore şi
şi cade).
mai bine de ciad stau ia sal1 de aşl•p·
El-(foorto mâh nit) . Iageraşole, cum
tare şi tnool an mai vine !
u'ai băgat de seamă? Te-ai lovit undeva? Şeful : - Da ce d-ta crezi ci sălile de
Te doare ceu? Drăguţo„, (o ridică ca
aşteptare au fost făcute aşa, de florile
mare băgare do soamă).
mi ru iai ?!„
Dupl nunll
Dacll poli !..
Ea-(se îm piedici iar de o pla tri, alo
.Ştruf, diseoril to poltesc la miDl la
aeeă şi cad e) .
masă. Numai daci poţi 1•
El-(furios) : ld1oatao, de ce au-ţi des.
Sear1 Ştrol se duce la Jţic. Poarta în
calzi ochii să nzl unde calci ? (şi pleaci
chis!. Uşile la fel. Câinii litrau do %Or,
foa rlo atitat pe ca ad ea, abia se poate
mal-mai să-1 mâniact. No era chip să
ridica si ngurii) .
la tre. Mal stă co mal stă şi când di să
O declaraţie de amor
plece, ndo pe Ilic la ge1m:
. Bial mol; paatril dicl eşti migar? M.i
Domal�ari, le lo!>esc la a obuale !
pofl•Şli la masă şi eu nu pot să iatrn la
A t b aci ia.ml de soţie l
tinl ia curte• .
Aşa aebua, încă nu saa t I
nTo di)a eşti prost.
Ka lf.am •pas, 51
Intll datoria
•li , numai daci poţi ? Tu eşti chior ? Nu
Com se face Popes cul e, ci oa te
•ezl cil au poli si latri 7
daci la iomormâatarea soacrei tale?
Dupl un an de lnsurltoere
- Ea �nat omoi datoriei, domnule df„
rector. lot!i datoria, pe arm! petrecerea.
- Mii Joant:. are să te iasca.re tata,
să-li ia o ae„sti li
Intre dol
- 81 110, tati I Mie si-ml foi dooi.
- Na e crim! mal moostruoasl decât
- LasJ a.na deocamdatA.
aceia pe ca r e o poţi fa ce cui•a laindu-i
soli•.
la sfârşit s'a lnsorat flăcol şi dupi oa
- Ba •U, ris po ase toYa rA.şol . De muJ...
aa d e iosor.f.toare ajaago de ou l-ar mat
te ori aceasta o o binefacere.
fi trebuit nJci oaa. necum doa.I. De unde
Filozoful 'Ji cllsllloria
la4inte era sdraTlo d e s �irma pietrel e ia
Filozoful grec Diogene latrob1t dl.ad e
milial, 1cam şedea dt H pilea la •oare _
timpal cel mal potriTit peatro iasur.ltoare,
l ingi an gard. Un cocoş. trecând pe &•
r.ispaose prompt :
colo .şi Ylsâodu-1 cbirotlod, iacepe a-l
- Ia tiaereţe e prea de Treme, la bă
ci upi . Du el de ciudi strig.ii : H!ş cocoş !
t râae to • prea târzia-a�a ci o mal biae
ci te'osoar! ta.ta .şi pe tiao.
sl reauaii.
Intre doi
Intre doull
- O fi frcmoasă Terişoara ta, oa 1ic
- lml face im.presla ci sotul d-tal e e
ba„ dar nu pot s'o jau da DH'�tl: e cam
tare sch imbat. Nici no-I mal ncnaoşteam.
prostul.I.„
- Pii, oa e cel pc care-l ştii. Am luat
altul.
- A.şa e ! Uitasem ci ţie îfi trebao
Rug li minie
uu care .s.l •ib.i minte pentru Yoi amlo
Un dramei balo la poana unei fermo.
dof.
- Vi rog, daţi· ml oa p•bar ca api,
Soţul pufin gelos
fiJadcl mf.e aşa de foam e iacât nu ştia
.
ea
(sosia.d 11ara 1cui), b1chl� :�:nade sl ml calc.
te-ţi, Costiei, ce ml s'a latimplat pe·
Intre pritteni
stradi l Ua doma, m'a i 111br!lişat ş i m'a
Doi prieteni Techi se îatâlaesc la o be

- Ştii

tic. Toate acesfLa sunt de bund

cumpărării, la

3

I

ceated sd

Ea in

temp!:rtze instindt!e nu numai

propovdduind atfevdrurile fundamentale
vieţii, ci lucrdnd ptnfru

alt

realizarea acesll1r
adic4. adresdndu·se tropului şi
/udnti mdsuri, ca numai intettstlt legitime
sd fie satisfdcute.

El - (foarte l ialştil). lml ln chlpul pa
tru lucruri : Ori era beat, ori era orb,
ori era nebun, ori a fost iatuaerlc: pe
sărutal•.

Intr'an restaurant

j foi

pdm4n/u/ 1n cta dintd; Damink4 din

/ana Iulie, . are rolul de a reaminti /utaroro

aasl adtvdr fundamtnlal pmtru via/d, ufd.
versat şi ve�nic.
Din actasld tttuzd ea esle O ZI MAR.E·

adevdrwi,

Actsla este rolul ei. în complexal de fapt,e

c"an alcdlutsc viaţa omeneascd.

De aici ltgdtura li cu religi� th aici

uriivtrsalita/ea ei.

Oftzarea noasld pe un ten·toriu, prin limba
p6 care o grdim, prin legi, prin obiceiuri şi
tradiţii, exist4. un fond omenesc universal
Peste ceia ce suntem prin

naştdre, prin

şi veşnic - interese legitime şi
caazd, int:r.orabile.

din aceastd

Fiind cd eşti om, eşti legat de aceste
concingenle li trişti trupeşte prin tle.
Din actst punct de vedere, mişcarea coo
puativd este un mijloc dtsdvarşit, ca menirea
dt a arm-niza interesele tat.urora. cu ml·
zu in/e!e de lot fdul ale fit.cd.roia ln parii
a face sd dispartl dintre oameni - di.nire
toţi oamen.iifdrd deosebire de naţionabUJU 11rajha intereselor şi ai pune /n situaţia de a
trdi ca fraţii.

Ziua cooptrafiti, care se s1rbeazd peste
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Yalorificare

Epigramă

Lui G. Ursu şi O. Nedelea
Autorii •Antologiei Scriitorilor
Birlldeai•

Sunt poe/i şi ontologi ? !

Oare Ursu şi Nedelea

Mă tntreb, că-; odd sărmanii
Pe-amdndoi cam„. slăbănogi.„
Delapraja
E frumos cănd privim viaţa ca o lupti

pasionată, o l uptă tn care inima, simţi
mAntul, nobletea momentului şi a ideiai ce

aperi îti par mai frumoase, mai fermecă
toare decAt adevărul chiar : cind omul di
bucuros realitatea rn schimbuJ visului celui
fericit.

M. Eminescu

. ... :
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Obligaţiuni după
noul cod Denal

· G L-\SUL

NOSTl\U•

meatul nostro, doi ofiţeri d'a bia ie�iţi dia
Veneau de afară, cu faţa imbuJo·
rata, plioi do •iaţi şi de tinerele. Cn tot
zănginitul sibiel şi zăagă ital pintenilor,
nici el au reuşir i s! atra gi Juarea aminte
a celor dol tineri. Mi aitai la fati, crr2ând
să des::opăr uzi zâmbet de mul"1mlro ln
col !u l gurii sau o u şoa ră tremurare a
şcoaJJ.

I

Cânte«: popular

Foaie verde trei lalele.
De cOnd lumea sunt belele Una pleacll, alfa vine.
1ocmai cOnd te simfl mai bine.

Acel care DU îngrădeşte sau nu
astupl1 fAntAnile sale, pllrl!slte ;
Acel care nu lasă pe proprietar
p le oapelor. Nimic. Onra ră mâne tot aşa
Căci beleaua-I lucru mare,
sll-şl ia roiul de albine in te rm en de •trânsll, ba poate şi mai strânsă,
POndeşle pe fiecare
de 48 ore dela roit ;
Cei doi ofileri, se aşează polilicoşi, pe
Acel care lasă focul nestins la canapeaua din fala fetei. Se uitară de
Şi de cap s' agafăndală,
câteva ori spre fată, indiferenţi şi apoi
Bal-o Dumnezeu s'o bată !. ..
plecare de unde a po posi! ;
Acel care distruge semnele de a iocepură să Yorbească intre ei, povestind
intampl!ri crâmpeie dia viaţa de campani e.
Aşa mi-a cdzut şi mie
rlltarea drumurilor ;
Spune�o l ucruri destul de interesante, sub
Pe cap o belea pustie,
Acel care impledicll zălogirea de o formă uşoară, aproape glnmea!ă. Am
Când /ulii fn sat la ioc
la un om ce a călcat anumite legi ; urmărit vorb!rJa lor, cu pl ăcere, şi fntr'un
O fală urâllf foc...
Acel care calcă holdele altuia râod, când anal din el po"ftsti întâmplarea
sau Introduce pe loc strein vite unui coloset maniac, nu m'am putat sti·
Şi be/eaua·i lot belea,
pâni si nu zâmbesc .
pentru pliscul ;
Ca rlfmas nevasta mea ;
Băiatul fi fata par'cJ. no auiian nimic.
Acel care intră fi!ră învoire în
Am cules-o de pe drum,
Când se uitau pe fere astri, când la baga
grlldinlle, livezile sau viile altuia, jul dia plasA, ciod se frământau da p lic·
Numai dracul ştie cum.
şi mAnAnc! fructe ;
tiseali, pe pluşul depo canapea. a•. b!la
Şi stau cu urdla'n casă
Acel care refuză sll dea ajutor tnl începu si ca�te, iocbise ochii şi cerci
Şi la vorbă şi la masă în caz de ioec, Inundaţii, incendiu, s'adoarmă, deşi nu plrea de loc obosit...
Nici o singnri dati, u'am surprins dia
Mi-a căzui belea de-odată.
tAlhlrle ;
Bat-o Dumnezeu s'o bată !. ..
sau dacli prod uce, fără lntenjie, ocbh fetei, o priTire iodreptati. chiar pe
- farjş, spro cel dol tineri ofiţeri ... Jntr'au
moartea sau rllnirea animalelor al rând, ffind s'aşue ceva ia geanta ei d e
Delapraja
tuia ;
mâo.ll , scă pă o m.llnoşă. Un ofiţer •• re•
sau murdllreşte lucrul mobil sau pezl şi Io ridici Iodată. F.lri •.l se uite
Fasolea popii
la eJ. fata aruncă nu .mer�i„ sec, care
imobil al altuia ;
sau dacii ajllţll. sau nu opreşte pirea sci pa t mal mult din oară, decât dia
Popa Nicodim era vllduv. Das.
gura cea rece cu baz:ele strânse.
cAnele sllu, când se dl la trecll
slujbe lui Dumnezeu cll scăpase de
Ciad maşina flueri. Yestlnd apropierea
torl, chiar dacll nu le-a cauzat
staţiei, tinerii so ridici si-şi adune baga
preoteasll, care-l fllcea .zile fripte.
vr'o vătllmare ;
l • lo. Ofi!erii se grăbiri să-i ajute. l nslârşi t Nu era Dumineell să nu învejc pe
Acel care aruncă in apa din fân trecui •• opri ră intr'o gară izolată ca poporeni frica de Dumnezeu şi ne
iotr'on pustiu. F.ll ră s.l Iaci cea mai mici.
tâni, (potabili), murdării ;
ascultarea de femele.
sau dacl1 ou îm p i ed ic! vagabon· mişca re din c ap Jo semn de bani&i aa, fi·
Intr'o iarnll era mare flpsll de
ră. sl oe arunce o singură pri"fire, fratele
dajul minorului mal mic de 1 9 ani
bucate, Popa avea ia podul casei
şi sora, se d eteri Jos din yagoa.
pus sub autoritatea sau suprave
Pe peron ii lotimpfnl un Tbiteu imbri.·
un hedolllru de fasole.
gherea sa.
car ia h a io e arn4uJeştl. Sluga pire• foarte
- Dragii mel Iii I - zise el in-.
Plnll aici, sunt arătate o prea mişcati de bucuri • ci-I ·ndea , şi-i salut! tr' o Duminecă dupll slujbă. Voi
mică parte din cod. Pentru viitor inclinâadu-so:
n'aveţl fasole, eu am destulă. Am
- Bine aţi Yenit domaişorilorf... Cocoa·
se Yor arăta p<' dep sele la care sunt
�� �.".!1 !J!!clr_!!_I !>.Ş.r!>!� !:!.'! HE de
na mare n'• pnt�! !! !!! !:! !ft !!ll!U!irl:
otqll.�i- d.clh«f�o.\l!,
fasole, dacl1 mi•o davedl cil la el
La ormirile Tlsltenlni - de buni sea·
L Balan
mă un bitr!a credin cios aJ casei, - cei
în casll cAotă cocoşul, ou găina.
a Ia.llitor
dol tlueri rimaserl indiferenţi. Nici un
Ţllranll se gândeau zi şi noapte
sâmbet, cât de trecJtor oa răsplăti primi
la fasolea popii, dar toţi îşi ştiau
rea plia.l de dragoste supusă a bătrânnlui
nevoia, tojl erau stllpAnijl de ne
seryitor.
veste. Ştia popa lucrul ăsta.
Când fieriria trenului prinse a lr!ocioi
Pierarul dio sat insll era omul
la Ylgooul io care m'am suit. ou erau an didea fe!oi ob rlzoida ştreagllreasc! dia aou, mă aităi pe ferea stră:
Pe drumul care porneşte dia dosul sta
draculul.
lngropase vre-o trei ne
decât doi cil.lhori: o fată şi no bila!,
care priade aşa de bJne ptt unele femei .
llei, sbura un poştalion, tras do pairu
veste şi ştia satul cll Io casa lui
Cu toi sgomotul pe care 1-a Ileul llf'I
l!ra imbricat! intr'o baluă de .rillgialu
telegari ntgri. pe car) ii mâoa un surugiu
când am tras· o� aici unul din cei doi U
nevasta n'are preţ de o para. Om
ri •, aceiaşi baloă pe care o poartă toate
imbricat ia bajae arniofeş:li.
aeri an şi -&11 ridicat ochii ca sii ndi cine
femeile care Tor s'arate lumii ci pleaci
cum ii pili.cea popi! l
Uo călător care se suise din staţia a
a iotrat. So uitau pe fereastră cn bigare
la b.ll.
- • Măi, voi !oii suntetl papll lap
ceea , arătând şoseaua in praful căreia se
de seami., deşt„ câmpille arse de soare,
la haina de aceiaşi cul oare cu a soră
te. dar eu, măi, - sli indril.zneascll
p redea poştaliooul, dete dia cap �;, ca şi
d e11Aşurau prlnliştl triste şi mouotoae.
si, băiatul purta pantofi cn tal pă de cau
când ar fi fluerat a pagubă, se mira şi
nevasta să-mi zi c ă o vorbă I eu am
Chiar cilod s'au plictisit să se mal ullo
ciuc, aşa cum poartă jucătorii de „Lawo
el singur:
să iau f!lsolea popii • .
afari, tot nu şi.au aruncat nici o privire
Tennis•.
- Uite, domnule, cum se răsfaţă bllelii
Se duce cu sacul la popă. Popa
spre mioe, ca şi câad aici nar fi bi.auit
Don! giamaadaae galbene, cu toc de
lui Tndoracb• Toci!ă?f ... la te uitA ia ei! ..
că, în colt•I unde stam. re.spira o fiioţl.
pu�i do •inltoare şi doul p erech i do
ii fa ce lei de lei de intrebllrl doar
Ce fumurii
Şi ştiţi cioe a fost Tudora
Stăteau laţă'o lalii şi se priveau dl in·
rachete pentra Lawa-Teanis, alcătuiau
ii va pri nde c' a făcut vre-odatll pe
cbo To:ilă
difereati; numai din câod în când, ochim·
bagajal lor, care dovedea ci pe tinerii
Dădurăm din umeri, ned nmeri!i .
voia nevestei. Dar nici vorbii I
bau câte·an cuYâat, aproape pe şoptite
· Joi stăpâni, ii aşteaptA o Tlaţă câmpenea·
Cu ochii ţinti ia s caipătoarea care
- ·Bravo, fiule I Vi no iu pod• .
iu frao1111eşte. Dupi m area lor asemioare
imedica, supări.tor, trecerea prin coridorul
.că, cu tot lelnl do sporturi şi alte plăceri.
Popa î l umple sacul. Fi e rarul râ
vagonului,
călitorul
cel
neiotrebat
ne
diu felul cum sa priveau şi dia cele ce
Jatr'o staţie, ciod se opri trenul, toţi
dea muljămit pe supt mustllţl. El
limnri:
yorboan, am io!oles ci erau frate şi soră.
pasagerii îşi scoase capal pe fercastri.
- A fost o slugă... Tudoracbe Tocilă
cel mai vrednic în sat I
Amiodoi de staturi
Este cunoscut de to\i locuitorii că
de l a 1 Ianuarie a. c , s'a pus în
aplicare noul cod pen;il •Regele
Carol 11„ întocmit dupll cerln\ele
timpurilor actuale. Aici se prevlld
pedepse pentru toate faptele comise
prin clllcllrl de legl, chiar de ace
l ea ce ar pllrea foarte neînsemnate.
Noi suntem supuşi la anumite şi
diferite obllga\luoi, căci ele oe asi
gură liniştea şi buoain\elegerca in
tre ool.
Aşa sunt pedepsili toţi acel care
calcă următoarele oblfgaţiunl impu
se prin legi :
Acel care jupoaie coaja depe co
paci, ori rupe crl1ngile arborilor,
duzilor sau pomilor depe proprie
tatea altuia sau depe drumuri pu
blice ;
Acel cari stingheresc munca a·
grlcolă prlo împiedecarea de a func
ţ iona o maşinll agricol! (ascunde
rea resteilor, ori a tânjelii, sau a
unei roti, etc. ) ;
Acel care aruncă plisări sau alte
animale moarte pc proprietatea al
tuia şi ou le tn11:roapll ;
Acel care la nisip, pietriş de pe
drum sau proprietatea altuia, co
seşte larM, culege frunze de dud,
paşte vi tele pe proprietatea altuia,
cald!. locul altuia cu prilejul mun 
cilor agricole ;
Acel ore nu dl ajutor paznicu
lui ori proprietarului locului sau că
împiedică, să ducă vitele la oborul
comunal, prinse pe loc streio ;
Acel care DU se întoarce de pe
drumlil sau cărarea opritli, depe
loc :;tr_�_l o ;

·

F U M U R I...

..•

potrivită, aproape mici:
nici nrâll, nici furmoşi. Aveau fa!• mici,
fără no semn deosebit care să to atragi
s�n si te respingi. Să-i fi întâlnit a dona

zi, mi-ar fi fost cu neputinţă s i-mi amin

tesc daci l-am vizat l'reodati. Sao poate
că mi s'a r li

părut că i-am Tiznt lotot.
deauaa, fie pe stradă, fie iatr•o loJl de
teatru; iatoldeaoaa ia grămada ia care se
amesteci. Ml uitam la fatll: De sub pi
liri•. rlsArea o f1ţ! mici firă culoare,
cu trlisiturl aboa estompate. Nici De•lno
văţia fecioarei, aici perTesitatea femeii,
au co otarau gara mici, cu. buiele atraust,_

care r!mlaoaa rot strânse chiar ciad
. intre ele se strocora ua "oai• s a o un .noa•.
Ochii ayeaa culoarea închisă de obiect
opac, fa care nu se rA:sfringea n ici o ra
"' do lumi nă. Nasul mic. deşi cam cira.

O droaie de !'găouşi so repe.iră Intru ia··
timploarea trtnu1oi, cu coşuleţe mici de
mere şi aloae. I ogrijorati, 5ă. nu rl m âie
ctt marfa ne„ândută, se repeziaa îcnbrân
clndn·se nool pe sto alini. Un călător din

nede. Fărl sA se mai gâodeasci sA-�1 des
fac! marfa. copilt se repuiri. s'adune banH.
Se !icu iodată o mo•ili m 'şcitoare de
mâini, ici oare, sdremţe şl capete ciufalite.
lmbulnala asta de gbiontnri, ţipete şi
iajoritnri stirni râsul tuturor călătoril or.
Cel dol tineri, cari pi ai la intrarea Io

..-agonal •ecin. l e aruncă un pumn d e mo

P

staţie, se nitan pe fereastrl, când

Yixari

cete ce so petreceau po peron, işi iotoa•
rseră repede pri .irea în al tă I parto, �I
ni.rile na.soiai l or mic şi cl.ru, se strim
bari cu dispreţ.
Dia staţla aceea, so soiră în compartJ.

Al. Cazaban

făcea pe misitei la un grânar grec! ..

GHIMPI

Ce râcâie o gllinll, n u p ot sil.
punii la loc nici i:ece cucoş l.
-

Când te urllşte o femeie sil. şt i i
cil. te-a I u bit , te iubeşte sau te Ta
iubi.
Inainte de a fi m âa c at cu o femeie
-

atâta sare cât poate să duel! o cil.

mllll, n'o cunoşti încă.
-

dinţii din gură, slirăcia din casli,

Patru lucruri sunt greu de scos :

nebunia din

cap şi datoria veche.
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Ridică sacul în spate.
- · Da' bine, mllf creştine, de ce
n'ai luat ua sac mal mare ? Că am
de unde- li da fasole cAtă vrei I
- · Mai m are ?... Aşa-I părinte 1 „
zise fierarul. • D 'a poi vream cu s_ă
iau un sac mal mare, dar neYasta

ml-a stat pe cap, cll e ruşine cu
un sac aşa de mare, şi am luat
u nul mai m i c.
- • A şa ? Hotule, vrei să-ml furi
fasol e a ?
Al ascultat de n eva stă ?
RAstoarnă-ml fasolea I •
fierarul a holbat ochii, s' a scăr
pinat în ca p şi, vărsând fasolea,
flueril. a pagu bă cil. s'a înecat ca

ţiganul la mal.
Ce ţi-e şi cu n enorocu

pe om I

-.
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V. BALAN
Pr8ot' D: DUMBRAVA-Bârlad

", • o:. .-:

A. P A R E
; i. :. : : ; ; . l

. Director : . GHEORGHE ARTENI

E�---pele: Regale
• 1

.

lnsufletitl' de" l:Ţezul Sfânt ae ri
'l>eacela" toţf\·aeei · tare cu ade
dicărei sat�or spre o 'viată inai
vărat îşi iubesc neamul şi doresc
înaltă şi mal bună· aşa cum a do·
ridicarea lui, trebue să_ le vină în
rit-o şi o, , dQreşţ_e , M. S. ._Regele
ajµtor.
Carol !1, , sbident� t;chipelor .re
Conducătorii · sufleteşti at sate·
gale revin la lucru. :
lor . preot! şi învăţători, dimpreu
Înto_cmaL •„r;h;d rm �l�lor care'n
nă cu toli ceilalti fruntaşi gospo
pragul_ primăverii se îndreaptă dari ai satelor au ocaz!a acum de
spre„vechile lor cuiburi„ sau cată a-şi_ împleti strădania lor de tot
a-şi_ clădi altele din nou - la fel deauna spr�. mai bine _: cu mun.
ac�ştl �oli' �ai gândului regal , se ca- acestoi; iosµiletilitrimişi regali. i
îndreaptă spre vechile aşeltări sau
-- Biruinţa lor va ii biruinţa noas- 1
la cele- mai ·nou- orânduite, spre a
tră a tuturor şi este un imperativ
clădi acolo cu mtin'Ca lor, cu ştiin
al vremii ca această l:iiruinţă "să 1
ta, cu sufletul şi cu dragostea lor se producă.
- o viată nouă şi curată - · care
„, Noi .toti aceştia dela sate, către
să fie cât mai, bună şi mai feri
care se indrea�tă această deose
cită penim toţi fii buni ai statu
bită şi binevoitoare- atentie regală; lui. nu avem decât cuvinte de adânci
Munca· acestor echipe e o mun şi căldaro'!să recuno�tlnţă lat� -_de
că . sfântă, o muncă care cere mul
Sµverauul . nostru iubit. iar; �ele;>!,
tă răbdare · şi foarte mult entu - ce oe idiî C-u această . iaaltă ŞI DO_•
ziasm şi'.- câre trcbuc ajuta tă..
bilă · î�sărci na re din partea- Sa, din
.
Exi?erlel)ta' anilor trec1,1U ş_I' tn suflet Ie ' zicem : Bine atl - .venit 1 drumările: celor ce i-au trimis sunt
primele şi"pe cât' posibil îndestu�
GHEORGHE' ARTENI
. lndţitor
lătoartie ior· · călă:uz:e, dar câte
Vllehi.ftltju
greâiăt-1 nepre�ăziite - poate �ai
stau în' cale
!
: .- '
.

I

I:

' · f,!

.

·

PELAGRA

Pelagra este o boalll care. bintue
lara noaslrll şi tn Italia, Spania
Portugalia, Austria, Ungariâ, Serbia
Bul118.rla; Grec_ia, Turcia, Rusi&; ln
Africa, Asia, America, etc„.
Pelagra- loveşte aproape numai
populajia dela tarii, şi anume, p e
aceia cari s e hrlinesc cu mllm!iligll.
Pelagra apare elitre sfârşitul iernei şi' ln-ceputui primilverii.
Ci!tre sfirşilul iemei şi lncepulul
primlVerei, oinul, care are nenoro
cul' sli se lmbolniiveasc!i de aceastll
boalll, tncepe -sll simtli un fel de
slllbiciune în lot corpul,' nu mai
are poftii de muncii. este trist, are
dareri de cap. sufer� de stomac
parei nici mintea nu-l mai ajulli c a
înainte�
Dupli ·aceste semne apare roşaja
pielii pe părfile neacoperite şi deci
băliile de soare, apoi mai târziu
bolnavul suferli de turbur!iri gastro
irttestinalP, adic!i stomacul i se stric li.
şi cap!it!i diaree (ieşire afară) foarle
' rea ; după acesle semne vin turbu
rările nervoase, adicli bolnavul îşi
pierde minjile, cspălli nebunie.
ln

·· '

Să

luăm

pe' râ n d toate aceste

semne :
Roşata apare totdeauna unde pie
lea nu este acoperitli de vestminte
şi deci soarele o poal2 arde in

L U N A R

toată' voia, âaică' pe dosul mâinilor
pe dosul picioarelor, la gât şi la
partea de sus a pieptului.
Roşafa pelagroasli nu apare nici
odatli pe palma mâinilor şi pe talpa
picioarelor. Se conslalli foarte rar
pe fală şi numai ln cazuri prea rari
pe părjile corpului acoperite de
·
·· ·
haine._
Câ'nd apare această roşală ·a pie
lei (iloclorii li spun eritem pela·
gros) bolnavul simte o arsură vie
şi mlnclrime, pielea e roşie ca
vinul şi se umilă pu\in şi aşa line
vreo 15-20 de zile.
După acest timp, arsura şi mân·
cărimea trec, umflătura dispare, cu
loarea roşie· începe să se stingă şi
acum' pielea inc:ipe s!I se jup o ai e.
Aceaslli jupuial li începe să d i sp a ră
prin l un a Iunie sau Iulie şi a pare j
i a r primi1vara. Dupl jupuire pielea 1
rămâne cu nişte pete colorate.
I
Mai t ârziu pielea i n ce p sli crape
şi bol n a v ul simte un !el d<? u scă·
căciune a p!elii cu uşoa-ră mâncă
rime.
După mei mu l i i ani, când pelagra l
s ' a învechit, pielea dos u lu i milinilor 1.•
şi pi doar� ! o r se arat!i subfiată,
uscatll, cafenie pe unele locuri.
Aceste semne încep cu u " lei de
nr su ră la s t om ac , care une o ri este

·

,

e

I

1'

li

tnlovlrlişi!li. de sele Joarle mare
şi mis!Uiie. 'anevoioase. · Cllild 'ne
ail!im ht gura unui bolnav de pe

lagră, vedem limba jupnilil, -crllpnlil
Şi cind lese iifarli. tremuri : gin
giile- sângerea�li.
.
._
Bolnavul are o lipsli. de poftii de
mâncare că nu poale sil vadli fii
oclii inincarea.'
ĂUeOri, diii contra, aJ.e o prea
mare pofil de mâncare.
La. fel, uneori are setea prea mare
alteori n'are sete deloc.
Unii bolnavi au grea\ă şi vărsl!.
lurl.
fit cazurile uşoare de pelagră
bolnavii suferă când de conslipa\!e
(iiicuere)· . ; cilnd de, · diaree (ieşire
deasli afatli).
__ .
__
_
. In cazurile grave de pela_�rll bol·
navii suferli !nsli de o diaree apoa.sll
foarte gravă şi foarte greu de vin·
· „
de·.:1.1. ·
„ ln_ pelagră sulerli odaill' cu cele·
râile organe şi creerul şi mădu-.a
-s'plnllrii. - c
_ --Un semn care nu lipseşte nic;î,
.odalii. şi c�re apare cel dintlli esle
· I- acesta : b o l n a v ul .simte o mare.
.
sl!Diciune în picioare. a re :·C&rcel
ln ele ;' cind boala a . înaintat, pi•
i:JM.>:.<tJ1"�nu-l mlll �\Y.UI. P4'- b9Jnav,
merge cu greutate, şi �.11ori„ c��
me�.9�•: î! vine sli. cadii pe spafe.
Ni,ci ntinlea nu rii.mllne tntreagll
tn peiagrl. �� avui em JFJ.st„P.Cl;
somorit se suplrll uş·.;·,- .-r diii · te
miri ce, se crede perse_cutat, pll
păstuit, ajunge chiiq � la ,- 'h�buhl�
mintea i se tncurcli, spune vorbe
fllrli şir şi, fll,rii. noi� ă„ 1vre!',:s�. ��
omoare, are .veden�J, etc..�.
..
.. .
Bolnavil d� ,P'�la � rll siitit uneori
dureri de cae._ _ dureri fnlgerliloare
·
în. picioare,. etc.
.
Privirea pelagrosuliii este c'ar,ac
teristicli„ prin fixitatea sa cu' fr1tul
deosebii!.

ln c azuri!� uşoare bolnavii 'n'au
temperatură (febrli ferbinfeală,) dar
în ca�urile grave au temperaturi
care se- ridicl inai ales ·.s�ara. _ .
· rinichi
Pelagroşii ·f!'c şi boli '
(nefrită cronică), se anemjazli (slln·
ge sa-rac), sau s"e pot liitbolnlivi
de bron chop n eumonie (boală de
pllimâni).
Dacii. un pelagros cad-e sau se
loveşte, oasele lui se rup foarte
uşor.
Uneori pelagra ia pe neaşteptate
o fermii gr av ă : b<>lnavul are tem·
peralură_ m!'J'e, delirează (vorbeşte
fl!.ră noi m� ), lofi muşchii corpului
sunt intr'o m ar e încordare. - şi în
curând moare.
Aceastli formă de pelagrli se
che a m ă tifos pe l agr os .
Pelagra obişnuită poale dura mai
m u l ti ani. lun vhul că semnele ei
a p a r primăvara. Var.a ele dispar şi
b o ln av u l p_are vindecai. Dar to a mna
şi i:nai c u se�mă în. p�imavara ur
mătoare, semnele apar din nou şi
mai rele ca anul trecui. Omul se îmbolnăveşte de pelagră
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Anu.nclurt fi reclame. dupA ln•olalA
/
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Administrator : A. CARTU

din câte se ştie pinii. acum, din
c auzll cil minAncll mlimliligii. fllcull
din pornmb' stricai.
.
. Deaceia porumbul treliue cules
numai atunci cind e . bliie copt şi
sii" fi•i"tinui t1:i"· hainbare m:ide sii..nu
se Strice. · ·
· ·
.
. ,
- Porumbul care na-i copt destul

să se usuce ln cuploare lnainte de
ia fi · tri mi s la mliclnat. In unii ani
porumb�l no se coa_ce d�n. tinll:'li
ploiÎbr'"şi a Umpulirl prea frigliros.
Vedem dar ce niar'e pericol a,�
meninlii. pe sătenii' noştri atunci.
Deaceia li sfllluim sli se pbeasc_ii.
de a manca mlimliligil fllculli.- _di�
ac�st_ p_prumb. .
·
. . ·: ·"
Cel mai bun lucru este sii. facil
pâine d� g rilu, care nli·l mai si:'iiinpli
ca porumbul. · Un cuplor de ' p$jne
aşa cum fac slitenii din .Ardeal_ şi
chiar din Basarabia, aj'!°ge _o . slip,;
llimAnli pentru o:tamilie tntreag!'1
Şi toatil lumea ştie c'ă pilliea
mai hrănitoare ca miimii.liga. " '.
.
.A.tcoolismul (belial aiullhnuif'°'fa �c ·
înrăirea boa lei.
·' : :
.:Orice bolnav d,� P,elagrii._ va u,iin--c!' pâ:nc - � ; Jle va feri ca,, de f�C...�«L�-;·„-.:.
.-. . . . . ,.
mlmlligl!L
,
.
Va inânca laple, oul, CarJ?e, brltt·
.
'I.I, y�ţ F��a.split! v�rdeţu!1_- elc���, ,_.,; , ,
alle;'cuviJile se va hrlini bjne.: ;,
- Plirlile.. .alimse de_ so.ar!' şi un�e
apare .deei 'jupuialâ 1e vii' jin'e aco:
perite şi le va unge cu " unguent
_�
„�
borlciH.- --,.,...�� "- :··..,- -.,.,.,..- Pe gurli va lua cAle cincisprezece
picllturl·•dupl masa dela prllnz şi
CÎgtisprezeca dupli. cea de searli.
din aceastii. doctorie : Llc. Fowler
5 grame şi Tinctura nuca vomica
:.
io ·grame: ·
·
-"
,,
Binelnfe1es cli orice bolnav' grav
se vil-- lnlerna ln spital. · - ·
· 1n„infe de a termina vii. repet :
Pelagra o caplltli numai cine mâ
nând. mămii.llgli. din porumb necopt
ori stricai, deci cel mai bun lucru
este s11- mAncali pline.
Dr. C-TIN GIURGIU

'�.:- �.·:>

:

�)�

A�urg

pe

haltă

D-lui Al. Cazaban

Amurgul deapănd pe baltă
Fuiorul razelor de soare,
Şi'ngând trestia tna//ă
Suspinul clipei trecdtoare.

Cun zâmbet Iris!, se pleacă macul,
Spre marea spicelor necoapte

Şi cân/ă'n lanuri pi/pa/acu/
Vestind apropiata noap/e .
Trec munciiori pe drum, agale,

Şi-un car cu boi, din urmă mână;
O doină tristă. ca de jale,
Se Jângue duios la stână„.

sloi de

Ca'n uis„. un freamăt se suaneşle
Ş'un

Co

ra/e, lin se lasă ;

Amugul balia poleieşte
rumeneală de m6fnsă.„

G. Breazu-Leurdeni

4

Mai aproap e de Tine, Doamn e.

Scria auste rd!ldarl ca dragoste şi
le l,lChin sufle/alai curat al banilor
creştini din Dodeşti şi al ffnata/ai de
jos al Fillclalul pe care i-= canoscat
tndeajuns. Am tnsa dorinţa ca cek
scrise sa fu spre laada şl Incurajarea
onora şi spte lndreptarea altora.

M'am interesat de aproape şi am
vdzat cam s1 prtgăttsc fraţii noştri
Ptntru ma1Jle sărbd/ori ale Domnalui
prin curăţi a şi primtnlrta gospodă
rli/.Qr şi prin curăţirta sufletului p1in
post şi lnfrânart.

re

ŞI am intrtbat pe mulţi cart au
lucr<U la casa noastră obştească ce-l
ddermlnă pe dânşii să postească
şi
sd ţină cu atâta sfinftnle posturile
din preaj.t:a matilor sătbători, Iar
drepta/ răspans a fost: pentra a ne
dtscărca sufletul de atdta ama1 şi de
atdtea rde şi p•ntru a ne pafta lm
păttdlf dupr2 rdndulala şt ugea noas·
trt! creştină, ca daca casele k lngrl
jim ş! le văruim ptnltu a ne păs/ta
săndtatea , cum să na ne îngrijim şi
de sa[letul nostru ? Şi am fost init'C!de
vdr mişcat pdnd În addncul sufittu
lui, meu, vdzdnd bătrâni �l fidcdl tl
nul, firavi dar ca ochii plini de o
sfâ'lftl sftdlacir• mâncând cuminte şi
cu resemnare o bacalii de ptiint goald,
dat ca inima piind şi lmpdcată.
Căci lntr'adutlr postul nu tsft de
cât o vittate a infrânării, ' o depărtare
şi o lnfrdngtre dtfin lti•ă a diavolaiul,
aşa cam Mdn taitorul nostru Iisus
Htistos ptfn sfăntul sdu post a ză
dilrnlclt pdnă la sfârşitu l veacu/al in
cerc:z.rea cea �· lcleand. Şi a nu arma
pe Hn'stos, este tot una cu a te le
pdda de tttbain{tie n<Sdţioase alt
trapclai şi auasta lnsemneaztl pocd
lnţtJ. fdrd de care veşnicul oaspe Hris
tos na Intră ln saf/etnl nostru prin
sfdnlul sda trap şi sdnge pentra ca
rtlţirea talllfor pdcattlor.

!l ,

_at4_ţ f!(ţ,�W!Ul f!Callll «.-{

W.(W.t �«!IC
mal plin• tk grljtl şi tremurul safltltse
tslt mal polemic. Iar sfânta/ trup şi
Un O spe ca cdt este ma l mare cu

sdilgt al Domnalui nu intră decdt tn
templul Dalzulul Sfllnl. ŞI namal cdn4

t IOAN

fiinţa noastră devin• templu duhovni
cesc st face capabiltJ. de primirta Ta
Doamnt. Căci prtcam altarul pe masa
căruia va arde focul sfintei ierlfe se
sfln/qte mal lnldi prin slajb4 dtose
bilă, tot astfel trupul ln care se va
reaprind• focul lui Htistos trebut
sfinţit ca un altar sfânt. 7oale rdn
dutlilt posturilor şi ale slujbtlor cart
se fac lnalnfta sfinte i Naşteri şi Jn
vieri, a Sfinţilor Apostoli şi Maicii
Domnu/al. na sunt altuva decdt o ln
frdnare şl o lmblânzlrt repartizata
caltndaristic ptnltu pregtJ.tirta şi curfJ
ţirea poporu/ai, ln vtdtrta coniac/ului
Ct va laa ca Dumnezeu.



# sânge al

Sf/intui trup

focal dragosltl Sale pentru

Sda este

noi fdplu

rile. Şi dactl dt El na ne oulem
apropia dudt turtlţiţl, insemntaz ă cd
dragostea Sa Dumntzuasctl pentru
noi este atât de lnaltă tncâl na ne
cert nimic omentsc pentra a ne lumi
na şi a nt sfinţi.

cam

lată

nt

apropiem de Tine

Doamnt şi iată cum

lfi dovi dim că

suntem fdplarile Talt şi pdslrtlm din

lumina ]a.
Deace ia, fraţii mei din Dodeşti şi
dt prefatindtni nu aitcţl a vtJ. învbfa
cele sfinte anii dela alţii şi a indrtp
ta pe cei ce din grtşaltl nu merg pe

aceostă calt. far sculul şi lndrtptarul
vostra sd fie cu vfnftlt Bisericii noas
tre ct gldsatsc aslftl prin Sfântul /nan
Damaschln : •Stl ne upropi< m de Tine
Doa'11ne ca drogost• fierbinte şi ln
chipul crucii palmele inch/puindu·lt stJ.
privim 5fântul Tl!u trap şi puind peste
ddnsul ochii şi bazele şi /rar.Ito, cu
Damntzuscal dlrbane sd ne lmpdrfd.
şlm, c:z focal drarosttl dia nai /udnd
şi lnjocarta eta din ctlrbvnt, sd arză
pdeatek noastre şi sa lumineze ini
mile noastre, tar ca imptlrtdşfrea Dum
nezuscalul foc sa ne oprlndtm şi sd
ne lndumntzetw..
Astfel

vom

fi

aproape

de Tine

Doamne.

Şefa! ochipei stud••teşti ...p1e Dodeşti
Gheorghe C. Marinescu

M. CEZAR
,

Pămiintnl a acoperit pentru totdeaooa

ormâad prin aceasta glasul Sfintei E„_..

A linot cu arendă moşi ile Călngăreas·

s'a

ca şi Urdeştii Lotul

prin

2,

dovedit a li un

bun

caro acti•l
ogricullor.

ghelii care spnno că ,din pământ ai eşit

tale

şi în pământ ni

mădnat, al ciroi progru s•a Tizul prin
aceia ci, de node la începnt era purtată

pnl

pe cel care a

intra•.

fost pâni in ziua de

Mai 1 936 scn:::-

21

şi iubitul men moş IOAN M. GEZA�.

Ioan M. Cezar, a trăit

Yiata

ment al vieţii numai

ultimul ma.

in

pentru

opere sociale,

potrivit

trăja, năzniod

pria

'

s a ri d i cat

cari

io mijlocul sătenilor diatre

muncind cu râYoă pâaa

întreagă

ia

crearea de

mediului

care

aceasta s.il uşureze

traial siteniJor pe care i· a iubit.

Pregi lirea sa, a fost do inTăţător. s·adovedit ci

reatrn

exercitarea

misiunei

ce-şi alesese a fost foarte activ, muocind

ţărăuească pentru

A instalat o moară

de

n

locomotld. al c!r�i combU!ti bil erau

,

paele a

îi scoate la

iveală

Printre operile sale
demo, restaurarea

soci ale

din satul Tămă�enl, care

şi

-

calitatea de bun in

dn striaş.
cita

A c ea s ta

mai târziu purtată de

de•eoit

ua potcroic motor cu benzină.

,

Sfintei

se poate
Bise(ici

lovedeşte

ci,

pe lângi multele sale ocupaţiuni se gândea

la cele sfinte, arătâod că este oa

toiod şi iodemoâod pe fiecare să se dedea

bnn creştin.
Mal departe

prins rod şi se dovedesc

Tămăşeni, lucrare pentru care a cheltuit

pentru luminarea tinerelor

.

vlăstare. sfă...

la in•ăfături mal i o al te Sfaturile sale

prin aceia că,

nomărul elerilor săi, d�•enili

estăzi căr·

.

tarari este destul de mere.

58 de muncă

Dar atât puterea

an

cât

şi

aptitudinile ca cari era ioztstrat, erau cu
mult mai mari

decât

cer inţe l e

necesare

specialitiţei sale, căutâBd astfel noui tarenari de acti,itate.
Astfel a înfiinţat

„

Banca Popnl.!ră

in

satul

Triumful

Tăm4şeni,

Săte anului „

pe care a condus.o i:J coodiţiaoi bune şi
in d i ferite calităli pâa ă la iocetarea .sa

.

din Till:ţă, dovedind pr!n
bun financi a r

UD.

A organi:iat mai

aceesta

multe

că era

ob�tii, sortite

să io i.estreze sătcoii cu pămâuturi pro-prii- -doTediodu-se pria aceasta un bon

se

p ersona l o sumă

şc o1 i ia

poata cita
no e i

pentru consunlrea

iniţiativa
satul

importantă.

Dar în afar ă de calitiţi1e de mai :tos.

mai aTe& �i o mare calitate-areia de •
fi om de inimă,

de

a înţelege

�i de •

se pătrund e de nevoile semenilor s§i. Nu
era nimeni care să

Tină să- i solicite amaterial şi să fi�

jntorul său more 1 sau

refnzal. Dela el pleca toată lumea mulţumili. I oainte de a cita alte cu.uri, imi
permit a cita caz.uJ

meu persana ) :

Când tatăl meu. om bătrân şi fări si ·
taaţie materială a venit la el şi f-a spus

că, deşi ar voi să.şi inveţe copilul carte,
totuşi no are dastuli putere materialAatunci fostul meu moş IOAN M. CEZAR
şi-a luat cu d rag şi de bonă Toe, obliga

·

ţiunea de a ajuta pe tatAI meu pri a a mi
cooperator.
..'...�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

inlrefioe pe mine, pe propria sa cbeltntal.I la o şcoal.I secundară. Aceasta jos-

tifică

prezenta mea în

Tămăşeni.
Ceva mai muJt a ales şi a botărit singar şcoala ce trebuia sA armez ş1 cariera

satul

ce trebuia si-ml croesc în arma pregf...
lirei ce so hotărâse s.i·mi dea. Aşa a fost

că am urmat cursurile şc oalei coaierciale,
şcoaJA pe atunci necnnoscuti pe meleagu·

riJe noastre. Aceasta

inse21mna un sa�rl-

liclo material foarte important pe timpu·
rile acele, dela care însli no s'a dai la o
parte. m otiT pentru care ii voia păstra

o nşuică recuno�tinţă.

alte caznri de cari ia.să nu •oiu să mă
ocup in cadrul aoestor rânduri.

De felul acesta se mai pot enumera şi

ci nste 0 via tli

şi caro 51 află
Triomfnl Săteanoloi•

întreagă

să fie intreboiuţată
depusă ta Banca

rămână pe Teci

•

astfel :

d epusă

jumătate

să

la Bancă spre

frnctificare, nrmâud ca din venitul eJ să
se cumpere in fiecare an cărţi pCl:ltru
copili lipslji de mijloace ; cealaltă ium.1tate impreaoă ca venitul său si • ute la

I

construirea Biserkil de pe tereanl Călugăreasca.
Con�iderând ceaco

a însemnat IOA N
pentrn cel în mijlocnl cirora
a triiţ goJnl r4mas prin trecerea sa ia
lumea celor drepţi va fi greu do complectat.
M.

GEZA�

Noi cej ce--1 supravieţuim să·f spunem
după datlnele creştineşti : Dumntzta sd-1

'i:'!a!

Chiar in ultimele lui clipe de Tiaţă s'aiem şi sd-i fit fdrdna aşoard 1
gândit la alinarea nevoilor celor ce rămân
Dumil
Cosma
in urma sa şi a batArât prin teslament
b.
ca su m a ce a agonis it cu m u ncă şi
"
"
"
"
"
"
"
c"
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""'
'
"
""'
"
""'
"
""'
•"
"
<D
t"
"
"
"
"
"
"
"
"
""'
"
""'
"
""'
""'

I

Stiri
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informafÎunÎ

•

Conducerea gazetei noastre
mulţumeşte călduros tuturor con
fratilor cari au bine voit a ne tri
mite cu regularitate schimbul, în
timpul cât noi am avut o oarecare
întârziere în apari!ie, din motive
cu totul independente de vointa
noastră.

I Martie romdn d. Sullan Poptscu
directorul zlartilul • Universal> , a fost
stlrbtltorit cu mare dragoste şl entu
ziasm de ctltre lntr,aga nuţte româ
ntasctl, pentru lupta <tdrză şi contin utJ.
dustJ. de pe ste 20 de ar:l în apărarea
inftrls�lor nocstre naţionalt.



I ln Spa nia răsboiul civil continuă cu
furie. Nationaliştii sunt pe cale de a cu
prinde în curând Madridul.

M. S. Regele Carol li a împli
de curând 43 de an i, iar Ma
rele Voevod Mihai, 15 ani. lntrea
ga suflare românească le urează

I

nit

încă mulţi ani

g

i

fericiţi.

fdrii noastrt a atins
numărul de J 9 milioane J 96 mii de
Populaţ a

�afldt.

I In curând se va construi la
Turnu Severin un pod peste Du
năre care să lege tara noastră
de Jugoslavia. Cheltuelile vor fi
pe din două.
I O ţigane.I din Satu Mare, găsind o
acasă. I

găină moarti

pe

drum,

friptă

s'a

făcnt rău

imediat.

·

şi mâ•câad o

şi a morit

I D-1 Nicolae Titulescu, strălu
citul şi mult preţuitul nostru di
plomat care a fost grav bolnav,
(in Elvepa) merge spre însănăto
şire şi în curând va fi in ţară.

I Un sdlean dintr'un sal Mofd
fei, voind să facă o glumă, şi-a
pus un cerşaf tn cap, şi astfel tm
brăcal eşia tnainlea trecătorilor
dOndu-se drept stafie. Un sătean
mai slab de tnger, crezând că i-a
eşil chiar duhul rău tnainle, a scos
revolverul şi-a slobozii doud focuri
în prelinsa slafie lăsând-o cu/cală
la pământ tnlr'un lac de sânge.
I Copllul ful Pelrs che Lupu a
fos t botezat d� M. S. �egele pri
mind numele de Mihai.
I

In 1937, PaşWe se va s�r

bălorl Ia 2 Mal.

Cu adâncă părere de dia a
ducem la cunoşlinfa
cililorilor
noştri. încetarea din viafă a două
elemenle de more merii din regiu•
nea noastră : Hrislache Olaru tnv.
sal. Jeli/a jud. Tulcea şi 1imofle
Bahrim, şef seru. financiar şi se
cretor general al jud. Fălciu.
7ransmilem şi pe această cale.
familiilor hdurerale sincerile noas
tre condolean/e.

I

Dela· moartea Regelui Alexan
dru 1 a l Jugoslaviei s'a î mpli nit 2
anL

ii

https://biblioteca-digitala.ro

!\Jruivlnd

ei

I Simpaticu/ nostru consălean
d. căpitan auialor Ioan Negrescu,
fnso/il de d-l Locotenent Perju
a repurtat tn cursul acestei veri,
un strălucii succes aviatic ieşind
I-ul la concursu/ pentru . Cupa Re
gele Carol li" (lnconjorul fării}. M.
S. Regele primindu-i tn audfenfă,
i-o feliei/al călduros şi le-a oferii
cupa trofeu, precum şi suma de
50.000 lei premiul concursului.
Călduroase felicitări şi din par
tea noaslră.

ll In America (Chicago) o fată
doarme de 4 ani neîntrerupt. Ba
n'a pulul fi trezită cu toate încer
cările m eji cilo .
I

u

r.

A murit regele (iganilor (Polo
nia). Cos ci gu l din metal era <!us pe
un dric de sticlă. Au luat parte la
înmormântare peste 30 mii de ţigani.

I

ln regiuniie polare e atâta li

nişte lncâl vocea

omeneascd

se

2 km. şi jumătate.

I O balenă cOnlăr1?.sle _ c/11

poate auzi la

.

:1511

a ln 1 935' ţara noastrll ; produs
4800 kgr. aur, iar prctul aurului a
fost de 1 44.000 lei kgr.
boi.

I Merele suni mtil hrdniloare
dactf se mănOncă cu coaje.

D La un gospodar din P. Neam\
o scroafă a fătat 22 de purcel toţi

voinici şi sllnătoşi.
l!I IJn englez s'a urcat cu aer6planul l a 1 5.230 km. ioillţime-cea
mai mare înillţime la care s'a ri
dicat pânil a cum un aero pl an .

I Cu tncepere dela t Noembrie
a. c., Aleneu/ Popular c. J- r. din
Bar/ad. işi va relua aclivi/atea şe
zătorilor cu/lurale de sub condu
cerea neobosilului preşedinte d-l
Iancu Mihai/eseu.

I Şcoala dln satul Vlllenl e pe
cale de terminare. Asemenea şi
Biserica căreia i s'a schimbat a
coperemântul.
I M. S. Regele a plecat în Ce
hoslovacia însoţit de Marele Voe
vod Mihai. Aceaslil vizită va dura
câteva zile. lnaiţilor oaspeţi li s'a
făcut o s: rălucilă primire de către
natia aliată.
!J Nr. viilor al . Glasului Nostru �
va apare ia preajma Sf. Sărbători
ale Crăciunului. To\i colaboratori!
noştri sunt rugaţi a trimite din
t i m p manuscrisele.

Poşta adniinlstratlel

r

n am e�te
S'a mai primit următoarele abo
ept cal
pentru care aducem cel�r. in d
:
duroasele noastre mulţum1n

lei,
. D-nii : ln g. A. O. Kieser laşi 80
T. C�sma
Prof. 1. D avi d Huşi 100 lei, D.
Galaţi 80 l ei Şt. Balaur tnv. Co_rn1-_Al
h a 1!'sbtu
beşti Fălciu 80 lei, P. Gh eng e
tor Huşi 80 lei şi Nec. Jacotă agricultor
Vălen i Fil ci u 60 lei.

,

rant responsabil, fiecare rJspunde

de ceiace 1�rie.
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ăcomia omului
la fântână _·:. Jâ'
Cine-i
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w.

-

l!f Am auit Sll,teni..
"""

cari, dop! ce-şi fac
semnul crucii · ia- ,eşli'ea din ogradă şi
sic : ,Doamoell ·aIuI.I•, locep s1 cânte lot
drumul; pirill · la ogorul de arat : primăTAra, saa la laaal do u ndo car! snopi ;
vara. sau când aduc carul cu .popuşoi•:
toamna ; • • • şi el câutl •lata lor de
griji şi de nevoi :
.l'oa1·e Terde bob �
•ăut
.P• Tar• care- a trecut
Ah
bJne-am
petrecut,
•
I co
.C'am bilgat cu cacu'o plug.
• cucu câată, eu înjag,
• Dragostea pua e porumb '.
•

•

•

•

•

•

·

saa

•

l'oaie verde lemn
dor am, ca el
.C'un dor zil ele-mi
„C'un dor noaptea
•
•
•
• •
•

.un

petrec
mă munc esc •·

:��a1astră

M'am .soi t cu plugu'o coaStl ;
,Nid o'aât tfu. o brazdă, două:
,Şi s'a rupt griadeiu'u două' •
Şi altele tot aşa . . .
La nuată, la bote<, la mort săteanul
câotil şi cântă iramos, cu iaţeles adânc.
Am exemple foarte multe, iosă ce pot
?
spune ia cadrul acestui m ic articol !
El cântă pădurea, balta, liTada, fâaul,
apa, soarele, luaa, noaptea şi altele, pe
care le personifici io chip speci al şi HI
de vorbi cu ele, se roagJ de ele, le cere
ia aiotor, le blestemă dupi împrejurări.
Principal lucru rste că acest fel de

, Poa lo verde

•

cântece n'a fost cercetat până acnm de
câ t foarte puti o in ţara no & stră. ln alte
părţi ca : Prania, Italia, Be1gia, Oermania, Polonil!, Ungaria · • • cântecul populer i.şi a re ia mu%ic.!. scaunul 1ui de
onoare ; de la e1 . se adapă cântăreţi cu
studii iaalte şi fac din el podoaba aaţiu·
oii respe ctive.
Din fericir e �i la noi a'oce put să se
adnae-de-adnplul din iuta săteoitorc:âo t c ul po pula r cn toaţe nuanţele sal�
multiplo şi oeb!nuit de frumoase, araujâodu-se sistematic spre a forma un altar da art! oaliooală şi încet. în cet işJ
face Joc de cinste tn.aia.taa altor cântece
streioe de neamul nostru.
Persona l, am
Al'Dt oca iuoea să Tor
b_es_c_ c_u_ D-1 !'rofesor C. Br4iloln la Bu

1!

1

cureşti ia Noemvrie 1 933 şl 1-am arilat
că şi prin ţiantun1e P!lcialul şl ale Tn
t ovel af'em foJklore specif?c regiunii, care
merit! s1 fie cules şi cercelat ; D-sa a
14gădnit atunci el dop! ce
cerceta

••

câmpia ţ!rii dia Donăre pân! la o linie
care uae�te Craiova cu Hir�o fa, aproxi
.
matil', va cerceta şi regiunea noastri a
Moldovei de jos, adică judetele : Pălciu,
Tntova, Tecuci, Cov11rlnl �I Putna,
Astilsi, Puoda\ia Cu lturdlă regală ,Prio
cipelo Carol" trimite anual echipe spe
ciale în toate unghiurile tării spre a cu
lege folklorul nostril naţional. O echipă
de acestea avem acum la Dodeştl-l'ălcin.
Io ţara noa..stri cunosc s ingura revist!
• Izvora�ul� care
redacteazi numai fol
k1ore romioesc cântat şi Torbit ; ea me...
rită lot .spri}innl şi atenţiunea invălitori
lor şi p reolilor de Id ute, în specia l ,
care ar putea-o ajuta şi trimiţând mate
rial in genul ei ; şi cu atât mai mult, cu
cât Directorul ei este Părintele lconom
Gb. Dumitrescu-Bistriţa, preot şi iavăti
tor. Sfiotia Sa lucrează in agornf folklo
rlc ia satul Bistrita din tioutul Mehedinţi,
n eobosit, mai bi ne de 15 ii.oi, n eînc etat
şi ne fa ce cinste neamului ; lucrul siu
ii tri mite şi la fraţii ro mâol de pesto
hotaule ţ!rii M <eedon ia, Valea Timo·
eului şi in Amer ica de Nord.
la 1 924, eu am tipărit o carte caro
cu prinde 35 de cântece populare cu:ese
dia satele J igăiia- l'ălciu şi Şutctea-Tato•
va : cartea a fost apreci ată j ust de cu·
oo scători i in m ateri e , aducâadu-mi-se :au.
de pentru munca depu să Ja ea ; se ris
pâodeşte losă ca mare greutate fiindcă
ou e cercetată de cât de s pecia li şti ; ea
ml-a fost cerutA şi in străinătate.
lncbeiu aceste rânduri, rugând pe D- n ii
Iovl\itorJ şi Cucernicii Preoţi> lamiaătorii
satelor noastre-, să incurajez e co căldură
melodiile populare cântate de sileni, să
iocnrajezo datiuiJe coastre� strămoşeşti de
1a 5Ărbitori, onoti, botr1, etc . şi .e.r n nci
cAod saut În trebaţi de persoane calific�te
să �tie cil au datoria sfâală de baol Ro

:

mân i să (I.rate pe acel săteni care se dis
ting ia a ţine minte c! ntecele noastre şi
doinele vorbite, fiind prin aceasta falnici
strejări ai tezauralni artei no astre n a�i o-

nalo,

I.

Bularda

Bucureşti

.Cel

Cel ce roagă pe
merticttl.

un dtume/ cu

- Buna zwa mdi creştine,

bre

dt le v!ld aşa

dar

dt abatul ?

ce ai la

- ?ăi, sunt însurat de doi aai I
- Suateli iasarat ? Co păcat ?

le

vdd necdfit,

aşi vrea

din ghiardle sdrdciei, dar cu o condiţie : Sd
fie a la de 'Jeci pmtea de moşi.t cu lot ce
se afid pe d�nsa, cd.t vei put�-o cuprinde

n ervoz itatea e un se::no
. ,

aţuncl s 8 ţisfâ mpărat.

alergdnd chiar de acuma şi pdnd la asjin·

scdodta d.apd i/.eal şi pdnll la locul cu pricina mai era cale

multa de mers. Fugea
soarele, fugea şi omullot mai tare ca sd nu

piardd aşa bund/ale de avere.
Ct1.nd a ajuns la locul unde

de cop i i ,
pe cel mai mer<, ca să-i
ad ucă nişte apă. Acesta iiind foar te leneş,
trimise p• cel m ijlociu .

U n româ n care a �ea un cârd

bo!rul

trebait.

Aaziti

dela

:

Vasile Ţirica
BArlad

Pr. N. Moise.

i

mR �-\11\H IUIUrDIDi.
(Urmare din pagina 2-a)

Cisitoria nneori îşi are şi ea impatri
virite e� căci: .Moarte filră bănuială şi
nuntă fărl cllială nn se pode".
Despre femela Tajafcă şi rea zice :
.Maerea iţi jade�ă pe draco şi-l scoate
şi dator•. Ori : ,,Muerea a imbătrâuit pe

dracu".
Despre

omul urât, slut

spune: .Urât

ta tă l'a

la îofălişare

fAcut•,

ori :

„L·a

băgat m ă-sa io ladă şi !'au mâncat
moliile • •
In căsitorie, unii tin la %estre, căci
.Pata fid c� o nalbJ. numai bani să aibă•.
Şi ap oi .zestrea toate ie aslupă, ea şi
pe dracal ii po pă „ . Şi dacă-i aşa, atunci

:

nu rămâne: .Njci

mărge neiaşirată

nici

slută nemăritată".

Altii ţin la persoani, cc? ci: „ Decât să
mâaânc mămăligă cu nat şi să mă uit fa

pâine cu s are şi să
soare •.
Invăţătura io orice ramară e preţuită
do ro<Mo, pentru că : • Meşteşugai la om
e b ri ţară d• aur•.
Dacă n'a i a•ăţat Ja ti m p, mai târziu
p!mânt,

mal

bine

mă uit la ea ca

ÎD

degea�a e1 căci:
vaţă

la

„

C.alul bătrân nu se in

buestru•. C�llli Ce DU a rată buoă

Toi otă l a io văţilură ii spune: "Ursul ou
joacă de vo ie, ci de nevooir:, căci ; „Ne.

voia învaţă pe om şi nui aua pe copil•.
Altfel : „ Copil ul râsgâiat rămân� oeinvă
tat•. lovăţăţora ia.să cere răbdare, pentru
că: „încetul cu incetu l se face otetul " .
Despre cel c e n'a făcut Did o i spra vă l a
învăţătură spt!ne : .s·a dus bou şi ;;'a
în tors m ăgar " .
Despre oamenii

care se i:J.tovărăşesc

la o. treab ă şi se 19să unul pe altuJ, zice:

. Und e sunt moaş� multe rămân e băiatul
cu buricul netăiat•.
De3pre copiii care sufăr

1t: pe urma

păcatelor părinţilor, care dacă au m oşte
nit vre-o boalC, spune :

,Au mâncat agu-

I!

'l

I
1.!

11- loa, tri mit e pe al Iii-lea şi a şa se Î
m an ă unul pe al tul fără ca T<eonul să l
Al

din loc.

u rn ea scă

C e l mai m:c, vă:âod

1

j
sta I

şi.f aşt.epta, a cdzut şi a crdpat !
Boierul, adică diavolul, a lnccpui opOi
st!..l mdsoare cu o trestie, zict1.nd Pămdnt
ai cduta� pdm<1nt a; gtlsit, iola cttt /i·a

d e bătrâneţe, de

tr i m i.- odată

idturll, 0 al/d buca/tl tk şes pentru fdnea(d,

apoi o limbd de pddure de unde sa poatd
vinde lemne şi la cei nevoiaşi la vrem� de
iamd, 0 baltd. cu ptşte> cd doar toalt!-s
bune ct1.nd le ai. Tot fugdnd el aşa ca sd
cuprindll ba pe una, ba pe alta, soarele

I

Copilul din zilele noastre.

soarelui, dar· cand v'a as/inii soarele,
sd fii tot aici de unde ai plecai, cd de nu,
pierzi fdgdduiala, apoi li pdcal şi de osieneala ta sa alugi degeaba.
A plecat omul şi a lot alergat de a cuprins 0 bucata buna de pamant pentru a /ilul

im':")otrivi„ea
f:a .
r

ţil or săi, zise tatălui :
- Tată. şt ii ce ? Ăştia

ou-ţi

1

il

apă. �

aduc

,

ridă p!riofii şi şi.su stre p ezit copiii dintii".
Despre omul

de

lsprav!

1 acr ui.:ă, căci: ,Cu .răbd ar e · şi t!c:ere
fa co a gurida miero'".

Inain te d e a. învinovăţi p� altu)

de

şi te

vre-o

s uferit trebae si ?ez i d3că

care ia loc să·i ajuta po ai lui, le face
răw, spwne ; , Ţigaaul •]11.11� impĂrAl, loJ_,jj
pe tată-silu 1-a spâmnra t• . Despre omul
mojic: .Pe milgar oricât să-l împodobeşti
armăsar on poţi să.f num eşti " . Ca să
nu ai D!:mulţumiri : .Nu.ţi
vâri nasul
nade u u- ti fierbe oala". Căci : ,De te a
m es teci ia tărâţe te mânaacă porcii",
Despre omnl fricos, sice .Pugo ca
dra cul de t.§ mâie et . Ori : .1 se face pă
rul mklucă", seu: umblă cu ghiaţa io
sân'·\ ori: ,N'are împrejur nim ica, de care
să-şi J ege frica".
Omul făta ro ic : .Io ochi cu gura te
unge, pe din dos cu nc te'mpuogeu, sau
• E ca albi na în gară cu miere şi'n coad ă
cu ac �i fie rec . Omoi cbi�zuit zice: .Cât
ţi - e pătura atât te iatiod•"· şi: , Cum i(i
vei aşterne aşa vei dor mi ir: . B agă de
mă sl uu aj uog\ : .Brânzi bu nă io burd:.:.f
de câine • , ori; .Mărgăritar atârnat de
gâtul porcului". Pentru că: . Ob razul sub·
\ire cu mullă cheltuială se -line•. „Omoi
înţelept cumpără iarna car şi vara sanie" .
şi pen tru el ; .Gunoiul de vară e piper
de i arnă •. O!ll ul ch ivtrn isi t : .Legă sacu l
pâaă-e rotund, iar nu când ajunge ia fuad"
Bagă de se amă că: ,Baanl e rotund , lesae
s e rostogoleşt�·. •Şi om al iăr� bani e ca
p asărea fără aripi. câod să sboara cade
oare > . Trebn e să ştii că: ,� ud a
ios şi
omului e punga cu b aa i, şi sa cu l co mă
l a i " . Căci dacă oădăjjueşti în p o man a al
tuia, aiuDgi la vorba: <Până-i vice chef
it3ă su!!etul săracului>. D e

aceia :

« Strân ge

bani

albi

pentru

zile

oegre .11 Dar dela e conomi e să ou dai la
sgârc:eoie, căci: 11Banii s trângă torului ia
mâna che1tuitornl:JI". „Nu fii scump la
tărâ(e ş i idt!o la făină". Căci •• ştie că:
„Sc u m pu l mai mul t păgub�ş:e şi lenE-ŞUl

1

mai mult aleargă".
Sgârcitul e b.com .şi:

vin 1e şi

omenia".

s u fletul ''

i.ar

„Pe.otru bani

„Lăcomia

îşi

strică

Omul să nu se laude singar, ciki i

se

r ăsp u nd e: „La pomul lăuda t c u sacul mare
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iese şi găină

şi cocoş.

El şi ţ:a.

El. Caraghioase sunt

modele voastre.
pălăria ta cea nouă. îmi tot
vi n e să râd.
Ea. Da, dar când o să afli cât costă,
o să-li piară pofta de râs.
Câad văd

Ce ştii tu ?!...

Nită Pristoc, e pe patul de mo arte.

- A murit I - spu�e doctorul.

:

�
ioteneni ... boJoavt:.1.

- N'am murit I -

Ne vasta bol n a vului co �chide

Par'că o !ă ştii la mai bine ca
domuul doctor.
- Eh !

să n u te duci ". Iar;

Şi "Tot

oa".

. Dacă

„Când •şti poftit l a
Căci

ţigaou1 îşi laudă ciocanul".
Dl'S'oie, no uita

te împrumuţi Ja
să a n

miroase".

„Nici ustaroi a'a mâocat,

I

sea· Ij

:n

Elevul... Amestecat, domn11ht, că .din ou

/nvdţatorul. De ce gen este cuvân tul ou?

să dai înapoi, ca

:

bogatului,

- I.sta depiade de dumaeata - îl răs•

„GAiDa care cântă seara. dimio�ata !l'are

se

ou eşti tu vioo't"alol: Puaeţ1: clciu1a di�alote
judecă singor •. De.spre omoi ajuns
p agubă ce ai

'

p uode ch irurgul.

T"reo masa; pleacă sătul d e aca"'ă11•

dar modest

de omul de nimic, d3.r care se tot
iad,i:asă ia fr uo te , zice : „Mărg!riotara1
stă i n fuodul mării, iar mortădu oea plu
teşte d e osnpra • . O mul de ispravă tace şi
fată

'.

O doamoă tânără, înainte de operaţie,
•
1otreab'
• pe chirurg :
- Demonie profesor I Se va vedea elcatricea, după ce voi ii operai.!! de opendicită ?

- Ce -'C mai a�de, Alecule. Ne vas tă-ta '
m ai e tot aşa do oerroasă ?
I
_ S'a f.�c ut
bine.
_ A fo!t la băi ?
_ Nu. De câ ad 00 doctor j-a spus că

sd. te scot

. ,.

l la clasă.

Intre prieteni.

- Ascnlld bre : Eu sunt stdpdnul acestei moşii cdt 11ezi cu ochii şi n'am copii şi

.

·

Depinde.

u mple

Un om ca dv., e p ăcat să nu fie insuraL

- Dapoi ce sd am cucoane, am o casd
copii şi·s sdrac prdpddit.

pentru cd

să-şi

- De ce nn vă insnrati, d-le Angheluş?

om nectiiif.

- Sdrut mdna aJcoane I

morar

singu r
Î
„ „ . . �1
apoi adu-mi şi mio - ' .Ş�!1 '.

du-te

un pab ar.

Pa"cat.

drumul mare, _ Numa iaca
traista ln bd/, care, dupd cd/·

d St vedea t1 cd-i
cd/u
'

Lasă-i dracului,

şi bea api cât vrei,

ce ciosl eşte cu b!uturll pe crâşmar.

Cel ce şueră calului să bea apă.

unei moşii dela

de
cân esc
tr4esc ;

prost pe lume ?

Diavol.JJI, care n'are odihnă . rrici zi nici
noaplL şi umbld rdcnind ca un !Lu sd vadd
pe cine ar mai pa!La inghiţi, sa prefăcut
lntr'o zi ln boer biM imbrdcat şi umbla calare pe an cal frumos, p� l4ngd marginea

fad

ca · cel

aici gur3

ce

cu-i

11

Dacă te la şi gr.a ori te mai şi superi
se cen să dai înapoi atunci ţi se
zic.?: „Odată vede 0 .ş ul buricul finului".
ţi „f'rate, frate. dar brân?:a e pe bani.
Şi când ii mal ceri altădată. iţi răspao de:
11�.iJ.� mi·i de tine dar de mio.e a:iJ. �e (UJ!e
căad ti

să

inima�'.

ai deaface

.„

zi ce: „Cu r udele să mâoioci, să bei, da·

Când e vorba

raTeri să n'ai

ca

cu rudele,

ei".

Bani cu dobânt!4 să nu dai, căci; „Pe�·
tru uo coi (d.obâodi) pieni şi potc oave;•.

Şi:

„

Daci

fă-te martor, for

treabă

a'ai

dacă n'a i bani, fă-te g!ra nt''.

„ C a-i 'n

Nu te încrede

azi un

în Mgădueli, ci spune :

mâoiă nu-i minciună" şi: .Mai bi n e
anul uo bou".

ou decât la

Nu b

Jăsa a măgit, adică:. Nu da vrabia din mână
pe cioara din par".

Dacă te iocrezi

în

spânnl de barbă " căci : „lnteleptol făgl
făgădueli, ajungi d e :

„

Tragi nădejde ca

d u eşte şi pro3tul trage nădejde".

Ci mai

mă ţiD că's m ăritată".

bine zi ca feCleia ceja : „Pân'au m"oju
vedea cuauoa.tă

nu

trebuo si te ţii

de cu vânt, căci pentru omul cinstit : „Pă·
găduiala dată e datorie curată". Şi dea·
ceia oa făgă du i ce nu poţi împl in i, pen
tr u că : „Pe trnde iesă cuvân tul, jesă şi
Dacă făgădueşti ceva,

sofletul".

Dac§ cineva ţi-a făgăduit ceva şi li-a

dat

oridt

de putin din făgăduială, an fii

pe dinW'·
dara!·'.

oel'.!lulţamit, căci ;
c3ută

se ia

11Calol

Şi;

de

d.ar an se

„Nemulţumitorului i

Şi dacă omul tot trăind şi aemuriod 1
lljuogc oo !JJ bătrân şi dac.! vreunul ii ia
l a vale, ii răsp!.lnde; „Nu se poate omul

să fie cu două; şi tânăr şi cuminte". Bă

trânul pentru

cei

tineri

e de folos

prin

e:z:perienta 1ol şi ded ceia ; „Cine n'are bă

trâ1.1i gă-şf cumpere''. l)ar

ori

trân ar fi omul, ou se saturA
căci

„O ::nul

căt de bă
de

vieţă,

::ăl 3ă 'obătrân::ască. tot cere

să !l!Bi trăiască".

'I' e rmin această pli mbare pria lumea
orovc:rbe!c:- româneşti, cu vorbele scrii ·
Îorului .3.oton Pan din a ' c!rui operă am
fă.cot această sp ic uir e; „Dela lume adu
aduoate şi i a răşi la lume date".
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„Glasul Nostru"· ·

„..

DIN l,NŢE
. . LE.P CIUNEA . P.() PORULUI
·y
·�IA
�· .
:

Viai& e o

lna!j ..ia. parte,

de P�of.

atât

ia "care,

oamenii

popoarele,

cât şi

invală

multe din dia e.2:perieaţa lor prop rie, pe
care dupi ce Io folosesc ei insăşi, le lasă

moştenire urmaşilor.

Dar dacll viai• e o şcoală, ea c în ao luptă-lnpta pentru trai-

cel aş timp şi

îa care ioYi oge cel

ce e mai b ine inzes·

Irat şi mai bine pregătit.

ad everc11te

acesta se

De .:a!tfel l ucrul

ou numai ia viaţa oamenilor, ci şi

în a

ce�orfa lte •ietuitoare.
Dia desfăşurarea vieţii acestor t"eţnitoare

se veCe că atunci când au apărut anumite

(
fapta, ş dlu faptă

,Oia vorbi se face

Dacă glumeşti cu

raţie,

a·şi asigura

Ie-a pus

traiul mai

departe.

lovăjăturile căpătate din experienlă

tran 3mit la matele inferioare sub

de instincte , adică glasuri iniscnt?',

Je strigă primejdia de care
păzească.

se

forma
care

trebr:: e să se

câtă sume:ienie de şoa·

Si ca să lnăm un e xem plu aproape de

ooi, ia g!n diti- d.

reci

exp e
făcut pe n r·

an trebuit si piarA', pâaă

rienţa trecută tn icstioct a

ce

ma şi ;ii •• fere ască de pis ic ă I
au

câte pisări

tre�uit

să

Şi iarăşi
pradă

cadă

uliilor, pentru ca ce le de azi, la vec;�rea

lor să dea alarma şi să se as cundă I
Acelaşi lucra e şi ia

Tiaţa oamenilor.

Câte cio cn iri n'au avut loc iotre

indivizi

sau grupe . de iodivisi din diferite motive ,

pe arma. cirora au pierit unii şi au avut

de suferit

alţii.

Si

d6 aici , cei c11re an

pătimit sau cel care

văzut ori auzit

au

patima aaora, aa tras în•iţătura, pe care

ioţelepci unca lor a imbrăca t.o iatr'o an.o
de •orbo şi

mită hafoă

apoi alto:-a.

Venind la poporu l

infclepciunea Ja.1 se·
-- 1 -·- r - - - - - - - -- �

a co mu o icat·o

nostru, observăm el
ara.tă
iatr'o
m ul ţi me
··· · · · ·-·· - -_,.. --, - ·

·

de proverb e, maxime şi iicători, prin care

el judecii şi caracteri„ază situajii, fapte

şi apacAtnri dând dova dă de adâncă iol•
I egere şi cunoaştere !

prejurărifor.

- ia

Neamul nostro
parţile

prin · aşezarea

răsAritnlnl,

calea pnboiulul

oamenilor şi im

de

a

fost

năvălitori

Joi aici

mereu în

atnnci

şi

românii. erau nefoiţi să-şi lase căminurile

şi avntul şi să se adă postească in munli
şi ia păduri. Şi

din această infrătire la

Tre me de nevoie s'a născut vorba ; •Co

drul frate cu românul• .

Dopă trecere puboaelor; el se întorceau

iarăşi la vetrele lor, şi· şi refăc e au gospo
dărite "pustiite, do undo vorba : ,Apa trece

p i etrele rămân•. Peolrn a arăta primejdia

pătrunderei străinilor la noi

- mai

ales

pe ti mpul opacei fanariote - a zis : ,re.
reşte· te �omâoe da co i străin în ca să •,

iar relele pe care an &l'nt a Je snferi,
le- an arătat prin vorba : „A crescnt şar

p e l e io sân• . Peatro a z ugră vi pe cei ce
se pun in slujba străin ului şi-1 sjntA, zice:

.s·a făcut coadă de topor • , iar
să arata că rom ânul munceşte

când vrea
şi

a ltul ii

ia rodul, zice : .Boii ară şi caii mâ oâa că„.
Cum

pe

vremuri erau dese scb:mbările

la dom n i e şi cum aceste schi mbări

adu ·

ceau o înrău tăţire a stlrii rom ânului căci

toate biruri!e

pe spatele l u i

cădea u,

a

scos vorba : . Sch i mbarea domnilor, bucu
ria oebuoilor11..

Io privinţa legăt urilor dintre oameni,
vedem arătată pria proverbe o adtvăratl
JiBie de pu rta re pe care trebne s! o
a ib ă cineva faţ.6 de se me n ii

Joi.

Şi cam

oamenii se apropie noii de alţii prin ?orbi

aceasta trebue spusi cu rost şi când se
c uvine, căci : • Vorba îşi are vremea el, şi
nu s'o trânteşti câod vrei", şi a poi: „ L im 
butul o'are cine si-1 ascul te, şi el spune
i a :j rugă multe, parc'.- mâncd .picioare de
gă.i aă şi-l râcie la lolml•.

Cn vorba .spui şi lucruri serioase şi
glume , şi lucrori plicule şi supărătoare :
„Oia T"Orbă"a vorbi Jes! ade Tirut • şi :

de ce-i în j urul lu.i, iice :

do

Ori: . Caută Na a iap a , şi el călare pe ea•.

San :

tore niciodati".

!•l u i, şi el alta in le lege, spnne : ,Nu-l
. p rimeşte in sat şi el întreabă de casa

1

spuoe

�i cine

cârpeasc! de-I va iotâlol vra-ao româo.
Şi cnm se gândea el aşa, iată ii esă in
cale ao romio ca o bât! ia mâ nă :

-.Ia spune ce ai ia dăsagi ţ igate ?
-Am cişte cioca ne, răspunse el.
-Dar dincolo ce ai ? Ţigayl ca re
mintise. Ja a doua iatrebare s'a Fâsticit
şi lttâll dn-1 gara pe diaaiute, zise : al tă, ·
g!scă. Da aici vorb a : • AltA g!scă'n

llJlij, 'lN1lJi!li, 'llh 'li!.�w.9, %ţ,, 'i:'!?, '!/b'll.
molipsitoare şi de a.ici i n •ătătura : .cu
�hlopl intr'nn loc de şezi,' te· înveli sli

cels traiitA•.

.

şchiopătezi•.

miojeşti". Dar oiraun poli scăpa

Sau : ,Cn

tri••ti trebue sA te

păcurarul ciiud

vnl e buruian! rea de care

şi deaceia :

,.. N!ra•ul dia fire n'are lecuire•. Ori :
.Lupul păru-şi scbimbă dar aăravul ba".
ŞI : .ce iesl din pisici şoareci mâoBncă•.

Pentru 8 e.tpl ica de ce �n om do treabă
copii buni şi copii rii. zlce : "Dio
tr'un răsnr iesă şi trandafiri şi m! răci n i •.
Dacă fiul e m ai păciltes decât tatăl :

are şi

.Unde a sărit

Şi :

,C'o

onmei :

,A

lisat

Pe lume sunt proşti şi aegbiobi pentru
(;ă :

Iar cel mincinos din depriodcro :

următoarea anecdotă : Un ţigan furase
doai gâşte grase şi le puses e ia dăsagi.
ŞI mergând se tot gândea ce minciună sii

zină•.

u:tă, şi tot spune el

că s'a înghimpat şi umblă la pic!or legat • .

miociuoi :

.Când spune adevărul se imbolo!veşte ' .
Ia tot cazai ; .Mai Jesne-i a vo rbi ade·
v!rnl de cât minciuna•. dopă ca m s p une

se facă

e ci ută • . De altfel el

.lşi mâ oâncl credinţa ca şi ţiganul b:se-

rica. •.

că o să

.O rbu lu i degeaba ii

căci :

tine de coarne, se

„Cu o mia-

dună boerească, treci peste graniţa nemDar

Prostu�ui o ri câte lămurid i-ai da tot

•pui

m.Jnciuoi bine ticluiti, pl!teşte mai

ţească • .

pân·ăJ abului" .

.nu înţel ege.

urmări păgubitoare.

Şi :

.Nici n'a aj uns la râu şi şi-a ridi-

est poalele la brâu•.
Ca să so vadă că una ii vorbeşte pros-

ecrei să an dovioă obiceiu şi să nu aibă

.o

Od : „ Azi are, satur! zece, mâine fl!mind
petrece'. Şi dacă dupl asta nu so ioni!

• Cap de-avea

n'avea, na ştie; dar şi-a cumpărat tichie".

măg21ri i11 •

"Mintea de-ar creşte pe toate cără-

rile! ar pişte-o şi

Intre p!catt?.le c.!zute p e capul omulu i

'

este �i LEN E A , de pe urma căreia el are

mu lte de

su feri t,

şi

primul raod de

io

foame: "Lenea e cuco6oă ma r�. care o' are .

de mâncare".
ma re şi

de

L�neşul . poate fi

foia ic,

dar

cât

ce fol os,

de

căci :

�Plopul e des t ul de m are, dar poame pe

� âosu l' na are •. Şi când alţii suot în toiul
trebii, el işi

pierde

vremea

de

geaba :

„ Tofi pre tntinc! e n ea u.pă şi el duce c !i ni i
la apă• . Ori : • Tai e franzi Ja �lini".
Un vitiu diuoător pen tru român ul n os-

tro e şi BfTIA, de
rAdlciaat ia e l _

care - dacă s'a innu

cnai

scapi c&cl :

;,Bella o vindecă sapa şi l opata•. Despre
l! M1n:tătile ii caută a oali"'.
Ori ,S'a afnmat cu l ule au a ' sau ,A luat

beţiv :iice :

lul eane neamţului".

Ca să ne arate efectele vlnnln.1 asupra
,.Vinul face pe săraci bo-

. omului, zice :

gaji, po ci ungi cu mâini, pe ologi cu plcioaro, şi pe orbi cu ochi". O ri : •Vioul
bun şi aeusta framoasă, sunt donll otrăTUrl dulci pentru om•. Vinul e înşel ător,
căci : " To-J bei pe dâosal. şi el -te bea pe
tine'. Şi dacă bei mult şi de•, vinul te

b

dar mal neb un cine- i dă •.
Omul risipitor este ca.: „O!ina când se
Tede în grămad!, ricie cu picioarel e •.

Ca să arate că p rostul au-şi dă sesma

Bătt1ea Şi ocara na se fa-

mult d�cât na ade văr • .

clei: ,Ca să sc utească din

acasă, altul ii joacă mirtasa •.

pnmni şi spatele do ciomege". Şi cu elo

al celui ciruia i le spune. De altfel cred
că mulţi ştiu ce rost are minciuna in dlferite i mprejor�d ale vietii. O co!ldiţie se

iuleleptul,

,Ţine capra de-I împu nge, iar alini •tă
şi·o mulge" sau : . 11Cine nu-i la nnota. l ui

vorbi

Câte odotA omnl spun e i n vorba lui şi
aeadovăruri, lie ia interesul său, fie in

specie, până câcd

experlenla adunată din geaeraţie in geue

Nicl llcomi a, mal a.tu la mincare n'a
scăpat de ochiul obsooator al rom ului :
• Gnra omului e iad, cât s!·i dai,
tot zlce
ad'". Şi : .Ua nebun mâoâocă uoul pâini
prin. ismeoe11•

place,

Daei prostul

De cel n eghiob profită oricare, dco!.rece

. pe de-a'utregul ca baba chioara, căci se

.

ese ia faţă".
C• se Alogo de beli• de pe urma nă
raYalni său, se vede din vorba ; .Să bel ,
piuă, 11-o eşi părnl prin c:J.ciulil şi cămaşa

cul cat " .

Dacă ou ştii să spui vorba cum trebue

gliseşte ne-unul de-li umflă ceafa

face".

dă de gol, căci : •Tu-I bagi în

ca le, do cu seară a plecat şi în tindă s'a

meşteşug a glii mâncare, ci a 0 potri vi
dia sare•. Şi apoi : , Lim ba indolceşte,
limba amărăşte•, iar : ,Vorba dulce, mult
aduce•.

pierit indifiZi dia ac!a

apoi cu aJte fiinţo ; şi an tot

stârneş!e râsul,

sA-li fie ca sarea in bucate", căci : Nn e

anzi : ,Nu

orice lemn iii

poate

vrea s'o facă pe deşteptul, pe

cineva : .Glumelo

şi când trebae, iodată

,Din

floer oo se

,l'Dat-ji frâa Ia gură şi Iacii la inimă•.

rămâi, c&ci :

mediul

ml, zice :

•orba". Şl pentru că de mnlte ori: „Limba
tae mal mult decât sabia•, de aceia :

i�coojnrător - lnpta do adaptare, cum

specii, ele au a vut de lupta t cn
Sb z!ce -

iatovărăşeşte c u noul rău ş i sufere d e pe
urma acestei tovări şii , zice :
.Pe 18.ngă
! e m an i uscat arde şi cel •erde ".
Printre oameni sunt fel de fel, şi buni
şi r!i şi lujelepll. Despre aceştia din nr-

V. GHIŢESCU
Diredornl liccula.i din Piatr•N.

.

·

mi nte ejaoge : •De sărac nici unghii a•are
la vreme de scărpinare• . Ori : .E îmbră
cat ca un nap din c!Jcâe pia! în cap•.
Sau : ,Haina lui mal mnlt •li decât fajă•,

1

Pe oamenii cu ghinion, cărora Io merge

rău, ii arată cu Torba: „Puge de auleu
şi dă pest o oleleou•. Dar şi cine n'a dat
pe•te răn, nn ştie să preţuiască biaele la

vre mea lui: nCine n'a gustat amarul

şt:e ce e 1abaru1".

nu

Omul trebue să vo rbească şi să so poarte

după situaiia şi rangul lu i , c!ci: .Ori

te

poartă cum ţi�e vorba, orj vorbeşte cum
li·o portal" Altfel, poji avea nemul lnmiri

sar: o scădere a cinstei de care trebue să

te bucuri iatre oameni, fiindcă: . Popa cu

opinci incălţ&.t,

pnpoi

d6

e

ascntt,t•.

Românul insă n'are numai păca te,

şi �aHIA:ti pdutre
m a i prelni tă :

care

nednicia

are
e mult

„Nimeni nu întreabă de casa fru mos a
lui. ci de casa vrednicului •. Omul neda ic
e baraic, se scoală de dimineaţă şi pl eacă

la lu cra, căci :

„Cine so scoali' de dimi

neaţă departe ajuoge•, pentru că: .un ceas
al dimin e ţei iaco cât trei după prânz•.
Omul vrednic e cu b4gare seaml ia orice

împrej urare , c4ci: .N'adnce anul ce adnco
ceasul•. Şi:

•

De unde oa gân deşti

sare iepuale " .
O m a l . ne n ednic:

.Pâo.l

de acolo

se !:::1 calţi soa·

rele so iaal ţA, şi pâo' •• găteşte soarele

cârpit! cu .sJ.i „. iar : .SArăcia de el so
ţin• ca pu.Jb�rea dupl. ciiiae•. Iar d•c�

asfinleşte•. Şi dacă-i aşa: ,El trăeşte viat.I

pe lâogă nsta mai o şi ludnl, ii zice :
urechi, .umbli
• 0.Jpă ce o"are Je c trcei
să campere două porecbi". Sau: ,Capra
de râia coada-i picii, fi tot sus o ridică•.
Veniod vorba despre dragoste şi ură,
două sentimeate care-şi giisesc de o Po
trivă loc ia sufletul omului, zlct: ,De drag
ce-mi e, !'aşi �ăga de pir în sâa• ori
.li sti ca un gunoia ia ochiu• . De fe„
meia care na.şi iubeşte Dărbatol, spuae :
capnl sa
• Oe foc ni bărbatnlnl joacă în
tul ni•.

{Cootiouare

io pa(ioa

-�

3-a)

FUAI VIERD I TRii SCAIEŢ'

Cules şi aranjat de I• .BULARDA

capra, m ai sn1 sare i ada• .

Dacă o do prlu dere rea nu-i stă•ilită la

vreme, ea creşte : „Oine far! azi u n ou

mâine foră un bou·. Uoele neamuri sunt
legate do a numite n„murl. Aşa :

mâoâncă ._.

, Ţiga.

uni până nn fură nu se lin e om• iar .Jida·

nu l pin ! ou ioşa!i ou

Când unul işi face de cap şi nu se
găsqte nimeoi sA-1 puaă la locul lui, zice:
.

A găsit sat

fără câini". Iar dacă vreu aul

sare şi-J i ofrootă exclamă:

.Ei, este ac

şi de cojocul toi• sau ,Orice naş îşi gă

seşte naş• ori : ,Piecare b iară işJ g.!seşte
lupnl ei".

Printre oameni sunt

n evoia şi, dii:o

şi

vina lor uri din vina altora, pe care ro

mânul crede că treb ue

să-i ajute, şi de
la c�i neevuti pe
Dumnezea imprnmnli•. Celui bogat, caro
na v rea să ajute ii spune �ă ia am i ote :

aceia z ice :

„Câad da i

.Du mne zeu două sciri are, să sue şi să

co boare •.
Io greutăli, to nea orocirl şi prim ejdi i,
românul işi pune nădejdea şi crediota ia

Onm otz en , clei : nCâod D um nez eu te a

jotă, pl umbul ji se fa ce pl ut ă ' sau: ,Când
e Dumnezea cn tine, ş:i d ra cul cu col aci
vin e •.
Dacă ai de· afac• cu un

iodeamoă

. PJ-ti

ticălos răa, te

cruco mare pe sân, căci

dracul est• bătrân·. Daci se io tâm plă că

greşeşte uo om la tre a b!, ii

scuzeaz:ă cu

vorbele : „Ca�nl e ca patru p:cioaro şi tot

se poticne�te11• Dacă an om de trea bă se

Fuai vierdi lrii scăiel' mlli I
Noi am fos' doi pui iubii' măi I
Ca doi :z ar:zari Inflorit' mlii I
La izvuarâ răslidil' măil

lzvuarlle

cu' o săcaf, mlii !
Zărzăreii s'o uscat, mlli !
Şi noi ni-am lnstrliinat, flii !

Ş-am zis vierdi ş-un dudău, mlii I
Numa'n târg la Mohilău, mlii I
Slimlina un chip c u - a tău, lăi I

Om lrlli cum om pule', mlii I
Ş-om trlii cu ce-om ave', flii I

(bis)

(bis)

Şi di-atuncia di pi loc, mlii I
(bis)
M' am aprins şi ard ln fuoc, flii ! (bis)
Ard în fuoc avan lm'stânge, mlil (bis)
Inima-mi slrigâ şi plânge. flii I (bis)

Vin puiule lnapoi, măi !
C'om lrli noi amlndlii, flii I
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(bis)

(bis)

(bis)
(bis)

Acest clntec l-am aa1it de la s!teao al Tlsachi
N. 1o'fll, dio 5alal Jigllia jad. fllcio, io :Caa de 7
Oecem't'rie 19e4 : la acel'lltl datl am col� şi alte
clale.:e ta Jigilia dela Obeorghe Oh. t\\aoes şi d•
la Gherghina V. M&tei (aceasta din urmi dia sa·
tul Şuiete&. jad. Tatov3). Cl teca.J l-am aranjat pe
11ote î11 tonul ca.re mi·• fost dotal
Oe remarcat este limba ooastr5 •orbit! dela tari,
care rlssre chiar dio primai „jers. al roez:ici pe
care sllean".JI o ştie foarte bine pt-dt-rost ; el o'o
o
�e,��i: ��Ji w�s� � �.Jtcu��
���i i°hi::!e C:�1�
n'are oimcoi pe la noi I
Săt,aoal îşi clotl .:loioa ia !elal sio de-a 'tOrbi ;
el ntJ %ice :
foaie worde trei sdt1i. mii I
ci m'am p�at sl redaa textHI YOrbele io p�uia de
n

•

��;u::r:0:! ��0:d0�o";r::oc:t:r:ş�01��:=•i�=
ct1it cu clte

i;n

aposlrot

.Asapra melodiei e de remarcat mlsara : aci .blw
di� Tasachi• d.ot.I Jo cio?·oplimi, ac! !şi spooo
o
r
;!�/��·c
���lr;:s: �:�u:Ct �o ��.t,t;:1�s� :
reaş:t s.l·I prind şi l·aru reprueot.at printr·o f>IO&I
de şucsprezecime: chiar to aceiaşi yocall..
I.

Bularda

Bocorctti

'

3

-.

a su

Red•ctla fÎ admlnislrajia :

SATUL VĂLENI

Comuna Săseşti, judeţul

Fi lciu

� ..... .
rrc.o.tt„.„.zt. v �,
r
Lei eiiemplarul
Noembrle 1936 . :
� lfl'ttn'J.; ;i1r1= •u
1

Pweedi.

li

I. V. BALAN
Redactori :
Preot O. DUMBRAVA-Bârlad

goste de poporol nostro : Carol li.
lnjelepciunea şi

dragostea Şi-a

arilat-o de cate ori lmprejurlrile
au cerol, cum s'a vlizut, acum ciljiva

multe pll.rji ale Ilirii, ci EI. în per
soanl, s·a dus acolo şi a Incura

ani, când

a fost inundajii în mai

jat şi ajutat cu cuvânlul regesc. tm
ph1ind apoi daruri populajiei si
nistrate.
Dar ori citi bunlivoinll şi iubire
de popor ar avea acest rege bun,
nu poale ln fie ce clipii sl fie all

turl de fiecare cetlfean şi sli-1 a
jute la nevoie. Viata este grea, tra
iul s'a scumpit' lngrozilor, roadele
nu ma.I au prejul de :a1111datll şi
birorile s·au mirii şi mai mult. Sunt
a!Atea 'i ata'tea pricini care contri
buesc la scumpirea vieţii, pricini
care nu s€'pol tiiJltura cu una .cu

Domnia Sa însuşi a lucrai-este şi
un talentat sculptor-la slparea'. fif .,
lemn a frontispiciului de pe flopol

nita bisericii din

sat, ridlcatil

de

echipl, care va sta peste veacuri
ca o dovadl a muncii benevole.
Nu pol, lnlr'un articolaş, sl fac

toi bilanful aclivitlljii echipei rega
le din DodeşU, totuşi, ca unul care

însumi am

vll.zul cât

ajuns la aceste

de greu s•a

re�lizlri, sunt da

tor sll enumlir, pe scurt. c âte ceva

din aceaslil munci depnsil pe ogo-

, rul rural.
Jn anul trecut, şlili,

a fost, ln a

cest sat, o secell cumplill, cum rar
s·a mai

lnlâmplal,

recolta a fost

complect distrusli, aşa încât popu

lajia nu avea, pur'. şi simplu, ce
ma.nea. neav&nd nici mllmliliga, ali
ment Indispensabil tiranului nos
frlL Şi vl Jnchipuiji ce greu 1-a ve

-do11.bM.t:mlirU·�9frl/'oiuileni-.:11· · -1-asc• · .i-.•...hldesnnc p..-· oament-...-.
rlspundere ln statul ac es t . se
vini la lucru, pe aceasfl seceUl ,1
lupii! zilnic sll Jnvlngl aceste greumal alea ci locuilorii 11Aiu.luJ_ Do

a

. '. fllft. '.Lisiitl . r'9ele nostru, care

)#Jfâieiepi �ti cu glnduri bune,
" �" mimcH de 'glndnl cum sil nşu
�ţ;'� lnhd supuşilor Lui, pe care-i
�i;:;A. :wea· ·oameni lnmiuafi, avufi şi sll
„

e un

„ '. .7� " nltoşl :

· Penim

la minie şi la trup.
aceste motive, Majestatea
Sa Regele Carol li s·a glndil sl
fie cu sufletul Sliu cal mai aproa

pe de supuşii Lui, lnvltA.ndn-1 cum
sl-şl uşureze viaja. Astfel a insti
tuit aşa

zisele

.echipele regale•
care, lu numele regelui, sll îndru
meze popnlajia ruralii pe cliile
cele bune, d&ndn-le sfaturile nece

sare Jn toate ramurile : slinlltatea,
c:reşterea
copiilor,
agricultura,
creşterea pomilor, creşterea albine

lor, creşterea vilelor, facerea dru
murilor, blse.rica, ele.
Aceste echipe, constituite din oa
meni lumlnafl, adlcl din sludenti şi
conduse de oameni de suflet şi cu

experlenjl, au fost imp&nzlte pe a
proape lntreg linul al Ilirii, ducând
cu ele glndu.l regesc. Anul trecui,
pentru a doua oarl, au purces a
ceste · echipe la lucro, cam doull
zeci şi ceva la nnmlr, aşezându-se

nii D-lui Victor Ion Popa sll sflltu

detti sunt-firii. snplrare l-cam Jn
dlirltnicl. S'a chinuit Domnia Sa

mult

cu

gnnoaele

rlpl, clrora, dacll

aruncate prin

a vlznt cil oa

menii nu le-an clrat pe câmp-un•
de ar fi de folos - le-a dat foc şi
astfel, prin actul

de

iscusintll şi

curaj al Domniei Sale, locuitorii au

sclipat de un mare dn,man al sl

nlllijii lor : mai lnlâl degajl un mi
ros urii! şi apoi, clndplonl, se in
filtrează ln pllmânl, ducând olrllvu
rile ln fânlîlnile apropiate.

Cine cunoaşte salul Dodeşti ştie
ce drumuri impracticabile avea,
Jnca.t, afarll de drumul principal
din mijlocul salului, nu puteai mer
ge decât cu piciorul. Echipa aceas·
ta a fllcut dromuri prin lot satul,
de li-i mai mare dragul sli le plimbi
prin sal. S'au amenajai piejele pu
blice, s'an plantat pomi, s·au fileul
garduri, pentru a da esteticii. salu
lui.

Frumoasă-i , viaţa
chiar când plângi. ..
Frumoasl-i viata chiar când plângi,
Durerea e purificare

prin diferite sale. Şi în plirjile noas

Şi•n strlllucirea ei rllsfrilngi

tul Dodeşti, ta frunte cu talentatul

Când suferi, gânduri mari sporesc.

tre - s'a m!lostivit Dumnezeu I - a
fost lrimisll o echipl regalii, ln sa
scriitor al

graiului neaoş roma
nesc, Victor Ion Popa, inspector al

·Fundajiilor Regale, el Jnsuşi fiu al
acestul sat rlizlşesc. Aceaslil milnli
de om, dotat cu o culturii vasll şi
cu o vointl puternică ln misiunea
sa, a stal

de

veghe,

anul trecui,

timp de trei luni de zile, ln frun

tea echipei.. îndemnând, atât pe
studenfll din echipll. cat şl pe sll
feni, sl lucreze necontenit, pentru
a lumina Jntreaga populajie, care
are allla nevoie de lndrumlri.

-

Tot ce-ai Io suflet bun şi mare.

In minte-ţi, "Vise creatoare,

Iar lacrimile se topesc
Ca roua'n razele de soare�
Tu sll te simii prea fericii

Cil. zodia li-a fost sl suferi :
Prin jalea la lu le-ai sfinjil

Cu albii isplşirii nuferi...

Deaceea viaja - slânt mister
îi-apare minunatli zilnil :
Cu cât le-apropie de cer,
Cu-atât le smulge din jlirîlnl. .•

Leontln ruescu.

A.BONAMENTK :

•

Pentru plugari fi elevl

ln5Utufll „

runcpono.rl
•

•

„

•

„ „
•

•

•

•

so -

60 1el

100 ,,,

�onarnentul se pUHe.tle Ina.Inie
An.unclurt fi reclame„ dupa lnTolaJA

li

Administrator : A. CARTU

Biserica a folosii foarte mult.
In afarll el

a fost lnzestratl cu

lu

o splendidl icoanl, s·a lmprejmnil
cu gard şi s'a amenajai o piajl

de Prof. CONST. GH. BULARDA
Ştifi foarte bine, iubiji cititori, ci

L U N A R -

Director : GHEORGHE ARTENI

REGALIS GESTUS
avem un rege mare şi cu multi dra

. +'

Organ de propagandă culturală la sate
- A P A R E

·

curte co

blnci, biserica satului a

fost dolatl cu

o mii.reafli

clopol

D-1 Director al acestui .organ th pro

pagandd r:ul/JJra/4 la sate ' ml-a dat ideia

si scriu câte eeva ia legitnri ca cânte„

nijl, cllditll lnlr'un stil arhitecto·

nic minunai, dupl inspirajia arlis
ticl a D-lui Victor Ion Popa.
S'au constroit, cu concursul Ser

viciului Sanitar

al judejului, doul

fântâni americane sistematice, care

· dau o noll

noul de

sal.
Datoritll D-lui Medic

civ!lizafie ln
Locotenent

al echipei, Dr. N. Galeriu precum

A..

şi D-nei Medic a circ. Blseşli, Dr.
Bularda, delegatl la echipll, pe

tot timpul

funcJionlirii,

tual mii de consullajil

s'au efec

şi

combiltându-se aproape

injecjil,

complect

syphilisul, pelagra, malaria, ente
rita şi alte boli tot alill de grave.

Pentru a se vldl cli echipa a
ceasta vrea al faci lucruri şi mai
mari, s'a lncepul de anul trecut
acum cred c'o fi aproape gata-un

local, de dimensiuni
-

enorme, pen-

sp1?11Sa-r-rnecilcal,.

In sflrşlt, 11ş merge muli mai dl!=
parte cu vlidlrea tuturor realizlirl
salli pentru un elimin cultural ele.

lor de bine, dar nu-ml permite spa·

jinl acestui ziar.

Dar nu lncrllrile

Jn sine, fileule

de aceastil echipl a regelui, ln mi

I

cul sat Dodeşti, valoreazl aşa de

mult deocamdatli. Nu
un drum, o

O flntlnll,

clopotnijl chiar - la

drept vorbind-au mai fileul şi al

tii şi nu ne·am minunat aşa de lare,
fiindcll. e ceva

natural

şi frebuln

cios. Când, lnsll, o asemenea cam
panie de lucro, ln mod sistematic,

porneşte direct din
nostru,

lrimitîlnd

Inima regelui

elita

societltil

noastre Jn mijlocul tlranilor pen
tru a-i lndroma pe cli bune şi

chiar membrii echipei lnşişi sl lu
creze deavalma cu tllranii, atunci

lucrul se schimbi!. şi

are cu totul

col nostru românesc dela ţară şi co vor

Ja sate, îatr'u.n
folldorul nos

birea noastrl curentă de

cuvânt tot ceia ce priveşte

tru naţional.
e o chestiune grea atât pentru mine
cât şi pentru oricine altol, pentrucă e
oşor să scrii intr'o m1terie pe care o
cunoşti ; dar, Yorba e. cum fncepi şi cum

termici.

Biznindo-mă iasi pe· cele recomandate
de D· sa. ca să ,injghebez an mic articolaş
i'ntroducfiv despre valoarea TTlllzia"i noastre
populau". iodrăsoesc să scrin cele ce
urmea1ă cu gândul că se vor citi pe m e 
leagurile unde se va duce această foaio
de la • Glasul Nostru•.
.
Muzica ooastri populară este aceia
pe

care o

roman

cântă săteanul

to.ate o

io

cazinnlle 'Yieţli, dia braţele mamei-când

începe a găngurl-până la mormânt.
Chiar când plângem. noi cânt!m ; pen

trncă dnrerea. }alea sau

golul

suflet ni-1 exteriorizăm

prin

simţit to

bocet, nşu„

râ.nda·oe mult prin această îmbinare. oe
deScărCătii -sufleti:sf fu mod dioa·m1c-.- Un
-
copil plin2e dia cauza oael ncmulţnml.;'i
�
·
de care sufere ; a� auzii. de mnÎ e: od
fc me iJc spunând,

sibilo ca bărbatnl :

i

căci ele suot mai :sen- şi m'ain

,am pldn$

de multo
orl omnl plânge şi de bucurie. Când bo
cetul la un mort �te însoţit şi de vo�bo
dnioase, când un cântec de dor sau do
u.şurut'; •li văzut

tot

aşa

că

veselie este insotit şi de· vorbe, aţi observat că este mal impresionant,

cător.

�omănnl

râde

mal ales omul

grija

mai miş

şi plânge toată viaţa,

dela sate,

care Japti ca

atâtea grentăţi : mnnca câmpolui, meşte

şugul,

de mlioo

pentru

vite1e de muncă, odoarele

de preţ,

Tot ce cântă siteanol

lamille şi

sale cele mai

io legAtnri

cn

activitatea şi cu vârsta sa. este folklore.
Ma.zica noastri popular!

are o melo

die simplă dar frumoasă, cbiar fermec!

toare

; ea ne transportă ; când o ascal„

allll valoare. Câte exemple frumoa

tăm, trăim clipe do !nălţare snfletescă pe

pll I Tocm!li acesta este scopul ca.

tor ne răscoleşte

lucruri frumoase Io

pulsul inimei noastre.

se n'au luai şi alte sate dela ecbi

vlzilnd echipa regalii, sl facl şi ei

salul lor, de·

ducând din acest exemplu el!. firii.

muncl intensl nu se poate realiza
nimic lu viajl.
Şi !inia aceasta frumoasll. a fost

din belşug alinsl.
Dacii anul trecut au fost doul
zeci şi ceva de echipe, apoi, anul

acesta, s'au dublat, pentru a se
semlna şi ln alte sale, slmilnfa

dltllloare de viaţii, cari n·au avui
plinii acum norocul s ll. fie blnecu
viln!ate de aceste energice echipe
regale.

Sl ne gândim cil aceste binecu
vânllri, revlrsale peste jllranii noş
tri, suni datorite acestui ,regalis
geslus". de înalt simbol pentru noi,
care este cea mai puternici che·
zlşie cli regele Carol ll este rege
al lliranilor şi voevod al culturii
romAneşti l
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care f•

înţelegem ;

mai adiaci

parfumul

sufletul

firişoare

ei imbiti

pânl ia celo

şi ritmul slu este

Chiar streinilor de neam le place mu·

%Îca ooastrl populară,

cici ea este pro

dusul spirltoal :superior al genului popu

lar creator ;

ca

caracterizead

io

so

nete ciuioase calită�ile sup erioare alo po

porului nostru
etnic.

român

lată. io această

şi sufletul nostro

privio!,§,

părerea O-Iul

Albert Marinus. folklorist belgian
fost po la noi

in

jară.

caro a
la 1 93 1 :

.Nu există popor in lume care să aibă

5tominilor.

D-vo6stră (adică n oi

.câatec• populare

„

nrea Jor, iar

mai

.oii) no apreciaţi cum

�omâ·
valoa

frumo.15sc ca

se cuvine

ale

la ool ia Belgia cântecele

�D„ voastră ou :sunt cuooscate11 •
Tot a:Şa de mult a fo5t cucerit de far
m ecul cAntecclor noastre popolare şi D-1
Profesor Ettore f{omagoolJ de la Acade

mia Regal! a Italiei. din Paria.
(Cootiauare Ul pafina 3-a)

„Glasul Nostni•

Stir i si inform atiu ni

Strofe pentru su.ferinfii
FU blnecuvanlalil suferlntil•••

Sub biciul tilu de foc, fulgeriltor,

Din ppete •I rAnl eu TOI renaşte

.

Cu bratele de fer, lnvtngiltor--

Din sunet smulgi cantArl nemuritoare„
Victorie 91 moarte-ml dilruetU,

Porii! românei! la mie.

!hemarea �e 11i 1 mce11şiei
(Pragm1nt)

.

Plecare popor, pe l!ngll obiceiurile, credinţa şi datlnlle l ş l mai are
şi portul lui, care-l deosebeşte de
alte popoare.
Poporul român, care-şi trage obArşla de la daco-romani, îşi are
şi el portul lui, care-l nespus de
frumos şi pe care noi n u ştim sl!.J
preţuim aşa cum ar trebui.
Strelnll care l'au văzut la vre'o
expoziţie, au ritmas plini de d m l raţie şi ar fi dat sume mari ca să
poatll ayea un astfel lle costum.
Noi nu ştim sl!-1 a preci e m, clici
dacll am şti, I'am purta şi n ' am
alerga la oraş să cumpărăm, mătburi scumpe şi proaste, am lucra
în c s! înbrăcimlntea noastră a
femeilor cAt şi a bllrbaţllor, aşa
cum f.lceau bătrânele noastre bunlce şi strlbunice.
Ele îşi lucrau îmbrăcămintea cât
şi toate lucrurile din casll. torceau,
vopseau cu diferite plante veget al e,
�ese a u covoare minunate, ale cllror
culoare, zeci de ani rămânea acetaşi.
Covoarele strânse pentru expozlţla .J !c hl pele Regale• din Bucureştl' sunt de peste I 00- 1 30 ani,
dar sunt ad m I rs te de orice vizitator, cA. sunt voqslte sj l ucr .ali:. Ol.
multi mlestrle.
Astll:r:I, doar la satele de munte
mal ndem acel port românesc. Io
·
ir
restul satelor, . cu plrere de r„u,
ndem cum · lele cele frumos lucrate
'I fotele ţesute încetul cu încetul au
.
dlsplrat, fiind lnlocu1 te cu rochiţe
de mltlslcl.
Ia gAodlll·vll cAt de frumoasă ar
fi hora c!od fetele şi fllclll ar li
fnbri tt Io costume naţionale. Dar
1
p1 IAngl asta, că l t• -ar sla b.ne,
ar
mal avea şi o economie, o ocupaţie frumoasă şi ar face să nu dis•
pari frDmllll eţlle şi bogllţ11le ce-lim
•oş!flnlt dela bunicele noastre.
Ce frumoase suni culon.e
.1
de pe
altftele telor fi to fiecare înpunslturl de ac' e un gând, ua cântec,
o sper1nţl, o dolul!.
ŞI .isllel pllstrAodu·oe portul nos
tru romAnesc, obtceiurile şi li m ba ,
YC?m arlta ori cui el! suntem ro
mAnl şi n u vom perl niciodatll.

Copii, ţineţi-vd cuvdnlal, ul cisd nimeni

Urm ap· i pe str!bunii care ne învaţă că
pe ande iest cuvantal pe acolo lrtbue sil
iasd şi sufletul;
nn mai crede in el ;

Na min/ifi, ch i ar dac! in jarul •o•lrn
nn-i decât mincl• ni ;
Fiţi voioşi şi plini d• lnsuflefire, căci
ne-am si tnrat de &tâta tristef! şi posomorire ;
Aţi curaţi ln gdnd, in vorbd şi tn fapte,
căci de cnrăfenia aceasta sfântă uem
nevoi e acnm mai mult decât oriclind ;
Aţi vileii, căci sunt atâfia laşi ;
/.tcredeţi-vd tn puterile voastre, căci atâJia
an pierdut ăd ejd ea ia vlaga lor şi a
ceamului ;
Cdu/aţi dt a ieşi ca vrednicie din orice
lncurcdlurd, căci mulţimea a prăpădit drumnl bun şi azi e bucuroasă şi de cărări
pe care nn I• gbeşte ;
lngrijiţi-vd trupul, căci sun t tâ tia tine ri
cari îşi bat joc de dânsul ;
Duceţi o viaţd sdndtoasd, căci n•·• m să·

a

a

I

ca'

Marioara Gifl
Membri Ech ipa Regal.!!
Oode�ti-Păkin

Poşta ' admlnlstralfel
S'a

mal primii următoarele abonamente

pentru care adacem celor ia drept căldn

roasele noastre

molţnmirl.

Stanta Episcopie Huşi 200 )ei; D-l C!·
p1tan Negrescu loa • Bucare�ti loO l ei;
D-l Va sil e Ciula lnstitntor B!r l ad 80 lei;
Librllrla ,Emlaescu• BArlad 80 Ic! ; 0-1
Andrei Bac1:1re�teaaa iod:JAtor Oo„a-fdrici
Pălclu SO lei: O.I bbeorghe Popescu ia
yliJtor Vutcaat.rllclu 60 Joi ; Un cititor
Blseşti·Pilclo I 00 lei.

I

Cu nild ejd ea cil vor sprijini din
ce ln . ce mai puternic idealul c e
lm prennil urmilrim, urându-le din
Inimii curatil ca sfintele drbllori
sil le aducil bucurie ş'i noroc, slri
gilm voioşi tuturora :
Hristos a înviai !

I

turat de atâta pu tregai şi stricăciune :
Nu face{i d e o s e b i r e de credinfd,
de dasd sociald, de avere, măcar acum
dnd snn teli mici. lnbili-Yă pe băncile şcolii
ariţl când
căci ••efi de•tnl timp să •ă
H!i călca pra2ul lumh_ ; ·
. F_ifi Cllviindoş!, cAcl azi. ac d! Jos obră&·
a1c1a ş1 necuTnnţa ;

Asmllaţi pe cei ce •d lf�sc de
dci snnt atâµa pildnitori de nl 11 :

bine,

IDspiimâJltător no.mărul oamenilor

lări

Rtspedaţi prJtuik aJJom, mai a l es c�nd
1111 se rospectl 11lmic ;

lilafi-wl rdspanduea faPtelor, c.!lcl esto

risp11ndere ;

lnv'f4"'fd>

c4�i snnt deaR{l ia�itori de
Jans acei ce lnoată 10 1atuae11c ;
{""dfllfi pe a/fii, căci saat atâ!ia cari
aşteapti uo codnl bnn şi n•are cine să-l
dea ·
muncitori, c'avem 0 groază de trân·
daYi .
economi, căci
crescat in risipă :
_
Respectaţi manca şi avalal a/laia,
căci
Jnmea răsboiolni ,i-a b.!itnt (oe de ele ;
Fiţi buni cu animalele, �cum cAod alţii
. :
••·• hnoi nici cn oameon
.
.. .
SiJi/i-vd
a face ln fiecare Zl o fapld buna,
căci, vedeţi singuri, i;em e pământul de
fapte rel o.
.
faceţi toate acestea. cerceta!l1 , peatr n
ca an cumva repeginnile vremii să vă ia .
ioainte şi să vi doboa re � di.udo-•� m orţii
�
p�otro�ă o'aţi fost destn1 de vredn1c1. a trăi
.
chpa Y1eţ11l
Tiberiu Crudu

Rţi

AP

milioane 1 36 mii

I Un

Vinui JJ Mai/ie J9J6, s'a stins din
viaţd dapd o tnddungal4 fi grea suferinfd
trape«.scd şi sufkt<ascd tl1n4rulprof.sor de
cur• secundar Oh. N. jacol4 din com. Sdrbi

iad. TutJwa.

lnmormdnlarea s'a /dcul Marţi 1 7 c. la
bisuica salu/ai natal.
La trista cuemonie a asistat ln.treaga
populaţU a salu/ai Sarbi precum şi a alor
tnvednalL, iar dt la Bdrlad au luat pa�te
d·nii prof.sori: Cezar Ursu, Sachelarie,
Th. Bogos, Anlonovid, d. Andrei Tenta,
prim pretor ş. a. precnm şi o delegaţie de
elevi din Btlrfad.
Serv. religios a /os/ ofidal dt preoţii :
Ţurcanu-Sdrbi, V. Ciobanu. Vi/to/eşti şi Petrea
Banca� Cuvink de. adancd. mdhrure au rostii d-nii : prof. Qa/ifd, Qfi. ArlLni ln•. Vdleni, fi. Ursu tnv., N. Alexandru lnv., C. Candd, prof. C. Ursu, pr. Ţurcar.11 şi pr. p„
trea. Pe mormdntul celui plecat aşa wrdnd
din mijlocul nostru. depunem o tacrimd de
am _
sincud şi pioasd aduc
e
:r
J, ::
lfl
�
le�
· -

�� =

la 1 9

profesor american Dr. Fink,
dupil 15 a ni de ex pe rienfil a gllsit
o melodl eflinl pentru acoperirea
ofelului cu o pllură snbfire dar
rezistentl de aluminiu. Ofelnl astfel
preparat nu m ai

rugineşte.

Alexandru ai
la

li Uc:gaşi 1 regdu:
Jugos lavlei e u fost c ondamnali·
m un c i! silnică pa v.„iă.

I In Ilalla burlacii nu pol ocupa
slujbe la stat, iar cei ce se gilsesc
ln slujbil şi nu vor sil se clisillo
re ascll , suni daţi afaril.

I

La Maglavit, au trecut până a

cum peste două

d i nci oşi .

milioane

de cre

I M. S.
Carol IJ, cu oca
zia vh:ilel din Franfa a fost deco
rai cu Medalia Mililaril - cea mai
inalll de cora fie francez!.
Tot cu ocazia acelei vizite M. S.
„ dlruil 1.20.000
lei pentru p opnl. a-

Regele

I

gul

de

a scoate

lână

m�
1

I
2

3

4

J

C

2

2.
I.

di.o
.

� �
!o

Ora ş în
„.....

e

al

po ti ca" de

a

I Piatra vAnlltll s'a eftenlt. Ea se
va vinde cu 17 lei şi 50 bani kgr.
I

!ori .

I

Ungari a are 9 milioane locu!Io Malabav (ladla) la o tnmor·

cat coli>ll s'au otrăvit, 1 4 au murit
îodatll. Restul grav bolnavi.
D ln cursul acestei Juni va apare
ia editura Anca din Cluj. c Olasul
Inimei • dramli în 2 acte, de Oh.

Micu Delabllseştl.

I Dumini ci 19 Aprllle 1936 (Du
minica Tomii) Asoc. gen. a învlf.
din Flllciu lşi va line adunarea ge
neralii cn ori cAjl membri vor fi
prezenjl.
Se vor discuia mnlle chestiuni
vitale pentru lnvljllmânt şi se va
face tolodatil alegerea in lnlregime
a noului comitei de conduce re .
Colegii suni rngali cu i n si slenjl
de. a Ina parte. Sperlm ci şi cel
din s11dul jndefulni vor rllspunde la
această chemare.

I Aducem şi pe aceast4 calt, cd/da
roase mulţumiri factoru/ol principal
d-l /. Aba/Jl din com. Unţtşli- Tutova
care face cursa Un/eşti-Banca- Vdleni
Bdseşti; (vreo 40 şi ceva Iun. pt zi}

Echipa

Re galii,

de sub condu·

noaptea Sf.

..J

I

Horatius sau Boi le u

I oriz.)

3. Joc de cărţi

4. Oraş în România (ca la

Vertical la fel
N. B. l acepâad d l a 1 (orizontal

e

şi vertical) şi citind dela stânga
spre d eapta şi de sus în os. veţi
gllsi numele aceluiaş

j
oraş.

r

ŞARADE

CONST. O H . BULA.JIDA.

Pa rte a 'ntâi d vretl să ştiţi
Notă 'o m u zică găsiţi,
Iar a d o a a ătat ă
bărbat arată.
.
Toat e
I Uni'te ,
Când m!nâncl, o ai 'naiate.
.
Prof.

u
Nume de
părţi e

e
r

P rim u· I mijloc

Lib răr ia
" Em ine scu 111
Bârlad

de.

urează cnenlelel salr sărbători ferldle

transport,
Iar al d oile a pronume.
Totul de-I lmpreunez i,
Ai să dai c hi a r pest ' un n me,
Ce 'o acest zi a .t l

r

Citiţi şi răspândiţi

u
e
vezi.

a ince·p�tă
doua,
e
�_'.:�::::::.::

„GLASUL NOSTRU "

oepo1itnl �e l�HHlea �:�:�:

Prima p rte
La tra ns por t ajută,
de-o voi ţi
lar a
H A R A G }li.
Cl n b:rourl o ;:ilsiti.
elei
Gara R o şie şli, ureazll client
Amândo uă împ r u n ate
sale slbilori vesele.
Irate.
măi
sunt,
e
L a răsboai
;�
�
;;; --'-ii
a ce scne.
cei
.-;
;b;
.
i,J
de�
�
;;;:'rl
rispun
l;;;;.
;; de
�
de"
• fiecare
ia
�
esponsa.u
";ri·;.-"
Neavand girant r

;��i;
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:

mânlare, 24 persoane cari au mân

I

lapte

gomâni a

Jn munjll Ursii din Rusia s'a
gblt un bulgllre ele aur care atArnl
1 3 kgr, şi 700 gr.

cerea domnnlui Inspector Victor
Ion Popa, va sosi ln
Invieri la Dodefti·Fllclo, spre a
petrece slirbiltorlle aici. .A ceasll
tnallil v izi fl va li mollv de adAncl
şi aleasil bucurie penim lnlreaga
populafie a satului Dodeşti şi a
celor lnvacinale.

Un Italian a născocit meşteşu

smAntAnit.

'

li

penlra conşt/inC:osilatta şi deostbila
punc/u.aUJalt cu cart lşl indeplineştt
serviciul şi ll ttcomand4m aatoriltJţllor
sal� saouUJar� d� a-l dd ca mPd<I
lll cortctltudlrze şi om al datoriei.

ţi§ l!Ml!SI !ful PAiiJ,
I Pentru linia Crasna-H11şl s'a
aprobat suma de l 5 mi lioane lei.
Lucrllrile pentru normalizarea aces·
tei linii, vor începe cât de curAnd.

•Ji

ţ Gheorghe N.jacotă

e a aj uns
d e suflete.

Dupll ultima numllrlltoare, po·

pula\ia ţării n oa st r

a

a

.

1 - Cn p ril ejul sfintelor slirblitorl
ale lnvieril Milntuitornlui Isus Hristos gândul nostru se tndreapll citire tofi colaborat orii , prietenii, abonafii şi celllorli acestei foi, cari au
lnfeles sl lmpleteascl simjurile lor
c'n ale noastre, jertfa lor cn ostenelile noastre. A

=-

,i��jf�riim�ti�,t·
.

- "

-

·

-,

-

r� OI.

OrI.

.
:�;lanu;-;:::.;t
��!� a. c., . �m intrat
l
iii anu al V-lea· !le apanj1e. Con
ducătorii f011:l,su�f insu!lejiji de a
celaş entuzla�m, acelaş curaj, ce
nutreau înainte de a da primul nu·
măr la Iveai'. ceiace i-au făcui să
inlăluril multe greutăţi şi piedici
ieşite în cale, în decursul acestui
timp.
locă dela început am arătat id.iile
fundamentale, ce ne-au călăuzit, să
facem ca această foae, �ă fie spre
binele şi folosul tuturora, mai ales
pr.olru populaţia dela sate. Am cău
tat să corespundem acestor idei,
făcând dovada, prin toate cele scrise
în trecutul numerilor scoase.
Având în fruntea conducerii pe
neobositul nostru director d-l Gh.
Arieni, vom lucra cu aceiaş priso
sintă de dragoste faţă de săteni.
Aprecierele în bine sau ia rău,
le !lisăm altora, care cunosc greaua
sarcină şi sacrificiile materiale. ldeia
fiind înţeleasă de o bună parte din
tre prlcepulil cărturari,
distinşii
noştri colaboratori, au venit cu a
ceiaş credintă, îndreptându-se spre
acelaş ţel.
Am credinţa că şi deacum înain
te. foaia aceasta va continua să a·
parll mat· regulat, dacă şi binevoi·
torii el cititori, vor avea toată gri
ja să-şi dea micul obol pentru sus
tinera ei.
•'-'
I
D��c'-•

-

AminOri.

_.

Ioan V. Balan

1o•.ltltor-Bbe.ştl

„Glasul Nostru"

COLTUL VESEL

îm plio it UD

80 ŞÎ

câteva lnnl de
caad ţărâna grea �I um edă a mor.;,âatu
S'a

fi ecare

- lui trJeşte in s! în

dio1re cei ce au

aynt fericirea să-l albă profesor, să-i as
culte Jocţiile frumoas' cc făcea şi sfatu
rile iulelepte. Cum iii uplica profesorul
Slobozjaou, cap de lemn să fi avat doar
ca să ou inţel egi. Mi-aduc aminte cum
il rng am să ne mai povestească câte ceva
de pe câmpul de luptA, iaaiate de războiu,
1 9 1 4-916, căci noi nu a.-eam de unde
şti. Era o c ri mă să citeşti un ziar in io·
ternat, pe atunci. Şi d oar nivelul m!)ral
al poli ticei şi a prese i au era aşa de de
căzut ca azi .
La rogă mioţele noMtrc nu m ai putea
rezista şi după ce mb.I term inam lecţiile,
iucepea tacticos să oe spună di n groză 
viHe război ul ui moadial. Şi ne iateres a
l ui ne

i
Par'că pre.simţeam că şi noi elevi

Pe

ţiile

cnrând tri bu tul de sânge .
era de bJajin când invăţam lec

vom d a în

cât

alăta

şi eram cuminţi, pe

su pă ra

se

SA vedeti !

lie la zoologie .

cu şoal da.

Er am

în

ci.

I, lcc

Uşa se deschide domol de

şi p rofesoru! Slobozienu
serioas!, v oi nic , cu păr ul iatn:

către şefu) clasei

Z

c u pri vi rea

vâ rste, cu ţinuta

agale Ja ca t

foarte

edră.

iag rîlită. urca

locă o privire cupriru:ă
toare asupra clasei şi catalogul se des
chide la pag. I. Cu glas răspicat, sonoro
ţinând cu mâna ochelariî aproa pe de

ţ'.ârlul

nas ul u i, cheamă la lectie 4-5 elevi.

l n cep e asc ult are lecţi ei : unii ştiu, aljii
nu prea şi ac easta ii su pără la un mo
m e nt dat. - JIGe tot îndeşi ca c ret a ,

m'aforisftale ? Ce- i vinovată ea ? Uită-te
la el ! Cum te cheamă p ă tine, mă 1·

e

U n glas d abea

auzit,

răs pu nde ; -. Băn

ceann„ d-le profasor ! :.. -- . Bănc e ao o... MA..
:s4 :scrii 1u1 tatt· o : tatA. .să au v1a1i pA

Tălişman �i p4 _!:l o u_r_eal! d mie.JUl:mi

pl a ce să învăţ carte".

.� f�:O}�e stlngerală,
Floar

de bujor
Ochfjrumoşi de fală,
1aina unui dor
Ce-a fost plâns odată
Noaptea la izvor„.
Slingerată floare,
Floare de bujor
Ce răsari pe faţa
MtJndrului. fecior
Când· fa prins de mână
Dornicul amor.

Floare de bujor,
Slingerată floare
Plânge dup6 tine
Ziua la izvoare
7oatiI strălucirea
falnicului soare.
Ion Tb . Ion-Hotarele

ln el. II,

'fedsam

cop at tC%eJe,

i

c.ă iadrăi:nesc l a

ou

ba

cine?
fesor Slobo:z:ieou !...

altul, .;i

de !

prin@. căpă

care imi ame

ţeam capul Învăţând. Hai si-mi facere şi

eu

n orocul,

şi

la

tocmai la d·I pro·

Tecele le dădeam în am fi teatru, iar ca
suprayeghetor in timpul tezei era şi Şte
fan laborantul, „ metera& cum ii porec lea m
noi. Era un bătrân scurt,

slab, cn

faţa

negricioasă, încadra tă de nişte must!ţi
groase, sare, iar pe lângă buze arse de
fum ul de tutun, şi îngălbenite:
h ai n e
inYechite, o cravată roşcatA la gât şi plină
de p ete , încât părea an cobzar din alte
vremi. D opă anuntarea tezei mă f ac că
scria, dar cu mâi oele bâjbâiam de zor
cartea prin baocă. Nu şliu dacă degelele
m i-or fi ajuns bine pe filele cărţii, dar
atâta �tin sigur c! tot sângele d!n cap se
vede, mi se urcase ia obraji. Eram roşu,
roşu şi nu indrăsneam să mai privesc spre
catedră. Profesor CD c:z: peri eoţă, psiholog,
fără �ă obsene · doar vreo mişcare sus
mioe.

- CAod se vor înroşi ouăle din
acest coş, aşi putea crede aşa ceva.
Dar minune, privirile lor îndrep
tându-se spre coş- din albe-ouăle
devenise roşii, adeverind învierea,
vestit§ de Maria MaO'<lalena.

şi

unoJ1

dacă aveau norocal si nu-i

feţei a

a înviat.

ba

tau note mai bone ca mi ne

pectă la mine,

Legenda spune că Maria Magda
lena plecând dela mormântul Dom
nului ca să vestească pe ucenici
despre învierea Sa din morii şi a
v�nd cu sine şi un coş cu ouă
s a abătut în trecere şi pe la Pila!
şi cu grabă mare în suflet i-a spus:
.
Pila!,
Hristos a înviat. Dar Pila! nu
dlldu crezlmâot şi atunci Maria cu
convingere îl repetă : Pilat, Hristos

dar mă tem„.

ci numai dopă e.i:presia

coaoscut că nu·i

lucra

curat

la

Mă trădase faţa_

-„Măi Ştefane, ia vui to ce face hoţu

ăla, acolo ! !... a:

d egetel or, cu paşi

dulău

Ştefan, care umbla printre bănci in vârful

cred incios se repezi

măruAfi ca un

şi

într'o clipă fu lângă

e

unde pe sub bănci.

mi n e. Desbia avusei timp 3ă as vâ rl pus�

tia de carte. cine şti

Dar iscusinţa lui Ştdan se doveji deplină
c ăc i

o

găsi �i o duse pl ocon , Ja c atedră,

d · l u l p rofeso r.

Şi

-„Caetul io coa c� I Ţi-am p:.is a � .. . „
m'am lecui t de boala copiatului pentru

tot deauna.

Io 1 922

la

de

era

io comisi a

definitivat. Tot aşa

de

de examinare,
voinic,

tot aşa

i

! 9 1 6 d ată dda

dragă,

Atunci uite ce e, ..

111nt mut

ca

am mare nevoie de.

Nu te teme, tizule... p ar'că nici
au zit.

op t

!ost ceudamnat

oameni.

lntrebat

a

care

ii

este

ullima

tdll

fartd-md le

dorlnlă,

- A ş vrea să-l bă rb ieresc pe procuro·

-

1ocueşte

put1a să·mi

pe aici

spuneţi

unde

Caracaş ?
- Imediat dup! colţ. Urcaţi trei scări,
pălrundeţi in

gang

şi orientaţi- vă după
gbiorăie .

sunetul maţelor, care ii

Alunel

dă patul afarl

c�-a i•dzut !ţie Doamnejeuşte

!
/ntr'o zi. pe cand /ţie se inl.orcea de an·
deva, a vdzut ce-a va.zuf şi-a zis : .Mi se
pare cd Rijei hi..."
A intrat ln casd şi intradevăr /ţi.c a Pdzut
pe Rijei sldnd pe pal cu Şirul. Vai, vai!
Şi dDtfr Şirul li bdel I� prdvdlie la /fie!
O zi ş1 o noapte lţtc nu şi-a dat seama
a-a vdzuf, dar după o zi şi.o noapte parcă
şi·a adus aminte : „Mare lucru .Td nu fi
sdrulal Ştrnl pe Ri/d!�
Merge !a Rabin şi zice : - facil. şi fa.şi
Rijei pi pal
Şirul, şi si fac ?

dai afari

pi Ştrul .'

aperitiv.

rog. Nu te supdra. Credeam
tren.

.

de M. Si\mbolin
Carf igele R·Sirat

Culeasă

cu

Şi s ă faaaci ? Dă afară P ' Rijei!
fi rdspumle hahamul. -Nu u poate ! - ii
zice /ţic-duultiana li pi numi la Rifcl.1
'·
- Atu.n.ci,�adauga !tahamu..l cu degdal
la frunt�.-atunci printru un aşa lurrl pi
.
care /.a făcut Şl;.,,l la Rifd pi pat, ;d
-

an

lşi pn ne în gând ţiganul s! se plim be
şi el odată co trenul. Cum sl faci iosl„
că avea şi na m!gar cu el_ L'ar li lăsat
dar nu avea un de. Atunci ce.i di io· gând
ii legă do tam poanele ultimulul ••gon,
iar el s e aşează pe o scară ca d. poată
si·I pr i vească. Când se pune trenai ia
mişcare, măgarul Începe si tragi înapaL
Ţiga nul uitându-se la ol, începu să strige
·
către maşină :
- .Mână, mână că •e 'ncu ră. Mână,
că se inc ură '". Când porni tren ul m�i taro
m ilgarul merse ce merse, dar căza jo5 şi
iocepu să fie târât printre şine
Ţigan ul înc epu iar să strige :
- ,Opreşte mă, ci se tAvăl eşte. Opreşte
că se tăvă le,te . "
Dar trenu-i tren. Pentru măgarul ţiga
nului no putea să se opreasci. in mijlocnl
câmpului. Când aiun se tn staţia urmlfoare,
măgarnl era mort şi j npnit do pi ele. Ţi
ganul se d.Adu jos, se uUă la măgar, •poi
furios se duse la m ecanic.
- , tiapoi ocu pă degeaba al oprit.
că m..Agarul m eu s'a tăd..lit pini s'a belit.•

M ari a

poetul Tudor

fncd

Jlganul la

con da mnare a.

Poezia 'i foamea.
- . Nu aţi

la

cd lu ştii.

răspuns :

rol care mi a ceru t

mai pol sta

Mi-a n4scut nevasta un bt:Uat şi vreau s4
fiu devrtmt acasd.
- Şi cine e fald/ ?
Auzi obrdznicie I Eu spun cd rzevasta a
n4scut un bt!ial şi tu md lnirebi dne e la·

la m oart , deorece a iajuoghiat cu briciu l

e

ln dlleml'

- Na

u'am

Ulllma dorln,1.
Bărbierul Săpunescu a

•••

Doi be{ivi aa cd.ştig<# an milion la lo�
rie. Unul. din ei sp�. :
- Am o ideie mitwnald: ne t:tlm{Jdrdm
o carciamd şi azdf4m o tabla la uşd :
11/ntrarea interzi'sd"I

tain!,

300 lei.

S'a dat de gol.

se

Ioan Bozdrâgi dia satul Urlell„ n�a să
an2aje:z.e sl. bat! toaca la bi.seric!.
Preolnl, ii heamă la el �I ii întreabă :

:..:.5-;�;,' iuier:�-;;r P.�� �� ;;1u�
i

c

Iii tare eYlnios : să au înjuri,
să an lnmezi, !I an fa ri fapt:> �rite-.
-Da, părinte I Yă figăduese d o !I
mă port ca na adnirat creştin.
-Pie i Te cred... dar toaoa opoţl balii?
-Mai încape yorbA 1 O .bat, cracea
misii, de fum Ies.I din e�

- Nici asta /Ul se poate - zice /fie ;
Şirul şiit /oală niglzis/orla mea şi sd fac ?
- Ş i st Jad ?-slrigd halzamal.

trcbn!e să

care nu-l mai văzusem, căci fusesem la
datorie pentru ţa i, io rhboiu cnm ne
învăţase el.
-„la spune d.ta cum te cheamă? Da,
i a spune de
za h a i şte dulc aţa?"
Ba unul spuoea noa, altul alta, na merge.
Top făceam f eţe, feţe.

ia satul kl natal, Sonja", r!spw:de şefnl
clasei, Inginerul Postofac e. -.Ciasta foi�
a probi! bătriaul proleoor cn ochii ia!Jerl
maţi. După st igarea catalogului id faţa
tuturor profesorilor, urmă:

cadi

si

- Şi ?
- Atunci să

;

dai a/ard..• pata/.••

r

ce se

r se

e

co ane Costache, să-ţi spunem
drept, nici noi nu ştim asta. Chiar expli
-

„

Co

că-oe şi n ouă '" se rostiri concomitent 2
g la su ri melodi oase. ale d-lo r profesori
P„. c„. şi P. . . T.„. Explic ali4 fn serv ilă

prompt de coconu Costache şi d upă ea
mnlt nici mulţumirile. atât
din partea celor cc soli citas eră ciplicatia
dar mai ales dio partea noastrl care aş
te ptam cu inima cât un purice. �u măr
tu risesc drept că l-am auzit, dar ou cred
să fi ajuns cu n:plicafia iu cap până la
uşă. căci gândul îmi sb ura tocmai acasă,
la fiinţa plăpândă, nouă... care ..-coise pe
l ume abia de o zi, io ajunul plecărci mele
la examen . . . ..

nu i:ăboviră

Aug usl 1933, când

văz ut in zi ua de 29
seri
d
absol ven ţi
1 9 1 8 im pl i nin d S an i dela absolvire, am
organizat .sărbătorirea acestni eYeoiment.
Era gârbovit, vorbea înc t, iar din coche
tăria de altă dală pi r d use mult. L'aui
pri'fit l ung. lune: şi mă gândeam cu me 
lancolic l a şirul anil or trecufi câod el era
io floare şi cu Dn copil. Şi astăzi ! !..
Aşezaţi în bănci tntr'o sală de clasă ca
şi a cu m 2 1 de ani io urmj, a m fost stri
gati tot de el Ja catalog, acelaş c a tal og
din el. I io faţa că rui a oe cuprindea fiori
când se d�schidea. G lasul ii era potolit,
priTirea blândă, aru ncată c u duioşie asu
pra noastră. Ce amintiri n'o fi trezi t şî ia
sufletul lui, prezt:oţa noas tră ! I... La apel
ao ..-ăspuos pu ini . Unii au m ori t ia răs·
bolu. alţii pe a rmă. D-:z.eu să-i ierte; alţii
trdesc ..• m::>rţi... o„zeu s.!·i invrcdaiceasc!
l a t reruperi dese la strigarea ca ta log ului .
pe n t ru ab!eaţi. - . Unde- i Bal.a.a Nicolae�
oe intreabă. - Jl i. murit 1o războiu, chiar
Ultima dată t'am

a

l

e

ţ

\""l oiu, tot aşa de hazliu cum era câod

ne-am desoărtil în Iun e

j

-N'avea gri i,

vlseazl

Vrabia mllal

o

mormântal.

când ne len ev:am, sau căutam să umblăm

.

· .!

Intre prieteni.
-Prate Ioane, ţi-a� încredinţa

lni l-a acoperit pentru totdeauna. Sulle1ul

grozav !

·

•
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-,Să luă la lecţie Apostol Mihai".
-.Absent• so rbpunde ln cor. -,Am
să-l pun notă rea I. Si Tie Bahrim"Cu acelaş respect cultiyat do cBud eram
pe băncile ,coalei, ieşi dia banei la ca,
tcdră, dopi co.m ae era obicei ul, colegul.
Bobrim cn făptura lui cam poznaşă : scort

şi iodesat·ca un sac plia. -.cc:al in.'fi
ţat d-ta pe azi ?• Rbpnnsnl lu o cu•ân
tare fromoasi, c'!prinzătoare, e„ocatoare
de amintiri, care pl!cu tuturor ln ordinea
alfabetică se mai perind ară şi alli colegi
caro ou dorit, iar la urmă profesorul dn1'4
obiceiul sla.. se adresă tuturor � - .Cine
nea să-şi mai îndrepte n ots ?" Numele
subscrisnlnl lu pronunţat ca răspuns d ela_.
colegii dia !>iaci. -,S'anzim ce ştii d-�
spuse el. Cu suHetul plia do emoţi a" clipe
lor frumoase ce· trăim, am rostit şl ca··ca
vi utele celo mai p otrivite ce le-am cresut
şi rari atit cit am putut en obscnat
m ullu miră şi plăcnri.

.

-,Să ştii c!

li-am pus

nota

1 0 •.

Cuvântul loi lliu„ urmi 1-am auslt apoi
la banchetul ce a arm.at, node na„a _sfi- :
tuit cu tot dragul, din toitt! mata 511fle...
tnloi sin, pentru ultim.a dat!: s! muncim,
să oe i obim şi să ne apărăm ţara şi
neamul n ostra.

Dia lumea eternă unde te-al s!�lult
. pentru vecie, pri meşte inbite pro fesor,
acrimă de duioşie ca nD modest omagia
pentru truda celor 40 aaJ ia:china\i �oaţei.

l

. o.

Giurgea- _
invălător .

ConsL

R�eşii-Pălcln

RliboJul vremii.

Din Popor

SCRIITORUL VIRGIL CARAIVAN
(uz prtzuzl Talov•l llll-,•i poate da int:d bine
s•ama de ad4Ju:a-i comoard de simţiri şi
de sf/JnliJ W tertUztra ca glia.stramoştasca
şi cu cti ce o man.usc şi o stăpllnesc, şi de
cllt elan şi spirit dt sacrifuiu ii animat sa·
fle/Izl sau cald şi a tool• lnţtlegdtor atund
cdnd flaaJra aprinsa a anui ideal scump şi
s[tJ.nJ. inimei sale li /umintazd calea şi-i
cere a merge incd înainte pe aast drum de
muncd, chiar cu sacri/idul celui din urma
ceas de odilznd şi a celui din urmd ban dzn

111 slnu:Îllmlll PFtnUUilor prin car• lr•ttm,
cine nuzi ar• IJSf4zi rtf/Jdar•a, loa/4 dragos
tea şi lot timpaJ ttnzt P•nJru ca sd certt
tez• 1NU tndeaproap• · şi sd m4soare cu a.
d4ncf fi drmpt4. lnţelegm-uriaşa munt:d
depasd iU generaţia car• a pr<cedal martie
rdsboÎll de /fl/regire-genera{ie a c4r<i acti
•ilah enbuilu/4, contitw4 şi ddrzd, a pr<
g4JiJ spiritek şi a neiuit calea pentru ma
r.a şi s/dnlla fW(lS/rd anita/e lll1(iona/4.J
Ulllll din p «IUsorii gmuape; acesteia
car• s'a frdml1nllli şi s'a slrd.dait sub a.
t4Jta forme, ca minka, ca vorba şi cu fapta
lnaintt, dapd şi
ln a:asal lmplinirii vi·
sa/ai noslrll miltnar-stpoate socoti şi muti
aprl!dabd noslrll seriilor şi lnsaj/eţ;t poves

r

l °"-;�

punga

pdinea cea

c!UAr

CIUIDSCllt

pe

a.a.st

autentic ar·

I

„___

a manei/

care

Ma

20

ani, a poarta iacă

pieptului sdu

de

ln

partea sldngd a

viteaz,-a aşteptat mult,

a

arat ouţin chiar foarte puţin, (doar dr•plul

nimic, absolut nimic.
vizitd pe care am avut onoa

st1u) şi nu i s'a dat
ln neuitata

alllta truda pentru

de curand, I.a Şuletea

rea să i·o fac acum

de toate zilele.

şi despre care

vizild

lmi rezerv pl4ceua de

a reveni ln anul din n-re/e

viitoare, Intre

multe acte interesante din vasta-i bib/iotecd
şi colecţie de docununle şi relicve, am dat

şi peste doua scriso1i asupra cdrora m.d
voi opri ducamdaltl., urmt1nd a continua cu
altele a/Jmci &t1nd timpul şi locul va pumite.

lntlo noapte de /amil zrea cil na
puteai scoate copal pe aş4 a{arll, s'a
iscat naştla ci.ne şi a furat callll p"o
tulal din sat. Necdjlt buttzl preot tll
l'a lilsat ca fdrtJ piâoare, a plecat prin
sat lntrebâ.nd om ca om, dacll ştie el·
neva dt soarta calulal. Toţl str4ngeau
din umeri Umblând aşa preotal s'a
gdsiJ o babd şi i-a spus la areclz e pe
şoptite :
-Am auzit ea lntr'o zi pt'lrinte
pe Tdnasd a Marlţtl din capul satu
lui, cd cart s' a lnsarat mal astil toamna
spunea dtsprt sftilţla ta aşa şi pe
dincolo şi cil doar de n' o trdl sa na
ţi-o facă.
·
A trecut o buca/4 bun4 de vrenu• . .
Era aproape de s4rblltorilt Paşltllli.
Oamenii din sat se daceaa cari mal
.te cari la m4rturlsit. Câ.nd a fost la
1â11d şi Matiţa lui Tt'lnasll din copal
SJfului, preotul i·a spus sd-1 mdnt şi
· pe bărbatu.so la mt'lrturisit cil doar şi

îi

ş

cre tin .
S' a dus nevasta :icasă, ta bt'ltat la
c�p flf
ch p, până ce in sfdrşit, l'a

şi

i

vdzu! urnit spre '1isericâ.

-Da bine bre Tănasă, ce

Cum 1/ vede preotul, li

,

Casa şi grlldina scriitorului VIRGIL CARAIVAN din salul Şulelea-Tulova

Tiplriod clişeul de mU sus. muţionăm Q uu aceub. e.ste c.as:i uode s"a născu� şi copil.irit scriitorul oosfru-casa defuoc·
tului sio pirinte.-Aceia se tăseşte in stăpântre:i ;1.ltora,

- care· se

poate generaliza pentru fntreg

tinorotal acelei epoci - răspuns la pro·

fnndele sentim ente naţionale de care era
st!p.initl intrHga go�erafie ante-bellică
subt Jmpalsal celui mal mar� animator .şi
ia.drum.I.tor al sufletului românesc, pe care

l'a &YUI neamul nostru, a.1 profesor !(. Iorga
De aceia Je--am cerut d„J u i Virgfl Car•lna pealnl a le da publicit!Jil, căci ele
do....r.8C o credin!i" ,, se marcbead. o

epoci,\�d

thserotal naţionalist credea
c1 llllli1ioi-tataror rom!nllor na se Ya face
&l*'ife·ta'rlnd fi n n realizat.I de micul
şi iubitul print - actaalal �ego Carol IL

f Coroana I

Palatul Cotroceni

A. S. R. PriocipeJe Carol mă

fi dedicat

opera

A.

S.

�egalA are intenţianea de

a

le citi.

Primiţi .-i rog D-1 mea iacrcdiolarea

deosebitei mele cousideratiuru.
Genera! (ss)

Perticari

toţi

poveste,

nr. 752-752 bis.

tiplriti io

Casa M. S. Regelui

pabllcist

�- Buc. Oara de Nord
Nr. 1 5 1 63

O-safe

Şaletea

copulti :

d · stră "Alimaa

lor alte opere.

Virgil Caraina

I Coroana I
gara

iosărci

Voinicul • precum şi pentru trimiterea ce

Biblioteca pcatn

-. .

•uso

Domnul mea,

oeaz:ă să "ă mulţumesc pe n t ru atecitiuaea

de a·l

Baaca

D�ui Virgil Caraivan, publ i ci st şi
Jocot. de rez:enă
Şuletea prin
Recomandată

(Urmare dia pag. I-a)

melţ-/ I E uluitor, nu-i aşa ?! Chiar
airul trecut mai mu/fe aoioane ger
mane au fost odzufe trecOnd peste
Suedia şi Noroegia pentru a regula
tr_agerea, qdicli sli oădâ unde cad
noile proectile. Dacii acest tun oa
fi perfecflonat şi Intreb11infat fn·

·tr'un nou · răsboiu, gOndifi-oli ce
dezastru ar fi I Poate că nu oă

vine a crede. Să· dea Dumnezeu
· sli nu fie aşa, dar cui ii venea a
crede fnalnte de răsboiu/ mondial
că s'ar putea ajunge dislanfa de
120 km. cu o armă de foc ?

Deasemenea se lucrează - atât
tn Germania cOt şi in alte fâri la aşa zise „ razele mor(ii" numite
in şflinfă şl , razele z " . Suni raze

electro-magnetice, foarte pvlernice,
care, tn/Olnind tn calea lor motoare
sau proectile, le jace sli explodeze
iqr fiin/ele (oameni, animale, p6."
Sări etc.) suni ucise instantaneu.
ff!chlpuifi·od prezenta unui aparat
tnfr'un rlisbolu : aceste dlslrug6·

....... „.... _....

„,,.. ;,,/ 1... ... 1.A

_

... „„,_,,_ ,./.,..

pe front şi foale motoarele şi
proecti/e/e explodând. fr6mântă
masa de carne cu pământul.
Dar grozăvia gazelor I Dacă
1nainte rlisboaiele se dădeau fafă
1n fafă, adică cu ghioage. suii/a,
sabia, mai apoi la mică- ·distanfă
cu arcul, puşca, mitraliera şi /unul,
de data aceasta răsboiul va fi chi·
mic, prin omorirea cu gaze de
luptă (fie aruncate din avion, fie
prin proecloare).
Vedefi ce ne aşteaptă I Cand
abia începusem a uita ororile răs
boiului de acum douăzeci de ani,
ială că 1n Europa vântul nebuniei
aduce miros greu de praf de puş·
câ ! Fabricile de armament lu
crează tnfierbantate în toate fările
sa aibă cât. mai muli material de
ucis oameni.
Oamenii de slot discută, se
ceartă. promit .,, marea cu sarea"',
ba că va fi pace pe 1 0 ani, ba
pe 25, ba pe vecie. ln rea/ilaie
tnsli, tofi se înarmează câl mai
muli şi la momentul potrivii, des
lănfuie răsboiul asupra , celuf mai
nepregălfl.
r'i.l.....AI

..-'„
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�

meu,
A . S. R. PriocipeJe moşreoitor mă în
sărci nea ză să vă m u lţumesc f. mult dia
par te-i pentru frumoasa monedă a împă
ratului Caras ce a ţ i bine voit •-i oferi.
Nu cred că A. S. �egală să se decidă
a micşora valoarea acestui frumos dar,
traosformându-1 i o un �impiu ac

,,. 1,.;/1.,,„ #

,,.. _. ,..

... 1.-,,..

de

cra

vat! ; el va lua ua loc d� onoare in co
lecPile princiare.
Primiţi vă rog
meu, incrad i o farea
·
osebitei mel e cOnsideraţiuili.
General Adj. (ss) Perticari
NOTA.-Monedi
g!sitJ cu prilejal
ooor s!plluri in satal Jigllia jud. Filcia. Are- arm!·
toarea iascripţîe :

D-1

rari de aar,

L1tS°C:..\ru�e�M°��e�Aflc��8J�: A.�:;d
.le���. bo�i�{USea�A'k1'mfr:V{�;1 s'::U8LJS�tÎ.
fitorl Hcrcul s rez:e at ia mlciucl. ('t'Czi,
rn-ista Rizeşul, an eI, pag. m
276).

ca

iar

c:a

titdrii

Si din aceste doua scrison· prezentate, d
işi pol face o mica idee de cadrul
naţionalist şi regalist, ln care scriitorul
Virgil· Caraivan a infe/.s sd-şi desfdşoare
prodigioasa-i activilal.e publici.sfiai. şi literara
ln cursul. celor peste 40 de ani trăiţi in a
ceastd mau arend a vieţii.

Gheorghe Arlen
Jadlăfor
Vlleoi.Fikia

gara Banca

Palatul Cotroceni

Homo homini lupus.

Buc.

M . S . Regelui

Domnul

NOTA--Alim•D Voâllcul,

Domnului

Casa
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sdlbdtăcit aşa

spune :

ai tu

de

-De bisu/cd nu m'= saibaţdcit
pdrinl•, dar aşa-i oma dlie odatd.
După ce i·a citit molifta cum li
rândalala, ta Intubat ba de una, ba
de alta şi la urm d l'a lnir•bat dacll
na cumva ia alunecai şi a furat el
calul.

te-ai

Aceste doai scrisori de mulţumire con-

#.,..,.,

cart

a iertat muJ.t

neamul sdu>

el

firm4 o stare sal!etească, sunt ao răspuns

Pt

dreptat.a unui om

iorul de rezervd Virg11 Cmaivan de aproape

!ngratitadinta
contimporanilo1
nu /Fa
nici pe el-şi cu grea ar putea-o a
bate aasze c41eva rdnduri fugare ale mele
ca şi a/4lea altele cari s'au mai scris, dar
nimic rr.a impiedicd şi nu md poale lmpie
deca şi p• mine ca şi pe alţii de a desvd·
lui celor de azi-ca şi celor�Ide mdine mo�

rdzqilor lui Ştefan cel Mart, in pa-

��

şi tl cu

şi

pdnd şi indrdzneala glonţului pe

cruţat

titor moldmtan d·l Yirf!il Caraivan.
Cine 11'a
maş al

slrdns

des/ia

muli pentru

-

de biserlră ?

?

- Da de ce nu rdspunzi Tdnasll
la întrebarta as/a ?
- ?
Dacd vede preotul cd d•geaba strigtl
la el, 1J apucd de surtuc, li zgdtţlt şt

Iar îl tntreabd:

=Au le /urol:.f/ mlal?
-Degeaba piltinle, til 'AfJ s'alllh.
-Ba ea cred c<i te ;;r�i. Tdnast'l.
- ]reci sfinţia t;;. !>.. _.,, mea şi
ea sll trec unde stai m._ Şl·al sll
vtzl cil

th �- o lnlibn•

na-l mindană f/qfba mta.

piare şl crezând cil Tll� nu-l toc
mai sdndtos, a trecut ln fP.ţal lui ca
sll vadll ce are sd fie.
Tănasll de colo lntrei!IA ca glas
tare şi apdsat:
-De ce umbli ca nev� mea pt'lNedameriJ prtotal

rlntt ?
- ?

- Hei pll lnte 1 te

r

- ?
Docil vede omal

/act '' n' auzi?

�/tlgd cd/ U

oricât s'a străduit să facă con· ţine- gura şi popa habaf n'art, ta
grese, pacte, 1nfe/egerl, ligi, pentru apacp.t dt antereu şi la scJIJutai oda/4
a se pune odată şi pentru to/dea·
zdraviln, zicând:
una capăt răsbo!u/ul şi sâ fie pace
-Dece umbU cu nevaslll mea pd·
pe pământ, nu s'a ajuns la nici o rintt ?
înfelegere deplină ŞI realii.
-Ai dreptule fiule, nu :;'aud_•._
Liga Naf1unilor? Vorbărie multâ,
Vasill! Ţmca
- s1rlad
cheltueli lnu/1/e şi resuflate defi
nitive şi reale nule. Când a fost
cazul să impunâ Japoniei, mai
Mici răutăf l
acum ur'o doi ani, să nu alace
Nu există aici no cal. niBI o femele
China, s'a văzul puterea negativă fără cu.sur.
a acestei ligi. ln aciua/ul răsboiu
Dacă vrei sl opreşti un nebif.D, atârnă -i
dintre //alia şi Ab!sinla, ace/aş de gât femee.
.
lucru. De ce ? Simplu : cum pofl
Păzeşte-te de femeile rele, §1 na te JD
D·la, lg
i a Nafiunilar, să-ml tmpul crede in cele buae.
mie. fn /ara mea, sa nu jac aşa
par'că e mal oltreg cu 11oi şi ort
şt sa fac al/fel - pe deoparte-.
iar - pe de alia - cum pofi să cât am ciocni ouă roşii, _qtindtndu
ordoni unui stal înarmat bine, ne că Iisus Hristos a µenlf pe
D-ta liga, care n'ai nici un mijloc pământ şi a 1nvial pentru a ne
material la îndemână. adlca armata răscumpăra pâcatele noao/re. con
permanentă ? Numai cu cuvântul? statâm cu durere câ OJTIUI est�
/u�
Nu merge. 1ol cine-l mal puternic cel mai mare . duşman al omu
şi ca
.
va învinge pe cel mai slab, ad/ca - homo hominf lupus - sbuc
m
chiar peste noapte poate i
„dreptul pumnului".
răsboiul.
SJ;ntele Paşti de anul acesta,
COnd va pătrunde lisu# Hristos
fn loc să ne în!Ompine cu senina·
lalea creştinească şi cu bunâlalea 1n noi ? !...
o

}..., „

,.I,.,

1,.. 1,.1,,.. „ .. ... „
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.Ş-au tremurat stt!p4nil lumii

glasai bliJndului projel,
au utizut fn fiul

';• :t:$;W..·d�şiiîan

Du/gherulµi din Nazaret L. •

(Vlfiltujli)
ii<;,�·--h ·�„ n
· ' lată SW:ea ·de spirit în care s'a
desfăşurat marea tragedie .de a
�� cum o mie şi nouă sute de ani
:-; în urmă !
Dar câtă rătăcire omenească era
chiar numai în această gândire a
lor căci după cum spune poetul :
„El n'a venit s4 r6sorătească,

�-��

·

.·-

Nu orea peltea ;,imdrui ;
Descui/, pe jas, colindă lumea,
Şi mul/I hulesc tn urma lui...-

(Vllihulli)

Menirea sa era cu mulfmai sus.
Comoară nepreţuită de dragoste,
bucurie şi alinare sufletească se
revarsă asupra lumii :
Şi mu/i/or

le

,El orbilor le dă lumintI,
dă cuvOnt,
Pe cei infirmi li fnttireşte,
Pe mor/i li scoo/t'i din mormiJnf. •

.Şi hituror deopotriva,
Importe
lui ceresc Şi celor cari cred tntr'i�su/,
Şi celor ce-/ batjocoresc".

darul

..• "

3

�

N

·�

a

lor de oameni de pe faţa pămân!ului, au pornit încă de pe acele
vremuri noroadele lumii, pe dru
mul cel binecuvântat ai păcii şi
al iubirii reciproce.
Io pace şi fericire au trăit în
timp şi vor putea trăi şi'n viitor
toţi acei, ce se vor pătrunde de
măreţia la care se pot ridica ori
când prin recunoaşterea şi mărturisirea prin fapte, ale acestor
înalte învăţături ale Domnului oos
tru Isus Hristos.
lovierea Sa din morţi, pe care
o săr:_bătorim în fiecare an la a.
cest mceput de primăvară, prin
-��i bucuria cea mare ce ne-o
aduce�ou ste şi nu poate fi altceva decât cea mai sfântă şi mal
călduroasă chemare ce gj se face
de a urma întotdeauna şi cu cre
dinţi pe căile cele drept� şi alese
ale Domnului şi cari duc în chip
negreşit la înălţarea şi la mântu
irea sufletelor noastre.
lnviind din morţi, ni s'a făcut
cn prisosintă dovada dumnezeirii
Sale şi ni s'a dat ia acelaş timp
şi puterea să credem că şi noi
vom învia dacă vom urma întocmai poruncile Sale.
Bucuria aceasta a învierii Dom
nului Isus trebue însă să se în
tindă la top acei ce au crezut şi
cred cu putere în El.
Sfânta noastră biserică creştină
îşi ia asupra sa această înaltă în
sărcinare de a duce măcar o rază
de speranîă şi'n inimile celor
mulji şi abătuti de soartă cari nă
dăjduesc a-şi trăi viaţa prin Isus,
şi'n noaptea această sfântă a în
vierii prin glasul poetului le
spune :

J

e

" Voi to/i ce-a/i plt1ns fn intuneric,
Şi nimeni nu o'a mângdial,
Din lunga ooaslrd Îngenunchere,
Sculaţi... Hristos
tnvinf f'

a

(Vllihufli)

Hristos a înviat zicem şi noi tu
turor cititorilor noştri, şi dorim
Isus este pacea, Isus este bu din suflet ca bucuria sfintelor săr
curia, El este scăparea :
bători ale Paştelui să-i însotească
în tot pasul spre a slăvi cu dra
„Fi/i blbnzi c11 cei ce otI insultă.
goste şi credinţă pe Acel ce este
lerla/i pe cei ce oă lovesc
nlumina şi Puterea" şi a cărni
lubifi pe cei ce"n contra v�asfrd,
înviere din morti noi cu dragoste
Cu orlijmdşie se pornesc
şi bucurie o sărbătorim !
(Vllihujli)
Hristos a înviat !
Acestea sunt neclintitele adevă
GHEORGHE ARTENI
ruri �i inaltel,e Sale învătături cari
iov.ltltor
revoJupooând gândirea milioane„
Văleal-P!kia
(Vllihufli)

AJl.O�:

A

Pentru. plagad wl eJeTI •
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tnsUtulll
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80 lel
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JUtoftamenfal se pllfeff• JaaJafe
Jh1•1tciarl fi recfa-.e clapl Jaoolall

R

Administrator : A. CARTU

li

CLrÎslos

„Aceasta este ziua, care
focul-o Domnul, stI ne bucu
rtim şi s4 ne veselim ln
tr'insa•.

.

u

Director : GHEORGHE! ARTE Ni

li

lnvierea Domnul ui
Iată sărbătoarea cea mare a
creştinătăţii I
lată sărbătoarea care sgudu�
fiinfa noastră omenească cu 001
şi adânci Hori de slavă şi bucurie
p�ntru învierea celui pogori! sub
piatra inormântolui de întunecimea patimilor omeneşti !
lată sărbătoarea - sărbătorilor
care luminează sufletele noastre
curate şl dornice de lumina cea
vie şi nesfârşită care Ie încăh�eşte,
le apropie şi le 'înaltă către Acel
care "biruind puterea morţii şi
�f�mând �cu!tprlle !adulul, a
�v1at a treia ZI m revarsatul zonlor, şl a t;ŞJ� .c� slavi din.mor:;
_

Aprilie . 1936

Organ de propagandă culturală la sate

Com. Bllse,ti Jud. Flilciu
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ÎnTÎal.

Christos a fnvial I Ce vorbli sflntli I
!fi simţi, de Iacrlimi calde, ochii uzi,
Şi'Jt suflet par'cli serafimii'ji clofli,
De elite ori, creştine,
auzi I

o

firul Ierbii.
Io adevlir.

Christos a înviat, tn
A lnviat Christos

In poenila uude zburdli cerbii,
In florile de piersic şi de mll.r,
n stupii de albine flirli greş.
In vântul care-adie · mângâios,
ln ramura'nfloritl de cireş, Dar, vai, tn suflet, a'nviat Christos 1„.

l

Ai cântliril, cu mintea ta, creştine :
Cât bine al Ilicul, sub cer ombllnd 1

.

Eşti tu pornii, mllcar acum spre bine 1
Mlicar acum, le simji mai bun, mai blând 1
Simfi tu, topitli'n suflet vechea .urli 1
Mai vrei pierzarea celui plin·de hu 1
Ţi-al p us zlvor pe bârfitoarea guri 1
Iubirea pentru semeni o simfi,-jar 1
O, dac·acesfe. Jegl, de-apururi sfinte,

_ _

ml.car a'ZÎ. te-au Imbricat, Cu seraftmli'n suilet,-imn fierbinte, .l\i drep! şl! .;l!!t! ; ,<;:hristos a înviai" I .

ln aur,

�

V. MILITARU

Homo Lomllll lupus.

Prot Const Gh. Buiarda

I

Iri numărul trecui al acestei
gazete, apărui cu ocazia Crăciu
nului, arătam în ctlteva cuvinte că
răsboiul s'a deslăn/uil pe teritoriul
altui continent şi Invocam bună
tatea lui Dumnezeu să ne trimită
gOnduri bune şi să fie ,pace pe
pămOnt şi între oameni bună'nvoire•
Dar, ulterior, vedem că lumea
se'narmeaz6 din ce În ce mai
mult şi un nou răsboiu mondial
mai groaznic ca acum douăzeci
de ani - pare a fi de netn/ăturat.
Cred că nu este om care să nu
se intereseze de mersul eveni
mentelor inlernafiona/e din ultimul
timp.
Afară de Italia care a deslănfuit
răsboiul in Abisinia, Germania,
înfrOntă în urma răsboiului mon
dial şi pusă cu botul pe labe prin
pacea Versailles şi după ce apoi
singură îşi luă anga;amenlul prin
lr'un tratat încheiai la Locarno,
rupe orice promisiune şi orice
pact tncheial şi vrea să deslt'in/uie
răsboiul. Odată răsbaiul mondial
terminat şi pacea fiind tncheială.
pe IOngă alte puncte prevăzute tn
tratatul de pace, i s'a impus Ger
maniei să nu aibă armată perma
nentă şi o făşie din pământul Ger
maniei, la hotarul dintre Franfa şi
Germania, numită Renania, să fie
demilitarizată şi nefortificată pentru
răsboiu. Or Germania n· a finul
seamă de aceste hotdrîri şi anul
trecui Fuehrerul Hitler a introdus
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serviciul militar obligatoriu şi ln
câteva luni a aiuns să aibă una
din cele mai formidabile armate
din lume. Avdnd armata organi
zată, a cd/cal şi celălalt punct şi
acum cOtva timp a cuprins Rena
nia cu forte armate, făcOnd forti
fica/ii uriaşe. La acest gest al lui
Hitler, toate ţările au tresti/tat :
Ger171anla, Ungaria, Austria şi
Bulgaria de bucurie, iar celelalte
de groază. ln mijlocul Marelui
Stat Maior al Fran/ei, întrunit
imediat după acest semnal; un mare
general francez a spus că acum
este momentul să oprească armata
germană de a ocupa Renania, căci
e sigur de isbOndă, ,dar după trei
luni nu mai garantează. Şi avea
dreptate : în cOteva săptămOnl,
Germanii au forfijicat Renania mal
teribil decât fortifica/ia Franfei la
acest hotar, numită linia genera
lului Maginot. ln inferiorul ţării,
Germania lucrează febril la des
Doltarea technicei răsboiului.
Dacă tn răsboiu/ mondial Ger
mania a făcut surpriza gazelor de
luptă, dând primul alac cu clor şi
a tunului ce bătea formidabila
distan/ă de 120 km.. apoi acum,
cred, nu mică vti fi suprlza tech
nicei germane.
Se spune - fotul este secrel
că tot Germanii tiu fabricai de
curOnd un Iun care ar bate dis
tan/a de 300 km. 1rei sule chilo·
(Contlauaro fo

pag. 2-a)

..Ol&Sul · Nostru„

Minunea �e la Ma1latir
(conUnaare dia

lot ca aceiaş

pag.

3..a).°

laţll, la: fel ca întâia şi a

doua ·oarJ fii-ă oici o s:himbare•.

Mie, iar4! oa mi-a mai fosi f�Îc� pea·
tru ci t•C1.m cunoscut.

El m l - a zis : De ce n'ai spus la lame
ce ţi-am spus ioli'.a şi a dona- oari ?
. Eu l-am· rispnns ci am uitat. El sa-

pirat ca glas gros

şi tare, mt-a

- Nu te mal iert I

zis :

Ea iarăşi m'am rugat •icâod :
- Iartă-mi Do•mn•, că mi duc

iar m'am iochinat.

şi

El. iar a zis :
S.l spoi la lumea ca care te îatâl-

_

D(Şti, p!rinteloi,

la primArie, la bisericA,

că dacă nu se potolesc, an ţiu sărbătorii•,
dacă on •io la bise-

dac.I mai fee rele,

rică si. se roage, daci n• se apropi•, a-

tuacl loc, atnaci rupe.

(Acest•• sunt cn•iotele aşa cum le ros-

!ef!O clobauul

spus acel moş).

Şi cum prttinde că I le-a

eu, a cotiooat

_

Petrache, i-am zis:

Stai si ml doc totâl la ol.

Mo�u a zis : Haid� ci merg şi eu. E:a
Hai moşule I

1-llm d' atonei :

Minunea de pe drumul
sfâneL
•

- A m plecat împreun! pe drum, pâd.
la stâai, mergând unul lâagl altul. El

mergea io T"izdub, [iri să atingă cu pi-

cioarcle
palme.

de

pământ,

mai sus cu doni

·
Am •1 110,,,
, la st.toi •i
• eu am trecut să
mulg oile. Moşul sta lângă mine, şi mi

spunea mereu :

- Si te duci, chiar acum ia sat şi să

spai la fame l
Eu i-am %i5 : StJi c.A mă duc dupl ce
mulg oile.
La sticJ. erau atunci Jog N. Slnscu
dia MacJaTit, care ana r!ad la brlod,

cum şi an alt

!!!�! �!���

cioban mai mic, al mea,
�: Pani care m·aa au:z:it

•Orbind ca acel a:oş.

loa

Sbesca, m'a latrebat cn cino vor-

besc,

clei

el

na

„dea pe n'meoi. Eu

voiam să le spoo şi

c:Aci îmi

veuea

d�scbldeam gara

lor, dar na puteam

imediat

ameţeai! când

să le spun. Băiatul cel

mic, auume Plorea M. P„el, a strigat şi
el la mine : Ml nene Petrache, ca cine

vorbeşti, mi ? Ciad vream si-i spun lni,
iar Im! nuea ameţeai.I şi no puteam.
_

M°'ul,

lâDgă mine.

continua ciobanul,

CiDd

sta tot

a:n termiuat de muls

oile„ mo�ul a zis :

- Haide acum I Ea i·am răspuns: Stai

să strecor laptele I Bind am Inat glleata

să·I

strecor

tremurat mâinele.
fiindci na !'am ascultat şi am drsat aca

ml-an

proap< )amltale

laptele p: jos, şi moşul

mi -a ds: Haide ca sl mă petreci !

Mi-am scos atonei pităria dia cap'şi am

plecat ca · el dela stâol, iospre rlsirit. Am

mers impreunl cam ne'o cinci zeci, şai-

'teci paş! şi ia
spus :

acel

timp

E:I mi-a mai

- Am si mal f'iU odati, dup.l ce vei

sfârşi ta de spns la lame şi •id ce 0 să

Iacă lumea. In acela� timp am să port de
g:iJa ta.
eu m'am ioch1aat,

c'odftl.l co glas gros :
SA te duci.

A oii ?

I ..,t

Mi-a m•i .A

Petrache,

dar

dispirat

iarăşi

iar

el m!-a %iS io-

o <Drbl

pe care

na

mare, spuoe
a.m

voe

s'o

spuo nimănui, până ce ou 'f'ioe iar. Şi-a
ca

mai

ioaiote

în

sus, intr'an oor luminos şi s'a •uit până
ce nu l'am mai f'iint. Eu m•am iocbinat
şi m'am !napoiai Iarăşi la stână. Aceasta

I

Numai după ce m'am lnchilllll · mult de
în pace. M'am culcat
şi am adormit foarte tânin. ·A doua ii,

tot. am fost luat

I

Simbiti, înaintea ltnssliilor, am fost d•Ş·
teptat d!.a sotna de nospte şi il!demaat
iar.işi . de o potere nevă•ntli can: mă im·
pingea sl merg ia soL

Dop.I

ce am

muls o�te. 1 m plecat in
ora 10 dim?J:et{a. Am îo·
ctpat a •pune toate est••, la ·oj! câţi li
sat cam pe

IA

iolâh:e.!m ia cale.

Am spus

�

Un piimai din Anglia a /ost condmnnat
straşnic pm:rucd rn timpul funcţion4rii s�t
ca primar sa tngrdşat ca J kgr. la noi. .

trebe mul ţi oameoi şi din •lt• părţi, care
dopă câte mi s'ao spGS1 so foJt ziarişti
domni de la poliţia şi pretura die Calafet.

iii /4

Egipt un bdlrtln de 138 ani a fost
de 78 ori- Şi viaţa aceasta /angd
el spune c'o datoreşte soţiilor sal.e care la

Arătarea din biserica
Mag) avil

serică la sloiba din
_

A doua zi,

după spusde lui-

io Duminica l{us,liilor.
nude a

foarte multă.

v<r.:t lume

'
(o tîmpul câad părintele na pe la s far-

şitol cuvânt.irei (predica dopă Sf-ta evao„
stern

cu privirea ia ios,

a m simtit ci cineya ne?ăzat m·a apucht

de b!rbie ş,I mi-a ridicat capa) ia sos.
Atunci,

·

spune

ciobanul, am ·văzut

su•, ia altar, ua de sl DfC�te păno
· tcI e, p1 U·
_

tind· pa deasupra, tot aceb.s moş. Era tot

ta fel cum

ii

mai văzusem fără nici o

deo.sebire. Câa1

părintele a term:nnt ca-,,

Yi.ntarea, acel moş mi ...a
mâna ca sl iolru şi eu

făcut s:mn cu

aco1o uode se
slujea. fu am ÎDtr&t ioăoctra, iar păriDB
iotrcbat
dacă am s!-i spao
tele obiu m'a
ceva. fa i-au răspuns :

!d · \i •puo !
All!DEI IW TliYJ ;,i JllA i Jli.ll.�· S!}!I} ''
cel moş plutea pe de-unpra mesei unde
_

Nu mă lasă ca

sin)•• p!rintele Bobin ş' p<eotal Te�dor

Pope•cn şi pc u•..ai.-u.Pr•

:<ucci mari de

linii masă, ta caro tl se uita.
Mi-a ficat au soma

şi en

m'am ioch;.

nat privind într'acolo şi am eşit după asta

afară din altar.
M'am da• apoi

wt uod• lu•esem mai

laaiote şi am stat acolo pană la sfârşiln 1
sfintei slujbe,
Io tot acest timp oa m: s'a mai arătat.
Am luat parte şi la ruga ce s'a făcut

Jn pidure pentru

ploae şi oici acolo ou

mi s'a mal aritnt.
Ac-'asta este ultima

ve:!eoie ia c.ue
bătrtionl luminos - pe care mulţimea ii
socoteşte ca fiiod

ia5DŞi

Dumnezeu, i-a

apărut c:obanolui ?etracbe Lupu .

poşta ad m1n1slra
.
ţ"tel
.

�

S'a mal primit ormltoanle abooameote
peatro care aducem celor ia drept călduroasele noastre mulţumiri
Nicu Ionescu, iavăţ!tor Dodeşti-Păi ciu
100 lei.
Petru Mario.ici subdirector Camera de
Agrkultoră Huşi, 80 lei.

Mic11-Delabăscşti publicist
doara 150 lei.

Brad· Hoae-

Theodor Nastase Sabrevi%or Ş::oler Timăşeui-Pllloia 80 lei.

rreot Eduard
80 lei,
D-tra Pleşu,
40 lei.

rdnd I-au lngrijit cd/. se poaU de bine.

ia bi-

Duminica �Os!tliiJor,

a ci mers la blserică'

gbelie) cam ea

lnsurat

simbolică arii.tare,

lată cum s'a iotâmpl&t,

Pană

Timaşeai-fălciu

ÎDYilltor

Delloi-Pălciu

I

ln trutri : /n Franţa anul a spart
nuci tntro ord ; un altul din Londra a
7 minate,
cura;at 7 kgr. de cartDfi l•

de

.

a Se spune ca doi ingiMri german.4 au
inventat un automobil cau poate sd şl
sboare ca aeroplanul I

ii la Amoric• ua baloo s·� ridicat pâui
la J3 km„ inălţime la care nimeui până
acum u·a mai aiu•s.

I Deacom banii au se vor bate in alt:
ţări (Anglia, Belgia) avem şi ooi moaetăria noastri care ne-a costat 45 milioane
lei. Primii bani vor li cei de 250 lei.
I

La 16 Octombrie 1 935 M. S. Regele
Carol li a imolinit 42 .!GÎ, iar la 29- 0cl
1 935, M. S. Rcgiaa Maria a implioil 60 ani.
Dumnez.cn să le hărăzească cât mai
indeluogată viată spre binele şi fericirea
neamului aostru românesc.

I La Turau Severin e vorba si se
construiască un pod intre noi şi Jogo-

sJAYiA.

I Librăria .,.Eminescu••

Bârlad, urează cliente-

JgJ §.DW; � .§,JC!J. �.1J-

clfl-

I E. vor ba ca imediat după sărbălori să se voteze o lege pri n
ca re pl .ntarea vijel teras şi a
cel orialii hibrizi să fie cu desăvârşire interzis! în viitor.
Dca sem e nea interzicerea oricArel
pla n tă ri de vil pe timp de 5 ani,
(deci şi a celor americane).

I Prietena şi aliata noastră Cehoel�va:fa
ia urma demisiei d·lai T. Masarik Şl-8
ales 00 nou preşedinte ia persoana d-lui
Eduard Beoeş - an sincer şi preţios
prieten al tării noastre..

I Un porumbel ca inima cât o alnoi
şi cu 5-6 grăn.oţe în_ gn,uliţ� a străbătnt
oceanul dia Europa 1n America, depărtarea şi groaznica furie a naturii pe care
aeroplanele o iofrontA io 36 ceasuri iar
vapoarele ia 5 silo şi 5 ooptf.
(„Poporul Romănesc")

I

Mioislerul Agriculturii a crncut no
porc care câatlreşte aproape 700 kgr• .
Se zice că 0 cel mai mare porc din
lame.

I

Di:;Wl/a Bucureşti - Paris
az. aeroplan.ul in 6 ort.

Dtla moartea aviatoralui căpita?
Popescu s'au implinit 4 ant.

Rom•o

I La Maglavit s'au strâns pâo! �c�m
peste 2 milioane lc:i, cu care se ?a nd�ca
0 frumoasă bisei:ică pe local unde c10·
baool felrache Lupu a văzut pe Dumoneu;
I Un meşter dela noi din ţară f_ăc".1
o vioară din 3 mii de bet• de cb1bntan.

.•

I La 8 SepUmbrie J 935, a avut loc la
Ti.mişoara ct1sdlcria d-rt.i AurellD. C�oşan
din Timişoara cu d-1 LocoUfll!nl Ohi/escu
N. Gheorghe din Arlilede Bucureşti.

1

D ln Bucureşti avem
orlodore.

114
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CALMA

Un gest frumos. D-I Pfatonier Avram
din Viltoteşli· Pălciu, a dăruit peutra bise.
rica din satul săa suma de 2000 lei şi
Sf. E•aaghelie frumo• lrgată în yaJoare
de 1 300 lei.
Această frumoasă faptă vorbeşte de
la slue.

D ln ziua de 24
dia v.aţă vrednicul
colaborator Victor
· poliţai al oraşului
JacrimJ. do pioasl
acest distias fiu al

N-brie 1935, 5'a .tios
şi preţiosul i1ostro
Arteoi al'ocat �i fost
Bârlad. Depunem o
aducere aminte pentru
Bârladulnt

I La expozipa Echipelor Regale
în Pavilionul Regal din Parcul
Caro•, D-l Inspector Victor Ion
Popa conducătorul echipei rega!e
Dodeşti-Fălciu a repurtat un stra
lucit şi meritat succes.
Cele prezentate au imp res i onat
adânc pe M. S. Regele, care s'a i!1treţinu t îndelung cu D-sa - 10
prezenta d-lul O. Enclu prefectul
jud. Fălciu, şi a d-lui Z. H,aş
preşedintele Camerei de Agncul·
tură Huşi, - felicitându-l şi urâo·
au-( reuşita IÎeptliiâ iii ăetîiineâ ii
D-sa întreprinde la Dodeşti.
Suveranul Şi-a inch!llat virita cu
aceste cuvinte pline de înţeles :
"Frumuseţe.„ şi sărăcie i".
Preturi din alte vremuri

Acum vre'o sutll cinci zeci şi
ceva de aol io urmă, se putea cum
păra boul de plug ci; I O pâoă la
15 lei, vaca cu la pte 5 lei, calul 8
până la 1 O lei, oala cu m el I leu,
oca de carne o para păn ă la două,
vinul într' ales I O parale vadra, gll
lna trel parale, ouăle I O de o para,
zahArul-loarte scu mp- Z lei ocaua,
postavul ce l mai bun englezesc 8
lei cotul.

i

A apărut

Calendarul ziarului

,zarandul. dela Brad, cu un bogat
şi i nstru ctiv cuprins. Se poste cere

dela r.:dactia ziarulu!.

ATELIERELE GRAFICE
LEGATORIE DE CĂRŢI
INCADRĂRI DE TABLOURI

N . P. PEIU

Execută orice lucrări
atingătoare de această branşă
artistic şi in culori_ lncadrări de
Tablouri din cele mai frumoase
Rame, f ii r ii g h I P s

M
Ili

;i:·.�

«C.

https://biblioteca-digitala.ro

potde

I D-l Ministru Angelescu a fdrddldl cd
va vtni cu u.n proed dt lege prin cart
/llvd/dton'i cdzaµ a J oard la e:romenaJ �
defini/ivQI, sd U se admi/4 un noe aamen.

Teodor Tucaou, iovăţ.!tor H !u dugi.PălDepozitul de
c:n 80 lei.
.
.
I Cl.lbirlelul dentar Dr. Fridman, sirada
O-Iru Şoltu io•ăţător V ntcaUJ •aăl ciu
şi Băuturi Rpirtoase
·
m'.1 iodatorat acel mo• şi ci.ad m'am ioaR.egald 122, (rdsuIa m
cur1t) Alexandru
'
•
80 lei.
Orban dentist.
poiat la târli. am stat de Yorbl cu c'ilalţi.
D tru DrAguoolu io•ălă.tor Oţe lea i - Ho11 ucomanddm pe d-l dr.'Orban cu waUJ
Oe mai mttlte ori rm fost impios dela
Oara Roşleştl, - urează
ceai Pi.lciu 80 loL
cd/dura a"lilotilor noştri pentru conştiinciospate de o potere neYi1uta, ca să pl ec
o. Postolacbe i ndţător ldrici-P.Alciu
clientelei sale multi ani
zitotea şi inllresul a-l pune tn practicarea
ia sat. dar ciobanii oa m'au llsat zkâ.n_
40 Ici.
ferlc i li şi prosperi t ate.
spea·alild/ii d-sale.
du- mJ ci o sl mă duc a J oua %Î de dlCvnsu//a/ii zilnic. Nu uitaţi adrtsa strada
Tb. Bogos profesor Bârlad I � O Joi. .
.
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·-este porunca, spune Petreche - ca care

,„

Luai 6 lauu1rie c. ( Boboteaza) ia cerc
famUiar se l'& oficia Ja Văleni botezai
cop!lolni d-lui Gb. Arteai directorul foii
noastre. Ca oaşi vor f.gura D-na şi D-1
Doctor Ioan Arteoi. Transmitem celor io
drept siocerife noastre felicit1r!.

,1 g
2844 1 g

Ce pilduitor Lucru.

I

spus I • pri mar şi altor
venit la mine ca s! mă io-

am

I

/act

toal2

li Pentru lnfometaţii din Basarabia, deţinuţii �la Ocnele Mari şi-au dat hrQll/l
lor pe 0 zi.

spun la lame şi la primhic, iar i!ll de ce

mai

munci şi bdşug la

I St zice cd vi/a de vie era cunosculd_
CJJ. 7000 de ani tnaink eh Hristos. De
a
omtnirea bea vin de mz mai puţin. 9000 ani..

spuneam lumei, de aceia mă uşuram.

Ultima şi cea

la

c2le bunt.

Părintele Bobin m'a sfătuit să fac aş•

cicl:;auol 0 are ia �ioa următoare„

„Glasu! Nosln1" nrnzi 1u11uor

Spor

MY!Stei.

cum m'a povăţuii acea vedenie, adică sl

oameni, au

I

cilllorllor şi sprl!lnllorllor săi, sărbl
torl ves!l! şi molii ani lulclfl.

c:im şi lui moş Gheorghe I. Mitt llju ca·
n au•od, a mers cu m i ne şi la părio
tele Bobin acad.

Dapi ce

Ştiri şi iriformafii

Cherestea �

li
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· ·SPRE- MM BINE
c· o :L
L. V E

lntr'o Duminic! ml'! întâlnesc cu
moş Arlene, un m o�ne ag cu păru l
alb şi cu Îof4ţl�area respeclabllă,
venea dela biserică- după masă îl
întâl nesc la Primărie. acolo era
adunată mal multă lume. Toţi oa
m enii vorbeau de tim purile grele
de astllzi.
Unul, adresându-se

ii zi se
•

:

·

elit re

blUrân,

d-ta ce zlct moş Arlene ?
este aşe tă i m pozite le sunt prea
mari şi dări le au ruinat pe ţăranul
nostra ? Cu ce' sli te p l ăti m , când
n o i nu avem m l!car cu ce cumpăra
Dar

Nu

popuşo! pentru mâncare, n'avem cu
ce ţinea. copil ? Ce ne iaveţl sli
facem"?.

Moş Arlene s'a gândi i câtva timp,
apoi gl ăsui .
• D acă vreţi sll-mi cu n oaşte ţi pll
rerea, o spun în două cuvinte, dJci
o slngarrl vo1b(l e de a;ans pent1a
acel cau v1ea s(l lnţeleagd. Baniţa na
se ample ca vo1be", A u:r: i n d aceste
cuvinte toţi ·oam eni i s'au adunai in

j urul lui şi l-au îndemnai să vor
be a sc!.
El începu astfel ; Oameni buni I
I mpozitel e suni ia realitate foarte
g re le.
Dar di.el! impozitele şi d llril e
elitre stat, ar fi si ngurel e noastre
s3rcinl, le-a m putea plllli destu l de
uşor, d ar avem şi a l te sarcini, ca_re
pentru mulţi di ntre noi sunt foarte
grele.

0Andilf-d n u m ai, cJllf b a ni se
c�tuesc ilirii nici un Iolo$, de
c are iii� pqJţtlcă, ŞI. ap��- noi Sl!nlem
·

impuŞ1

la. un iÎDpozil de . zece

cel

ori

mai mare< -cle' o�tilnta ş( neprice
perea ooa5trA. ·
Ohdltl-vA c!lf. bani DU' se chel
cti

tuesc

·j udecllţiie · - cicl

adyocaţll lrliesc

loţl

depe spilele împrl
clnaţilor-câ\i bani ou se chettuesc
cu preten ţii l e luxului şi a model
din ziua de azi (pantofi i de l ac,
mlltllsurlle de tot felul n'au ce clluta
in casa (llranului, fi indcă DU se

asortează).

Apo i, se perde foarte mult timp

cu fleacurl şi dlscu\ii nefolositoare.
Aceste Impozite (politica, judecă
ţile, luxul şi t i mpul perdut. lenea)
nu ni le poale reduce n!cl un pa r•
! a m en t di n l u m e .
Dacll .îţi Iubeşti viata, atunci nu
perde !Impui ca . lucruri nefolositoare

căci . . . . timpul este ma!eria din

care e fllcut ă viaţa - lat

asemuzea raglnei, ta

lenea tste

roade patetea

omu/ul mal muU ca munca. Na ptlrzdt

tuglntl

rlieia

ca. care ne

servim

tot

Dormim prea mult. Avem atâtea
de făcut J
ataaM.

�omaail, care au ajuns

poporul

cel mai vred ni c pe care 1-a cunoscut

•aiange pentra
ca o do
vadll, dl o am eni i sunt lăslitorl,
numai ce-l a nzi < 1-a lastl c4 doar
nu aaa turcii > ,
Vulpea care doann e
nu primu gr!Unl. şi vom avea destul
timp de do.rmit cân_d vom fi ln
omenirea spuneau

somn şase saa şapre ore > ,

mormânt.

foam ea se plim bll pe lâogli uşa
cel ui care munceşte, dar nu indrlls
neşte sll intre înll untru.

sa fad ast4zl ue11ce ro trebai stl
filei m4Jne. Eşti stlpânul tău !nsuţi.
Sli-11 fle ruşine, ori de c!te ori te
vei surprinde în lenel'le, �d ai

atâtea de făcut, pentru Hne, pentru
f amilia ta, pentru ţara ta. Scoalll-te
la rlisllrltul soarelui, pentru ca
soarele, cJlnd îşi Vii arunţa ce a
dinllli privire asupra pllmântulul, sli
nu postii zice, ială un leneş care
do arme.
Mal este o pretenţie - aceea de
a li • fericit>. Fiece pârlit are capul
p l i n de gâ ndul cll el este, are să

fie, sau trebuie sll

c ferlcil>.

fle

O ecat să-şi piardll timpul în con
templarea acestui domeniu paradi

siac al fericiri i şi

sll-şl formuleze
diferite planuri pe care nici unul
ou-I reallzeaZA - ar trebu i sli-şi
aducă aminte, cd pisica care se tot
!ml vei răspunde, poate, cll su nt

chlbzaeşte na prinae şoo1ui.

multe de făcut şi n' al putere.

Adevărat, insll voie�te şi vei face

minuni,

cl!cl �lclltura mfc;ă gllure ş!e
forţa el, ci pri n
cll dere nccurm a lll.
Cu muncll şi rllbdare, un şoarece
roade un otgon de corabi e şi m l cl l c
lovituri de topor repetate, doboară
slâr.ca, nu prin

falnic stejar.
Jnlllturll chelluelfle

costisitoare
pe u tru capricii şi fa n tezii şi atimcl
cel mal

i

ou vei avea 2!At ea m ot ve sll te
plAngl ci vrem u rile sunt grele.

ne d! m d up! timpuri şi

Tr�bue sll

vit mijloacelor de care dis p unem
8Mbl,.
Vll înch ipuiţi poate că nn rân d
să ad oplllm

acel fel de viată potri

de haine noi pentru slrblltorl şi d in
când în cAnd sl petreceji la an b al ,
o cumet rie, o ouct li cu mas! m are,
ou cost! cine ştie ce ?. Dar gândl11-vli că grdante ca f!'tluntt! face g1tl
mada mart. Deaceea ferijf-vll mai
ales de chelluellle mici aeiosemnale,
clici o gănrlcll mică scufundă un
vapor mare. Poale cli astă zi vă
credeţi într' o stare mai bun ă, care
v' or permite orice

lux, lnsll

pu teţi, e mal bin e să faceţi ecooO
m i l , clici soarele dimineţii nu ţine
toată zi ua , va veni llmpuri grel e

cât

când vei li poale boh;av sau bătrân.

Dacă nu ne va veni minţile la l o c

ca să ne

adoptllm

felul de viaţi
du pll greutatea vremurilor pr i n care
trecem-vom trăi din ce în ce m a i
gr eu şi va fi vai şi 6mar şi de noi
şi de ţara noast rll .
Nu lrebue sli ne lullm după al!ii
- nici ca indiYid aici ca po por -

în ceeace
clici

privrşle moda şi

luxul,

prostia saraculul de a imita

pe cel bogat

se

aseamânll

cu a

broaştei care a încercat să se umile
pentru a ajunge un bou. ŞI ştiţi ce

'
s a întâmplat ?!..

Un plugar sau muncilor în picioare
liber fărli datorii este mal preţi os
decat cel mai mare boer care are

şi

datorii,

ori

în

cazul Impozitelor

sta tu l are deslulll

pute re

asupra

şi s ancţl unll e legilor pe ca re le a re

contribuabililor debitori prin puterea

la îndll mân ă.
Agoniseşte cJll poţi,

dar să ştii

să păstrez i ceesce ei câştigat.

ru

S E'L

- Bille, mJI n„orocltule, mi-ai cerul
ieri 5 lei. el îngropi pe aoacri-ta �i ul
am aliat c:i ea aici D'a mDrlt.
- Pii tocm ai do-acela nici n'am in•
gropat-0.„

tip

- C. mal non
î tr
pe o .'!iolei.
_.,..: 'Popeştii divorjează I

Nou

�

tato J•••

- La noi anm o gArli •'8 do largi,
că-li treb11e o d i l ea i! s11 treci Cii

-. e1, Mltic:i,

Noul şcolar.

barca I
- La

noi, o o
ci are nu ai na mal I

m

Din •Oilniuaţ.a„

Soţia credincioasă.
.
- Nu ozbti femeie mal crodlnctoasll,
pe lu e,
a
te.a Jhat de troi ori p nă
_

m ca mea.
â
P!J,
acum I
- Da, dar toi la mine s'a întors I
Ş ansa.
.
Do ce Porfi doliu la păllric ?
Ml-a murit alalt!erl soacra.
ŞI ta te plângeai moron ci eşti 11"
om firă de noroc.
_

Ştie să se o rienteze.

a in•ăţat geografia

� ştia act1m
iasemnează : nord, sad, Cst ş,l nsL

Mitici

ce

Crede in forţele tal e,

crede în
te vei mal plânge

m unc a ta şi nu
sunt grefe. Acum nu
vil m al spun nimic. Experienţa este
cil timpurile

o şcoal!, a cil.re! învlllllturli costă

scum p, dar numai într'ânsa poţi în

vll\a adevllrata înţel epciune.

este calea

feri cire

s pr e

Calea

turor

muncel, economiei, cinstei

�I

a tu

vlrtu\Jlor pe care le-au avut
oamenii mari din toate ti mpuril e.
Cu toate acesf'la însemnaţi-vi!
proverbul.
.Pe cine nu-l poţi slltul, nu-l
poţi ulei ajnta şi care nu vrea să
asculte, ·va simţ!".
(. o. s.

Minunea �e la Ma11avil
Prima arătare.

•

am

nerl 31 Mal, spune Petrache L11p11,
venit acasi dela
oi, fiindci! anam

'fi

treabă şi am

stal pâal aproape do searil.

când m'am gătii do plecare si mii duc
lar�i la oi. Am plecai pe dru mul ce
dace• spro stână trecân d prin pildorea
do li.star! do salcâmi şi plopi tăia!l asti
toamnă.
.la drumul co trece prin blli11rugi îmi
iese ia cale-spune Petrach Ciobannl
nn
b trin CD barbi albi şi lun ă
până la brâu, mostăti foa te lun i şi lm
p eanato cu barba.
îl era acoperită
de păr din caro se nd ean ochii albaştri,
na s l şi gura.
Joc do imb ăm to ana
pesto toi numai pă
ca mătasea, fru
mos, dat peste c p �i care-i acoperea
corpul ph.I jos la degetele plcioarolor
Sta in dr, sas, dela pămint cam don!
pal e �I i se
e
telor şi un hiil a a e tele p1C1o&relor. .
R_estul picioarelor in sus nu
ndeau.
fiind acoperite de pirul alb, Miini iarăşi
'Tizut. ci n m i COTA caro semăna
cn
spato �I cam
în sus. No
au
Io.st aeefea.
moş era forte str!la_cl
tor şi nu ••••
pllr nici o altfel
de
.Avea miros
de frumos cnm n·am
mal
o floare e

e

moş !

r

Faţa

u

m

ln

r alb
a

r

g

g

r in

?edean onmaJ ?i�f�J deg
g e d l d ge
se

n'am
u a
mâinile, dar care erau io
ridicate de coate
�tin ce
Acel
alarli do·
imbrA:cămiote•.
aşa
iotâlnit la nici
d câmp sau
de grădină'.
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ln•ijat la şcoili ?

Co cnrloaso 51lllt•il voi femeile? Aici
. la

şcoal
�i
m _ oa

mă întrebi co-am lni!ţal 14
şcoalli domn�a prolesoarl
bit. co-am invijat acasi ?
_

ln focul certei.
fa : ffli WI laş!

l tur

·

cef
ttn laş ? Care am !.!Icni
:
mare act do
I
ea : Care ?
El :
to-am l at pa lino e novfsti·

En.„

El

mal

eroi•m
u

C!

d

bi
serali' nn domn calci din n@ La
garo do seamil rochia 11ael doa e.
na so întoa ce ct1 o laji de tlgroalcl ii .
rioasă, dar deodati devina foarte drJgPI
di e bllrbatnl !!!eui

Sape drăgută-

mn D��:=

o

r

- Pardon! Credeam

Di.o

ln sala de mese.

_

_

ce-ai

illlroabi mam&.

lotre mincinoşi.

nr g
&iirlă atât do ingnsti,

·

plângând din
b

- Ce-al

? n eabă doamnă,

- 'Ciao e do -rid, ci sau ea ?
- fl i
- Da, co-a llc11t?
_ A renii acas! intr'o %i pe neaştep

�

lntr'o •1 . ?!li
grildinl,
nându-se la- poot.erior.
pilit ? li Jntroa i mama. de
- O alblai m'a lnlepat la partel ·
sud a corpului.

in

_

don locotenent,

Trăii!,

ciorbă

nn os.

•S!nltat�•·

dat
mie mi-�

vad firă

- Păi bine, mă,
al văzu t
oas ?
_
ar
aţi Yă1nl vacă

to

D dfS.

e

.s.ili"•

fără cArne?

Di.o

c.ele j

-„ Acest moş mi..a ieş:lt în

'
EJ1. a

mJ-a yeait frică şi am iecepiH si
lml. El rol-a zis :
Nu-li fia ficl, că-li dau eu li• �u
ra! ! Uita am si-11 spun o •orbă•Îll trebat uado mi
.Mie

doc ?

ITe nr do spa

m

_

Atunci of

a zis :

:...s1 to cinci sl spui I� l�mo, 1t ă
rlntele' la primiri• şi la btserici, cil 4PPcA

DD „

potoleşte, daci 81l IÎJI
st las! de rele, uci au ·m la
blsoricll, docă nD sa apropie ; atunci loc:,
atunci ru pe • .

dad au

sJsb.§��-O,

Acesta ctt-rluto,

rosteşta
par•lia

en,

nor

redal aşa c11m I•

acel m�1 • &plnt fll
patra! i lamieos, (c:om•

ş

asta.

llltr'an

-,După

SllS,

lo-a111

ciobanaL

aparţine
sos pini

Ciobanrtlal), care s'a
ce na l'am mal ,11t11.

m'am tachinai şi m'am dnş fa stjal,
mll mult de caiace ml s'a iDIAm·

sait ln

mir!ndu.
p1&1·.

-Cind aa ajuns· acolo, n'am
nlmeai nimic, pentru ca si nu

hl ru•.

spnf la
fia luat

A doua arătare.

- Vinerea următoare - ln 1iaa de 1
Inni; - tot la
am nnit pe acasl şi
am •lat tot p.inli ln acel timp. NenJIOj
nn
spus nimic din colo ce ml •'a
întâmplat Vi erea
placai la
oi şi Iii pa acelaş drum şi acolaş loc,
Iar ml-a ie,il in calo acelaş 100•. ctl •·
şi ataacl nD
celaf chip tot ca şi
mi-a
fost
.ei mi-a zis : De co n'sl spus la 1t1mo

fel.

i-am

n

mal

ci

trocuti. Am

frică•.

11-am zis

?

întâi

en i-am r.!lspnns : Am uita şi m'am
fnchinat şi am •is iazllşl ; Doamno l r
�
u-a
ci am si spnn I Atunci eJ a
.is : Bina, te io:I, dar sll spui la lamo
toi ce ţiam
După asta a pi rit tot ca îatii. ea 111 •�
tachinat iar!şi şi n'am spll'! la
lnmea de m.lof.
nimic spre a nu
Petrache li era: teami do
necredh>ţa şi
batjocura oamonilof, do
ace ia „ite să la spnnl celo •b e) .

t

t.i-ml

PornncJt•.
e

(Ciebannlnl
de
A

,
nUPem

râde

treia arâtare,

ut

aTIJt·o
Vineri 13 1nn1e,
�asaUil•r,
iati cnm
pon•le�l6
,
-.A !Tola V ineri , toi ln acela timp am
!Ji
plocat Jarlşl la oi, pe
unei tufo do141 o
acela� Joc, in
ln fală acela ��
plop. iarăşi
in p gina IV-a)
A

pn.

treia ad.tare a
o

dreptul
imi apare
(urmare a

Petrachlf _Lu·
înaintea

ş

acelaş dram.

d
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„Glasul Nostru'"

O Z I D E I N A L Ţ A R E_
a Duhului CreştÎn

Clnd .am· plecat• la .lucru, trimi•i
din lnalta poruncii. domneasci, a
avut griji inimosul nostru inspec
tor si· ne spu.ai, cll. salul în care
ne-a hll.rlzit norocul sll. depunem
dragostea şi stirulnfa noastri ti
nereasci lşl ·gllseşte adllpost intre
nişte dealuri minunate , slllpânll de
rlzefi vechi, cu ridllcini dela Şte
fan Vodll. cel Mare, de numele său
fiind legale o muljime de acte şi
amintiri frumoase.
Ml-am făcui creştineasca cruce
şi am pornit la drum, alllluri de
icoana Mântuitorului Hristos, de o
prefioasi valoare, opera evlaviosu
lui picior Damian, dll.rui!A biseri
cii de d. Victor Ion Popa. Aceasta,
era semnul evident cll lucrllm pen
tru numele lui Dumnezeu. prosii·
virea regelui nostru şi trasarea
unei noui direcfil de munci cinslilll
penlru ridicarea salului şi a sile·
nilor.
Şi a socotit d. Inspector lmpre
unll cu noi, sll inaugurllm lucrul
mâinilor noastre cu lnoirea gardu
lui bisericii şi cllldirea unei clopot
nije, pentru lntllrirea moralului fra
fiior noştri, ştiind cll. de muli fo
l o s este a ne lngriji, întâi de cele
snfleteştl. Astfel, am pornii la
muncl.
Şi munceam curat şi cu tragere
de inimll,:nimic aşteptând, ştiind cll.
!n muncii găsim adevărata multu
roire.
Căci, zis-a Domnul : .Cuvine-se
s!i fac pilnll este ziull lucrurile ce
lui ce m'a trimis pe mine, el vine
noaplea când nimeni nu poale sll
lucreze. (Ev. Ioan. IX-4).
Nu credeau frafii colegi, când le
spuneam el acest finul este sub
oblllduirea unui mare pllstor sufle·
tesc, care de vreme ce afli lucruri

i,-;;;; ;1;..;;le, . nu

se poate si nn
se ata,ese de dânsele şi sli depnnli
tot sufletnl siu- lnzecind curajul şi
puterile.
Şi s'a adeverit spusele mele clici
·afllnd Prea Sfintllul dela Huşi, de·
grabi s'a Interesat, manifeslânda·şi
dor.lufa de a ne vedea şi a da bl
necuvlnfarea Sa. Clici are mail su
flet, neobosite puteri şi neprihllnilll.
voinfi Prea Sfintilul nostru Nifon.
ŞI cu aceste daruri, pe care le
are dela Dumnezeu, cauti să lumi
neze pe cei care-i crede vrednid,
dar din darul sllu. Şi a vrut Dom•
nul ca sl ne vadll Prea Sfinpiul
nostru Pllrinle, tn ziua de 25 Au
gust, clnd şi noi doream cu ade
vllrat binecuvântarea Sa. Am în
tâmpinat pe marele· nostru Ierarh
cum am pulul mai bine şi cu toată
clildara de care suni capabili si
lenii no,lri din Dode�U. clici de
multe decenii n'au vllzul o ioaltll
fatll bisericeascll prin pllrjile locu
lui,
Sfânta Liturghie a fost oliciatll
de Prea Sfinjia Sa, lnconjurat de
tofi preofii din cercul respectiv.
S'a fileul şi doull hirotonisiri. A
fost slujbll tnlllflltoare 'i cu adevllral purificatoare, storcând multe
Jacrimit
Nu-mi amintesc ln viata mea de
cât două momente, când cu ade
vllrat am trllit şi am simpl mai in.
tens pe Dumaeseu. PrimW. când
eram elev tn clasa IV-a la Semina
rul Nifon, când ln Mat 1921, Prea
Sfinfilul de azi 'i scumpul nostru
Director de atunci, pll.rlls;a viata
cea trlltA dupll lume şi intrli în
cea monahiceai:cll- Plângeam toti·
elevii ln fata altarului sfftnt, văzând
c ll int.li tntr'o viajll. mai curală şi
el Indirect se leaplldli de noi, clici

Miresme

din tre.cut

ln chilia mânllslirei aşezatll 'n vlrf de munte
Am giisil o carte sfânti scri91o,r'a !leat o mie şapte,
Care-avea pe lnl!fa filI tiplldf"\�: loc de frunte:
.Omule, sll ştii el 'n vialll, loate· . ele sunt deprie-."
c:
Am şters colbul ca 'ngrijire de- p.t.,'&le lnglllbenile
Şi-am citit-o 'n nopfi dt larni la opaijul de seu.
M'a cutremurat cuprinsul,-Legi divine ne'mplinite.Am citit-o 'n nopli de iernii, şi-o cilesc şi-acum mereu•

. prevedeam ci o sll ne pllrlseascli,
pll,ind- ·unde eslt azi.
Al doilea moment, a fost acesta
din Dodeşti, când ca copilul plll.
plnd de allll dati trliam şi vedeam
cu ochii visul lmplinit. Pliceam o
corelajie Intre ziua de .alunei şi
cea de acum şi-mi era peste pu·
Unii sll-ml slllpânesc emofiile şi
Legi Divine ne'mplinlte 1 Om nevrednic, Ce•al- de spus1
lacrimile.
Soarta ta ln· lumea asta, este cum ai vrut sll-fi fie I
Dupl terminarea Sfintei Liturghii,
Ai privii mai mult pllmilntul şi-ai uitat de Cel de sus,
s'a fileul sfinprea clopotnijei, a an·
lmbrăcându-te cu haina de necinste şi trufie.
fileatrului din curtea bisericii, a '
lântilnilor americane şi a poduri
Legi Divine ne'mplinite 1 Om nevrednic unde mergi,
lor de peste valea )igliliel, loate de
Clnd nu vei umbri pllmânlul cu fllplura de argilă 1
curând conslrulte. Aslfal s'au p e
A cuprins uitarea în spatiu, sumedenie de regi I
cetluit şi s'au sfinfil cu apă din
Când nu vei umbri plimântul, omule, !fi pl&ng de milll.
mână arhiereascll toate ac.-.stea,
Ion Th. Ion-Hotarele.
tncepute şi terminale lntr'o lunii
jumătate, Să se însemneze şi să se
llnll minie, di suntem prima echl
pll regală care am primit vizitii şi
(continuare din pagi na l·•)
binecuvântare dela Prea Sfintilul
mttrglnlndu-ne ochii abia la ziua de
Nifon, în cât nn ne rllmâne decât ftle preţul rddăclnli ce· o poartă, flindfă
sll dorim şi frafilor noştri siuden li
mdlne aşa fiintt nedrepttl(lm temeiu
auia nu
a adăU[!'JI nimic ptsle mila
cari lucreazll in celelalte coljuri
şi copil, chinalnda- i ca stl ne dea un
/al Damneua, aa desprinsă din
ale jării sll aibll acest noroc.
strop de a;ator pmha mdine, dar na
norii văzduhului.
De bucurie, Prea Sfinjile, că pur
tnţeltgtm cil lL sac4tuim lntratdia
taţi de grijii pravoslavnicilor creş
încât poimdne, na ne vor mai fi de
Ami.•tirile pe care I le lasd partaTlO
tini din Eparhia Buşilor şi-i iubifi
nici an folos.
AdiclJ tocma i atunci
cum ne iubia1i pe noi când v·an1
pdrlnţl/or f;,ţ/l de dânsa/, sâ.71 pentru
avui Pllrinte-multll răcoare sulle
cdnd am avea adevtl1ata nevoe de eL
un copil aidoma ttmeliel la casd.
tea.scll au simii! biefii Dodeşteni,
1oald cllldilea vltţii /ai po(!rtd pecetea
auzind cuvinte de cllldură şi mân
Daţi crdcianal copiilor. Nu-l nutrep
acestor amintiri, Iar docil atdţla şi
gilere. Ali venii în mijlocul nostru
tilţi(I. Daţf-11-I intreg, adlc4 dimpreună
atâţia oam eni cresc strâmb şi rila,
şi al lor, tocmai la vremea cea
ca 1oattl folma voast?d, t11ttdctl fn
vin11 nu - l a tor, el a /cptalai cd n'au
mai p otrivitll, clici tare neclljiji mai
cinslirea copiilor e lnsilşi cinstirea
sunt anul acesta, când ogorul le pe ce şi sprliinl crt,•Urr:o. Unui copdvoast?ll. Apilrdndu-te şi fmbogdţlnda·le
este sterp din cauza secelei şi
cil, li p!1i indatll an par aldlarl, ca
arhi2reasca Voastrl binecuvântare
safletul cu asl4 mdngdiere pllrlnltascll
s!l-L reazim/ tulpina frag dll . Copilului
'
le spulberll glndurile negre ale
oart nu se
cuville si:t-1 pal aldtari pe voi vi: ap llraţl şi suftt/al vostra ii
grijei prea lncordale de elitre tot
lnsfârşit, factţi-J stl se
fmDogd{iţl.
grija
şi
drag ostea ptlrinteascll ? De ce
ce e al pllmântului.
.
l'o.c�tl-� sd
sim.id ca ad� vAra.J · copil.,
In ce mă priveşte, am datoria sli · stl•l laşi a creşte ca un pui th sbJ.cd v/afa lor,
şi
slmttl
pltrillţl
au
ttl
ctl
tll
m
l
s
nu
blltttciune ? Pentruca să
spun cli în Dodeşti, suni buni creş
.
7
micuţii şi /ragtdd cum esle n'a eşlt
tini ş; preţuesc cele sfinte dovea crescut din in ima şi carnea la
.
l
n nimic el t veri . · an al
Pentraca s4 se socoald ino
.;fu;d' to�le prin viata l�r. Ău Încll
r4t din
n
najii către o viafll triilll ln duh, pro
hdu, şi /drd nici an fel de obtlrşle ?
bii cil acest sal a dai o muljime
tn care na poatt cltJ.tlna an inel fllrll
Ins/ârşit, penlraca sd na se simttl
de dascllli şi de preoli, cari i-au
sd na sune _ de alarmd ori de
dator ca nimic ?
dai calificatlvul şi nota sa deose·
bacarle _ tl>t lnJregal. lan/; dela an
e cil din miile de
ac
<
" aşa se 1'
latA
billl.
cap(U pdn4' la altul.
Aici e local de naştere şi creş
oamtni ndscuţl ln sale şi porniţi
Victor Ion Popa
tere al popii Scolofendie şi al po
sprt oraşe, namui pe dtgtte pe .acei
pii Dragomir, amândoi slareli ai
cari i-au obdrşit. · El simt cd n'aa
mânllslirii Dragomirna, (Doc. XXXIV
rddllcln l tn urmtJ.·le, cela ct nu-i vina
de Ioan Bogdar.). Şi e inel! pros
lor ci a pdrlnţllor.
pllt ln mintea salului chipul lui
Cu aripi de fer, lovifi ln vijelie
•
moş Gheorghe Alexandru dasclllul,
Sorbifi din plin a soarelui v&lloare,
care trllind muli timp la schitul
no1trl, aşa de l11ftltpfl şi
Rdztlşll
Pe vlafa voastri, mllne, cjne ştie
Pârveşli {din Tutova) prin viata sa,
Ce trllznel va cil.dea sll vi doboarel!U cuminţi, aa inceput a pltrde şi el
a ştiut sll imprime multll tărie ca
re se lmpolriveşle rllului şi c are
adevtlratul tnţe/ts al v/1ţil şi al ros
Aripele cu slava cununate,
sllvlrşeşte binale. Deoarece nu e
turilor cele tem• inice din lral. El lasd Aripele de fulgere 'nfrllfile,
nici un mormânt destul de bine în
boii peste /arnd în stlivan dtschis la In negrele prllpllsUI se vor sbate
chis şi nici unul deslul de adânc,
vâi1;1J.rat, dar calul fi ocrotesc tn grcjd
De sânge şi fllrânll-acoperite.
în care sll nu pătrundă şi sll co
boa1·e recunoşlinja. ln cât şi cei de
cald şi bine tnch!s. El na. pan vaca
Vor rupe câinii lrupurile:voaslre,
azi se tnclllzesc la flacllrile vechi
la jug f/lndcll tşi dau stama cd ar fl
Şuvoaele 'n noroiu le vor svârll
ce sunt încă vii şi plistrează multi
mare ptJcal, dt oarece ar ls/ovi- o, l-ar
Şi ochii voştri dragi, vor tmpielri,
evlavie şi cumpllna viepi dreaplll.
strica laptele şi ar acide viţelal. In
Şi na vetl mai privi
Sll mai veniti sllnătos Prea Sfinjile
Luceferii din zllrile albastre•..
schimb, pe /tmeit o pun la m unctl
Sllipâne pe aicl şi vefi vedea el
mai grea decât jugul şi parcd nici
aceşti oameni ştiu sil fie recunos
Tu ce-ai fileul pllmîl.nlul şi luceferi
clltori şi sll preluiascll darul de
prin mlntt nu le trece cd viaţa cop/
Cu tot ce ne tnclntll. şi ne'mbatll,
tr"i mii de lei, pe eare !'au folosii
viţelului,
a
lu/al e mal scumpd dudt
· Vulluril, Doamue,nu-i s v lrll din sl av ii!
la cumpărarea terenului pentru ri
Iar putuea şl buna sdndttile a femeii O I..• lasi-i să pluteascll,
dicarea cllminului cuilurol.
Si nu se mii! trezeascll
na se poate cumpdra dela larm.aroc.
Vor fi asemenea unui câmp roditor
Din visul lor de aur, nlciodatl I
De ce ne-om mal mira olanei cd
care dă in'lecit ceia ce au primit
Const. G oran
şi atunci, bucuria Prea Sfinfiei pruncul ctl fi•cg�d nu · şl ofttJ. fn pd
Voastre va fi depliai.
rinţl cuibul cald ş! sdrbdtorirta care-l
Cugetă ri
Gh. C. Marinescu
trcbiuşlt, pc ntraca s4 creascll fn tihn4
RAsbnoarea omului oobil este răbda
şi /.riil;e, în s<n ne cdac erl aminte
rea şi uitarea.
şt ;� blnuuvântana 1nainloşilor ?;
l
Câiuelo co latră nu muşc! ; năima�u
ca mirosul florilo r :
Nu ne /;Jbim copii !lestai, /aftl pri·
.
ce tace. teme-te de el
ea nu 5e inalţă di!l .sulleteJe vtşte�e.
iubim
l
Nucina talllror pricinilor.
Dragostea, dragoste aduc�, �i .ar:,
Blâadetea este tovarăşul .sufletului mare.
pmtrucă n'am fost nici noi iubiţi
Ura varsl venin în inimi, ŞI o in �m P il
b e.
Caută sa pl•cl tuturora nu n u ma i ţie.
îndeajuns şi pentrucll asprimea sd�
de veoin e incapabili de gesturi 00

Gânduri de Crăciun, pentru răzăşii mei

i·

l

<

1
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I
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Pe ctsp bun

Cugetul bun o

cea

m�i

moale pernă.

stă bine.-'! o căc:uU rupt!.

I
II
I
I

ciel

ne cople ştşlt tvt mai rda, ne

adevdrata vtdtre

care

astapd
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A sistam, zl do zl, la cele mai <rodo şi
insp1imântătoare fapte. Pran tea ol so Jn...
crefeşte fi inim a oi se strânge la auzul
groa1nJcelor e'enimente, cari mal do cari
m ai fioroase şi aproa p e că no oe vloo
să credem că s'au întâmplat cu adevirat.
So sfâş,ie oamenii intre eJ mai ria ca
fi arele. e ingrozitor s'o spunem, dar
a�a este.
Cad rând po rând regi, miniştri, oa
meni cu •ază şi folositori societ!jii, r!puşi
de mâna cutlrui nemernic I
pâr'c4 o fataJitate nenorocit.a îşi ur
mează firul p.ioi"o zilele noastre, începând
cu Caia, care şi-a omorît pe fratele sin
Abel, vărsând astfel sânge nevioo.at l
Nu citeşti oa. ziar, na faci an pas În•
t r' na oraş sau intr'un sit fără să no vezi
certuri, băt!f, crime. Oare, când se vor
termina toate acestea?
Câad lumea va li lofrăţită, triind iotr"o
pac� c.i;otioui? Ciod vor fi tim puri le de
se va în frăţi lupul cu mielul, cum spune
Sf. Scriptură ? Doar când vor pieri toli
oa menii do pe soprafala globul ui pămân
te sc t Dar şf.atuaci, de •or fi numai doj
oameol pe pământ şi tot va c!ut.i noul
d i a dol să curm o •iaja celuilalt.
Cred ci ou oi:istA. om cu m in tea ia·
treag! c4rola si-i facă p14 cere auzind
numai despre asemenea fa pte, dar iaci
- Doamne fe reşte I - să i se lotâmple
''a ceva.
f!ste ins! ÎD firea om ul ui CD SDfletuf
curat şi cn cred inţa nestrămutată ia Dam·
uezeu sA d esaprobe aceste fa pte odioase.
l'ril m astăzi iotr"o vreme atit do tnl
btit. �rde n. esigaranţJ, incit trebne .sA fim
ca
bAgaro do seamă.
_
craacea a şi incep at lotre
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Către cititori,

Suntem după 4 ani de aparipe !
Pornind această gazetă cu cele
mai frumoase intenţii, ne-am stră
duit în cursul acestor 4 ani de
zile, să aducem tot binele şi tot
folosul celor către care ne adre
săm.
Cât am reuşit să traducem în
fapt acest înălţător gând al nostru
- nu noi suntem în drept a o
spune.
Cititorii noştri au avut destul
timp ca să ne _cunoască şi să ne
aprecieze.
Să mai vorbim de greutătile de
ordin material cu care am· avut
de luptat ?
Cine oare ar putea să le între
zărească toată amărăciunea şi să
înţeleagă toată strădania . pusă pen
tru a le înlătura.
Coofratil noştri de provincie
singuri numai pot şti şi mărturisi
acest lucru.
P.omitl . . însă hotărit spre tlnta
noastră, am avut şi incurajări de
ordin moral care ne-au întărit şi
ne-au susthllil'-.in !opta ce-am ·dus
şi ducem,
ScriitorEde\!l_iate: . valoare, pro
fesori, ofi{m.; dbctori, .avocat!, in
gineri, etc�'.;;-:.' aamelif de aleasă
cultură şt•â\ pos'turi de ioaltă răs
pundere socială, ne-au îoteles şi
ne-au sprijinit.

�NA.MENTK :

Organ de propagandă culturală la sate

Satul Vllleni

19;>6

Ianuarie

mn�uri �e [răriuo, uenrro răiă�ii mei

de Victor Ion Popa ·
Mare este dragostea şi stima ce
Na se mai serbeazil nicileri CrtJcia
vom şti să le-o păstrăm întotdea
dtm ln tot ce ne lnconjoard decdt
una.
nal aşa cum se obişnuia odlnloaril. piedtcd şi adaos de povaril
pentru
Nu putem să nu semnalăm cu Colindele cele vechi, curau şi bllnde,
biata noastrd spinart obositil. Copilul
această ocazie şi preţiosul concurs şl·au amorţit glasul, de parcil şi ele
chiar. dania aceasta Damnezeiasctl p•
ce l-am avut deasemeoea de la '
n ' ar fi fost decât nişte bleu ftlptari care o primeşte cel binecuvdn
lal, n' o
toţi colegii noştri învăţători cari,
şi'o această împrejurare au făcut firave, care şt-aa trtllt zi/eu, s'au is mai l'lsemndm ln rtJbojul vieţii ca
dovada inimosului lor avânt-spri tovit apoi şi s'ou dus ln lntunuimea crestlUwa unei ma!Î bucurii, aşa pre
jinind cu dragoste şi întelegere o de unde izvodisertl. Viclelmal, sau cum s'at cuveni. E o greutate mal
initiativă care şi-a pus drept scop : Irozii, s'a mtlânat su/J neadu cere muli ln casd, atdta tot.
ridicarea şi întărirea vietii sătea aminte. Brezaia numai rar se mai
Iar greutateil aceasta n.·o mal stJr
nului nostru român.
arattl. Iar Ptlpaşarii şi jltinul-ctl de
bdlorlm cam l se cuvine, ci parcd 'fa
Pentru acest deosebit lucru, le
rămânem recunoscători şi le urăm anul rzoa - ca şi cârzd n'ar fi fost. ctm tot ct putem stl nt-o aducem
Doar pe ici pe calo câteva pluguşoare aminte mal puţin şi mal rar.
tot binele.
Păşind în al 5-lea an de aparitie şi silmtlrzatul, de mal plJ.slreazlJ. amirt•
al gazetei, punem aceleaşi nădejdii tirea vechilor noastre datini, în tnflo
Dtgeaba tşi lncllipue omal cd trlt
şi speranîe in vechii noştri spriji rirta cilrora s'au trezit şi au crescut
eşte pentru ddnsal, namai şi numai
nitori, cât şi'n toţi acei ce mai pot
penJra dânsul. Inştlarea aceasta du
veni spre a sprijini o operă unde zlltk copillJ.rl<i noastre.
De unde oare stl porneasclJ. atâta
se cere multă muncă, multă dra
reaztl an an, dol, ort doatlzecl. Dar
pecinf!ine ck aritmie şi de ande allta
goste şi foarte mult sunet.
in cUpa cand durerlle trupalu.i o/Josit
Increzători că acest sprijin ne Upstl de lnţelegue şi llpst'J. de nevoe de trad4 lncep a creşte, cdnd puterea
va fi acordat. păşim cu acei�.i,. �ln/ekeeri! datinzlor ?
--vieţii prinde a se cerne prin sila lot
dragoste �I botărirc mai departe,
Stl fle de vlntl - cam zic anii mat rard a anilor muif11 Q!ll!!I ţQ1il4
făcând tuturor cititorilor şi binevoitorilor noştri sincere ş( căldu plfJta cea rea a oraşelor ? Sa fie vre sprliin ucmai la cela ce n'a putut
roase urări de bine, fericire şi mea noastrt'J. noatl, fn care, dapll. vorba preţul aşa �am trebue pe vrtmea IJ111!- .
poeta/ul :
noroc.
rtţlt : la tovarilşa zilelor lui-femela
Aulil nou, să oe fie la toţi cu
,Şi cum vin cu drum do fler
la rodai zilelor lat - copii - şi,
sănătate şi la multi ani.
Toate cinteceJe pier•?
lnsfdrşii, la ob�ia zilelor lui şl all1r

I

Gheorghe Arieni
îaTiJător

Văleol-Păklu
don! popoare şi bubuitul tunarilor sgud u i e
pimântuJ, frământându�) cu carne de om!
Ştiţi, desigur, despre cine
eaa sA spun:
Abisinia şi Ital ia. Nu e Jocul şi aici mo

n

mentul să apreciez şi să documentez care
are dreptate.
e adevărat. lupta se dă tocmai po te

renul altui coatioent, dincolo de Marea
Mediterană. Dar
- iac'odatA spun,
Doamne fereşte I - nici na dorim să se
io tia di şi spre cooti neotaf nostru, ingro„
zitornl mkel.
Ţara noastră se giseşte iocoojnratA
n•mai de d uşmanJ, cari abia aştepti s!
vjoă m omentul şi apoi să ne sogrnme.
Na num ai io afar4, dar şi ioăootru
ţării av11om multi duşmani, cari o'an aic i
no m oti v si ne iubească şi s4 ne doreas că

n

milenare şi

binele : n'aa aceJeaş trecut i s toric,
'au
impA.rt!şit durerile noastre
nici
na aa aceleaşi aspiraţii frumoase spre
care n.lzuim noi r

Şi dacă aşa stan locrorile. ce trebne
să facem n oi ? Să stim cu mâioele ia.
crucişate şi .să clătinăm din c8p DJmal
ca .5emn de indig nare ?

Avem datoria sfântă, atât io fata lui
D umne zea cât şi a oamenilor - .semeni
ai noştri - să luptăm pe toate căilo ca
toată vrajba şi ura să piară dintre noi. Să
iodemoăm pe fiecare, ori de cât e ori este
cazai , să-şi schimbe pornirile urâte pe

care a apacal şi să urmeze lovăţătura
creştini care spune : D U pfsmui, ou uri�
oa. omori.

Acum, când iacă un an din s:curta noa·
stră viaţă moare şi Dumnezeu oe-a dat
sănătate să intrilm în aJt an nou, să ne
îndreptă m gândul curat către Mântuitorul
nostra liSos Hris tos, caro s.llA�lueşte în
inim a fiecăruia şi ne zice : „ Pace voai " f
Urez:, cu această ocazie, tu turor creşti�

••

Saa-mal degrabil poţi afla pricina
ln stilri mal aspre, ln temeiuri mai
grele, potrivite vremurilor prin olttJctva
decât prin b iruinţa maşinilor as11pra
suf:etulal omenesc ?

noastre - Dumnezeu.
Dar care-l soarta ce- o aşteaptlt ln
târzielnica /ai lntoarcere ? Femeia U
esu lstov/fd lnalnte de vreme, jitn&il
l-a stors toatd vlaga trudind-o la
munctl nepotrlviltl cu pukrlle el, iar
'
coplt sdnt lndtpdrtafl /iindciJ n aa
crescut pe bund binec11vânta1e p4rln
teasctl . Au crescut bleţU �la sine. aşa
cam CTt/te buro/ana cdmpulul, care na

totdeauna o stlrbtlloare a copiilor. Dar
nu a copiilor, tn tnţelesal cil numai
cop/llor trebut sa le facil pldcert, şi
n uma i el trebue s'o sdrbtze. CI e o

Crt'J.ciunal a fost, este �I ra rtl'ltlne

�la mic, pând la
mare, trebae stl·şt plece ochia şi inima,
la fdrdma micuţd de ca�ne, ln care
dospeşte ornai de mdine, ziua de mâine.
Ad/cit nddejdea noastril a tuturor
pentru vremile cari vin, dlci astd ntl
deide numai ln pruncu/ cel de - o
şch/oapil se code a nt· o pune, aşa
cum. pentru toatd mdntuirea lamll, aa
ft1cut-o proorocii şi tnalnte vtstitoril,
ca copilul c<l sjtrzt de acum doud mii
sdrb6toa1 t

(urm are în p1gioa 11-a)

când

de ani.

Noi am piudut lnţtusul acesta al
Crdclunului. Noi ne-am asprit. ne-am

şi rzu mat vedem llm
p!dt. Viaţa noa slrd cea grea a schim·
bat tâlcailea luctariior şi nu mai vt·

inc linat inima

oilor, dar mai
ca seami Domniilor
Voastre, cititori ai acestui preţios 1.iar,
ca anul nou 1 93 6 să vă fie aducător
de pace, isbândll şi ferici re ia •iaţAI

Gh. Bularda
profe.sor

Const.

:-�
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S C RI S OARE
LUI MOŞ CRA.CIUN

Moş Crllciune, Moş Crllciun�.
Aflll ci noi suntem!bine.
Iar de tine, Moş Crllciune
Nu mai ştim de-un anrde zilei

·

Dar se zice c'ai sl vii
In curilnd, cu bucurii
Incllrcat de jucllrii
Ca sli dai pe la copii,
Care �i-au flicut prinsoare
Sll-ji iasll cu sleaua"n cale I

Iar !liticu cll-i blltriln.
O sli deie cep la vin ;
La un vas care·i �mai hun
Şi-un purcel care-i mai gras.
O sll-1 preglltim cimal
Şi fripturii - ca trei zile
Sli petrecem. Moş Crllciune.f
- Deci te rog sli vii cu bine ...
C. I. Postolache

aerlcaltor

V1Jcm.rllcia

6

„Glasul Nostru"

t

PROFIRL� I. ARTENI

la dimiaea\a xilei de 8 Mai 1935, fiinţa
care o
viaţă iotreagi a fost numai mili, baoătate
şi preotlg;u, îşi lu a sbo111I spre cele veşnice.
Timp de aproape 40 ani, copila orfană
de memă la Inc.po t, apoi de tatA, oţelitA
prin v i tregi a soartei de greutăţile vieţii,
secoodează cu adâncă şi iscusită pric e„
pere şi cu m ul t avânt şi i o ah ă demnitate
pe 10101 •li.o iubit.
So li • de in •ălător I Cu cât prestigiu şi-a
iod�plioit ca chemarea şi ia ce nemuri I
Apoi u c e copii ve�iţi una.I dopă allul,
afară de alţ i câţi•• morti.
Ce pil dui tor exemplu pent111 mamele de
azi !... Cu câtă trudă a trebu i t să-i crească!
Dar ea a a mb i \ · oo at să-i •a dă oameni
mari. oameni cu carte. Nu s'a dat ioapoi
di:Ja n i ci lla obstacol.
Şi Dom nul i-a împlinit gândul. Câtă
mulţumire şi câtă mâ ndri e I
Dar e a a iubit cu aceiaşi pasiune şi
dragoste pe toţi dio iurul ei.
Ge nera ţi i succesive 'de co pii a trei sate
la râ nd sunt apro•pe toţi botexati şi cu
ouoati de ea.
Ş.i cu câtă drngoste şi bunătate şi�i
pri m ia pe toţi io casa ei I
Pno e xcelenţă miloasă şi demni, i erta
grtşe:tile oricui� dar nu apr oba derogă ri
dela demnitate pent rn nimica in lume.
O ed ucatoa re în cel m al ioa lt io teles al

Iova, preot Ioniţă Ciobanu Dodeşti şi a•.

cu su fl etul dam.aueiesc de bun,

Oh. Mihailucu.
l otreaga po polatie a salul ui Văleni şi
a satel or io'feciaate a ţlout si co n d uci
la locaşol de veşnică odihnă pe acela
care a Jost Profira I. Artenl_
Dumnueo s'o ierte şi'n veci să fie po
m e nirea numelui sin. Amio.

La moartea Naşei
(Profira I. Arieni)
Curg din ochii tuturora,
Ce.au Penit ca s'o petreactl,
P11n'la groaptl, mulţi ca /zara.
Milostivii prto(ii roagd
Cerut - ca s'o dta itrtdril�

Muzica intoneazd imnul

De tristeţe - a inmormdntdrii,
Şi un grup dt titZtrime,
Urrd glasul ln.vierii
Pe când fiittle şifiii
Jstovifi ca dupd boald,
Şi cu inimile rupte,
De dartre stngd, Mamd,
/n.durd te th noi şi scoal1.. „
/nsd ta dt astă datd,
Nu moi o,1re.a sd-i mai audd,
Şi a ei inimd de piatr<J,
Nu se Zndurd sd rdspundd.
Mdndrd deci ca alta. datd,
/mbrdtat4 in sdrbdloort,
Şi cf11 ţin• toi sicriul,
Numai floare ptslt floare.
lmptlcald cu d• 100/t,
Trece tn locul de vtcit,
Dupd ce cu tti din viaţd
la ul mai din urmd adio.

!
Dar de o m i lă şi de o b ună t a te loge
n:ască ! Rar exempl ar ca e a , �i târzi u
poate s-e ,.a m ai hi un e ltu l la ftl ta vilii&
sa t u l ui Vălcai.
...

lamormântarea s'a f.§cu t ia ziua de 1 2
.\\ai 1 935 l a biserica sat ul ui V ăl eni .
Suriciul rel gios a fost oficiat de pre oţii
V. C:c�::u Viltote şt; , Steri a n G uţu Bă·
:. �:i ';'ii ; ,:. :- \A Ciobanu Dod e şti.
Rcispuosuril� au fos t date de cântăreţii
r �s p t: cti v i şi de corul mixt al satului con
dus d• d-1 avocat Gh. Mi ha i lescu.

primite la redaclie.
Arpa an. fli nr. 5-6-7 Mal-Iunie 1 935
·
Bucureşti, Calea Victoriei 86.
Albina an. XXXV111 ar. 33 Aug. 1 93 5
1 93 5 B ucnre ştf •Ir. Latioli 8.
Ardealul an. XIV nr. J J. I ulie 1 935

I.

Brătiaou 5 2 , Braşov.

Atitudinea aa. li or, 6 (1935) Bu•eJ!I
5 Bucureşti li.
Alte zlri. P. Mo şoiu , Popa Soare b9

B ucureşti

I V.

Buciumul an. III nr. 3 ( 1 935) Brădi -

cenl-Oorj.

Blrlganul an. 5 nr. 7-8 Iul ie- August
1 935 Bucureşti Pomul Verde 16.
Caledra ao. VII nr. 5 6 ( 1 935) Cuza
Vodă 4S Galaţi.
Cuvin! Bun a o . VIII nr. 3 (1 935) Sf.
Apostoli 40 !lucu reşti.
Calendarul Poporului an. iii or. 67
Julie 1935 Piaţa Unirii 3 Cernăo ţi.
Cuvânl Moldovenesc a o. XXII ar. 31
Aug. 1935, Priocip. Nicolae 25 Ch:şinău.
Credinja Ortodoxii. ao. V. nr.
·Sf·
Apostoli 40 Bucureşti.
.
Crainicul Cetljii (Prof. Gb. Max;m)
Burdui••i.
Curierul Cooperator an VII ar.
7-8 ( 1 935) Stoica Ludescu Bucureşti.
Carpalil Bucureşti ca!ea Victoriei 77.
Cl!minul şcolii an. IV nr. 5-6 M•i·
Iunie 1 935 str. Morilor 81 G aiali .
Colaborli.ri au I ar. 8-9 ( 1 935) Rovice 17 B ucu reşti.
Cred.inia •• · III or. l-2 (1 935) bis.
Sf. Dumitru Hoşi.
Cuvântul sanitarului aa. III nr. 3 1 -32
( 1 935) B· dul N. Pfli pe sco 17 Buzăo.
Casca llu cureşti C. A Roseti 40.
Crez nou Ro ma nă 205 B ucu reşti.

3

eo.

nr. 2 Puoda \i a Culturală Regali ,Prin·
ci pe le Carol • sllcureşti.
Caleidoscop an li nr. 5·6 �935 M areşal l'och 38 Cluj.
Drumul nou an. V or. I S Iulie I 93S

Cun· erul Echipelor Studenjeşli

Bucureşti sir. Polonă B.
Dobrogea Corporalislli. an.
\O 1 935 Tr aian 1 8-20 Co o.st•n ta .

Documente

Birlad.
au.
Bucur<şti.

Cuza. Vodă 57

24

Rl:zlşeşli

Drapelul Nostru

B•rthclot

ao.

li or.

li

o r.

I or. 9

1 6- 1 7

Despre lndaloririle bllrbajilor P.

Moşoiu, Popa Soare 69 Bu cu reşti .
Foaia Plugarului ••· IX or. 14 Iu l ie

� In Ang iii
l
s'au ftlcut e.cpuiefl/l rtuşite
cu c.:.eroplane care sboard flrd pilot. Ele
sunt conduse de jos cu ajutorul unor unde

ca la R.adio Aeroplanele pot avta tncdrcd
turd cat de mare cu bomb1.
O Co ngres u l general al invă�tori l or
se va ţi oe io zilele de 8, 9 şi I O Sept .
la T i m işoa ra . La solemnitatea desc hi�
derii se oare că va lua parte şi M . S.
Regele, ăceasta ca o ma n i f e sta re a marei
dragoste pe ca re M. S. o po art ă ia•ătA
t or i l or oeamuloi.
crt.

C. I. Poslolache
aericaftor
\'llini.fDlcia

I

Foifa ao. I nr. 3 Basa rabi a j-1 Bth". l i .
Farmecul Mll ri i an. 1 1 or. 1 6 17 l •. 3 5

Fre.mllul Literar an. I I I or. 4 6
Siret Bucovina.
Flii Frumos Suceava.
Grilalcerul an. IJI nr. 1 20 · 1 2 1 Aug.
Julie 1 935 Mebadia Banal
Grai Moldoyeaesc an. !V ur. 2 1
1935 laşi Lasear Catargin 55.
Gazela Noaslrl Cooperativii. ao .

Coostao t,e.

XI

or. 5.6 1935 Lissa-Teleormaa.
1 O 1 935

Graiul Nostru an. I or.

Tigbiaa.

Graiul Dâmbo-rijei

an. X ur. 5-6
. 935 Re rizoratol şcolar Tărgovişle.
Graiul Salelor ea. III nr I Asoc. iov.
Gaiali.
Grai şi Suflet Regală 1 37 Bârlad.
Glasul Domnului Dorob a n ţ i lo r 2 7
Bucureşti.
Isvorul Tlmlduirii ao. VI or. 7 · 8
J ulie . August 1 935 Huşi str.
M â rxa 2 1 .
Jnainle aa. I or. 8 13 lalie 1 a35 A vi ator Creto-Toto••·

I.

lsvoraşul an. XIV nr.

tril• Mebedioti.

s ( 1 935) Bb·

( 1935) Baoca corp. didactic Tu l cea.
Indrumarea Vâlcei an. IX or. 46
o · - vâlcea.
( 1 935) "
Ideea an . li nr. 5 Huşi str ad a Ş te f a o
co l Mare 14s.
lnmuguriri ••· III nr. 8· 1 2 ( 1 935)
Fălticeoi.
lnsemnllri str. Ghica Doroh oi.
Inainle Meteor 53 Bucureşti.
Idei lncrucişale an. l i or. 1 0 . 1 1 lu·
lie, Angost 1 935 Sir15tra Smârd80 7 ·
Luminltorul creştin ao. IV or. 3.4
( f Q3S) Craiova.
Lup Ia coopera li vI an VIII or. I O
(t 935l Craiou.
Lumina Satului an I or. 2 (I 935)
Grumheştl Neam!
Lancea ac. I or. 7 OeYa· H une doara .
Lumina Caraşului Bocşa Mo o ta oă

lnvillllorul Tulcean

aa. VIII

or. 3

j o deţul Caraş.
Linia Noul Bu cure şti I str. Regală 2 1
Mugurul •• · V or. 9 ( 1 935) Bucureşti
B olenrdut Pache 72

Moldova Lile r arll ao. IX or.

Rlldiuţi.

s ( 1 9 3 5)

Milcovul an. IV ar. 3.4 Iunie [935

Paaciu·Pota1.

Neamul Românesc pentru Popor
••· XXIII or.
13 Iulie 1 935 B-du l Sc h i t u
i'A!gureaou or. 1 Bucurc,ti.
,n . • „.•

•.

-·

"""'·-•

(15 Iunie)

s"au lmplinil
46 ani dela moartt1a iui Mihail Emintscu ,
cel mai mart pott al neamului nostra .

o vecini ca toţii,
So/al. fii. şi tZtpofii,
finii, şi al dt fina
Cdci de-acum li $'a dus mila.

I

8 R.•gtle fugoslavie/ Pttru
Ir.cut /IZ clasa lrtia d.f liceu.

3· Bisf!ic.i din salul Vd/<ni-Fdlciu a fost
fdcutd de fon Codreanu ln. anul 1819.
Cea vedu. a fost arstl de T4/ari la anul
i i.58.

•

La Magla•it· Doli node Dumoeseu
·
s a arătat ciobaoului Petrache Lupu, !S&
va r i d ica ia cu râod o biserică.

49, Di<< gara Roşicşti şi pdnă ta Bucu
rt/ti suni 315 km , ptlnd la Iaşi 92 km.,
pl1nă la Huşi 42 Iun., pdnd la 8dr/Jld 28
km„ pi!otl la gara Banca 12 km., pl1nd la
Oa/aţi 16J Jun., pdnd la Brul1a I 7 I km.,
şi pdnd ta Ctasna 9 Iun.

e Osemiotele Domnitorului O. caute.
mir au fost aduse din �o.sia �i tomormia
tate la Biserica Trei Ierarhi din laşi.
11

acesta io loatl l!urnpa a fost
o recoltă mult mai bogată ca anul trecuL
Aoul

9 Banca popa/ard , Unirta ' din B4s<şti
Fdlciu, pri'? d�l Dilna, casierul. b4nâi - a
ddruil pttZlru btbliot«a soculdţei cultural•
.Iuliu A. Zanne• din localitaU, un num4r
d< 73 volullll!. (ctlrţi pttZlru popor). Fapta
d-sale vorbeşte dela sine.
9 Preţul

grâului no va fi nici iotr' on
.
caz mai mic de 35.0 00 leJ vagonul aş&
cum s'a botă rit de căt re gunro.

9

U• cal peosiooar. La grădioa x oo·
log i cii (de aoimale) dia L_isabona (Portu
galia) se găseşte ca pensionar un cal d�
SO de ao i . A senit t i mp de 41 de a ni
după car e a fost scos la pensie.

g P reoţi i
•

care sunt

pri m i lefurile ambelor

şi io•ăţători vor
fun cţiu ni,

L• I Septembrie se vor pob lic�
32.090 postu ri de iDTăţăto rl. fle •Or h

d ate

e

su pHoitorilor.

parlamentul se va

Noembric.

deschi � e

la l S

O Simpaticul nostru consduan d·I . Cd
pitan aviator Ntgrtscu Ioan., cau cu ans_ft
a purta t acum doi an.i tn urmd culonle
tricolorului nostru naţional în raidul Roma
Bucureşti şi anul tucut Bucurtşti: Pro!{a, /IZ
cursul acestei veri dupd ce a vtruf din fu·
goslavia unde la Belgrad, Suajt�o_-No�i
sad $i Biserica A/bd a inlors o y1z1t� av1a
tor."fo1 jugoslavi, tot pe caft� !1-tr!dut .fn:SO·
n/J o m.JS1un_t
ţin.d pe d·L Ministru Caranfil i
speciald, a colindat urmdtoartle .ctnlre d:n
apusul Europei : Budap�sfa, Wtena, (!'-5n,
bruk, liUich, Bel/ort. Paris, �(Jndr� , D11�
.Ut, L�u.·
Losana, Stressa, Ali/an, Vene/ia, Tli
bme
bliana , Zagreb, Belgrad, ajungdnd cu

/,�C:;���

ie sale performanţe a11iatic� ne
la
m
umpll �·ufletul de 11111.ndrit, şi ii /ransm1U
noa strc f�licitdri,
/n vuior.

cdldurorzsele

r:11r.r11.-.ul si
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urdndu-i

toi

al

//./ta a

8 O parte din Uzaurul roman de la
Moscova, a fost adus tn ţo.rd.

9 Aviatorul roml1n locot. Paptind a
uuşit sd bil!d rtcortiJJI nafional de lnălfim•
ridicdndu se cu avionul pdnd la 1 J .631 m.

8 lui Anton. Pan cunoscutul scriitor
popular, de la moartea cdruia s'au lmplinit
80 ani, i s'a ridicat un monument ln Parcul

8 Articolele pubtialJe tn gau/4 nu pol
fi aşual• dupd lnstmnd/a/ta lor, ci dupd
buna oranduire a tijJdrituriL
laro/ Bucuuşli.

La Mă rAşeşti s'a co m emorat cu mare

� l·ara auasta

Pld.ngep

I.

fi

G Iuire I tal ia şi Abisioi• (o ţară di a
Africa) e pe cale ;ă se o ască un groax·
oîc războiu.

Pidngd

Cu•in1e de adâncă dorere an fost rostite
de d-oii : Andrei B ucu reşteanu ioY!tător
Gura ldrici . Pălciu.
Pil ip inv. Sărbi-Tu-

e lntrucât gazeta noastrl era
gala d e a eşl de sub tipar chiar ln
ajunul marei procesiuni religioase
dela Dodeştl-Flllciu (25 August 1935),
unde P. S. Episcopul Huşilor a
venit şi a sfinfil clopotnita bisericii
locale şi alte lucrliri lnfliptuile de
echipa regali Dodeşli, darea de
seamli amilnunjilli despre aceastl
inleresantli procesiune religioasl
se va publica în nr. viitor al ga
zetei noastre şi care va apare cât
de curând.
cinste strălucita victorie câşligală de
armata româoă in zilele de 6 şi 7 Aogusl
J 9 1 7.
e Cursmile �coalelor pri mare şi .se
cu nd are încep pe ziua d• 16 Se ptemb rie_
Coriieoţele se dan iatre 1 - 5 Septe mbrie .
admiterea în el. V l i ceu după corijenţe.
Tot la I Se pte m bri e se vor ţine şi e xa 
menele de
admitere io ci. I a l iceelor,
seminariilor, şcolilor normale şi altc:Je.

Şirotu ferbin/i de lacrimi,

c u ,âotu'ui

Cărţi, reviste şi ziare

Ştiri şi inf ormafii

8 Cea mai mare biserici din
lume e biserica Sf. Petru din Roma
(Italia). lncap ln ea 54.000 de oa
meni. A costat cam opt miliarde
lei şi s'a lucrat timp de 176 ani,
E lungii de 2:SO m. şi lnallă de 144 m.
S'a lnceput zidirea ei cam p e vre
mea lui Ştefan cel M are.
•

Mul/umim cdldur11s ziart.tor şi revisll
tll gazela noaslrdprin.
tre ca1e citdm ; .Revista Mea• dela Cluj,
• Ţara lui Mircea• dela Silislra. .Pd.mdn/ul„
dt la Cd/draşi ş a. cari au gdsit frumoase
cut•intt şi elogioa:;e aprecieri p�ntra 11 Otasul

lor care s·au ocupat

O Duminicd I Stp�mbrie 19.JS, 11a a11ea
loc ctlsdtoria d-rei rRodica V. Ţabdrd fiica
d-lui /nvdţd/or Vasilt Ţabdrd dirtcl. şcoa/ti
din Bdstşti·Fdldu, cu d l Qlz, Codreanu
Nostru• .

slud•nl teologi< din Dodt1ti-Fdlciu. Ca nuni
";Jar figura : Membrit' echipei regale Dodeşti
fdlciu, ln frunte cu d-na /i d-l Inspector Vie·
tor Ion Popa condtlcdtoruJ. edu"pei.
7 ransmitem ctlor Ir:. drept sinetrilt şi cdl
duroasele noastrt ftliatdri.

- La J ./ Julie crt. franţa şi-a sdrbti.to
naţionald.

8 Jo cu rs u l acestei 'feri trei avioane
româoec;ti conduse de cei mai buni piloţi
ce-i avem, au reu�it 5.1 ducă la buo
siârşit oa mare abor Buc•re.şti-Ca p �IOW?
(cap4tul Alrice;) şi ioapol la Bucureşti,
circa 25 OOO km., ia l 10 oro de . �b�r.
torit ziua sa

Sboruf acesta peste pllllial:riia Alricei
se poate de pericnios şi prea
puţini din sborătorii lumii au '8-v.utaorocnl
poa tă trece. Au lu at para � a vi atori
sub coudu:= rea d-lui Căplt. t:omaodor
Av. Gh. Jieo1 <::11 .

este cât

sA·I

e Prinţul Paul P-�•dul ffiiJ!slaviti a
,711o. � zile oasfost ln. vara actas!.
ptltle /dtii noaslr<.

e ln Mai

c <.

• naluJ• din

WarşovU. man�alal Pik/sJd!;chi ctl mai
sl.rdlucit militar ce-l avea � fi care
era un forft bun pritltn .lJ6 tt!Tii noastre.
a

viaţ4 la

e Io G erm a n ;a s"a lescoperit o
care dă aproop• 70 �- '· pe ri.
•

; . ' ,co&la de e ' c ulturi Mir osl ava
li locuri. · an ilor de răKboiu

s110

sau fiilor :-: in -rar::· reuşiţi

l a şi

li se va da : n : • - ' '

8

vacă

timpul cursu�
L uni f.

viaţă la

Bâ'

profesor Jon
fost profesor

., ;

"'°

la

grotuită

examen

pe tot

a iocetat di n
regretatul preot
.<oi in virstă de 85 an i
1935

mult

şcoala normală dio loca-

o lacJ imă de durere pe
mormântul Celui p leca t di n mi jl ocul nostro .

fita te.
Dep unem

O Clişeul pe care l'am dai ln nu

mlrul trecut al ziarului nostru, re·

prezlntl casa şi grldina din co �un�
Şuletea a scriilorulni uosrlu Virgil
Caraivan, cupTin%ând şi fotografia
Domniei-sale.

• ln Amen"ca. şi· a g4sil moartea inl�'un
accidtnl de avion, martie aviator amerzcan
Post care a trecut Oceanul Atlcintic de 2
ori
a fd1.ut lnconjorul lumii cu avionul
ln 7 zile. 18 minute şi .Jt} secunde.

Ş;

e ln

Ortria •

vorba

Sd a durd

Regele Otorge.

înapoi
_

8 /n Jocul bisericuţei de lemfl tUla Cos·
teşli·Arg�ş unde acum S ani in. �rmd � u
ars in noaptea de V inerea Paumilor pt:;�e
o suta. de oameni Zn frunte cu preotul, s a
ridicat 0 prea fr1Jmoasd bisuicd, la sfinţirea
cdreia a Jual parte şi M. S Regele dinprtund
cu l. P. S . S. Palriarlud Dr. .\liron Cristea·
la

tron pe

5

n6lasul Nostru!'

Mai multă milă şi mai DUlină
Am vizitat multe tinuturi româ

neşti dar nicăeri n' am constatat o
subordonare mai desăvârşită a fe
m e ii fată de bllrbatul s l!u, ca io
ţinutul Pă lclul ui de jos. Şi nlcăerl
n' am vlizut ogl in dindu-s e io fata
gospod ine i noastre mai m ultă s11ferioţă, lristete şi d escur aj are create
de munca abuziv! dusă până la
extenuare.
Vezi gospoderul în miez de noap
te plecân d la câmp departe, ca de
pildă la Holobăţ, cu femela cu co
piii mai mici şi cu pruncul pentru
ca să culeagă ceeace mi l a Dom
nului a voi t sl! le dărui as că iotr'un
an secetos ca acesta. Ajunsă la
câmp, trebue să muncească la cot
cu bărbatul s ău, să a l ă pteze din
timp tn ti mp pruncul, să se îna poe
ze acasă, să pregllte as că masa cea
de toate zilele, no apt ea iar să se
scoale sli preglitească a lt rând de
mân care pentru a doua zi. ŞI aşa
se repetă toată vara. Cunosc un
gospoda r care plecând la câmp şi
mâniind c ai i aşa de tare p en t r n ca
sli ajuogli mal repede, biata femele
a cliz ut din cliru\ă cu pruncul în
braţe, po ate din cauza oboselii, iar
când bărb a tu l a fost alarmat a re
fuzai să se înapoeze s'o i a, pentru
că er a g ră bit şi pe n l r uca sil-i dea
o l ecţie ca în v i i tor sil fie m ai
treaz/i. Şi a ven i i slirmaoa pe jos
cu pruncu l în bra te cale de ki l o 
metri, clici altfel îşi glise a buclucul.
De o pa r te blirbatul munceşte de
două or i mal putio decât femeia,
are drept la odihnă mai multă de

cât dânsa, comandil întru toate şi
nu per mit e sll f l e intru nimic con
trolai în lucrul silu. De a l til parte,
fem eia slăbeşte, se ofileşte, imbă·
trAneşţe inainţe de v re me, e l ipsită
� e. orl ce cu raj , Jar frumnsetea şi
.
de l ica t eţea caracteristice sexului s�u
au d e&en era t ia pa li de u m b re,
Nu c u nos c asemenea tratament
nemiios decât in lumea pllgâoă de
acn m două mii şi mal bine de ani
când p e ntru a ne orienta s'gur de
aceasti! g re el i, n'avem decât să
ne ui tăm cu tot di s preţu l peste li
teratura m lsoglolc ă grece ască care
era cât se poa te de vulgarii şi d e
g rosola nă şi d espre care se poate
spune cil n'a fost Insultă pe care
să n 'o fi spus la adresa femeii.
Existi! chiar un cu re nt filosofie ostil
femeii care-ş! avea originea de la
Aristip el!nul.
Cum se e xplică aceastll dăinuire
de m e nt a l i ta te ?ăgână în aceste ţi
nuturi mofdoveneşll care au cunos
cut razele creştinismului tocmai de

ş

Folklor

De

Sunt pu ti n i românii noştri cari
a u sim ţ u l to v ărăşi ei şi cumpăna
d r ea ptil a inimii de a i mpilrţi g reu
tilţile vieţ.i în mod egal cu soţiile
lor, suni mul t mal mulţi tirani şi
de aceia discut ac est rău.

ţ.

ţ

seco1e.
Ot.\\ ş� lemeii noastre

ţ

pu lln (a

de
a ş i vedea numai d e m eseri a sa de
m a m ll şi de gospodilri e şi sunt si
gur ci! v i aţa lamil:arll va fi mult
mai senini! ca d e obiceiu iar. copiii
cu s;gu ra n jil vor creşte mai echili
braţi în ge stu ri mai asculliltcri şi
mai buni, nu cu gura pornitll spre
bârfirea or icărui trecător.
Respecla(i femeia. Ea infloreşte
t rand a fi rii cerului !n vi aţa p m A n
teascd. Ea inoadi! legăt uri le feri
cirii ln iubire şi sub voalul bunil
tilţii, întreţine harnicii şi cu o mânii
de sfântă flac!ra veş ni că a ce l or
mai frumoase si mtimi nte . Schiller
Indi rect se respectll famili a care
este şc al il de v i r tu i la vatra cllreia
se hotăr il t e feri c i rea publică.

-

,
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Gh. C. Marinescu

"r

o

Au început cari maj de cari 5ă-i aducă
mâocădc! bu .A, câte o uk i cA d� via şi
alte buaâtăţori. fotr'o 1i, cu toată îmbuc.i
a murit
reala, doborât de bătrâneţe,
m oşnea gu l
Tot sate! era numai o jălaoie, că fe
ciorii plângeau pe toate drumurile.
L'au iomormiatat ca pe cel mai frun
taş om din sat, co preo ti mul)i şi cu po
mană multă. c3ut3od fi ecare din ci să se
arate cât mai gal ao to a.
Iodată dnpi îomormâotare, a ioceput
răfuiala peolrn moştc:oire.
După ce cu chiu, cu vai, ao ajuns la
iotclegerea ca sA impărteascA lrăţtşle, au
deschis l a d a.
C!nd au văiut pâcâleala, au prins a
gicglli de râs uou l la altul, lăr! să <id!
nimeni n a cuvâot.
Unul dia fratl, curmă tăcerea şi spune :
- eram datori să face m ccid ce am
făcu t, că doar ac-a fost tat!.
- Altul de colo :
- Ba eu cred că to!i am flcut asta de
hatârul moştenirii.
Vasile Ţirica
B!rlad

n

.

,

- Bio: c4 te i lâl ii, moş Ilie, ca
� �
s4-l1 dau 1oapof cre1tarn aceia cu care
m'ai împrumutat !
-· Aoleu, bi ne zici, măi
Vasile' că eu '
zău, şi uitasem.
- Tiii. . cum n ·fj dete · prin g nd
�
:
să-m1. spui asta ma1 dinainte, moş Jlie ?

.

Ca să-l su pere pe ungur şi să scape
de-a mai bea, l uă paha ru l şi ci ocoi cu
al u gu rul ui zicând : • Acum mai trăiască
şi 1 a c u !" Ungurul sări ca f ript de pe
scaun şi :z.ise : „Nu ! Aceasta o u se poate!•
Rom�oul, a tat a aşteptat. lşi vâri re
pede d eg etul în g1iră şi xise : . Atunci a
�ară cu Koss utb ! :( şi ncepu să debordeze.
U ng a rul .,.oi să primellscă să trăia scă
şi Iancu, d!!r era prea tiuiu, l{ossotb
zăcea pe podeaua crâşmei.
(Dio „ Izvo raşul •)

î

Slra' mina, bidinea,
Stanca 1ui Mâojoala. trimise pc fică sa
l a coana preoteas.ă, !.ă ceară o bidinea
ca să văruie şi e� pri casă. Pâo'a p'eca
fa. ta, o sfătui să s un ă săru' mâna, că
de. . c.şa i .se cuvine unei preotese, aşa
G: e bună şi miloasă. Pata aJergi intr'un
suflet şi când ajunse ' o pragul casei popii,
numai ce începu a spune către preoreasă:
- .Săru' mâaa, bidinea, dă-mi o cioacă
de preoteasă, să vărue maica prin casăf • .

-

n

.

p

(Din

.

R:u·Jsta .Satu.la)

La primărie.

·

.

L'a plclliL

de D-ta păoă la nebunie !

Tdndrul: Drtgă D-şoră, sunt amorezat

·

Fala: Nu-i nimic, vorbeşte cu ta ta ,
căci el e medic de nebuni.

Notarul sahl/ui: - Măi Joane ' du-mă
acasă cu căruţa ta.
Ioan : Bucuros, D-le not4 raş, dar aşi
vrea să-mi cumpăr un porc, dar dacă nu
gă ses c, atonei bucuros te d uc pc D· ta.

La targ.

La notariat.
Notarul: Măi Joao1:, drept e că Ştdao
crâşmă, că �u sunt
măgar ?
Ion. : e drept, d -le n tar.
Notarul : A mai %ÎS, c! poate să dea
şi atestat despre ac�ia, că cu suot migar ?
fon : Drepl, d-le notar.
Notarul: Dar dat.a atestatul ac e �t a ?
Ion : Nu, c c i oamenii şi fără ace1a
i-au cre:z.uL
Lascu a :z.is ieri în

o

ă

P E L A G R A.

Pelagra sau roşeata este una din
bolile sociale ce bintue popula!ia
tlrii noastre, care se manifestl
prin eritem (înroşire) solar, turbu
rlri digestive, o lnrliutlijire a silirii
generale şi mal tin:lu prin turbu
rlri nervoase, deseori foarte grave.
Este o boali ce se tntâlneşte la
!oale vârstele in afarl de sugari,
în tlrile unde se consumi multl
flinl de porumb cu o alimenlajie
ln general insuficientl. Deci vom
glsi roşeala mai des ln populajia
rurală. Totuşi se poale glsi şi prin
tre indivizii ce nu consumi!. lliinli
de porumb.
Inainle se zicea el ar fi daloritll
unei ir:.toxicatH prin consum mare
de porumb stricat.
Insă s'au vlizul cazuri şi la indi
vizi ce se alimentau cu porumb
nealterat.
Astăzi in urma unor studii a
unor americani s"a ajuns la con·
clu�ia că in geneza pelagrei de
mu!te ori intervine un desechilibru
alimenfar când la baza alimenla
jiei e porumbul. Căci ea este lip
silll de anumite proteine (albumine),
are n mică c a nlilale de sliruri mi
nerale şi un exces de hidrocarbo·
nale.
l n plus probabil ci intervine lncl
o cauză, d upă Goldberger, lipsa
unei vitamine anlipelagroase din
regimul indivizilor atinşi de ace a st ă
boa li.
lncepulul pelagrei e anunjat de
obiceiu de vajilell, oboseală, paloa
re şi odată cu soarele primii.verei
apare şi semnul caracteristic : eri
temul (înroşire) pelagros pe regi
unele expuse lu minei solare : partea
dorsalii a mainilor, picioarelor (la
cei ce umbli descăllali), a gâtului
şi câteodati la nas şi obraz.
Cu cât acest eritem e mai pro
nuntat cu atât cazul e mai grav.
Oupi sAptlimâni el dispare. penlru
a reapare în primi.vara urmltoare.
Pe lilngll aceasta indivizii atinşi
de roşeală se mai plâng de lurbu
rări digestive : ca Inflamaţia limbei
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Primarul : dioc, mii GavriJă, ce ia
seamn! asta ?
Pentru a opta osră, iotr'o săp !ilmâoil ,
beat tartă.
Ar trebui să roşeşti.
Oavn1d : Doa ... primar, tocmai asta mi
silesc şi eu, dar nasul se roşeşte şi uite ...
m i e n ecai ..

n
n

mama strălucitului Hris ost om al
veacurilo r , pe Monica mama a po
l oge n tu l ui şi scr i itor u l ui de seamă
Augustin, care pria l acri m il e sale a
îndreptat vi ata fiu:u1 căzut în v âr 
tejul plăcerilor lumii, îndrumându - l
pe a de v lira t ul făgaş al vi e i i şi
iacrediaţându-1 el! in f ii n a lui moc·
neşte o m i nte cum nu apil.ru se de ·



(din ,Poporul Românesc')

picioare.

,

�

Da torni cui.

.

,

i

aprind luleaua !...

Iancu ,1 Kossuth.
S'ao iotâloit doi prieteni, oa româa şi
un uogur. Uogurol, de bucurie că şi-a
revăzut prietenul, l-a poftit la crâşmă s!
se cin stea scă .
De c âte ori ciocneau paharel·e, ungurul
zicea : „ Trăiască l{ossUth I
Trilasci, răspundea rom ân ul I
Dela un timp, beutura a înce put să-şi
ara te efectul. Rom ân ul care o in curcase
de-al binelea, abia se m a i putea ţine pe

Să nu se uite că femeia est e
p1e1rea sau m ân tui rea unui neam
şi ca atare trebue iubită şi preţu i til
iar a a buza de slllbi ciu nea ei e o
infamie şi nemernicie. Progre su l
omenirii e legat ia mare parte d e
dâns a şi d e cali lă li le s al e mate rn e.
Li!s a i Je să-şi crească copiii î n
linişte şi s i! îngrijească gospodăr i a
ou câ m pu l clici aci e datori a băr

Penlru lulea !

tfJ!aD s'apn� pe lângă �inele tre
nulu1, Ş1 oumlll aole·t c4 rine pufnind•
taman când se stinsese Juleau.a
_ŞI unde 'accpe 1! dea din âioi. ca
prins de alJealea. Maşloistut a crezot
ci s'a întâmplat ce•a şi a oprit trenul•
- Ce e mi cioară ?
- Meştere, ma.nea-te-aş, zise ţiganul
bacuros, da· mi şi mie un carbuae sa-mi

o



batului. Datorită inimii femenine de
mamă s'au dat soci et ilţi i cele mai
l um i n ate minţi şi ce l e mai mari ca
racter e, care au strălucit prin edu.
caţie. Amintesc pe Emilia, mama
Sfântului V asi le cel mare şi a
filosofului O rigor i e de Nissa, pe
Nona, mama celui mai d eslivâr ş i t
poet şi orator creşltn care a fost
Sf. Grigorle de Nazianz, pe A n t uz a

LJ�

Tiranii ,1 puradeuL

Nişte tă ra oi, stând pe iarbă la umbra
unui teio, Yăd pe biliatnl ţjgaaolni, dia
marginea satului, laglod câJ li ţineau
p1cioarele şi-l intrebară :
- •Ce fugi aşa, m!i puradie! ?
- .Cum n"aş fugi românic:ă, dacă •eni
nea Stan c'o leoci şi incepo să îndrepte
capu! lui bietul tele•, sărăcutu.
- ,l-o fi spart capul•, adăogarA IA·
raoii.
- .Nu, rispn se tigaouJ, dar a avut o
cremeoă sub căciulă şi i-a fkut· o praf.
- , Păî dece, măi ţigane ?
- „C!că câte lucruri lipsesc ooaptea'n
sat şi •• găsesc ziua la noi sub pat, tot
eu cu tetea le-am furat

Cam de nu se cunosc cuvintele
Dumoezescului Pavel ; Bărbaţilor,
idiţi - vă femeile voastre cum a
iubit şi Hristos Biserica şi s • a dat
pe sine pentru ea-Efeseni 5 . 25.

hatârul moştenirii

Cică � fost odată uod•Ya uo moşneag.
care scapătase in a�a hal, ci n'a•ea ce
mânca.
Avea el patru feciori, buni gospoda ri,
fa sa t, dar ce folos cA oiciuaul no voja
s"aud4 de tală-so.
Stând aşa bitrânul şi oe mai potâod
răbda lipsirea in care trlia, s'a gândit la
n oăzdrărloie : S'a apucat şi a umplut o
ladă mare cu ţ!roi, i-a pus uu lacăt
zdra âa, apoi a chemat feciorii şi le-a
spus aşa :
- Măi dragii talii, ea văd :ă u'am să
mai trăesc mult �l •'am chemat să vă
spun cera : Vede)i roi lada asta ? fa ea
am toată 1gonisi1a mea din tioerete . De
multe ori m'am pedepsit �i n'am mânca t
o bucăţică buni� numai c a să se găsească
şi d e pe urma mea· ceva cit, de cât.
Care d ia voi m'a c::ăuta mai cu milă
pân ă la moarte, acela să slăpln ească
lada cu tot ca am iotr'lnsa.
Auzind a�a feciorif, s'an dat unnJ câte
anul pe l âagi Iad!, aa i cerc a t 5'0 ridice
şi v!:z.âod cA-i grea de o'o poţi urni di a
toc, s'Ao obligat cu Joţll iolr'uo cuvlot
54·1 iatre li e fiecare pe rând, cum s 'or
pricepe mai bine.

Jertfă C O L T U L V E S E L

pe la an ii 300 dupil Hristos, când
ştim că porunca evanghelică oe Yn
vajll iubirea desăvârşită dintre soji
şi perfecta eg al itate dintre dânşii.

(glositl), gingiile umflate, arsuri la
stoma.c (cu loate cli acidul clorhi·
dric din sucul gastric e absent
complet).
Intre aliele mal avem şi o sdrun
cinare a sistemului nervos, c•re
duce la crampe ale membrelor in
ferioare, la o schimbare a carac.
ierului p1\nl le mania pelagtoasl
terminalii cu lendlnjă la sinucidere.
Această boall ln cazurlle recente
se poate vindeca dacl intervine o
alimentafle mai hunl. In formele
vechi, grave, neîngrijite, survine
moartea prin adliugarea unei alte
boli sau 10săşt ultimul grad de mi
zerie fideli ln care cade bolnavul
Deobiceiu se sfârşeşte prin feno
men de enleriUI gravii..
Cit despre lratamenl, ln primul
rând se impune cel profilactic.
Adicl pentru a se evila această
boatl socială sl tncercăm de a
schimba alimenlajia locuitorilor,
care ln cursul iernei este exclusiv
vcgelarianl. Deoarece ei nu au la
dispozitie tn acest sezon, mai ales
laptele şi carnea proaspătli, cele
două alimente ce ar conline vita
mina antipelagroasli.
Deci est� necesar ca populatiei
rurale să nu·i lipseascl laptele din
alimentalia zilnică, iar carne din
cind in când, şi să aibă provitli
de legume pe iarnă.
Odail boala declaratli prin apa
ri)ia eritemului pelagros se v a su
prima din alimenlajie porumbul,
înlocuindu-l cu pâine. E tm sfat
esenfial şi rar urmat.
ln Italia s'au Ilicul spitale speci
ale penlru pelagroşi şi s·a vllzul
că prin suprimarea porumbului d i n
alimentaţie, dandu-se legume, lapte
ouli, carne şi pi.ine se ajunge la
vindecare în scurt timp.
ln alari! de regim alimentar se
dau medicamente pentru a iffi?>u
nătifi slarea tubului digestiv (ca în
caz de arsuri sau diaree gravă).
astfel fic1\nd ca bolnavul să se
poală nutri cât mai bine.
Dr. N. GALER!U
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Strdbdtand, tn lung şi'n l:".t, partea de
zerabile, hrand insajickn/4. Plant.e rezi<ttente
Sad a iu.deţu/ui Fdldu> 1dm4n addnc im
la seat4 ca iarba tU Sadan, lucerna, etc..
pusionat de sdrdcia fM crue o lllJtJeJn şti bs
na pwu: nimeni. &onomisir•a 111z1Te(11lai prin
toate satele din aceas/4. regiane. Oamenii
tocare, murare t nemnoscută. lslazlll, o bu·
n'au a mdnca, vilele jldm4nde aleargd, ln
cald de pllmdnt ln care bom!4 şi scat{il
toate pdrfik, ziJJa lntreagd, pe şosea S4a
cresc de 2 m. cum li definta an prof.sor
islaz dupd cale un fir de iarbd - din
al mea folostşlt nomai ca loc dt plimbare
asptctul tulu/or gospoddriilor se dtSprinde
pentJu vile de unde vin acasd maif/llmt!ndt
lraiiJ/ amdfdl al plagarului.
decat la plecare.
Rostul mtu, in echipă, }tind tocmai de a
Laald din punct dt vedere al organizd
gdsi un m1jloc, ca cel puţin tn satul unde
rii, gospoddtia săltnnului e o haraba
activdm, sd tmbundidfim auastd si/Jlaţie
burd de nimtni nu i-m da de rost. Ţdranal
dacd na pentru anul acest.a. cel pap·n pentru face toiul la lnldmplare. Nu pdslreazd ra
anul viilor, m'am ocupat ea mai în deap1oape . portul trtbaint:Ws lnire !llblourile d• renlll
de aceastd cMstiune.
şi cele de muna1 şi aces�a in raport cu ne.
Am cdutat lntai cauzele actslei sldri de
11tJile gospoddriei. Nu soco�şte niciodatcJ.
/ucri;ri pentruca ajldnda k, sa ştim cum sd
dacd e mai rentabil scJ. fli oi decat porci
proceddm pentru schimbarea lucrurilor in
dupd cum culli11d, potumb mai muli sau orz
bine.
sau ovdz nu /iindcd unul e mai rentabil
dtcdl ce/diali dar fiindcd aşa s'a invd/a/.
Dupd aproape o /und de zik de cdnd
Planie noi ce la lncepat au prt/ mare nu
sdnl pe m!ltagurile austea, am fdcut o se
le introduc In cultură decdf tdrziu, cu /t1ţii
rie de consialdri pe baza cdrora am gdsit
odald, cdnd preţul a sctJzlJ.i. Nimem· nu se
ce cdutam.
lngrijeşle sa capete Tn gospoddrit ct11 mai
Situaţia dezoslroasd in care se gdsesc
plugarii, dacd lntr'o mdsurd oare ran, se felurite produse pentru nevoile lui şi vdnzare.
Sunt sate bi care anul acesta omul cumpd1d
da/ortşte. nepdsdrii con.d.ucdlorilor de multe
ptfpuşoi, haine, zarzavat, nu.fref pen!ra vite
ori incapabili, şi dimei oufin favorabilt in
dt. rum şi produsele industriale. Şi cum
auas!d regiune pentru. plogdrie, nu e ma;
plugarul anul aasta n'a fdcut nimic se poate
puţin ade.l·drat, cd ea se dalortşte şi ln
11edea clar dezastrul. Toţi au luat obiaiul
iu:nd parte plugarului insdşi. felului cum
de a nu pune ZOJZ(lJ)at, cd.ntpd şi in din
el faa plt.!.gdrie., felului cum el lnţelege. sd.
care sd scoatd ule neasau. Cumpdrd talul
se gospodtl.reascd.
deagaia. ca oria ta.rgoveţ care n'are nid o
ln ackvdr, plugarii din "ace.astă regiune
palmd de pdmOnl.
fac cea mai inopoiata ogricullurd din fard.
Astfel s!dnd lucrurile, se vede clar unde
Cd in adertfr astfel stau lucrurile rezulttf
sta rdul cel mare. El sld ln felul cum plu
clar numai din taleva e:cempk, ce am sci le dau.
garul fnsuşi infelege sd /aed plugdrie, sd-fi
Sd lu'1r.: cea mai !nsemnafd. lucrare ln
organizeze gospoddria.
cultura plantelor: pregdtirta pâmt!.nlu/ui
lndrepta1ea deci nu poale veni decdt dela
pen!m a primi srlmdn.ţa, adi.tă
aratul,
· plugar şi prin el.
gnJpatul, etc.
Numai ca. penJru aceasta trebue sgtJl(t1it
ln · regiunik in care se fac.e o plugdrie
pu(i.n din felul de gdndire vechi cu ca1t s'a
serioa$d nidodald nu se se.imdnd decdl in
obişnuii şi făcui sd vadll cd e timp sd imbie
pjmtJ.n/ arai de 2 ori. ln pdrţile acestea de
plugul mai adtJn.c tn brazda, şi st1.-şi ort1.n
aici a.:est lucra nu se face dtct11 lntt1mpl4t()r. Obişnuii se seamdnd intr'o singurd
duiascd �um trebuie gospodăria.
Trebuesc pase ln mişcare acele minunate
artJJUJd. Dar daca ln vremurile /ucule chiar
fa� din saflt/IJI ţa rarudui, capabil de mari
dacd se ftlcea inaintea sem.4nJ11Jr
J.rilo ll!lmD.i
eforturi. E ceeaa fac Eclliptle R•gale ln
o anUartf, dar aceea eta ard/ard. Cu mai
satele unde adiveaz4. E ce.iace in felu.I ei
puţin dt 4 boi nu eşea nimeni la plug.
Incearcd sd /aed dupd cdle vdd şi aceas/11
Asldzi oamenii ard ca 2 boi sazz 2 cai slabi
pablicaµe de o reali! seriozilote ce apareflirt!
de nu cad pe brazdd doar ArtJ11m2 ce so
sd /aed politici! la ausl slirdcdcios colţ dt
faa nu e l1UH groasd de 4 degete. Sdmdnfa
fard.
pusti tn acest pdmdnl di! o p/dntuţd, ce

prezint/! rdd4cinoare slabe la suprafa{il pd
mt1nlllui
l , cdci ln addncime pdlrund g1tu.
Cea mai uşoara suetd are asupra acestei
planh an tfect dezastros.l
&roana foarte dt trebuinţ4 in locrui/e
secdoase mai ales, e foarte. rar lntreb!J.in
ţa/Jl. Sau cdnd se foloseşte ln toc sa se
boron.eze imediat dupd plug, u face acest
lucnz cu mult mai ldniu cdnd ioat4 apa
s'a dus din sol.
Miriştik. care ln mai toate plirţl• nici
n'aa apucat bine, sd ia snopii de pe ogor
şi se lntorc, pe aici nu se atinge nimeni de
ele. Din auastd pricin.4 buruenele se des·
voltd, paraziţii vegetali şi animali se ln
mul�sc in voe, iar apa din pdmt!nf se eva
poreazd, cuace face ca acesta sd devinJJ
tare ca piatra. Oricate ploi ar c4cka apa
se scurge /Q. supru.faţd Sa.Jl se evapord dar
in pdmdnt e imposibil sd inlre.
Şi oamenii se vaetd ln cor ca e sccetd,
că nu pot face nimic, deşi le sli /n pulinţ4
sd «1nomlseascd apa din ptJmani şi sa ri
tfice producfl-a la hedar cu caţiva saci.
Ce sa mai vorbesc de bdlegar, ce ln unele
pci.rţi se vinde cu chilogramul. Aici � cum
intri intr"un sal primul lucru ce fL isbeşle
este bdlegaJUl aruncat peste rdspdntii pe
orice coastd. Prepararea şi folosna
i
lui ra
ţionald n·o cunoaşte ninuni. Unii duc bdle
garul il întind pe ogor şi.I lase! să se prd
jească la soare cruand cdfac treabd bun.4.
A.dei·drul e cd bdlegaml acesia pe ldngd ca.
pierde cefe mai multe substanţ,e fertilizal!L
dar pierde loatd apa, aşa cd alunei c4.nd e
intro<ks in pt1mdni mai ia tk ac.o/o din apa
so.'ula.i ftUdnd ln loc de bine rtJ.u, mai ales
dac4 na era fermentat
Vilele sunt prost lngrijik, add.posfllri nu".

Oaze/a aceasta apate inir'JJn sal necvnos
cut, în mijlocul ţdranilor, care in fe/aJ lor
nu cumpdrd dectl.t foarte rur o gazetd
Dar cu a/dl e mai de m=ril manca pe
care o depun conducd/01ii pentru apariţia
• Olasulai Nostru•.
C4.d mai. mult face o lumd.n.dricd aprin.sd
In bezno nopţii pentru o-ţi ar4ta calea pe
drwnul Inlorlochial şi prost lniTe(inut dda
/ard; dtct!I becul electric In miile de becuri
eledrice aprins ln unul din marel.e cenlte
ale acestei ţdri.
I. Pllunescu-Drliceşti
student iafioer agronom stagiar
Echipa Regali Dodeşti

Memnni e[�ioei reuale no�etli-făl[iu

Sabina Mohor, anul II fac. me·
dicinll Bucureşti.
Oancea Iustina, sori de ocrotire
soc . • Principele Mircea•, Maestră
de gospodlirie şi feslitorie.
Borşan Nicolae, student anul II
fac. drept Bucureşti.
Borşan Ioan, student anul III fac.
drept Bucureşti.
Marinescu Ghe., student anul IV
fac. teologie Bucureşti.
Păunescu Ioan, student anul IV
la academia de inalle studii agri
cole Bucureşti.
Dogaru Dumitru student anul IV
facultatea litere şi filozofie Bucu
reşti (şeful echipei).
Galeriu Nicolae medic locotenent
din institutul sanitar militar Bucu
reşti.
Berdac Ioan, doctor veterinar
dela facultatea medicinli veterinarii
Bucureşti.
D-na şi D-l Inspector Victor-Ion
Popa.

Contra Miorifă
BAl.JU>Ă

Dedicatd lnv/1/dlorilor dt ambe seu cdzup la e.ranunul de de/milwal (ir.ai la Dtva. Su
bi.ectuJ a fost allaliza po�ziei „Mioriţa•, in ceiac� pdt•eş!t fo;:du! şi forma. iar cei mai
mulţi candidaţi. /-tW dat pe V. Alexacdn • .J: :EJt:u al Miori/ii.
P.ROVIZOJllE

M i oriţ ă m io ară ,
Riioasă ş i c h ioară,
Şchioapă d - u n picior,
Fata lui B uj or.
Rea ca o năpircă,
Ca o babă hircă,
Ci n e te. a p rop u s ?
Ciae te-a adus
Cam pe ins e r at
La Deva în sat
Unde am buclat 1)

Făcui teza rea 7
Asta-i trea ba fi• . .1:
El, că-l p rofesor,
lnsurat, major,
Şi-a scris de spre tine,
Nu grozav de b i n e I
(De te ' n d e amn ă m oartea
la citeşte-l c arte a I
Si'n definitiv ....
N'a prea fost m oti v,
Ca să fii admisă,
D r ept lucrare scrisă,
De comis'.une,
Mioriţă. s pu n e ?
Ai tu fond şi formă,
Ţurcană diformă ?
Cine· ar putea scrie
O aşa prostie ?
Nici Petre Ghi\escu,
Nici C. Ange l escu
N ici Io rga, nici Stere,
N u cred că ae-&r cere,
Să sc rim t<>ată vara.
Ca cucoana Smara,
Cum că Mioriţa
Jo a c ă c a a ct ri ţ a
S au ca casie ri ţ a
Dela Naiioaal,
Ar li trivial !

Definitivat

Mioriţă mamă,
Face-le-ai păstramă ;
Iar de al lăi miei,
Ca tine m i şe i,
Parte să n'ai de ei
Ti r fă şi codoaşe,
Ca o mamă moaşe

I

Oaie cu cocoaşe,
Zici că domnui S pore a
Şi cu domnul Fierea ' )
Nu te - a u cu n os cu t
Si nu te-au ş ti u t,

Că tăceai �hilic
La B u j or ' ) . î n - p l i c ?
Să i o s o u i lui Mutu
Sau bac i u lu i Slutu
Că eu zău n u cred
Cele ce p r e ce d .
Au mă cr ezi zevzec

Toi ,ce - a m putea spune,
N'ar fi vorbe bune.

Forma 7 Ca măslina I
Fondul 7 Ca ... su rd i n a ,
Sau mai o a recum
Un fel d� parfum.

F1Jlă de berbe c ?

Cind f ugi şi atunci,
Peste vai şi lunci,
S ă rind peste ţa rc,
Si- ai ajuns în Parc

Alti<:I° ti - a ş
Dacă t u ai

Tocmai la Mirce�ti,
Pe locuri domneşt',
Unde te primi

Oaie merinos
păr măt ă sos,

Cu

Mulsă de �ioban

Crede a m

c'ai murit.
Că te-11! prl!pl!!!i!,

V. Alexandri,

De!a Astrahan

Miori\� lai!l;

S'au că, fiind b ea t,
Bi1rdul le-a'nfiat I
Şi după aceia
Te. ai dus în Crimeea.
Ciad colo nimic I
Oale cu ş oric I

Mi-o fă:uşi de oaie,
Fă cea. le-ai cimpoaie!
Tu ne-ai comp r om is
Cu .Luetarta'ascris• • • . .

Dar l a urma urmii,
Asta-i soarta !urmii :
Taxe să plătim;
Bani să c h eltuim.
Tot săraci să fim I

Eu mă'ntreb şi-acum :
Cum de te răbdară
Dascălii din ţ a r ă
Să·I faci de o ca r ă 7
Te creii bunăoară
Oaie po p ul a ră ?
De astăzi , să ştii,

ia •Adotol• deJa Pelro
şa.iri. Reerodasl dapl z:iaraJ cŢara
lui Mircea » Siliislra.

Public.ali

Că în poezii

N'ai ce c ăuta
•

Tu •u-ţi "

mE ma

ta I

Tu eşti doar baladă

A

Eu's în văţător
Dar nu mă omor,

Fiindcă Bujor,

M'a !rantii la tez!!.
(Atlă in p a rant e z ă,
Că l-am înjurat.
Prom pt şi a p ăsai,

Cum înjură popii
De toţi prof<>popn)
1. Bnctat - ciut la
�. •\\cmbrii tn comisiune
3. Preşedintele

https://biblioteca-digitala.ro
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T.

fost odată
d e Mircea Georgescu

Lungă marmeladă

N'ai nici cap nici coadă,
Mio a r ă schiloadă !
Te-au compus ci ob a ni i
Când îşi fur au banii
$!-apoi f!uerau
$1-apoi s'omornu,
P'un F i cio r de p1ai
$i-ajungeau la R al
D oa r pe Sadovea'lu
L- a pălit a l ea n u ,
1\ll ai pe şlea'.l : p ă rt agul
Să scr ie B•llagd.
După Mioriţa
Piesn!-ar p eni ţ a !

vorbi,
fi,

A fost odată
A fo st o fată
Cu părui dat pe spate.
A fost o fată de î m păr a t .
Ce locuia'n pa l a te
Cu părul buclat
Cu ochi frumoşi
$i gura ca o fragă
A fost o iată de împărat
Ce mi� mi-era dragâ,
Trăia intre ziduri de p3lat
Cu pâ zi t or i la poart�
A fost odată
A fost o " fată
Dar astăzi e sle m oartă
O piairă pe m orm ân t i-am pus
Cu litere săpa te

• Aici e o fată de împărat
Ce ar e l ' bert:·. le.

•

Sunt gârbovit

Azi sunt b ăt rân

Adus de tot pe spate,
Azi sunt sărac
Dar mă gân de sc la fata din pa lat.
lJio ·A�J(:aluh,

•

. '&
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sanaa sinistra- sub picioarele lor.

Cântă-mi cântecul ...
(urmare şi sfârşii)

M erse să ptămâni pe margi�ea maniilor

intâmpiaâ od

obstacole mari,

robit de g ândul că

Aocuţa.
• Ce-ar li să

dar mergea

poate n

găsesc o

întâlni pe

sumă

mare de

Mi·aş tunde pă rul şi barba, mi·•�

banii

iace un costam d e haine, aş călători

cu

tri=nul şi ce b ine ar fi J

fericit

Aşi întâlni mai re pede pe Ancuţa şi ce
aş fi !.„

cu

rioasă.

Era atâta timp do câad au

mai văzuse

lume multă.

aşa că m ergea cu

��mase fără opinci,

pi ci oa rele
din cerşit.

intrebau :
şi

mă

rudele

doar atâta cel or care· I

goale. H:ană a'avea, ci trăia

Spunea
„ sun t

au

cerşetor

duc să-mi văd satul

nenorocit

copilăriei şi

de vor mai fi trAiod " .

D ru1m ul nu-l caooştea şi nici aude mer
gea nn „tia.

După vreo două Juni

de

m ers

pe Jos

sdrobit de oboseală, cu picioarele sânge

rS.nde, ajunsese la laşi. Era toamoă ; că

f oa rte frig.
Uod< să se adăpostea_s>ă ? Cin e l'ar fi
prim i t şi cioc: i-er fi dat atenţi e, chiar de
ar ii p oves tit întreg romanul Yie\ei neno
rocite 7 Cine se uita la el. când toţ i sunt
arât de preocOpaţi ? Şi-apoi no cerşetor
ou gă seş t e os pitalitate la oraş ca la ţară·
zuse bruma.

ceala

Noaptea

era

toa m o i şi boa la ii chinuia m ereu.

Singura scăpare, era tot cerşitul.

lO!

Ră

rul de frunz.ele ofilite d e zilele toamnei.
Frigul il pătru nd ea ·prin oaso, căci au
mai a'"ea aici haine nici c.lmaşl. Stătea
noaptea _,i ascu lta tainicele

d.� ,eghe toată

,oaote d� dra�oste A vre unei p�rechi do
iodrăgosti(i ce ma l •izitau şi noaptea

banca de sub te!nl lui Emi
nescu erau perechi de indrăgosli!i, dar li
cooda m�a zkâada-şl : „şi eu am fost ca
eJ, dar imi face i m presia ci teiul neno

grădina. Pe

roceşte orice iubire-••..
V

Ioano m ult ca
viata de l a schit. După vreo donă Juni
scrise părin,ilor care o vizitară.
Trecură doi ani de la vizita părioţll or
şi p rimi vestea dureroasă a m<1rţii tată
lui ei. ŞI cât de mult plân se la această
se obl�nulse

.

veste i...
D upă înmormântare, mamă-sa, sdrobîtă

pierderi, vându to
s'mţea îmbătrânită �i nu
va mai trăi mult. Banii ii dărui Ja sch i·
tul uode era Ancuta �i după puţin timp
îmbrăcă şi ea hainele călugăreşti. Acuma
ua alături de Ancuţa pe care o iubise
atât de mult şi de a cărei fericire ou s'a
de durere du pă atâtea
tul, fiindcă se

.

An trecut anii ca păsă ri le in sbor. Tre
aece ani dela despă rţirea d e

c use ră vreo

I onel,

a căr uj imagine ii pjerise. Singura

amintire, era o f otografie ce o
sân. fra sig ură că o�·l

va

p urta

m ai

in

iotâ1ni,

dar cel p n ţin avea fotografi a, o amintire
d u reroasă.. ..
latr'o zi, pe când se plimba pria grădina
schitului

însoţită

de mamă-sa.

Ancuţa

cânta cântecul favorit lui Ione l. La sfârşit
o pod i dir ă lacrimile. Mama sa se speri e.

ai, d ragă Ao cuţo ?
- Nimica, răspunse ea ştargâodu-şi
l ac rim il e.
- Ce

Nu-i �pusese nimica mamei sale.

Tre·

imp reu oă

sc hi t şi o'a &'f'al c orai ul să-i spa oă.
Acuma ii m4rt urisi totul.
cuse atâta

ti mp

de câad erau

la

io

li mărturisi nopfile p�trecute cu Ionel
parco.I Menoilor1 oopfile petrecute

acasă, plecarea lai io armată,

ser11entulul si fuea

ia lumo.

imediat după co 1-a născut,

o reprezent a ,ie

Şi in tăcerea noei zile

mohorâte

toamnă, cele două călugăriţe
pliug

imbrll!işate

ca

de

- mama şi

omorârea

mai zjcă ceva,

ia amintirea

toamnoi,

dar fu în

mamă-sa şi

Incepu a ie fi frică. Se illdreptară sp1•

poartă.

Când

apucase pe

trotu ar,

Aacuja

se

im pedecă de ceva.
- Vai .., ţipă

e a speri ată şi·şl lăca

cruce.

- Nu mă lă sall cooilă si mor

aicea.

N'am mâncat nimica astăzi... Sunt răcit...
Simt că mă

inăd uş..• mor„. mi-e foame„.

nu mai pot ...

Dacă-mi spuneai, iţi dăde a m sfaturi fru

VJ

Baba floarea îngriji cu tot de votam en
Se duse

d op.I

Ja proprietarul din Mercai, cere ii botezi

cu plăcere, dându-i numele
cum a fost dorinfa mamei

Jooet

care-l

lisase

- Vai... looel, tu eşti... Ce s'a iatâm

Crescut cu mare greutate şi

fără m.1mă
micul Ionel, era debil. Când fu mai mare
fu luat impreuoă cu babă, do l ilao tr opui

Pu

fiu

al

plat cu tine?...

Mamă. .. , m a.a .mă ă .ă.
.

ah •.. u nd e-i şi

ta şcoa l o . Era de o i oteligcnţă

dat

- căci ou ştia că are un alt
tată - se ocupa foarte mult de el şi se

său tată

scl ipi toare. ...

lu i

gur pe strada Copou. Se duse pria oraş
şi sear"a mergea singur spre grAdiaa Co pou .
O s�ar! rece cu ploaie măruotA... Io
nel fredona vesel cântecul iovălat de la

bătrâna care ii crescuse.

să m or i a curtea D-voastră •.
l uaţi -mă, căci Dumneztu vă va răsplăti.•.
Fie· ,ă

milă de

ii didu

ce-i A•ta

baali

nişţe cărţi_.

pentru

A pai treco inalnte cân!Ud:

.... •

Dar intr'o zi de toamnl tristl,

plâns

Am

Cerşetorul

şi-apoi n,..am despărţit• ..•

rămase

bani . Vru să
aa putu.

mirat,

n!tindn-se

nedum erit la acea sum! de

se ridice si-i cheme, dar

li s trigi, dar nu-l all%Î nimoni. Ionel se
urcă intr'un tranvai ce tocmai 30 pregă·

tea de plecare şi cerşetorul nu mai dzn
niciod ată pe acel copil blond care cânta
cântecul favorit, cop il ul uita� rodul dra
gostei iograte, a l tioereţ.ei nenoroci te.• .

- E un cerşetor, mamă. Să-1 luăm cu

noi l a gazdă şi să·i dăm ce va de mânca re.

1umloa un ul bec electric, văzură pe
o eoorocitul cerşetor sdrenţeros- şi slăbit
cu totul şi luându-l de m âi ni, ii d u cea u
iocet sp re gazda lor. Afonse io ca meră,
l-au IA.sat jos şi aprinzând lu mi na, au
rămas surprinse de starea mizerabHă a
La

deabia se tiocao pe el,
co pi ci oarele goale, o barbă
'\Î. oi� 91.tio. Ql.Ui., l'< ll.;u tl p!il!g! !!!
ia\a Jni.

fără ciaiaşă,

co

Tremura ueiacetat �i gemea•

ln toamnă, parte

- �ă-i dăm ce

plecă

şi Ancu1a,

Merseră

însoţită

prin

p ână ce ajunseră ia laşi , Vizitară
cile şi l mpJrţiră

ajut oare pe

vadă in

in agonie.

şi-l ridică dia aoa. D eschis e ochii perduţi
ia orbite şi şoptea pentru el : - Aocuto •. .
c ânt ă· mi cântecul, căci ro.o.o o r, sau poate

s'o'ndura Dumnezeu să !lcap fi indcă te-am
întâlnit pe ti o e... pe tine care te-am i ub it
şi căutat o viaţă!.„
...Şi Ancuţa lipindu-şi capul do pieptul

lni, mai mult plângând, începu :
•

Te-am

adorat o viaţă'atreag,ă,

Şi cât eram de fericit• .•.

Cănd term ină cântecul, Ionel închise
ochii înecaţi de lacrim i şi ca şi cum o'ar

fi auzit ni mica, zise :

- „Ancnţo • . . cântă�mi câ otecui".„ şi-şi

dădu cea din urmă sui\are...

Ianuarie 1 '32

vedeţi cel

mai mare

film reli-

sa.

gios care

sate,

biseri

s'a văzut

Se întorceau seara din oraş spre gazda
pou. Era o s eară rece de toamnă.

zise

copil ul .. . să te

Veniti să

la sa raci.

lor co e.ra la vreo sută de metri de

s.ces.ta�i

G O L G O T H A

târzju

de mama

câteva săptămâni

de mâncare,

•

....... �·__..,,,,
...
�
....
...
�
,,,,..,
,..;,....
...;
�
,,,..,
.;,,,....

�

plec•·

din călugllriţe
Mai

Ya

mamă-sa, docâudu-s• ta bacltJ.rie.
A ncu t a il ridici p• pat. (atr'o mână

Vil

ser! pri n sate cu milo.stenia.

un nenorocit cerşetor

şi luati-mă

.

[oael căzu cu capul pe p ernă. I n trase
Ancuţa îi l uă capul io b rate

ultim a clipă...

Când ajunse l a poa rta gr.ădioei Copou. - ·euşetorului.
dădu cu ochii de uo cerşetor, şi cupri ns
Cu h ain ele
de milă.

&h. .

Iooel... scumpul meu Ionel... Dumnez:;eule ...

său.

uimitoare şi dopă ter mi narea cursului pri�
mar, fu d at la uo lic e11 dia laşi. Pretias ul

.o fi murit Ionel pe undeva şi cerşetorul
cine ş ti e . ..

eşti111. ...

singur pe lume.

proprietar şi crescut ca u n

şi

- .Acesf ceas ii al m e u ... îi... uite e
Scris numel e .meu aicea ... ii al lui Ionel...
şi îmbrăţişându-l, începu a plânge.. .
Cerşetorul se ridkil , deschise ochii im
păeujeuiţi de apropierea morţiii şi s o uită
la ea. N'o putea recunoaşte. Gândul ii
alergă fulg erător spre trecut, •pre cea
ptrd n tă pentru totdeauna - cum o credea
el - şi inc onştient murmură: „ A n cu to, tu

atât de mu lt la el şi n'ajnngeai intre zi

llsire.

ăsta ? Spune...

po cerşetor.

De unde ai ceasul

incepu să sgâlţie

ea mai blând ca niciodată.

moase, ii luai in c.lsători e, dacă ai ţinut

tul pe m icuţul lăsat în păr

Ce sl lac?...

ah ... spune-mi, te rog, de

A ucu ţo.

durile unui schit. .•.

so

Ah... parcă n'am put ere să-l iutreb... Dar...
unde ii ai. zise

spus nimica, dragă

au mi - ai

- Şi mie

I

banii primiţi dela copilul co
pierduse ia noa pte, cântând cântecal
dureros aJ vieţii lui nen orocite. . .
Descoperi la el şi un ceas. , Cerşetor
să aibă ceas I .. De und e l-o fi a•ând ?
Şi-l deslegă dela brâu.
U.a trem ur pntemic o cuprfose� Era
ceasul Joi Janei. Deschise capacul şl citi:
. .Anruţa Bujcmana şi lonLI Marin".
- Ah !... nenorocitnJ... e al Jul.„ uode-i
el... e ceasul lui.. Ab... Dumnezeule...
ţinea sirânşi

i1 va fi găsit, îşi 2ise ea. Dar,

trecutului...

Era toamna când se î ncepuseră cursu„

privia ca pria sită. Aju.ose paoă
la gr..idius C opou şi se insta lă . la poa r ta
ei. Noaptea dormea ia grădioă pe covo 

putut bucur.a. „ .

mare greşală; cll
copil la
baba l'loarea din Cârpeş ti şi care copil
cine ştie de n'o fi murit, cici ii llsas e

trccatulal ii apăreau
cin ematografică .

zilele

trerup tă de un geam ii,

li povesti şi cea. m al

Toate scenele

de

- Bietul Eminescu, �ise

rile. I one l, cu p!ete aurii. se plimba sin

o

Ancuta

parcă vru să

d erea ia păcat şi naşterea on nl

mândrea de inteligenţa

.A.r fi m ers mai departe spre loc urile
scu!Dpe, spre sa tul acoperi t ·de pra ful
uitării, dar s e sim_tea obo3 i t şi umbra
r:1orfii

G. Micu-Delabll.seşli

de

fiica -

Trecu pria sat e. Lumea i s e plrea

Frunzele ruginite

C o·
Iace.

vreodâtă .

puse o ploaie măruntă, obişnuită in toate
zilele de toamnă tân=e. Mergeau pe strada

Copoa, fără a vorbi. Ajunsese in d re ptul
gră J inei Copou.

treropse tăcerea A nccţa.

reprezi11tă

- Ce frumoasi e această grădină, io
- Da,

răspunse mama-sa. Nu ştitt dacii

şi ţie ifi place atât de mult
mie. Ea

ca m îmi

am vizitat-o odată. Să

viaţa şi pa

place

vezi ce

timile

frum os e tei ul Juj fminescu.
- Da e frumos mamă. Ar fi bine s4
mergew să-1 ved em şi acuma.
ani de când

au 1-em

Domnului

Suat atâţia

mai văzut.

Ajuaseră în dreptul portjj şi se opri ră
căci tocmai pleca un tran vai şi UD ştren
gar de copil ce cânta „Te-am ador at o

salată militărtşte. Că
lugăriţele râseră de gestul drăgăl_aş a1
copilu lui şi cântec ul l e pătrundea ia
suilet.
De-ar fi şti ut ele, că ş tren2 arul -;;A
viaţă"ntreagă • . .. le

Ionel dela baba Floarea, ce tocmai dă·
da.se ultimii bani in m âna cerşetorului. .
al tatălui săa pie rdut în neagra lu m• •..

I�U�
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O scen ă din marele film Golgotha care se va
T E AT R U L C A R O L din Badad
reprezenta la
cu începere de Duminică 22
Septembrie t 935
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„Glasul Nostru"

20 de

După

lmpl/nlnda·se 20 de ani dela termi

fesor P.

Iad, şi-a dat lnlâlnlre 111 ziua de 3
Mai crt. (lsvoral TiJ.mddairli) ln loca
Şcoala Normtll4 • Pr. Ferdinand• Bi!r

viinţa acest pltlcut şl deosebit eveni

ment.
modal şi sentimentele ce au

st�pdnil pe fiecare din noi, duptl douiJ.

jos impresii.le culese de

despdrţire,

Iancu, Inspector şcolar, care a avut

N.

puslile ce

1 9 1 5.

în

Din iniţiativa d-lui D. Dranga. fa.
gr.

I ln oraşul Bdrtad, coltgli

din sula 1 9 1 s. au rtJspuns la apelai
d-sale şi ln ziua de 3 Mal a. c., s'aa
adunat aproape /Qţl cel la viaţb, la şr.
norm„ld din Bdrlad. Actasld serie a
dol un numl1r de 77 obsolve"nţi cu
dtp!omă.
Din aetşlia 16 aa murit pe câmpul
. Din cei rllmaşi ma/oritatea au im•

de luptiJ. ln mareiL rtJsboiu.

brtlţlşat carlua ptnl1a cart aa fost
prtgallţi. Unii din ei au aians militari,
alţii magistraţi, alţii profes.:irl
dai

secun

şi pttoţi. O serie distinsa care a

dari

/n

loat�

elemen te

ramurile de activitate,

de valoare.

sostasciJ. in localitak colegi veniţi dela
fnctl ln aiunul zilei au inetput stJ

distante mari: Timiş- Toron/al, Cons
tanţ(l, Tg.-Mureş, lsmail, Bucureşti,
Braşov, tic.

ln vlaţd, Ins·

A doua zi dlmineaţd,

lmpreand ca profesorii

toţi coiLgii

pec/Qral şi Revizorul şcolar din Iocali
iate, se aflau la sedlal şcoakl nor·

male.

expunerile

alior coltgl, cari au lmbrtl
ţlşat alte cariere.
Dupd. termioatea apelatul, colegu l
D. Dranga, Institutor ln Bârlad, in
calitate de iniţiator şi 01ganizator al

acestei lnldlnlri, txpune coltgllor ln

cuvinte emoţionante avântai eroic al
acestei serii la rdsboiu şi duod rtls
boiu' ln tndtplinirta dalor/i/or de os
taşi şi cettlţtnl fdcdnd ca actasld suie

stl fie cuace < azi; oamtnl de

celt·

vl/ate şi celdţeni distln�I. Aduce oma ·
gii profesorilor cati a ştiut s!J sddeasciJ.
in safletal li inima lor, o adevdrat(J
dragoste de pairie şi neam.

;

AratiJ. importanţa acestei lntâlnlri. 1.

Ne-am dtspdrţit copii şi ne vid1m
umeni cu tdmpttlt albe •, soune d- sa

Qi �itUm

:11

lnrhth fulivlt<J.t<q

dela fcoala normallJ.

Masa colegială

Buddi, se servtş/e masr: colegiaid, la
care Iau parte loţi coltgll prtzenţ l,
la ora

1 fa rest�urantal Ştefan

emoţlonantd. Au

profesorii: P. Constantinescu, preştdln·

cel 20 de ani de despdr{ire nu se mai

tele serbtlril, N. Ntştian, P. Todlctscu

cunoşteau. lmbrdţişllrl şi sd 1ulilrl şi
lacrimi curgeau din b el�ug.
ln corpore aa piLcat apoi la biserica
• Sf. Spiridon > , acolo unde se do.ceau

P. Ursoia, v. Teodorescu

şi ca elevi- şi au asistat la slujba rt·

I/gwasl1 şi parastaslll oficiat de cole
�al Pttot Pa1oh Pasat.
coltgii erul şi

S'au pomenit
profesorii cari na mai

,

Pr. Şteftl
nesca, N. lanco. Inspector şcolar, V.

Pdnza1a, Revizor şcolar şi soţii de
ale coiLgllor.
ln timpul mesei toasteaztl d· l pro·
fesor Paul C7nstantinesru care a fost
direc/Dr al seriei J 9 I s, lnchindnd pen
lra M. s. Rtgtle, Rtgtle cullu.,li.
D l prof.sor N. Neştian, ln:hind
pentra domnul doctor Angelescu,

sant ln vlaţd.
Duptl serviciul religios a vorbit co
ltgul Mencla, Prim-Pretor din

1imlş

Torontal, evocdnd figura celor dfsptlruţi
şi aducdndu-le oma�ii ptnt· u jertfa
depusd.

Dela 6iserua. iatd�i ln corpore, au

mers la şcoala normala şi ln sunetul
clopoţelului s' aa adunat lntr'o sa/11 de
clasd , 11şezânda· se ln banei, fiecare
cu colrgal co. care a stat lll /Impui

an ilor de şcoalll.

Mi

nistrul lnlracţlunll, omul şcoalel, care

a priceput nevoile lnvdţdtortlor şi ald·

/ari

vdţdtori.

de M. s. Rtgile a ojutat pe ln

Dl

Niculae

N.

Iancu,

inspector

din 7o./Qva, aduce S!Ilutal lnvdţdlorllor
tuioveni, strltl de absolvenţi din 1 9 1 S
şi îşi arattl atimiruţla prntra act�st�
şcolar, fn

numele

Corpului Didactic

proft sori de şcoli militare, prto{i şi
serie

care a dat mazisttaţi supeTlOfl,

D·l profesor şifost director al acestei
serii, P. Con stantlntscu, la loc pe ca

ln vtlţtJtorl destoinici.

tedrtl şi face catalogai. ln apelul fd·

tru d·l

zent, mort pentru patrie•. Colegii toţi
mol/val4 prin glasul Pt. P:isat: • Pre

tele serbdrel de asiclzl.
lnchintl pentTu /nvdţdlorii din seria

lmpreund ca profesorii,

şi penlra d-l profesor Paal
Constanlintscu, priceputul profesor şi
director.

cal, ab3tnţa mul/or dlfltrt colrgi, este
in stmn

de

adâncd pietate, se scoaltl ln plcw ,„

p!lsl1d1d

un moment de linişte safle
teasciJ. ca un respect pentru memoria
celor dlspdruţl.

Deasemtni /şi araltl admiraţia pen·
p

1ofesor

Paul Constantinescu,

bun proftsor, bun dirutor şi preşedin

1915

D·l

Ok. Arieni,

tnvtlţtltor Vdlenl

FIJlclu, care evociJ. frumoase amintiri

ţenle a sufletului de în vdţdtor, ono
rdndu-ne prin activitatea ce aa depas-o
în timp.

laccbesca.

D-l

Evoci!
Rlditl1

tnvilţll/Qr şi

Paul Constantinesca profesor

Prezidentul

mesei,

face

lncheluea,

aducdnd omagii soţiilor prezente la
aceos/11 masl1, mul/umirl autorildţilor
dela Fundaţia Ref!'2l4•

mulţumeşte au

cartşti, vo1beştt de activitatea culla
rald a M. S. Regelui. Aratd cd. M. S.

mtşle colegilor profesori pentru cd au

Regele,

luat parte şi şl·aa arl1tat cuv4ntal lor.

poar/11

Wotă grija

membrilor corpu/al

de ocrotitta

didactic,

torildţilor locale şcolare, muncitori şi

modtştl, care au luat parte, mulţa

Tuiuror Ie spune: ctl de departe

pentru

care are toatd. stima,

stl se dacd. pe la satele lor cu mal

Mlllţumeşte d-lul profesor P. Cons

mari puteri, iar celor de pe wc sa

ta�tlnescu, pentru omagiul adus M.S.

m unceascd lnainte <a toţii, sa conla·

Regelu i.

creze penlru ridicarea poporului, moral
cu/laral şi economic.

fnckind. ln amintirea celor

20 ani

scurşi şi ln amintirea proftsorilor şl

lnvdţd/Qr/lor dispdruţl.
D-l proftso1 P. Todlctscu, arotd cd
aceste ln tdlnlri dt colegi
- oentru
proftSOTLi şcoalel normale, - au o
importaniiJ. m uli mal mare. Ne indeam
nd sd muncim mult. Stria care-şi si1.r
bl1/oreşlt as/dzl 20 de ani, este o se-

rie norocoasi!, a dai persona/itllţi dis

linse, magistraţi, oflţtrl, profesoTi, ln•
vl1ţl1/ori desloinicl.
Arutl1 cd aceste
reaminliri, ar fi de mare folos la /aţa
devilor dela şcoala norma/11. P, opune
sd se /aed un tablou comemorativ, care
st'l se pllsireu la şcoala normaltJ.
lncklnl1 pentru aceastd serie.
D-l D. Menclu_ pFeto, Timiş- 1o,on-

;al,

aceasta de lnvdţiUori,

din sula

vorbe�/� de activ!t1Jtea ac�!ora cart aa

piteai

dela rolul tfe lnvilţdtor, pentru

care aa fost pttgdtiţl.

mtnl· Tecuci· evocd amintirea proftso·
D·l N.

fost momente c4nd colegii buni duptl

fnidlnlrea a fost

D-l Ştefan

ettace e, drogostta pe care o are dân-

piuat.
De.;semeni impttsionanle aa fost şi

care traa preg4ti(i, întrucât în noaa

lsmall,

inspector la Fan daţi/ie RegaiL din Ba

riiL prin cart a trecut pdnd. sd ajungd
a

lnvdţdtor

de astdzi, sdrbdtoafla manei!.
amintiri din vloţa dt şcoa/11.
per.Iru profesorl

de tactic4 la

sul pentru cti din ml/Jocul cllrora

Melinlt

oe colegii

lor branşll, el au das din acea sfia·

rds

vorb eşte despre importanţa silrbtltoarei

şcoala Mllllard, care araltl imprtiurd ·

lntâlnirea seriei de invătătorl

vtlţdtcr

Stat Maior şi proftsor

urmeazd :

Ebsolvenţt

D-L P.

condcmntJm

acazdm cd aa ptlrtisit cariera pentru

sd st rep•odacd

Inch/nd ln sdniltatea colegilor.

legu!ul Maior Mlhallts,·u. brevtlal de

D·sa.le şi buntlvolnfa de a aşterne im·

propunerea

boiu şi sd se publice ln guete.

lmpreslonanl4 a fost uounerea co·

cu prezenţa

Evoci!

chipul lnvtJţâ/Qrilor dlspdraţi la

Facerea apelului dupd caJalog a fost
o adevaratd reinviLre a anti vitţl tre
cute, ln cel şase ani de şcoall1.

dăm mal

spune sl1 na

care aa apacat altd branşa, şi sd. na-i

Face

de şcola1.

D-l Nicolae

arrnţia de a ne onoa

ln · cuvinte

plint de malţamlre suf/tteascd lşi arattl
ce au fd cut pdnd acum şl ce gdndesc
cu a/utoral Iai Damntztu stl mai/aed
de aici laainlt.
D-l Constantinescu evoacd ma/ie
amintiri ptntra flecatt din viaţa iul

lul ş coalli, spre a s41bdtori duptl cu

zul de ani de

Constantinescu,

la cuvfote

din şcoa/11, pentru prcfesorli cort l-a

a vui aceasfl1 serie..

simţite memoria foştilor profesori.

Cti prutn/i la c/umarea d· lai prc

narea şcolii, seria de absolvtnţi 1915

De

ani

Ciobotaru, lavdţdtor Buciu

rlior displ1ruţl.

Propune sl1 se procure fotograf1lle

foştilor profesori şi sd le albd fitca't
coleg.
D · l C. Ioan, Tdrgul·Mu ttş, lnvdfd·
tor şi lnsptctor şcolar, vorbeşte de
memoria profesorilor dispdruţi, malţa
meşte lnvtlţdtorllor din Tutova, ptntru
sala/al t1irnls prin d·l lnspec/Qr N.
Iancu.

Ca aceasttl ocazie. seria aceasta de
lnvdţdtorl, au odunat un fond care
va ft complectat in urmtJ, pentru face
rea unei p/tlcl comemorative de mar
mura, cu numele profesori/or şi colegi
Aceasta placl1 va fi fixald la loca

lor cteced2ţi.

lul şcoalei normale. Coltgii s· aa foto

grafiat cu profesorii şi apoi lmpdrţlţi
ln grupuri, au vizitat pe D-l proftsor

P. Constantintsca şi pe d-l C. Cons
tantinfscu, azi ma�s!Ta d� lacfu ma
nual ta şcoald. normale fost elev al
acestti strii de tnvl1ţdtort.

D�spl1rţirta s'a fiJ.cat ln gara Bdr
de unoe fiecare Tn cavtnte ai:zse

lad,

şi lmbrdţiştlri Împtlrţ/.Je coltzitor, s'a
îndreptat cdtre <y?rJral siJ.u de munca

ce l·a fosl încredinţat şi penttu pros
peritatea ctlrai, au /Qcit pe nesimţite
cel 20 ani trecuţi ,u care l-aa sdrbll
torll asldzl în caldu- I sdn de mamd

al

şcoakl nonnaiL, tare cu drept ca·
vdnt o nimlm ,bittrana Mama • •

ocuia

Cu aceastll fericită şi emojloaantă

s 'au
telegramll :

expediat urmlltoarea

M. S. R'gele Carol li - Sinaia

Promoţia analul 19 J 5, a invl1ţtJ/Qrlior absolvtnţl dela şcoala normaltl
• PrlnclpeiL

Ferdinand•

care poarttl
în·

Pasat din Oheorghienl

/regilor de hotar, întruniţi la anivtr•

Ciuc, din aceasltl serie citeşte câteva

îndreapla gdndul ca devotament neclin

versuri ocazionale la adrtsa profesori

al Culturii şi dtstlvdrşi/Qr al Unirii�
slrigdnd Stl trtll(i Maiestate, Sd trtl

lnchind pentru lnvl1ţlltorli din Ta
C. s. Preot

tova.

lor

şi cantl1 câteva clntece din timpul

şcoalei, la

care se

asoclaztl toat(J sala.

D·l C. Consfontinesca, maeslrll de
lucra manual la şcoala notmal(J din
Bârlad, din seria aceasld de lnv(Jţd
loti, e >octl antle a mintiri din viaţa
de şco

2ltl

şi din cea din marele rdsboiu.
sdndtalea corpului di
dactic dtla şcoala normalll.
lnchiniJ. ln

D-l I. Ghenciu,

Subrevlzor şcola1

din jadeţal Tutova, evoctl amintiri din

viaţa de şcoald şi din cea de lavdţdtor.
D·l N. Declu lnvdţl1tor Sascul-Pulna
vorbeşte despre Impresiile din rdsbolu
şi importanţa zilei de astdzi.
D·l V. Pdn zara, Revizor şcolar
depusiJ.

ct

treb ae

tn activi/alta la zi de zi.

Tu/ava, vorbeşte de munca

SiJ.

deschldd o viaţa noul1. Stl se so/1dalizeze corpul didactic.

se

D 1 A-teni, lnvaţtuor V4ient-Fi1.Icia,
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numtle Augus/ulai Vosltu pdrinfe

sarea

t/J

d

. 20

an! dela absolvire, îşi

dtte Majestatea

vonslrd,

Voevod

iasctl Dinastia şi Patrlâ.
PreşedinteiL adundtii,

Prof. Paal Constantinescu

La telegrama expediată s' a
mii următorul răspuns :

pri 

M. s. Regele mă autoriză să ��
transmit înaltele sale mul(um m
pentru sentimentele de omag_'.u
:
exprimate din pa�ea promo�e1
absolvenţilor şcoale1 normale Bar
lad, seria 1915, cu prilejul a 20
ani dela absolvire.
Directorat seetelarlatulal particular
al M. S. Regelui,
(ss) Eug. Bahman

Bucareştl Palatul Rtgal

Publicai şi it& "VoinP, Şcoal&i", ce\•Î.ltl

direcţia coletu.lui

�� su.b

Puel MdiDte de: la (5llU1

-

�,�: �

Redacţia şi administraţia
Satul Vllleni

Com. Bllseşti -

asu

Jud. FlUciu

LEI

3

�ARUL

Organ de propag andă culturală la sate

. l . V. BALAN
Redac tori :
Preot O. DUMB�A VĂ-Bârlad

A

li

p

A

R

.

E

L

u

N

A

Director : GHEORGHE ARTEN I

Teatru sătesc
Maimutăreala oraşelor a blagos
lovit satele cu piese idioate, jucate
prost, pe nepregătite, de oameni
fără nici un fel de chemare. Ai
zice că orice băeţaş de liceu, odată
întors acasă in vacanţă, îşi desco
pere daruri actoriceşti şi pricepere

R

li

A.BO!fA.MBNTB :

Pentru plugarl. •I ele.t. • 00 lei
funcJtonarl . . . so .
ln.9UJUJ:ll • • • • • :100 .,.
-

. „... „.„... •• pllt•ff• '"•J•f•
Jl11.aaciarl fi real.,.• dupA la•elall

Administrator : A. CARTU

comice şi rare ori accentul !lor
l-am simţit mai adevărat.
„Cum citeşte dascălul Petre Ca
zania";

• Discursul
prefectului"; „ Cu
vântarea părintelui"; . Percepto•
rul sechestrând bulendrele"; Mişu
ltalrală.
Ralea şi ţoalele lui Moş Ion".
Fireşte io asemenea imprejurari
.lnmormântarea", şi aşa mai de
iţi este dat să vezi prin serbări
parte, sini titluri şi tot atâtea sce
adevărate grozăvenii care ip fac
nete de oesfirşit haz, care nu-s
părul �ăciucă, şi-ti pun amar în
dau numai icoana ' desăvârşită a
gură, scârbindu-te pe vecie de
satului, dar luate în sine, sini bu
căţi de admirabil teatru sătesc,
teatru sătesc. De ce să oe mai
mirăm atunci că sătenii nu simt
admirabil compuse şi admirabil
Seria d e absolvenll normalifU b4rlidenl 1915, fotogra
nevoia acestui fel de artă, nici s'o
jucate.
flatl in curtea fCOalel impreunil cu profesorii respectivi.
vadă, nici s'o creeze.
(Vezi darea de seam! ia pag. 2-a)
Se te mai întrebi acum dacă
privitorii înţelegeau şi petreceau,
Şi totuşi naţia· asta românească
cind tot ce li se arată era ştiut şi
este burduşită de talent actoricesc
creiat de dioşii şi pentru dinşii ?
şi de simţ teatral. Dovadă o'am
Să te mai întrebi apoi dacă flăcăii \
să-i dau pe- actorţi· -c.u· nume mari
noştri au drag şi -priceperi!· ·Jf!'" „ ităto'i1a' ii15!1nsuliil ă sfru scrii-'
o
·o �cnt,,,i«; �il lz!>ân da-ştiuţi de noi toll, el am să pometeatru?
tor d. Victor Ion Popa, autorul
nu va mtârz1a � Y!!!� Qf! t�
Nu, hotiri t! Pricepere.a N..!!2.'it?
IJ.i:.K �itl i!e\li w.�m.irl W&�t\ţ 11\ţ
obst�c_ole se ''l'r m ai ivi în cale
cunoscutelor opere de adâncă şi
p
.
lipseşte în aliă parte şi anume
noi in Dodeşti, unde vipla lucră
oncâta energ l� va mai
subtilă analiză sufletească : ,Ciuta",
�
conducătorilor, peotrucă numai
.
cheltuită.
Muşcata din fereastră", "Velerim
rilor grele ne-a împiedecat să cău
aceia se iocăpăţioează să dea piese
R�ult�el e •llu oci
şi Veler Doamoe" -opere ce i-au
tăm a pregăti piese şi serbări, aşa
i de până a
neghioabe, falşe, cu morală umcum JUStiffcă P<' dep lin iocr
consacrat
numele
(toate
fiind
preîncât ne-am mulţumit să improvi flată, goală şi plicticoasă, piese
edertll
cu care M. S. l..'ege ' c a
mlate de forurile competiote)îoconj•
zăm câteva şezători cu totul aparte
care n'au nici un fel de legătură
rat-o încă dela l'nc.:: µ „ ,
anul acesta, satul Dodeştl-Fălclu
în felul lor. Anume, în două se sufletească or i de interes, co viata
s'a bucurat de marea cinste, ca
Neobositulu i c ercetător al W
nine seri cu lună, oe-am ad11Dat sătească. lnsfirşit bucăţi scrise d e
u n a din cele 25 d e echipe d e luoelor sufletului omenesc . Victor
oameni pretenpoşi, şi fără pic din
' d
cru studenţe�ti să vină prin stăcu toţi flăcăii la olaltă şi în cân
Ion Popa, ins1•ectorul funda\ld
barul care ei s'ar cere.
ruinţa d-sale şi să lucreze in acest
regale şi con d u,·;\torul
tece şi voe bună am pornit-o ba
echipei de
lntr'un cuvânt, vreau să spun
sat şi cătunele învecinate.
lucru dela Do1ll''Şti- căru
spre imaş, ba spre Valea Oanei,
ia ii cucă teatrul sătesc nu va putea fi
Echipele acestea de lucru, anoaştem toată 1••iterea de
muncă,
unde oe-am aşezat la taclale şi
făcut nici odată, dacă el nu va
vân � î� alt�1 patronaj al M. S. Retot
_tactul,
to;11:}
.
priceperea şi
porni în chip firesc. Adică luat
glume, la chiote, ghicitori, coruri,
gelu i ş1 fn nd puse sub directa
toată ardoarea na care ţine
să a
de-adreptul din viaţa satului, în
poveşti şi istorisiri. Au fost şe
conducere şi supraveghere a maducă o rază dl! lumină şi muitu
chip revuistic, dar luat chiar de
relui cărturar d. Profesor Gus.ti:
zători în adevăratul înţeles al cu·
mi �e ş ��
... tul gospodarului
oamenii satului şi jucat tot de ei.
directorul general al Fuodaţ1e1
mai oeca11t del;i l:tră. ii urăm d in
vântului, dar şezători fără stângă
Conducătorul ori care ar fi el, să
" Principele Carol", au menirea ca
inimă tot . su,·,·,•sul în măreiata
cii, peotrucă totul decurgea de la
nu cuteze a-şi arăta vrednicia lui
muncind împreună cu sătenii să
operă ce intre1•rln de acum
la Oo
sine şi peotrucă nimănui nu·i tre
decit în legarea la olaltă, în înajute în cât mai largă măsură la
deşti, iar echl pt'( de sub
iscusita
şlruirea şi alegerea scenetelor şi
cea prin cap să se aştepte la alt
întărirea şi· ridicarea culturală a
d-sale con ctucer,,_ ii dori
m ca la
observărilor făcute de săteni.
_
ceva decât la o plăcută şi priete
.
satelor.
sfârşit� celei •ltutăi etape de ul
Victor Ion Popa
N
nească trecere de vreme.
ici că se putea un gand mai
cru, sa se P•h1t1\ clasa printre
frumos şi o operă mai folositoarei
cele diotăi ec hl11e care au put ut
Şi cu toate acestea, pentru acel
Entuziasta primire făcută echirealiza în aceslr l re i luni de voi ră
care a ştiut şi a vrut să vadă,
- un max_lm11111 e
pei regale Dodeşt�, cât �i celorle înfăptuiri, d in
„
_
ceasurile acele au fost minunată
frur.nosul Ş• _pre„ bogatul
1 lalte din restul
tarn, da masu1:3
Ne plângem lofi, că via/a·i greo,
program
.
.
învăţătură în pri;vioţa teatrului să
în care po � orul e �0�1c �e o p_n:
Cd rdul s'a'ncuibol tn ea,
�I mal!et mtsluu l ce de sus fi 11'a
menire mat adânca şa mat rodmca
tesc. Ele au dovedit cu prisosiolă
mcredmtat.
Cd ne·a robii pe veci amarul
a vieîii de toate zilele.
nesecatul izvor de haz şi de dar
Şi cu venin ni-i plin paharul.
_
01 lt 'OIWHE ARTENI
Vechile aşezăminte, Şcoala şa
te.:tralicesc, care se poate afla în
indţitor
Biserica la care s'a adăugat acum
Dar via/a ca să ni-o'dulcim,
Viile.ni-Filei•
flăcăii noştri. Dar de bună seamă
în urmă Căminul Cultural, sunt
!Vu·i deajuns să ne bocim :
astea toate nu s'au arătat în piese
căile prin care se poate realiza
Se cere-o piind inoire
învăţate pe derost şi spuse papa
această primenire şi ridicare a
ln sim/, voinfă şi gândire.
Din cuvantare� M. s. Rege
lnl
vieţii satelor noastre - şi cari cu
galiceşte, ca poezioarele năroade
ţl ootă echipelor .sl111l„11teşti
regale io aeut
iubifi,
os
t
au
f
mei
roti
căldură
/
şi
stăruinţă
De-aceia,
atâta
spuse la şcoală. Ci în glumele să
trccal, la pi•··„ " • lor
spre sate.
De vrefi tn bine să spori//,
recomandate de către M. S. Regele.
nătoase şi ascuţite dintre dânşii,
Porniţi spre {inia muli plăculr'I
.Când veti nju;; u„ acol
Gândul regal a fost înţeles.
o, ducell
glume prin ·care treceau în revistă
Pe calea nouă, nebăluld !
satelor ace s toro loalii
Alături de toţi i;eilalţi osteni
dragoste•
toate întâmplările şi pe toţi oa
Mea şi toi sufl� 1„r Me u. Sper
tori pe ogorul rfdicării n <?_�tre
eJ
De-această cale n-ea vorbit
menii satului, imitând oamenii şi
dragostea Meo tl •ulle lul
natiooale, studentunea ro�ana-:
pe care·L
Chris/os pe cruce răstignii :
reeditând scenele vrednice tinerei
a m pentru ! a ri tl Mranii notbi
nădejdea unor zile de cal II_!al
vor
E calea jer/jei ş'a iubirii,
de minte.
putea sl ra die·,� 1 ,, sufletul ,1 dl'•·
dorită strălucire-s'a pus de la 10E calea păcii ş'a'nfrăfirii.
gostea pe C�rc 1.., veti pune fa
Rareori am văzut în viaţa mea
cepul în slujba acestui înalt crez.
Pan Halipa
munca pe c are #J.0 cer•.
� ""�;
•ninnn�f;
Avântul cu care ea a plecat la
<:: PriP flp �r:P.nP.
O>. "'°'J;„ Mnldnvti"

Echipa Regală. Dodeşti
r liicru"es!e·

sufl

Pe calea înfrăţirii

I
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. mal de .utln!�, t!'iil
izt.
l
lnvlerli_ DofJJlai

omenesc

ieriiuea

·

neamalai

Zilele IUesut

Paşti/o;

•,

sun(

l�s4

ţinatari unde se fac ln Vinerea seac4
şi chiar Mlil(l. in s11,;i4/nti�d Patimilor
dar mal rar.

Se lntre!Jaiiiţeaz'il oalJ/e de gMnd
'
.

.
. '
uneori şi cele de p
i
c
here, şi chiar cele
de raţ4 şi oa4 ·p4r4site (cele u n'aa
·
btlnllţ) de gdscd, caret!, cu111 e în Ba-

covina şi tn Ba�"rJJ.
.
.
J
Mtlcar cil kgtnaile na vorbesc dectU
.
.
de outl roşii, romtfniJ fac de PQ§ti na
numai ou4 roşii,

fi

�

galben, verde, albastru şl negru
O deosebi/4 mtlestrfe pun ro dncele

Jud e cată
dreaptă

ru liL � t;/ll/IU. -� ;,ţ/4. lui dar..
ca a1z· rtirf de pat şi gdur/J ln

;e fau

pe care

(Braşov) saa muncite.

I

ii

spune :

să-ţi mai dea una,

PEIU- Bârlad

primeşte o palmii ... şi ii m a l dl: o
palmă.

îl spune evreul ui:

Călugllrul nostru

şi nici un a

senin

cârpeşte

obraj_i l roşii

·

Bste drept că Hristos aşa

a spus,

bucuri e îi

de

cA am d reptate?!.
Dar 1-a întoarce foaia şi v ezi cil
. spune mai departe ii spune evreului
citatul. Bvreul

plin

spune : Apoi vezi

călugărul. .Ce lie nu-� place, altu ia
ou

răs

face· citeşte evreul plin de fricA

<Apoi sil n u mal faci aşa• ii spune

călugărul şi îl la la biUaie pe evreu
de îl lăsă leşinat în drum.

Preot D.

Dumbravli

Aazitl dela bunicul meu
din Şuiet.oa, T. Chiriac

.

�

cu

şi scoate sf. Evanghelie arătându- i

şi îl spun e : Ce în
semnează aceasta ? Nu ţi.e ruşine?
Evreul îl răspunde : Hristos al vos
lr u a poruncit cil de-li dă cineva
o ?lilmă întoarce obrazul şi mai

.

.

-

Ştiri şi i:nformafii.

I Sâmbiltll 2 Martie c. s'a stins
0 · GLASUL NOST�U· ureaz4
din viaţă în vârst! u aut, vredol
Iubiţilor săi colabpralori, citl_torl şi
cut :ii neobo.11it.!i.I .llljjptOr al iitt�f!!
:.Q.rJi!11ito�I . s!rbitorl ,.-. fericite · . şl
g�dnrf bune de îgfrlijlre la l]]UDcli lui preot Costache Artenl dili saciµstltil şi, sporgic;li -� orice tărAm . tul Oura-ldricl jud. Fi!Cio.

lnmormAntarea distinsului preot"·
tlictit' în ziua de 5 Martie 1 935,
într'o atmosferli, de adâncA întris
tare a tufuror locuitorllor din·
ldricl şi satele învecinate.

de_ . activitate omeneascil.

20 am
dela asolvirea Şcoalef Normăle dbi
Bliiad (seria 1915) o mare pBrfe clin
colegii locali au fixat definitiv şi

• Pentru sltblltorirea a

s'a

I Pentru halta c. f. r. cVălenl>,
prim4ria corn. Bils eştl a depus su
ma de 2000 lei.
Aşteptăm şi pe celelalte comuni

Irevocabil ziua de 3 Mal 1935, {ls
vorul Tllmllduirei) ca data cea mal
corespuudloare şi potrhitii.
lnUllnirea se va hsce tn aceastli
zi la ora 9 dimineafa ln localul
Şcoalei Normale.

llă llepuaă sumele f4găduite. Ru
gim pe d. senator de Făklu B. TAnă·
sache de· a face toate intervenlrlle
posibile pentru ca această haltă să
ia liloţll cA t mai curând.

I Ciminnl cultural din Şaletea a Inat
numele de • Virgil Caraivan•.
An fost declarati : Preşediale de onoare
P. S. Episcop Nlfoa.
Membri de oocare : Nicu JuvarA, Vir
gil CaraiYac, H oraţiu Eremja, Pr. D.
Dnmbravi, Ooorge Coatu doctorand în
litere. Nfoo Petresc u prim-preşed. trib.

Oaz eta < Cuvânt Moldov en esc •
la Ch!şinău, cu nespusă
d urere anunţă moartea fulgerătoare
în veci neuitatului el redactor Al.

.I

ce apare

Vaslai.

Membri aclivi : Preşedinte Pr. Matol
Hâncu, Vice-preşedinte N S. Popa iov .•
Secreta r Ob. Popa student, Casier Sp.
Arieni. Me mbri V. Iorga , Cez. Guzganu.
Gr. Nastase şi Gr. Arseai.
Căminul şi�a procurat aparat de radio,
are muzeu. bibliotecă. La 30 Aprilie ziua
III de Paşti, c.iminul organize az ă o şe
toare cul turală artistică u rm ată de bal.

a po

David.

:

celăl al t o br az

va li·
D-l• G • 1Mict'• Dela b!iseşti '
•
părl tn curând f �um?:sa drai;i ă 10
2 acte .Olasul lmme1 c are s a reprezentat la ser b a rea culturală din

r

I

din

teşte ta evreu

d răcesc

ş i evreul mai
câ rpe şte o palmă că lugăru l ui . care
nu zice nimic şi porneşte spre m o 
nasti re.
Ajungând ac asă nu spune nim ic.
/ori: albll., galbentl, vetde, albast14.
cu getân d ia si n e că H i stos a zis
neagr4 şi altele.
De obiceiu oudle muncile sunt mal aşa şi că trebue să sufere. A doua
zi călugărul este trimis iar aşa l a
ute dectU jierte, ele se trec
malt ne/i
târg. evre!!I i i i esă înainte ca deobi
oe rând tiintlo culoare la alta im•
biceiu şi iar îi cărpeşte două palme.
piestriţdr.da-se cu toate culorile pdnă
umzll,
dirz
Bietu! că1ugăr tace şi pleacă _scan
culoare:z
la
ce se ajunge
dalizat a�zicand însă nimic, dar cu
care infăţiş•azl1 cârr:pul.
Î hotărârea de a nu mai veni la târg.
Acest soiu de oq4 nu se pna mănâr1cd, ci se fac şi se ţin mat mult de l Ajungând la monastire, povesteşt�
j unui f rate căi ugăr întâmplarea cu
frumuseţe.

aşa

ciuturii. Călugărul revoltat se

runcii aceasta în Evanghelia sa zi

şi

iar evreul ca

palmă pl!ternică cillugărului, de
er a să se isbească cu capul de

când: de iii dă cineva o palmă peste
obraz !oloarce-i

marginea târgului

lecui ungându-le cu miere
•'!'••lecată cu lot atâta apă.

putem

a lbine

de

zi fratel e că

o

Ş pe
iientru

Hristos al vostru

la

a-i da la api!,

nici alta,

Glinslty

aceasta? Bvreul cu un rAs

Le

vas,

şi cel dinlăi,

deobiceiu iesll înainte

o palmii peste obraz, de a vllzut
bietul clilugăr numai stele verzi.
Călugllrul nostru speri at şi re
voltat îi ripostează : Ce însemne ază

ţinutari şi scrise, pictate; lmpiestrlţate

Atelierele G rafi ce N.

spre

întoarcere spre monastire, la mar

Oadle lncondelate se numesc dap4

la caloarea dori/4.
OalJle mane/te sau necdjite se deo
sebesc de cele picate şi impiestriţate,
fiindc4 pe când cele dinttl/ au numai
doutl ca!orl, ceia a câmpu/ai şi a pi
"
cătarli, C�/e muncite au mai multe CU•

opreşte caii

ginea oraşului, de un evreu câr
cluma,r-, care oprea pe cAlug4r în
loc când îşi ad4pa caii, şi la un
moment dai ii cârp eşte c41ug4rulul

prim4vara.

se pan

şi la întoarce re, ca

fra,te C!lit�Ji-, cti c!ril ta
a
aduţe allmt00 fe I.a mooastlre.
Fratele c41ug4r, un ascet des4vârşit şi p4truos adânc de precep
tele lui_ Hristos. era Jntâmpioat la

o pune plagarul ln brazd4

Fiecaro oa daplJ ce s'a pica/ sau
lmpletrit ca cearlJ se pun deoparte sd
se rtlceasdl ceara 1t numai dapt: aceia

Zis şi făcut. Adoua

StarejuJ unei Monastiri trimetea
regulat în fl�care zi ia ora
uii

din lllam4, a�ifnl/ trecut ia mi;1oi an
flr de ph � par�, � s4 poaÎ4 serte.
Cap4JaJ ca cdlţl fl ca docul se moale
ln ceard de Olb/ne topit4 lnir'un vas
tar pesil! dar4 se pan c4rbant de tda
pisaţi ca sd cr,pete ca/oare nef!Ticioas4
şi apoi se fac ca condeia/ pi! oalJ /t!la
rlU desemnarL
Cel dlntal se lncontkiaztl //erai
plaga/al, ca letnfl ct: e cea dintai an.!Jil

săpun lolr"nn

lugăr de al doilea se duce la târg

sft.nţenie datinile şi obi-

V.

o buca lă de

evreul şi acesta se of�ri a m erge
el în oraŞ a doua zi.

CaJese de :

tr' un btlţ de lemn, :lnf4ş11raJ ia llli ca

lntnglnu pi! (l!n4anva. Cioeai

Se rade

•

D-na Maria

fac ca fekşteal, nu

sa!Jflrt!

.

\

Sbârcllurtle, pârleala fi
sgârleturile u1oare ale
obramlUI.

daci in
do hrean

Contra purldlor verzi depe
pomi.

n. tta, salait!nd cititor/I cu creştinescal .HRIS TOS A INVIA T"t·

mit pe alocuri şi ITfDtoc, alcdtait din

ediţi.

.L

; ;,

fa
/

seamtl cele din Bran• jud. l'iJg4raş cu
desemnurl cari aratll viaţa plagara/ai
credinţe nioştenite din sv4moşi, {lor/

pllt cu

;,.

ce1a
r
..., vechi creşt/n-.
. ...,.tJ• care sunt o
.
rz_eamuJaJ nost,a Românesc.

oa4le .lncondelate, care se fac ln jad.
Argeş, Ftllciu, Ddmboviţa şl mat cu

lncondeere/e se

La p te l e p�oaiplt.

Se păstreaz.ă
ai malte zil�,
lroducem . .in vasal cu. lapte foi
c_are im piedică acrir;ea.

4

Pll traţ1 ca

noastre ln lncondt!erta autor mal ales
ln ţinuturile del:I mante. ;unt vestite

şi altelL

beţi apă rece ia care turnaţi puţin oţel
d.e via, sau puţi_nA .zeamă de limâe sau
beti ua plhăruf de rom.

de
oa,ea ioarelal, I.ar cea ntagr
lJ din
.
scoarţd de arin nef!Tu, coa;a
de nac,
fierte ln :pă şi lmpietrite
cu piatrt:
„ saa "uşte de borş
acru

ci şi de alte culori ·.
·

mesteci

C:on.ira gr�tă1� �inĂtur1Îor.
, Sug�ţ; bu,ăţel� d� ghh;j.i .cnrată, orl

r;:1e

en4.
. .
j-.o C(!loare� gal/JentJ o mai
Clip4t4
din sc arţa de pddareţ,
laptele câinelui
droblţ • muşeţel (rom
aniţ4) şi altele.
A"
o ie se lntrebuinţeaz4 la
'.
fard
a • scoarţa de llrin roşa,
..
1/4, tkspre care se cred/!
/4
:.ar�
P�
cd ·e
s„
o
pz ca sdnge/e Dom
. na/ai.
C.oIoarea verde se captl
t4 din dede(ei
şl brăndaştJ· ' fn Moldova mai
,
ca seam4
.·
1n ftnatal Fl1tciu
lat se lntrebainţeaz4
floarea soarelui.
caJoarea albastră tot
d.
tn s11mdn/

ltitku/Îilcfrt sunt /oia

ŞI S4mb4ta

·tl!·

apă pâni_ . se acoperi săpuaut,.
bine apoi ln timpul mestecării se
toarni · şi' ·jji/thi · gaz (au prea '!'�lf cici
arde lrnnselef' �I c1i ace&sri sotuflio 'so
ud! frunzele. ·
ffeclnt se ved9" în mult o jamilate do
ori. Dln nrzi, j>nricll-·devfo negri-adl
c:A a n trecut pe lumea c:ealalti..
(Lucru iacercat şi de noi cu deplin
succes).·
loa!'ni

se

. �inie

�
;
;:; r

c4nd s•a ridicat din mormdnt

biruind moartea.

Mare

.

şl ln aceea . a paterei lat
li prefaci! orid� albe

DtlnlJUzeqtl ik

ln roşit„

p4catelor

Dureri de misele.
pe ele . r'dicini de hrea� şi �u·" '
r_erea îţi vii_ trece.

Oa4Jt! vopsit/!
.
· l,-'J
· .,, 0 slngw4 caloarl!
.

ll1lllc
lU # . .11ş
· .. ,
. .
�; . . . .
,-�
Rw;uik
. zn /enuţ de oa4
ile il
� � f
0
�anj
s� fierb ln pa dln
oala
�
ca ro
/ 1e;e P m4drtl! de Vineri sear4,
.
se scot şi se pan 1nv
apo
,_,un vas ca
„ ·· ·•
·
pelin ca care se şterg,
·
pentru a le da
1adu se lntrebainţ
eaz4 s/4nm
· 4•
_, .
Iii loc de le,:/en "
e oa4, ţtlranciie mal
faio
c oile
ceap4 can daa oa/ai,
· oloses
· fi . '
c
ea lf'llb
.
li!

ln .s4r/Jd.Jsrlrea

Din legmde/e 'po_ or�ţ� ·nosirflf ft!letit!
Jt
c4 romdnii tac oa4 roşii dl! ,;,...0 ţ,
• "' •
.
.
am111tlrt!a v4rwll sdn-lai
..laJ H.ruios,
pentru

·

- , c;an

-··--

Săseşt i, la 26 Decemb rie 1 934.

,

§ ln

satul Văien i� p ri n

buna vointă a d-lui Maior Cihod ariu-V aslui.
• Eduard
a lu3t fiintă biblioteca
Ghica• cu un număr de 250 volu·
me deocam dată. A d u cem şi pe 8·
ceastă cale multum i ri le noastre distinştlor "donalo<i,

https://biblioteca-digitala.ro

Poşta Admi nistra tlei
S'a mai primit următoarele abonamente

pentru care aducem celor in

roasele

noastro mulţumiri.

drept căJd11-

:

Librăria fminescn Bârlad 80 l ei Ioan
Baur
Anamescu agronom 80 lei ; fr.

Jdrici Fălciu
Negrescu Ioaa
Preot V. Ciobanu Viltote;;tl

80 l•i ; Căpitaa aviator

Gura

I Gaiali 100 lei;Gb. Popa lavăJAtor Dode_ştJ
80 lei;
J ffălciu
ălciu 80 lei; ş1 V. Căui a institator Bar
j lad 80 lei.
i De Pa şti
;

j

!
!

j

J

'

'

j

1

adm!oistrator Moşia

Ragăm pe Damnezeu acum.
Să •ă aetczească al vie ţe i drum.
SA vă păzească de nevoi,
De griji. n ecozuri vechi şi noi.
Să petreceţi ia plăceTe,
Cu tot ce i ai ma vă cere.
Jar noi, cu cal(etal carat.
HRISTOS A INVIA î !
ice m

Vă s

:

Personalul Upogr.-a.tJel

e cei .ce
d:-e:ad:u""'.
păs
-:,
„a: ec
fi:il,-:
abs.n
_
po
es
rt_
_
i , aa
;;N,.";:iod·-

seri< .

·GLASUL NOST�U •

6)

cântă�rni . câritecul...

Ionel ·merso

IV

-.no

. 4jaase ·la o . slâni

"(urmare)

do

doai Inat pân!

ce

pe coastele mDD!I·
' lor CarpaJI, DDdo so lo•ol ca cioban.
Ajunso acolo CD foarte mari greu�.
Noaptea mergea Iar slua stitea a.scuas
ia desişul p.ldurilor. Hraa.l avea câte o
.bac!!ic! de caş co o c!p.lta do la neo
stâa.l şi cu r.ld.lclnl de burueue, ghind.l,
etc. Atâta mers pe jos şi alimentaro
proasti, n !icu do oertCDDOICUL Cum
.
ajaose la stâa.l, ceru de miacaro şi mine!
atât de mult, c.l se mlrar.l ciobanii.
Dar când Io spaşe c4 e plecat de mult
do-aca.si şi ci nu mal are pe nimeni. se
laduioşar.l şi-l osp.ltar.l ca pe un frate
al lor._
••*

I

An trecut neo zece an i şi Ionel so
sch imbă CD total. fra imposibil sJ mai
recaaoştl pe Ionel de alti dati, La stâni
tr!ia foarte bine, totul se potriTea cu firea
lai, dar avea muştrirl ele conştiinţă. !magi aca serge ntul ui i o anseso Teşoic ca el,
ii urmliriso la fiecare pas. erau zile fra·
moasc, cum numai pe coaste le munţilor
:suot şi looel la margi o�a uoui şăgalaic
pâr!u, =· fDfOa oebDD la Tale, doinea
dia flaer cântecul favorit, cântecul ce
Ancuţa i-l ciot.ise cu atâta m.ăestrie ia
n euitatel e seri. Acest ciotce c uprindea
tot romaouJ vieţel lor. la looa Mai s'an
cuooscut �i iotr'o mohorâtă zi de toamoA
s'au despirţit când el plecat ia armat!
şi in tr'o mohorâtă s:i de toamoă a plecat
ia l arga lume.
La aceste amintiri dureroase scăpă Huerul din mioă şi lacrimi ii c urgea u ia piriu. ce poate le ducea pâal la Ancuţa
acad. �au poate Jua co el ecoul cânte-

cuiul !_

fj zicând de
• Dar pidrinf:IJ �el ca-0r
mino f Mal ales niama care m'a inbit ati.t
do mult şi c.aie c.ad ml l'odca, plâagoa
„

•

•

•

. . .• .

. �i s'a11 dus teate
toţi
;, au dll5
•
do b ucur_ie. ""
.
_ de
cu toate lrumuse�· trecutului pllll

farmec•.
.
Peste acest noian de amIoUri, a părea
figura sergeatalal.
Ştia slgar cli sergentul e mort, iar el
<:rimlaal ,
Dela UD timp, nea halaciaalii. ln fie·
caro seară f.kea rag!ciuai , siua so ruga
pe câmp, dar ia zadar.
Jntr'110 des� de pomi pitici ,
.pârăulul unde· doinea câatecal dureros al
tinereţei, Începu sA sape, intr'o stâncă din
maial piir.lula_i o bisericu14. S!pă câte•a
săptămâni şi lsbDti sli fac! o cbilloari.
Pe pereti săpă diferite forme do slia ll,
făcu nişte co11delo de lema, aşa că bi se rica!a era şi 'umioată. Venia ia f iecare zi
la blsericntă ŞI se ruga. Dela ou timp
vealaa şi ciobanii. li credeau u n slânl
anum e trimes pe acele meleaguri l ipsite
de sate.
Ce frumos, ce pitoresc, la malul pâ·
răului o bisoricu!4 impro•izat ă şi el să
cânte rug.ăciuoi bisericeşti, iar cei lalţi ciobani, iageauachi, să a.scuJte smerili sla Yele
Joi. Aveaa no mare respect pentru ei
pe.atru călug!rul lor care nefiiiad bărbie
rit de atâţia ani şi netuns, avea o b arbă
maro şi nişte plete l aogi pe spate.
Dar ia zădar rugăciuni, ia zadar 1ile
de post, ia zadar totul„ căci imaginea
sergentului ii urmăria. „Au trecut peste
2ece ani. Unde o mai fi Ancu ia, işi zise
el·. Scoase ceasul. Era ora opt seara.
Văzu capacul I'd care era s!pat numele
Aocutel alături de al lui şi această amin
tire (jurimâot) ii făcu să pl!ogi. O luA
hoinar pe câ �p. Se iotil oi co ciobanii
cari erau cu oile şi rămase cu ei. Le
po•esti multe glume şi amintiri din tiaere&o
numai amintirea care ii rodea .sufletul,
a'o poto do.svAlhi.
era o aoapt•· frumoasă cu luai ·plini.
Cântă ca cJ obaai i, Je cânt! ai a flner ·Cio
tecal dureros al Tieţii Joi. Pe la m.iesal

la marginea

,

I

Co ltul vesel

de G. Mlcu-Delab4se�t1

Multa cheltal•ll.

lriri nori şi ;roato palia o ploaie
toreuţlalL A doua zi s'a dus la bisericu!L
uoplJI se

nas, la trea b.I

NfPOŢII : Da

cisl IDDDdali. Na . se mal cunoştea
nimica. Parte dia bisoricală era rupii' de·
ap.l iar restai îa!molită. Se 8.fed _ pe
maial pir!ahd, lbgi bisericală şi cbtilld
câtna cântece bisericeşti, apoi cbtocal
fa.,.orit, care·l duse în. Jomea tinereţii.
Se Tedea copil trilad firă aici o griji
se Tedea laacţioaar şi figura plăcati a
Aaca!•I, li ap.lru;
•Cine şUe dac.l Anca!& na s'o li c!sitoriL O fi arind şi copil, ea m'o fi uitat
pe m ino. ŞI eu pentru ce mal stau aeao·
rocit po aceste meleaguri ! Voia pleca
iar.lşl hoinar şi, poate, o •oia întâlni
Yreodată• ..•
Vroia să plece, dar firă s4 ştie doba.
ai!. Ha se u mal dace la stld, ci ••
pleca deacolo. era dureros s4 se dospartl
de ciobanii ospitalieri, cn care--?i impirtlşise bucuriile şi aocazarilo atâta timp, dar
o putere neTizoti ii chema ,1 mai presus
do toate imaginea sergeatalai, ce.I urmăria Ja fiecare pas•..
Iocepn.se a insera. O seară rece "i frumoas!. Mal la nl o, la neo SO de metri,
o căprioară venJ si bea a pi. No-I •ă:ia.
Se apropie de pirăa, încer� să be� , se
mal ai!! imprejnr, b!u puţini apli ŞI aşe:zâ.ndtMJe Jos. iocepa să spele cu gara o
raoă de la burtă.

o

era rănită ; curg•• sânge. Veni şi to'f'arăş:ul ei, care se aşeză lângă. dânsa �I
privea cu atâta duioşie.
C.ăprioara .scoas e .un mic geamiL ToT&riş:o.J se apropie, cercetă şi el cu ateaU o rana, ridică ochii spre cer ca şi i;um
se ruga Joi Do moezeo. Spaoe a poate ia.
gâ�dul lui o rugăci un e, căci .stAtu mult
ca privirile ia sus.
Ua geamăt şi mai greu şi ciprioa ra
pase capul Jos. dlda de câteva ori dia
picioare. cerând par'cl ajutor şi muri.
Soţul el se uitA ctt ochii ia pim âot la ea,
alergi impreior„ ca şi cam ar fi nut .s1
distrugi pe rănfăc1tor. ve_ni dia nou. se 3gomot flcut
•şea.I. l&ngi. ••. dar ua mic
de Ionel iJ flcu tă tresar.I şi 50 _pierda

;R. �. 'jAllJtrA! ,

IRM!, � 4JlM. '!,!.

'Jrlri.

căprioara. Toatl" scena la caro a fost
martor ocular şi tot d„otameatal perecbel
c!o ciprloară şi mal ales tragicnl sfârşit
u l!CD mai trisL Devotamentul iotre solii
•
cari se iubesc• işl zise el şi se îndrept!
spre stâa.L Ciobanii dormeau. latri la.lan.
tru, luă an caş şi lări a fi simJit - ca
lacrimi in ochi, se pierdu îo noapte _
(„ urma)
.•

Din ale poporu J Ul•
5 oam en i mari

Sunt cinci oameni mari şl anume:
Prefectal, Prt„tal, Avor:aiul Soldatul
şi Ţaranul, şi iaJ(l cum:
mai mare pe iackţ.
_ Prefectul e
- Preotul st TODfftl ptntra toţi.
- Avocatul vorbeşte pentta toţi.
- Soldatul li apb.rlJ. pe toţi.
- ŞI Ţtlranul munceşte şi-i hrlJ.neşte
pe toţi.
Din .Cuvânt Moldoveaescs

Din vlaJa copiilor

O intâmplare
Noaptea s e las! aducând na 'f'ânt rece.
era ceasal 7 jum„ fo Şi CD alli bă cti
hoinăream priotr'oo crâng iodepărtat de
cas.l.No dusesem poutrn a cnlege lei do lei
de flori frumoaso şi mirositoare. Eram S
bieţi: ea, Fran!, Crăciun, frimia şi Stan.
Toµ eram ca haine subtiri pentru a an
oe fi cald. Dar oe ioşela.sem. Vântul
ciod bătea, ră.sbătea pria baiaele noas
tre ca printr'o pânză dela o corabie. To·
�i. n oi co pa şi grăbill mergeam spre
cui. Crician· era cel mai mic şi mai
fricos. fi iocepo să pliogi. fiiadci ndea
ci bătai a dela păriull ii aşteaptă.

3

şaJ lor, caro
risit.

Cusur ori nenorocire.

ce eşti aşa de r°' la

aepoţol

odat.l nişte

pe mo

bea

TÂrto.s Ja rachiu afu-

aţi şti Toi cit am

ch eltuit eu pâa! l·am

·

MOŞUL : fl, dragii mel aepo!el, când

lăcat aşa I

Daci·I

Pa1t1 • Pa fli S•
"' fle I

Unul gospodar dintr'„ sat l-a rimas
o si aiuri ceap.l de s.lmâaf!. La Paşti,

iasă, pllmideala pen tru pasc.I au noa

gustul doril Atunci s'a cbibsuit amiodol
solii Şi 80 ajDDS Ja ldeia c.l , blao ar ft
s.I I aci jertiă o jumătate de ceap.l•. To
tuşi castul na era cel ce tre�ala. Deo
dati b!r�atal, ca autoritatea la! de cap
de familie, lui o hotărâre eroicii :
- Dacil-i . Paşti,

Paşti să fie I Pune

toati ceapa măi anast.l I

ln America-I altfel ?

rica o fatA, trcboe .s'o iei numaidecât de
aevasti, altfcJ te are steaz ă • „

FfCIORUL ROMÂN : nD'a poi cum,

ia

iertat s! aibă na om maJ

multe maed „ ? „

,

Dia când iD. câod se vedea fulgerând
şi b uba iad . Seara se lăsa.se. De-abia eşisem di a crâng. M ai era multă vreme
pâaă când ajungeam acas.ă. Cărnii tr""
cean ia goaoa caiJor spre oraş saa spre
.s:aL Numai iatA, trece o ciruţi cu o bebi
ia ea. Stau _ •i.s:e :. bai . sA no rugăm de
IJabi ca.s:.I no ia ia c4ruţă pentru a ajunge
ma i repede acasă.
Hat, strigarim totl iotr'n.a 1::laa. Mumal

când trecu cărut,a, Cricioo o ragi : .'WAt� de 'f'rei, las! si ne urcăm �I a.ol ia
căruţă. ea. fiindu-i mili . do noi zise:. haţ
doli dra�il tabii. Ne suiri m ea Yh�7
:
do.mă 10 căru!ă am adorm1L Tocmai 10
oraş, m-am dat jos dhr cira!ă lliddc.l
m'a sculat Praaf. Apoi Inga, aja.asel acasă. T!tlcal, mi aştepta cu cureaua.
Când li cerui mân care, ml· a dat o sfântl
de bătao, ca s'o Pomenesc toati Yiata.
Apoi m'am cnlcaL A doua zi, oe.am în·
tâlait iar!şl şi ae-sm dus la laadnl grădioii„ undo ae-a m spus dureril e noastre
din seara trecnt!.
Puiu I. Popovfci
fleT ci. JV primară
Roman

Chiuituri-Strigături*)
Pata lui Badea Ilie
Joacă bine la chindie,
Dar nu poate trage'n furcă
Şi iţe le i-se lncurcă.
Lelea cu păru 'neurcat
E gata de măritat,
Are o mâţă şi dol boi
Si•o căruţă cu gunoi.
Mândra când mi-e rumenită
Cu trei sule nu-i plătită ;
Dar când se desrumene�te
Nici un ban nu mai plăteşte.
Fetele cari s u nt fete
Nu le vezi în crâşmă bete ;
Dar, după ce se mărită
Câte 7-8 pe- o litrii.
Petele din Plluşeşti
Să dai mult să ie iubeşti,
Petele din alte sate
Toate-s cu gurile căscate.
Fata care e bătrână
S 'o duce m în deal la stână,
S'o l eg ăm cu'n lanţ de fler,
Să mănânce cu �Ainli zer.
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geam/Jaş de caL

„eu ?._ Poroasei Oamaeseu• !
,Mi-al spur ci o'aro aici an cusur

- ,M'al iuşelat f.lr1 nşlae" .

calai
-

co ml-al .iodat•.

- .cam a'are ?
,Nici n•are•.

- .ApDI uta

ciro•.

e

e chior•.

DU

cusur, e

llOUOro-

Nu-l lndemani Jolanel,

-

„Msml, ml se paro c.l DD·I iad._
mâa.l Jolaaei noastre •.
- •Da do ce, dragai mamei " ?
- •Vid pe tata nulnd CD pielea ei
în spinare" I

Fetele de �.

pe un Ilic.lu :
- Ml·ai apucat lata de obra.a, bal ?
- Val do mine, cam se poate I
- Taci, tic.llosale, au nzl c.l li-•
mânjito degetele de •opsoa roşie_.!
O mami dojeneşte

Intre betlvl.

AMfRICANUL : , Dacă sărnli ia Amo-

America este

..}

011 m.l pot plioge deloc.
ing er : mă phe�e
ca pe copilul oi ; sara
o
t
eş
rij
g
.a
i
mă
şi
m.l descalţ.ii singur!.
- Câod Tii dela c.ilrciumă ?
- Nuu.. . când nea11 s4 m! dac I_
Dragă,

Am o a„astl ca UD

Foae verde mărgărit
Cobori Doamne pe pământ,
Să vezi lumea ce-a făcut :
Fetele s' au fudulit
Toate c11 ianturf la gat
ŞI n'au palmă de pămAnt ;
Poartll panloliorf de lac
Şi n' au ce-aşterne pe pat ;
Poartă ciorapi de m11su lin, .
ll'.ochle âe crep de şin
ŞI pe pat au rogojini ;
f<!arl� \!aşma. etil. m..!�!
Poart! basma ' o doll! fete
BogătJa-1 este 'o treote.
Şi gunoiul zace

Haide fală

'o casă ;

la ţesut

· Nu ştiu mam!, o'am văzut,
Haide mamă la flic!I,
Bogdaproste mamă băl.
Printre iţe printre spată
'Merge-o iapă 'ncbedecată.
Printre Iţe şi turcei
Merge-o scroafă cu purcel
Şi pe sul, c!e dinapoi
O sutll de llilunol ;

Dar pe cel de dinainte,
Oracul le mal ţine minie.
De'nsurat m'aşl însura

Pată hâdă n'aş lua
Nici frumoasă ni ci prea pre
C.I se leagll mu lti de e.

Dragu-ml-i bădiţa 'nalt
Că sărută dezmierdat,

Ei s'apleacll de eşti mică

Şi în brate te ridică.

Dar bădiţa mititel,
Mi-i urât şi fug de el,
Căci cu nasu'n brâu te'mpunge
ŞI cu gura nu te-ajunge.
Pentr'un om care mi-e drag
Şapte boerescuri fac ;
Iar pentru care mi-i urât,
Pac un ceas şi-mi pare mult.

Sal în sus mAI purice
- Că nu pot de pAntice.
Ce-ai mâncat de te-al umflat
- Lapte dulce cu păsat.
Vai de omul necăjit,
Se cunoaşte pe păşit,
Că el calcă încetinel
Tot cu dorul după el.
") Di.o ,fnoraşul' dela M eh edia!l
.

•Badam al• dela Brid1conl-Oorj.

�I.

2

00LASUL NOSTRU .

se du1te mulJ, dar �raJait. Fledlrula

ll plat:e $IJ prlmeasc4 rev/.sle şl ziare,

aal care ln/eleg tn am4nlulţinu 1IUUiU
sa&rijldl u le fi# eonda&IJJoril lor tl
se gdnduc .t4 te. p14Uad.
La Ml rerlsUle 1l rt1ma1ule pqrno

le citqle, dar sant paţlnl,foarle puţini

graflu oa aau; acestea se vdnd ca

zecUt de mll.
Gazelele ca gdndarl ba.ne merg grea

şl sant foarle paţln lnctUtJjale.
PerzJra a&easta, am cele mal fra·
moau cavlnle de· laad4 pentru a&easl4

Scrlsil ca prlctpl!Tt, de mdnai.Wrl al
condelalal lncl!Tcafl 111 ale scrisului,
gazetiL.

IUUU, la lamina

aceasJ4 gazd4 sfrllb4te pllnll tn
mai amU

bordellJ,

cel

tare, u an copU saa an blltrdn ar

focalul e dtit4 $llablslnd şl ca glas

.

O figurii originalii :

MOŞ. VIRGIL CARAIVAN

Reprodacem ca p/4ure arlieollll d/s.
tinsallll ziarist Anton Romlla despre
scrllto'ral no•tra Virgil Cara1'an pabll
cat ln ziarul .Aqtanea• ce apare la
Oalll/l sab direqla d-lal George Mlh41lesca- şl ca ai4t mal. mult ne face plil�
cere aceasta, lnJrac4l d·l A. Romlla
este originar din judeţul nostra Fălt:la.

Nu ştiu cwn aş putea sli. evoc pe
Mot Caraivan! Inalt, tronchios ca
un stejar, cu mlini aspre şi ochi
bll.nzi, cu mustljile pe oall, acest
urlat moldonan urmaş al rlze•l
lor lui Ştefan cel Mare cu sufle! de
copili.-

Virgil Caraivan face parte din
generatla acriitoriloS de dlualnle
de rlzbolu. Dupl o acthitate lite
rarii şi siarlsticll de cAtln am des
tul de epreclatll de contimporan!,
fllculll paralel cu studiile universi
tare, se retrage la tarll ca d-şi
lucreze pllmAnlul moştenit dela pll
riuji. A fost şi unul din fondatorii
Societiţil Scriitorilor RomAni ali·
furi de Mihail Sadoveauu, Corneliu
Moldoveanu, GArleanu, G. Tulovea·
nu ti aljii cu toate el astizi de ,;
este tu viaji '1 autor a mai multor
volume de poveşti şi nuvele ajUU11e
cu câte S-6 edijii fiecare, lotuşi nu

Era pe timpul cbd scotea revista
.Rheşul":
- Dll_ ml! bletf, olu da fi jun
culija cea aJbl ca d scoatem .Rl
ze,ul• aşa cum se cuvine lui sl
fie de Sf. PaştllŞi azi o junel, mtine un purcel,
poimline o sfoarl de pllmAnt. pl.nl
ce lntr'o zi Mo, Caraivan oftl ln·
delung şi ne mai avlnd ce sl vin
dl, muri şi .Rlzeşul• lui drag.
Intr•o zi ne arltl un sipet vechi,
bltrAnesc :
- O comoarl, ml! bieţi I...
Şi tntr'adevlr uel sipet conjinea
o comoatll de documente vechi,

gintat de vrUTIUTI. Dela cele mal ono
rate case, pdnll ln cele mal s4rllc4cloase bonue şl ln cele mal lndepllr

tate co/ţari ale ţ4T�I, OLASUL NOSTRU
lşl spane frumoasele cav/nu tuiruor
cltiJor/kJr aul 1f1leapl4 ca ner4bdare
apariţia.
Hamlt:al d/Tedor, d-l Oh. Arltnl,
a ştiut ln 01lce inoment sll-l repre
zinte şi ls orice apari/le sll aducă co
/aborllrl alese şi jptos/toare. N'am cu
vinte de laud4, tn acest modest artl
figureazl micar ca membru !
Aparijia lui lu mijlocul cenaclu
co4 pentru d-sa, rtue nu s'a descura· '
Dragostea lui de plmlulul stri
lui nostru dela Academia · Bârlll
iat o cllp4 ln frâmoasa, da1 greaua
moşilor rlze•i dela Şuletea şi da
deanll aducea miros de otavi, de
şi spinoasa lns4Tdnare ce şi-a luat.
toritl şi unor amlrlcinni omeneşti,
brazdl pronpltl ,1 reavlnll, adu
Cu energia de care-l st(Jpdnlt şi ca
li fac sl se retragi la bll.rlogul
cea luminii şi grai sfllos de cro
neobosita mu.nclJ, · va {au ca aceastll
pilrinlesc.
nici.
gaztl4 s4 p4trand4 tot mal mult ln
Pirinjii lui credeau dealtfel si-1
pfltura cltiJorUor şi acel care lşl vor
Numai tn provincie şi mai ales
vadl ajuns om mare dupil atâta
spunt cuvllntal s4 desţeleneasc4 tot
în Mold o-.a mal lntllneşti câte un
invililurl şi nu rimas toi la coar
mal mult ogorul cultaral dela ţtu4. • mlnunchi de tineri constltuili ln
nele plugului. Şi diu ziua izolării
cenaclu de artl, contiuuAnd tracii.
Sunt sigar, cil neobosltal dlredor,
.
.
sale tncepe drama suileteascl a
jia de boemll a marilor lnainlaşi„
allltarl de tnJmosal 11 h arnkul lnvll
ac estul mare . visltor şi povestitor
(lltor d. I. V. Biµtuz, b/M&anoscatal
Şi Moş Caraivan lipsea rar dela
din rasa curall şi mAndrl a mol
propovtlduitor al evangheliei, preotal
şedinjele noastre. El era g ospoda
dovenilor care au dat pe Creengil,
mislonnr D. DrunPrav4 cart a fileul
rul c enaclulw. . Cine l·ar fi auzit

Elruh

PflD/�!;

.9!) !J!JM 1J-� şp�

cuvântul, şi tk ·ham/al lnvllţ4t0r d-l
A. Carlll, va dlz&e la cele mal fra-·
moasr.raallaUI gazela a cilul can
doare 11 lllat-o J4T4 şov4ir�

Acel :spr/ilnti4rl a11onlmi, vor con
tribui şl mal miut 14 apariţ/JJ gszelel
şi tTlplat-treplat va fl ana din gaze
tele care va face cinste meltazurUor
noastre, condllcdJorllor ei, tuturor spri
iViltoriJJJr anonit(ll şi tataror colabora
to1ltor cari au lmbr4ţlşat-o cu toat4
dragostea.
Domnul Artenl. cred cil nu se va
tkscaroja o clip4, ori câte nea;ansurl
ar avea şi loll vor susţine cu si11cerl
tate aptullia.
Cinste condac4,tor/kJr fi clllste celor
cari aa conlribuii şi ror contribui la
apari/la a&estel preţioase gazete.
Micu-Delabi.seşli

Cugetăti

Na te fll frate <U crace, aşa lesne
ca ori.cine,

Pânll mal tntl!I de toate, nu-l cunoşti
tkstal de bine

Iar când mâna ţi sl ntlnde, la vreun

cerşetor pe slradll

Caatll, pe cât se poate, numai cerul
sll te vadă.
De cel răa cam zice vorba, tale r-oala
şi'nconjoarll,
Decdt s4 ajungi ca dânsul, fJa mal rila
şi de ocarll.
C. I. Postolache
agricultor
V!leol-F.!llcia

vorbfu.cf. cu afifa patimii'. cie Emi
nescu, Vlahujl şi cu atâta lnjele
gere despre· poezie ti artll ar fi
dmas ulmil lnfljlşarea lui de jl
ran lnstlrit ar fi puhtf d facl pe
ciileva mai scurt de ureche sl
creadl el vorbeşle despre Jarinl
şi semlnlturl ,1 nici decum despre
eminescianism şi sllmllnlUorism.

Viermii
de mătase

Acum e nemea să oe ingriiim şi do
simâot.a viermilor do mătase.
Iodată ce dă lrnoza duzilor sao lrăga·
rilor. viermii ies din ouă şi dacă oa l i
se dau iodată frunze pier. Şi se ştie că
cei mai bani sunt cei ce irs mai întâi
clin ooă.
Ca şi stupăritul, creşterealviermilor de
mătase poate fi un însemnat ii vor de
Tenlt pontru ori ce om.
Intre anii 1852 şi 1856 această înde
letnicire făcuse mari progrese io ţara
noastr.!l şi era foarte bănoasă, pentru cil.
la n oi no pătcuose.seră iacă boli molipsi·
toare printre gâadacii de mătase. astfel
că s• căuta şi plătea foarte bine sămânţa
dia ţ.!lrilo române. Dela 1 866 iasă. s'a
ivit şi la noi molima Tiermilor de mătase,
simâDţa şi-a pierdut bunul ei nnme. iar
creşterea gândacilor de mătase a dec1%Ut
latr"atâta. iocât astăzi no se mai produce
la noi decât borangicul întrebuinţat ia
portul naţional.
Săteocile noastre cresc gândacii de
mita.se mai cu se.a.mă pentru a dobândi
borao.gicol, dia care işi ieşe marame (şter
gare), c!mişi şi altele. Cre�terea •icrmi·
lor de mitase este foarte bănoasă.

YJ!Ll>HSI 1J ..J,ll!- �SJ1»!JR!l8'"§!

SS9=

moda Capitalei a'a retras dedich·
du,se uobilei ocupajii a strlmoti
lor sli..
Deaceea Moş Caraivan a rimas
acelaş vislltor iremediabil de-acwn

douli zeci ,1 cinci de ani, acelaş su

flet naiv şi plin de prospejimea
avânturilor tinereşti..

Un maro folos al culturii Yiermilor de
mătase este, ci se ispră.Teşte îotr'oo timp
foarte scurt de 6 săptămâni ; apoi ea no

cere cbeltoeJi mari, djo contra, când se
pan de exemplu I O gr. de simânţi, a
tunci ou se faco mal nic i o cheltuială. în
bani, dacă avem sămânţa, peotrucă să
�ealica, ajutată de co pi ii el, are timp dea
juns si se indeJetoicească şi cu cre.şte
rea viermilor dia cele 10 gr. de slmiată.
Acestea pot să producă uşor 20 kgr.
de gogoşt cari Yândule aduc un bun câş
tig. aproape fără nici o cbdtuial! în bani
Şi fără altă osteneală decât calesal fran·
zelor şi îngrijire a YieJ"milor de mătase.
Dacă extragem boraogical dia 20 kgr.
de gogo„i, doblndim cam l kgr. pe care
•âm.âudu-l la fabrici, avem un profit
foarte mare, mai al�s îa Tnmtll'i l c de

11

referitoare la istoria jllrii noastre
pe care le-a şi lucepui si le dea
tiparului : revista .Documente rl
zilşeşti•, care apare şi a stil zi. cu
aceleaşi grentiji şi cu aceiaşi indi
ferenjll oficiali.
Moş Caraivan.el Lasll durerea vân
tului s'o poarte. glndurile aşter
ne-le cu îala la icoanl şi uliii toate.
toate umillnj ele şi grentllţile cea
sului vitreg.

1ntr•o zi se vor scula rilzeşil, vor
scotoci prin chimirele lor doldora
de aur şi te vor ajuta ei sil. poji
rilsbate ca a}'ari_ti• re-.istei .'.'Docn
cllci cine

menle rizlşeşti" I

Clei, sll ştii, Mot Caralvane, el
cu
prejul ciupicilor
unei a
mante capricioase de miulstra ai
putea sli.-ji scoji revista un an L.

Un au, Moş Caraivane L

Anton BomUa
Bârlad

PENTRU PLUGARI
Plagarale I zăteşle-ţi plagul
Citei ial4 primllvara vine

Priveşte'n zare cam zdmfJeşte
Plutind pe ar/pete senine.
Jn coasllt an pâlc de iarbd 1•erde
Priveşte cam rtlsare abea
ŞI de sub fanzt cam se iveşte
O gingaşd viorea.

ŞI cum razele lk soare
Pom�sc at.âha mdodii

atâta &/Tipii de ptlsllrt

astăzi.

Şi

Pentru an mic gospodar dela ţară, a
cesta e mult. Dar şi cei dia târ1turi şi
dela marginile oraşelor mai mari se pot
ocupa cu folos de creşterea gândacilor
de mătase, precum se şi ocupa u în tim
purile ei de înflorire. Tirgoveţii cari au
duJi in grădinile lor. fac rlo, c! oa se
ocupi cu cre„terea fâodacilor de m!tase,
llsâad astfel o efoJosi t! o mică aruţie.
Cine are deci frigari (du•i) io apro
piere, sA. nu se lase, d să-si:câştige să·
mânţi de viermi de mătase şi TA •edea
ce folos ii va aduce.
Pentru a fi hrăniţi bine trebaesc alese
frunzele cari sunt netede şi pe faţi şi
pe dos.
Victor AL Glinsky

Şl'ndemene de ciocârlii
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lo•.!lţător

ştie poate,

Plugarule I gllteşte-ţi plagal
Cllcl iatll primllvara vine
Nfldejdea noastrtl a tuturora
A unor vtemurt de mat bine I
C. I. Posiolache
agricu1tor

Văleal-Fălcia

Citiţi, răspândiţi şi încurajaţi ,

„Glasul Nostru„
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. Biruind puterea morţii şi sfărâmând încueto ete„ iadului, Islis
a înviat a treia ' zi în revărsatul
zorilor, şi a e*it cu slavă din
mormânt. Şi fără de veste s'a făcut cutremur, că! îngerul Domnului pogorindii-se' din ce_r, a prăvălit piatra de pe mormânt şi ' a
şezut deasup('ll . �i. Şi. era vedereâ
lui ca fulgerul şi îmbrăcămintea Iul
albă ca zăpada. ŞI de frica lui s'au
cutremurat cei ce păzeau, şi s.'au
făcD! .� '.�iŞte, m �rti�;
,,
. I�� Bl;��ţef� j. P� . ��:; S��
sct1ph;li� Qe. faq? .c!(;IoS
..

, ·

"l;!J
ţQ( fi'Jtţ;

două mii de ani in
,„

Ioviind dÎ)I : m �rî_i;-Hri�os a a
deverit Ş.I.. ��j:>
l r m:il pâifn credio-::
d0şi �miăKa Sâ . utere l

astăzi liiiup3Jle de o8irle!1 �e bi�
cur4 �u . _ad,� ii�c1,11-ic de. aceaSţ�
înviere �-- Sa�pri.n care lumei viată

n ouă i s'a dăfuit.
Aşţzată · in1 pragul primăverii,
Sărbătoarea Iovicrii Domoului este

li

înviat!

..Hristos a tnvia.t din morţi
Ca moarte pre moarle cllcind
Şi celor din m.orminturi
V"ia\i dlru.inda-le".

şi sărbătoarea învierii firii- sărbă
toarea îooirii sufletelor noastre.
Se cuvine deci ca la această
mare zi, să ne înăl(ăm cugetele
către Acel a cărui viaţă pămân
tească a fost numai blândeţe, bu
nătate şi sacrificiu şi pătrunşi de
înaltele Sale invă(ături să căutăm
a aduce. o iooire şi sufletului oos
tru luând hotărirea . nestrămutat(
ca în vi itor să păş_im numai pel
căile cele drepte. şi frumoase
. ·
tate de EL
.. ţ,'!r �� când !Jlserica, C�eştj��

ară1

Ia sufletul

--

�Qpofei�i: yesteŞ.ie. marea bti!;iiric,
!!l!l �I! li!\!!
l!!!!r �l bilrilJ, h9=
gat. si sărac
să ne apropiem
sufleteşte şi unifi prin marea drii
goSte Şi crediiită către Acel a că�
rui sfântă înviere astăzi o săfbÎi
tol:iiii -1=u totii. si zicem :
HriStos a înviat !

Ij

I

H

j
j

·

OOlel
80 •

tOO -

pll.teff• laalate

Jl11.•11.ci•ri sJ reda••

Jlbon•m4intal se

•

•

•

tt.ipi la.oiali

Despre carte

LU
. I H·R·ISTOS·

·

dnchd

trag clopotele,
veste :. ,....
.lirist'Os, pl��a din mormAnt".

N'ar ��. ��- �- ar file .
pe pilmbt I

Ce stLpelrece-azi

Sl
De

ard tot l- Credlnfa 'n Tine,
mulii � es e pbgllritil ;
Cenuşa celor cu pileate.
Sil fle"n mare asvArlilll I

Cum vrajba cr�e •aire. poi><>Vi,
Ciim „ privesc CD ochi pligaid;

Cum lilcomla stilpAneşfe
Pe oameiii. ca pe at,te .;:AinJ I

t

Clici din nisipul cel de aur,
O lume nouii. va rilsare
Şi chipu-li sflnt, martir al lumei,
Va slrilluci mai mAndru'n soare I

,

O Doam e prea :inlrite Doamne I
Nu cobori din "nallu·ti ceri
Ci moarte-asuprii-ne trimite,
C'un fulger groaznic prin eter I

n

1I

lUJONAMBNTEi

n eamu lui sfinţeşte viaţa. Biruinţa
: pentru bine şi adevăr, apropie viaţa
. de Dumnez.eire.
Cuvântul meu se adrese;iză jie
Cartea e cel mai bun prieten al
luminător al
satelor.
· smerltule
omului. Ba te pov!tueşte numai de
Ţie. care te sbaţi îo sărăcie şi _ ne
bine. Când te învajă, nu se supărll
cazuri, şi care totuşi trebue să te
ă
· smulgi din vâltoarea lor. Sll te şi o u te ocărăşte ; iar dac ou pri·
cepi, nu te râde şi nu te povesteş�
tnalţi până la con Ştli n ta marei tale
chemări. Tu nu trebue sll îngropi
te. Cartea nu e ca omoi viclean şi
talentul tllu„. Ci asemeni lui Molsi,
prefăcut. Ea e sinceră, crediacioasă
.
trebue să loveşti cu toiagul puterei
şi fără gânduri ascunse. Cartea te
tale sufleteşti. în stârica întunericu ·
învaţă, te mângâie, te îmbărbătea
lui
ce stllpâne,te lumea fraţilor
zll, iţi dă curaj ŞI · te fereşte de
noştri dela sate, pentru ca să ţiş
' ·
greşeli .
aească a"pa vie a vieţii... Aşa vei
sfinţi locul tău. Numai aşa v ei li
Ce prieten fărll pereche.I lubijl-1
fericit de a fi trăit vremea m arei
şi-l aduceţi în casele rnastre I
epopei a n e am ul ui tău, pe care ii
vei li ajutat să se s coale din mort!
O casă lipsită de cărţi, e o casă
!a v i aţă naţională vecinică, prin
lipsită de binecudatarea lui Dum
munca ta de smerit apostol cultu
nezeu I
raL
C, N, Ifrim
r Dia •Solia Moldo.ei•

La licitafii... la paradii I

vreR1ea fericită de as�zl, a resta
bllirei străvechilor hotare.
La Mărăşeşti şi Oituz a biruit
sufletul românesc. Acţiunea Cultu
rală pornită astăzi în t11t cuprinsul
pământului românesc e tot a ac
ţiune de suflet. Doar e vorba de
luminarea şi înfrăţirea sufletelor
româneşti prin puterea minunată a

Pe'ntru plugari ... eleYI
•
funcponarl • •
•
t:nsU:tuPI .; • • •

Administrator : A� CAIHU

Cirul fiul fşi ucide tatill,
Şi mama-şi vinde fata'n slradil,
Sil-i facil lux, s'o poatil scoate

însuşiri alese Şi ou I� sufletul cel
rău stăpânit jle patimi şi porniri
rele. De un at�re om se spune cu
drept;te că e un om fără suflet, pe
când o mul bun, cu porniri alese, e
un om de sufltit.
Nebiruită este puterea sufl etu lui.
culturii.
în care sălăşlt)eşte nesdruncinată
Orice m unci tor cultural, ori cât
credinta în bii;uinţa ideei ce-l luar fi de smerit, e un om de suflet.
rr.inează. Tot ce s'a făcut bun pe
Şi dacă munceşte stăniilor şi cu
!urnea aceasta-de către oa men i
credinţă, poate face minuni în ju
prin puti!rea sufl et el o r idealiste s'a 1 rul lui, dup3 tăria conştiintei sale,
făcu t. prin truda şi j ertfi raa !or I căci conşti inţa e mă su ra put e rei
;ie ntru binele obştec, pentru pro- l s u fl e te�ti. Unele suflete sunt i1tu
păş!rea binelui.
necate dia lipsă de conştiinţă. ln
Cei :: a ri s'au lăsat osândiţi ş i
altele conştiinţa abia p â lpâ e ase
rr.artirizati, aveau credinţă ia birumeni !umânărei ce stă să se stini '\a : d e e i . Pără aceste mii şi sute I. cră î n băta e a vântului. ln alte su
de mii d e :na�tiri ai ideei, lu:n:a ' Îiete conşti:nţa l u m i nea ză asemeni 1
nu ar av e a înfăţiş„rea de astăzi.
zL �
; farului ce piefa:c� noaptea în
;
Fără miile· şi snteie de mii de j Fericite sunt a se m en ea suflete I
Puterea lor este mare. . . Aceştia j
truditori idea!Jşlf nu s'ar fi căpă- !
tal a t âtea
îmbtjnătăţirl ale vieţii. ! s_u nt �devăratii oameni, cari inve- '
Nurrrn i prin purerea suiietului, o- j li!g ca viata nu e pnleJ. de petre I
mul a f ăcut ca ivi"aţa lui să câş tig e t cere şi t'rândăvie. ci e in!i!tător
pri!ej de muncă ş i l uptă, pentru bi- l
în b;n� şi în lum!nă. necon!en:t.
Neamul nostru tot prin p u te re a . oele obştesc.
Lupta şi mun�a pentru bir.ele ;
sui:ete1or alese, a aj un s să trăiască !

,

A

· ·-�fjJreoţilpr-,rir;;m
· nifi
··· ��'TT'TIER_E
- ·A

.

GHORGHE ARTENI

I

dar Dumnezeiesc
amul ul I Mă gaodesc
cel bun şi înzestrat cu

N

·

lnviţltor
Vileni-Fllciu

Ce nepreţuit

U

Director : OHBOROHB ARTB�I

PUTEREA SUFLETULUI*)
este sufletul

I

Organ de propagandă culturală la sate

H r i st o s

oca de. acu m
UfR!oi._ '

:

. Şi crucea, care slrlluceşte
Ca martor suferinfei Tale,
lşi va lua iar loc tn lume;
lfi vom eşi cu flori fn cale I

Poruncii di 1 1 Si ardi totul ! Pâni şi mortil din mormAnl;
Din focul care va si vie,
Vin oameni noi. şi-un nou pilmânt !
Victor Arieni
Avocat·Bârlad

TREI ANI DE APARITIE

Un succes.

Dfri experienţfJ,

lnvt:ţat s ă

r.z ' a m

cred că. scoaterea urui gaute bune şi
lipsită de ură, mat alts
ap roape imposibilfJ.

la

Treb!le

ţară,

e

cn co:rda-

l

!

'1

!

spus că ceiace faC. ac.astă gazettl tn

lumea cititorilor, claritatea cu

car� e

scris(J şi fa_otul cd strtlbate cu

atdtea

sacrificii pântl 'n cele mai indept!rtate

cător ca o voinţă de fer şi tot e faartl! 1 co!ţari ale ţării. sant lucruri pe care
na pua le face oria gazeta.
Tret ani de apariţie e un succes
/.fai a!!!s f�ţtl de sforţtJ.dle f!'Jcute
Mudabil, mat ales ca suntfoarte multe
de dfr.!ciorul actstd gazefe găsesc că
gazete la or11ş, care dupt'l cdfr•a nu
e o adevăratd cinste pentra ace.l c�
mere de apariţie, m()r. Au fost rcvis;.e
po ri.te duce la bun s/drşit o asemenea
m ari cu gdnduri frumoase. ticăritt ln
opufJ.
capitala ţfJrii şi tot au dispă rut.
Am discutat. de multe ori. cu dife
Aceask mă fac:! să cred că :a noi
riţi publicişti şi cu sinceritate mi-au
grea.
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Şiretenia Femeiei
lntr'un s;.t era

uo om

însurat

care se spune că avea un obiceiu

sA măn40ce singură

ciudat. E.I ou-i dădea voie
lui niciodati

femeiei

- chiar cAt de târziu

ar fi ve!lit,
el de unde ar fi fost dus- până ce nu
venia el acasă ca sll mănânce îm
priună.

l. Cercetaşa e o bunii româncll
şi gospodini.
4. Cercetaşa pllstreazll datinele
strllmoşeşli şi cautll frumosul
5. Datoria cercetaşei e : sll. fie
fol ositoare şi sl ejuie pe allil.
6. Cercetaşa na face deosebire
de : credinjll, clasl socialii şi avere.
7. Cerceta,a lşi îngrijeşte corpul

şi duce viafll slnlloasl.

Şi tresuia să stea femeia noastră
- adeseori - cu mămăliga gata şi
neîncepută uneori

panii la miezul

nopţei pAnll veala bărbatul

ei, de

mâncau amândoi, clici altfel o bătea
nebunul de o rupea nu alta ! ..
Femeia

tânără,

de

frică, dac'o

e bunii cu anima
li plac florile şi cerceleazl

8. Cercetaşa

lele,

la o vreme,
năcazul

n'a

acesta

mal

eco
nomii şi totdeauna plinii de lnsiJ
Ilefire pentru fapte bune şi reali2lri.
10. Cercetaşa e curalll ln gând.
tn vorbii şi tn faptll şi tşi ia rlls
punderea faptelor sale.

mal

bărbatul
târziu, de

Pre�ararea �aJll[Ulni

nâncă liră el, începând mămăliga
ca apoi să aibll de ce•o bale·- ci
apucat,

atunci

când

sătura, iar apoi făcea mămăliga tot
între•gă.

Şi
reată

ia ca

aşa s' a făcut femei a

- numai

din

pricina

batului.-

şi
băr.

Boteşti-Bac.lo

Apostol V. Antochi

Caluaal dia

Legea Cercetaşului
1. Cercetaşul fşi fi ne întotdeauna

cuvântul

lu gând, ln v�rbl şi fn fapfll.
�: c;'!!C:'!!!,� '! !'!!'!! � l!li� !!�
tiisuflelire ln orice moment al vie
2. Cercetaşul nu minie,

ral

el e cu·

Jii sale.
.4. Ceraelaşnl e viteaz, se !ncrede
ln p uterile sale şi caull sl iasll. cu
vrednicie din orice lncurcllurl.
5. Cercetaşul !şi lngrijeşle corpul
şi duce o viall slnltoasl.
6. Cercetaşul este bun romiln,
crede tn Dumnezeu, practici lnvl
jllurile bisericii sale, respectl cre
dlnla altora, na face deosebire de
clasll şi de avere.
7. Cercetaşul e cuviincios cu
toatl lumea şi asculll pe cei ce-I
sflltuesc de bi,ne.
8. Cercctaşlil respecll pllrerile
altora şi-şi· ia Tlspanderea faptelor
sale.
9. Cercetaşul e iubitor de ind
llllarll şi lnvafll la rându-i pe al fii.
10. Cercetaşul e muncilor şi eco
nom ; el respectll munca şi avltul
altora.
11. Cerceta şul

lele,

e bun cu anima
ii plac Uorile şi cerceteazl

natura.
12. Cercetaşul se sil e şte sll facll

ln fiecare zi o faptl bunii
de nelnsemnatil ar fi ea.

oricat

Legea micelor Cercetaşe
(doul articole)

1. O miel cercetaşii ascultll de
pllrinli şi de persoanele mai ln

2. O mi el!.

vârstll.

cercelaşll e totdeauna

voioasă.

Legea Cercetaşelor
1. Cuvântul cercetaşei e totdeau
na vrednic de lltcredere.
2. Cerceta ş a e credincioasll, Re
gelui, Ţllrii, plirinfi!Or şi conducll

loarelor ei.

(Ceara de altoit)

mesteca

mămăliga, de lua cu lingura dia
ceaun mămăligă şi mânca până se

Dac! facem

se iau 800

gram e

sacâz

(răşină
albă); 80 grame smoal.! negri! ; 60
grame său de v:tă ; · 40 grame lu
tişor roş şi 20 grame ceară de

al bi oe.

Toate a-.estaa se amestecă şi se
t op esc intr'un ceaun, car� t re b ue să
aibă mărimea de cel puţin 4 litri

căci în timpul topirei amestecul îşi
m !ireşte vol u mu l.
ln timpul !opirei s� smeste�ă cu
un bi'!! spre a se face

bine ames

tecul. Focul trebue să aibă flacăra
mici:. Dacă ar ff prea mare şi-ar
mări volumul şi

ar

eşi afară d'.n

ceaun.
Se jiae pe foc pilnl!ce s' a

topii

este scos

bătui dia ceaun.
După se amestecul
pe

s'e

scândură

o

ap§ spre a nu se

lipi.

moment se întăreşte.
ce se întăreşte

cu

Dupl!

un

lndatl! după

gră

se strânge şi se

madă şi se pune !otr'ua vas
unde stă

până

cu apă

în momentul alto

I. Gr. Bogos-Bllseşli

itului.

I

Ţelina e

.uR
,

Duminică

3

Februarie

S.

deosebit ceremonial s'ă fJcnt

cari silf.Ar de

scăunarea I. P. S.

la

c'on

laşi în

Mitropolitului Nico
scaunul

deTenit vacant pria moartea Mitropolitului
La

an luat parte

l.P.S.S.

această inaltă

Cri•tea, d·I Ministru
Mitropolit Nicolae

P. S. ?isariou

Patriarh dr. Miron

Al Lape�ata, I. P. S·

Bălan al

Puiu

solemnitate

Ardealului,

epi5Copul

Bălliior.

S. Oherootie episcopul Constantei, P.

S. Grigore Leu vicarul

arbiepi!copttl ia

ş,ilor, P. S. Teaiamia Pocitan Ticarol Hu

şilor, d · I dr. Lupo, toate z.utorităţile civile
şi militare locale şi f. multă lume l'enită

I

ca

brani, pentru cei
Are iarâurire

reumatism.

lolositoaro •supra trupului bolnav.

Vindecarea tusel.
Tusa •e •indecă dacă bem lapte îndul
cit cu miere

d1

albine.

Cine tuşeşte şi

are şi dureri de piept e bine si bu zil

din toate coiturile Moldovei.
Mar)i 5 Februarie 1935, sa 5tin• din

viată marele ga%etar
Bacal başa.

romio

Constantin

I Coasa morţ i i a- ră pi t pe încă
un dlrluiar al n ea mul ui nostru I.
Bi s.nu fostul preşedinte al Acade

miei Române.

S1 poate bea vin ame5tecat cn api,
sau v!c fiert, dsr de buni calitate,
Se foloseşte a5plrină cite o .lum.ltate

de gram şi de trei ori pe zi.

Apoi penim dureri 5e recomandă pj.
ramldor 0,25 ctgr. de donă trei orl pe zi.
Când transpir! s1 schimbe mereu cima
şa care •e face leoarcă şi
cald în casă.

Tusa se mai potole�te şi cu ceaiuri fă
cute din flori

de

d1 nalbă,

podbal, de

mac roş, de toporaşi, do lumânărică.

Slparea pimântulul
lnghefat.

Pământul inghotat, când e

presar!m

var

to

nestins,

prefăcut

aibl mereu

Dr. I. Gheorghiu

Starplre• p�duchllor
de wlte

Se spală vita de trei ori pe zi cu api
io care s'a0: fiert cartofi, s'aa se spall
cu ap.!i şl săpun şi se nnge apoi cn

amestec de ulei şi gu.

ne•oe,

sapă cu iolesaire dacă

s.i

Prof. Uni,cnitar
Fragmeut cfia art. loDac:ota s'ao Oripa •pti>licat
la Poporul Roml.oesc„ Nr. pe februarie 1935.

nic ceai făcut cu sâmburi de :atui.

pe

••
el

praf mărunt.

Scoaterea p etelor
undelem n

de

Dac.l pata e proupltă, •• freacă biJte

Rănirea trupulul din zicere.

cu miez de pâloe,

Peotru a inpedeca acest
Îotrebuin&ează. nrmătornl leac :

Dacă • ncbe •• i.!icălzeşte ÎJllăl po
Jâogă foe şi se freacă apoi iar ca mie&

mal

lucru

se

(fără d. fie

roşie

rană\, e bine să frecati

co

felioare

de

lărnâie.1
Bună e şi frictinoea

cu

Pranbaoweio

ea opreşte rănirea trupul oi.
Se picară cu glicerină ca •.!i 5e

leas�A

-- fsti:i

Io

poto

alcool

curat.

a devărat că '�i s:m,i oarecare

durere, dar ea

va

trec e

peste

câte-Ya

miaute.

Contra gripei

�c recomandă ca ia tot timpul boalei,

omul si stea ia pat U.ai�tit, U

nu mai mâncări

uşoar�

mJ.oioc•

numai

şi

arc pofti de mâncare.

de izmă, de romaoi!A la care

daci

4� ţt;�„

se

poate

pune zeamă de !!mie şi câte o lingari!A
de rom s'aa cogoiac .

m

la ziua de 1 2 Februarie 1 935,

s' a stios din viajă

prufesorul

şi

inspectorul general Nicolae Longi
aescu

care

a

cinstit

şcoala românească

catedra şi

timp ae peste

40 de ani.
I O mireasă împuş cat! ia ziua auoţii.

Io localitatea

Brckoo

din

Serbia a fo5t

im puşcată o fa tăf .lrumoa5ă chiar în zina
naotii sale de citre un văr al ei

in vâr.

ancheta făcută
dia gelozie.

I Examenele de deiinitivat şi
ioaiotare pentru iovătălorf.
Min'sterul lostr. a fi xat dala de
15 A pr i li e a. c., pent r u ex&meoele
de definitivat al învăţătorilor şi dala
de l Martie 1 936 pentru ex am e nel e
de înaintare la gr. li.
La examenefe de de fi n itivat se
vor prezenta to\i învatătorii cari la
15 Aprilie a. c., vor avea 3 ani de
funcţionare e fecti v ă şi cari l a l
Aprilie a. c., au litiul provizoriu.
lnvălătorii cari urmează să se
prez;nte la 1 Martie 1 936 la exa
menele de inainlare l a gradul li,
vo r înainta cereri i nsp ectori l or re•
gionali pentru inspecţiile spe ci a l e .

D u m i nică !O Pebruorie 1935 a arul
saloaoele şc. Dodcşti-Fălciu ouota
d-şoarei ioT. Eugenia Sofrooi ca d-l IOT·
Joao Nastase. Ca nani au figurat d-na şi
d·I inv. Io1n Balan redactorul foii noastre.
La aceast.1 frumo•să sofemnilate au Juat
pare m ajori ta te a colegilor ia•il.ători de

iii

loc

ia

prin impr�j urimi .
Transmitem celor ia

noastre felicit.ărl.
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drept,

Pentra a lndrepta coarnele
vite lor
Se lac 2-3 tăieturi ia corn de 3
să crească

d ure rea şi să nu se faci be�icL
Ar:Sura e bine s'o legi cu o bucată do

pâoză cura lă inmuiată

de pâine.

metri adincime fo partea io

Pe arsurile j:)roaspete.

el a spus că a comis crima

1 935,

dem al MoldoTei şi Suceni, ia

P.

bana

slA numai de I 3 ani. La

.

ftli

Pimea.

co api ia care

zăbavă.

topit se

udată

f ră mân tă cu mâna, se strânge

•

baie

Să bea mult� ceaiuri de floa��

bine .şi se întinde când

pune

deg eriturllor.

o

Când pielea o

Pentru a face un kgr. de mastic,

practice

mai ioaiote am fiert &elini. degetele dela
m3ini şi picioare se vindecă firi mult!

Jo.spector fCOlar reiional-primar
din Bua.nbia
CreţqU-Fl1eiu

de

unde era dus, ca să vadă nu mă

s'a

Ben ghi uj

Marin

putut suferi

- căci

innadios venea tot

dar

Vindecarea

nafura.
9. Cerc eta ş a e muncitoare,

văzut aşa, a ţinut ea o!:iceiul băr
batului vre-o doi trei ani,

Sfaturi

sincerile

pe

mUi·

care

nea

•iitor cornul. şi el o si.

se i.ndrepte ia direcţia ia

caro a.

cresl.lturile.

la felul acesta

putem

in.vârti

fi.cut

cornul

filei după plac.

Mijloace de a opri sangele
dlntr•o rana

. Se

pr...ară pe rană

do

prai

cărbuni

de lemn a poi se pune dea•npra o bncatl

de pânză şi se leagă ••n,
Se Î• filo.I de g:r•u. •n:iO•t•e•tI

sare

de bucătărie,

••

presoară p•

.„

rană

şi apoi se leagă ca o pdad. curai.I sau,
Şe pune oa sţr�ţ !!!!! I!!?!! �! �!'!.
pisat şi apoi see leagă.

Toate aceste leacliri so.at

bano firi a

fi periculoaso.

I

Datori i le fiscale foiră

versiune.

lnstaoţele

în con

judiciare

din

Iaşi - cu ocazia unui proces au
fixat j url spn: de n ja el! şi datoriile
fiscale beoeffclaz! de legea conversiuaei.

(Veri n.zuJ

I Legea

.Um..rsul"

dia 13 Febr. 1935i

punct. a. di n aceaslA lege spun e c:l!
Cooversiuaei,

art.

6

cei ce vor sll beneficieze de redu
ca pânA la 7 Aprilie sA plliteascA

cerea datorii cu 70 l a sută, trebue

jumlltalea din
15 la sul§

din

datoria

redusll sau

datoria

orlglnall!,

altfel pierd acest drept (privilegiu).
Apoi potrivit dispoziţiunilor cu
prinse în art. 14, de bitori i cari ou
vor fi pllltit 2 rate succesive (uoa

dupA alta) pierd ben efici u l terme
nului şi vor pu tea fi urm ăr i ţi nu
numai asupra veniturilor.

ci şi asu·
lici

pra averii, adică vor putea fi
taţi şi scoşi din avere.

I

Tran•ferările ia in•ăf.im!ntnl primar.

la ,Monitorul Oficial• dia 9 Pebruarle c.

au fo5t publicate postnrile .acute pinii
la I taouarie 1 935 ia in•ătământul primar

din iutreaga ţari.
Cererea de traosferare se l'& ioaiota
iospectoratului şcolar al reg1a•1i respecti·
ye ia care se gbeşto petitionarul ca ti

tular. Când transferarea se cere ia altă
regioao de cât node se g.iseşte titoJarul,
iospectoruJ şcolar o „a iaaiota cererea l a
acea regiune c u aTizul respec:UT„
Tablourile vor fJ înaintate ministerului
cel mai tâtziu pâai la 38

Aprilie

a. c.

„Glasul Nostru"

a cei aş grosime, saa când pomii Uneri n u .
an grosimea mai ma(t de l centimetru.
Oporalia •• Iace astfel: sa alege dintre
ramurile destinate pentru facerea altoilor
ona care are gro1im�8 port.altollal ce
dorim a · altoi şi se tu: o bacali din ea
CD 2-� ochi. Acaastl bucali de ramuri

formeaz.!I partea numit.!I altoi, la care fa·

cem o tieturl pi„iş.!I d• sas in jos 'i în
dosul unui mugure bine des•oltat.
Lungimea tleturei s1 fie do 2.3 cm„
iar ocbial să se găsească drept la mijlo
cul tăieturei. După aceia facem şi la
port-altoi o tăietură pieziş.!! în dosul unul
ochiu, iasă de jos ia sus, care să aibă
acei aş lungime ca şi cea dintăi. Se lipesc
amândouă lmpreuaă pi>trl•ind astfel ca
cooja să via.li. ia coaj.11..
Se Jeagi cu rafie şi 3e ange cu mastic.

2. Altoirea ln scaun.
Pentru acegt sistem de

altoire,

altoiul

se pregăteşte ca

şi la copn?atio cu deo
sebire că facem .mal lntăi o crestătură
pâoă aproape de măd[\vă io dosul unu;
mugure dela buă şi apoi tăierea piezişă
form ând aşa numitul sC:aun ca c are altolul
se sprijină pe capul port-altoiulai.
Port·altoiol fiiod mai gros, I se face o
pa\in lemo.

tăietură patio oblic! într"o parte laterală,

loâodu-se coaja şi cn
Tăioturile
coaja

se fac

al toinl ui - să

a� fel c.11. la lipire

pOtri veasci.

se

cea

cu

d e la port-altoi.
l a urmi se leagi şi 1se aoge ca mastic.

Altoirea ln coajl.

(milzga )

Acest sistem de altoire se
l uo a Aprilie,

câad

seva

în abundentă.

practici ia
circulă

despicătu ri, trebuie

Pomii dostinatl peotril altoire ia coajJ.

căt şi cei altoi ţi

si fie rOtezaţl,

ia

prin

cursul iernii,

de p aactul ande va fi

măoă.
AceastA. retezare se

mal

sus

altoi t cu un Iat de
'ace

cu

scopul

do

a oo. so imprlştla •eft în plrţlle ce se
vor tăia. ci s.l se coafeutreze ia partea·

Tămasi. Ca.:ramarl alt04e M latnboinţeuă
d1o cele cooseM"ate fi! ·tatai. . de laru4�
Alloiul con.stJ· ca �I colelalte altoiri

d]�!.°'?.. �'!.��!- �! I:'.!�!!��,� ����-�l!la_
I so Iaco la parteal·de ·jos · şi la dosul <o

tăetur! · cţirmezi� ·pia.I aproape
măduvă şi de ad ana piezi� ca şi la
cea ÎD SCAIUL
Pomul ce armea..11. a fi lltoit se tao
orizontal şi ia casai acesta c.ind este prea
gros se retead· cu ' lerlistr.11.al şi se nele
chiului o

aoşte cu cu\ilnl de •altoiL Apoi pe

partea
cea mal neted.li. şi frumoas.11., dela tletara
orizontal.li. se Iaco o tăetură in lungul po
mului cam de 3 ·4 cm.
Prin ajutorul spatelui cotitului deslipim
coaja şi introducem altoiai iuire coajă şi
lema.

Io urm.l

se le , gi

cu

rafie şi ee

rănile co m astic saµ ceară.
Pentro Tară sunt i a1toiri le
se

fac d in

in

ung

Yerde care

lucie pânl la sfilrşitnl lui Sep·

tembrio şi despre c.8.re oe vom ocupa io

întro'o

uom!r Yiitor0

I. Gr. Bogos
Băseşti-Fălciu

Un fir de'-argint...
Un fir de argint

ln

ln

pirul lung şi parfumat,
Firule, de-argint, ce vrei 1

Vrei sufletul sl-i lntristezi,
Sl·i spni el toamna e pe drum,
Cil tinerejea noaslrl-i fnm,
Şi-o lacriml l!t ochi sl-i vezi 1

firul

în luna Februarie

No ştii cil afarl bate vini,
vielli e pllplod,

Cl-arglntol tll� aduce gîlnd,
...De frunze moarte de mormîlnf.�

Firule, de-argirlt ce vrei 7...
Cu-argintul tl111 în pilrul ei••

Teodor Rosen

C·oIJu.l vesel
Alutor.

Partle.

luna aceasta agricultorul tre
Era o i arnă grea la Vaslui şi omătul
Ajutali·mă, conaşalo şi mă voi ruga
era aşa de mare, încâ un fnv1tător s'a
bue să inceapll pregăti ril e pe ntru si intraţi în rai cu coa iţa d•s.
- Ţi ne no pol, moşule şi roai:ă-te să văz.al nevoit să facă ua raport la revizor,
lucrări l e de primllvarli .
l otru în iad dar singur.
ca revi •orol să ro•ge pe prefect, pentru
Curlijă slimâaja pe care vrei sli
a da ordia primarului, ca să i eie 20 do
Cu danciul la va nat.'J
o sameni. Pe câmp împrăştie mu
oameni. cn care să fec4 pârtie (cărare
O ciora pioă s'a dus odată co dancio.1
şuroaele, d a că nu ai făcut lucrul
prin zăpadă) dela casă fa casă, spre · .a
la vâoat. Şi n'apucar.!I bioe prin pădure
acesta în toamaă, şi fă scu rso are
putea veni copiii la şcoal!. Primarul se
că băiatul vede uo iepure ş i -i strigă l ui
puse în mişcare şi m âot a ic d focrnf, ra
Mllilor clocite dia topirea zăpe zel . tătâ
ai · SU :
portă la prefectu ră de isprava lui :
Stropeşte de pe ele mărăcini!, cu
Teti, teti, itali caica, şoşoi baroi I
„ D om nul e Prefect, am Inat 20 de oa
răţe-le de pi etre şi grapă- l e barbă
Iar ţiganu, dând din cap cu p!rere de
meni, am mer:S din casă in casă şi am
teşte, pe unde sunt pâlcuri goa l e, răn, iJ răspu nse oftâad :
tăcut pârli" . .
- Ei, teti, teti, gia�a şoşoi baroi, dacă
floare de fân şi ogri nji de sub ieslea
Leu !
ou o geoti paloş să facă lârţai-floşc I..
vi telo r. ln pă mân turile arate din
Un o fi ţer avea darul băuturii şi când
D. M. R.
loamn4, dacă te ingădue mersul
•) din Neamul Rom!n•:-c p�atru Popor• venea aca!ă afamat, apoi vai de capul
vremii, seamănll ovăz, orz sau mă
lui fon, ordonanţa.
Bambi.
zliriche.
Iatr'o zi, pe când se intorcea .ifliflius,
Un ung ar a venit ia R om ânia şi a
avea gust n um ai de vorbă, nu şi de bă
Apropiindu-se greul muncii, vi
mers Ja croitor să.i facă un rând da haine
telor· de tr as. în ce pi a le da din după jurnalul de modă. Uogurul, de acasă, taie.
Ion sta ca t • păo , ca peotru defilare.
nulretul cel mai bun, ce l'ai păstrat
ana haine naţionAle, numai bumbi şi
- Măi loaoe !
anume pentru zilele acestea. Boi numai fireturi. A ţinut co ca l e deei, să
- Să trăiţi, domnule căpita nf.
lor le dă, cel pulia de două ori pe atragă atenţia cro itornl ai :
- la uită .te tu la mine !
- No, să uu faci l a h ai ne oouă bamb
săptămână, lături dia url ui ală, plea.
- Mă nit, să trăiţi domn ule căpitan I
bam b -bumb- bum b ... ci, bumb, mai stăi
(Şi ii măs ura cu ochii de vultur dia cap
vă curată şi pa i e tăiate mărunt.
oleac.§1 iar ttumb şi mai stăi şi iar bumb...
şi pâ n ă în picioare).
Păzeşlc! o ile de prăsilă să nu bea
adică bumbi mai rari).
-- Cu ciae samăo eu, măi Ioane?
apă din b ăl t oa ce de zăpadă, că Jea.
Casa higienică.
- Sămă:::i.aţi cu ua Jeu, d�le căp il an !
păd ă mieii. Oă drumul berbecilor
- Unde ai vă�ul tu feu ?
- Cum trebue făcută o casă ca s.?i fie
la oi de vrei să fete în Iulie.
- ... La noi ia sat la biserică e. zngT4higienic! ?
vită " In trarea Jni Isus ia Ierusalim•_ ·
lmprăştie gunoi ul de pe locuri ca
- Trebue ficată cu fere!trele mari ca
Jsu s era c!Jare, pe ... an Icu L
odată cu topirea zăpezii să se fra să intre lumina şi u şile mici ca să o u
poată iotra doctorul.
de V: A.. Gheorghill
gil pământ.
Taie mlădite de altoit, frmoase şi
sănătoase, numai din partea de
mieză-zi a pomi l o r şi până la fo
de G. Mlcu-Delabilseşti
losinţă le ti ne în n isip ul din vre-un
(armare)
unghiu întunecos al pi v nltel . Adună
Ar fi vrut s ă-i spuoă totul dar n'avea
şi ac um zăpada ia jurul pomilor.
Ap oi sărată măoa bâtrânei, sărată pui
şorul cc d eb ia ginguria şi f.ără putere şi
Stârpeş te omidele culegându-le ca · putere. Mamă...sa ..-ed ea şi ea ce va care
c:u lacrimi pc obraji, se pierdu ia haosul
o
u
şi-l
putea
explica
a
�
a
bine
pC"otru
fiica
frunze cu tot de pe pomi şi le arde
nopţii.
ei stât de cnminte� dar a'ar fi putot crede
altcum nu scapi de pagu9a lor.
Ajunse la marginea p!darei Mereailor.
�\\\\� �t· I! A'ilUMA\; 116 I/A.{�\! . !iltA IM 5e opri sub blirânal sie)ar, unde se pe
Regu'lează coroana aifoilor tineri aTea o creştere aleasă şi . mai presus d e
trecuse scen ele d areroase ale desp.lrfirei.
lliind crengile de prisos şi ungând toate, era o fati de o cuminţenie rară
lacep11 s!-i fie frjci. O groa ză o ebani
ranele cu cearll de altoit, ca sli-1 Şi cum ar li putut să-l spună ceva când o apucă gindindu-se c'a făcut acest iu=
şi câtă durere vor ayea bieţii plriatJ,
el era oa criminal şi ca va fi bolită şi
fere şti de putrezire.
când vor aştepta· o ia sofragerie dimineaţa
Pă răsadniţa în grădină şi-li s a batjocorită d e lum e că a p ăcătuit cn an şi ea na va veni.
asemenea om.
•Ce se Y8 întâmpla, nici un-mi pas!.
mână : sala!� ceapă, felinli, gulii,
Adormi. Mami-sa ieşi din camera ei Şi
Tot de-o moarte voia muri1:11, şi iocooşti entă
a rd ei u, ridichi, ca l a vreine să ai
incepn:
spuse doar sotulni său : - ,lrebue să lie
Te-am adorat o viată iotrea gă
răsad din cele ce se pot sădi.
la mijloc vreo dragoste ; Ta trece aşor,
Şi cât eram de feri cit • ... ek.
căci o vom trimite la rude la Cârpeşti.
Taie acum să lci ile prea crescute
Merse mult timp cântând prin pădure.
De ce ascnodea adevărul neclarificat ?
şi mai sădeşte lăstari noi.
Cântecul ei, era ao vaer de durere, era
Cel puti n să-i li spus binueleie.
câotecul fatal al yieţii lor.
l n cep e acum, îndată ce s'a sbici l
Seara Ancnl• lu deş tep ta tă pentru a
Uo chiot puternic, o făca să tresară
pământul, cu strămutarea pomilor lua masa . Trecu ia odae mai nselă ca
Era un cioban de la o stână din marginea
acolo- unde voeşli.
n ici odată. Dar nsella ei er.t. o mască .
pădurci, care nedumerit de cântecul nnol
Dacă ai vin l a păstrare în piv·
Mâocă !orta!. Du pă masă, ca niciodată
femei noaptea prin pădure, deştept.!! şi
nită. g ri jeş te de el. Umple t ot la işi luă l ucrul şi trecu io camera ci. O pe ceilalli ciobani să asculte. Câ)iva diu
ei plecară spre local un de se anzia câoă
l um ină de b u curi e se citea pe feţele pă
I 0 - 1 4 zile buloaele secate, curăţin
tând. Dar Aocuta !Acu, apucând pe-o că·
.
r are ce ducea spre mijlocul pădurei .
du-le mai inlăi m uceze6 l a de. pe la rinţilor. Bănuiala mamei sale s e m icşori
Un zâ mbet de mamă şi u n oftat adânc,
vrană .
lu vorbele ce-ar fi putu t să l e spnoÎ...
.
Nu uita d e grija coşcitelor şi de
...
După vreo două zile de mers, Aucnta
gu noitul v itelo r.
Ancuţa lăsând lucrul adormi, trezindu-se
ajuo se la un scblt, sdrob ită de obosală
pe la ora 2 după miezul nop!ei. Visase
Vicfor A.I. Glinscky
şi flăm â ndă. c.§ nici n'o msi recunoşteai.
iovălător
ciudat. Născuse o !etilă urâtă. Baba Flo a
Io

c

•.

S)Câ.ntă.-mi cântecu.I ...

„

·

.



rea din Câ rpeşti par'că murise.

Cugetări

pilrul ei.�

In plrul negru· ti bogat,

Cl

Lucrări economice

Omule, d e vrei ca viat a- li
rămână amintire,
Pentru multi. atun ce e cată
mal fă şi ceva bine.

si!
de

•

Vremile de a li ne cere, binele
pe căi se poate.
Iar a cela. ce nu-l Iace, • e ca po
mul fără roade.
•

Binele se face lesne, c ân d vre a
om u l , de nu iară.
Toi aşa, greu se urneşte, ca şi
;iiatra cea d e m oară.

Agricultor
V51e:n.i-FllcW

C. I. Poslolache

Pără nici o

hotărâre

se

îmbrăcă,

lnă

oa mic pachet, in care avea nişte rufe
o fot ogrefie a lui looe! şi deschizând
fereastra, sări io stradă şi se pierdu in
l n!

întunericul nopţii.

Laoa a pusese de mult. Un vânt rece
de toa m.§, bătea n e m i l o s de la oord.
l nce pu a-J fi frig, deoarece avea numai o

•

Se r agă să fie primită.

ea şi

pu rtările s'o primească
mai

tân i u.

d upă

vire a şcoalei

.. .

cetară toate scbiturile,

d ep ărtar e.

Acolo

ore de d ure re o.ăscu ua băiet.
Până seara s tătu ia pat. Nu avea puteri
să meargă dar se sculă. Trebuia s.§ plece
la căutarea lui looeJ.
Sfătui pe baba

Floa re a c ă

da�ă copilul

va fi descoperit !ă s pun ă at cni e. �!-1
boto�c dacă ea nu !e va întoarce curaad
fÎ si·i dea a um el e loa.e1.
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ia schit·

proft:siooale ce-J avea cu

; Io

vreo doi k i lo m etri

va •edea

dânsa . ...

baba Floarea, care ştia totnl, o aştepta.
Cu m a.re greutate ajunse. Dnpă vreo două

e la

ce-i

def initiv

_ li mai ajută molt si certificatul d e absol

corp. Se grăbea spre satul Cârpeşti, care

rochie s ubtir e. lncepu a simtl dureri prin

Stareta cu prinsă

de milă, ii d!du de mâ ncare şi o primi.
numai să stea
lângă

deocamdată

u rm a el, părinţii au dat telegram .I.
ia toate p ării1e, dar a fost în zadar. Ce r

până şi pe acela

unde era, dar fu ascunsă de staretă. că
reia ii spusese

c'a plecat f.§ră voia voia

părintilo.r. De durere mamă-sa se

nlvi cAci ce e m ai scump
ci o e simte o
pierdere,

ca

m ai mare durere,

im!>ol

mama

şi

l a asemenea

c& mama ....
va

urma

2

„Glasul Nostru"

ln căutarea lui Dumnezeu,
Oma!,

la lnctplţi, n'a paiDt stl-fi �a

vdraf'·mai presas c/ziJ;r

seamd de crea/oral! fD./JJ.ror al.or ce se vt

� pTÎmlÎJ

O

om dtdi-

11ainte de pacat. cdd Adam a pablt sd

�aa 1n janzl sdll, ln schimb a fosl .uimit

1n pdmJ, dar

� cele ce.I tnlanj11Tau 1i a lnetput . st! ad

cadd
lis1U n'a palrlt st! .pdrdfaeascd

minune !

Cei mai •mulfi zic, cll astm nu se
mai fac minuni. Dacll s'ar face o
minune aş crede şi eu îu bisericii
şi Dumnezeu, zice cel necredincios.
Vorbii sll fie I Acestea snnf numai
pretexte penim cei zllbavnicl cu
inima a crede şi a face toate elite

Un · invllţlltor se intaliJi .adat! pe

�o ·dr.u�'

cu un copil .ce :nu· ieşise
tncll-'pnnh:e oame ni ·•l la: ·şaoalll.
.Al cui eşti lu ? îl întrebi ,ln.vltll
li se Indzine. Prinftt primde> cari aa ..bint
rdsfignirea pe muntele Oolgota - a putut
torul. Al dracului I .răspunse copi
meritaf admiraţta omului primitiv, au fost :
sa rdscampere omenireG din pdca/ul pn·mor
lul. lnvilţillorul rămase uimii de
soarele, luna, aerul, P' ldngd cari erau şz'
dial. Aceasta cale de mdnJuire o ardid
a învălat Dumnezeu.
altde cu arz rol mai puţin importanL
omului. numai creştinismul, pe cthzd, tn re
Minuni se mai fac şi a cum. Nu acest răspuns şi ii întreabă mai
Cu. timpal, omul„ sfadiind mai deaproape
ligiunile pdgdne, omul, simfindu-şi firea
mai cli lumea noaslrll, condnsli de departe: Cum te chiamâ? , Satana!•
şi mai amdnunţiJ mediul inconjurdfor, s'a
defedoasd, nu gdsea nid un mijloc ca sd
patimile trupului, lnlunecatli de ne • De unde vil"? - „Din iad"! răs
gttndi.t ct! /rebut st! existe o fiin(4 supui
scape <k aceas/4 starr, care es/L pn"ma
gura necredlnfel, nu vrea sil le vadă.. punse iar copilul_
lnvlltătorul cercetă mal departe
oard, cau a creiat şi condace total şi i-a dat
elapd ln dramul spre desdvt!rşirea suj/cleascd.
Iatli una dintre cele multe, care se
diferite numiri.
Scdpdnd omenirea de blestemul pdca/ului
sllvârşesc aproape zilnic pe toi pe urmele acestui rilspuos şi pe
urmi! află următoarele :
Mai ttt.rziu, ddndu-şi seamd de ceea ce
primordial, creştinismul na se opreşte aici,
globul pllmll ntesc.
„Mama copilului se certa foarte
este bine şi rda, omul işi imogineazd. pe
"Un tren accelerat trebuia sli so des cu
dar a1atd mai departe ctli/e, pe ca1e poale
/dngd acea rtinfd Superioard, aul ztU seascli la ora 8 seara ln gara Lisa zicea : ta!AI l ui care era beţiv şi îi
sd lnainlezt. sufletul omenesc spre o d.esd
Ce-i
ieşit di.n haosul pn.mitiv şi organizator al
bona (capitala jllrii Portugalia). pe capul · drace, ai venit Iar beat
varşire deplind.
!lltaror lucru.rilor - incd doud elemente :
Pufin înainte de a ajunge în garli, răspundea meu? I La asta tala ii
Credinţa, speranţa şi dragostea catre
cu înjurături şi ameninjări.
unul vrea sd pdsfreze cua ce s'a creat
fu oprii brnsc de elitre cineva, care
aproapele sunt uit trt:i virtup, plin carf
ln această vreme, copilul fugea
(dcmenflll conserva/or), iar celdlalt voeşle
trase de semnalul de alarmli. La plângând
sufletul omenesc poate sa. se ridice la Indl·
în bratele mamei, dar ma
sa di.strugd lotul (dementul distrogdlor).
o co!i!urll, la dlslanfă de vre-o 7
ţimi n.ebdr.ai/e. Aceste r;irluţi sunt temelia
ma ii alunga zicllnd : „Fugi satano,
Un fapt tkslul de interesant este că omul
metri, erau cinci copii care se ju·
doctrinei creştine, pe cari se bazeazd struc
nu mă mal necăji
ca toatd primitivi/alea sa, şi-a imaginat
cau inconştienji pe şine. Dacii tre de necăjitll îs eu şi tu că destul
tura statelor de dupd 1-frislos şi pană asldzi.
de când trăiesc
fiinţe tnzestrate cu puteri supranaturale, ne�
nul nu ar fi fosl oprii brusc, de bnnll
To/aşi, dupd rllzbo1, se simte o nelinişte ln
acest iad de casă"....
avdnd nici una din lnsaşirit. OmtllLŞti,flinţe
seama, cil ar fi fost slrivifi sub roii în
omenire, o perlllrbare în sufletul omenesc.
Din acestea a auzit copilul şi a
divine ln. adet1dTatul ln.ţ,eles al cuvanta.Wi.
cei 5 copilaşi. Făcându-se cerce învăţat
Această crizd morala se simte şi ta noi,
că pe tatăl lui ii ch i amil
ldeik acestea au luat naşte.re ln centrul
tări ca sll va dii cine a tras de sem ,,dracu", pe el „satana" şi că el
datorlndu·se fapta.lui cd am inceput sd ne
Indici, de t1nde s'a1t rdsptJ.ndit de rasa aricd
nal, s'a sl•bilit cil un negustor clin
depărtăm de Dumnezeul adevdra!, am l11ce
trăesc în „iad".
la dif!rile popoare şi tn centre mari ca : pul sd nt. lrpdddm dt. cete trei virtuţi, baza Madrid - capitala Spaniei, - cu
Am arătai intâmplarea aceast a
Babilonia, Siria, Persia, Phenicia şi Egiptul,
prins subit de nebunie, a tras sem
doctn·nii creştine. Dtagoslea câtre aproapele
pentru ca cei ce au copii eă tragă
nalul de alarmă, fără ca sil-şi dea
suferind transformdri polrit1il CIL caractuul,
a dispdrut, dragoszt.a care face pe om sa
seamll, şi astfel a scllpat viafa ce î nvăţătura cuvenită.. Pllrinţil mai
obiceiuril.e # moravurile fiecdru.i popor tn fie gata de a se jertfi pentru binde afluia,
Ales trcbue sll ştie că au datoria
parte.
lor 5 copii!•.
luându-i locul egoismul. Mai multd jertjd
Cine va tliglidui cli aceasta nu de a se feri de orice vorbii · ur,41ă
D11pd un timp oarecare, concepţiuneapurd.
ar tutui din parlla noastrd pt.nlla aproapele.
sau mişcare nepotrivită fie acasă
esle cu adevaral o minune 1 C e fie şi în altă parte. când sunt şi
a divinitdţii lncepe sd se transforme, sd se
V!lzdnd atdlea rdutdţi, a1aua fdrddelcgi,
legătură ar fi pulul exista intre vlaja
apropie de materie. Omul, cucenizd din ce
am pit.rdut speranfa ln triam/ul binelui
de fată.
celor 5 copii şi un nebun 1 Mai copii
tn ce mai mult natura, a fost copleşit de
as:ipra rdului şi tn lupta zilnicd cu. greuldţile
Numai aşa copii, viitorii cetătenl
ales, cll trenul fiind la o cotiturii. de mâine. vor fi oameni ·vrednici
preocupdrile, cari au Influenţat şi nofiunea
vie/li. ne simfirn descurajaţi, pierauţi. Am
copiii n'au putut fi observafi din şi folositori, atât lor cât şi oame
incepu.t chiar sd nu mai credem in· 11.imic.
tui de di'linita/e. p;;n descoperirile şi cuce
depllrla.-e şi trenul sli fie oprit la nilor şi ţării în care vlejnesc, fli
n"ril.e ce le /au din zi in. zi, omul lşi dddea
Ne lipseşte ln pn'muJ. rt1nd credinţa ln
timp de mecanic. Sau chiar de altli cand fala şi mândria el.
s.amd de inferioritatea sa foţil de o fiin/4
paterile noastre sufleteş6. cari n"aa fost aşa
mite jr11J111Ue�lt

·

şi farmetal tUJtuni şi st!

a

supran.a.âual4., creatoate

at.t.szei n.atJJ.ri

minunall, dar tnupe stl adaoge la puterile

ei d.it1ine şi lnsuşiri' omeneşti Ntputdnd sd

sd co/U/Dcd total, recun.oaşle-r.cislenţa a mai
ITlllor
lt zei ajatori ct.l.ai mai mau. Ortcii,

ad.mild ideia cd o singurd fiinfd ar putea

pe tangd zeul ţel mai mare, Ze11s, au ad4-

agat. pe Nept11J.. Apo/11>. Min<rva ele„ cari

aa

fost imprumataţi �

� R.omani.

Totodaid viaţa dnenind
om.abli mai ma/le,

mai

nePOile

compUea/4,

el a rtcunosCD.t

neasilaiea anui ajulor �la o putere

supe

rioar4- Dar, fiindc4 o singard fiin/11 ii pd

rea ct! 1Ul

poale sd-1

sal.e, şi·a. imagtnat

ajute la toate nevoile

nwl/i zâ, f
ie.care

mai

cu atribuţiuni sptdat.,

/Tectlnfi astfel dela

credinf4 1niT'un singur

credinţa în

zea, la

mai mulţi zei. Totuşi aceastd credin(4 nu.J
sim�a starea sa

mulţumea pe om, El /şi

saj/eleascd şlirbitd,

def.c/oasd,

addncul safletului o amintire
o stare pn"mordială,

pdslrdnd ln

vasld

desp1e

ferici/d, pierdutd,

care rdvr..ea şi pi! care voia

s'o

la

redobd.n

dea.sal (visai U/Ull.. paradis pierdut. pe care-l

lntd/nim la /oale rtligiunele pdgl1ne). Omul

I.şi dddea seama cd e.dstd o putere divind,
o cduta, o visa, · se sbuâuma presimţind-o,
tnsd na putea s'o descopere

sale proprii. Mai lntai,

el

prin

cdald

pu/uile
aceas/A

putere divină In natUTd, zeijicdnd-o, pe ur
md şi·a imaginat-o in

nişte fiinţe divine,

cdrora la rdnda:.i le·a

addugaJ lnsuşiri o

merieşti,

creind

şi

princi
pale. CtJult!nd

imagini,

popoarele. vechi Şi·l

acelei pulLri

ajutoare

pe Dumnezeu,

mereu

lnfdfi.şc.u sub

diferite

act.asta a'a durat dud/ pdnd la creştinism,
singu1ul prin care omul a cunoscut clu'pul
creind mai

mulie

religiuni.

Dar

adevdrat al. lui Dumnezeu.

Toale religionile pdgttne

ale geniului omenesc, ln

au fost

creaţii

cdutarea Dum�

de oTJgind supranaturala , fiindcd Dumnezeu

zeu.lai adevdraf, pe

cdnd cuşlinismul es�

fnsuşi şi-a

oamenilor chipul

ardtat

sdu

adtvd1at, inlrupandu- se In Iisus /iris/os.
ln pe.rsoanâ sfţ1.nttl a

lui

Hristos, firea

dumneieuzscd se une.şte cu firea omeneascd

lntr'un eh.ip misltrios, fdrd sd se amestece,

ramttnttnd f'
.ecare cu lnsuşirile sale.

Omoi

o"auu .adt-

d/11. lis11s es� om.lll /4.rtl primat pdcat şi

Idra palinţa de a pdcdtui, este

prin saprona -i�tfd -

şi 1U1.111ai . aceas/4 f
ue omeneascd de o ab

so/Jlta nevinovdţie1

desvoltarea

de mici, thoarece

noasl.rd

pe ele
ca

ne.am

popor li

sprijinit
Stal:

ca

Nea.mut nosfrtl a trecui prin greu.l.6ţ; şi mai
mari dectJ.t cele de asldzi,

dar te.a birui.I

pe. toate. fiindcd a avut credinţ4
nild

nem4rgi

ln wtinul sdu. Prin credmţa lor ln

dreptate, s/Tdmoşii

noştri

aa trecut pes�

toate urgiile trecabllui şi ne-au pdstrat limba;

R.omdnii, lntr'an singur şi mar•
stat_ Dapd pilda l•r, sd na putdem speranţa

obiceiarile, datinet., cari ne..aa legai as/4zi

pe noi toţi,

şi sd aedem Intr'un
•

viitor mai

Cel ce crede se mdnJoieşte•.

bun, CJ1Ci

Profesor Th. Bogos

Despre carte

aibi weme, şi cu celilu l clirlilor a
face iscusifli zilbavli: cli nu este alta
m ai frumoasl' �i mai de folos in

„Cinslile şi Iubitule cetitor", sl

Maria. V. Gllnscky

Nimeni nu putea sl..l sal-.,eze tn

cineva. Nimeni nu vhase copili.
chip
normal în acea situafie, chiar de
i-ar fi observai. Şi lotuşi. Dumne
zeu a ales pe c�le slabe ale lumii
acesteia, ca sll rulfÎnese pe - cele
tari. Chlpnl nebuniei 1-a. ales Ul' un

moment dat,. ca sl salveze vlaja a
5 copii nevinovaţi ca lngeril sll din
ceruri. In asemenea caz, ce ar fi
putut face ochiul ager al. mecani
cului, cllnd era distanta numai de
vre-o şapte metri? Nimic. Dovedit-a
Dumnezeu şi pri n aceaslll minune
ci toall lnlelepciunea lumii aces
teia, înaintea Sa este neputincioasll
iar prin nebunie s'a fllcnt minunea.
Necredincioşii zicevor desigur :
aceasta este o ln!Amplare. Dar cu
atllt mai mult spunem cll e minune.
Cum să , fie l ntilmplare 1 Oece nu
se m ai fac şi alte lntilmplllri aşa

loatli viafa omului zlibavli, de cili
de minunate 1 Dece lnUlmplarea
cetitul clirjilor.
(Miron Costin)
· n u c.-eiazli o allil sp eci e de oameni
c
n ·7 picioare şi zece milini 1 Dece
„o carie bunii lnlocuC!şle o prie
tenie, - o prietenie nu poate lnlo întâmplarea nu face ca soarele sll
meargli inlr'o zi de la apus la rll
tui o carte bunii".
(Vasile Conta)
sllri l şi nu cum 11 vedem zilnic 1
Llisafi îndoiala necredincioşilor
„Nimic nu e mai minunat ca o
carie. Tot ce omenirea a fileul, gân şi cercetaji cu luare aminte faptul
dit sau dobândit, toi ce ere şi lot acesta şi v"'li vedea cli e minnne.
ce-a fost. se pilslreazll minunat de Luali aminte la glasul bisericei,
bine în foile unei cllrli".
care clintii : Dumnezeul nostru ln
(Carlyle)
cer şi pe pilmilnt, toate cilte a voit
Când bogatul zice : „rnor'.
a făcut. Acesta este adevilrUll
li sar loji ln ajutor i
Pr. Const. Gr. Chirica .
.Mor" când slrigil cel sllrac,
Oamenii au urechi de sac.
V. Militaru
Sfat bun.
Doctorii suni ca pllhiirulele de
O sgilrieluril poale aduce chiar
coniac ; unul iii poate face bine, moartea
unui om�
ma.i mulii te culcil la sigur.
Deaceia e bine ca dupli orice
Dr. Urechia
';<sgârielurli sll te ungi cu tincturi
de iod. E cea mai buni uciglitoare
E P I G R A M A.
de microbi.
UNUI SOŢ
Cine n'are tincturii de iod ln
grabă. să se spele cu api oxigenatl
Când el spune c'o iubeşte
cu spirt sau ml!car cu apil şi cu
Şi cli e-a lui jumlllale
sApun. Sll nu se parii !acru de
De dreplate-i iubitor :
nimic. Mallor omeni a trebuii sll
)umlllate e-a lui, fireşte,
li se tae milinele ori picioarele de
pe urma unei s glriet uri sau julire
Jumlllate a lululor.
ma.i rea, lllsall ln necllulareQuinlus
.._

https://biblioteca-digitala.ro

Altoirea este -uo

mod de

iomnlţire ar

citola putem ob!loe
pomi ce dorim � tot odată

tificială prio ajotorol

.arietlfile de
putem transforma arborii silbatici care
na: ue aduc nici an folos, ia arbori de
.,-aJoare.
Altoirea se face cu folos numai c!od
iatre pomul de node s'10 recoltat altoii şi
cel pe cari i i aplicăm (port- altoiul) exist4
uo grad de înrudire.
De e:i:emplu : mllnd pe măr, cireşal
pe cireş, prooal pe pruo, părul pe păr•
Recoltarea altoilor se face prin luna
Pebrnarie, luând ramuri de un aa şi an.
mai din partea de sod.
Altoii . astfel reco!tap se păstrează ia
pachete de S O bucllţi şi so păstrează io
pivniţă in nisip umed patio, io•elifi până
la jomătatc.
Port-altoiul - Pomii sălbatici destioajl
a se altoi s• numesc part„altoi.
Uo pom ca d poată li altoit trebue să
aibă col potin grosimea anal creion.
Epoca altoilor. Peolrn altoirile do pri
măvară, operajluoile iocep de pe la i"•

a circula
seva şi până ce incep mugurii a .se des·
face. Se altoesc iot.ii cireşii, deoarece in
tră cei diat.ăi ia vegetaţie i apoi caisul,
·
prunul, părul, mărul, etc.
Timpul cel mal potri.-it pentru altoit e
atunci câ nd avem o zi liniştită fărA vânt
şi puţin noroasă.
)udată ce s'a pregilit altoiul şi port-al
toiul se leagă cu rafie şi se uog riaile
cu m astic (ceară de altoit).
Masticul pentru lipit rAoile la pomii
altoiţi 5e gă•eşte de •âaure la Camerile
de Agric ulturi ; Dan mai jos cele mel
practice sisteme de altoire.
1. Altoirea prin copulafle.
Acest slstcm de altoire ae intrebaiatează
ca folos ciad a1toiul şi port· aholnl .s a.
mita tea

!noei

l•ooi A prilie.

Martie

De

până

la sfârşitol

ci.ad incepe

. �-

asu
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Satul Vllleni
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GAZETELE de PROVINCIE

li

Administrator : A. CA�TU

Linişte la fară.
(Sonet)

:B noapte„ beznA L... fru.nzA nu mal mişcă!
S"aud ln sat doar cln.1-lncA JălrA.nd ;
Stau tn cerdac,•• la. alte vremi glndlnd l
Privesc curn fluturi Jampel dau morişcă I

·1svorâte dintr'o · necesitate mo
Osteneala şi grija lor este un .
rală a vremurilor prin care trecem,
sacrificiu la care de bună voie s'au
aceste gazete de provincie c'uo
supus şi se supun, şi aceasta o ·
rol social bine definit şi activând
fac nu pentru alte interese de cât
LurnJnel, - vlaja, - Outurll şl"nchlnă„
ŞI-fi ard mereu pliiplndele arlpe I
în cadrul unui program larg cu
cel al binelui obştesc - şi pe cari
Via.fa lor constA'n clteva clipe t
prinzător al tuturor nevoilor locale sacrificiu ia avântul lor tineresc Zadarnic cearct\ sborul spre lumin ii !
şi chiar generale, ele împlinesc o ei nu-l mai precupetesc.
A.şa, şi-a mele visuri fericite,
nevoie imperios cerută ia aceste
Dar pentru ca rodul muncii lor
Ce-şi lndreptau tot sboru.l lnspre soare,
timpuri şi susţinerea lor io lupta să poată fi împărtăşit la cât mai
�rlpeJe st-au ars, nenorocite I
aceasta pentru mai bine este o
mulţi şi mai departe, ei au nevoie ·
E noapte, beznA, Uni.şie, râcoa.re.„.
faptă bună şi frumoasă din partea şi de această mică cotizatie care
Cu noaptea„ pacea clipelor trăite„
Ca o scantee'n Infinit dispare.oricui o face, , dacă ou chiar o
este abonamentul şi care nu aco- !
Victor Arieni
datorie pentru ooce om cu dra pere decât în parte cheltuiala ti
Avocal-Bârlad
goste de ţară şi neamul său.
păritului şi a celorlalt� socoteli în
Şi totuşi cu durere constatăm
legătură cu aparitia unei gazete,
că astăzi prea putini din cei io
fie ea cât de mică şi de modestă. ·
drept le prejuesc la justa lor va
De ce o'ai fi dar ceva mai larg ,
/92!. Toate
tdTtarar
zecile dt
loare ajutându-le · iotr'o oarecare
la inimă cu acest sprijin ce ti sei s�u
lmpreiurlml: Stoe1eştl- Ţita
fii d lnsltrclnot
măsură. ca să ou !mai pomenim de
cere atunci când atâtea şi atâtea) şautea
er
ln
Sinod ca impreanil
2 preoţi
tolf cellaltf care fără a le conoaşte · alte cheltuell de mal puţi o folos
Sf4nta
·
în mai deaproa
activitatea şi
faci poate in aliă parte?
limba romd·· · ·' - - · - ··- -�-·-1tta•Cd: -·
·
rbdlllrm:·
tf-/t1cmai
-afund
·
· sacrlfidlle p
ilu t t tree; le-tgtro=
ege:p,- fobifeCifitOrîife, gaze a
anunţase vtzU!J caMar� gospo cr,
aceasta
rează cu voie sau! fără de voie care-ti place, dar nu te m ulţumi Prea SftnţUul
l a Ş e ea ln /J/serica paro a frecat
în cazul fericit când nu le mal
oumai s'o admiri. Dă-i şi oarecare hl /4
Episcop, la
m
găsesc şi p�o�aş�(I
'flri}ln bănt§C.
tn altlmal
stareţ

Noul Mitropolit al Moldovei

T

ŞI Doamne I Exceptând poate
pe cele cu ceva . caracter politic,
care-s ceva mal pornite, câte lu
cruri bune şi frumoase nu oe aduc
nouă tuturora, aceste gazete de
provincie !
E atâta seninătate de gândire
şi atâta parfum de' viaţă curată io
scrisul lor, că purtându-ţi privirea
pe c o I o a o e, mai curând te
crezi alunecând pe şerpuitoarele
cărări ale unei minunate. grădini
cu frumoase şi mirositoare flori
de primăvară !
Dar cât avânt şi câtă dragoste
pusă pentru a te scoate pe tine
iubite cititorule dintr'o viajă poate
prea întinată şi prea necăjită de
greutăţile vieţii de toate zilele.
ln conţinutul lor de totdeauna
nimic rău şi nepllicut.
Totul numai spre binele şi fo
losul oricui.

Strecurată ici o glumă, dincolo
un sfat sau o povestire, mai de
parte un indemn sau o îndrumare
pe căile drepte şi frumoase - fără
să vrei te simţi furat din lumea ta
de până acuma şi dus cil gândul
o
d e
a
î n c e r c a
şi
altfel de viată po<!.te mai bună ca
cea pe care întâmplător ai trăit-o
sau o trăeşti.
Pleiada acestor idialişti cari le-au
dat viată şi le suspo pe aceste
gazete, merită credem, iubite citi
torule, o mal largă înţelegere şi
ajutorare din partea noastră a
tuturora.

Era in v�ta anului
dln
etc. (Tatova) aa mare
l stUbtJtoare, aşteptand sosirta P. S. Ntcodem pe atancl episcop al Haşi/or.
4t
nonlctJ.
al t
a uaa adanaţi toţi creştinii tn
;runk ca preotai safulal, (nvdftltorU,
Prin contribujia ta şi a altora fi toţi e l e v I I din saule mtg!eşe
veniţi penira a c4nia ln cor ,Pe sltJ
ea va putea trăi. Şi nu-i fără de
pr1nal şi Arhltrtal nostru Doamne tl
rost acest lucru.
pazeşte" Cu mdna proprie a lmparţit
Căci până ce bibliotecile şi ceitltlariu de lmproprletanre şi a vorbiJ
)alţi factori de propagandă cultu- at4t de frumos, r:tdt de mult a tr.ca
rală, economică sau natlonală vor rajat pe tdnaral preot de atonei, lncât
putea actiona mai eficace io pre- acele clipe ca greu se pot uita. Epis
gătirea unei conştiinţe forte pentru copal de atrznd asfltzl a deven Ml
cdnd toată
ridicarea şi întărirea neamului, tropollt al !ntregei Moldove,
sa{larea moldovenzasca ifi pane na
aceste gazete de provincie pot fi
dejdca ln !. P. s. N!codem, de a p!Js.
socotite pe drept cuvânt elemen- tort ca sacces /arma lncredin(atd.
I

it

tele ofensive din prima linie ce
acţionează contra întunericului, şi
sprijinirea lor pe lângă o datorie
de onoare, este şi o datorie de
conştiinţă pentru noi toti cei ce
dorim o viată nouă şi adevărată.
Să păşim dar cât mai neîntâr
ziat la înfăptuirea celor propuse
io acest articol, căci ou va fi ni
mica de pierdut pentru nimeni ci
numai de câştigat.
Sustinute şi încurajate de cât
mai multi, aceste gazete vor putea
birui în lupta ce duc, şi această
biruinţă a lor spre binele şi feri
cirea neamului va putea fi soco
tită. drept biruinţa noastră a tuturor.
GHEORGHE ARTENI
lnvi(ător, V!leoi l'ălciu

A.ctualitate.
Toţi aşteaptă dela soare
Raze calde de lumloă:
Iasă soarele s'ascucdc,
V!zâad jos atâta tio!.

Safletele's amlrâte
Nu pot pri-ri. îaspr& soare,
C..!cl mlociuaa ne conduce,
Ne d ă gue-otrhitoaro I

Cinel Cinel

' tlptJriie,
Mcire

orln
vnlum�
n
de Sfdniul
ca lnc4
profesori· de teologie, slt tradaca
SctiptlUIJ tn framoasa
d dov!dind
ca
prlsosinţ4 prln locanle pe and•
la Haşl ca
Clzlşfnlta
.'
Alhieplscop, tar
timp
al sfintei monastiri Neamţu, a ctiştigat an proces al mi;nastirel care fa.sese deposedafd de 1 4. 000 hectare de
ptJdare ca more aafQriiate morala de
care se fJacurd faţil de toţi lnteutlualii
preoţii şi cltlagJtil din monastiri.
oi
anidtşllmJinlata
totuşi plfnlt de vigoare ptnlra a mancl
flira PrtEti în fru11tea Mitropt1Uei
untie fost ales.
Ap

� --- -

,

vârsta sa d• 68

a

Pr. D. Domhravli
Bârlad

Cuvinte despre $coală _,i Biserică
Şcoala şi fJiserica au fost, sunt şi
vor ramdne pentru totdeauna atm�
pat•mice ln lupta pentru mai fJlne.
Na poate fi viaţtl de stat, aştZata
pe temtlii santttoase, fata spriiinr:l
şcoalei şi al fJlserlciL
Pllltru actsle motive, tnv4ţătorii şi
preoţii sunt considera/I pretutindeni
p4rghille celt mai puternice peniru
lnillţana popoarelor.
sa ne inc/zipuim inc/zise toate şcoa
kl; p0porane ale unei ţdri şi tineri
mea cnscdnd fdtil lnvliţlitarlt,.. O a
devtJvatli barbatle s'ar resfrdnge dln
tr'odata peste noi zice Oi esterweg.
Ace!aş lueta se poate z.'ce des;ire
sfdnta
oltzitoarta şi
p<'Jstrdtoare a ctedinţii str<'Jmoşe1ti, airz
torarea noast11J ln nevoi,
dat4toarta
de biruinţd asupra protivnicilor noştri
ln m(Jna lnv<'Jţdtorulul şi a preot11.
Lul std vii/oral anal itZtreg nzam.
Ca mintea şi ·cu su/letal Iul, lr.va
ţlttoral preotul UTZtSC pdnza feric/
r/L, din cute trtlnu stJ se lmp<'Jr/Anoas/1d bisutctJ.

$1
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ş•asctJ toţi fiii unli (dri. Erosmus
vorbind despre p1ofeslanta de lnv/Jţd
tor, zice : •Este ceva lnsufleţitor a
p1evedea tiauimea cu ·cunoştinţe folo
sitoare, ca principii religioase şi
da
pattiel c1 tdţeni buni f! bravi•.
O! şi cât de subllm!l
profesiu
nea preotului care, ca adevtirata grijtJ
ingereasctl, vtglztază s4 nu se stingtl
dia sufl•ttlt credincioşilor focal lufJitli
dt Dumnezea ! !nvăţdnd sa tufJim şi
sil ne tenum de Durnneua. puttm
pra�tlca iubirea şi respectai de oa
meni !
Fericirea anal neam numai prin
şcoala şi fJiserica !e dobândeşte.
8

tsit

Şcoala şi bis;rica trebue să dea
ţării un cât mai mare num ăr de fit
cari, în cercul lor de activitate,

sll. fie caractere cinstite mi nţi lumi
nate, suflete armonizate, muncitori
neobosiţi, trupuri sănănătoase,
inţe de sacrificii în ori ce moment
pentru b:nele binele pairiei şi nea
mului românesc.

fi

Din ,Universul"

.

·.
.:
. „Glasul Nostru„

.-:

.

$ U L E T E A (Tutova)
in sărbăto are
Ş11l.•tea

Oumlnl c. .lr 2 De:. 1934 a unt
. loc
.

�tul

�
I

nuniei religio&S<\ a

ia

la . r,oto.a lr sti•itatea .cu
domnişoarei Jana N.

Sfaturi prac.tice

I
I
·Io seltcta asisteol.ll - ia da ră' de ctl
.
mentionati mal sus--remarcăm :

S, e

ma odau tol dlYizfei de cava leri e

fa aceut.11 frllmoa•li zi de ioceput de

a rhltect Jeao Ghica, Bucareşti ;

d· oa e.

ga; d-na Didija şi d.

pr�prie·

Javara co d. inginer Petre

S.

O. Bolomey,

care a fost olic(at.li de elitre P.
piscopal Niloo al Hoşilor.

ia toat.li

laraă, rând iosişi natura a

arate frnmusejea

căutat sA-şi

pllaltatea, şi-a

filcnt aparijia -ia •erhial şi frumosul sat

lasolit

r.!b!şesc Şufetea,- Prea Sfinjitnl episcop

Nifon

fti�d-in afar.li

compus.li din protoiereu

Şl

de suita Sa

V asilesco, ar

hidiaconul B.lirb�leanu, diaconul Pivnico

ro-şi do d-ull 1 deputali
proşediotelo

partidului

li. Simlooesco

Naţlonai Liberal

dia jud. Tutova lşi Horalla E!remia maro

proprietar ia com.. eparen i jad. Tutova.
loaltal erarh a !ost

pri mit

co o deose

bit.li .dragoste şi : smerenie do enoriaşii sa·

talai, �ai iatli 18 prim!ria comao1i, unde

A rtfDi, I· a oierit-p e o ta•i

d. Spiridon

-tradllioaala pâine cu sare,

in timp ce

<> parte dia' corul şcoaloi condus do d.

!'/.

Şerb, Popa, <:âota : ,Pro tine to

slă

Ca total emoţionat, loahol erarh a

m ul·

vim stăpâne ".

jumit tuturor celor de laţ.li, dl roind pen
De aki, in coQJorat de un i mposant a

tru copiii siraci o mie de lei.

lai, a plecat

spte biserica satnlni, io so
netele clopotelor �i c11-:ind pe covoare
iatiase de 1oori}.şi, • pi�il ia cu rtea bi1ericoi Sf. Necalai, no do CD Sf. e.aagb e
li� ia m âo ă-1.aÎ uş a bis eri cei- ii aş tep ta
p re otul pa ro h Matei Hâncu, i ocooj ura t de
fru nta şii şatolu� intre

D!'�rn poY<stitor d.

pe distinsul

precum '!
Carairao

care

meoţîooim

Virgil

preotul parohiei Stoeşeşti Co•·

origllial din

o nmlta

comună,

tic! Popa ca d·:Ua- aade ua alt cor coa

Vasil e

�e distinsul

dos do d. la•lllltor

Iorga, a p ri·

D-na

şi

Bncareştl ;

E!rcmia,

SllD���I

tea · �:

· de

l;>upl

/

ep.•scop, adoc�d marf Iau·

.
religlo...,

Prea Sfiaptul, lnsoţit de persoanele enll·
tcrm!nar.ea seryiciolai

s�.

•izilat şi casa paro
biali, dllp.li care s'au lodreptat Cil lojii
mirate mal

spre

a

conaclll din po„ştJ

al d·lol N.

vara, unde era ; attepti.t

J11·

de Coasfnzeana

Io haine do mireas.li şi Pllt frllmosttl cu

bucle att rii, 14conjnr•li de

p.liriop, rade
şi ioalli oaspeţr, pentrn oficierea clis.ito
rlei.

lotr'o linişte d•sA•ir�ită, P'rea Sflnlital
slâot4 cunaole, pecetlllind ca

a ofi ciai

norilor căs4to ri li.

barul Dumnezeesc unirea dtfiniti•ă

a

li·

la obligaliilnlle soţilor, a ţioot Prea

O lrumoas.li Şi instr octi•li predicJ, re

Sliotitol
lati•

episcopr aocoltat.li co nll'fie de

intre1ga asisteol.ll.

A pai s'a senjt o Ilegal.li şi aleas! ga•

tâ.re, la eare a inat cn•ântul-dia aou

Prea Sfi oţltlll episcop, căruia i·a răspnos
ia curiale alese şi emollonaol•, d. depu
d-na Bolomey-soţia d·sale-aa cooonat
tat Louis Bo!omey,

orele

care

pc tinerii cis.lltoriţi.
La

11 noaptea

împreuni

co

P, S. S, opisco

de suita preoţi lor şi
d·oli depntali N. Simi ooesc o şi Horalia
fremia, ao p lecat spre satul E!poreo! copnl Nifoo, insolit

la conacul d„lui

l!remia - node a fost

gbdni t Joaltal orarh,
spre sediul eparh iei.
Uo

p!oă la

plecarea

bogat şi copios bulci a stal la dis·

pozilia dislioşilor oaspeţi pân.11 la ora 6
dimine•ţa. S'a p;tlrccot

iotr'o atmosfer!

Capsule de mac din

prinzi io trei degete-se

. gareta

Mar

Marta

şi d.

inginer Ioan Arapu, !lncurcşti ; d-na

B ucu reşti ; d.

M. frtmia cu fiii,

Costiei BoJomey,

proprietar Bucureşti ;

acest l apte de

ca domnişoara.., B ucureş ti ; d oa
Nadeja N<gn lescu, Bucureşti ; d · o a Me

lad ; d-na, d. şi d-şoara

tăriile de

Bâr

Mitică

Cristeo

propritl4r

Co rot şt i

preşedintele camerei de ae:ricullură Bâr

lad ; d. Ghoorghiade,

reşti ;

apoi

Oheorgbiu, Bucu reşti ;

inginer

d.oa Geli
d.

ma ior

Holbau, propri etar Băseşti·fălciu ;
d. arh ite ct Drop, P. Neam! ; d. Matoi
Mcz.inescu, avoca� Bucureşti ; d. Const.
L. Hristea. proprietar agrkol .\\ărişeşti·
Totova ; d-na Bal u juYara, d·şoara Aoa
Ju„ra � i d, Nicu N. Jo„ra ; d-şoara
Tb.

0a

Simina Arapu, Bncureşti ; d·şoara Nnnu

ca ({alea, laşi ;

d· -1

r a Georgeta

Căli

Se

jure al.

succese frumoase tioer.Ior dl:să
fie presă

iar cărări le vjeţei să le

Micu Delabăseşli

rate cu J.11 Uf"ii fericiui.

s·a mai prim it

mătoarele perHaao c.ărqr„

cil dllroase m11llamiri:

da

!Cl @.�11.c:: �m

aboo;.menlul

la cr

P..lilcha 60 lei;

e.

Sa mson

Th. Chica in•lil.ll to� Roşltşti

D-ra

P.lilc!a

Pălciu 80 lei ;

in.lllătoaro Brădiceşti

80 lei ; A. O. l(!eser iogiaer laşi
80 lei ; N. Jaeoti agricultor Văleni Făl

ciu 60 lei; N. Arieni

Vechi B411i 100 Je; ;

lo•41ălor Limbeaii

Plino Iordan con.

doctor techoic Craiova 80 lei ; Victor
Botoşii Fălcin 80 lei;
S. Ce.soli B otoşani 80 lei Ju decă tor I.
Cosma.Vulcani 80 lei.
Olioschi iu•ălător

Vorbe înţelepte
Feria-rea e ca şi o minge: ahrgdm dapd.

ddnsa şi cum am ajuns.o li ddm cu pidorol

şi

Duis.ieux

Nimic nu t mai pul.einic ca aceşti doi

lupldJDri: Răbdarea

nirii : cand

timpul.
L. Tolstoi

Trei cea.sari sunJ amare

in viaţa ome.

an pdrinte cere ajutor def.a co

piii sdi, ct!n.d un

om este r:ondamnat la

moarte sau Inchisoare, şi reasal morţii.
CtJirzele ce latrd. nu muşcd ; vrăjmaşul ce
tace ltmt-lt

dt tL

Femeia cinslittl şi vrtdllitd este jumtlla/e

din bogdţit.

Ce dtosebir� este Intre o roatd de car şi

un advocat:

Roata

slrigd ca s'o ungi, pe

advocat /rebut sd· l ungi ca sd strige.
Nu este sdra.c acel ce n'are ptlrin.(i,
actl ce nu are minte şi lnvdţtlturd.

.sd

ci

zeşte carnea şi Io iograş! ataocl
ma Cr!cionalaf cân�

nii iogrişaţl.

curălă

foarte

bine

Ja

Varul . tnbue

proaspăt.

a poi nimic

cu

hârtie de

poi ia două şi

de

pereţi

na •'IS cu

pistroaz! aşa :

o sărăm şi

t

aşteptăm

varza roşie mărunt.
o jom.ll tato de ori

ca să-şi ia sare bine de tol

A poi aşe

zăm YArza in borcanie d e sticli. ln tim
pol acesta, oteiol fiert cu pulioă sare şi
răcit, se toJroă peste

varză. Iar

pe

dea

supra turoAm apoi şi palin u ntdelemn.

se dă

ttl de -'Cesta dimioeata pe nemâncate. Nu

li se dA

mucegai

schimbat mereu co altul

Dop! ce-am tăiat

fi ec are pasăre cite o jumA a te de ci
.n

prej ·

p.lrelil şi mocegaittl na mai are cum tr.liL

Se ia uo căţel de usturoi şi se curăţ! ·

d e coaje. Se taie

lâ og4

ia

se Tâod bine curca

Mirosu! de
So pane pe

se

Combaterea boalalor
ra paserl
_

nescu, Bârlad ; d, Stoidi, administratorul

Urim

pţotro corci c.llrora la frige·

o4 mionoat.li pentru porci şi paseri-dar

Salata d;! varză rOJle

Curiţlrea sticlelor
de lampă

ca sei d-lui N. Ju vara, etc.

toriţi,

a fost preparat cu
Se spa lă bine sti clele şi

i>resăratJ i m.ed i at s a r e.

Costache JnYara, Bucureşti ; d. m agistrat

maroln, proprietar Bucureşti ;

in special

var n estins„ Varul trage umezeala. 1:PUCi

se clătesc (iocercali).

d.

Alex. D elh•nsa, Bucureşti ; d. Puiu Mai

dol.li printr'oo cl<>eot,

La tăieturi.

Ştefan

şi

grâu.

sdro
e o hra·

bit.li poţio.

3-• ori gargară seara.

Huce de borş care

Coc iu, Bucu

Cipitao Bombooel

d-na Marisna şi d,

la pte doico

Curătlrea stlclelor.

T�tova ; d.aa şi d. Locot. jac Ioan, Bâr·

lad ; d.

ia

usucă, se flrâ...

pn• iotr'ao ibric do mărimea a 1-Z ce�tl

lomey

lania şi d-şoa ra Viorica Doroescu,

fierbe

şi so

Ghinda de stejar

do ca f ea . Oupi ce s'a fiert bioe, so face

cu

d-oa Marioara şi d. arhitect Rogers Bo.

iocercat de noi)

Scoasi dia degetarul ia care st!.

Se iou numai capsulele - atât cât CD•

milează bioo

uo ceast dupi care se pot hrloi.
se · re.ce ia fiecate · dimi
5 zile. f.fect sigur. (Lucru

ACest lucru
oe•I• timp de

Acest

care s'a scofurat

tar E!purcni-Tatova ;

d-oa

gâtuiai).

timp de

aşe

Dureri de măsele.

s imiioja.

D. E!remia,

C. l!ae pomicu ltor şi vi ticultor eOgheoJ
C. Haraga comerciant gara
�°'ieşti F.lilcio 30 lei ; N. Alexaodr<cbe
i11Văţ.litor Puotişeai Tolo•• SO lei ; V.
Cosma iov.llţ.litor Puotişeai Tutova 40 lei;

,P�ea..

vinele

Ş;

seara. Nu eşiţj apoi afar!

Jen;< şi d. inginer Oeorge Bolomey, Azil·

preotalni M atei H.lacu pentru dragos
"!�dnic .ii. cu care-şi păstoreşte
popi>ral. ·
.

comuni c•re n.iare aici oo sectanL
Apoi' a ţlaoi: o lolrte lromoasl preiic.li

(pe

tol pa o

de Joc spre a an rici .

Suzana şi d.

d·na

ceafă

la

l ucru se face

&o�nei Bârlad ; d�aa ş,i d. i ng: ner Tiberiu

Poşta Admlnlstrafiel

S'a

tul Matol Hio

oesp e.

zat

garai

14cepat Sf. sln)bi, dopă care preo
c� a pre•eotat sitttali• din

mit ia cântece

Du�erl d e cap.
Hrean ras Pns ioti'rin

d. Oenera l M. Coosteoţiu, c6„
şi

;. . � ·::

) I
\

mâncare pateriJor

Se
lemo

lntepitura de alblnA
sau viespe
_
ooge locttl inţ�pat · ca pulia ootde·
sau se spală co apă' ca oţet sao

apă ca sare.

Ştiri şi informafii

- · cu ocazia noului an 1935,
Glasul Nostru", urează tuturor
ititorilor şi susţinătorilor săi, viată
lungă şi ferlcllă, spor- la muncă şi
noroc în toate.

�

ziarelor

- Mnllumim călduros
tuturor
'i ;reyjatelor care ne-au

onorai · cu lucrederea trimijindu-ne
lu chip regulat schimbul de•i noi
Intre timp am avui o oarecare ln
ln aparltfe datoriUl unor
lmprefurllri Independente de volnta
noastră.

Ulrziere

- D-1 OctavJan Goga a fost
numit profesor la Unl�erslta.
lea din CluJ.

- Io ziua de 9 Octombrie . f 934, s'a
petrecut groaznlcnl ate ntat de la Marsilia
(f'raoţa) dnd an fost asa sinaţi : Regele
A lexa ndra al Jugosl ni ei şi Loui s Barthoa
miaistru de externe al Praoţei şi cc1âţean
de onoare al României.
Descreieratul care a comis acest odios
asssio•I a fost linşat (omo•ât) . de mall'me.
- La :!5 OcL l!r.J4, Marele
Voevod Mihai a bnpUnll 14
anL
il!i Comunele neputându- şi res

pecta angajamentul luF.t în chesti
unea cu halta C. P. �. de lângă
sa tu l Vi!'eni, conducere& foii noastre
a luat initiellva colecti!rii unul fond
cu care si! se postii du�e lucrurile
a bu.1 sfârşit.

a In ziua dt 29 Dec�mbrit J93ţ, s'a
lmplinit un an dela asasinarea marelui bar
bal de sial I. Oh. Dacaprim-minislTa al /f!Tii.
m Un aviator american s'a ridicat co
m aş; o a până la 1 4.600 metri inillime şi
s peră să s e urce ş.i mai sus.

• Citim ln . Poporul R..omdntscu că foii
uci
gaşii din Oermania, sunt scopiţi (j_ugdniţi)
sp1e a nu mal ldsa urma.fi cari - span
mtdidi - sa ajungd iardşi aiminali.

• Cucul cultural „ Vdlrni• din judeţul
Fd/ciu s'a c.onstituit sub pufiden/ia d· IUi
inv Oh. Arttni- Vdltni, avt1.nd ca raztJ de
actÎvilale sat.ele : Vdleni, Vi/Loteşti, 84.seşti,
Tilmdşeni, Dodeşti, Tupilaţi, şi Poşta-Elan.
Prima ştdinţd a avut loc ln ziua de
Decembrie 1934 la şc. din sala/ Bdseştl
Cea urmdlo!lre va ai:ea loc tn ziua de
20 /aTWarie 1 935 la şc. din salal Dodeşti.

2.3

- Io zio• de
Noembri o 1 9�•. a
murii Pimea, m!trc.polital Moldo„l.

I•

- Cametele C. F. R. sn ot v>Jabile cu
pinl la 1 Martio 1935„ i:;..i
ad
·
so •or ittl<>eoi cu altele.

•echea YisA

Ale .ceforiştilor
intr<gol ao 1935.

•or li volabile pootru

!!!! !! !��! �! �'! � iz.!i.t;
" �i�i.\
Ciacloat PaHlescu un seriilor de · ·m:are
merit care a compas · şi cMarşttJ„Cefce.
ta,ilor.
:. . .;,'. ·; . ·

lY,�,

a Duminkd 18 Octombrie a a•al IM"
tuZnla d-ni Maria N, /aeot4 ca d-l i loan
Ptasiir, ambii din sa/al Vdltni-Fdldtl; ilJI'

• Daminic4 11 Noembrie nan/a d-ni
Lacre{ia Mihai din R.dşcani· Talmtl ai d-l
Ioan Arieni lnPt!ţdlor Odgeşfi· hJJcia. "la
ambele nunţi cm figwat ca nani d-na şi d-l
Oh AT/tni invdţl!lor Vdltni-Fdlda.

a ln ziua de 26 Noembrie 1934
a inceti;t din viaţă mult r�gretatul
profesor Bârlădean Const. Slob0zeenu - fost profe5or şf dl ractor al
şcoa lei normale B!rlad.
• La I Decembrie 1 934, s'au împlinii

16 ani de la Unirea Ardealolul.

- I ntre România şi Rusia an ioter
„.it logăto ri de bool �i slocoră prleteoio.

- Sob�crierelo la lmpramutal do ln ·
nstrare repruiut! 3 miliarde 750 mili
oane l ei .

lmpl i oit 4

- la ziua do 22 Decombrlo 1 934, s'au
oal do la moartea lui Vlntill
Brătianu.

• Un căpitan austriac a năs
cocit o armă mută, adică fără fum
şi fără sgomot.
• Aduc em celo mai călduroase mttlţa
miri d-nei doctor Aotoioetto Bnlarda (fostă
d-ra dr. Aotoioette Holba o) medic circ.
B!seşti-FAJciu care ne.a dăruit suma de
500 lei pentru s nsţin erea foii. f'apta d-s•te
merii! toată recuo,;şlinţa ooastr.li şi spe
răm a găsi imitat9ri.

• Plugo.işoral Sodi/t!ţti. Cu�tu_ralt 0lulf1'
A. Zanne" din com. Bdseşli jad. FtJ/ciJI, ·
formal dtll d·nil O. Mku, C. A. Pdca, Or.
Oherasim, C. Oh Pelal, D. Sanda, I. Oaţa,
f. Qodu, f. Or. Bogos şi Sterilln Cacu, a_
adanaJ suma de 900 lei, din carii! bani
450 lei s'au dat sodtt4/ti iar 450 lei /ou
O/asul· Nosuu' . le aductm cdldaroast
ut/umiri„
·.

"m

• Uo sătean din O•hoi cu ajutorttl
L!brăria • Eminescu • · Bârlod,
amantei .. şi-a omorât soii• ficând-o p•s„
distiosoi gazdo, iăsilnd oeşterse amiotir!
cu· ocazia 3nu;ui nou 1 935,
trami şi dind o la musafiri s•o mioioce
urează
tuturor c�lor care au esist•t la aceestl
Fd tot ce poţi ca prieltniilt sd. dureze,
Bestiala sa faptă a fost d escoperit.li şi
săn&tate şi viaţă fericită tuturor
unici şi mare f�li•ilate dia p.lirjile ooasiar ura sd piard.
acum i�i aşteapt.11 osinda.
Cilibi Mo ise
cllenjilor săi.
· ':
':
":.
... 4-'=
:-7--:
-:
_
_
_.::::::.
:: .::.:.::=
..
:__:__..:..,__ __-:
_
N
7•av-:
in-;
d-11innt responsabil, fiecare răspunde de ceiace scrie
=
=
�
Atelierele Grafice N. PEIU-Blrlad

pl.licnt.li de

famlliarltato şi

ateoliiJoe a

Cel mai greu fucra ln. lume este
soco.Jea/4 aTUli om prost.
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legele 1c
- Sunt prjfejuri io. ta!'"-· tioirol cerC:.l.af
�!Aşiel; r�s· • • ·so-'apropf<i' de tot c• · 'fonliead
toat! 1Ylafâ lor. " „.
Şi atoacl când, toet! ·lumea n păstra
poporala! nostra ; orice rămăşii.I a vre·
legile. ��- a� !).0 si mal flo nHol•
marilor de -.Iii . ţlalA, îl denolt! lcoaaa
�· asocla�!IJll · ·�� pentru educa�
•ielii de atonei. Şi pria acest mod •• cahoeretala1.
aoaşle pria el ade"1rata tari, şi lrecatuJ
: _
Cerc:et!şia este şco:ala nouă care creazl
nostra glorios, cu toate posib11itătile de
.
v1rtatf.
.
ridicare, de afirmare şi iubire de patrie,
1
• toate •ileie, .a · ajunge pentru cercetaşi 0 a dona re.
Cerceti!Şla laagi viaţa de
ca -fericirea ţlroi noastre.
ligie spaaiad cil sunt fii ai oeamnlni roCercetăşia ca- · principia osto ncbo io
mâaesc, snot cercetaşi ai româaiei.
ţara noastră. · Poporul nostra cercel.aş a
Natura, pria moaca armonică şi metofost. când· riticind dia loc i a loc, şi a
dică, pria ordine şi discipllai!, pria tot al

mântui dat şi do

·1n!c:Dtai · ·; QolJul "'ve·sel

pectâoda-lo ·Io

găsit cnib siaitos şi aocliatit anmai da-

torit! caracternlui: Poporal româo a ins-

ţirl,

cloiie

cris o pagio4 de
cie1

acestei

ia cartea vredni-

ca ocuia

pentru mtregirea oealiloloi.

•

Deaceia se CU'fiae ca ia aceste Tremuri

tnlbarl, ia care triim,1câud siua de mâine

•tă cumpliti şi stigmatici. C"ercetăşia se
impune ca o· societate
tineret, lucrând atitari

serică.

naţionali pentru
do �oal.!l şi bi-

Cercetăşia are pnucte comune cu ·şcoala

Biserica vie, comploclează şi lămureşte
Biserica oe spune. apropierea de Dam.

perfecţionarea nou: .
tră ia miilocul natnrel, iar pilda cea mai
Dt2'.ett, se face prin

şi metode aparte.

câmpii

gatoria, se în.scrie

Ja

na caracter obli-

ea cine vrea,

stă

atât cât poate respecta legea şi se Iolo-

seşte 1e mijloacele ei.

Clasa cercetăşiei este natura. Io ea la
fiecare pas se pune iq acţi une tciate for-

tele fizice şi suneteşti aJe copilnlui ; o.atura este 0 iorAnrire reciprocă i.atre fodi-

vid şi grup.I ; natura nu este o constrâ.a·

! *)

Şi hol Şi m incinos
A s.!lril na llld iandra, in grădioa

babe. Acolo s'a

El a colindai

prin pustiu, pe ape, pe

şi-şi odihea trupul sub no copac

unde găsea pe cioeTa, ca sA-1 invete spre

calea

binelui,

este

cercetăşesc.

lodlătura lui

EvaogbeHe.

cel mai bon tablou

Hristos, dată ooui pria

oe

îndeamnă să ne iubim

anii pe altii şi să ne aJot,.ţm.
Cercet!şia.

pe i ubire se bazează.

tot

lotre cercetaşi. comanda.nti,

toţi citro Patrie Şi R.ege.

•

cetă teni

şi

aid se

face apel la

- Am o mici· socoteaJA cu dumn�lui.

... Baba s'a mai domolit, dar o'a plecat.

Pllcăiaadral şi-a umplut sinul co mere

şi taşti pe o cracă jos şi ia;:i... Da baba

de colo :

- Pir-al afurisit să·mi fli !..'
jos şi

mă strângi io

brafe.„ După ce că eşti hoj, mai eşti şi
miocioos 1

V.

Depin de...
O

Magartanu

Din .CaJcadaral Gospodarilor•

doamoA tâo!ră, ioaiote

întreabă pe chirurg :
- Domnule profesor,

c1catricea,

apendicită

?

după

c:e

voi

se

fi

de operaţie.
v4

operatl

ia

(armare)
că- mj t1Dde nel s1 te duci. soane-mi ce
vrei să f<ci, ca să merg �i ea. Ce să lac
- Te rog dia sallet. mai stal.

l!:rpli·

•u?

ai:estea. Ah

D a r copilol, care • a Teai p e lume silele
...•

copiluf nenorocit al serilor

fericito şi pllao de

e:l:taz din zilele Înainte
„

de G. Micu-Delabliseşli

Păr! pălărie, Iovei mergea hofeşte citre

marginea târgn�ondni.

Aacata că&n jos pe duşumea. Sdrobi!ă
•api el. · 11 ajunse io

de durero S:t da.se

pădurea Mereoilor. Era sdrobHă de obo

sali. Ionel stAtea

pierdut de remuşcări

sub ua stejar 'i o allt:ipta. Ne mai pnlând

lată momea·

spune ceva. de obosală, şi înecată de pi.ins

când te •ei ·elibera.„. OrozaY de ot=noro
11 iuas Dnmoezeo na vede..•

aibi milă, an mai pi.togo. Tre�ue să mă

de plecarea ta in armati I

tele fericite ce le •idm, ci. le Toiu avea
cită am mai

na aude„. ziso
in braţe.

••· 1Jlhpnd,
.•••

Aa�i

şi-l cuprinse

T& rog aibi milă de mliie.„ Adio.•• Aacuţo.„
. - Las.!!

a„.

dio„. oa mol

·pot

c.!l •om fi lot alături.
sta, so - lamiaeaz! �i

mă •or g.!lsi urmiritorli.„ sărutând-o da
roros.

cha la pieptul tui.

- Dragi Aoi,oară. te rog, te implor,

ascund ia desişa.1 pădttrei, clei ml urmă

resc ; te rog din suflet, întoarce-te să ou
obsene ciue"Ya.
- Mi i otorc, dar iasă-mă să s ta u lâogă
tine macar o .secondi, macar o priTire
să-ţi arunc. zise ea lipindu-se de pieptul lot

in

brafe, pioă la no
Plecară, ţiaâodh·so
lsvor, unde Ionel se spill..

scena din dimineaţa aceea.
Mama-sa o aştepta

in

sufragerie, ne

răbdătoare. Se sperie, când o •ăza în aşa
stare.

- Ce ai ta Ancuto de eşti atât de tristă

o iotreb! ea.

- N'am nimica dragă mamă.

Mema-sa se nită la ea şi lăsă capul ro

jos. Ba bănui!. mai de mult că fata ej ii
as cunde ceva. Vedea o schimbare corpo-

rată la ea.

- Tu imi ascunzi o mare talni, A.oi

şoară dragă. zise d-na Ionescu
du.şi în a5cuos lacrimile.

�tergâo„

Trecu o săptămână. io care timp Ancuţa

nu făcu altă ce••. docil tot t:mpal!•tlltea

gânditoare.

Păriolli eraµ loarte ingrijorali

de monotonia ei.

latr'o zi la masă. tatil său U zise :
-.Na ştiu ce a i tu. dragă ..I.acut�. că
_
de la uo t i mp. eşti atât do tnstA�
alat de
ab!tată. Ce losemoeu! această scb1m·
.
bare brusc! la tino? De ce oa ne măr-

https://biblioteca-digitala.ro

Venisem si-i pllltesc o datorie ncho
şi acum � ma întorc firi.„

- Dar s'a întors acum
iotraţi, li chem iodată.

S

minute · rog
'

Ţi l-_oi proprl alunel.
-· Mlll R.!! dacnle I zice moŞ

Pintilie
uoni băetao ; tot to daci ta la crâşma :
ie-mi şi mie oa pac de tutun I
- Iţi lan mo� Piotillo ; da dll·mi golo
g�oal.
- Paoe·l dela tine, nepoate, c.!l te-ol

Ina 'ntr'o sl la
din plat! I

prişi! şi li

1-ol propri

Beau !

Domnul Afumata vloo acasă candria.
Nevasta-sa fi ia io primire :
_
Iar a i b!ut ?
- lară l
- De ce bei tic!Josote ?
- Bean sll aitl„
- Ce să oiţi aenorocituJe ?
- Ci am o scorpie de neTast! ca tiâel..

·-

vedea

Pas

c�ntecul„.

- Boierul a plecat acnm an ceas.
- Val, ce răa !ml pare.

- D!-te jos' a'anzi I

�:

41 Cântă-m.i

- Acasă-i Domnul Nicu ? iatreabi an
mosafir.
- Da ce poftill, m4 rog.

- NI! vreau I

de

- Asta depiodo de d omoeata I rispnnde
l a. aceste nemu ri tulburi. tineretu l
chirurgul.
trebae crescut ia spiritul cercet!şesc, de
Din „SIDJtatea"
umanizare ia spiritul Sfintei EvaogheJii,
lege s! so adapteze: r•alitlţilor TieţeJ, pe
a inbiTei de oameni, a moralei creştine
_
gr'-Şit.
ratro Hristos.
cere trebao sl Ic birae, iofrlliadu-se cu
Forster, spune că e imposibilă forma.
manca. Natura na sti�gbereşto �coala, ci
- Nu ştiu dece mi sa umfJat picio rul I
- ' -rea· de caractere fără religie, deoarece
o ajati, clei . cercetăşia cheam.!l tinere
spune o domnişoară.
ele
a
ma
o
a
iosoamoi
caracter
prezenta
r
f
retul ca s'o cu.aoasct Cercet�ia to li- . a.a ·tdJaJ· fÎ asemenea ld.Jal ii poate oferi
- Poate că ai făcut na pas greşit.•• •
.
oişteşro io naturi, te · vindeci, te ÎD·'f'lo- .
Si c c- a re alace asta cu piciorul ?.•.
numai rdilia creştin� ia persoaoA Mâatwtoralai oastrn Hristos.
rea•ă, te formead, numai dac:A- ai- och�I
Aceasta se potriveşte şi cn spiritul de L „
buni s'o· pătrund, s'o l.. 1eltgi.şi- a'o- oimli• _
tradifie
Stelele, siagure martoro alo acestei des· a românilor, caro aa citit mal
Prin dese coliod.irl• . icorc•tafol • îa(•l•c•
iot!I Sfiala Scriptură �I alte• ci'rţl roii„
vi
pirţirl se stingeau.
muteuJ oature1 , aproplinda-se . de- aţa
. Joase.
atr � ca ia. urml si-Ji iubeascl
f
�
orizontal se- aprinde•.
de·:
La rlsărit.
bc o- .m�ol�
at
adevărati. c1re 1e i1eosc
.
.!{�� t>-'! �! !l�!!!!_
- . „
., •
Un ultim sărat dureros şi Ancuţa fO•i· ·
Biserica io trecut şi-a !otios cu. prisocercetarea abstract.!! a c1rţilor fi a'· t.ab.
Iod Ileu pasul despirjlrei. PIOc.!l'p•· c1raro ·
laurilor „.y0polte1...Jopo.pore1ii şcoale1:.010 j :sinii binelaconlo el, peste tDati ·lumea.
se impedecă şi cho jos. Se scală şi iocepa
maaca dosfăşarat!\ •a lnţ�g• ci Yiaţa 0 _ · cu banii crediocioŞilor s'aa consimil
de mancă etc.
il e, spital�. atelier
a fbgi dupi- foael. Dar' se· perdoso
de:
o. ccM.tiaul llUHlcA.
�
,�.moto4ic.
eacola„ cercetaşnl "omâa, clasloşle biDia: obser.nirea . I l'"'el�gerea„
natarel,
-•
slşal pi!durei.
serica care ae-a p!strat credinţa dia
•• Yedea• cA··ea• estW O"dlseiplloă, dela "care
mo�l-strlmoşi, oe-a pistra! limba, naţio- load.� loo.one.e.e.I... Ioooooeeeel..„
nimeni· şi almlc ·11ar se abate. Ai:eastl- dlsnalitatea şi ae-a nalt snfltteşte. Adesea
strigă ea lnecatl de lacrimi.
ori loscrlpţlile dela biserici şi pe obiecciplla! •• vrJJ!· po ·iCerCt� şi · so .a slll
Dar oa-I răspnose decât ecoul pidarei.
tele din ea, formează recoostilairea i stosă fle. şi el ordonat şi dJscfpliuat.
riculw nostro naţloDal, cultural şi artistic.
ln excarside, �s le Ta face, cercetaşul
Sdrobită de oboseală şi daren, se ia·
.
Biserica ae-a călăn•il io vrtmari grele
se •• deprinde ca: . lipsarilo şi cn răbdatoarse acasă. Soarele nu r!si!risa; lotră
şi ne-a îndrumat ia zilele de pace.
rea, descnrcinda so: singur ia faţa greuCercetăşia hrăoiacfo- se din aatară, creşin cameră, se desbr.!lcă, şi înăbuşindu-şi
tăl lor.
tinism şi romioism, preglt•şte o nouă
pJâasul io porne, adormi. Visă foarte
Creaţiile artisUco J lot ia mijocal aslarei
•laţi scumpei noastre t!ri.
urât.
se de„olt! �I so desiv&tşeşte mai mal!
Deaceia tineretul si caute ejntorul cel
Se trrzi pe la ora nouă.
ca şi arta. româaeaHi. ln e:rcarsii. cermai mare in i°'ătători!e legei cercetăşeşti,
• A fost vis sau realitate ?
A fost Ionel
cctaşol caoosd.nd �••oia şi •!rând ce e
păstrându-le ca sliateaie pentru propăşiio camer1 la mine şi s'a des pentru tot
biaelo, mina do aja\or ce o primeşte la
rea scumpei noostre lări.
deauna ?0„. Şi se iodreptă •pre nşă. P.!lli·
nevoie se va sili şi iCI si ajute la rându-i
Marin Benghiuj
·
pe alţii, f.!lcâod astl�I o· faptă bu nă.
da lui Ionel era jos.
Dela cercetarea ' Datnrei din impreju.r
Revizor şcolar regional
.o„. da„. a fost şi a plecat pentru
al acti•ltălii extra�olare
n începe si· preţaiasc.!l şi s.!1-şi inbeascl
totdeauna. îşi sise ea. ascaoz.ând pălirJa
pământul ţării.
dia Regiunea laşi
iotr'un cof!.r. Şi prin minte i i tre�o toată
gere exterioari. ci

eroismul cerceta�ului. Aici tineretu l ioţe·

Servitorul deştept.

noei

Hop şi baba I

lăudai că vii

:/:��

- Da, m'am ţinut i De atunci au beau
decât tot 2 deodată.

- Dă-te jos, impelitatale I

Te

de ·cu"oânt.

.
-Când m'am !nsaral, am jurat nâ�estei
. .
mele, si ou beau Un pahar ·de rachiiif
-·,.�
- SI te-ai ţinut do cnvânl ?
. ·::- :

urcat iotr'un mir şi a

- Babo, J.a vezi I Câod m'oi da jos �i
ci.ad te-oi strâoge'n braţe ...

această leciie a oaturei.

· Om

- Da ce d-ta crezi cA mâncarea care

Î mi .a l dat-o a fost buo.!i ?

se supune şi e fericit c! toată viaţa face
yoJa lai Domoezeo.

bună ne-o dă Domnul nostru Hristos.

Cercetişla neaTiacf

1

......: Domoale' piesa asta de- I 00 lei oa
•
• le' banii.

început să-şi �mple sânul ca mere.

ia ceiace priveşte edaCaţlttllea tiaeretoini ;
dar şi noa şi alta au organizaţii, mijloace

! a restaurant.

ei, Iace pe cercetaşi să ia teleagă că uis·
tă o liioli supremi, care râadueşte total
în nituri, este creatorul, este Dumnezea.

Şi astfel prin aatoră, cercetaşul ii simte
pe !!I, so apropie de Hristos li iubeşte,

răsboiulni

'

�

lL

.

O femee an &Tea copii. Birbatul ci
Trea si plece io To i a) ; Na mA iodur să
pire ziso eJ, poate că ia timpul acela o
s.!l fac oa copil. • Pleac!, bărbate în bonă
Toe1 că daci voi •Tea noroc fac copii fii
firii tine•.
· '"'

.

tarjseşti ce ai pe suflet ? De ce na ·...n
ştii că ţinem atit d• mo1t la tla.o

1� �-� �_!1! �r_!l _!l.!>.!.5.t� �„a�...��,;••.„ .
ciad

, �

·

·

mam.!l. .Aşa e firea mea, şi i;Dcepti a pliag�.
Se lraac! la braţele mamei sale: ,mamă

N'am nimica.. .dragi tal! şi _ il?g! -, _

te rog. al ml Ierţi 'că au ţi-am spus ni

mica• .să •i ierţi. dar eu na mai pot s� .

aicia.

Vreau sl

mi

duc la schit,

vreau

sA

mă fac călugăriţă. Regret că mă despart

de

domni„oastri!, dar te rog te implor

aibi milă de starea mea sufletească, aveţi

mii.!! , căci mll cbiamii o patere nevhat.!1

- Vai, dragă Anişoară, vrei sl no
ne•oroceştl. De ce sii te daci la schit ?

Ce oemultamirl ai ? Spaae-ml mie ioge

raşul mame1 şi.ţi •oia sâtisface orice do
rin!I.

- N'am nimica. dragi mamă, dac tre

bae să mă duc„„

(•a arma)

Cele 1 O porunci bune

I. Na ldsa niclodald pt mdne ceiact
poţi face asldzi.
II. Na da altora lnstlrfindrile-pe care le
poţi face la Insuµ.
IIJ. Na·fi cheltui banii ltuWz� de'a-i llllea.
IV. Na cumptJra /JJcrari de au; n'ai ne
voe, namai ptntrrza1·s

ieftine.

V. Nu fii lng/Jmfat, cdci lng/Jmfar<a �
cosit! mai multe parall di!a!t f=a, se�a
şi frigul 14 un loc.
· · 'VI. Nu gamii c'ai m4ncat pr<a puţin,
cd de aslll nu-ţi Pa pdrta rdu nidodaM.
Vil. Orice /acru fd·l cu pltkue-- şi nimi&
na-ţi Pa pdrta al-i of>osiior.
Hll. Na gtJtuli niâodat4 la nuazuriU
cart pot sd Pi.t, ctJ.ci dacd TW PUI., cum st
tnfd/ppld dt multe. ori, fi-4ifdcut supdrarta
degeaba.
IX. Priveşte it>tal din ;arat t4u namai
din partea cea bun4.
X. Dactl eşti mtlnios, nwnt!rd pana la
I o lnainfe de a vorbi; dac4 <şti manios din
cale-afard, iztand nmn4rrl pdh4 la l 00.
Cine are arie/zi dt a.IZZit, sd aad4, sd,
ln(;leagt1 şi sd asculte.
P. Jilarlu
dio .Ulcnd&n1I Poporului•

. �-:·

-�.::

„01eisu1 Nostru"
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Noi,

eem

malt4

slrd11S

s

· .

.•

num4r41o.f11'll4.._,i/1bUQr ·. locultorlto1 dln
lmp�fla. sa; '

1ot dintre cel slmpU Şi-a ales mat

trebuia

s4

n supuntl şt·

lmpdratatizi 'şi·

drma·

şelul Belleetn', de
neumizt.

et parunctl
ln oTrl--

se lrtl�

·

tlmpulai �uiuta, şl
111,

c4ldarr'l doar suflarea cald4 a. vita/or.

tn.s41l1i.ak•corpif.14i omenesc;

sll/fWe!J

t.l voipfa�

�:

minia

·

lndepdrteazd.

Napoleo.n. de

.fmpdf.a.t
rostlnt/Jl-se

-_-,frhtos se naştt
cdnld:

capul.

;·; 1 •

rtp�.�'. i;r.i1,
� *
�
d•I

tir.te.oi.

·.

�

R.evoluţia <Ula 1848,

actul

e

vl<ţel

gdlesc pe om

idealul nostru

ul .

mal

Unirea. tuturor· RomâniJ01 • .

uşor. ln soculote„. avem datoria de a·l
a ne supune ltgllor lor ca

respecta

şi

toată lncreduea.

; Şcoal!J deschide mintea,. ca 3d pd.lrruld4

sfdnt

unlle,.

r

a1a.

şi• oricai, . at

O..

dar

·

suntem vrednlcl:at parl/J

' nU!Aell de. Român.
Strllmoştt noştri n' au·

HrisJo„ "111• cerorl. lntdmplnaţi- l.
Pr. D. Dumbravll·

I

tnculatll mintea· . la i şifeu copllalul' din
şcoala. Şcoala. dischldt. drumul vieţii

e

prin carte, „care. trtbaie cltit4 pdnd . . ta
addnci bdtrâneţe. Şi cum

mancare4m-

această toainnd ·
şti ban4 ·
Iarna> cu nopţile· ei· langi; · cd d· la: lu

ltuZgrl·

.

avat· cuttar{J :
au avat tn suflet draeostea deelle.
noi: trebuie. şd' sim[LTR # s_4, ştff/l

Fdr/l,

· po.t„ lmprumata, Silii· la
l care au· tn(lJnţate

bani, se·pot-gil.si:la oTia.şaial4

Ullde se

edil o

bibUoteat, an/U pe 14.ngrl. ciltţl
putem grJ.si şi cdte.. un.. ziar. .şL re·
vim &Jl ştiri din .. Jumea., mare,; fiind

mai

,

.a:sJf1l ·la? '71'.lflt
.

.

orice:'loc.

f

moase,

(continuare

I

De fi-ar face a/tal !"

Mitru st4 şi stă grtndind
s� pflnd.

.[)ar mal ştiu ea,_ cum e asta !

.Aftul. da J zici ln/elepl,
D.'apoi· eu ? Sit n '.am tu dfept

fi. nebunii.. tot

TU: De qţi. sdra&, zic cd
Ori.

�m

ai

Afi vrea na da,ce
est� singtzr folosi/or.

!Jogal, zic cd- •şti hoţ.

� 110rbesc. de
•ştipTosl; de.qii

la nimic,

vreau

pe · cdnd şcoala cullivd- senti·

AeriSire.a locuinţelor

C#.�e te-ar sap/lra

O. Co,buc

lip · dr· ştoilli,

deprinderi fru

mentele, desvolill minlta; tntllnşte vo•

Si2 na fticl ln viaţa ta

Sd-ml sdrat neavasta ? I "

OTIC�t1 '1UlaJala1.dJ1J

rnnf.!HI UMffl�i

Mamflţ sildqte·sen,

tlmuitel�. şi formeaz4

indJitor

nu

e;

şcoala din amlU

Oh. Arieni

tl multe

ca

Numai"D§<J vttm · _propd,#„ca-·aeani
. fJ!llTOl!Te„ .�ar.e .vbr�ri�
, lntr.c celelidie
.naftl
{ �popqr'1iualiuit,.:jLJare
- 'Jl:
' c4.� '. m
cpf..lll1fi4Jn, triJ. . , "1IJi. 1atz/Mn1 ilaJfAIUrlt. . ·f/I. � /WfU/lr1.. J?.om4tlta.,More.. . , . '.
b»,au„v, Ba)lm,:
: Capllalal, ;de. ·� t;.,bo,.inwfiat4 ·
lnilll«
' aceasl/J. dmgoste; prtg(Jlljula,-1 pţnţfu
ofel//ja splrllulul. Ol�llttlJ se faee:tti
şţoa(!l, blslficd, armat4 şl. �ckiaU
dar.· .mai. a/u. tn. 1coa/4;. 4�4nd, .U,IHlzlJ
Azt

de un� ca prin o· minune a.scllP.at
neomorAt. de bplşevlcl.
„.O�tut, �A!llllorilbr V.asl�I•. ono•
r:�l, pe. cel; ţe !au, f!wt $!.judeţul
cArula· aparţin - Iii� noul celor
cAlre care s'.a adresat ne !nalţi
stiUetele şl•I P,rlmim ca. pe cel mal
frumos.
da·r. adus de Anul Nou.
·
Multumlntl cillduros - şi asigu
rlndu-1 de·loatlrecunoşUnţanoastn'I,
zicem v.Anlltcirilor vasluenl : SA: trll
lascil şi sll le ajute Dumnezeu sll
mai facil. asemenea fapte.

De

n

socleMţlle- ca/tura e; -

de

l!l,�i .rn.llu,fa 'h ��ttci aşp :;,i.�u.�}P.IJftl
ne,;fip.,piie
J.��
M!,�

,!lfltre şţli ce scrie psaltul?

; l'ine

"' pt sfârşilt, ftlndfavortzat4: dt

.P.lllal

g4fire a . minţii.

miutea,

măriţi, L

D{t lai' Mitru tnvil/dturi:

pentru. ·laminarea

mlnu ldmpil 1i c4ldrua

Pentru aceasta se cue a ne cultiva
cllcl cultura, minţii ascait. spi
·
rltal li d4 fo(la,vie de a-af'dta. miaJnd ;

Deacda

L O G l' C A

•

·
sobei, . se poate
deschide aceastd carte, isvor de. tmbo

p

al/fel- aceşti eroi ne vor blestema. din
mormânt.

Martie

Popa Toader. din scrlptari,

pre·

sd poat4 t.rdl mal

ca

anirti . razele. 6inefllc41oare

a, p4stra. şi lllsa. armaşi/or noştri. n..ştlrbit.d, ţara
cum. o avem, eniracd

. • n: . •

· • Stld'etateâ' �An!lorllCJr-· Vaslueni,
� M'.'!l!>"'. ·'. �i
4.iitju, p( e� :. ·��.11 � şl „d- l. ' ..A ţ�;x .
Btiidti�, : p
rJCl!I(', d-1 Jit�c;el
Bastache- los�or' de .v.ln!toare,
fost -prefect:
litiu · toanld' proprl•
etari. \l'•l j®eciitor· <;ssl.im, ·cf.I' COtea
dlrecforul .,�c. 4e AgrţcuJturli' M1111r.a ·
.
Orecilor, d-l Joq Mavrocordat pr.9prietar,> d-h P.etrăcăi Motaş funcţionar,
d-l· l�nel €ot�-lngini;r; d·i· Dinu.�
Bastac�e �lude.fit, !fli· dr;
.
pluionlerlt: ŢuguJ,ea ş1· PoP.a din
Regi. Z.5 ' Va,slul - a a-vul.ln zi.ua <le
�. Ianuarie. l9.3.!l, o vânătoare ia
pădurea · statuh1i de IAngă satul
Văle!JI' jud.-. .�lllCl.u .
.
Cu , ac.ea. _nqazie, �Jn l a.ltlat1va
d,lul Maior. .Cl�o�ariu, .lpl!laUvă a�
dcplatll în unaalmitate. şi cu. multă
căldurJI . de elitre loll membrii pre
zent!· ai · ·socletll�I;
.Ca 'un:·ga.riil ,bun, pentru îp�pu
tul anului 1Q35,1 ca un omagiu d,(gj
înv·Alăior: Oh„
p.entru buqa
prlririrw. ·ce· ne·a; ,fllcut. clt• şi. ca. o
bunll prop!şlre R geniului cultural
pe ace.astă _r,glt!ne• s'a dat lllnţ!
în acest: �at u'n�r biblioţţci popµlare,
del)camdiljl„ c.u: . Jln. nuâJ4t ZSO . vo,
lume - ·ia . care. numlir au, i:nal su�
scris tojl· c.e1· .pijezenjl• · cu lncă. un
res11cctabil număi'. de cărţi-şi care
blbllotecă dupll P,rbpu_nerca d-lui
Marcel; :ll�t11��. vil P,ur.!11 .. numeljl
de Siblloteca, • !Î.duard .. Oh1g,a� !11
memoria nobilul iii · Vaslulan: -· fost
îndel�ngat�
v��m.e
pr:�ş��ntele
ace�ţf sl!CJe>.All '.�e- v�n!! !l!l:l'.e„ fost
parlamentar, ·11rdţct fi trimis- al· tll'rll
în timp!Ji mareti!1 rizbo!u într'o
grea şi delicatll misiune 111 Rusia

great4flle:

melia exist<nţ•i.noaslle şi <L- ţdr/J .noas

cdte ·ori auzea
cuvântul lui Damnueu,

s'nurlt lfl descopeua

b/seriea

ca sacrific/ul
lut.
Ace#ta fiind fadorli, cari prin ln' suşlrl/c. alese. şi lumiaarea.mln/U,.

a lnvins toate

trt. Avem marea şi sfânta datorie . .de

lnv4tqti. s'aa tlichlnalf:.cu • Vlavie Dum
tar na

filndcd prin credtn/4

Mall� ş i mori sacrificii iau /deal
pent u llbl!liate şi
dar
j<rlfa a sao.ooo· eroi ou cimentat te- .

'.pezeJJ,lal;udevarat;afJ}/4nd: lamei lfltrtgi
cd adevarata şllin/4 apropie de Dum
nnea

vlctOrl

urgisit. a/ost. nu. a pierit.

oricât de

ln trecut

Naşterta Domnului, dt·
venind adevdrafi Apostoli al Domnului.
. Jn. <U&/U.SJJl veacarilor edit mii. de

pretatlnd<nea

Pdsloril sant cupritţşl de greazd,

şul

ln Cel de Sas. DJJmnezeul popoarelor
care face dreptate şi dreptatea a venit

•

.
el aa vestit

IJJaraerea lor dirz,Betleem,

Armata,-11reg1Jteşteo osta
. ş/,l face
vrednic a purta arma: pi!.. timp de rtls
bota, sd lapte ca lnd4rilre pdn4 la

înctl mai mult şi-a pas n4defdea

c4trt

cel tnviat. dupd cum Magii au v.stlt
Naştue<r. Mdntulloralui. taci dapd ln

lumei lnL i1ska.
sllracll,. aydnd..
.
drept confort do�r fdnul din iesle şi

nulat- DumntZl!O.

<Ula 18.59 şi tdsbotul. pentru. l/butate · : el. Mulţi; lnchid poarta.• · minţii, . t/Jlp4
dela 1877- 78, au fost primii . paşi
ce s'aa lnchis uşile şcoa!el; na·trtbaie

a de��- .Apostol vestind pe Hristos

taiumzl

a

ln,

z

şl

şl. dizpd. d4n§ll. aa. venlJ. şi cei 3.f!IOgi
dela. nls4.rlt care 'Ula adas drept danzrl
aru, ·�niim4. Şi' 14�4.le.
Au,sk- J, f(lariJ de. · darurt. IJ11:/lip�sc
p-· ţalflf!.C!J� :/, p_e_rs.oa_ne ok _Sfin, tn �h/
u.Cfi.einÎl„ .UU. . •Î,e de. a/Id paru ce/Z

pus4

Apostolul Pavel care era.. mare cdr
tarar pf/n descopu:lrea Iul Dumnt tu

stea neob�f1Ult d� .111QJ'e
str.4lucitoare.Fee/oara: Maria naşte pe Mdn-

1i �·au tnchinat

se va naşte·

pe. P.r1Jncul. fsus. tn, Ieslea. dln. Betleem.

peste noapte lnlr:'an staul de ol Dap4 .
mlezul nopţii, cdnd cerul e1a lllmlnat'

telor VDOSf;e:· Aa : m��s.

sJe./e�. aa.,descopetit cr2

c4uta1ea adev4ralul şi tl s'au_bucarat•
·
:ie �c�la.ş 4n�Je. dţosibit4 . de a vedea

B�tleem ande, dU. caozu.
marei mulţimi' de oameni; na· au loc'
de gllztJulre şl sunt nevoiţi-a se Q.dihnt

nul

ba

_ _

parldri frumoase,. care·· ·sd ::plill:d ba-

ari

de

ştiinţa ceti1."

Mdnlultoral. Ştiinţa lor ua

tdrz/u ojuns ln

dat Jngerul Domhulul' fi linişteşte zi· .
când�-le;„Bacuail·v4 ! cllci astllzi s'a
ndscat M4'!1tllftoriil' latneL,,f,n, le11ltt1. rf..;

din

·.

la· "
Dtu/rfJezmr,t ţ11mp1pele,
rs
,,,u.im; -lntkmnarlitlllra·,�·baae şl .:"(

vtcl,'.'·Jizti.U.

a timp11rilor
restrl�t, s'a11 abdtut
pt capul poporala/ nostru, ţlar ln aceste
valuri slldmoşli au dovedit, cd R.o.r.â

pe

parcurs

o

dela

au armat
Domnul.
Magii tlela 14s41U e1au lnvtJţaţil

Drumul dela N�rvet
/11.. JJdJeen; ţsU., .
.
ln mai, · �ulte zile; şi' se/ua·

de

Apostoll. dinllc pescarii

marea Qaliltitl, cari l.dsd11du· şl m1tjtle

a· mergt

unde U

ca

t4nlu;

,
care

legaţi. pe

�

�

„.
c�i1Nferidlil ll'8l141IR1"'d.lhţtt;1
/Jlmr. dllh
li

-vTtdntCU.no,trl
strtJmoşi s'au sbdtut şi s'au luptat de
ma!lt veacuri. Ortle campent şi m
asupriri aa jos/ pe capul blettl noaslle
ţ4rişoare mici şl despdrţite I Nori negri

111114.

Bi2tr4nul Iosif şi Fecioara Maria,

11/#1!-; şi

s4;· ktllm.:11�esti4hnPI�

mdnunchill• .penlfu

·�·
� .
. . ·�
.
supuşi �
şi
ta �
pandizdu-şi, �dti
d.IO nu·
�rdln_c'!.�.�!.l.���c_ll,fl.;'
�IJ.'.�11J adltd mai tn Ctl dt Sus dac via/4 patriar-

s

. '(,>� :ţ,�< j�� /'
�nd
�
.�
:;. /onnaua
� �····
: Je;.. Ji;
·. .
'
.
..;, ,,

ltJAf#re sll[lţtetUCd, văza,,�e

avem f�a

cari

cultivăn:li!::��;,·

ne

.:-.;:: ir
.: . · .. · �i'..;:;
. -:...- '.�·)_
. �ânll!;ff'itt_(l//Qril ,,,_�

dia- P.ag. l·•)

bucalii de t ablll care· tn conlacl. .Cll
acest metal degajeazll formol un
g az care omoarll microbii şi ln
speci ill · ai. lilberculozel.
In. Io�ul: diferitelor: reşlnone sau
hârtii cumpllrale din· comerf· ţare
dau. numai miros ;. curlltenJa sll se
facil cu geamurile deschise ; mlltura
sll fie udatll şi acolo unda este du
şumea sll se spele ; · rn timpul n()P·
tai ali. nu· se astupe soba' sau ho
geacul pe unde se mal poale face .
tncll o uşoarl· venlilatte ; şcolile sll
aib ll. câte un· ventilator a f8Z81' la
fereaslrll ·; al dispari!· obiceiul- de a
se lipi gea muril e cu hlrtie şi uşile

cu câr.pe, e mai de preferai. pujin
frig decât· un aer stricai c are· va.
lllmll sllntalea.
De aceia în acest începui de an
urlm acestei foi de propagandll la

sale şi deci şi ziarului .Glasul
· Nostru• ca luplll incep.utl .. de ele
sll fie lncununalll. de cel
. mal mare
succes ca sll plllrundll viata acolo
unde este lnlunerlcul şi deci moar
tea.

·
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Viitorul

blsrrlct şi sodetalr

jării tMWlslre, .deplalle

de ,.,..

racterul. g�n.era.twor. CM&- N rldlcL

1

la iwlar. -•om ana arme-şi· bnnl: con.
duci tort la·. lronl, dac.l·Ja4iritul, ac•tora,
�n vom &Jea caraclend, car& si. fli& a
line.&· piept; du�meilor - interior1,ş1, &te,
rjori. Caraclerele .Je- larmim prin. cuce:lăşie, unlu .şcoail„.noa.l... CMe lacrouJ. ta
spiritul şcoalel acli•• şi. pa: .care nemaa
o. cerc.
A stăsi, când P.roblemel• da educajle. a
tinerl mei dOYin probleme de slat1 · adana•
rea unei tin.,..•I• plini·. de nâal, care �i
iadrumeazi pafÎÎ· spre o

toasi, Şi. Yie,
pe. toli-

creştere

.lln .j>Oale · decâl

sloi·

si· n� bDClll'e

.

Superioritatea. educa(iunel cercetifeştl,
este. el · ea nu. ae f&co la· cartea scriai.
c8 ea. !Ul cite�· Î.11: sloJ&: UA: mare. & , DS•

turci,. crc�terea
diliculti!l,

ia &er· libu...,cr�teru. la
pentru, eueTgie. �

creşterea.

.
Suberea de azi mai are o aemnillcajlo.
ideologiei
spiritul
ill
cred,
.
a
m
ri
p
Ea- este

pentru

•i•I-'.

oliciul•i edncaţiei tioerolulul . romAll, . do
l ege, '"'· care
când. s'a promulgat.
c«cetifl& are · locnl.de ciuta �i lormeazl

astfel

scheletul ·

Ke!Uti. .

edw:ajjnnel �e nefli' s1

dim liaerctului -..tei �Eu fac O · urare, tuturor. a�lora cari
sunt san iatiad miaa., d.tra... cercetlfl� ta

soasul,

acutei

ca• mâine, câGd •ar-. treea .df fhsta
educaliunl, sA se şlle do legi·

.

�

�

·�

. ·.·

Redaclia p

�!ia
I

Sami V�Ieni

-

.

U

.
v
11reot O. DUMBRAVĂ-Bârlad

1l

f ' ' '· ' :

culturală la sate

.

Com. BllseŞti Jud. Flllciu

Redactori ':

·

N

A

R

!I

..

I

•

•

„

00 l•I
•

100 SO

•b•„•••ftf•I se 1tlltefl• lftaiftfe
Xft•Ad•rl I reci••• de I la•elall

. . BALAN

cutre Cititori .

�NA.M:mll'TB :

Penin.a plugari ,S el...S
lunc:jlonarl „ •
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Administrator : A. CAl{TU
De vrei să. mor. „

De vrei sll

511 ocoleşti cu lnvierşunare şi c•sa mea fi drumul meu.
Cu num�I de ·faţă, gazeta Vodă CaroJ II- În tegeasca:I „ ���
Şi clnd le chem •ă vii - amlnll - şi minie-mii a,a mereu
"Glastd
Nostni"·
�îşi
încheie
trei
vântare
de
Anul
Nou.şi
_
cuvâri':!i
Iar clnd mii vezi - sll treci nepblllor.
ani de regulată apariţie şi· tot o• tul M. Sale este cuvântul.Naţiunii(.
păşeşte
în cel' . de al 4-lea an Spre întronarea acestul duh no�.
ŞI pe lnserat - la casa noaslrli - de vrei sll mor
aldată
vieţii
sale
I
Coboarll storul la fereaslrll
.
se
cere
acum
să
actlvăin
·cu
toţiit
. Născută din rinta . caldă şi ne- Să nu uităm'. o· clipă măcar c„il·
Şi uşii care ni aşleaptll cu vechea şi loverzlla treaptll
strămutată· de add,aduce
o dâră de noi cei .d.e. �Aatem parte din ge"·
Sll·i pui zllvor·
lumină mulţi
şi nădejd�
Şiai obijduiţi
iiI sufletele neraţia de jertfă, cai:e cu '.ÎQC g
Şi lnlr'un l&rziu posomorlf sll-mt spui cu vorbe care dor
celor
şi
·[
m
de
.
.
Cll nu mii vrei cll m'ai urli
Româ
sânge
.
_
i
ntregit·
hotarele
.
soartă,
această
j
m
odestă
gazetă
CI! mie'n zadar. durereâ fnlreagll - fi cll Dimie nu ne mai leagli
niei
'Mari şi care . generaţie„ ar
încă tot . odata: biigaţia morâlă ca:· ma .
De vrei sl mor. . . .
dede laprovincie,
început: o.Jşi-a
. largi· croit
şiale adâncă
OTILIA
�:
presus
de
orlce
alte.
griji--=-:
Să,
·
.
.
.
poporif
ste b ta "
pârtie
în masele. ,e. jos
·
o
conso
eze
ace
re'p
şi şi� ati:as}
totodată
multe muncă cât•maf. intensă· şl.m�pr·.
şideruful,preţioase
simpatii
în
lumea
înăuntru ş!_P-putr'o:ap
AERISIREA LOCUINŢELOR
. cât m<1l vie .
sus:puţini la �ceput
l
şi„duc!jv;l
o repreze.
a
tare
Mai
acei
ce-au
mal· · demnă în afară.
� · .
Timpul se scurge pe crugul vre- aslupll tracheia (beregata) şi aerul
susţinut-o.
în
chlptmal
efectiv,
numii, anil •unt aceiafi, fie ei. vechi e lmpedecat sli intre ln pulmoni, etc.
· m.IJ
;<,:: . d„.
•,..
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a
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·
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I Io"'i· as. cs
• tor,
maru
Aerul acesta care ne lncoufoarl
".,.
"'-' . . ·
sau noi, numai viaţa e cnre evolu·
şi pe care li slmlim chid· mi•cllni
iazll.
sim
, , , c_ă;jn curând să . d_rum_
,
.
p
.ş
p
ma
poe
c
e
e
repede
mlna cu degelele-respicale
donou,
an
de
lucepul
acest
ln
.
�
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,
a.J
a·
1
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J:�uu
.
nu
alcdin această·,
, rămână.lntelec
•e com·
rlnţa fieclru.I• ar trebui sli fie �e la · dreapta
regiu
- sail; � Jegiftiră cu a- -.;;Fr.Je.sc::: a<:e! c�, �· �,l.e_;::
ne
.
pune
din
maJ multe elemente (plirtl)
e-ş1
croi
o
YJafl
noul,
de
se
}D·
·
mor. ·� ,
ceută:i'reglun·e-:' �\. care să n 'o im- cel -fiicoŞl 5e"P�g„şl
,
care
cel
mal
principal
e oxige·
din
nou
aceste
i
.
n
duh
limun
de
spira
mo.
:
să.
·
.
· vezi plângând -sa"t 1l!Şh
bră1fl�,��.'
"· ·- . l 51..,.,„. . J;;,p�
oul fi bioxidul de. carbo . Prin 1n., �·
:
„ . ,., ��nfl{'!�e c1.!"C:.��ll:-J1in�:���
--puti!
'.��Wiptrff�. deF�
-��"e1ll!rt:'!�*f!"1�
�::!i!�
gloria
!fli cu cit acute rlndari se
schimb putea re• sau
i plin au d ngeral dreapll. clire cltiloril acestei . foi,
pe deplin simpatiile şi b unul re- oş
.
. ·' „� A,:.
ln
mia
J
o�t"'t'
oameni
din·
!'.!J�!'
!>!!>��!!!
�'
!'�!>!>.!!:
.pen
zb��
senlulul
1.
a
.t!
J
!
.miJ
!"I
_l
nume
ce şi-a eţe!_at.
până'!l cele
..
Slngele nostru ia din aer cani
mai indep��
mţ1eaguri alţ ţătji. _c u hotărâre să păşim înainte, şi ::���ea��!: c:w s�hi=ii!i.!r':.ni: litri
de
oxigen,
cf!
c
a
lnfr'o
Id
,ro: .„;�{;
.l
,
,
.
g
strâ
d
rândurile
sa
tindem
a
ln legătifră ·cu 1· cele !Dai bune . ii lhi
Yi!'fli.
:
noapte- 550- Htrt;. şi · iii af8r5 28 li"-1
publicatll. pentru popor din ţară, inflnge flamura birulntfl morale a felului
Clici, ce deosebire glislm lnfre de bioxid de carbon cefa e ''line · ·
, �.,'
ore.
500 litri pe
românlsmnlnl
felul
de
vlafll
a
sllleanului
de
acum
treptat;
treptat; gpefa noastră le generaţii,
acolo
unde
atâtea
Intre a celui
iu1i ln urmii
Cantitate• de aer din
sll
prin. sacrificiul lor au 30-40
vapentru
semnala
tuturor
cititor
lor
săi
i
acest oxigen e de
metri
cu� căutat să ajungă şi dacă pentru deEl trliefle lot lngrllmlldil cu lotl extragi!
· să câtle mai
pe ori şi aocolit cele 8 ore
noască caşi săcei'seint�resaţl
atingerea
acestui
scop
vom
fi osfolosească
elf omul doarme adlcll ili tuchls
ai slil, fi acefli lofl pot sli fie
it ŞI noi puţin să ne fie dat ca tn acelafi cllmllrufli micii, cu gea- ln casli e de 280 metri cnhL .
mult şi mal curând de preţioasele ten
şidrumărl.
bine-Venitele
lor
sfaturi
ŞÎ' În- la adânci bătrâneţe drept mângâere marile fixe fi Jiplfe
sll vli tnchipultl ce fel ·de
hlrlie ; sub
·
să putem exclama întocmai ca bu- sea711
pat clrle aceia,! clo,cll care vi- aer poale sll fle acela unde feres
trele
suni
lipite cu hlrlie şi wide
la
puişorii
ce-i
aşteaplll,
vi·
nul
şi
bătrânul
Simion:
.Şi
acum
Cucemari
sacrificii
- cadrum
la toţi
telul, mielul sau purceii de curlnd seara la culcare se maJ aslupll fi
slobozeşte Doamne
pe
robul
Tău,
cel
păşesc
pe'
acest
lasli
flllaji suni aduşi lu casii aa sll ou hogeacul la sobll ca sll
am slujitunuiîn crez
aceşti trei ani de apa- ca vazura oeh" meI mântuirea TaM. digere de frig şi acest aer viciai clltdura
afarll.
riţle,
ŞI
aceaslli
stricare
de
aer
nn
e
inărturisit
şi
pe
caavem
în noul
an câtîn de
toate miasmele de urina de ani·
male sau murdllrie de la un copil numai ln odaia modestii a tiranului
alte căi. şi pe car� nu-l vom părăsi careDeaamDomnul
păşit,
să
parte
de
dar cu durere constat fi tn majo
mic, tiranul e muljwuil de acest
decâ�ft ?dată
cusăvi\lta
noastră - şi mai multe bucurii pentru ţara şi fel
ritatea şcolilor noastre de la 1arli.
de vlafl.
am
drept
qerem
tutuor
ceneamul
nostru,
iar
această
modestă
O altli primejdie care " lu legll
Striglllul de aiarmll s'a dat de lofl
Ior ce nut resc ID sn.fiet o scan
te1e· de gazetă a făIciulul să aibă parte iubitorii
falii de acest popor şi s'a lurll cu aerul, e felul cum se
dragoste pentru lara şi- neamul
curlifeuia
tu casa sllleauului
de· cât mai multe rea,lizărl în do- arlUat boalele şi mortalitatea ce E deajuns,
el gospodina sli-.i
acesta
să
incw-ajeze
mai
cu
meniul
practic
spre
binele
şi
ferirezultll din
de convefulre.
vadli
Sllteanul tnainte de mâncare •i arunce ochii pe geam
temei
oriunde
şi
sub
orice
_
f
ormă
cirea
celor
iu numele cărora şi-a
cll
cineva
mal
de seilmli
rine ln
aceste desinteresaţe mişcări ani- luat fiinţă şi îşi explică astăzi poate
blluturll are neToie de aer. Nu se
fi
imediat
clfiva
pumni
la
viajll flirli aer. Copllul care
mate de cele mai ifrumoase şi mai existenţa.
copii şi isbifl dupli sobll, Iar ea
se naşte şi ou poale trage aer tn pune
nobile sentimente ·omeneşti şi ro- Şi acum ca şi la începutul ac- piept
mlua pe o mllturli şi din ca.
moare pe Joc ; clnd cineva leva tulorsllturi
şterge paturile, ml•
măneşti.
(lunii
noastre
zicem:
Tot
cu
Dumtşl astupll gura şi uas\11 imediat !urli
prin
camerll
clnd intri mu
Ne-am
fi
aşteptat
în
primul
rând
nezeu
înainte.
începe sll se tnllbuşe din cauza cil safirul e primit
tntr'un nor de praf
aerul n'are pe onde intra ; splnzu- el
Gheorghe Arieni
şi noi la o mai largă solicitudine
zlresc
lucrurile din
ralul moare clici nodul de la glt
Vll„i-Fllciu
din
partealumiituturor.
acelor
socotiţi
casli. Şi ln aceastll almosferli de
pământului",
„lumina
şi
sa�ea
praf şi miros microbii celor
grele boale şi lu special al tuber
învăţători, pe cari cu lău Ce se va întâmpla ln anul 1935 culozei
preoţi şiexcepţii
li dii bun venit ln locul
dabile
în
i
c
oncursul
ce
ni
·
gazdei
'g
l-au
dat,
i-am
dori
cât
mai
gene
Oamenii lrllifi tutr'un astfel de
roşi în pornirea de a-şi cheltui
aer, fie el blilrlnl sau copil, suni
energia trupească1 şi sufletească
anemici, au dese dureri de' cap,
vljllluri, amefeli, scrofuli sau pre
prin
o
muncă
cât
1
m
ai
productivă
dispuşi
la tuberculozl, daci nu o
şi mai creatoare �e tărâmul cul Cele
ln.t.dri
alianţ,e
19.13
şi
au.
tural-naţional,
nelăsându-se
prea
.
ln fata acestul rllu slrlglilor la
al
mult anchilozaţi
de unii
rigidulsautipic
cer, toate strllduinfele noutre tre
catehismului
pentru
numai
buesc ludreplate· ca sll convingem
c4.cf
pe slllenl cll deschlzlnd
deceilalţi,
o activitate
int�rşcolară
pentru
inlrlnd aer curat; intri viafa pe
sub
imperiul
cărora
s'au
Oamenii
mai
acolo.
măcinat în timp Clestule şi pre
Ca sl dezinfecteze pufin aerul
aazm
ţioase
energii,
cerute şi pe alte
o
puall pufin zahllr pe o plilll
fi
tărâmuri
de
activitate.
o
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Doamllll Fraya, o vt:slil4 hiciloart! fran
cezd, care a prevt:sb·t isb1rcnirta rdsboiului
din 1 914, a fdazt urmdtoarde puves/iri
pentru anul I 93S;

diJWli şaS< lwzi delll /napu/ul af!ll
lui
vor fi pline de primejdii
anu
ninţdri ln mai mnllt ţl!ri vor fi şl mişcdri
revolufionare
.
Prfmejdi.a rdzboialai va pandi mereu omt
nirţa. Dar nu tubue sd. ne temem,
o
_ revolupe· s'aa un Tt!zboiu mare nu va fi.
vor fi mai neUniştiµ şi
1u
voiaşi· dtcd1 p4n4.
.
ln anul aas/4 POT din noa o mul/ime de
atentate şi moruri politi,t. ln talburdrilt.
aastea se vor pr4pddi doi oameni politki

şi o lnal/d faţd bisericeascd .
Viaţa tcOfUJmicd va fi din ce în a mai
grea. Banii vor fi pa/ini şi na vor umbla
fiindcd cei ce Q.ll bani li fin asC11r;şi Dar
criza economicd fi politicd vor trece repede.
vor
ln prim4vard cd/LVa noi
pacea ln/dlarillld iardşi ptn/nz maltd vreme
primejdia de r4zboiu.
fntr'o fard se va ard/a un mare barbat
de stat 11ou, foarU culTUnU şi Tn/elepl, care
va tta Europii şi /Juruî lnlregt UnişUa deplinll.
Spre sf/Jrşital analai va lncepe o epoc4 dt
man.cd rodnicJ li Jo.mea va tncept sd trd
iascd mai linişli14 şi mai 11WlţmnitJJ. St vor
face Jrumoas� dtscoptriri ştiinţJ,fic.e
di.a „Co•lnt Moldonacso"
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abea se

mai

•.

fereasfr•
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·

(contlnnaro ia
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sll
sau

.

�'

4. ·

na.ia · ci pria ele Ti păstrăm, ci
snntell ai ooştri liia·ki "am botezat dia
nou cu şoaptele d;agostel noas tre. N.ls
cocim vorbe ruşinos de l.im pite. Citeşte

dau

aceast1:1utimplare.

A•e am ·ne· o şascspre�ece ani. Mergea m
la laşi. Io „goa J pereche so gi ugi ulea
mai mult decât s• clldea. Do roşiu• şi
ca să •Id ce o si' se latimpl o, mll pre
făcui ci dorm.

Doamna iogenanchi1se

şi

cu

mâinele

ca laa iutea icoanei lui Isus se ruga de
dânsul :
- Vasila'°papauaş, Vasilică-llci-papa-

Jică. Zi cll ·mă iubeşti.

- Zic,

- Te.

Cam se poate ca na bărbat să pros·
? Am gemut ca ia
vis. Doamna se scu1i. speriati. Trecu l i.a
altă încăpere, node în hobote, plânsei
ruşinea Firel mele femeeşti şi blestemai
bărbali i care no silea u sil lim tâm pite.
teasc.ii astfel o femee

O

I

firi voie azi tmi aduc aminte de scena
din vagoa. Doamna ia d ia ce io ce hai

nel e mele, talia mea, faţă mea şi singuri
dinaintea patului tiio gol, iD gaaocbl, cu
ca p ul ia gluga ta de •inat, pli.o2 nespus

�Ici, Dorei, Rerel I
slăbiciunea mea ia
toatA m ic i mea ei. Dar oa soot decât sora
n;ai mică a Doamnei cu Tilică şi Pa pă·
kă. Depărta rea m'a scă•ut. Snat o săr·
maoA feti t! uitat! pe mal ul mirei, vjer
meluş care se târilie să-şi ajungă Lucea.
fă rol.
Dia tot ce poate fi che ma re de dra
de lin.

-Tudor, Todorică,
Iartă de · ll

arat

goste io tre
cred

care sl t1 ÎDY11aie mal pe dta'otrego 1 �i
prăpădit! sl mi arunce la picioarei• tale,
ca .Laceafirnl• amarului EmJoesco .. .
Mi·e ruşiae d.-ti mărturisesc. Dar tre.
bae să mă tlu ga t so ţie impotrin Lui.
„El' I Iarăşi ,fi' f Se m işcă zău, prea
filră milă şi trop!Je dio picioare ca tto
rla cresc:at„ barţAgos şi aecuTilncios. De
ce mă d oretl , şi tu şi fi ?
Dropt crtdincioa1i cam sunt. am c!atat

c itirea Sfintelor Scrlptori. ŞI
acolo am dat peste în fricoşatul blestem

alinare în

să suferim de pe urma
dragostei noastre ? Spu n e cum, naşterea.
menirea de căpeteni e şi firească a femeel ,
făeutil şi ref!cntll de solo şi mii de sute
de aa i, s1 fi rlmas durere, câ11d totu l ia

bărbatui ce eşti şi
ci soot, o'a m găsi t alta

femeea ce

mai tare.

Er„ tn zlule r4nd Inerpusu4 /op

ule" lfioâ:in1'ce· 6.1'•· Al"m(t f( l?ottt lnl
la Mflrflşeşti, fn. August T9I7. Buca
reşunU na ştiad nimic ce se lntâmp/4
pe front.

Jntr'o zi Nem/U ca sll se jllleasdl
c'o dac bine la M4rdşeşll, aa llJsat
sd lreacd 11e Calea Vlcforiel d!n Bu
cureşti o ceatd de prizonieri de-ai
noştri, purtaţi Intre baionetele sanli
n.ltlbr,

Intre soldaţii romdnl era fi un
Ţigan, puţin rdnit. Ct-i dd prin cap
b<rraglt1dl<rel? Şi-a pas mdnilL la ffllrl,
prefdcdnda-se clJ.-l doare tare şi a în
ceput sd strige rut ll lua gura:

Iii Mărllşeşti I A oleu I
Ce mal bălaie li trag ai noş tri j
.
- Aoleu I Ce

mal

bătaie mi·

oAocă Nemţii

Senltrtelele nemţeşti nu ţ rlceptOU
e< zice soldotal care se vdita, şi plJ.
şlau foarlt mdndrt, ca şi c4nd nu
s 'ar fl l'llâmp/a.t nimic.
Puţlnlt

treclJtort au aflai numai de

cdl vtslea mau aşttptatll. şi ca iuţ<a·

/� fulgerului s' a rdspdndit ln tot Ba
cuttşlll.

Ţiganal (lsla a fost foarte mfşier şi
plş!cfler lacra mare I
Cam ll chlamll 7 De andt este ?
Mai ltfleşle ? Nlmtni n' a ştiut sll-ml
spuie.

!rtldmplarea asta am

ştia care

gazelll şi

o artisld romdnc4

lar soldatu/al

a

citit- o ln nu

fost poveslitd de
v4zat ma

care a

truluria,

caraghios şi

dtşlepl ca an P4cal4. Merita o deco·

rafie şi n2mal pentru atdt.

(Oia .Numai Romh:••c pentru Popor"
)
anal 1923

s!raculol se aade
.E aiz4J E greai Nu

co
aa 1la�ur. tjas..
mal • de c/Upl"

Şi pe drept cnăot aş• este.
Nimeni an sa !ado•şte c.l trăim timpuri
ce diferi mult de normal, orinade te întorci

aui acelea�i glasuri disperate, Tezl ace
leaşi fl psnri, aceleaşi nnol, aceiaşi sir!.
cie; a proape toll suferă de acelaşi boala;
iar toate acestea saat ncunnnate de fur
turi, jafuri şi do crime.
La an gospodar fi stă mortal pe i& Tllil
ci n'are co C•·I îngro pa . La no e ltul ii
mor copiii ia casi de foame. Un al treilea
o 'are ca ce se facllta si meara:l la bisericA.
Şi astfel laotuf celor lipsill şi n ecăjiţi
e.5te n esf1rşit. clei nesfârşito sant ntca„
z.arile şi ch inurile omeneşti.
Dar de o bonă parte dia acestea soatem
noi singuri •iao•atl. Am sl vi povestesc
ce•a care pare de necreiut
Ia una d ia Duminicile dia August ale
�nnlui dela Hrist os 1934, am fost la bi
serica dintr'oo sat din MoldoYa sl ascult
sfânta •lojb.l. Ceuco am •hot şi an•lt
cu a ceasti oca 1ie m'a cu tremurat.
Biserica era aproape goal.I. Jo afar! de
preot, dol dascali, trei inTilitori di n care
directorul şi ca sotfa, au era decât un
r os p oda r două gospodine şi 2 fete. Ţin
s.I preci ze 1 ci biserica se afli intr'uo sa t
cu I 09 fam ilii şi ca ro numiră 3.400 su.
f(ete. Bar altceTa pare de necrezut Io
timpul slujbei preotul apare ia uşa afta.
ruini şi aoaolă că nu poat e sădrşi com 
plect sf. sl ujba dia lipsa noei prescnri.
s•a SCUiat plriatefo spn a lad că altădată
a adn.s ac ea sta la caooştiofa eooria�ilor.
rngil a do .f sl se iagrijească din timp sil
fio prescuri la biserici, mai ales că slujba
so face dia două ln donil sărbiltori.
M.l rotreb acum : f1to ca paliat! atâta
desloteresare şi atita fipsA do crcdinli la
u o popor 1mioameate cr eştin ? ?
'Este posibH ca dlotr'an sa t întreg de
gospodari şi gospod ino să o u se găseoscă

i

cineva care s.I aduc.I o prescură pentra
sfânta slajbl? ?
Şi totasi. ca durere, am v,but că iotr'•o
sat de I 00 lamllli an s'a găsit una care
sl fi adus la s!Auta slujbă, o prescuri!.
Apoi s1 ne mii m1ri111 de lipsurile �I
de sofe rlntel e acestor oameaf aşa de r!
tici!i şi atat de ladolenli l i
· Când anul st! ca ochii ca do •ollur să
pâad eAsci &To.tal al to ia; când stă cu ure
ch ile ciulite ca de epure să-li audă orice

fi

dlnll

forblnli

şi

misele

schimbato dos

lmpotrlva asudlrll
pici oarelor
Topijl ia apă

prai de piatră acră şi
do picioare.

laceli balo

de

4•

drojdie,

Pentru • trezi pe un om
beat
Ţineţi-l l a nas o st i cl olă do a moniac
Uchi1, sau dai'· i să bea an pahar co api
io cart aµ tamat zece pieitori din acest
amoniac Da!l·I apoi să bea na ceai da
fl oare de tel, sau de m oşelel.
Când cian a s imte ci tnctpe a se amet l
de bă utur ă, sl mestec• la gura mal
m ulte migdale.
(Acest sfat e dat de

Re�. ,Sinătatoa).

Ştiri şi intormafîţ

I Congresul general al lnvlltlll o
rilor din lnlreaga jarll va avea loc

anul acesta la laşi ln :zilele de 8,
!O Seplembrie crl.

scriitorului O

t im pu ri foarte grele.
Dela palatal bogatalui şi piai la

Comprese

Dop! baie, lreca\i picioarele cu ap.l de

Arsuri

ta şi nu ic afară de tine
Nebunica

Triim nişte

Darere de

colonie ort ca rachiu tare

Se aşterne un bandai muiat Io untde·
lemo amestecat cu ap.1 de •ar. Pe dea·
supra oa bandaj uscat. Albuşul de ou
asemenea este boa.

Tudore. si. mor eu prin tine: ? Pria tot
ce am mai drag pe lame ?
Răspunde. nespus de scu mpu le I
MA li.mure�te, cJcl mi se oăru ec gân·
· dnrile! Nu ioleleg. Oe co să oase în du

tr'aa Joc liniştit şi puţin cam intu.aecos .
•
Pe frunte comprese reci.

apă şi

lmpotrlva tieturllor

Să mor lliadc! dau via tă ?

locetead mai repede dacă t.- cald 1••.

potolesc durerea.

cartof i cruzi şi

Se presoară pr.f de p ia tră acră, leac
eltio. nepr im ejd ios şi ban.

cioad.. ca ucui zeu_ Dece Ooamae ?

Hba

tot •inul, so spală bin e păasa şi petele,
chia r dac! o'aa dispăru) complect, Tor
dfspilrea după 2-3 spăfătnrl.

plicli po ra nă. Reuşita e uimitoare, chiar
când e r.!oit! o vâoi mar e.

aptitudini omeneşti, toate an nă!cut ia
ca•n el o morţii. Oe co ? fli strig a cea ati
lntrebare, \ipăt de desoădejde aeputin·

une a fi liuaoul rare a mtit Blrnm ln zi de sărbătoare
într'un sat creştinesc
lenilor dem bălaia �ela 1mmtt1

Se presară imediat sare pe locul undo
s'a Tărsat Tla roş. Dcpi ce sare.a a supt

Ca si oprim scurgerlle
de sange
Se mo&ie 'f&ti io api ferbin te şi se

firesc să lio atit de dureros ? Sau poalo
st oase oamenii ia potriYa voiatoi Dom„
n uln i ? ŞI iată, eu plic!toua mi lodoesc
do bnnătatea celui A Tot Puternic. Penim
o greşea ll s1Yârşlti cu voia Lui, toa t e
femeile. decâod l!Ya, gonit! dia ral, sau
dop! cum crezi ta, de când malmoţele au

•

Dur.erlle de cap

_samburll de gutui

iobliozit ? Cam se poate ca Cel'& atâ t de

Dia •olamal ca 11ccta, Dame
Diamaody.

. Scoateraa p etelor
de vin rot .

Ţionll ia apă, dau o unsoare bun!
pentru bube şi crăpături .

firea omonuscii s'a lmbuoat, snbliat Ji

A

SFATURI PRACTICE

Bucilli mici do
se clllteşte bio o.

Spnae tn, care ştii toate , spnae inbitnle .

reri ?

Nostru•

Spălatul sllcleror

cllzut pe capul Evei: .Vei naşte în dureri'(

De ce ? De ce

- Sllică Fllică·Bilicil. Mi adori ?

Vasila,.Papaoaş I

Glasul

9 şi

La laşi se fac mari pregllliri
pentru primirea şi glzduir�a aces�

I

lor apostoli ai neamului.
Sflltuim pe toţi colegii de a hza
parte ln numllr cit mai mare. Pro
blema şcoalel. nu mai este astlzi
o chestiune de breaslll. Ea este

I Mărindu-şi mult tirajul, şi'n doria\4
.
do a produce o scânteie d e lumini ,, la
cea mai umilă ntra, ,Ofasul Nostro• a

problema neamului.

ceast.I gazetil

caro-şi

Iaco

dram

din co

cordă penlrn anul acosta tuturor colegi·
l or in vălători şi cncernicUor preoţi - la
ln co mal larg la

masele poponda� a

curent cu plata abonameotnlul

- inel no

abonament ia plns-po care-l pot da ori
col doruc ei-riminâad
noscut

a ne face CU•

adresa celui ales spre a·i ei:pedla
nel cât mal nolatârziat gazeta. Oe dorit
ar fi ca aceşti aleşi sil flo c!t mai molii
din 1amea sat elor.

I Oazelele rari fac schimb Cii noi vor
fi anunaţate ln no. viitor.
I Articolele te ni s. trimit •P" pablialre
- dorim a fi cdl mai sCIJffe şi scrise cdl
se poate de citeţ.
I Librăria Najioo ală

din Bârlad aduce I�

,M. Eminescu •
co aoştl oţa d-lor la-

mişcare, când te pân deşte s.l-li ndli orice
pas, ca apoi să-li prade a.atul, Iar cind
Doamne Fereşte dai peste el, sl-11 răpeascil
şi viaţa, - atonei te mai mirt undo am
sjuos ? !
Dela aşa oameni fir! cel ma i elemen
tar simt de morală şi credin t l , firi aici
no Dumnezeu şi l ege te poli aştepta la

orice.
Dar, pare c! tot DU· ml yioe si cred,
cii la sufletul !or an se mal gheşte ba·
rim un griuote dia Fiinţa Divina. care

s!-i îndrepte pe calea bioelai şi ade•ărufui·
Cred el s e va gisi cineYa iD acel sat
să- l înd repte co fapta şi cu •orba, i.odro·
mându-i sp re Casa Domnului care le sti

deschis! oricind.
Ala.oei ciad biserica Ya ocupa ln su�
fletul lor a c el •ş loc pe caro--1 ocupa ia
sofletal str!moşilor noştri, atooci cind
oc hii şi urechil e lor Tor sluj1 lor şi bi�
oelui obştesc, atuad ciod faptele bane
Tor lua Jvcul Jafarilor, fartu rilor şi crime·
lor... . Atunci B iserica na Ya mai fi •ldu.,.J
de creştini sl sil o ta sl u)bi se va oficia. clei
se T4 gisi o presen!'! ia tot satul.
Dar acest ataocl si dea DomJJ a1 s.I fie

cât mai acum.

https://biblioteca-digitala.ro

P. Andre escu

•ă!itori că peatru s01:oaaf şcolar 1 9341
iute cea mai bine asortată cu toate cir·
t i l e didactice ale ce1or mai insemoa\1 aa·
tori, cu m �i cu cele mai huoe requezito
şco!are. Face rabat excepţional la clrţi
şi red uceri ta r�quezite.

I Din iniţiaJiva d·lai

ln». Oh. Artţni, /n

dat fWt/4 UM/ ·
biblioteci popa/art - c4rtia d-.sa i-a ddruil
acam ca de tnceput I 00 de volume.
BibliOUca a fost a,eza/4. 111 oua loa:U
tarallli Nicu Badia an rrednk # uauit
gospodar a sa/JJbU Vdleni.
satul Vdkni jud. Fd/cUi. s'a

Cd te aa legllirUi saunpe cu aast sal şi
taţi voitorii de bi111 ai poporalai Mslnz,

sant fUEUfi a d4rai cer>a cllrţi care pot fi
trimise 11 pe adrtaa grzzeld.

I

ci

Rugim stlrnitor plata aboumoatalui.

Credem

oheltnefi

btu1ii prieteni la cari cOGtlim

foarte malt 9' nn ne nite. A•em

foarte mari cu

scoaterea acestei gaute

tatelege a

şi au suntem ojntaţi do nimenea.
Numele

celor

ce ne

ror

ceastă rugăminte a noastră !I vo m pabllca

I ln ziua de 14 Iulie 193{- s'a stins din
viafd d-na Caliopia Iacob Negre= dia
saWJ Vdltni jud. Fdlâa - mama blllUlbJi
MS/ro pm/en d-l C4pllon aviator Negrrsai
foa11 din Ga/Qţi.
O asislenf4 "ameroasll a lnsofi/ p4n4 Iii
1«a1ul de v•t:ipe at:tia Cllfe a fost an eumpla
de dragoste şi bund lndramare u a lnftlts
a da illbiţitar sili copii p4n4 /n dipa c4n4
s'a despdrpl de eidefmiti•. ServicVzlreliflzos a
fost oficitJI de c4/re preoţii : V. Ciobll11/l
Viltaleşli, Sterian Ouţu.&Jseşli, Jonif4 Oia·
bana-Do<kşti fi Ţarcana-S<Jrbi, Ca.inie de
ad/Jne4 mdhnir• s'au rostit de c4/re: 1J..l
Oh. Arieni lnv<l/dlond satului fi p«ot I.
Ciobanu.Dodeşti.
7nm.srnitem şi pe aceast4 cale lnJrisla/i·
lor membri ai famib"ei - sincuih noa.sin
condoleanţe.
I Duminici! 2 Sept. 1934, s'a o
ficiat în cerc familiar, botezul co
pllulul d-lul lnv. A. Cartu din com.
Bi!seşti jud. Fillclu. Ca naşi au fi
gurat d-na şi d-l lnv. Oh. Arieni
Văleni Fălclu.
ia nr. Yiitor.

c D e - aş ff cel mat marc rege pe
pământ, de-aşi avea palate şi grl!
dinl şi mese şi vi n uri şi tri!suri şi
haine scumpe şi sule de servitori,
dar cu condiţia · să nu am că r li de
clM. nu aş vrea sl! f!u rege ; mal
bine aş vrea să fiu sllrac intr'o
cocioabă, cu o grllmndl! de clr!f
allllurl, decAI rege că rui a sll nu-l
pl acă a citi• .
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Intre doi crettinl

Măi cumătre, am făcut un p raznic..•„
nnmai Dumnez eu să prim ească , dar şi an
sac de lăioă s'a dus dracului l .
- D'apoi eu, no tot aşa ? Pe lângă
făină am mai tăiat şi o pnrcea de mi
doare şi ac u m la inimă după ea drag!
cumătre răspuose cel de al doil ea creştin.

mi'e;

Ce milll
de line când' te porneşti nebunii
Sli fţ sfll'râml îiltre"agă· d·e m alurile-- supfe-Şr jalea' parcli-fi ·creşte sub razele de lună

Când valUrile tale aduse de furtună
S'e'nforc \n; r nou· în' larguri ca mii de brate rupie"-!...

Ce milll mi•� de line când te porneşti nebunll !
·

·
n

·
1

Comisar deflept
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m
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a
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�
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tu ·
1 e

ă ·

� -li crească

lui, di 11. gardist t}an
Comisar - dar partea care-l da de
sminteală era faptul că nu şti• no bob
carte şi i tua ţia in care era pus acum
când a vea să ao cheteze cel dintăJ caz: şi
să s·c i e cuveoilul proces-verbal nu era

şti

Pentru isteţimea

sese

v 0
e
Pr
De-atilta:· ttesimtire, nici gând sll se clin!eascll„.
Şi·i ferecai de-atâtea păcate strămoşeşti !
!

_
.
Şi te frli mânli şi sp.u m egi ş1 ur fi c a o f:· ară"
Mândria risipită cercând să fi·o ad.uni,
. V.ijelios spre largud, sbucnind ca de-o povară
lji frângi tînfuria!ă viata ta amară

şr

•ş• :

.Y.,

·

Pe-o fiţuică

.

·

1

ro

·

r

s

· '

B â ) ădenii -_ o'aU nimic de zis- p en tru
cillstirea memoriei acostai brav erou ?
Qâţidu·s� atimele. eroului unei străr.j,
d-l p im ar al on şnlui a făcut ceva, dar
p entru mai mare ciilstire noi credem că
s'ar putea face ceva şl mai mult.

Gh; Arieni
inv!ţiitor

Ni se duc veteranii..

r

..... aa„„. A• ;nf•"t•rl• rHn Rnrnr'1tdl"

- Ntt l

- Mă, împăca ţi-vi, ci daci ol pune
dăm de draca! câtoşl
trei.
ea mâna pe condei,

lotr'o

so1u1 lnJelat

aoapte de vară-pe

o bancă din
parcul castelului-don! ambre stăteau ÎO·
lănf uito şi violul le dacea doar liniştit
lurămintelo lor de dragoste.
- Stai, te-am p�ins mizerabile-răsuaJ
tăios vocea aprins! a castel anului.
- Domnule, Tă rog iertafi-S1:1Dt gata
să iau pe fiica dv. ia cJsătorie.
- Să te ia dracul răspunse amărât
castelanul. - Aceasta e nevasta şi nu
fiică· !D••·

oe ce razi ?

Având acelaş beteşug la un picior, doj
iaşi s!lu cu paturi l e alăturea îatr'on spital.
L• m asagiu l ce li se făcea-ia timpul
ce anal sb:ie ra de-ţi lua auzul, ce lălalt se
p răpăde a de râs.
- Măi, eu nu înţel eg ce·i cu tia e
spu o cel ce răcnea după co plecă dpc·
torul.
- De ce râzi tu ?
-: .Păi bine mă, cum să ou râd ? răspuose celălalt. Oa p ro t saat eu să dau
piciornl boloav să mi-l iotlndă ? Ea daa
pe c el sănătos, şi do asta râd -"·câod î l

s

ind.L Corn.1ru1..Conslant1t

de

Le

<u- aota-i

!izlr' u'n

Vei naşte în dureri
(Blestem Dumnezeiesc)

Brasa (Asia Mica)
prin- Cospo/i

fld1/!e.

Mangalia Aprilie 191.S_

Laccaf!r

zareştt hotaruL

de moşie

Şi mănoasa, şi : bogata

Ca ptldare, lunct şi ape

ŞI

de

toate'ndutala/4.

Daca rtlpa te

Lunca te lnveseleşte
Apa te Tlico1eşte

ŞI cerul te milueşte.

Tu, cuibarul vieţii mele
sau de mai

De mal rau,

Mai presus decât un altul

bine,

Te ridici cu faimtl'n lame.
Mulţi din fiii

I/ii

plecara ·

Dtla plug. şi sapă poate I.

Azi cu frunţile senine

ŞI ca

minţile' ncor.date,

Cu maşini înaripate,

cei bolnavi sănătate.

Alţii dau de o potrivă

Ofiţeri

de

ŞI atâta

toată a1ma

ddscdllme

Şi ndscocltori de to:ite
Jmpă1ţltt! pe la sate.
Altora,

le· a fost pdmdnlul

Precum ştim

deschis depafte,

Daşl siJ. lapte pentru ţartJ,
P.ntra Tron şl· libertate.

Dumnezeu să-i- Ierte dadJ
Vor mal fl

avdnd

pdcate ;

/a1 la cel riJ.maşl acasă
Pe la vetrele strtlbune,

Să-şi manceascd ogo!U' 11
Cu ndctejdea de mal

bine,

tl!znă

Dumnezeu dele-le sporul

Jnsullt-ca mal deparle,

Sd poţi muge spre mt!rire

Intra mal/I anl cu sdnt!tate.
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011rli.
pe lărgal

Tu

·

Am rămas singură cu mine, dar fa
voia ta, ia gilodal tăn. Inima îmi e coliba
goală şi săracă ia caro tu eşti pretutln·
den i şi nicăieri. !ml aduc aminte de ua
cotoi, Băeţaş. Când lipseam,
gemea,
plângea apoi se aşeza cu nasul pe o
ghea tă, pe o măouşă a m ea, sl aibă mi·
ros dela mloe. Şi m irosal ii linea loc de
gând. Astfel şi ea. Miros hainele tale,
răsfoesc manuscrisele. Na· ml slobod decât
vestejire, Şi pl ilng că nu am nasol ferici.
tnJul Băeţaş care printre atâtea l ucru ri
adulmeca desluşit ce era al meu de tot
ce ntt eram eu.
Ail dimineaţă am simii! fiara! vieţe1
din mine. Tresărea ceYa acJ itt drea pta.
Intâiu am răma trăsoilă. Ml·• fost nes
pus de frică. Na râd e . Dar au e puţin ca
aşa deodată cineva să deie io coşul tău,
ctr pu mnii şi c u picioarele. Parcă bătea
în u şe : toc-toc ! Grăbiţi mai sn nt anii să
fi e in viată. Am crei at că nasc. Am
chemat docto l. Mi-a răsp u o râiand că
nn era nimic. f1 are să se şi întoarcă.
N'aşi vrea să fi e prea neastâmpărat. Câod
m i a . spus doctoral că şi en la fel făcu.
sem mamei, m'am l inişti t. Dor al vieţei
mele 0 ce fericită aş fi fost dacă..io o sti„
cloţă p i tic.! mi-ai fi l ăsat ca un extract
din mirosul tău. Ar f1 fost ceva vin �l
a ş i fi răbdat mai uşor. Ace asta e a patra
scrisoare şi nu gAsesc cum să-ţi zic m a i
lilimerit tot c e eşti pentru mine. Am căn
tat ia fraoţu:te.şte, io ecglcz:eşte, in itali

s

Unii spintecă vtlzdu!zul

La

Tieţel mele.

mărci cauţi sAolltatea lolmel şi odihalf
crierulul tăn do a tist. Ea, fărmături a
făptnrei· tale, am. rămas pe nisipul Man
gal i ei să dau viaţă rodului dragoste)
noastre.

zdrobeşte,

te'ntlnertşte

P(}.durea

după no ao de căsători e .

al

Ne despărţim acum pentru iutâla

de ţarna.

mijloc

c ă Je-am dat pe cel bol

Domnului Tudor 01/eanJt

Şi să pomenesc pe· acela
c�-a btlt!ll aicea parul

Jntr'o inlmil.

s

văd c ă ei. cred
naT !...

Pentru tln•-o datorie,
sJ pan cdttva rdndurl

Ca

:

·

divorţ J...
Marghloal ă cu Nae

�- Nn e. al meu, e al dracuhsl; căci eJ.-'·
m'a nenorocit!"
- Mi, n1> v.l îm păcaţi 2·-

Dragă sat, m a face asltlzl

Odată cu timpul ce petrece în
goană ani şi secole, ni se duc şi
veteranii, aceşti soU cari au pecef„
Iuit penim veşnicie independenta
unui popor asuprit de vremuri gre
le, nedrepte, în tinerejea sa plinli
de sbnciumări.
Se duc cu snfletul implicat spre
tmplirlifia' cereascli, de unde cu
ochi de- vultur să vegheze Ia. ne·
polii rlimaşi- ln urmii, ca sll desă
vârşeascli ce ei au început. : liber
tatea şi unirea sufletelor prin cul
tură. a tot ce lrăeşte şi simte ro·
mâneşle• .
Acum, mai bine o jumătate de
veac, în războiul de la 187.7, când
Turcii zădărniCenu orice înaintare
vecinilor noştri rătăci!i-Ruşii-ca
ri beau multe gamele cu ceaiu
până sll tragă un glonte, au strigai
ajutor cu glas de pierzanie vitea
zului nostru Domnilor Carol I :
• Vino cum poli, ln ce condiţii vrei,
Turcii ne prllpădesc"�
Increzândn- Se ln voinicii Lui do
robanţi - ca brazii· codrului - cu
pene Ia ureche, a arlllat lumii în
tregi patriotismul bravilor curcani,
în redutele dela Plevna„.
Din· înlll!imea vârstei lor, acei
putini veterani cari au mei rn.mas
prives c spre acele vremuri scotînd
Paptole · de e ism - ale cpt. lgoat · aruncă câte un _oftai prelung. şi vezi' cum
UD' mănunchiu de.\ : ţai.e st ălucitoare şl tn ochii' lor se lnlrezllreş_te scl\n
aso pra promo!iuall ct� ofiJerl 1 9-1,0, dlO' · teia m ândrfel na!ionale-Ni se duc veteranii, lăsîlndu·ne
care. făcea . par.to eroDI . Şi cred. c'au da
scr.isii i� inimi, povestea Coroanei
toria- sfSntă d o a ... i ridica o· s tatue mo
destă (dormind· pe olitrallera lut· d ragă); de Otel şi ·a Nealârnllrll - poveste
fie pe locul· node li. fost gisit'· mort· cu scrisă cu sângele lor de eroi.
o_ Alexandra.che
mit rali era in braţe, �ie ia curtea Şc oal et

r

drilmarf.

Sa tului V ă leni

CĂPllĂNUl/ IGNAT·, GRIGORE :

s

mai umbla p e

- lmpacă-t• tu fa

� - uit.

r
r

no

af tău.

$

.

împ acă-te cu

Nae,

- Nici mort oa mă îm pac. d au

Te·a� blestema, o, mare cu. inima'negrilă!
- Eu. n:a face c a· line cu toate că suni om !

'" ·.uliW�d�'1"'' 4•1•' f8·)1ăi 1 9&4' s'a
scris de către dcJ'·•:oenm1····c. Dragu· Tiir
admJrabi1<0artiC"ol, d�pre acrest· fOTicit erou
car,;. s'a: nlscut. la Bârlad şi P" care am .
a'f'tlt. cinste11: _, de al-I- cnn o şto - şi- eu. in
vremea. cân4„era . elev pe băncile liceului
Codreanu dfo' Bârla�. ·
Din lipsii "do ·
ţiu; dăm· cititorifor
noştri numai următoarele exfrase· din a
minlitbl' articol .
,După băt.lillo pie,sele companiei de mi
traliere a Căpit. lgo:at s'au gAsit aproap•
îngropate- de cadavţe româneşti şi vrăj·
·
maşe.
La mitraliera Nr. I s'a găsit mort cpt.
lgnaH Jr., ca · · eapuli · pe mitralieră şi cu.
degetul pe trăgaci. La mitraliera Nr. 2 o
fiţerul companiei, .JI restai mitra1ier�lor,
gradaţi �1 sofdilţl. Toti muriseră ca mitralie·
rele în bT8ţe, n'ilu vn!t ca -rff să lase pradă
vrăşmaşnlul · mitralierele . lor dragi.
Compania de mit aliera a cpl Ignat a
secerat: fără·. cruţare J valurilo de atac ina·
mic e. PiUdf:rilo coaţpaoiei� au. fost iDgro·
zitoare şi câ nd Ir' văzut căpitanul Ignat
că. an mal suni' luplători care sA mânu·
i�că piesele; atuo�i, in clipa. uUimuJui
sacrifici11, cpt:. lgo al ordonă , Ofiţ eri,
gra daţi şi soldali, ce-sa mal- rămas, la
piese. eu iau piesa . Nr: l". Şi au- tras
până ce n'au·, mai nlmas io viaţă din
brava companie de mitral ie.re, decât ră·
alţii gra.,., �rer au. mai putut po.vesfr fap·
tele ero_ico ale cotb pani ei de mitral i er e
comandată dii cpt. Ignat•
Pa ptel e eroico a le cpt: lgoar şi cam-·
paolef. sale: de· mitre'.Jiere· a coa.t i butt iD
m are măsuri': l a · decOrarea drapelulal · rgt.
5 1 -SZ cu Mihai Vi teuu.
la-- ziua· de- 7- Aug�si-.- c pt. lgoat impre·
ună. cu uo alt nflter au fo t iogrop•li
lângă şoseaua naţid,oa1! 1n ap ropi area
Coltului N. B' al. •iei Neg ropo nt e.

incorcătora începu

din

- „ Măi ·prietene

Rânjind' l�'nalfi o clipii-.„ şi-apoi le dai la fund„..

';·:. .��.,: -���� ����'. 1;"fA�AŞEŞTI

aşoară.

nevasta şî

cu jale la viata-li chinuită„.
' Şi prea: e$1i lu frumoasll şi· prea nemărginită
· Sil n_n !iii.Ieşti erlarea- tn mine„„ un atom l
- ·.
·
Zaharia Bârsan
·
•
·

' ,

s

Pe ntru • ieş t

Jl:fuirgi- co�libii· multe cu• pl'hze albe'n zare
IR-- cart atl!tea visuri ş i clntece- s'ascund.„ .
Suni suflElte ce-şi caută spre soare o cărare !...
Şf
. tu nesocolilă de-atâta· disperare

Dia:. poemul diainatn:'. „Tr3nd.afirii roşii".

r

de loc

fllrli' sa-fi' cfai' s\fanta· porneşti sli le- rlisbuni";·

Dar vezi

'

şcol a în cl a sa I pri mară, vine
ac-asă· foarte vesel, spunând ci a leşit
iotă! la intuiţie.
- El, ce te-a îotre6 at ?
- M'a iotrebat câte pjdoare are mâţi
trei l
şi' eu· am· spu
- Trei ?I Şi... ai ieşit Jotăi ?
-- Da ! A lţii au spns că are numai
doui l

vafurile mândre se sparg de moarta glie

m

r

Premlanl la lntuipe

Iace!,

· . · .•

·viîd cura fodlriiflf de lunga ta sclavie
·
Porneşti i din zliri albastre sll cucereştL. pltml!nlnI!
[)e-atâl. l!mar de v�acuri visezi.„ °' nebunie ;

Şi vaieteJ'!!t! tare< pustii le'nghile vântul.„

'
'

Prhind

Şi lremup îndârjilli _d e lunga la sclavie !

.

�Nli

"

�'.Jllinsul verde.ce milă 1ni·e de fur� I

ntLl tlil ce.i• odihlla şi n'ai- să· ştii .vreo·datll.Şi te frilmilnfL uilatll. şii fll.ril de rbplată
Şi p_ieplnl tilu se . sbale, se �lnge·
suspine..•
.
_
_
_
NenlŞrgfnifll -· marli' de•apurnn sbucmmatll !

JH
JYf"'

·

N"e'Mirgfpitlf i:mrre- de•apnruri , sbuciunt'âtlf' ·

CO L.T U L , V'E S E L

Postolache

�\gric11ltor
VIJeW·f&lcia
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s

t:oeş te şi i.n nemţeşte.

aruoc:: a t

asupra

Desaădăjduită

versurilor

s
r

m'am

sărmanu.lui

e·m inescu : JtLuceaf!rut•.

Vezi tu, prea scum pule, ooi femoiltt
atât de statornice in drago tea. noastră cea
ni se pare cJ-1 dăm noi vrajo
·
câod găsim cuvinte de d igi li şeni e nou

adeTărată,

nouţe. Ele fiind

propr�etatea

n��:.�-\�-�··r;

�Mt�i��·�·�mâj�
Luni!)i,.'. Augas.t

� !lib!HI�.

1!la"-' s.'.�u

�tt

armatele
Mtlr/Jşti,

lndrtlzneala.·

romdneşli

li

Nemţii hot/Jrlra

lungi pldnulrl

sil

a

atac
duptl lnrk .

cu care
sera la

-

spargă ftontal ro

dea peste cap armatele
fi cucerind Moldova., -singa·
rut ţinut al vech�i Romllnll p6te. care
m11l f utura libe; şi mdndra st•a ul
românesc-sa lsprăveascll odata rds
boial ca noi.

mânesc, să
noastrr,

l

g

Pentru aceasta, Nemţii strânsesera

ln aast loc toate trupele pe care le
aveau olanei libere pt cele la lte fron·
tu.rl, tntarlnd aceste trape şi cu ostaşi

de ale cdorla e

ll

.„

.-. -·

.

� .

Peotn:r.. fiecare. foaie:
' · ' · ':.: :
Au căZut· ulanii o' droaie.
Pentru frunza de bujor
Şapte. căpitani d'ai: lor.

·
·
fa c ş 1·
ăr • n1· c1·
se sarpaa peste tl,
.
Nemţi,. deşi U desp/Jrţea de e.l pdnza , rem uşcare.cce.dloţa.
v.or.
.
fost
A
oc.
f
şi
fler
de
r
tata a obazelo
d n·i i a
s cll p a şi
· 0 c/ipd atunci de o · mllreţ.i!!:ftlrd· sea- şi ·
e tru oamenii"
i
aţ
ţ
n
l
mtJ.tr. Comarzdanţlt. nemţi, tilştl
de· boala·
Şi astfel·
lnudiat de nebunia pe care o lnceraşa.
p n ă· si ne vi n ă
card Rom{lnli, . f(ţcurtl ca mitralierele
n d ul ă s� î r u e. şi ·
de .
şi tun artle nemţeşti sll·şl lnsukascd
urletele. Obuzele ctl!leau· cu miile,
mân tA !' -" toată· ziua
• o al a

pormră : e1 spre

f f(

C/J ,„_

ldele I.Jr l.1 lo Jtoare ; · zeclk de mii
de f!l02nţe şuiera u peste tot ca stropii
1
.11 de ,�artunu.
A
grei de p o� Ie repezi

trtlsnlnd. şi mu1cdnd ptlmdlltul

··

f

Ocrotiµ d„ pdnza de foc şi rk moarte
" gloanţdor,
a obuzelor şi gazelor
lrzbbu;ilo are, valurile saldoţllor nemţi
itşira pe la. c.asfirile 8 din tra�ult

spre, tr.an1eelt no!ZS.tu.
S'a' lntdmplot alunel un lucru ne
mai ·' P.om"inlt şl care cairel1i1lrd de
groaza·. · şi dt mlra , nu num i pe
lci . . ţ�qtntân�

a

rz

Nemţi, dar şi pe toţi' afllerU streinl·:
Francezi, Erzgltzl, ltallenl· şi aqll1 cari

erau de faţlJI

ln zlail acela la actasta.

·

,

'Te!!im rtlsl>olalal-tdrltJ-1U1asU4- p ./U..:

putinţa Nemţilor rk

a ne

rtlsbl.

l!tptele dela Mdrllştşlt· lrzscriind lrz
• Cartea N•amurUor• · vit
· e"
,la ram d-.
�c4.· aa, daJ lnindere • ntldei.di.
noul ln sa{ktele tataror Romdnl/01 f.Î
ne-ati. fdcat .td lnlrudr/rn. lsbdnda
mare şi cea din arm4 C( trrliaia. s4·

·.,,

vinlf.

De

trebue

si! fi�

acela ziua

rk 6

August 1917
in ruge" ·

silpattl atldnc

tul fiecdrula din· noi # am intirea
!naintau incrţzdtorl in lzf1d.1d4 daplJ
bravilor ce aa cdzat ln grelele lupte
valurile de obuze şi gllJanţe, cari tre
de· atunci trebaie sd ,u, ample: sufle�
buiau dupa Rlanal lor, slJ curdţe pd· · tu l de evla•le şl de rreanoştlnţa.
A11am e, la vtrkrea

mdntal din faţa lor

duşmanilor,

de

cari

Victor Al. Glinsky..

t

orice soldai

noştri, caii st/Jtasera
până dtunci neclintiţi tu ranşeele ce

român, ostaşii

ln•itJtor

PbLITICi\ LA SATE

Liniştea şi tihna satelor aoa3tre,
este tulburata dela un timp încoace
de o boală primejdioasă, de boala
aşa z i s ă : .Polit:că•-Această boal ă
se ia d el a om la om ; dar îşi gă
seşte teren p ri eln ic mal ales printre
oamenii cărora li-e urâtll'. munca şi
l i - e drag să cul eagă de unde n'au
semănai. Şi pe aceşti oameni care
s 'a u îmbolnăvit de această boală,
zilnic ii vezi pela coltul ulitelor, ca
babele cărturllrlte-d!nd din mâini
şi făcând spumă la gură: - ci; cei

Din timp ln timp. aceste· secături
satelor - care ou umblă decât
du pă · cai morii să le ia potcoavele
- m a i dau câte-o raită şi pela o ra ş
dând t ârc oa l e pela cluburile po litice
şi după ce cu ch!u cu val primesc
binecuvântare de la cei pe care ii
prea măresc, se întorc· cu speranta .
la : •vr'un os de ros•. !arăş între
m at! sufleteşte la munca lor Istovi
toare.
Şi aceş ti p�scuitori în apă t ul bu re
-când văd că vorbele lor ou pri nd
atunci ca sll-şl întărească spusele,
a;mcatl de boala : • Ducă-se pe
îşi d esleagă bllierile pungei, dându
pustiu• înşirând la ve rz i şi uscat e
le de băut la oameni - ca a poi să
şi făgăduind la cel ce vor să-i as le· poată fura mintea omului - mai
culte marea cu s area şi cum că el
ales la. alegeri- ca apoi să le poată
vor scoborî raiul pe pământ - a fura rnturile. - sll: pună mâna pe
ceasta in p reaj ma alegerilor. - Şi putere - ca apoi· sll poatl zice :
fiindcă altă. treabă n'au, decât să Adio Sărăcie":
s t e a toată ziua degeaba, licluesc tot
Iar când nu pot suci minţile oa
felul de minciuni, care de care mai
gogonate-tot odată punând şi ţara menilor nici prin acest vicleşug· lnVPlitr. c:Î
s:.r.P o;;.t i hlP.demAtl îniudl
la cale ca'n satul lui CremAne.
a

•

sc

�

un p1·c de
o moruri f a
că.
având.
le va fi răspllllită vre c
·
lor...
munca- ptisll·· p n
aceşti· bolnavi·
zisă : •Politică• â
râ
s . · nf pt
el. la
nă
cu. s
al eargă ,. vorbe.se, ţi pă · şi· se sfădes1;
ca ţiganii la uşa cortului. _ SI
la aceşti oameni• când: le s a re tan•
d u r a. o u vor să mal ştie de nimeni
bat şi l o ves c chiar şi pe fr aţi i şi
părintii lor ; b a · ia: orb i rea lor mai
c'ar scărmăna · de barbll şl pe bunul .
Dumnezeu·; d ar li-e ciudii clî nu po.1..
.
I a r când se intainplă' de· nu re\)·
şese· în alegeri, numaj ce-l vezi cA
uni i· ailesea îşi · ridică viata sau
î n n ebu nesc ;. iar alţii care-s mai
tari de tire· se ascund ca urş ii . în
bârlog. .
.
Ce1· c e iac
,
ast1.e1 <l·e. po1i tica„ IS
mai a l eii drojdia satelor, . cei mai.
săraci-cll.rora... şi. ur m a l e miroas �..
La ac eşti oameni le yezi casa• în'
pă r'Sglrrn, ·1e vezi: plugul c'a rugi ni t
şt, c�rui el' li' s,fi ioţelen lt' ; Iar
fe m el a ş.I copi l re. ajung muritori de
_

•

�

0

z� ce;<·tir-tzm!.: vlfzut tmpiinift vi$aJ d•
vta�'>,,tUţ;:flpiilI"'
l!:t
'viaţi/): rztmit,, 'i,uiJiialu
cd!.P1t!}.�le f.4atk, �m�4 a
felafidi· arrm•· s
olaalidl.·· roTTttlm ·" ţfliit s4..şi

.

:

ca prispsinţtt da/oria. c4/re ţara,, a.
alfligai �ud drepturi.mai .lnsem�ţ• .drtptal
d• voi şz lmproprie/dlimn Ac•su dreptari
s'aa dat ln mdsara tta mai largd . Omal

/aed.

Soricu

I. U.

arm�te ale· aliaţilor
lor : Uttgurl.. Auetriaci, Bulgari şi
Fumul fierbinte ce lnneâcă câmpul
7urci. Dupa toate pngt!tlrile, fllcu/e. · de- btltaie; or/Jt!l· ochii· şi a1dea pie lea .
cu multe şl m lg{J.loase · sscotell, duş
fn goana lor ntban4 şi liz dorinţa· lor
m anii inceparll a'tacul dis de dimineaţd aprlga de· rtlsbanau, ostaşii" noştri lşi
printr' un ad<Yllrat potop de· obuze şl ararzc11u hainele · de pe el şi aşa, nuglourzţt. Rasunau vtllle. pdnd depute mai in căm4şi, treceau· prin �baze şi
d� U
! ietu( o/Juz<lor cari se spdrgeau,. ; f!.loanţe. cu baloneta·l!J· arme intru ln·
iar pd mdntal
s„ cutrem ura cş!Z! de ; lârnplnarea · vriJimaşlior..
ta„ ctl numai cu grtu se. patea· ţine
Malţl· dln· bravil. dt alaiid- au. ctlzut
·
omul pe picioare.
sfdrtecaţlc de· obaze• IL· u.aruqt' fk
Tunurilor nemţeşti le · rdspunsora· gloanţe-, dar.· avâiztal · lor';". de.mn tJe.: cei
lrzstl curdnd tunurile rom dntş l• • •. Di .mat: mari eroi aJ. lil'flel, [ii, hoJ4r(l,- de
mineaţa car< se ard tase limpede şi · soarta: luptei. /nfrieoşaţl, Ntmţll' au
senina, era lrztunuatll'." t?ata · rk nouri · Jaal- o ln�pol şi at�cal " lor cutez/Jlor
ntg.rl şi lnnect!cioşi. . • Prlmtle rândarl a fost· oprit;
.
ale tran1u!or rdm ân1 şt1;. ca·. gardarile ·
Laptele· s'aa· m al am1qt şi ln alte
de sdrmtl gh lmpatd care le addpos
acela
lupit!,
urmiJ
pdrţl şt cea d./n
t,aa, fanl jdcuie ana ca pdn:drztal.
a pecetluit pentru tot
d.ta RiJzoare

f

pi� SEl!mp' ufaniL��(

Şi-l

Nu-l bujor adevărat
DaT de sânge închegat;

.

=�""Z::C:Jt ii;

:sa t/4.jJindcllş�
�ta ·�. sd Se<productllia

Da-i hiJjiJr frumos di! rană';° -<· ;
I !'au .� în.· P.iepe"'cfuşmariiii>',,>

.Vin; <le la: ..mbo,i..,feciotjji.: •{ ; . ,
şr cu· dor;, pe daitn �:Sid'.;f•
Mi� S:a,'otoi:s:bădf{a i�'.' · '�-:
:· ·ş;a. venit fiii· mi�' drept: ,:· , .
€ii, lfujor ftumo5 ·ia piept

tmp

a

·

.• .

.

17 anl'.;d� ciJiu# ·s'al lsp!/iult pri11;,Jifl·
ttllia del�Ml'frd.t.,eştl cele• mai mairlşt
mal ere)#.:iup�..dln tot canml mar.dlli
nostru �boia.. Aici, tn ftamosu// 14'
guşor âi aitMidă,. preftuaii numaJ.:· tn
ruine d� ob.uzde.. şl. gloanţe/� nemţ1ştt,
ost şii noşt.rlt· aa scris· cu sdnge: cea
mal· glorloastt pagina a. Istoriei ro
mdneştl• . ·
lnfurlaţl: rk ·

i.

B u:· �J·- J� R � L
'
« ·· · Nu-î Jtiii��
rh�c io. v.ăii:liujorui
. d ��J;1 �anii;. · ·.f' !.\

s'a sim(iJ mai liber Iii lizpla p•nfru e:cisten(d,
dalori!4 şi oţelirii. spirilului' dirz• !Unpul rllsbowlai. Se lncepe tilpta pentru ban şi pdm
dt
Oricat cdş_tiga cineva
. ail� c mai. maJt
din proliJJSul 11UJndi sale, na-i mz deajuns,
.
bug
fzin1ic4·
dal. M-i. era ecltilibral chel- · ·
. tuelile lntrecarzd =li veniturile şi
atunci
muip.·ar&. dat goarza. pe: la cflmdtirri' şt: nrJJi,
alts- pe la b� a/41 comm:iale · cat şr pa'
_,ar
oezultatal 11 cunoaştem ca toţii, foarte
pw
e. ,.,_
malfi. s'aa. tmpotmolil-in dalorii, uniica smne
ITUlTÎ,. de llll ./e' ITUU şliu. capa/ul şi imposibil.
de a. le mai. pl41i. Urw1a CfJ, a.cestora sd le.
fi ?andal toat4 avtrta· lor şi lot ar mai j{
rtftnas· datori. Ptnlnz aceasta a fost nevoie
sa· se fac4, dupa: cam se.Ştie, lejea:conver-·
siuaii, urnu1nd ·ca· din toamna· aceas/4; s4.
se . lnceapa a se ptali, cotele cu. rtducerik
o•.
. Ne lntrsbam: Oare, toţJ. �-•/i
acordale dele
„
·, .
bani lrnprumu/aţi, s'aa lnlrebuin(llt cu folos ?
De unii da, dar de· cei mai malţi na. Unii s'azi"
gandil· sd-şi cumpere pdmant, vite, unel/e·
. agricole, sd con.slrui9scl case, etc., dapd: cum
aa şi fdcal, cu scopul ca din vdnzarea pro
duselor sa-şi pl4/eascd datoriile. PrtţuJ la
cereale „. sct!zat şi na au mai putut· ptali.
Dreptate au. ei, dar mied. fiindaf j(lrd sd-tt'
dea seama„ na
ahtiai sd-şi adzite aceste
datorii imediat ce aa avai posibijllale, . le.aa <- .
ctl/11-. nLglijat, alei. cei ce au tmpiimuztat prin
1926· şi 1 927 şi k-ar fi putut achita: pd.114
la finele /ai 1920. Dar inlrase aşa un curent
Intre· noi c4 ca cd/. griseam bani mai"nw/ţ;
ca ti/41 cdutam sd 1Î11prumutam rr.ai =li;
Jtua· gandui la mijloacele de plalll.
Revenim la o. aJ/4 catego1ie. Se-. cunosc .
cazuri, cdrzd cinLva a lmpnuruliat o swmJ.
de bani ca scop de interes gospoddrtsc şi
dupd· ce a· cdpdlaf.o· tn· mand şi-a-schimbat
gdndal; ori a bottzat aziva, ori a cUflll/llit
pt. al/Jd, ln• tot cazul [!dsindu-i loc penJm .,

·

1

=

pdnare. dar ce sd. . mai

'·

modii şi a lizxullli, ce dt atunci a p4fnln.S
mai malt p• la sa/ele rwastre.
Omul• nostra cdnd se · dacea la oraş. stf
v11rtd4: tzp(J dia grdtu;. ca· sd·?l facd' bani. · '
�m'

de boala..

.
.ruu:nu:AAJl Jrulf ,�. .,?-o.lit{l:#
;11.ela. ,n.mlr1'>�.(i_fi/;l!;i.
!YP a.!JUl:._ma,,...�a
satit Şi; .cef ·'care ·atr învăţat putină "" gospod4ri<, apoi tr�baâl sr!f.· 3t.- Ct/'fe" Cit ·
.
. • · . .
, . t . fem=, cdci ar.asta pca„zit&!. ';)!. ,._,,.,"" .
carte, �. trllg�nd nllderde şJ. a.ş ep-. ft/Ll rochie tfi·;crepişln•,. •olglont•,
dor•pi :
plăti!e, în' l1n:Dloarea· .oieleli panto/fa' tomtştjli"1ilif!Jl ' :
tâ'nd' slltjb'e1 cât;·: mal1.gfas·
.
. !{IZ' e
,,,.;.
'.IU
'
.
,
'
.
el,
�rza_·
d
°'. şi pn·
lot; să-şi' aliJta P.· e : ) i;.�inţff lor la cum_
rr.;: zta� de:ru
1u11, pudu, � JltJt/l'tl flll- ·
. �.- ·
. � ,
foamti..

.·

.

•

,

·

.

'

.Fi ecare , .o m, măcar. ia ceasul, ·

munc�, �âmp.ulul.

·,

·1 1.ww ct!d ··-'""' •" /ai::p1a, .'%1 paţ;m
., rr�vate. cdci. de� slJ.

pnsprezeceleal să-şi deschidă- ochii
,, ;;;,d\sc,.„�,; ;�idi nu"<lltfl putut
şl•ar săi vadăi Cli• politica de• vorbe ;.i..·e şi Liua. in casii ' Balitdl;/lflitte· i-/li;it
caru:i:i. inaJ, hamlriilJiJ, larza:.
n e. ·. du.c.e la romă· la· .sără ci e· · •!v la· 'şi': sdsd sese clucreze
.
alliYe. gdndanc
de 111dtitlrl., pe' "'
faRte. uri te..
· .S ă că utăin
•

·

al

·•

facem

ma

i bine

polit�ca . br.azdei, a p,etecul ui de pă·mânt pe care-l. avem. să-l arăm şi
sli- ! muncim ·cu. drs goste - clic1·
numai: ea; si ngură poate· ·sll· mulţu-·
oi e sscli · şl să forice.ască pe·. omul
·giispo d a r.
A: ce ast ă P.Olitică a brazdei. îi isvor
·
d e- bogăţie şi. de. l i ni ş te sufleteascli'
pentru fieca re Of!!.
Sll· căutăm· a · face ·o· politică a·
gosp odări ei ....:.
. căcr · la• . sate· nu - i
nevoie de p ol i ti că de vo rb e, cll:Ci
numai· din cauza ei; am ajuns aslăzi· de ne. sba tem în sără"Cie ca
peştele: pe . u scat.
fa f run t ea satelor s ă căuUm · s
pune· oameni gospod ari '; Iar nu pe
orice : .,flutur!!. vânt" care umb lă"
numai după' pomeni şi" căpătulalJI:
Omul' care-l gospoda� la casa lui'-:
când va fi pus ln fruntea co mun ei
nu: va căuta s[ se bucure· d"e banul
nemuncit ; ci-I' va într ebui nţ a·
lucruri · pentru- fulbs obştes�. Numa(
prin acest mod satele- se- vor ddica
şi· cu ele·.jara'nfreagă · Şi ast.fei Tom
alunge să aveHJ o• •a.ffă' Oac!e
·

să

fa·

feridtll· J....

Vasile- V. Antohi.

n . r o . ••
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·

ct!rei panzd · sa se aşteama azsdlJ:tt naţio·
nalt ce se luueazd foarte paţin, . {li czll4 .
1tdcen s'ar fi- purtai coslllmal; cart·penlflf
fel/! e prodasal mancii tor.
.
Aici vine nepricepttea· mamtlor: lucraµ ·
mamelor,. sd lnveţe jjic.U Timpal di iarnd
' cel ma,i ban pentru aceasta.. La. şcea/4 se
poate tnva(a
bine aşa ceoo.... ţfdamnele
şi domnqoarel• tnvdţatoan att ob/iga/mnea .
de- a. /nvdfa f<ltle şi mai" alt8 p• yle âe·
do,stlt V, VI şi· VII. Dar pe· cill#, CdJul'
fetele na vin la şcoalan Şi par'ai azi tmnlem:
dtparte dt asemenea cheliaeli? Au intrat "'-·
cruT11e rn obişnain(a tor. Cumptlrdm d' toate
co şi CIUn am· socott cd e strict Mces11r. Na
simţiar.flindcd 1UJua ni separe cd bane1J'TU1 ne ·
mai cere da//Jriile noastre.
sa. na ru /adm dup4 aJlii. care· se.poarl4·
altfel. Noi sd ne gandim la trebuinţele . .
noastre şi la punga noastrd:
Cred, ca sunt foarte puţirii din 11c&1a cari
tşi vor. fi pus la. o parte un: ban, stI.l gd
smscd cdnd va fi cerut. de. perceptor, saa.
economisii pentru timpuri de·· lipsa.
Ce ai ]tu< acum, · dtw1, P-ai fi vdndal
prisosul d• grdne şi ai'ji ·c1zeflilit lof,jtreosca
Dumn.zztu, Iţi cade un-boaj al · an mort pe lavijd? A/JUici. alergai la /Jarud, dar azi /;am:a·
na. mai: are; fiindi:4. n'ai pas tk unde al- ·.
laat şi pritltnul nare nicl el? ?
ln!rllm ln epoca de strl1nger<. agratUlor de · ·
pe camp şi tfuptflrur se/iii; vrlnzdrik.atţsio�a.
Nu ne mai rdman• decdt s/I:jimprrv/I�aton·bl
chel/ueli:.: Sii nu c/ie/luinr banat cdŞt/gal' ca ·
al:. :
multd trudd ·p.tducruri de prisos diJr ao
modei şi al lu.xului, cad ace� M ·dUJ:I la sd�
rdde. sa eco mis n banal. �· se poatf. mtU. ·
ce /U .
bine şi stt ' f1ll-l.dtlm decat pe
/au tre/Juinţ4 şi unde· se· cere ntaparat;
avand..u- l pentru cazart- neprePdznte;

·

·

foarte

·

le·

meni

rw i.J

laamttl

V. Balan
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Scăpată din ghiarele celui mal
cumpllt război pe care l�a cunoscut vreodată istoria, omenirea şi-a
dat bine seama de cât !rău a fost şi
mai putea fi această vrajbă dintre
popoare şi se părea că'n noua orientare a vieţii ce urma să se
producă, o înfrăţire şil o apropiere
generală va fi tfnla sllpremă spre
care va trebui să graviteze fiecare..
o destindere a nervilor şi o descreţire a frunţilor apărea atunci
după groaznicul război şi ca ceva
firesc, dar în acelaş ti!IJp şi ca un
semn a unul început I de - vremuri
mai bune şi mai liniştite.
O nuanţare a vleti� în sensul
unei descleştări măcal\ vremelnice
acele aprige griji �mânteşti- de
totdeauna s'a făcut simţită de Hecare şi o nouă viaţă <mal uşoară,
bună, mal blândă şi mal piă�
cută, părea a-şi face oe:
Dar războiul, Implicit sfârşitul lui,
a adus cu sine atâtea şi atitea problemeîn legături cu nbulle schlmbărl de hotare, cu nou� ecblllbrn_ de
forje, şi cunoulliop�Sc>clăte;ac tea din urmă caJo urmare a

de

mai

s

m�rllnr reforme ce

ţtf!>.?!>f)l�,rţ-
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stat şi le-a lmpus,�cât şi astăzi după:
atâta trecere de vreme, naţiile nu
_şl-au găşit încă pe deplin tlniŞtea
mult dorită. iar pei alocnrea raporturile dintre ele $unt tot atât. de
încordate ca şi în epoca premergătoare marelui războiu; dacă nu şi
ceva mal mult ca atunci.
Pentru · fericita solutlonare a tuturor acestor prol!leme din oăuntru şi din afară, natiunile şi-au
mobilizat dintr'un început toate
forţele lor creatoare, apelând la
cei mai buni şi mal devotatf fii
care să încerce a iaduce cu orice
chip o îndreptare şi o îndrumare
pe căile cele mai bune şi mal sănătoase cu putlniă�a hotărîta actfµoe a conducătordor s'a adăugit: în timp şi insuflet!ta propagandă 1 dusă de mii;lo..
nap, a căror cimp de activitate s'a
lărgit din ce în ce mal mult şi rezultatele la care se va ajunge prin
această îodoită acţiune, sperăm a
fi din cele mal îmbucurătoare şi
mal aducătoare de noul speranţe
pentru generaţia actuală şi cele
viitoare.
Io cursul marelui război, naţia
română şi-a realizilt visul el de
veacuri : Strângerea tuturor flilor
sub acelaş sceptru.
După bucuria prlmelor clipe, s'a
înţeles de toţi, că mal presus de
orice, - grija capitală a noastră
a tuturora, e să d�ăvârşim şi sufleteşte această unire, perfectând-o
prio cultură şi c,unoaştere reciprocă. Spre această1tfntă s'a indreplat misionarismul român.
Realizată ln parte această uoitate sufletească acum după cel 1 6
ani trecuţi, misionarismul român
nu trebue să se dprească in loc.
Alt„ . nrnh1„�„ 1)..1 .1�1 .i„ ronL

li

:�.

Director :

Gtte01*um

statului nostra îşi cer o cât mai
grabnică deslegare.
Analfabetismul din masele poporului, sectarismul care roade la
temeliile Bisericii, bolile grozave
. care bântue în populaţia nevoiaşă
ca vechile · plăgi ale Eglpetulul, ra
ţlooalizarea şi intensificarea cultu
ril pământului, pregătirea cât mal
temelnică a celor ce vor forma ar
mata de mâine, lată în treacăt câteva
numai din marile probleme asupra
cărora trebue să se îndrepte toată
atenţia misionarismului român.
S'ar putea pune odată cu aceasta
şi întrebarea : Cine poate figura
în această mult pretuftă falangă
a misionarilor?
.
Răspundem : Orice cetăţean luminat şi cu dragoste de această
patrie; pe pământul şi sub cerul
căreia trăeşte.
Dar printre cei dintăl -- fără a
neglija pe top cellaltf"- vom so
cotftot pe oepreţuipl sprijlnlt_orl ,
de' totdeauna ai statului : preoţii
·:
·
şi învăţătorii.
Lor le ·este hărăzită îo primul
loc, a!=eastii_ ���dnsţ� J!e_a lucra
din răsputeri peoiiuluminarea ş
întărirea celor mulţi cari formează
_ e!1mm!!Y.L � !im. li.
·
nostru : Săteanul�
te
mai.
cât
şitoţii
cu
unciod
M
meiule pe acest drum, vom acce
lera totodată şi evoluţia propesu
lui general, reallzlodu-se macac în
parte acel .minus de durere. un
minus de egoism sau un plus de
putere de cunoaştere•, precum aşa
de mlounat este definit progresul
de către marele nostru scriitor d-1
I. Al. Brătescu-Volneştl în docu
mentatnl său articol-studiu ,,Inse
ninare• publicat acuma de curând.
Spre acest măret scop de luml
nare şi îndrumare a celor multi,
am ridicat şi noi acu m trei ani în
urmă, aici pe malurile Prutului în
tfnutul fălciului, acest modest steag
sub cutele căruia, nu am încetat
şi nu vom înceta şi'n viitor de a
chema pe tot! acel ce-ar 'pu!ea
sprijini cu vorba, cu fapta şi cu
îndemouJ, această acţiune - de luml
oare şi îotărire a elemeutulul rural
în fiinţa căruia stau înfipte temelllle
statului nostru român.
Şi'n primul loc această chemare
a noastră se îndreaptă spre preotfl.
şi îovăţitorii de oriunde de pe
cuprinsul ţării, şi cu atât mal mult
a celor mal apropiaţi nouă de aici
din ţinutul fălciulul, spre a veni
la o muncă la care prin inşeşi
misiunea ce-au îmbrăţişat sunt
datori să iea parte şi nu numai
unii, ci cu Io/ii.
La capătul tuturor acestor sfor
ţări, nu aşteaptă desigur pe nlme
nea răsplătiri materiale sau duceri
în care de triumf.
Nu va li deci! o siogură răsplătire. Una singură ş i pentru toţi :
Mulţumirea datoriei împlinite.
Şi va fi credem deajuns.

·

tpill.Q.tllllli

N

U

A

R

AIHENI

'

,,..

-. ·-�

·--- - -

·
>JIONAJ'•ofCl'li "l"-:0: .
Pentru ptuoe.rl şi e!eV"t

Organ de propagan�ă c ulturală la

liALAN
Pnot D. DUMB�AVĂ-Birlad
I. V.

�

Fllciu

M I S I O N A\R I S M

e

•

: �.

şi administraţia

Satul Vllenl

-

�,-·
·- , - S
' u· ).

"< .

;>oo.\

·

,
taş s , I
ţ

li

-� •

...

1n.urup.1

tuncp:onarl
•

J(boRaaeftfal se

•"••dtrri

•

•

.

pllt•ft•
•

•

•

reclame da

•

'".,. ,...
....H

... „

„�
_

to·· ..
_ _

h'l•�··-i

Adm:Oistrator : A. CARTU

CERCET ASIA LA SATE

t

Inel. din anul

1915, s'a lnflinţat şi

f1J11cţlonat cohorta de cerce

l

•

Ba a..

Fâlcia tle sab comanda d·lul Marin

rabta • ln com. Creţtştl de Sus Fdlcla

Benghluj,

pe a u nci condusd de lnvdţdtoral Origon N. Pavlov. Cerctta1ii aa fost

organl;;.at

pregtltlţl stl a;ute la func ionarea in·

unele

revi or

z

azi

extra-şcolare.

vi./Jlţil

Fdlcia,

cercetdşia

centre

şcolar al

actl·

la

şi'n

a

şi

activat
sate

dinjade(ek ce conduce:

Vas/al,

Tatova

şi

s

Tecuci.

D-l ·M. Btnghiaj

cu 8 cercetaşi din
Creţeşti şi
cu I s dela • Caza
Vodd ' , a mer şi
cohorta

a

daJ ·-o

viaţi! de

t�bflrd lkla

lalle

19J4

5·::10_
la

unde

iamboreea Mama

ia Constanţa

a crescat pe fii de

ţtlroni in

Îltzntal tl
!w t

8 tpfliior pub:Jct""tfi_ ·tlmpal

::;e,. �.a :
/[

rtl�lio/alai.

.
d� lndl·

ctle I 2
legi ale urcettl1iet,

l' :!:'.1;:�,�,':�„;�ş::;·:::; '�

�� �

vieţii şl sd ştie a uşt diJr

pentnica ..., rnvliig4

greutdţik

neamulul R.omdntsc.- Coman· cudin , �uve e,_ 111anc 1 1.:'!�8!,�.„
.
. Grigore Pavlov rdnit in timpul ştiinţi!, prictpue, voinţtl şi culturtl.
rtlzbolalul, a decedat la 2J AprUle
Fotografia reprezlnt4 : M.'. S. Re�le!
19JJ, in casa p rlnteasc4 la Creţqtl Carol II-iea, A. S. Principele Nkotae„
Iar comanda co r el a laai-o d-nul D-l General Manolescu şl D·l Colonel
r

llzat aslftl opera

�

u
Ţ tt
st â
t
î t vi u m t
t ts s

ţari! a

Marin Benghiu; lnvdţtlior, schimfJând
numele cohortei,

ln

al fostului coman·

dant. Cohorta de cercetrv,l din Creţeşti

Sdm/Joteana duplJ primirea raportu/ l

d lal M. Benghiu;.

Reînvierea portului naţional

Nu de mult am citit într'un ziar
el! actualu l ministru de instrucţie
publicll, a l uat frumoasa hotărâre,
Cfl pe viitor, uniformele şcol are la·

fete, sl! fie pentru mândria acestei
uatli :
PORTUL NA ŢIONAL.
Mll.sura
e s a,
de

ac a t care noi o aştep- tam mult. e menitll să reînvie,
portul stdlmoşesc şi sll înalte sufle
tele noastre la · slmţllminte de vi aţll
şl tradiţie românească.
ln ace e timpuri, când tot ceiace
e al nostru s'a în m orm n tat uitllrii,

modernismului de coorupji e şi mai
muţl!rie, faptul unor schimbllri de
haină şi sullet naţional, e pe lângll
o mândrie de unitate sulleteascl! şi
o afi rm are a s!mjllmântului de rasll.
lntr'un cuvânt. de convingere şi
dragoste pentru tot ceiace ne-au !li·
sat n a i n a şii noştri, noi cei de as
tbl, trebuie acum, ca şi ori când.
să arătăm cu oici n e şi ândri e
natlonalll, cli, inel! oo ne-am îngro
pa sufletel e sub Influ en a trălni
rididlodu· se

molima

GHEORGHE ARTENI

https://biblioteca-digitala.ro

desmlljată a

mului şi nici haina pe ruptura ispl•
stricllclunii d e peste hotare.
ara aceasta, simbol sfân t a jertfei
şi zid de grani pen ru pllstrarea
unitllţii ei, a "trecut prin lmprejurllri
grel e, ca să se menţină cu limbă
de loc : • O românie a rornâai lor l
Da I a păcatul înstreinllri! vest
mântului naţional; ne.au venit ş i
multe rel e cari io cei vreo 1 5 ani,
ne a dat să vedem şi să auzim
ceiace nu s'a pom eni t vreodată în
ti toare a

•.

,

legena veacurilor.

Socotim, că hotărârea d. ministru

·

cât mai neîntârziat
p a de ordine, care am dori-o
şi tinerilor.
Haina naţiunii noastre, llludatll şi
purt ată în basmele cu feţ ii şi zânele,
pe când cea i m p o r t a t li p rin
filmele şi farsorii rătăciţi ai con
rup\iel, n e- a ciat să vedem rătlJclrl
şi fa p e ce au sguduit moralitatea
bunilor români.
al şcoalelor, e

şi fa

C. Georgescu·Obrejija

(R.-Sărat) .

Reviste

şi ziare

SFATURt� ,PRACTICE·

: ,l,ilsePti�-Ru1jd9i�'ll fiterlllliTif .
Brăsd!ucean" ··str.; Gb' Ghica ·
Dorohoia-ab.-�-· ---- . .
. .
,_ :
Arpa.-B.ulolln, iaform• ti• Asociaţia l! o,Lumina Caraşulni"-Ziar politic, îndemână> penlnl Propag•nd1t
p,endent şi illl.....U•i .,Difedar.;pru prietar
•laliet · Calea
:c���iA apă eşită dela tărit•, in pa din
VictotieL 8,i lhicutqli. . • ,;„ . ..
�hail Velceleann. Str. Principală 2.Ş Boc.
i A fumă bine in odae cu frunm · cfo llostitd• ·unde> Tt'Om s.! facem baia.
,Al�ina". - Poae1 .!J e� min.JIJ,- . pentru. şe-Molitana-· jild: Canş• · alt. 200"-lef, pe·
' l�•.''Peresti'e le iaclii�„. Tiiiiie
"mtişrere· vdi' .
·
!omit- aa. J I O;lei ..
pol'�'· Pnn!lali• c.nlll'J'•14 Regal1, Pri.og�
·
ca· slnge
muri. Daci fert.trele· 'sunt deschis„ ei„
· linia. Noa4.-Sociali.. litenr4. artistică.
pele C�ro!.- Red_a_�ci : D. Cinreza strada
e bl\11, .� din coaj� �e ?Stan.
Awe lunar. Direcloz: Steliaa. Metznl•scu
vor fugi.
Latini No. 8 Butur�ştl: ab.· IOD lei
84rdganlll.-Roml1 pentru cultura sJ'o·• str. Regal! No. 21 . Bucareşti I, ab. 100 lei.
Laptele proaspM
lenilor. Apa.i:- h•!!!'F. s.nb irec jna.•it D -1111 · · LDmina. '- Re•is11. penim iadramarea
j
Se-· p.!istreut. daci punem ln el cato....
religloasl• şi coltnrall .r sltenilor. Apar•
N. Thomesea-Bac!ul Pom•! Verde 16
Spânzur! Io odaia ' în uro. d�rmi· câte- , '
:
i
,
·
' lrnue de hrean.
·
Bucureşti li, ab, 80 lei.
lunar. Director- : Preotul loaJt D. Leon,
va cozi ·de cal, toll !latarii
•e aşeazl �
Parohia Costeşti. jnd
Brazda.-Poaie de, cultură şi informaţii
. . TutoH; ab. 30. Jei.
Celui
ele �au lug. dit> cos.!.
cu dupercf
.
literare, apare Ionar Direclor: Gh. Popelamina. - R„. Asoc. lod!Atorilor
din
·
li dim c!rbool pisa!l cn api, ori 00111.r
·
jnd. Râmnico-Săral
Cam si•
seu-Gorj, str. Plerari· 1 3, Bacureştf-lfL
sau ·vtnul
• api •!ratA· pănă „rsi.
f>°o urmi fi dim
,()alondarul Poporului•·. - Publicat de
,Memoriu" de act vitatea ostăşeasd in
fi I
sl bea cafea neagrl.
Soc. pentru !;>nituri dia Bncofina. ·Apare rlzboiol de întregire 1916-1 919. Virgil
lotro groapl pune no vas de lut adâne;
a tot a dona Domini,c.!. Palatul Naţional
Caraivan, Maior de resenă.
.
cerul olrivll cu cotleafl
n:nple acest •as cu api, iar imprejornl
Piala Unirii 3, Ce ra.!uţl ab. SO fel.
'
Maadonia.-Ro•istă de caltnrl şi pro·
I se· di, S albuşuri de eu bitnto.tntr..u
lui pune oisip. soblire până aproape de
JNlgaodă· naţional!. Direclor..f'oodA!tor: Dr.
,Catedra"-Pentru lec.turi, strblrl şco..
lare, cercar� cntturaJe. 1 0 numere pe an. ; Naum Nance. strada Birăţiel or. 31 Boc„
litro. de api. Să bea c:!to. un pahar.
gară şi odă nis;pol adese• ; iar in . •a•ol
Coodocltor D. T. Panr Institutor Oalaţl
ab. ZOO lei pentru stodeoli 100 lei.
de lut co apă pune garafele cu apă ori
str. Cuza-VodA 45 ab. 60 lei.
:
,Moldova Literar!'. - editată de Soc.
cu vin.
.cn'fâot Moldo•eatsc•- Oai:et! !ăptă·
call • Tioerim�a„, .\:\ibaileai. Director :
li d!m M bea lapte- cit de• mult. kle
mâoall cu tot felul de invit.lturi şi ştiri
Pilimon Ruso, redactori : D. N. Paia şi
menea api· ia C"aro s1a topit mnlt uhlr.
dia loatl Jo111e "' uparit.! P.OJllruJrebuinD. Or. Coostaotiaescn, ab. 60 lei.
l•lo norodului moldovenesc din Basaraumoare
,Neamul Românesc peatrn Popor' -,
bia., de citre A soc, , ,Astra . Basarabiei!'·
foa dator N. Iorga. Buletinul „Ugei Coltu
Sunt bune. băile de tlraţe. lotr'uo s.!cn· 1
Vitelor care ao. fost. sc.!pato de. a11
Cbişioău str. Piocip�Je. Nicolae zş. (liJI,-.
rale". Apare la I şi J 6 ale li1cârel !nor.
şor se pune 2 kgr. tărâte şi se fierbe ia
mâncai prea· mult, da!l-l• borş şl moj.W
gă Ad-li• Plnaoc i ari) ab. I ZO lei.
8-dol Schitul Măgoreao n 1 Buc. I ab.
4-S litri do apă.
După aceia se toaroă
dia usturoi.
• Cuvintul
1 00 lei. Pentru stadeali şi ele•I 60 lei.
S anitarulni"--Ori:an de cuitură şi aplrare a i ntereselor persooalnlni
Orienldri.- Re•ist! do studii, critică şi
••oilar atixillar titrat. Apare Ionar, Di·
literatnrJ. Apare lunar. Director : C R.
rector Stelian Nicolau. Budo Piaţa Macho
Crişan Moineşti- Bacă a, ab. 100 lei.
Precopescn 7 ab. 60 . Jei.
, Ob-senatorul". - Organ oatiooal ia·
Noa.- Dlrectpr: Ştefan Tătlreacn
depeodenl Apare sub direcjia unui comi&�euitatul ui a�iator român Aurel . el dăruia moşia. Coţolia la !roi oşteai
str. Romană 205 Bucureşti ab. I 00 l ei.
tot, •tr. Ştirbei Vodă No. 44 R. Vâlcea.
car•·
Vlaicu (primul nostru sburălor) care
• Curiernl Cooperatpr,-organ iud epen·
Pt!tr.dnllll.-Orgao pentru apArarea inteso purtaserA vitejeşte.
deat de cultură, educaţie, propagandă şi
reselor ialomiţene. Redactor : Eugen Cia,
a căzut cu măeastra-i pasere, pe
care
f
ar
•arma/4
pt fa,
luptă cooperatistă. Aearo lunar. Fondator.
llc, str. Vânători 1 27. Călăraşi ab. I SO lei.
câr.d voea să treacă · Carpatii, l s'a Predeal repaosul dtla itutruefie, ill/rdnrl
llie Gh. Marcn-Vatcaol. Secretar do - rePana l&rard. - Poblicatio lunară do
ridicat un frumos monumen t în satul
tn cimitiru/ Eroilor de. acolo, a daL fdld sd
dactie Oh. Velcu. Str. Stoica Lndescn 46
critică, literatură şi polemică, Director: I.
Bintinti, locul său natal (Transilva- se aştepte p.ste nw1mdnh.t laJ4JJJj •dD. Dt
Bucureşti 11 ab. 200 lei.
Cretiaon, Rădăuti. ab. SS lei.
„Cndiaţ.a Strămoşcasci• - Poae reliPdslonzl Ortodoz.- Revistl.�bisericească
nia).
18 ani ni: ştia nirnim tkspre tf. tJo&tl,..i
gioasl şi cnltorală. Apare do 2 pe lună.
iodepeadentA, Protoieria Bude�ti jad. lilo•
mori şi antk-i tngropat. Ca laadmi tn ochi
Ucigaşii lui !. Oh. D111:a au rtlmas
Bis. Sf. Dumitro Huşi ab. 30 lei.
ab. 80 lei.
<hji'nitiv condamnaţi Ja muncd silnktl pt . a stfnzfat cracea sub care se odihnea totdL
.cu.,.âot Ban• reTistA bilunară •· Asoc.
• Po porul Românesc• Poae pentru foloR•gimenhzl prin comandmrbd sda, an a>lon•I
viafd.
Creştin.e Ortodoxe • Patri rhul Miron• Red.
sinţa muocitoriJor de la sate şi oraşe
foarte- inimos a fdct1'· man parad4 - cu
ln toa.M. lamta, se zia c'ar fi vuo
Pr. Dr. Olimp N. Căolală str. 1 1 luaie 2
condusă de un comH•t. A pare la I şi , 6
nwziaJ. ofijui, u�p.. ca. toau.. 0nora„
Bucureşti VI ab. 60 lei.
360 milioant ftmei fdftJ barbaţi.
ale fiecărei luai.
GaraCbitila Ilfov şi
rile ca•enite celui care. a.fost de.scopuii
, Curento şi Idei"-revlstl literară, P""
str. Oeaeral Bodişteaon 8Bac. ab, 120 lei.
La fel s'a ridicat cite un moaameat
fuzl
sd.a prin./To astnUMll
milmnaJ4.
dagogică şi lollr.lori•ti.că. Director Virgiliu
.Progres şi Cultură• - R••ist.! peda..
Doam·aei fJeaa. c„uza - .soţja marelui
11114mplare.
P. Balan. Z.!dăroiceol- Vlaşca of. Cre-icgoglcă, sociat!-titeroră. Apare sub con�
domnitor · Cnza - la 8oeureşt1 .şi nemu�
dia ab. SO · Iei.·
mare
O
romlncl d-aa. Mareşal·
ducerea comitet. Asoc. JovJtătorilor Roritorului- po•estitor popular I Crea.rigJ ta
Colinda. - Re•istă literară, culturală.
milui din Jud. Murrş, ab. 60 tel.
fa�i. Jati cam sufletele mari an pot ft . ATwescu a morit.. la aia.a CS.... 25. Mal la
Ionară, Oăneşti-Co,urlai, ab. 100 lei.
.Rn-ista Noastr!" pedagogică şi cultu.
uitate şi recuno�tlnta neamului so aratl
Bucureşti. A lo.t iomormiata11 la Tontu. J;>obrog.ea . Cooperatisti• - Organ al
ral.I. Cond!L!i d1(Ftorka O. Ionesco. iaf.
, �i sub această formă.
Senria.
Ligii. Naţionale Coopef.at�te din Coastaâţa.
str. Br!tiaau 3 Curtea-de· Argeş. ab. 80 lei,
� La 17 Iunie crt , s'ţ1.u împlinit 45
D Ilustrul barbet de Stat. d·l Bar•
Docamente
·
·
����� !���ia
<!.•. 1wA.�k Jll.2Utt11 Pllcllillli Mih4iJ em1. , lhQu• .l'f.laj!llrl!,l de �leme.al FranI el
·
·
de ade nchi, mirtaril tradijioaale·· '1 -ni•·: • diHF-m.-ini·· 11drqkrea....., Cupriode-. • escn
· :
-•-- ·
·
ne-a Ilicu{ Zilele acestea o'YI·
care
··
I acea!ărol poe11e1.- (OWAUU'şti. ·
a
· - ' zitl o�I a foal proclamat
llc.e htorice, apare odată pe Ioni. Dllucrlri de elen. Director Toma Cocişin,
Congresul
gene.ral
al•
ln--:'tl·
·
.
rector : Virgil Co:ral.aa, str. Co•a VodJ;
. �;;
t�an· de ·0noare·al1KcimlhleL'
inyătiitQ11T.t1.'Aaa1Ciuiadeaa .Bt.j..
S7, Bârlad, ah". zoo lei. .
.
ilir i$;CnHJano l · tor•lor ae va jine anul acesta•liltre l
Sattil•4eilstlileL;a.faii
·

primite la redacţie '
.

·A

.

p

·

Director:·1.

.

.

:

a

Contra mUJ lelor

Contra . deZlnt'edel

. cc:n�ti'a flnprilor

otrlvlt

lll apa
rec e· vara r

i

;

ghl atA

Celui otrlvll CU forldoalcA

Conlra-, mlnclrl mel de piele
(ecseme )
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&? Un •oldtll.
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Fdt-Franws.

Suceau.

- IDirector : Leea Morarin

,Poaea Plaganilai"-Publicaţie oficial.!•
a Cameril de Ag)icn!tarl Constanta. Preşed. Obeorghilaş .(l!>lea, ndactori Nicolae
Apostol şi Nlcnlae1 Lupo. Ap •r• în fiecare
Luai. IHlnl Domniţa Reaua 9· ab. 80 lei.
.Orlnicerul• - organ . pentru promo•
varca tutur4r intereselor locale. Director
Ioan MargeUch. Mehadia (Baaat) ab. 1 00.

-��..!�.s��!�>�!�t!

„
p�trD Popor Aaparli i.p ·isfe fiecărei
Director Andrei Udrea. Str. Aurel Vla1cn
5 : Boc. 3 ab. 80 · lei; Penim pi ogari·
·
şi elo•I 60 lei.
Semdndlond. - Director : lor;. •i:r. M.
Oe orgescn. Sifistra- ab. ISO foi.
.
Sc4nfeia -Ziar de păreri libere. i>1rector : Naie Ragiescn. Tnran-Măgorele ab.

"!"I;

I 00 lcL

StJnatatea. - R„ist.! ilustrat! de medihigienA· oocial �, •.docaţie
Qorjamd. - Organ de culturi şi laformorală literaturi medicalA, Director : Dr.
maţloal. Direclor-Propdetar Jean BirbnSig<na;d Sigma. Apare lunar. Str, Triumlesca. Apare de 4 ori pe lună. Tiri:nl-Jiu
fulul Nr. 7 f!ocoreşti V, ab. lSO lei.
Sculai Ţdrii.-R„. Unianii oliţerilor de
ab. lSO lei.
reservi �i in retragere, Srezoial!.tJ 2 5
.Graiul Satelor•.- Apare de două ori
Bucureşti, ib. I 0 0 lei.
pe lună. Str. Liberl11ii No. I I Oalatl.
Tradorul. - Gazela politică iod•penOaztla M«lira/4.� Ziar de medicină pe .
de iolormalio precisă şi p•!D fl el.
deal.!,
o
întelcsal tuturor, Director : D r.
D. Io„
Director : Ştefan Tudor Turna-MAgnrele,
aaşescu ab. 3ŞO ! !el . Str. M. Blank. nr.
ab. 100 lel.
_
27 B ocnroşll I.
La Vie Politiqae et Litteraire" · (Viai•
nOrai MoldoTCD�C�.._Literatnri, artă,
literară) _ ziar independent:
şi
po
cl
iiti
ştiiol.!. Director A. · Gb Delafiotiaele. Str.
Dlrecteor politique Pa„I Al. Macedo�sk1
L ascar . Caţ.argiu 55 laşi ab. 100 lei.
Apare la I alo fiecărei luni. Str: Vuto·
·
.Olos11l Domonlol"-foao. slpt.!minall
·rnlui 9S Buc. ob. pentru autorităţi 3000
de zidire c:reşlie�ască şi româneascA, .tr.
lei. Onorific I OOO Joi.
Dorobanţilor 27 ab.180 lei. Pentru preoli
Voinţa Şcoa!LL - Foaia invă\ălorilor din
şi tnv. 60 lei.
, Bncovina. Apare de trei ori pe luoA. Cerlnvd/dlDru/ Tulet"'!- . - Orgao al aooc. Dăuli Piata Unirii 3, ab. ISO lei.
invăl.!torilor dia.jud; Tnlcta, Banca Corp.
Vestitorul Sattlor. - Boroaia P!lticenl,
Didactic Tulcea, ab, 60 lei.
ab. 60 lei
.1s�orul Tămădnirii•-Re.,.istă de îQdrn�Veacul Nostru • , _ Ziar iodependenl
mare creştină şi . culturală. A pare lunar.
Apare sub conducerea unui comitet. Str.
Director ecou. Oh, V. Şnşau str. L Mâna Stroe Belloeocn 59 Bârlad ab. 60 lei.
ZI Huşi ab. 60 lei. ·Peotra dteoi· şi ele•i
• Vesto Bonă" _ Orăjdaaa jad. Buzău
00 lei,
ab. 60 lei.
laainte 1•-Ziar · a1 soc. absolv. şcoa...
Viitorul•- {{eTistl bisericeasci şi dilel�r sup.· de Arte şi Meserii din · t•rl.
A par e
da�ucă. Director D. G. Boroiao.
A para la I ale fec.lrei lun i. Str. Meteo_r
onă ori pe. lună. Strada Negustori 1 7
d
do
5 3 Buc. 6. ab. S O lei pentru eleri 3 6 le .
i
•
B a.c. 4 ab. 2 00 lei.
lnmugJUiri. - Rorisl.l lilerară..artistic.!.
Victoria OJteaiei•- Z-ar iodeptndeot,
socia.14, Director. : Prof. Virgil Tempeanu,.
iaf�rmati�. politic· �i de \optă spir"lta!!Jă.
Redactori·: Mihail Haniş ş1 Ion La agu,
proprietar C: M. Croaba: Apare
Director
strada· loa Creaag! 35; Făltlceal
/ndnunJtna VctiaL.-Org-., iadepoadut de · două ori pe I nai. Str. I. O. Dilca 26
T. Se<erin ab. I 00 lei. •
•li•
coc„
p entru. ap4 rarea dreptan·1or c�Iii
.
literar; fol·
„ z, mbet de Soare„ Cultural,
Oirector· proprietar Nicolae P. Nicolescu
ktoric, Com. Ursoaia, jud. Olt. Ol. Buzeşti.
Col. Ap. D-tru JG ab. 100 l ei.

lei.

•

st r·

Vitele

cină populari,

rk.

�

�

5!9: Septembrie · la ·lafi'i

Sflltulm•

pe

toli colegii invltlltorl de a lua·part•
ln numllr tAt mal mare.
� Se iice el u� lovătat dia J ponia

a

ar fi născocit o maşini · ca care d se

poatl · fotografia giodnl

omului.

� · Miercuri 23 Mal 1 934 ora 5 „ara
a incelat din viaţă, frootaşul gospodar a

Stam ate.
70 ani ş1..a .

satului Văleai·Fălciu, Petrache
trecut.

Numitul, de'i

sa.

de

pistra! toşte puterile pânJ. la

i'!"iato de moartea

po(in timp

aleasă vrednicie şi spiril de inl-

Om

de

�

Bonnri!e

tiativă, las! unanim• regrete.

de

impozit ao im pre\ I.

scbut. Se uiti. bieţli slujbaşi doar. aşa
ia ele. Din toată afacerea asta ao cilşU·

gat şi. câştigă doar samsarii. Nu "•r pntea . să Io ia statul CD so la sntl.: lucru la
caro ar conveni Joii slujbaşii ?-Cel pulia
sl câşt;ge st tu l ·daci alt chip ou-i.

a

� /mpdcarea

noaslrd cu Rasia s'a fd·
cut. Ei rtcunos< anirea Basarab�i cu /ara
mamd. Mare merii la ar:tastd lmpdcare ar•

·
'

CiltllC

Milrelirl prieten-al Kombdetfi dlSim. sol· al' Fraa1eli h'• fk:nl o. pri•
mira. dlD> cele, mai entu:daate.
!!!!l!!!!!BB

' Sprijinitorii gazetei
Dela I Ianuarie

· plătit abonamentul ormltoarele<. penoan•,
1934 !ncoace atl .mat

:
drora le aducem c.!ldntO&S• · mulţumiri
Dr. Ioan Arteal. Spitalul Unghenl, jad.
la,1 iOO lei ; Preot Arsene Oharmiaeştl- .

Toto„ 80 lei : Cost. l.

Po•toleche agri·

cailor V.lleni-Pălciu JO l•i : L Iacob lti•lI.
l ciu 40 lei ;
"tor · �o•leşti-FA
•
"'
Bagdasar. agricultor Roşieştl-Pi!cin 60 1ei;
i
El!• Agache administrator Moşi•. Bocbea
Roşieşti-fă.lciu, 60 lei·: C. D. Agache

p„.1

III.a primară Roşi eşti..f'ilci o, 60 lei ;
Qb, e.. Mibail escn in•!IAIDr RoJi•şU·PAlcin
.
80 lei ; emit Fisc her ŞeL �.g. Sil•ic•
mannlactnrist

• sa

RoşieşU-Fă.lcin, 60 lei; Cla-

!adt.l·
Ar

Roşieşti-Fllciu, 80 lei ; Oh. Popa
Dodeşti·Pă.lcin, 40 lei.; Zaharia I.
ioni iavitător Tutora Iaşi, SO lei : Nicu

tor

Badi n . agricultor V.llenl-Pllcin, �O lei ;
iniţător Ră;!CaDi•TutoU

Grigore Tu1hllă
n
mi
80 lei ; Preot C. Popa Stoeş�tl-Tato„
�:��m o;:,;nl:-��I=;; az ei kgd/Jui
itutor Bârla d,
de prieteni• cum· avem cu ID<Zll celtlalte ·f4ri . 80 lei ; Vasile Claia inst
Nor·
din lume.
t 00 lei ; Stan Cucu profesor Şcoala
O femeie di n Pit.,.t a nlscut· mală BirlAd, 180 . lei ; Hrista�b• Oiam
Tnlcea 100 lei; . Soclotat�e

�

dol clijei.
� L4ngd un mormdnt de pe tirr:pal ro-

manilor inlr'o pivni/d sa descoptnl un vas
d• vin.' Un negustor ·de vinllri a oferit
20.000 de mdrd pentru un singur pahar

�

din acest vin,·
Seceta

îngrozitoare în alte· ţiri.
atiose mai greu· Judeţele :

e

La noi sunt
Co•-\J.rlui. Brăila şi Argţş:
lotrno sat din jud .. lsmail s'a dat
de mi.oa
un document iscA.lit chiar
l ui $1<fan cel Mare. Pria acel document

ge

pe�"
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lo•Atător Tclitai·Piletn
cultural! ,lnlin A. Zaooe• Blseşt
iodl.!tor
690 lei ; Vasile ŞL Ooaall

r� -

a
rapontenl JQd. Tighina, 100 lei ; 5ee:\i
, Ligoi Culturale. ,YirgU Carai•an" dia 14"

. tul Peicaal jud.

Clpllaa

ş�
a Tt�:

Fă.lcin 100 loi ;

?"

ţi. I 60 lei ;
Negr<SCU Ioan Oala
.
ro
1 Oh ită Alexaa drache io•il.!tor,
10•· u
Coairtaota, .80 lei. . Nte• S. Popa
11
ayiator

O tu
letea.-TntoYa •. 80 lei. Pr: St.
�
P!lcio. 80 lei �i D ·tru . Draa1 JOY.
Tutova 100 lei.

Nea'fând girant respoasabiJ. fiecare

rlspuud• de Hla

n

.
ce scruf'�

tl

l>can
- .a-nu
-

de G. Micu Delabbe.it

{urmare)

Cam a i111bri;;t · �ala,;:'.-�llitari, pe•:..;.:

'.acep�t gţe��P,1�. _i�ereate

_
:t.
de ca1arm

Ionel -�.

·
Dia . ca ud era:·

I · ··
ol n·r : recakltraati,

vielei
a

!ac epat si flo rb„ pr!Tit de saperiorl, l11cr11 ce..i aducea pe fiece 11 tot maJ mari

greuliţi.

spunea c.11. e bila!

ladtat ŞI DD trebui e Să•I !ac.![ mb:erle ŞI
ln ladărătaicia lui ,

se agra ra.

să-l puni la conui. li mai scotea el la

raport, dar totul
Dela ua

timp se �ertase ca'o sergeat.

satului, wa oftcaa ce ştia mal m ai l si'ajare.
La scos de c lle ra ori la roport. dar pe
urm.t a fost ni de el
Câto coleiri au licea ca el seara ia
se •edlJ c!'o cfyilifale

care

dormitor, ii

Jl

punea

d i a compan ie,

ara

Y&Caril(

de făcea bocaaeii la

n paqea de !Jcea broasca
râsul tuturor, iar dupi ce sdrobit de

toţi gradaJil, ba

iD

la c el mal prost soldat

oboseala zilei şi cea sâplimentar!,

se culca,

sergentul se ducea la patul lal şi strica
.avioaoe ioam:ce•, dapl caro bietul Ionel

trebuea si se facă •a•hat

sub pat.

Apoi frecatul pe jos ia dormitor şi dl·
ferite rnlgarit.ip ca : ra portai la becul
el ectric ; ,s'triiţi d-le bec, fmi vino draci i
să plec", sau la sobă .si uliii doamai
sobă, de militirie soat tobă• sau d-l ser
gent m.a llcat tobi".„
„Suferi omo1 o zt,, dou.I, o Iaoi, dar

t. iJo oennm1rat1 ? Bi'a e ; mi yoJ riabuoa
i�i sise el.

G\odul ta r1t.b onare, U

chinuia ia orice

moment. Nu gi1ea aici o metodA de riz

respectai ce trebae să-l

buoare, �i apoi Jegilel aaat foarte aspre iO

armati, faJ.i de

porţi superiorilor, Ue el cJaa•ar fi ia dri·
litato. Umbla silo tatregl robit de giadal
de a sa rlzbao• '' de a fJ tar�l llÎ liber·

tale. pe care

a

Jubit'o atit df.

mnlt.

E toamal. Mal ana neo doui siplA·
roiai pia.I la eliberai•. PrJmf. poate a
sura scrisoare dela A"acuia. Cuprlasal eJ

�„omom 'foii · n1perilri'-"J1· 's1'

ii !!cei

mai· �epllfe Ce ghdarl _siriUtre „
'
.·
�
iacarniise' Id 'el !; .
••.3otfll ·!'. 1tr�la,
Imnule iag�le
scape

elţ

d z�e., �a .,aa chat. Pan:nl o gol
�
şr triat. . Lipsa: la' e o danro Ireparabili

Do-ar fl•l slna. 6.uber!rll mal repede".:.

ii scria Aacai;,.

O zi lramoasi do toamai. Ua soara
frumos, ce pişeşte trist printre fngamldl
nori de loamai. Ionel licase ffeo trei sile

de lnchlsoare, lot dia
Dapi

ce a leşit

cea

cărirl.

la ora l i .

S. lator

n ajaa.C.. şl mergea pe şapte
• Acuma si-ml iasi loaiale idiotal

spre cazarmi.

olteaa, si·I aril ea•,

cutilul dia baaaaar.
Na

cerut

Oraf. S'a das la o c4rclami şi a

la

Be(la

de

sergeatalal

dia lachlsoaro şi-a

băut piu noaptea pe
voi e

caau

merse docil

alse el scatâad

rreo suii de paJI şi

pe Slfgeati care era şi mai beat.
A junse ia drepal lui şi treca pupa laaiato.
- Cama••„ra••.�de..•., de ce au salu&i ?
Strigă s geatal isbiadn-se de oa stâlp de

ajaase

er

telegraf.

- Mai salatA şi ta, rispaade Ionel,

iotorcinda-se citre el.

- Culca(!. Cul�i-te

dobitoca!e, cmcoa

biserica şi anafora mitil. Acesta-I respec
tai ce-al lo•ăfat si·I al faJ.i de na s11pe

rior, şi·I apacl de haini.

- A, d ta

eşti l la•i(atulo,

Marin Joa,

mal deştept dia armata romAaă şi
pl eosc o pal m a.
Iodei ii lsbl iatr'ua şan(. Sergentul. se

cel

scală şi
Alunei

li

scoliad

Io nel

en

baioneta •• repo&i la el.
isbi

dia noa şi-l laă

la

�! coetal !ai un putea fi aa•lt,
filadei sc a se petrecea fa c!mp, regi.
. meatul fiiad la ueo cinci cbilometri de

bătaie.

'
O b4lae orjbluj Îl astupl gura ca o
- a! ce blotal sergent
batistA şi-l bifa, �
na m al Jinte• .nkl 1 Yorbf.
oraş.

COLŢUL VESEL

cânteculA

dispini.

dona si serpntnl fs&.bit la .-..1
-.--•.
li dase la opltal p dapi doa1 ar• de delir
Apoi

mari.

O iroad

loael la&lse.

prinse la &hdal

ci a blt1rt
mortal.

aebaal ii

ca·

pe aa •npe

la an prletea nade !şi sch imbi
efectele militare, spaaiad el se dace la
o dom ai�arl. Ca loati ora laalntati �i
b.ia aiala prietualal, !fi schimbi hainele

rlor şi mal ales

dase

Se

p

.

ca primul tren pleci la Moreai,

era o noapte rece de toamal. Nori nrl·

lagireaa

cioşl

dril• DeCDDoscate.

Joael

pe culoar, 511tea şi prirea la bnna aopli l.
Oindu! ci a bitul pe u saperlor şi sigur

el

n făcea să se aru.ace diD tren.

si se 11r11aco. Dar daci an ra muri
şi n suferi mai moli ia pustiai cimplel ?
Dar pe Aaca(a ca-I s'o lase 7 !I se sl
uacidJ, f.lrl macar a-i exp)ic tt, HU sl-J
4

•Urli.

Vru

, Dar dacJ m'a' ara ac1, clei tot ml YOr

scrie un rind...•

pri nde fÎ toati Tia'4 o YOi petrece intre
zidurile negre ale incbisoarei. işl 1i1e el
deschidad a�a ngoaalal . Iocoa�lioatal ii

B it .tal, •i rog, strigi condnclornl

armlru.
-

•

cu lanterna iotr"o

m.iai ş:i perforatorul la
c„taltA. Ionel •or�i pn(i a ca el, fica o
ligari şi se eşed pe o banc!. lmegia<&

strgeatalal n armlrea.

Un llaerat

mersal.

scart

�I trenai

!şi iacet ia ea

Jos. O lui fortaaatic pria lamo
Aaca(el. era ora 3 noaptea.

Oara Mcreai.

Se dida
spre casa

Peste tot domnea :o tAcere morm.iata1.I
Trecu pria la(a parcului. _: .JatA tefol su

b

care ml·am petnca.t

zlJele fericite, al.IUrrl
de Ancuca. Co momeate �· cc aiJe fiumoa••

cuial.

Se

erau atancl,

�

zise el, s.lriad gardai par•

daso la banca de sab toi.

1'1 an

zele ragiaite de zilele uricioase ale toam
nei, craa .,._..ate ca aa COlf'Or galbeu

� !�·. � �a1c1 f! l!!!s!: .iş.1s1 a puia
DII mal data. .Au plecat toate fi ea am
rfmas. .amai CllCDfllelo dJll lllt1lal bise
m:.:i mal dalL ât cit ele slalstru 1-•
· Pat ci o cUtead -·- Dar cine �le,
poalo .UC.ta m·a 1lflat. poala a lrilt mo
meala fericite la brajole alhrla, •llh acest
scamp 18L c....111 ficat ?
- .u..to !ml era 1iodal dad am bAtut
pe seriat, care slpr, a mnrit 7 Ah_ hetlal_
La Aaca(a, cam si mi dac ? Ce si-i
spua ? CI suat oa crlmlnel şi ei...? Ah-.
de ce •'am an reTalnr, si corm odati
firai acestei rie(I aeaorocile, a <lirei cl
rirl

ŞI

soli!

preSirate

ca laaril fatali!Ali i l_.

adorm� sdroblt do oboseai&.

Lua pifia tmt1 printre norll hoinarl

al uop(ll, aritiada·şl printre crengi. fata·I
de mireasi.

tele eltala. a sergeatalal El nea aa re.
Tolver la mini şi tricea ia cel dol, ds r
oa Ina loc. Deodati sergeatal "" prof.icu
Se Tlsi 11 camera Aacatei. era la b ra

intr'aa mollSllll

hidos.

S.'agrozl,

lacerci

si hi&i şi cin de pe banei.
erau 10ri1 zilei. Cocoşii câataa aoiacota t.

si lipe.

Pleci la Aaca(a.
Afaas la ea, bita la • Ticere mor
mântali. Mai bita de citera ari şi se
anal •acea AacaJei: - cln e-I acolo"?
- ea, scampl Aul�arl. nenorocitul
tila foaci_ Dlml d ramul..• si te m ai .Ad
pe ntru ultima oarJ ...
Aaca(a deschise. l'irl a se mal pri•I,
sau !atreba cera, se lmbritişari şl plâa
ser! amilldol m alt .. moli de tol •.
Io o.le dill urmi. ii mirlurisi pri ntre

9

lacrimi, total.
Ancala se lagrozl.
- Val, Ionele, mal aeaoroclt. Vai... şi
de-acum te yor prinde şi dace la oca!,
ce ml fac ea ? De ce au te-ai supus
tuturor ordinilor lor; el na moreai an aa
de s ile ? .Damne•eule. fntinde miiaele �i
m'anmce la fandai Oheeael 1...
Deodat.i fooal tresirl. Se ani.I llueral
gardistalai de noapte.
- Plec. .A.acuta. Adio, dragi Aolşoarl
no •om ndea la cnr!ad.
(Va Urma)

C•uical fi bmbm

la 19 I

7-ia tre:orea

Io toiul

lor apre cui -

un regi m ent de c:uacl •'au oprit latr'DD
sat dia Basarabia ne-o doul sipt!mbi.
La o babi care aa ştia rasofll, sta ia
gazd! 011 cosac, care lntr'aaa dia zile se
juca ca mi(a, şl·a sc!pat-o sub pat. el

se cb• am i pe rnse�te
strigind :

se apleaci s'o priod.i
coşea, coşea {•'8

m!J.i). Baba, care Hea sab
pe oei,

cum

brâa şi-l atinge

fi

pat " cloşci

·

torcea, Jcoate

rreo doui pe

cazacalol.

coşea,

farca dia

spinarea

sare Iute io picioare şi zice ;

- Şto li gauril, babo? { adici ce rrai
ch iami

Gurii, apoi

- Nicricl, bobo {adlci na

•orbi, babl)

ba bo I)
- Şi

ce

to

daci

si·mi miaâoci cloşca, c! aamal pe asta
o am.

- Ba

m'oi cricl, ci-i ia casa mea

răspunse ia!epat baba.

PrOftll
veau cam tatăl
Dupl co-I

gcJ

oeiiiod

lor dregea •ârfal la un

termi ai,

ta!AI

tocmai �·

- la uite teta a

sir i jos-sto·

inal t.
drit ca

pe Jtog zise fratele mal mic .

- Mii.

a s.irit.

cl ae

?

aa câne de

de ce eşti ID aşa prost, a sărit,

dracu l si-i la, d'_apoi tu si-i Iaci
se rlstl do colo fratele mal mar•

S'• lsprlvlt

La recrutare, Jţic .abramayici e repar
tis&t la caYalerie.
- Domnu dohor, ia di)a suat bon
piatru cootabil şi croitor [ A�a si am ia
bine.
Dar Ilic se p11ae biae co cei mari �i
sli pe Io caacelarlo.
La iaspec &:Je, e trimis sA faci câteYA
alergirl cilare.
lflc e clad pe cal, ciad ia aer, so tine
ba de coam.i, ba de arccbl.,. .şi cum calul

!'!!!! �!!, !! �!I1m� atti� t2fil; fiet1
po glt, eăad pe eoadl, &•ta si cadi când
la dreapta, când la stiaga.

Uafe-i vremea ie·11tld1t1 !
Cdnd er""' şi ea jlildla
Na uaa tn saJ c1UtH11u,
Na partaa pantofi tk lac

Fdeu şi nkl cordoane.
MdndrtJ mea eta Anica

Na Nlnete saa Monka
daluaa foxtrot ca sora.
CI lnvdrleom pe larblJ lwta.

Na

bonjour

na 11/am ce-l I

Na papt1111 m4ndruţel m4na

Nkl

Na cdntam, ca azL romanţe,
CI doineam dt doral el.
.

Na purtam pantofi la modll
CI oplnctJ ca nojlţtJ,
Cu parfum dtltkaa pe haine

Doar bourll cel din vlţlJ.

Na ştiam şantan tn t4rgarl

CI colinari prin ptldJue ;
Nrz dlltkam b.•mboan1 m4ndrtl
C(n bat/stil, /togi saa mare.
F•tele pariau catrinţe

ŞI ca {lorl la clnptoare
La suman şi' n ptll4ru
Ne prindeam ca drag o floau.

La

fere03trlJ. şl

creşuu fata

Ct1celaf4 1' ma1cal4,
Na perdele ca danteUJ

Dela t4rgarl csmpdratlJ.

Cdud t,t clJla omul soartlJ.
Se alta de-I gospod/nlJ.

Na stl ştle eu sd a1nte
La plan sau mandolină.
O ctJ/4 omal •d ştu
Vaca. oala cum se malge
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aam•I

La

poa ; î .a.

U n cetli(ean

:

,;
· -� �tre i

Pri c:„·: ·

.Ji d·ta T

<t la iad,

Cetăleaaal : No, Sfia:<.
dar am fost însurat.
Sf. Petra : Biae, intri
Sf. Petra : Da pria

„,

al

plltit

celă!••• : Primeşte-mi Si.nlt

şi pe

că

picatele.

Alt

mine, că ea am fost însurai de doa!
Sf. Petra : . (iachi>ând

aenorodţi ii primesc, dar
oiciodati.

Un

tigan

ori.

cţi
prc»ti

poarta) Pe
pe cel

de1tept

voind. a pune şeaua pefua t•I.
o pase pe dos, adie! partea de dinainte

Ua li gan

calulal.

- Nu n�i. bre c;ă pui şeaua pe do!! li
zi.se oa romia ce stătea mai la o patt•.
Ţigaaaf TăJiad c'a scriatiro răspuns• :
- faa

rog

Iad, mă

şi

d·ta. Oe udd e

�tii d-ta încotro am eu de gâ nd si pliC·

Ciru1a JI _ sanl•

lotro zi s'a11 lntâloit cimţa:şi_ saaia şi
s"aa Inat la slaclA I

Căra(a sp unea

dopă cal ; dar

că ea merge mai uşor

sania

spunea ci. ea.

Cam na se patean impica, au iatreblţ

calul care dia ele merg mai uşor.

Calul iasă le-a rispans :
- Duceţi-vi la n aiba. ..l.mâadonă

ti n eţl de coada mea...

t"l

.
. .

O
vrea

.

Coada.

spre coada

Doi Iraţi sliteau pe prispa casei şi pri

stog

elergid·ii lpc al uneci şi c&:!e
dind.irit a celalni ; spre •a 11
arita rolalcos, strigi :
- Oi, rel, doma, s;rjlint. ! < - !111 <il!lo aJt.
cal, aista s'a i spră v;,. Io ;:·
· '.� dii•
pe partea

copii. Bărbatul •I
si plece ia Yoiaj. Na mă iodor .J.
sis• ·ei. poat& c.l'e t mpul acela o •'
femei e nu &Yea

plec:
fac an copil.

. Piea�

bărbate la

•oi an.a noroc fac

roie, c:J -.kd:

eu copii şi fără te.o•.
bună

s4 albe na lrusouri
CI doi bol la car sll'n{age.

ŞI

Eraa toţi /14cill

ca brazll
Ca mustii/O cam e spU:lll.
Na-şi rlldta podM'!-a feţei
Na ştia ce-l cosmeticul.

Na eraa ambiţii, certuri.
Na amlllai prin iadectlţl
�; nici omul beat pe ullţl
Na-l vedeai ln a/Je dtlţl.

Na era pe la coman4
Banc4 pentru lmpnzmat,
De-ţi diJdea chiar mit, vectnal
Pollţl na ţl·ar fi cerut.

Era cinste omenie I
Eraa oOllWll şi dreptate
Azi tn orlce colţ al ţtJrll
7oate. astea sunt ailate:
Din .Oraicl Sat.lor„

ŞL

N. Giuvt!lie

Ce suia ziarele despre Glasai HoJlnl •
•

Nr. 271 din 3

timie 1934, vigarosul ziar palltu:-iiil!'IW'
rknl şi informa.tiv ce apare la Bocşd��on�
lan4 sab pricepu/a condacere a d-lui /.fihail
Vtlcdeanu dirufor-proprU:tar gdsim µrmd·
ln .Lamina· Cmaşalai'

Joartlt m4guliloare randari pentru tfazela

noastrd ·
• OLÂSUL NOSTRl.I•. deşi luar, !�tuşi
îşi face datoria de apostolat cultaffl, cu
· ,_
.
molii' cooştiiaciozltale.
lr•i
Col\nl nsel e partea cea mai atrf<
a reYi!teil
iil'eput
D-1 Gb. Micu-Delabiseşti, şi·• i
l•
publicare1 romanului .Ci.atl-mi caa#cual
g!aa
Scrisi pe in(elesal tuturor, rnista •
ând
r
doilel
al
deţin!
Nostru• e menit! s4
io massa ţ!rinimei, dopi reYista ,S1h;t.I• ·

tllf"nie

(i-i
P.�

Mal/Jzmim d·lm 'I. M. "''e „ gdsit
pentra a,„as/4 manca w/iiJ1414

aşii de btUU,

binth;i ob11L�

Gh, "'·

·

mn lllk�1
�ea. ·
d�a '.�.,,. .Pri� la·
�;�:··� :J�1
.„.C�Akâi
·

·· J.

..

e

s4·şi pr
e
g
4 mjÎnfO '� a;,1 .
.. , s'o
'aib4 mJli e
Ara'):4t vedlii' Ciz
sd,
m4na sdmdiz{d banll, gr4fia frar.u„, fdrd

f " '.

4
/tlll

alll

·tii:iiJii

se gdmkasca la praşa saa la· secere.
Ct!nd venea vwrua la praşila. lnl4ia, saa a

sd

lh; şir de cni am fost sortii,
Durerea sll mi·o'nec ln plâns,

doua, ori de lr.Clpeau pllinele a da ln copt
1a vreun lan. trinutea hwabate sau
caruP
la Sadeni, dupd = sau peşk stlrat pd
da
cam era vremea de post sau de dulce; apoi
tTimetea vdt/Jji prin sakle de prin piejur sd

Sll lin cel mai nefericit
ln dragostea care s'a sfâns I...

·

. � se

d�;p,,_'

lase vorb4 al ln CD.tare · zi, lnainte de rds4.·
ritul soarelai, Se tmpdneazd pe Bazdugana
cala.re lan. de praşii4. saa seure şi st p{d·

Dela.praja.

Mare rnr�arn rnli�ioau

chiar pe la1t ca ace/aş 1rq de firld
ca alurea„ se mai. dd man.carea de doud ori
pe zi şi cdll trei pdh4ru(e de rochia de
jiecan· sapd saa secere.
uşu

ln satul BAse1t1-FAlclu

In zi ua de 3 Iu nie c. a a v u i loc
cercul pastoral la parohia Băseştl,
printr'un servici cu sobor.

.

In ziaa hDtlJrdld aşkplau la marginea
/amIJJli harabalele ca metinck, vedrilul, , vd·
lajii toţi, partdnd pe dapa gdl 0 /ddanc4
. de piele cu bani mdrunţi şi i1UUmaţi

luat parte următorii preoţi :
Prea C. Părinte le P. A lexan d rescu
Proloereul judejului Fălc'u. Pr. Sterian Ou\u ;>arohul respectiv, Pr. I.
Cioban 11 preşedlnlele cercului şi paroh Dodeş ti, Pr. A. Pâ rc i u p aro h
O i urcani, Pr. Ciobanu paroh Vili<?t eştl , Pr. M. Hulunaş paroh Jigălia
şi Pr. Ed. Pană paroh Tămăşenl.
Au

-

şi 0 prdjind de falcie
/TlSaşi beizadea Alecu.

care ca h4rtie de însemnat, care

Răspunsurile Sf. Liturghii au fost
Intonate de corul c!lntăreţilor al sus
numitelor par.ohii, din Cafasul
ricei. Au m a i luat pa rte Dom nii m·
văţători : V. Ţabără Directorul şcoa- ·
J„I, Oh. Niţă, I. Balan, A. Cartu
'.
Voloacă şi D- ra M. Niţă, cu loţt
cop;ii dela şcoală, precum ş i toţi · ·
funcţionarii primlirlei, în fru nte cu
primarul comunei şi şefi I postului
:
de jandarm! ; B!serlc . f . 1nd popu-1ată de un număr de enoriaşi, atât
d i n satul Băseşti, cât şi din satele

�l�e-

ca ri!.buşal

toţi

mdsurat4 tdiat4 de

/ndald ce vetuaa oamenii tnapea a
u ·i
tmpdna p• /an, ddndu-l• şi primai pdhdra/
de rachiJl şi tngrijind· sd.. pue pe ctlJ era cu
patUJţ4 oamenii din ace/aş sat altl/Jilla. Apoi
lrimeteaa, carete ca merinde lotpe marg{nea
1ana1ui, cam ln apropierea locului unde. :şo

cotetu. cd vor ajunge manei/orii de ameazll
IÎ pe load acela se pregrJtea şi mdncarea

D

·

pe c4nd va/djii pri•eg-heau lumzrile.
apd
mţ1nrarea de ameazll, carete cu merir.de se

111itJa4 ma; departe, iar cam

(Şi isprtlv.a an

om - b111:ata, vaio/ul nu avea . voie

•'4 1114·

soare; d da pri!.jina uTZlli om mai ca. �az4
dllr lot din <atul 111unc1tori/or care md.s,ura
•I. Manaaa oamenii din rd.sPllJui. ca sil
caprinda m

nea

cd/ mai mu/ld

şi akrpt1

învecinatll.
- �� 4! fll � j!! l!� �{ '!IÎ5. � f!
După. citirea Sf. Bvanghe,!U; Pr._ >:tizmuiu
i
(. lor. Dela .rdsdriW soare/I# şi
A.. Pârclu Oiurcanl a roshl.· predlca Ui4a4�„ k4 foku pd ian: barbaµ, femei,
'
, ·
fi
afti'i' ;ij.u da&41ulo 1r1 ckiote .fi vesdje
tra tâ'n·a
· ·.··:· '' • Despre Siotenle. „
. ·..i „ 1a : â>taca ·w. 6'rin.a/ Mwzca fns4 sit
La tiitioi� atea si:n:icfohii, a vor- ' /lki� ban4
fi C,,,tiJ
,, , aJd leMlfll şi victea�
b;t Plirinfehi· 'Proloenu· P. Alexau-.
IZlll tta. = a/aril din lan 1n rdsetde ,i
drescu deşp rc : toţi sf:otil, qilirtu
batjoaua fllturor.
risirea. lui Hristos :ii lepădarea de
.

�DL

.

C:u:onai Aleea

.

tk trei

fn şedinţa i ntimă a. vorbit tot
Pariolele Protoereu : despre felul
cum trebue să se poarte preoţii şi
cântăreţi; , intre dânşii şi fată de
popor. ·:
.
Şedinţa publică . a fost desch1ali
cie Pr. t Ciob anu ; dâr.d apoi cuvA�
tul Pr. .V . .Ciobanu care a ro�ht
conferirita. vorbind despre: Supeno
ri ta !ea · Blserlcel Ortod_oxe faţă d�
celelalte biserici creştrne. A mat
vorbit şi Domnul invătător Oh. Ar
tenl din Văleni despre : . Dragostea
fată de Bis rică • şi pr. protoereu
d�sprc : • Mamă şi co �il· r e� uca�iu
nea copiilor şi datona părmţ1_ l or "

G. Coroneanu

Promofia 1915 a lnvlifiitorilor c ari'
au absolvii Şcoala Normalii din
. Bârlad, - lmplinlnd tn 1935, - 20
de· ani de la absolvire, şi voind a
sllblllori acest eveniment, rngllm pe
tofi acei cllrora le va clldea aceastll
gazetl ln mânii, fi au c unoşti nj de
învlfltorii din aceasll prom ft e . 
a-ilnştiinfa sl-şl lrimealll1� dez1untle
pe a dre sa d-lui Gh. Arie ni lnvll l_lllo;'"
Vllle ni·Flllciu, direclorill acestei foi.
Orice alte lllmurlrl se vor d a
·
ulterior.

·

�

�

Abonafl-vă
la „Glasul Noslruu
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Giurc•DÎ•PJlcit1

ori pt

und4 a•

vnua pe_ lan dt diJ11tl

f

zi, le •edea loau şi nimica

n/1-i· scdpa din „dere.

Le striga mereu oamenilor:

rat p fnzmos copii.: l'fici. PDi

,cin.stil,·

cu

ea po voi I" ,;„. Cd din cel• drep/L ia drrr.
.iar
cete strdmbe el ia
şi pe boer şi pe roman t• pe se ln/dmpla
ca vreun vata/ sa pae mt1na pe prtljind la

·li in

cal jamdtak, •

pe mine_,

nici

mdsurata/ bacdţei, ori .sd loveascd pe ân.eva
al /Jli era dracalt Daetl vrelllUd
din cei aleşi
.
ca sd m4soare, 'mai lungea prdjina, Cil gdnd
sd-şi faetl nome ban tnaintea boef'lllill :

e

lotre timp, s'eu cântat frum�ase
im ne religioase de corul cântăret1'or.
S'au distribuit cărţi religioase din
fondul cerculul la enoriaşi. Au_ luat
parte pesie 200 enoriaşi.
Aceste serMrl ret:gioase sunt
foarte b:ne privite d e popor, având
0 foarte mare influenţă în aceste
timpuri, când criza morală bântue
în poporul nost r u.
.Aşa inţele� preoţii să l � cr� z e pe
ogorul lui Hristos, a t unci cand au
în fruntea lor, un episcop, ca Prea
Sf. N ifoo al Huşilor, care e�te d e
0 val o a r e superioară ş i este incon
jur<>l de eleme n te tinere şi ca �ab1le
c � noul numit Protoereu Plirmtele
· Petru Alexandrescu
al Judejulul
Fălc'u.
Pr. Anion Pârciu

dapa parale proaspeu, fugind ·de

,malţumesc de f»ln4fale, mdi badea', li
dar mit manc4 ae haram

sputZLa beizadea,

mimi trebue. la-p pia/a pentru cd/ ai muncii

şi du-te sdn4tos de manceşupe la acei c4rpra
chilipiruri. .leşi îndp/4

le plac ·asemtnea

de pe lan. 1• Cu Tdndaiala asta, cdt a traiJ

brafe şi munca
11reme şi reµde. De'I 1�·
u şi iama la vrea�
mare, f

nicioda/d n'a dus lipsd de
toald se fdcea fa

. desa vreo IUPoe

.

�1·

cd.ral de vin sau de paine, lşi trimetea
chilul P• la satLl• rllzllşeşti de prin pre;u1
ca. vorba cd J(JzeaZaJ. se ajld llţ. mau nev�e
penim cafQre lucnt şi vd roaga· sd·i sdrifi
ltCtU• car. sa_
ln ajutor. P/duşle. a/dia de f

�

aa �i
ml I l4sa{i. Atdltr era vorba. cd a
.
erau care şi oanuni cdţi voiai/ Rdze1n aa_ştia
cupn"nşi Işi ldsau la o parte alte flD()l al�

Jor şi

;orMau ca. tabdra,

tocmai la Odesa.

ca robii un!on

la14 cine esu /dr1lll1'1 moldovan ! ş, �en
i se p/4UJJ dnstil şi la
.
bme
vreme, pentru.cd i se mdsara drept. era
hrtlnil şi nu'/ obijduia nimenea:

tnzct ? Pen.tracd
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S'au împlinit patru ani de când
Stat : Şcoala, Biserica şi Armata.
în această zi de ; 8 lunie-M. S.
Iar ca o supremă grijă, a ve
Regele Carol li a fost proclamat . ghiat şi veghiază necontenit ca o
ca Rege a tuturor. Românilor.
. strajă neadormită la paza hotare
lor ţării noastre, spre care nă
Frământat de · dorul şi grija
zuesc atâtea neamuri rduşmane.
celor de care vremelnic . se des

părjise, în ziua când a înjeles cât
de necesară este p�ezenta Sa aicea,
n'a mal pregetat o clipă a sta lo

în

şi înfruntâsd

Dumnezeu,. rugându-l

Sărbătorind fericitul eveniment
al restauraţiei de acum patru ani

urmă, norodul românesc îşi în
culul pe acele m�leagurt. străine, . dreapta astăzi privirile spre bunul
văzduhului

şi multe alte greiJtătf, a plecat spre

u

6 fonfe

1930� hiboară· ·ri:i
uralele cefor de fâţă" P.e
pămâlitill oo5tin. româ
nesc. .
Un freamăt

de bucurii'·
a fost de la un capăt la.

N

inimă

A

R

·
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Al Pairiei· Iubite minat de aprig dor,
Chemat de lot poporul, din sincerii pornire
Sl-şl vadl mai de grabll, firescu-I Domnitor.

Bine-al venit ln fruntea oştirilor române
Atlet vilea:z şi ager !şl mlndru Clpilan,
Sl aperi cu bravuri hotarele strlbune
Cu brat de fler pe spadl, pe scut, pe buzdugan.
Bine-ai venit la vreme, ln· sinul Dinastiei
Şi reluându-îi locul cer bine.meritat
Spre gloria şi cinstea: '1 fala Romlniel,
De Pronia C erencl fli bine-cuvântat. .

Bine-ai venit ln Ţara ce slmre şi'njllege,
Ce-a s8.ngerat ln tainl, ln lipsa Ta de eri,
Vis8.ndn-Te lntr'nna el vil, - sllvile Rege,
Sil-1 dai din nou viafl, si-i dai. din nou puteri.
•

„

„

„

„

„

•

•

„

„

•

„

•

•

•

•'

„

„

Te-a,eazl 'n linlştlll ,ţ spo�cl· domni�
Iricuralal de sfetnici destoinici , lnml�ati
Şi c8.rmuind la· pace şi dnlce armon_ie.
Ia. cnlme·a: �otjre_I, norod.ni· radicaJI;
•

„

„

Clei voia· noastrll fosl·a-tf spilneni Cil mlndrie,
O spunem sus. fi. tare.. rilo..- fi• rbi»fcat'. ·
la cartea Yiefll noastre, c:u'"a11r � se- scrie :
Te-am ful' ·;r Print fi Rege,. te mm fl lmpllrat.

·
1ame

IOa9C8r TkiilhllA '

. 19.i
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Damnezea a h4riJzlt poporala.J. nos- · tn 114tematal lril moale şf ascat de
tra ca aust plJmdnJ pe care tl sl4p4· · m4nldld şi pale. Şireata valpe se raifd
nlm s4 fle blnecavt1ntat ca toate bo- . de -. lepare s'o pr/nuasdl # pe ea, ml·
g4ţl/le şi framaseţ/le de pe fa/a piJ· . car pizţin s4·tl 114Tt copili,· insiJ d4ml
mdnJallll; cam rar se mal aj14 tn alJ4
de dlldartl u bdtnde ctJJ ea 71 sileşte
{ani din lllme. A1a, ciJ toţi striJiniJ · , pe Iepure stl /(1$(1 a/ard dJ11 casa lal.

şi fericită domole inteleptului Rege
cari aa tncai prin {ara noastriJ, <UZ
Carol Il şi a-l ajuta ca să desărdmas : anii ca gdndul s(l ciJşaneze
lnarmat· cu o .putere de m uncă · vârşească în pace şi linişte mult
· aceste bogll/11 pe t/U 14turalnlce ; Iar
deosebită, ŞI �ufletit de marea. , visata şi cântata unire a tnturor
alţii plec4nd acasiJ s(l span(l cu drept
dragoste ce..L. leagă . d e poporul ÎD• • fraţifor români, unire care s'a Îll
' caviJnt dl piJmt1ntaZ. romdnesc 1ste· • an
mijlocul căruia s'a. născut' şi a · cbegat cu atât de mari şi greJe
colţ dt raia•!
crescut. M; S: ' Regele · Carol n
sacrificii pe câmpurile de luptă.
St şt.U lnsiJ, ciJ tot ce-l ban şi
a reuşit · în acest timp ca prin
Strânşi. unili în jurul Tronului şi
framos este· atrllgllor fi nlJlle pofta
îndemnuri· săn4toase şi · înţelepte : încrezători în puterile de viaţă
ee/ot lacomi stJ slllpdnt<UctJ aust ban.
sprijiniri să uşureze in bună parte . ale neamului nostru, la această
Vnaa siJ r4 spun - labiţl cetitorl traiul tuturor cetăjenilol' de. la sate . mare zl din istoria sa. CI! toţii
c4 dela Traian şi Decebal - sfriJmoşit
şi oraşe, - în. ;iceste vremuri de
într'un glas să strigăm :
noşttt dtsto/nlel· al ctJror· armaşi· aa ·
grozavă' criză · economică pentru
Trăiască M. S. Regele Caml U I
lnchegal penlra VeŞnlcle„ an popor· ca
toate noroadele i lumii.
Trăiască Dinastia !
limba, pottaI ,, oblalatll� lat - veciGHEORGHE ARTENI
A •mzestrat Ş1:,J· a •m t"
ari•t •m cbip
ntl aa Cll atat necontenit siJ· se- sire10,1111„
deosebi! cele trei mari instituţii de
v11eni-Pllci•
corve- prill · finatarlle romdnqtl; cum
..

·-�....-,

Unire şi bună inlelegere la sate

celălalt al lării.
Cel prea mult dorit1•
sosise.

..��···..
.

.
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peste· văl; mlllltf,
şi ape, şl'o seara· zilei· de
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Sunt patru ani
a
tunci.
Dar- câte lucruri. bune
şi friJmoase nu 1 srau ' realizat în ·
cest ' timp !

!ţin

de a dărui încă mulţi ani de viaţă

c' un· ceas b;a1 de
vreme îo tara � mult
iubită, la popor:ur. $ău. cel
drag•.
D us . ca ghdul ile .p;ro·
·
sărea ml
·
co rptd' ·
· an," .
de· olet· şt cliJ<&!ţ ,
' ' .�
mă .,. iiitociii
.:i.:y'îuii
·u;- .
- ··.If".}
. • J·
- -f
.
a fi-

:os
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Organ de propagan�.ă culturală la sate

Redaclia şi administraţia

Satul Vlleni

·� ·f , � � · ·�
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Vorbe cu tâlc

Tinere.,-sub slava lumii rleschizlodn-ff viaţa pcarta,
Oap! cam iii va fi norea, iii vei fai:e smgar soarta :
A •ulii }i raagari multe stau ia fata ta ,1,..,te1p!A
Si· te· c;ucar�ti p„ toal1t, si ' te"aalll din treap!A'n treapl.I...
Nhaia4· •pro. fiecare, toata pot fi ale tale,
las.I C'I s'aj1111gl la . ole, ai sub, c..- uamal o calo :
Câlea lnandi, dC po care tu s1 nu calc:i la o parte.
cr sA . mergi mer•a�--cu tlorul : ,mat departe•' .mat departe"!

V. Militaru

s'a lntd111plat · lfr. Ardeal · ca Ungarii,
cisrl · acarn ţ1retlnd ctl actst ltag4rt tte·
romiJnlsm - Ardealul - ar fi al lot.
Se vede r:4 na-1' amintesc de'slrllmilfll
lor Arpad şi Atl/JJ · veniţi· dlif· steptU'
Ailel•ca gdndarl hJrptlreţe. .. ·
Şiiţi povestea ca vulpea şi leparele-:
Valpea care-şi ftu:ase- ca/caş1ll· din
ghlafiJ, pestt.· prlmdvJrtl st · topi şi atonei akrgtl la iepure, care · /zazarea
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Aşa aa fileul malţ{ din veclnll
. noşlrl, a�a · s'aa nutrit ca zdadul
dealangal veacurilor I Ro1114nal tma,

lupt4nd din. grea ca arma Iii mdn4· fle ca paluxule barbare, fie ca da.şmanii ce voiaa 811·l calce moşia - a
rezistai ca tiJrle srzb povara rremltor:
Pe acele timparl, oameni{ nu aveau o
. casiJ ca lamea unde siJ-# adilposteasal
1 famllla, na
p ateaiz siJ-şl aJaJtaiasal
un sot cart siJ lllfÎoreasdJ · lieptaJ,
· tteptaJ. sub scala/ «tdin/U şi anlrU
. dintre el. Btetal om,
•vea grija cta
dinttll, de a.şi salva femela şi toplii,
.

;

:

re/aglnda·se tn J!Tabit 6pre · ascanzlşa
rile manţllor, . ardnd ci.ro/a ca . doatl
' oişte Stui pro/ape. Qrek vremuri aa
· mal fost Doamne I Bine oiJ na le-lim
: t1llli ap11Cat 1.. Va sd zlcd, .fraia/ rws
: Ir• dt ast4zi. 1- a a dorii malt sWmoştţ .
I 11Dftrl. Dac4 s'ar sca/4 d şl ar vedea·
aşatJmtntde dl azt· $•ar IPdttll„lllJ tmllt :
' cil satdt noastre · na· ttlfll saJIJ Pnfll"" ·
'
· ca.te · ln cemqtJ· la.· dol; ''el a11t: futan
' caaJll siJ·şl lntem1 :ten " gospod4'U c4t
mal bantJ li frl111l oasiJ şi ttnlţl 14 11�
.

4

.

Darea

.

de seamă

„oia.sul Nostru"'
.

_
S_
F_
A_
T�U�R
�]�P�R
�A C T I C E

con si l i ulu i d� adminlstratie al soCietliţi( cultural c lullu ··�: zanoe> din
corn. Bl!seştl jud. Fălciu, dllre adunarea generală din 5 A pri lie 1 934,
despre actl vi tat.e a dcsf§şurat! şi gestiunea acestei soci et Ali pe anul 1 934.
8

DOMN ILOR . Ml!MBRI,

dia sfa tuteld societătei
noastre, „•am convocat ia adunare gene
ral! ordinari, pentru a TA a răta t.ctiv1tatea
dtsf.t,orată do n oi ia couol anoloi expi
rat 1 933, a vă expune situaţia bănească
Potrivit art. 37·

rezultatii. dia chcllu�Jele e fe c tua te io bbiza
iocssăr1lor, coo fdrm cn b oget o i •p robat
tot de d·Y fu şcd îo ta adunării generale d:o
1 3 April ie 1 933, a aproba bugetul dia
anul in care ordiaea de zi fixată conf. art.
1 9 dio statute.
Domnilor membri I Io c n rs o l anului
1 933 s'an produs următoarele schimbări,
ia sânul consih nlui de admi ni stra lie şj
funcţionarii din coOducerea �ocictă'r i.
Prin ic ceta rea di n vi aţă a membrului
C. Catacă, consili'ul pria ş:dinta sa dia
S Ianuari e 1 933, a ales io locui lui pe
d·I iosn C. Vlasie.
D-1 G. Oh. Pelcu fost bibliotecar, fiiod
cu dorinţa d.e a-şi face s1ag10J mll1tar de
voie ş1-A dat dem isia d10 fua.c ţ1a aceasta,
cocs111ul aprobâDd_-o pnn Ş 01 n ia sa aia
25 M arfle 1933, num1od iD locul- Ju1 po
d·l Orig.ore Gherasim care fuoq1 oncază
şi au ueasemcnea ŞI <M Gh. 1. Micu
fost s11crctar h1na , iocorporb\ pc 1iua Ila
1 5 Mart1a I i:l33, a d.te:mÎSJODa\ „un acel:.Slă
fuoqie ş1 coosd.ut a aprobat num1o<l ln
loc ul său pe d-l L>ân1 IA bogos c are fuuc·
ţiooi:: a ză. ş1 azi.

-c

funCJUi d. cassier a fost iocrediotatA de
coo:s111u pr.n şc:o1o'a sa u.o i j Apnhc: 1 'Jjj
cJ-1u1 lua.o """· G bC:ros1m Cdl" ptt moli•�
Q• a p;e..:ta i a auă 1ocal.1.4tc p cou u ocu.

membn.

Ne oocura mbl\ Utp1u1 ca e1c"T1 J& elitYe
do curs sccuoo8r pre cum Şl boerctul cu
c laSele p�amare 1 tt:rm1oa.te şa nc.term1oate,
vin ctt tot sufletul a lAturi de 001 ma i
mult cu dorinţa de· a contribui într'� bu
ni. mAsurl la spori rea 'i ioflorirea socie·
tlţii, an folosit Jt folosesc cu molt dreg
că rlil o di o b ibliot< eă.
Acom ua an in crmi am a"ut 850
volume căr\i, io piu:! d : f erit e reviste şi
foi pri mit e schimb Io foaia cnltnni4
.Glasul Nostru". 8%i aT em 1 454 volume.
in plus �i mei oloite fot şi re viste foarte
interesante schimb Ja foa ia .Glasul Nos
tru•. Act st spor provioe dia c amplr1ri
de 100 .-olcme dela bibl:ot1 ca „Mioena•
Buc. 51 •olome . de la librAria • UoiTer·
:
sala A lca lay Bor. si 300 volume do
nate de Onor. Diacţiun�a liceului de
,Cuza Vod.t• din Boşi, c!re;a a
bAoţi
ducem frumoasele noastre mollnmiri pe
aceasti cale.
la tot1al au fost citi te in cnrsol a cestu i
an de care ne ocupăm, a proa pe 1 700
namtre inrtgi strdt: de noi , dar cunoaş
tem per.soa t e care şi·au impn muta t în·
t re ei clrtile de la bibliotrca noastră f!ră
a se mai -i.Drrgistra

de noi din aceasta

notând l.lrl en ge:ro re la cel putin 200300 citi te în acest fel .
Au atra s mult pe cititori pe lângă cAr·
ţi le de studiu peotru cei in teresa ţi , po�
vestirile badii, pcvtşti de tot felul. s'au
c!tit şi din ac ele a ce lr&tuz� cbtstiuoi de
agric nhori, dar cele mai preţuite cărti
sunt folo�ite de foşti i şi act ual ii Elevi ai
şcoalelc.r secun da r�.
Prntru o m ai bţJDă păstrare a cJrţilor
de m8re preţ a m·a rel ui folklorist dispi·
rutnl Iulio A. Zan a e şi patron el socit
t.4ti1 no ast re • Prot e rbele Româoilor• în

v olum e, am dispus sA fie bine lega tr,
lucru ce s·a şi fâcut pri o munca gratuită
a d·lor Ioan C. G� cra si m �i Ioan C. V ia·
sie. c ă rora le mtiltumim pe o t r o
acut
.
nobil gest.
.
Aceleaşi
mulţutbiri
e.ducem şi d· loi
Hristacbe Vlasie pen tru cĂ a lucrat tot
mod gra tuit o nmi la fotografia l ni C.
Catana ce se plstreaiA la societa tea
ooa strJ„

noi

cuvinte de

aducem

îi

turnat

Ţ ine m vreo 5

cele

De gră si m e

Dacă lli cade părul

la o ceapă, tai-o ia

la

sa1bătoril• ltgult, dup4 •ftşa1ta flicutt'i
- Toale şcolile •unt o b l i ga t e
de a. tir !!Qrn �! !! tms !l! 19Hll !I�

cam aţi auzit.

Vă rugă m a ne aproba cheituelele f!cute
s ă ne da ţi descarce.re de gtshunea
noa stră pe 8nnJ 1933 orân d .societăţei di n
tot sufletul prosperare în viitor.
V. BALAN

Secretar, D. Bogos

Casier, I. C. Vlasie

armată,
- Petiţiile

Oh. A rte u i
A. Conu

Tinlf'uw••R• . T.onlUnrhl de ClrtJ ai lncadrl.ri de Tablouri N. PElU,-BArlad

Jecţtt1

or

t ric o l orul

- Reducerea preturilor de Paşti
la ca lea ferată, a sporii încasările
cu I O m ili oane lei.
• ln!rt. 1 7 şi 22 Mai c. şi dela
26 -t.9 se acord ă o r.ouă r<ducere
de 50 ta sul ă luturor călătorilor în
orice direc1ie şi la orice tren.
tE8 ln z • ua Sfinţi lor l m părati Con
st a n ti n şi Elena se va face pome
nirea a 220 eni dela moartea dom
nito r u l ui Constantin Brancovean u
cu c a r e prilej se v o r î n grop a din
nou osern'ntele marelui voevod
muntean.
a:i S'a holă1îl ca toţi elevii cari
vor te r m in a ce!e 7 clase primare
să facă in viilor numai un an de

şi

voit sli dontz.• socitlbţit culturale dtn
/ocalitah 300 (tui sutt ) volum e cdrţi
frumoase. şi folositoart, ptnllu care
condactrta socit1tlţii aduct cele mai
frumocs• mulţumiri D-lui Dirtctor al
acestul llcta.

h mpui

rea Societatea cuUurald din locali
tate a cumpl1rat şt /nvtntaTlot ln nu
ml1r de .57 cl1rţl dela Ubr/1Tla , Unt
vtrsa/4 • Alcalay Bucu•tşti, ln va1oa1t
de I OOO lei. utn fondul strdns cu
pluguş01ul la anul nou 1 934. Ac.st•
cl1rţi sunt fnrl• lfltertsante şl se pot
lrr.prumutu d• la btbliottca societtl/1i

co su fl etu l ceJ mai cura t în i a tercsul şi
peo tra atingerea scopului ce societatea
ur:năreşte, precum situaţia fioenciară du pă

de

Sedtal SO..lr. tOţti.

cinste în
n a \1 o n a l .

urmănt

lic1 ului

- Biblwteca soc. cull. /. Zann t, e
p. m. jota şi

deschisa intre or1u J-4

Adoctm frumoase mulţumiri conducito
rilor bi.acei populare . u nirea• dia l oca·
litate feDtru donat1a somei de l OOO lei
care s'a treca t depuneri la banei pe no
mele !oc1ttl ţei n oast re .
A ceasta fund pe scurt darea de sea mA
despn aclitiatea desfA"şnratA de •oi pt:
anul 1933 căo tin d a lucra totdeauna

Dmcţiunta

donă şi freac!-te

1C11 Du m i ni c ă 6 Mai c. rllmăşitele
pământeşti ale regretatului I. Oh.
Ouca. care a căzut ucis mişeleşte
in gara Sma1a-bu fost transp"r.
tatt: a ela
c1 m 1 t 1 1 u 1 Bdu Bu cu r eşh
ş1 în m o r mâ nt ate
definitiv la b1se
nca Urşam jud. Vâlcea;

soc1e1Atei, solui1onâodu.1e cât se poate

- Onor.

stoarce o ceapl.

Dacă avem bă.D ui al a

că ciu percile cu·

lese ar p u tea fI din acele veninoase, e
foa rte bine a J e pune mai iotăi să stea
câtva timp io

oţtl

de

vin,

Io feJul acost a ele îşi pierd otrava d!n

ele.

MuJcat de Jarpe
Se leagA piciorul sau mâna spre a na

merge

sângel e

ceapă ia

ma i

do uă şi

dep arte!..- se taie

s�h1mbându„se d•n când io când
ociatrebumtată.

o

.s e aplică pe muşcături

Şi

altA

fclle

plta cA numai decât l a

doctor.

Se opă reşt e duşarneoua cu apă io ca re

s'a topit pia.tră acră.

in casă şi v ase

s'au pus

câteva

petr<ojel

Se pot �·une seara

(l1gb�ao) cu api în care
fruoze

de

cimbru

sau

Să:-i !J d ia apă d se ioe ac ă.

Ştiri şi întormafiî

de �cietate.

băitţi • Cuza- Votlll • din Huşi. a bin<

albini

Contra purlcilor

foc e tea ză dacă faci ga rgară cu zeamă

tară şi •so lei coroan a tui C. Catană
exact prenderea bogtter.l.
S'•D ţlDDI ÎD CUUU) ao n luf J 933 UD
număr de 8 şed 1n c e ale cocsihulo1 de
aom101stratie cu cert OC8%Îr s'a.u discutat
pe larg once c h e:sti oo i priTiDd bDL ul mtrs

Jactta looe sc u
M Dima

le irecăm

d e lăm âi e.

cotJzbţ11I.:

I Gherasim
1: Vlasie
M. Niţă

dacă

Durerile de gat

�ţutor 1011 GIHn1 Nostro 500 lei � act
dnpA pre:ndert-a bugclarâ, bpoi 285 lei
costul fotogr•f1e1 fo:s,u1 u1 mt-mbru n con11110 C. Cat11oi din 400 pre vt de re a boge

Jl

se cnr!ţă

altă i nsectA

o

iatepat albina sau

Pe loc ul uode te·4

cu var stins.

U 01lercoJA din fondul pentru descb1derta
de ·cre,u� I 64 Jet cb.,._;llUth de cxpc:dq11::
po:nc:uA f!lţA Ot I GO Ic:• prcn dc r t a bugr.
u:ira d1tcrcD'ill �c: b4 Ici toi 010 foouul
pcD tJ U dt:: SChu1c1e de credite.

Membrii

dopă o baie.

scandurile mesei care
are p ete

�·11u cbc1tlllt : 80 lei ptntru mobi her,
adie& J :l'.auoe d10 ZtJO Ic• prcv . bugctnrâ
6'12 cu mpArin oe cB.111 cu l 92 tei m o.1
mult ca prcYcdcrita bu&e1�uă, luâoo a1..e11S·

coosil i ui ui

miaute amândouă mâinele

Tot c or pu l s: ră c o re şt e ca

cembrn::. 1931.

I.

ne răcorim

până la inchectura pornoului ia zipă rece

1Jomo11or mc.mbri,

Pr<şediote,

icoaoeJe înde părt e ază muştele

Ca s ă

ri te foi şi reviste ce au fost �1 sunt pri.
mile in scb1 mb 18 foaia .Glasul Nostru•.
Coos1at4m c o părere de rău că mul'a

de bine. pentru at:nguea sco pul ui

spă .:u

c are am topii piatră acră.

diate al �ocietAfei noastre a contnhuit la
su,(inerea acestei foi.
Acum şi pe vii tor se găsesc la dispo·
ziţia d-v a tuturor me:m!>rilor prc1 ecţ1 ş1
absenţi că.Jt1 din bi bl i ote c ă care au atrng
ia total 1 4 5 4 nu m ere precum şi dife

al

m uJ tel or
de

Daci te-a lntepat

uade e

Ciupercile veninoase

La iei so io t ârn p l ă dacă uogem cu apă io

R.e lcmtor la ge sti unea anului 1 933 vă
ex pooc m urmă1oiarca S1lllb\1t: : :s'llu inca.
SAt la Y"c:D1tun 140 lca cohzaf11, 1 50 Jc:1
Qcla 1luS,hlc ŞI i 1 34 soloul la 31 De·

I

s'a

care nogem <!up! ce s'a r ăcit, ramele ta.

miri.
Deasemeoeo D.J I. Balan iov. şi preşe·

dintre ov.• ou ş:·au mai p lă ut
IUDb;re conto1 m .!Ul. n10 SlolUlt.

sau

care

ca puJ ui

pe partea

părul m e i slab.

cecoşA şi un grăunte de

contra

bJo urile r

bine cu fd1ile

de cocleal.I ş i rugin ă

3 · 4 cepe fier le iotr'uo litru

şJ multn 

landă

puţioi

sodă.

ce n'ao plălll·O.

toţ1 membri. d e1a icfunţarca
au �vul 1os1.:.rierciî:l fui mo.Jâ

ca. ltjcwbri on t.:bTc Yilinca
O C:OL:&M\JC ŞI să. Cllcb::S.Că
c4rp, ÎD ADDI .ac u1a 1�jij 111 m IU.tll tDa!tUfa
ca lu:C•ro să f1.câ.1 o cc:1c:re uc.. i11�c1 ic:rc
eoni. art. 1 41D Stn lU tc, C• m-cmL11n al
:socu:ta ţl f, de care vum formta uo duSbr
a pa rte ou1 A care vom cuota 10 vutur p c:
\.. u acctilŞ•
n umă ru l ce mcmbh 1uscr1ş1
pl ăcere Se prime.SC cc:rcr& ae io:1cr.crc ca
sec:.c1A111
�i
O•
al
um
ioa1nle.
ri
a
1
memb

al foii, pentru care

mai fru moo se

cu r4!ă bioe

sp.AJâadu.le io a pă fierbinte, în

Pac u n c ă1 ouros apel pc Acea.stă calc ca
fiecare să Şi·le aoucâ la c ts.n: nl, iar taxa
da iascr:cre să se plăte!ISC;\ a u ma1 dt: a cei

p arca uou1 scn1du, cocsahul i a Joi.:ul �ău
a oumu pe d-l Ioan �. V lbSIC care fuoc·
ţ1oneai;A ŞI ai;1.
La sfâr şitul anului 1' 1 3 3 nu mAra m 6�

t"11n<1c:ă ou
soci ctAţc• ou
f1101.1 sucu1rţ1
58. p14tc:o!ICA

Se

ln cursul anului l 933 cu toati râvna
şi voinţa membrilor de a desfi'1JrA o , c
th'itate mai mare-, conformiodn-ne art. 3
dia statatJ an s'a potol ind epU ai pe mo
tivul ci n'am avut l ocal unde s! dă m
vr'o serbare culturală, localul şcoaJei ne.
pu tândn- ni· .se d6 pe ntru că se ficuse ia
cursul acestui an pl ant8 ţiuai ce era u ex.
p use a fi stricate, rez,uu:;indu. se te a tă ac·
tivitatea la cetitul cărţilor Jio biblioteco
soci etăţii şi la cete ex pu se aici.
.Poaia culturală .G lasul Nostru• c u toate
sacrificiiie făcute de condoc!tornl ei priQ.
ci pal. a dat îndrum ări de bine cA1re să leni
sf8tori şi todemnuri cu ştiri şi ioforalat un i
mult apreciate de cititori, cari a c oo tnbuit
şi coo1ribuie cu m unca iotetectaaJA ş1 sa
crU:cli mate ri ale D-1 Gh. A r teoi io"". Vă
le ni, membru ia consil i u l nostru şi di rector

<otitele, furcalltele,
l i nguriţele

.

vor fi
n u mai cu

timbrale de .
8 lei în loc
acum înainte
de 1 1 plus I leu timbrul de avia
ţ;e.
c::a fn noaptea Sf.
ln vitri a DomRului a

fost sd fit mart prdpdd la noi ln ţar4, 13
inşi printu cart 'lrto 5 ofifui ln frunte ru
un Locotenent- Colonel pusese la cale sd
arunce in aer cu bombe biserica ln cart se
afla la slujba Sf. ln vuri M. S. Rtgtle cu
:\.linişflii. cu tot cluu/ şi mulţi alti oamtni

de seamt:l ai f!!rii.
Noroc al- un p/ulonier i-a dat dt gol
şi asljel din ftriâ"rt ei nu şi-au putut a
junge scopul.
Acest plutonier a fost a11ansat Sub-Loco
knent şi i s'a adus man° laude.
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Toţi ui gdsiţi vinovaţi au fost juduaţ
imediat, iar oji/trii oa fost şi dtgraaafi.
Mai mort ruşinea lor I
- ln ziua de 14 Aprilie 1934 a !nula.I
din via/d cunoscutul librar Nico1ai A. Pe·
troff care a condus cu cinste timp de 36 de
ani cea mai de seama şi mai veche ltbrtl·
rit dm Bar/ad.
g Conducere• revi.3 tci . Popor ul R.omâoesc"

socoate c• autor al bucL ţ.11 .Povestea
uaut ot1 • pe care ooi am pu'bliCdl o la o-ruJ
trtCUl - pe pr eotu l �- ropologcttDU ID.·
d•C3nda ne şi locu node ea a fost publt·
ca1ă su b acest oumc şi st:: mottură in . N . a·
mul Romiaesc p„utru t- opor „ d·D 1 92;.

Măs1uras1m s: �ccr

că 0;11�

.
.a Y ot cuooş·

lncru. dar cercetând col.ct•a
sus am1ati1i - am gAs1t )ncrnnle exacte
aşa cum ni s'a arăt.Dl de ,Poporul Romi·
Duc•- dar tot aşa de exactA e slc Ji
afir m aţi a ooastr4 cA la pog. t28 132 din
carte a .Dia satul lui Cnmeae:• de N.
Sod 1ţeao u (dopă care noi em reprodus-o),
se găseşte acc astl bucală scrisă in ace
la.ş stil ca şi cea pu b hca1 ă ia .Neamol
�omânt-sc• dar semnală de Oh Vlădescu.
Vlad aşa cum am dat· O 001._
-c;,tea m eot• ooat.I este tipări tă do edl·
tura C21sei Şcoale:or - 6 edi tori deci
serioa!6-ia plus faptul că acec s1i carte
care-i impărlit.1 de Cosa Şcoalelor pe ia
toate bi�liotr ci le şcolare dia tar4-poartl
prin a ce asra mai mult san mai puţin ca
tinţă

de acest

racterul de ceva oficial - şi

alunel

ne

iatrebăm ·şi noi co dre pt CDTâot - de
partea cui este drept.ntta şi'n s �ecial cine
este adt Yăra tnl autor al acestei bociti ?
Noi ou co ooa ştea m nici pe preotul To...
pologea nu nici pe d·I Vtâde:scu·Vlad, ca să
se zică că ave m vre'o pref. rinţ!, totuşi
oe-ar interesa faptul de a şri care dia
aceşti doj �ste c otorul. mai cu seamă c'am
fost puşi şi noi in caoz!.

D-lui J�an Bărbălescu directorul
ziarului ,Gorjanul" ţinem să-! adu
cem cde mai că:duro•s� mttltu m iri

Poşta

Redactiei

pentru buna voinlă ce ne a arătat
trimi\ânfo- ne şi r;oull n - r ul fe•tiv
al cGorjanul> -lui în urma cererii
ce i - a m făcui.
Poşta Adm lnlstr allel

--;;;a;-; i

toarele persoa ne cărora i_, muliumi m ia
cb•pnl cel ma i că1daro.s.
O oii: V a si l e Căula fo sti tutor Bârlad 100
a lă
ie:; Stan Cuca prci:!or Şcoala N orm
Bârlad I 00 lei; Hnstoche Ol aru iovăt!tor
lă
ora
t
l
u
c
Socie.tatiea
l�i;
00
1
lcea
Telita-To

pnmit abooameotul del a urmă

Iulia A. Z ao ne • Bâsr:ştr-Fllcitt 600 lei;
Vastle St. Ooan1 ă io,·A lălor Perapootr:ni
j ud eţu l Ti gh in a 1 0 0 )ei _,; S.Cctia Lige1 _Col:
taralo • Vi rgil Caraivan " din satul Pe1can1
judeţul FAlc1u I 00 lei.

rAspu ode de ceiec• scrio.
Nca-,âod &irant responsabil„ fiecare

.;OlasuL .Nos�'"

.

2>C'ântă..;.. mi cântecul...
(ur inare)

Trennl H oprl 11r,ool, r.l:snlliod pater·
_
a.ic. în gara Mere11i. _
I

- „Mereol... zece· mtnute•. strigi COD·

dnctoral tre nnlol.
Lume molii!

spre va.

se'ogrămMtşle

g oane. Pe peron, vreo douăzeci de tioeri
c a gcamaodiiaele

io

mâo� .

să şi ia r!mBs bon dela pA.rfoţi, fraţi

rude.

S'au su if ia

SbU

se grăbesc

Ionel, fAr! a fi

vbgoBDf"

iosoţît de mamă sii u Sori. alături de An

cuţa, se'ogroscşte

1acrămilo.

scara ngonolui

sA

Şi

si

pună

îşi şterge

piciorul pe

pe ascnos

de O . Micu Delabllseşl!

fata nnel !roite. Dar fiecare Joc - atâta
de poetic - era

schimbat,

postiu

era

data. Se simii• ruşina t in fata florilor
parcă şi na mal

oltă ală . Se

duse pi;mal

la

opri

sărai

fată a agentului

Perise

o

pe drum ioecată de Iacr!mi :

pe geo noe hi şi câte nu şi„au Torbit !

atât de drag I

te desparţi

Şi cit

în a." rme·

de frumos ii cântase

•Te am adorat o v.iaţi'otrugi,

- . Poftiţi, în

vagoane domni1or,• se

auzi vocea câota*4 a coodoctorolul .

looel, sca pA geam1Ji odao nl din mâni şi

cup rioiând capul Aocutel, o oărută dare·

din mersul trenului şi

obrajii,

Se urci

�cotind o

batist!,

i Şi şlerge JacrămilP, începând a o flutura.
O sca pi!. Ea •leargă şi o luă. V ro sl

du-ş1 toate scenele din trecnt. looel pl!o

streia . .

el. tot ce

ştergându-şi

Aocota ana mai scump
am

batista",

zise

ea

la l!rămi l � şi plecă spre casA.
.

Ionel, mai stAtu

deoia de gânduri

• *

pe culuar. Din sume.

ce-1

coplcşe!I, ii fotre.

rl:ipse an prieten cu care trebuia să stea

o zi .s"âtt doUl io Vereşti .
Treoul

nebun

fogăria

slrile, ia!< Ca'a 

toanele dtfJBll prin fota Jnl,
lncepar.I a se arita

locuri cunoscute.

cele locuri şi totul

ce

•.

ŞI toa te

latA·l

că vi o e

u

jo 1.irf necunoscute-.
Pe peron tal.Al işl

p lânge.

�

Tesel.

Vere �ti , zise looel ma;

latl şi·gllra

ii aştepta

Tredbl ·se i>prl grio! io gara. Pe peron
tai.I s!o. Se'mbrăţişar.li de bu·
cnria ia tAln lt,ei �i p!Ccar! ca c!ruja s pre
sa t.
Satul VereŞU e la ne·o

tri de gar!.

Trec-aril

pădure caro •e'at1nde

Casa lor

satnlnl.

aproape de

SO

e' aşerată

vreo

de sinpi.

'.

priotr'o

până·.

fromotsă

margiou

in CSf!lnl sata:ni

pcmi rodi tori, printre rare

pidore. e

noei liYezi de:

şapte kilome·

a�eiatA ia mijtocnl

umbra

La poarti, la

�l ua frate OJ'.ai mic,

unui te•, mama

aşteaptl cu nerăb.

dare ivirea cÂ.rutel. Mama-o

femeie de

.staturi mijlc�ie 'i prea corpoJentA mâaa stra,ină la ochi, se oiti, râde
bucurie la ·nderea ci r utei. .sunt ei ;
văd mai malţ!, d!'!r se cnooaşh1 cărnta

co

de
se

şi

calul•, zise bitrâoa ştergându-şi lacr4mi

Au sosit. Dupi ce-i i mbră tiş:i, bătrâna
ii duse spriatcn.4 la o mesă de sob u n
le de bucurie.

noe bitrâo, aude le adu.se faguri de miere

şi apă ; apoi urmară c e lel alte boa.Hă ti.

- Numai o zi stAm, dragă mamă, zise

Ionel, Suntem. plecati
cum v'am scris.
•. .

Ş1

m11itilrie, după

la

mama , se'otoarse ia altă parte şi-şi

şterse cu şortul

printre gene..•

lacrimile

ce se rurişau

A doua zi an vizitat locurile pitorc·şti

pe unde looeJ' a .ea frumoase am 1Dtiri
Ce amialtn' frumoise l Ce 1.île fericite
�I lipsite de griji erau· atonei J

Au TÎZitat

'acul,

zilnic . ia loTii!�ia

unde

i�I făc ea bae

altor prieteni ai ccpi

lir.ei. An Tizitat câ mpul

pe unde J>!.ştea

boii �i caii c1i atAta dragostf'. Io fata f1e

clri11 loc., ca 1frumoase amintiri. li Teoea

s! se

descopere

şi sl se ic·cbiae ca ia

e.�teoprl:

.i
; sbt: co i io p1.âr,s:

'

Cei doi îşi l ară rAmas bu n şi :se pierdu:

mintiri.

frumOa:Se a·

mama şi ira· .

călatori

Meme

so.sirca trenului.

cd.rnilc cc

ana

tlltăl,

elături de cei doi

Ionel explica, trist, prietenului s!u, locu

rile pitoreşti de unde

oocturoe,
cu dtsch·dcre.1 ochilor..

E ora 1 2 . Io gară.

ttle.

pusti „ totul era·

par"că au fost •isc

pierd odată

se

u

era

se fori�au

ma plânge, îşi

g• ne, i•r mll
le�rimilt �i iu

şt111se co mina la

şterge

intre

Pe sos norii de„ tot mr:i fng.ăr t ! C imen

sa câmpie cereasca.

Un stol de cocoare trec pe deasupra
1tărei. Blt rin• man:ă se nită dnfă ele
f!-ş,i şterge lacrimile 1: cân d : .se doc şi

ele, tot ia dfrr:ctia ia care s'a dos Ionei•.

Apoi

se suiră in cărnii! �i porniră tăcoti

spre casii.

(•a urma)

Conversiunea datoriilor.
fn 17 ant cât• doali rate

Datoriile se reduc la jumlitdte şi se

vor pilit/

an uale rgale (una

ln

J0/0

Mai şl una ln

Notmb1v} şi cu a dcbdr.tM

anual la d•toria rtdusti.
Cine- şi pltUr�te datofiile'

de

ln primit

dot ani dii nama i JO lei dintr'o suld

iar cine- şi pl!Urşle datoriile în termt n
de S ani,

dd 40 let dintr'o suttl .

Cine nu poau p/4/1 in s

trebui sd dea 1umdtale din

ani va

ala

ce

Cine nu pldte1te rata, va putea fi

datoreşte.

urmii.rit fn vm1turile salt.
Daci!. nu plliteşte nici

rata a

li-a

pierde toate drepturile de ln!tsnire pt
can

I

k acordd l1geo.

Toate vânzările şi înstrăinările
ce se vor face în termen de 3 lun i
sunt nule, dacd P"(ul nu '>lt dtpus

la H-rc„pJU. Iar Ttcip1sa ''' J· d'cdtortt.
Campdrdtorii de pbmânt să cerctUz�
dacd vdnzdtorol int,(J. fn con111ts1un·
tar P"/ul sd nu-l dta ln mtlna vân.
zdtorul�i.

Nu
Jtlcute

tJupd

liitrtl

ln

193 I ş.

conversiune datoriile

1 8 Deetmbde

Dapl •S ernlnlloru!. Silistri.

u.

pe ceas.

ei

Cerc

să i 5

strveMcA un bor.ş cu c11roe.

şi

pleacă

Românul ic cep•. a mânca. însă câod dă

cu linR:nra pe Ia fondul farfuriei ,

o

chtJaerul şi

scoate

broa sc4 crAc4oăţică de tot.
Iodată chumă

părat,

strig!

su

- Chelnerf', cum se poa te ca io. borş

să i'e o broască? 1 1

- I ?„. Cum le aum•şti ?
- Ca şi tata i
pe tatăl tău cum ii r.hiamă ?
- Ca şi pe mi n e !
- Şi voi amândoi cum vă nnmi U ?
- Cum noul, cum ahnl l

domonle.

n"ai

dreptate.

Caut.I io borş mal bJne şi TeJ gJsi două...

Mliu1neă iiela Vailul

f!ra CU T(eo

io nrmă nn pre fect

de· 8oi.

pa.tnÎseCi·:JÎicizici

ne he

modă

de

Vaolui.

fa

Nişte băetaad\i, scriitoraşi pe ·la prefec•

Io•!, s'au apucat

domnul
.
prefect şi s'a dos un\il infr'o grldlo.i n

s!-1 distreze pe

cină de unde a ince p ut a ci.Dta .cucu,
cucu•.· l.n lâm plarea aceasta era pe la
Crăc ino.
•
Domnolfprefect aude şi spnoe cefo rl afll
foncţiooari :
.
- Măi băell. is om bătrân, da coco la
C răci u n no l'am anzit pâa.11 tcnm1 I A m

DONAŢI U N I

•

Vir

gil Caraivan• dia satol Peicaoi, comuna
Oăgeşti, judeţul Pălcio, cari an dona·t :su

arătate in dreptul

fiecA:roia, inscriin·

du. se în cartea de aur a secţie.i :
0 ...1 Vt r gi l Caraivan, patronal secţiai
500 lti ;

Preotul Protopop Ştefan Cecali
Vasile O oantil lnvă

jud. T •gh ;na 200 lei ;

t.§tor. preşedintele sectiei Peicani 500 lei;
Srerian Moc:aoo
300 Ici;

casiuol

2SO lei ;

Liga cultur81.§

jnu. Tigbiua

stct:ei

secţia

iovăllltor A•darma- T•gh;„

200 lei ;

2CO

Mario

d o r Goliată ştfnl pr.:stufui

Peicaoi

ChirsoT8,

Ciobotaru
lti;

Tec.

Tt.netui .Tigb·oe

O. ra O alina Ct'stino•:d inTAfi:""

toBr• Tomai-Ti�b;oa 1 00 le1; J\ecol„; Gi

mao

iov�t.itor

i n st i tutoare To mai „

Tom•i·Tigbioa

n„ra Elena Liboido'fa

1 00

le;;

Ti ghi n a I 00 lt-i; Prrot Protocnu Vladimir
Butuc Avdarma.Tighioa I 00 lei ; O„ra
Ms,-;a Cs73C"OTa iodJilo„re Fer11pontcoi
T·ghina 1 00 le;; Ioan V. A rtroi io•ătitor

Găgeşti· fAlciu 100 lei; Vasile Nestor În·
v!tător Tg. Urdeşti-fălcin 100 le;; Obeor
ghe MJti�aru propri etar · Bise�li PAJciu.
t 00; Ilie Oh . Ioan ia•lltlltor Tomai T ghiaa
SO Ici; Ştefan Voicu in•AtitoT Tomal· Ti

ghina SO lei ;

Oh eorg b o

https://biblioteca-digitala.ro

ioţeJes;

"u

putea

m11.i

în

rosti

fie

uşor cuvinte!"· S!'tfel c4 era greu să

pe lâng4 2sra mai

de a rorbi foarte

Bieţii egh otaoţi

ana obiceiul

repede..

o păţeau

râu

de tot„

Uo locotenent nomît de curâ11d

a ghic

dac! nu-l or:cepeau dintr'odatiL

taot iatr'o zi la mnnevre aui.i .pe
ralnl s.ău ordonându· i :
- Să pleci

putu io ţel r ge.

călare

la

si·i spui „terem te teme.
Dar au-şi pierdu

colooelul X şi
Mai

cumpătul.

ci se duse :a colonel. ii

ge·.e

mail

nu

Io galop

salută şi zise ;

- Dom'le Colonel. dom' general ordon!

lulai

flsâodt1·I

ţe c olonel tablou f

Şi

pletei ia goana ca 

Spre norocul locotenentului exerciliu! se

�lir�I bine; iar im11!11! ll\i'c'I. ��lifiEBlţ
de aghiota nt râse co h o hot , de pri;zeata
Jal de •pirit.

·

C:oplhil fi masca

·

Ua c:opil prinde
şi so joac! cu ea.

o mu.sc1 la fereaStră
O în treaba:
e�ti lu· o bnoA creştină ?
- Da (răspunde copllnf io locul mas

- Moscoliţii,

'
colitei).
- Moscn.liţA', iube�ti tu pe Dumaueb?
Da.
- Mosculită, Trei ln să te duci fa
Dumoe:ten ? - 01.
- Bi bioe, da· te :
Şi o stri„şte.

Perapont<ai· T'gh'na-50 I•;; Vladimir Ca

Sustioj torii secţ!ei ligci culturale

mele

Plfanla unui locotenent

Uo general foarle vittaz asurzise,

tertm-temtertm !

Chelo eroi rAspunse :

- Pardon,

ua

- ş·1

tr'ua răsbviu şi aici

- Io acustă tară se C\ bişou t şte a se
aiâncn broaş te prrgă1ite în diferite felpri.
Romiou1 iotrl ÎDlr'on rr:i:tan ra ot cu vazA

Ai

cineva căsă!orit cu

- Pe cine ?
-· Pe ne.,.astă·mea !

lame.

Uo româD plecă io Italia spre a petrece

Chdncrul ii aduce cele ce ra t e

va

omeneşte dobitccule I

pe

văzat

bărbat ?
- Da i

merg aşa de

sf. s.ll rt-ărorj ale P1 ştcl ui.

şi

Vaslui îşi

Eşt i căsătorit?

- Răspaode

mal

ca gura :

trenurile

de

- Cu o femeie I

ln

Doui brOafte

bani prieteni ai copi1Ariei, co no ulcior
să i a apă. Vorbiră până seara pot"esti n

când cn

- „Cel puţin

La ooi io farA

noi ar ul din cei ma i

fâoiână mai

el

următoarea tele·

- Da i

o in„

tare că ia. I S minute eş:U pe ceea

t·c-mai ţinc treuă. i.cea vnme .
la

-

- Bre da proşti mai sunteţi.

.şi o ţioe c:a pe un lucru ar:

se, cici pleca peotro totduuoe de pe a.

1.iri oe�oooscute, do·

R.omânnl sare şi

o !nodă roş•e c e. o porta agăţată de pi•p

mai facă un semn. măcar, dar a cmilosnl

tren 1e pierda. ia

tară lreonrile fac 1 60 km

teooJe din ca F--şi pe cBre Ionel l·B lua

t-o atunci

Veoiod

t ea lă de l 40 km. pe ceas.
- Iar eogleznl •• laud! ci la

c:a o canC:e1 ă şi

Numai amiotrra arde

eoglei.,

cu

- Ia Franţa trenurile merg

ooctoroe„ odttă cn farmecul copil!r1ef.

oe-em despărtiL.. •

ros. L acri mi le le odaTi

spooe :

Pla

câte altel e .

şi

călătoreau ioprerioil trei miniştri

era

Şi a

Se la interogat or ol unui pungaş :
- Cu cine ?

noul

Ya! l ni''.

La PoliJie

telegr.d1n

altnl francez şi al treil ea român.

ca şi frumossefe vise

dispărot

oă te vizitez

SA-ţi

vorba despre merso.I trena.r1Jor, francuul

Apoi au stat moli la iâatâo!, el tinând-o

Dar an

Dar rotr'o ii de toamnă tri ttă

Odată

de miloc şi a sărutat· o cu ioc

o

n ori peobn Tiilor, cAs.ltorie

Şi cât eram de fe rici t ..•

Am plâns şi-apoi

cuprins

- Oomnol prtftcl

In tre cerea
ai drumuri lor de fer :

d oua zi primeşte

de la

io ainta de urgeaţă demisia ...

C.ll p ltaanl : Pir•şte... Telegrafiază : ,Do�

odib·

a fâorâoit şi cum câod

O

A

la domouf ministru, o.li ştie

.miotinea

gramă :

m a n ul se aprop e. I

şi par'c'o Tede-,

cum cn m ulf1me de flori io mâoA se

o ea pe o piatră

manene.

la

când veoim ?

în &ce) ma.
•
:

fmoţii

me::;t. Pata ii iubea mnlt

1-a T ăzu t i·a aruccat fJori le în faţ!. El a

Ce durere e

Nevasta (la despărtire):

cu mama

l c calitatf',

de

raportat.

Dufmanul se apropie

astăzi stHdr otă la consenator şi pe care

o iub:se alât de mnlt.

fi

- Dar din 8Sta n a Se fac buboaie.
- Da, dar florile erau. intr'un ghincl·

dr!g!laşa

dia

e1

să ro porte1

bnbolnl acesta ?
ml A arn•cat flori.

- Nevasta-mea

şi

menea momente, de cineva care ţi-a fost

looel pliioge

Da; ·da;.-.;

fâ n tână , nade dă

sanitar

0!4111ll �'!ESEL
Dar de oad� al

farmecul de

Vi rg• n iei,

Ce amintiri şi c e

C

farmf'Cal �e altă

ana

a hol d e1 or de grâu.

I

�oşu ia•llţ ător

sâcu iov!ţA:tor Pertpoottni· Tighina 50

JeJ .

Pintilie şefo.I postului Tomai-Tigbioa �O l�i;

SO

Dima·v

notarul

SO

comunei

lei; Ioan Vlad serg.

Tomai Tighina

!r.str. Fos1ul

Cărora conducerea secţiei lige i

Tighina

)ei.

cele mai călduroase multumiri,

gurarea c! aceste sume Tor fi

Tomai

cu asigu
io.lrebuio·
le

t.Guce

ţate cu folos pentru prosperilatta ei, ajuo

giod de

s' va

putea.

la clădirea

unui

local propriu.

un m�e ffioulru ram are � m. lmlme
Locuitorul Ioan Dunlirinju din
corn. Ponoasele, judejul Mehedinli
ducAndu·se la Baia de Aramli. a
ln!Alnil ln a pro pi er e · de oraş un
şarpe monstru, care fi.cea un sgo

mot asur2itor.
Speriat, s!Heanul s'a întors ln sat
unde a anunfat pe consAtenii slî.
Inarmati cu puşti, topoa r e, sape
etc. aceştia s'au d us ·la Jocul indi
cat de DunArinlu. unde o luptă
gro�avl s'a tncins Intre g ru p şi
monstru. care abea du'pl o or i a

putui fi

răpus.
Şarpele monstru a r e o lungi me
de cinci metri şi e de grosimea
unul om.

2

seşte în mâna: unei fiinţe divine,
nevăzută de noi, închipuită� irl trei
fete : Tatăl , Fiul, şi , Sk Duh._ _-·
Locuinta aces ţetDMnitătl�p �m
nezeu e sus, sus ·de tot, în ·albastrul îndepărtat al cel ului, ·'unde
ochiul nostru nu poate pătiunde
niciodată, de unde ochiul Lul :vede
absolut totul, până şi pe cea' mai
mică vietate de pe pământ, ce încă
nu o vedem noi, şi chiar gândul
nostru, dar mai ales faptele noastre
Recunoaştem noi oamenii de pe
pământ, care suntem regii tuturor
celorlalte vieţuitoare, măreţia aces
tei puteri ·divine ?
Răsplătim noi această putere di
vină prin credinţa noastră de exis
tenta Ei şi de tăria Ei ?
Răspunsul îl dăm tot noi, că n u
recunoaştem şi c ă n u răsplătim în
deajuns, şi că dacă între noi sunt
din acei ·c e recunosc şi caută să
răsplătească, apoi sunt foarte pu
tini la număr ş�,pumai în cazuri
de primejdii. · · � ·
Omul de azi · socotit civilizat,
deştept, e bogat în pretentii nejus
te, dar lipsit de ·cre din ţa creştină.
Se socoteşte mai mare şi mai
tare ca oricine.
Nu vedem noi oare că în ne so 
cotinţa noastră de a ridica capul
cu tendinţa de a stăpâni ce nu e
al nostru şi d e a conduce ceiace
n u cad în atribuţiile noastre, că
ne iJJşelăm şi că suntem loviţi cu
capul de prag u l de sus ?
Dumnezeu cel bun şi răbdător
le vede pe toate şi numai încearcă
lumea ac e ast a aşa cum este
Cutremurul din 29 Martie a. c.
n umai ne-a făcut ateni;, că a m
călcat pe drumul greşit şi pare că
bunul Dumnezeu n e-ar fi zis : Ce
fac e ţ i ? Băgaţi de seamă că Eu
sun t !
A p o i sec e ta care se arată în
vara aceasta I Ce alt semn de exis
t enta lui Du mn eze u, mai vrem ?
Dela topirea zăpezii şi până la
10 M;ij a. c., n'am · avut · un pic de
ro�ă şi ·dacă îri acest timp s'au
făcut ·tugăcittni în foarte inuite
părţi pentru ploaie, cu icoanele pe
câmp, Dumnezeu s'a milostivit şi
ne-a plouat vre'o două zile, iarăşi
semn că este.
Să ne întoarcl m şi noi cu inima
curată, cu credinţă pe căile cele
dre p te, înainte ca Dumnezeu să-şi
întoarcă _ faţa dela noi, şi aceasta
n umai prin fapte bune şi rugăciuni
d:n tot sufletul, curătindu-nl-1 de
păcate, pentru că numai aşa, să
putem căpăta ceiace-1 cerem prin

,

,

ru ga noastră.

Deci, 'trebile să avE m mai multă

credinlă !

IOAN V. BALAN

Jndt.ltor şi Prtşed. aJ "Soc,ie1itei

Caharale .,Julia A. Z•nac„ ftlseşti

rnnl�rn �n�olu� �nrnv'.n�n�
(Culese de

,\\.

Baci�)

Frunza verde şi· un I/pan,
Cum n!l i cucul ş-��latan ?
J.,m pldlit să-mi cânte- /in an,
Na mi�a cdr.te:.l niez d1.. -an ban.
Când l-am chzmal c„ sd-mi câde,
M<·a zis , ă nu ţine m:nte,
Că i-am oldllt inaintt.

cdr�rrn mea cea dragd,
. A cr�scul trcscot şi iaf!;� :
- Troscotul brum� sd·I baNl,
Pe badfa focul s�- t ardtl:
Ardd-1 faca pe badea,
Cd mi-a stricat lnir.zo.
.
. .

P<

dio „NeamuJ Romlnc:sc pealta Ptpo,....

,

Mai cânlă•mi inc'odată.„
Mai cl'ii'fi;J'ii!

Ji.bitis" l!ld

.

Ci�

MilT

lnc'odâUI

Ca sll ml prindll iarll•l
Al dra goste i

priniherl ;

fa r mec

fior..•

Am lm j> l elit cununa

Celei dintlll iubiri.. .

I ub i t a

Iar luna, fie m a r tor
Slln:tului din prag....

.

de i e ri

,

sus.

Acel ei prim llveri ...

Caulll şi t e pll!runde de acest spi

re ci proc .
Respectul reciproc
aduce cu s i ce şi un sentiment de
d em ni tat e cari fi face pe cercetaş
nu n um ai . sll respecte pe aljii,
dar li op re şte sll a runce vre'odatll
o viol! a sa pe a ll ii . Fii cu sufletul
curat. Nu !lisa nici od atll ca o gre

„Anecdotă Dăscălească"
Aducerea fracţiilor la acelaş numitor

u n invătălor, definitiv şi bun
pop&I...

- Cum

Atunci revizorul se adresă preotului
că r uia ii z:se : - Arată_- le sf. ta.
cum trebue să le aa une. căci după
cum văz ei nu ştiu, Preotul foar te

radios că a r.i ocazia să facă o lecţie
modei, mai ales că ! reh ui a să se
pr ezi nt e ia �xamenul de d efi n itivat

prie

ii înt âm p i n ă c u cuvintele :
Hai noroc s4 dea DumntZtu I Bint ai
venit sdndtos Rcdult I
- · B i ne t e- a m găsi t p ăr i n te, dar . . .
a'ci eu· ou sunt. Ra du , şopti rev1 zo.
ten cu

ii vhu.

preotul

rul la

ur�chea popii - sunt revi-

•orul şco'ar I
- Măi să fit... zise p o pa cu glas

tare - Te- ai vămi ş 1 !u mare, bai?..
Revizorul se roş i până în u re ch i,
ii zi se : Părinte, te rog c.ontmuă
lecţia, căci a/tfLi plec şi nu vei p mea
avea aici im

Pre otul

1

şcol ar ul u i dela labili : Uite mll tată
şi uita ţi - vă şi Toi di n bănci: Do m 
nul lista e revi zoru l şcolar şi, de - şi
admiterea

la

e:umen, se adresă

e bunu l mtn pritlen, biga\i de seamă

lată, să răspundeţi frumos, că ci alt
fel, cu to a t ă pr'elenia mea cu e l de r.u vcji şti, vă let gă şi pe voi
ş i pe mi�e şi ne

trimit• impadie-

16 _) i la laş· I Ali intlile s ? lnţăles sărut rr âna părinte r�spuoseră în cor

Şi adresAndu-se

toţi şcolarii.

a po i celni dela

tablă ii zise :
la, ia crtta măi tetă. şi scr i e pe
ta b'ă 2/4. fi evul scr' e ; - doi pe
patru - Nu EŞa mll fală, n u eşa.
u;te mă, aşa se fCric 2/4. - Ele
vu! s er - se ctm i- a a r ătai � o pa . Aşa lat�, hŞS mă. "1fi s cri e 2/3
Mai scrit 1/5. Bine. M3i scr'e 4/7
B·oe. Acum pune intre ele sr m n u l

Crucii.

adc•b. 1'1.vul
se exfcut�. puse se mnul cruce! între
ele. şi se în< hir ă, dar ca sl! le adune

nu

ştiu.

adresându-se şcolarilor, - după
ce le atrăs e s e aten�ia să fi e cu bă
g are de seamă, le spuse :
- Uite mă ta tă aşa se adună
fracţiile ordinare - Numenle d6
sus, sunt nu m ărători, adică mai
mari, penlrută in)elegeji voi, că tot
ce e $US, e mai mare, şi ale d e jos
s un t numitori. adică mai mici, pen 
tru că tot ce e jos e m a i m:c. Acum băgali de seamă ml!i ta tă mll,
adun.Am oumărAtorit intre
adie.I.
pe ăia mai man tot cu ăl mar i şi
numitorii intre ei, adică pe ă•
'!'.'!.i. ixi.i.«.\ tet EH Al miei: = Ali în=
ţeles ? -Am in tăle s. sărutăm mâna
părinte I Pr eo tu l adunll ş1 dă' rezul

ei.

R ecu noa şte cu demnitate greşala
declarll-le a suporta imediat sanc
fiunile, orice pedeapsll li a'ar da
penlru ispllşirea faptei tale.In timpul
sll n u mal cazi

- E sigur cll aşa vei izbuti sll te
îndrepfi de a ajunge ca sll a scult i

cu dragoste pArerite bune ale altora
şi sA-11 ia! rllspunderea faptel or
t ale.
Aşa lrebue sll

ln< hintJ-te ş 1 le

elevilor, care.

uau foarte a ten ţi şi cu ochii lintli
'· l a tablă. - Caie d i n voi ştie s4' le
•·dune ?. . . Nici u nu l n u rid' c:A dege
tul: cum băeti nu şiit! cu m se a du n i!
două sa u mal multe fractii ordinare?
Revizorul se adnsă

I.

Ahincl nefionalismul curat al

lihnilll va trA i
Sll oll lat e l

lo•.&t.110..

Creţeşti-fllciu.

LA A RMINDEN
Pe aivimzl de verdeaţ4
De sub poala de pcfdare
Ce mai viafd, ce de-a

Tot cdtunal azi petrece

Şi cu strdchini de pldcinte
lnduate ca kz nzo�i.

Şi cu oale de vin roş

Daa la vin merea din oa/4,
Pun pelin tn vin, ştndeamnd
St! /aiJm. Dt- odald cna

Cum e sabia cu gara
Zice

angajai

opt mii ln total).
'
Interesul cu care

se aşfe"aptli re
aratl
fn bunll mllsurl folos al ce·T predntll
pentru p op a la fi a localll, lntiinferee
aceslei halte la punciul sus arlllal.

.z oh· a r e a acestei chesti'Dnf ne

https://biblioteca-digitala.ro

Gh. A.

.

fraţi/o; de vrt(i

la mine :
dtla ldtur:u, I
dela bunicu

Ascultaţi vd rog

Taltll mtu

Iar

Ş1 baniru din bdJrdni,

ni

mii de comuni - vreo

ce11a povr(i.

•

Cdd ea /fiu

batrtlr.ii

din

strabuni

Cum s'ar zice. . . apurdt.uri •.

Cdci d' vrefi ca sa trdiţi
Cum trdiau şi ei oni multi,

vreţi un timp

Faceţi cum fdceaa

Şi

de

mai bun,

şi

dtJnşii

la Arminden, be/i pe/U...

lafiel.

d ou l

.

Şi de vreţi s'ojangeţi bint,

dat urmlloarele informalii.
lnfiinfare8 · haltei de la Vlilenl
ESTE API\ OBATA dar pânll nu se
fac Jucrlrile de a m e n ej&T e la c a n 
tonul dublu 203-204 de l l o gli salul
Vllleni ea nu poate fi datil circu

decll sumele cu cari s"au

.

Sasca/Joţi

halta la Vllleni.

(cam

gura ;

Niştt mdndre de nevts/e
Numai de le-ar bate vina

gazelei no a str e

Aceste lucrllrt nu �or dura cine
ştie dit, tnsl primAriile co m u nelor
tnl'ecinate v or trebui să Verse num ai

cl1nt-cdt le ia

Unii beaa, alţii mdndnm,

Alţii

stllruintll sll le co
munichn dacll se mai face sa u nu

s'a u

glume I

Cu miei ranuni ,e grtltare

Tlmuş

d rep t

n os tru.

Comaod. Cercetaşilor

ne lnlreabll cu

InleresAndu-ne locul ul tn

ln poporul

MARIN BENOHJUJ

A vem �BIU la YUni 1

Mulii din ci tit ori i

Ro

m.i n u lui de vea·curHn urnill va fAJfli
deasupra , i a·r pacea, linlş lea şi viafa

leară pe l u nii, al vrea sa le mal adac
Gh.

oame

viitoare a ne amul ui nostru.

lovlitlllon-1 preot rbpunse:
- Ştii mli Rtdule taie!, cll eşti
prea pr e tenţi os ?. . pe n t r u 40 de lti
aulaş numitor.

trlliascll toll

nii şi sl crease! copiii, generaţia

numitor.

dia rt.•. Plilguol

ca ln viilor
!n greşeli.

pedepsei te poli gândi,

mai al de zis, fra te Ra d u l e, �şa-e
că lec(ia a fo st cu adevarat mcdd ?
- Bine mă. lilă, zise r evi zor u l
la urec he a popii o fi test ta modtl.
dar a i uitat să le ed u ci la acelaş

li la

se rlsfrâogl asupra

un ui n evi nova t.

folos _ de pe ur ma mea. ! latul- = 9/1 9 şt adnsAndu•se rev'.· ·
zonilu i satisfăcut că lectta 1-a reuşit
care era cu un ele• la · şi copiil au !nţeles; ii zi se : El ce

tablă şi vroia si faci adunarea
fracţiilor ordi nare, lnţt11g md nzp4- 1
rarea revizora/ut şi gAndi�du-se �I la
.

ş al l a la sll

- Elevii in cor răspu n se - Nu
ş ti m să trăiţi D o m nu l e r"vizor. -

invătător ajutor, pll!ti t cu � O lei pe
l u n ă.
De câ\lva ani nu I se mal făcea
i nspe c jie şi o dorea, cilci vro i a să
t r e ec ă şi el e x am e n ul de definitivat.
f a tă că intr'una din zile, intră în
clasă r< v iz or u l şcolar clasa II-a, tot

pllstreze linişte plnll

ril

Delapraja

Jn vre m ea aceea, intr'un cătun din

ca sll

cilnd cu totil s'au închinat celui de

Şi du-mll iar pe urma

fundul Moldovei, preotul s atulu i era

fnseam

mal repede, cei din urmll s un i da

tori

Mai cilnlli·mi inc' od a lll
m ea

Explleiljlunea art.'11

nl a respecta credinfa lor rellgioasll
Cilnd unii îşi termini rugllciunea

Cu-atâta dor �i drag,

de zefiri,

Cercetaşul respeCfi ·Jifriflfi altora
A resp ecta pllrerile uno·ra

Şi sl mll cheme cântul

Pe unde alll dall
In

I le1ea :t eaet111 l ni

şi îşi ia răspunderea "faptelor sale.

Cn glas fremu�iltor-,

ieri,

Şi da·ml l•t' pe urma

Acele}

Celei do ieri.„ f, H.

clntll;ml o romaîijii

C.

I. Postolache
1' cricaltor
Vtleoi-Pflcla

Despre

---- �

carte

.Cinstite �I iubite ce l ito rule; .. sli
a i bi vreme ,1 cu c etitul ţllrfllor a
fa ce iscusii li zllbavll : cll nu este
alia mal Jrumoasll fi mai de folos

fii

toatll vlafa omului d b avlt, de•
cll cel!lul clrjllor (Miron Costln)-
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Luna Mai, care cu drept cuvânt
a fost numită şi ' luna florilor, este
in ace laş timp · şi una din cele
mai bogate luni ale anului în sărbătorl de aleasă prăznuire creştinească, precum şi in sărbători de
adâncă şi măreată manifestare natională a neamului nostru românesc.
Mal întâi intrarea în aceas t ă
frumoasă şi plăcută lună ne- o fa.
c ern cu traditionala sărbătoare
·
Armindenul, zi
în care tineri şi
bătrâni . adunati la umbra deasă a
nucului din grădină sau pe covorul impestritat de nori şi iarbă
verde dela . poalele pădurii, ciocnesc in mare veselie paharele cu
vin roş şi cu pelin făcându-şi cele
mai călduroase urări .de sănătate
de fericire şi de belşug pentru anul io care am intrat- căci după
cum zice poetul 1:

U

N

A
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•

•

•
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PenIru piugarf •• elevt .

Organ de propagandă culturală la sate

Com. Bllseşli • Jud. Plllciu

Redactori .
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Administrator : A.

CARTU

Gânduri noi, indemnuri vechi

prin legenda veacurilor"
zice
scumpa noastră regină Maria.
Şi intr'adevăr, că lacrămile ce
se varsă în această zi, nu sunt şi
nu trebue să fle drcât lacrămi de
admiratle şi de recunoştintă.
O sărbătoare creştinească ur-

mează şirul marilor sărbători.
E ziua sfintilor împăraţi Constantin şi Elena.
PI. cal cu răsboiu asupra pă- · 1 O r• pe cer l s'a ara
" tat lmpă·
gaDl
ral ului Constantin o cruce mare
de foc sub care scria : .Prin a·

scdrţlitul

ln asfinţit.

E primdvar4 ... Soareu dd
Pe drum

plil[!11rllor, f!'tllusc

plugarii spre

ctlmlnurl. E linişte tncoio;

doar vdntul

ce mai rtspira pe roardt

sidbite, şuud

ascuţit.

prin

uşt i. . PdtT.dntul lnseio t de

roast a arsa„1:
sd

sfdrle ca

o

varul,

- co slrâmbdturi din
l� ftlele noGslre, cari crtd

motma/tJrea/(l
mi/ioc -

optl. mi

ci prin aceoslo, doar şi·o pune ah/al
vre-an funcţiontlroş p"piriu, f!�lblgfos

li face

cdnd ll stin[!IJ

ca !(liratul anul cdln•
de traiu 1du. Se vtde cdt de
ereoiu ln

lntrd

o

ca : • bonj ur• . mersi,
lif1tan, opi, şi ailtle şt cdnd vut atdta

crdodtara

(oda picdturd.

Seo ,,. tu i unui car u

simţi roln4nt1te, - cdnd auzi o limb4

printre dinţi

la faţ(l, ca pantalonii

sat se a mestr cd

care - i craptl

Î'f!drit

Nu ştia romdnuie

coto - cd nu mai sunt

timpurile

de

slrdmţt

fn

dos

mtlintle şi· I osvrt 1t• faţa

poale •a scdpa <U

afarislla

de saptl.

noostre tlntre cd

viaţa fuicil4, sdntltaha şt ftumuseţta

O arătare du mne zeiască căreia • idila tintrttulul, c/ind se lntorua de ploaia raztior de soare b:n,ftJctltoare?
ia prtlşill Undt mal aazl cdnttcul {lur
Constantin ii dă crezare. Pe toate
Nu ştiu cd actl ce sttl loattl ziua
steagurile oştirilor sale pune de
!Ulu i _ u le prlnaea în mrti• cu doina
ca nasld ln dosare $1 condici, n'ar•
coase semnul sfintei cruci, în nu
lul/ Unde-s fltJfo .âi
i
1 ument ca sp11e
de ande le aYta pe toate acutea 7
mele căreia înaintează asupra duş
late, dt:JTn fcJ de. 11/trfiif S'au d'lS aproape
manului şi isbânda nu intârzie de
S4 iubim vie/a libud, dts1histl. ;�
toate. „ S'au ofilit <U bruma timpu"•
a veni.
lar[!ul pial„fui cu mtr.sme de flori
ce- a a1s magaru/ viitoru/ai arbore
lmpărăteasa Elena se osteneşte
.oe voiti ..c;c>fl!!• _pli�e, „tL.d.•. vr"l! . P.!!!' �. . şi.Ae_pe . dealul Golgolei caută41 - · Frumoasa şi lriduloş41oare tlolntl din semllnah de Dumnezeu. St! m�rim situa
ceralol care dii. rod odm4.nta.JaJ, s4
ad ce sfânta cr ce pe care fusese
ca 11a U. . Al ajuns s4. fli lnlocu/14 ca
u
u
Luna roadelor iubit� o �rimiţi
iubim feclo"l dela plug - ca pl4van/i
răstignit trupul
Mântul_to rulul • şi
Iar do vrati Tn poloboace oi nu prin dl
, znroz a , dt la bal. Esu ca 11 cum
vinul floare, astfel el se fac vredmcl de 1m
lor ca toi - cart fter/J de Yla/4 şt
al cdul.a stl altoieşti 0 ramu riJ de sp/R
Facati.
oări.tla cerească fiind lrecutl în
· cum ficeau alribunil,-la Arminden,
11auu. l11r �<!Ilia !!Ula ne, !AJ"l;eese
'
·
•
bo\i pelin...•
an
milr
do
mn
es
c
i.
g
h'mp
o
s
.
tntr
�ându I sfinplor.
care am amintii· o : - a langoarllor,
N. Beldiceanu
Bo :i la aceasta. de a fura de la aiţU
Seria marilor sărbători din aa cu•ilzlelor importate dt prin alte ţlJTt
La câteva zile după sărbătoaceastă lună se încheie cu Dumicd�ucal ce na se p0tr/y,şte suf/tlalat
a jacurilor de maima(4 ca schimo1UJsl·
rea Armindenului avem marea
nica Pogorîrel Duhului Sfânt ur·
şi aspirwţianlior romdntşt
macin4
sărbătoare naţională : 10 Mal dată
tari ln toate ptltţlu - sa p1artl din
mată de sărbătoarea Sfintei T1 eimi.
lttptat tnt1Ria prod1Ulttoo rt a tiolntlor
la care întreaga suflare româtre nai ca •n di.h rda; ce nu tre/Jae
an dul nuDacă ne-am oprI cu g·
bo�etr/IJr. b�iad• lor şi toatl comoara
nească sărbătoreşte marea unire
mal ta aceste câteva sărbători
nici mdcar sa ne stea tn prtajm4.
folklorului
n
o
s
tr
u
.
dela Nistru păil'la Tisa, unire ce-a
amintite aici şi am reflecta ceva
Ghlfll Coroneanu
fost precedată de tot atât de mari
T. prinde jalea - ca Romdn ce
mal adânc la măretla actelor ce
evenimente : Jntemelerea Dinastiei,
'""'"""""'"",,..
ele pomenesc, am vedea că luna
proclamarea lndependentii şi riMal este luna in care viaţa noas
dkarea lării la rangul de Regat.
tră spirituală ar trebui şă fie pă-

voi::�����;

Peste 7 zile ·numai,- în ziua de
17 Mai ziua I11ălţiril Domnului la
ceruri după m�eaţa şi pilduitoa·
rea Sa viată pământească. Natia
română care În ziua de IO Mai
glorificase lsbânda la care a ajuns
prin sforţările şi eroismul fiilor
săi, în această zi a Inăl!ării Domoului îşi întoarce faţa şi spre cei
ce-au căzut răpuşi în ţărâna pământului şi cari cu pretul vietii
lor au pecetluit marea şi glorioasa unire, - şi într'o pioasă şi
adâncă reculegere sufletească le
prăznueşte amidtirea, preamărind
în cântece de slavă, măreata şi
neuitata lor jertfă pentru Neam,
pentru Steag şi' pentru Rege.
E ziua Eroilor !
E sărbătoarea celor opt sule de
mii de eroi români căzuţi pentru
apărarea ţării şi pentru eliberarea
fraţilor subjugaţi.
Să nu-l uităm• niciodată.
Prin jertfa lor, ţara noastră s'a
mării, iar prestigiul neamului s'a
ridicat fa inăltJ:rti nebănuite.
.Nu vărsati lacrămi pe mormintele eroilor, ci mal curând
slăvili-1 în · dlniece, aşa ca faima
numelui lor să rămână un ecou

aittldatilt.„

cest semn vei tnvinge".

Unde mai vezi.

1

I

trunsă de aceleaşi adânci sim!ăminte cu cari in luna trecută am
sărbătorit marea şi sfânta înviere
a Domnului nostru Isus Hristos şi
întăriti prin puterea exemplelor
ce şi aceste mărete sărbători ne
pun înainte-să păşim mai cu in
credere şi mal cu hotărîre intr'o
viaţi nouă în lumina şi sub pu•
terea căreia să căutăm a duce
corabia neamului spre limanuri
cât mai înalte-în fruntea popoa
relor acolo unde un trecut atât
de glorios ii dau tot dreptul, şi'n
atingerea cărei linte să ne iodrep
tăm toată activitatea vietil noastre.

Dea Domnul ca întreaga Sa
milă să fie spre noi şi'n totdea·
una să ne îndrepte paşii numai pe
cărările cari duc la întărirea şi la
inălţarea neamului- în fruntea că
ruia cu mare lumină şi .cu mare
cinste dorim să strălucească deapururi măreata figură a M. S.
Regelui Carol li căruia şi cu a
ceastă ocazie ii facem călduroase
urări de lungă şi fericită domnie,
strigând cu totil într'un glas :
Trăiască M. S. Regele Carol li.
GHEORGHE ARTENI
....a1ator„ V&lent...F&Jclu

1

Doamne.

o

[!Osesc

ln

mijlocul

cdmpuiui

sab

.•.

1..

IMNUL EROILOR

1

Presdrt>ţl P'-a lor morm/Rte

Desveliţi tot adevtlrul

Ale /auriii„ fiori.
Spre a fi mai dulce somnal
Flficiţi/or uol.

Şi le

Ridicaţi p• piramida

Şi pe sacrele morminte

Ntmurirei faima

lor

spuneţi talurar

Cam murlrtl f oţi de ai noştri

Penl,u · ntam şi ţara lor.

Puntţi ale laurilor flori

Suiţi în ctlrţile th aur

Spre a fi m�i da/ce

Pe copii ia stlnui vostra

Sufle/ele /IJr m4u(e

Sufletul nemuritor.

Alinlo/i·i cu acest cant.

Povrslindu-le ca fald

o

Al er ilor

ovdnl.

somnai

Fericiţi/or eroi.
Cdtre ceruri /şi iaa sborul

Penlra

Cdci murirtl fraţii noştri
ntam

şi

ţard lor.

Mai multă credinJă
Tot

ce

există în natură are o

putere. Flintele de a se transporta
de la un loc la altul, pentru a-şi
agonisi cele trebuitoare pentru
existentă. Plantele au puterea de
,
a-şi suge hrana din pământ, creşte

dacă au elementele necesare : ume
zeală, căldură, aer şi lumină. Di·
ferite schlmbări : ploaia, ninsoarea
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fulgerul. trăsnetul, etc. se produc

în baza unei puteri.

Dar puterile
acestea toate din natură sunt su
puse unei alte puteri mal mari,

unei puti;rl divine, unei puteri ne
văzute şi . pentrucă e puterea cea
mai mare, se mai zice A-tot-pu�

temlcle.

Aceasti A·tot-putemlcle se gă-

4.
MII Vaslle, pentru tine,

Strigături la joc

M'a h.ltut mama

Ciae joaci şi 011 s trig!

Sl

doare,
mii bat! cât do bioo
M .lcar are pentru chio.
Să

C'aşa-1 jocul româo esc
Cilod ii •ăd mă'nnselesc.

Să

Lugă·ll gura m!i A ndrein.

Ci
Ca
Ci

Lel ila cu o asul l uog
Duce oişte borş la plug

Şi de nas s'o'ncbedecat

sa

Ea nimica o a m âoâocă :

M'o trlmu mama

Păioa dia şapte seci,

Eu

vaci.

o

gloc lata cea

Nu to uita, Jeleo hăt,

de-acasă

Şi·l du la

face illlii noi !

D!-1 cu

Parei c alcă pe unici.

da,

dârlog cu tot.

Şapte mori-• pe- u n

Mii

Nu ştiu mamă n'am yJ1ut.

Se spală ochii c u apă ia caro s'a to·

pi! mai multe ; u cillel e de zahăr.

lmpotrlva tăeturllor

Bodapro31e mamă bii.

pirău

I se di

Morăriţa

zice

li.şa :

- "Stai TOÎDÎCe DU

turna
Riad la moară au li· oi da

;uot brAoite cu straienî

Şi-s boit o cu tăr:i\e

De li·• ochii ca la mată.

•

Siracul om frumos,

Nu

N ici

Da't vai de cel arit,

Şi-s a�a ş1 l':U de înalt,

la moa ră n'arc

oceastă ap! şi

I

" mal poate

lapte de săm ânii!. de

c.!n•p! p i•at ă.

Durerile de cap
facetează mal repede dac! le culc i
intr'un loc liniştit şi puţin cam întun ecos.
Pe frnote. comprese re ci.

Pisate

s1 se ou 4

Cojlle de ou

mărunt

şi dato

gAinele mai

des.

ln făini face
ca

m!ncare

Pentru stArpltul plduchllor
de p e vi t e
Se spală vita de trei ori pe

zi cu api
s'au fiert cartofi, sau. so sp all cn
apă şi s.l pa_n şi s e unge apoi cu un
am estec d1 al ei şi gas.
ia care

Se mai poate folosi c a succes şi 1ea·
ml nu prea tare de tutua fierl

Mirosul de tutun
Se poate sroa te din c�să dac! odat.11.
co desc hiderea ferestrelor sau a uşii s1
pune şi uo •as cu api pe mas.I.

e I Libră ria

amcste-

•

„Em1nescu11
Bârlad

(Tăticu)

Bârlad, Strada Anastase Panu
(aproape de Podul Pescăriei)

Cum ajunge, toaroA'n coş ;

Do st au ia picioare sub pat1

cildicicA

Resta�antul
R o m a n e sc

Nicu ŞTEFA NESCU

Până nu mJ-i siruta •'

Vai d e mine şi eu joc
Şi-a de mare cât ua dop

sA bea apă

"1V ·l1·1!111U · .

Morăriţa m'o dat jos,

fetele dela Oeleai

Se pr< sară praf de piatră acră - leac

<Anda va ca nu nafte, casa
vltelulul ln timp d e 24 ore

Şi Ja toate maci o eu.
dusei sl toru ia coş,

Haide fată la flăc ă i ,

lorbi nte puse la lingnr„.

eftin, neprimejdios ş i ban.

Frunti!. verde făgădău,

Haide lată la Jesut,

în

înapoi păsărilor, amestecato

Cram))e la stomac

De ţi- ar da nn leu şi-un zfot

U nde -i focul de voini ci,

des,

Se stoarce ran a , se ta1 e o ceapă ia
două şi se aplică o jum ăta te pe ranil.
Dupl o j umă ta te de ceas se schimbă
cealaltl jumăta te şi tot aşa şi cu altă
co apă până putem lua contact cu doctoral.

la-le na le mal lăsa.

Pa rcă -i târlă de berbeai,

schi mbato

şi

Var ln ochi

de dndut ;

Trei parale de li· or

farblnţl

sticlă cu apă

curmei de gât

t irg

cată cn tăriţo, La nevoie

da

Cărămidă ferbinte în„lită în şervet sau

bărbatul urit,f

Leagă-i un

Unde- i jocul de moşnegi,

Comprese

gioc pe cea urită

Do ţi.I

C'am acasă dqu A oi

N evra l g i e

(durere de dinţi şi măscf•)

frumoasă.

C'aceia na-i rumeniii.

CA mi·s paotaionii răi,

Vinde e f t l n şi
serveşte cinstit_

riad.

to uita că 'joc rău.

C'a şa joacă n�amul meu.

ŞTIRI ŞI INFOR:MA.ŢIUNI

Oe-ar fi iu cat ei mai bine,
M'ar li 'nvăţat şi pe mine.

La pâriu cu tufele,
Spala lel ea rufele
Şi le'nt1nde
Urlă câni i

� ��

pe

ca •

ln

butac,

goall

!!! ma � 2!11,

S.11. rimie ctolanele

SA li roadi'_babele.
Câte fete cu cojoc
Toate· aşteaptă să le

joc ;
Cioc drac u. li-o giuca
Că's bitrâne ca mama.
'fine lată capul drept,
l\u-1 llaea ca catu'u pie pt ;

Caiu-J ţiaa din naturi
Da ta-I Iii d eşti fuduli.

neo Şcoalel din Slukopour ca sd pedep
seosdJ pe o ftt1ţd de 12 ani, o Im fus-o
lntr'o carurd obsc111d. Dar fttiţ� • b1a
opaease s4 fi• incarcero/6, cd a in ·
upat sa ţipe caprinsll de spo imii. Duţd
cdt•a timp mica tl. vtl rdnd fu scoosd
dela arest, dirtctoauo o of/6 rr. cartd.
Un şarpe vtninos, o moşcos• dr şr plt
ori, vipera se odi hneo pe figU1 a co
piltf, pe care tra fnlipllr/14 gtoazo.

I Incorporarea contigent. 1 934
se va face la data de 1 2 Aprilie a. c.
I

Câte fete.s iatr'nn sat

Eu n'aş da ; ua ban stricat :

Una-i surdă, a lta-i

mutJ,

Aha·l chiolîră şi buzalll,
Cât fără uiCi ua păcat
Să le ba gi toate'utr'un sa�
Alla--i cu spinana ropti,

Ş1 să l r gi sacul frumos

Sii. le dai pe râpă în jos.

Sunt hrănite

Pttele din

Lencănll,
ca aguzi

Ş'a dăpa te ca săcaua
De J:.s ochii ca mărgeaua.
Petele din al meu sat

Sunt bone de măritat,
Cine draco Ic-a Ina

Nu ştiu pâne· a frământa.

f<tilor •ă măritati

După urât să na vă daţi.
'fot aşa şi v,oi băeti

Când o li să •ă'u.suali
De cele slute o u luaţi,
Măcar de-li li indemna li .
Pe mine Aă m·ascaltaţi.
Câte fete suat la joc

T oa te -s strâmbe la mijloc,

d reaptă

O fetiţă muşcat.li de un şarpe.
z iarul • Viaţa Poill11 d ş1 Lrttrar6 •

I

citim u1mdtoo1ta lntdmplau: D1Tuţ1•·

la Jup.

La pă mânt cu talpa

Numii mândruliţa mea

E

sute

Pâo'to scoate şi din minte.

O săraca m ititica

mi-oi

,;

PRACTICE

Muuat d e farpe

şi-un şarpe ••ninos.

mil

II SFATURI
potolesc durerea.

so pnne liog> line

Şi-li în şiră

Şi tot borşul s'o vărsat.

Şi

an· I c resi flăci!.nlul,
l1ăcău-I miogilos

Floricica mirnhii

Poale 'erde lema do toiu,

�neo

trei sile.

mă bat! c!t do tare,

Pentru tine na ml

f'ace-1-s'ar gur.a mâmbă ;

Brânza dela

.OLASUL NOSTRU·

ca secerea.

Joac4, mâodro1 nu te face.
Că ou joci ca cine-ţi place„

Căci, cu cine ţJ-ar plic ea.
A i juca şi .ou te ia.

A1„11o„el" Grafice N. PEIU, - Blrlad

Un fnrdţat

an automobil
cu

care poate

• Joi

omtrican a

cu rt

n6scocit

muge pe strodd dar

12 Aprilie P.S. Nifon, noul
sburo şl prin vllzdu/z.

Episcop al Hutilor, va face o vizitii
canonicii ln oratul BArlad, P. S. Sa
va fi primii cu un ceremonial deo
sebii, deoarece pentru prin a dafii
vizilead oratul nostru.
I A prins un lup şi f. a lt gat un
clopot de gât. ln ,Cuvdnt Moldove
nesc• citim armdtoarta ln/6mplaTt :
Un crtscdlor de vilt din Croaţia, ac
zfnd lntr'o naapte un sgomot neobiş
nuit ln st4na sa dt oi, se rtpal ln
ocol; d4da dt un lup. Drhanio st rt·

pezi asupra Iul. Dar omal fiind vol
nic, U apuctl de gdJ şi <!'JplJ o luptd
viltitosrd l! trân ti Io pdmdnl. Dupd
actasto l·a ltgol bine cu o frânghie
i-a ltgol un .clopot de gdt şl a lnctpat
sd-l fugdrtascd prin ogrodd b6/t11 da- l
ca clomagal.

De Paşti

Rugllm pe Dumnezeu acum,
Sli vll netezeascll al viejii drum.
Sli vil plizeascll de nevoi,
De griji, necHurl, vechi •i noi.
Sll petrecefl ln pllcere ,
Cu tot ce inima vi cere.
Iar noi cu cugetul curat,
VI zicem HRISTOS A DiVIAT.
Personalul TIPoar11.Del

I Omoritorii�lui I. G. Duca; N.
Constantinescu, Belfmace şi Cara
nlca au fost condamnaţi la muncă
silnică pe viaţă.
Toţi ceilalţi acuzaţi au fost a
chitaţi.
li

Vintri 6 Aprilie crt. pe la ortlt
4 auptl omiazd. dt Io un foc ovul in
ogro dd, s'a aprins ş/ a ats o poii td
şl afle attnonst ale locoi1011u1 (jh,1t
Bod/u din so/al Vdltnl jud. Fdwu.
Dato1ittl foptol�i cd vân tul n'a bdtut
ca aşa more puttrt, s'o putut t vito
an mare dtzas11u re s'a1 fi abdtut
asupra anti bone pd1ll din sat,
v1tmta rtmd foartt oscllcioc sll.
C6ţl va dtvl dt şcoo /11 t1im,şi dt in·
vllţdtor ca sd sune clopolol dt Io
blsuul
i
in s1mn de 0/011,;d sprt a
sd• i oomtn.ii ln o;otor, acolo la bist
rlcd au fost u ruzc /i de crlsicc şi de
cdntllrtf.
Nu prictp oare domnii octşlia r d
dacd clopotul blst1ict i ne thiall'd la
rugdclune, el poale fi de an mare şi
a de v/Jrat folos şl'n asemento lmp„ju·
rdri 7 S'au poale li st stricau prin
actasto anumite sccottll„.
Sfdluim totodold pt locuitorii •alt·
lor de o nu mol do foc gunoolr'or
c/zior ln miilocul ogrllzilor. Dus lu
tdmp nu i-ar sta ooTt mal bine şi
n'ar fi arolo de un mai muTI folos 7

I

S'a hotăril

dt: schiderea

p• i;ua de

uaej halit

I M a i a. c„

de cale

fuată

pt

linia Crasoa· Bârlad irtre stE!iile Roşie şt.;.

m

Baoca la cutonul dublu �r. 204.

H e Ita

crtdt

cJ

va

purta numele de

. H a ltt-Vile a i • iot1uc8t !' e gA.!tŞlr: in irr:e

diata a p ropi er e a sat u l n i VA:lrni din tom.
Bh<şti jud. Păl ci u.

lotrncât timp de 3
rali C. P. �- va fac e

ln•i

Oin:cţia

Otae

exf erililenti.re

a cea sti halt!, adic ă in sensul

cu

de a Vedea
daci aceaat� behA li va aduce ş i ceva

yeait băoesc, - 1fituim pe toţ! locuitorii
din partea loculul - deşi 1n acest · Ump
na „om gA:af ia toi ul muocilor agricole

- do a c ! li to ri cât mai des - a1"âod
c a p unc t de p lec are ş1 scoboriro aceast i
Nea.,.ând
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gira nt

haJtA - întrucât menţinerea cJ ne va fj
de: m a r e folos. Dar asnpra ace stei ches
ti uni Y o m mal rcnni.
I raplc care 'f'OJbe&c. ltz soJ11l VdU.ni
Cam. Bastşli jud Fata'u. - un sat cart 111

mod tntp11onol - a dat ln dttu1Sul v11mii
un prea frumosprocent de ciJrturon-oamtni

cari astczz u gOstsc in frunka ui bon/or
la conouctrta sl/Jtolai - s1 prouctase lncd
de acum 1 J ani ln urmd c/ddirta unui mo·
dtsl local de 1coald-carud pcata Cllprlnde
pe to/i cti Tn dupt şi tu dragoste de a
urma cursarilt fi.oa/Li pnma1e.
ln tot acnt llmp-sforţlin/e şi os/Lndile
lnvdfdtonzlai rtsptniv cdJ li a altor oameni
11oitori de 6ine n'au lipsit - lotaşi dinpTta
puţind soliatitud;ne a celor de !>US-lucruri/,
au mtrs ca mare anevoinţd.
Dar s'a gasit din ftridre 1tntru sat, şi
cum zice Romdmtl: .NorOClll omu/ai nu
piere •. an om de inimll - D l lnginu Oh.
Pttrtscu dt la ocolul silvic Chiţoc„ Vaslui.
ln raza cdrui OCtJI cade şi pddlJfta 3fatalui
dela V/1/eni-p care informdndu-se prin di
rectorul şcoal.ei de aaast4 sJare de luauTi-
a laal f""moasa şi l/Jadabila ini/}aJivd de
a duct ii-sa lucrurile la bun sf111şlt.
/n primul toc d-sa a procurai prin
contribuţia d-sale personold tot materialul
lemnos neasar.
Toi datori/d d-sale s'a colectai şi o sum/1
de cdllva mii dt lei la t.t1r1 daca. Onorata .
Prt/ecturd de Faldu •a contribui tntr"o cdt
dt mied mAsurd - cuchm cd prin neprt•
ţuitul concurs şi sprijin a d·/Jli Inginer Sil
vic Petrescu-sd se poatd dace lucrurile la
bun sftlrşit în aceasld toamnd fdcdnd chior
şi sfinţirea localului. CredLm cil fapta d-lui
Pttrncu esU mai prtsus dt orice IaudtJ.
Noi rari urmt1.rim din suflet ridicarea po.
porului tn p r i m u t rdnd, U ftlk:itdm
şt·i aducem cele mai cdlduroast mal1amiri

Cu prilejul sfintelor sărbători ale
lnvierii Mântuitorului Isus Hristos
gândul nostru se îndreaptă către
toţi colaboratorii, prietenii, abo
naţii şi cetiloril acestrt foi, cari
au înţeles să împletească slmţlmlo
tele lor cu ale noastre, jertfa lor
cu ostenelile noastre.
Cu nădejdea că vor sprijini din
ce in ce mai puternic Idealul c e
împreună urmărim, urându-le din
inimă curată ca sfintele· sirbăţori
să li aducă bucurie şi noroc, stri
găm voioşi tuturora :
HRISTOS A INVIAT

rupoosa bil, fa�cere

1hfUDcfe de cefe c• scrie

3.

Ce cere publicql.d.�141-„n deP.�lP•ci COL JUL VESEL
(Fragment)

l�lr.'o zi prl me�c urmlltoarea
scrisoare, adus! 'do cel i n le�e sat :
, (fi recomand pe 0-1 Vasile -Ono
·

frelu, priel�ul0-iii>sli,u,- care are ne
voie !le- spr:!1Jpul · d- tale. fi ne esl.e
foarte devotat: dumllilalui e cel ca
re a mâncat doull- palme, în lata
prim ari ei, c_u două ,zile în ai nte de
al egere, delă · Ohij� Peiu, pe când
licee propagaodll p�atru d-ta "
- Ce, zic eu, ai mâncat două
palme ?
=- 0!1, d_a.I zise, fli cu un ton .în
car· e se vede.11 t9atl; conş!ilnta me
ri tu l u i sliu, !i cu un aer_. csşlcum
ci_ne ştie ce lsprsv� ar fi făcut.
O vbut ş i Codăescu-.. Pentru d-vs„.
- Şi de ce al venit în Bucu
reşti ?
- Anume ca să vi vlld.
- �Au ai făcut:„ puteai sll·mi
scrii.„ e tot una.
- Aş I ce- are a fiice ?„ zic. . mă
duc eu la �onu· Oh\tA.
- Ei şi ce vrei ?
- Apoi.„ sA-mi datl o slujbll.
- Şi cam ce slu b ă aj
putea să
·
ocupi ?
- SA Iţii nu mi i! controlor la
fabrica l a Ori�el.
- La fabri ca de • bere ?
- Da, e_s te loc vacant.„
·Bun control... • gândesc eu.
- ŞI ce carte a1i ?
- Nu ştiu carie.,. dar a'are a
iace„. O duc eu. „ 1faveţi grijL.
- 0<' d1JS, ştiu , c'o d u ci . . . dar

j

e în contra legii.

·

- Cum în contra legil,.c'!,c;oane?
- Se opune legea.„ dacă nu ştii
certe„.
- Apoi legea.n'o f11ce\i. d-voastră?

- Ba noi. ·
- Apoi... atunci ? D- voastră o
lace\i, i :'voastrli ·;, · des�ace\t:'
- B·n�, zic e.u. s1.ir�4,l) d s_ă - 1
conving, clar CillUI .ueme mi-l · aes
fl!cută. tre bue rt sp e cl&IA.
9'1.'';11 .1,11�,u. , l_a ace s t argument.
ll,C�{'Sţ . c;lin ,bu�e un s,ur_tet care a
1 llta că e . �!ljlf!(le de. 8 fi ._c;onv.i.�.s
'
Vroasllzil:A no v.re\f . sA,)o;

:

faceţi ?

· - Nu cll n.u vreau„. nu pot.
Pentru m.ioe t_ot una-i.
- lnte.lrne ;oqatll� br·e· omul_e, nu
pot... ou mii las.li legea.„ C:e fel de
control al sll Iaci. dacă nu l}tii

carie ?.„

cA a1 vri:a lll� la„. a1 put�a.
- Ce . sA uieau, Dpqmule.„ Poate
că ai voi sll :tace m o · 1�ge nuine
penţru d· ta . . ca sll bei la Grivei . .
- A�ste-s rorbe, cucoa,ne.„ da
.
.

z;sei şi eu pli ctisit.
- Val de mipe, cucoane Gheor
g he . le una ca asta v'o spun drept
nu m'am aşteptat. . . Tocmai d-voa

slrll ?

- D!lcll nu. vrei si înjelt gi.„
- Bine, cqcol!ne, cAI a m umblat
şi-am alergat eu pe n tru d- voastrll.„
că ?:icea Paloşanuu.„ măi, ou li
prost şi vinll cu noi.„ uite Cuconul
Vas ilic� Hi · d� şi·!l face.„ eu nu
'
m am .4.u,s„. cll m.ă ştii mata acu ...
pe11tr_u P.lirti,dul m·atal_e am , l u p! a t în
tptdeaup,!',„ Şi nU'1J_ai eµ„. d a r şi
cu Oheo11be tucul . „ şi cu cela .. .
cum ii .�hel!m ·· · sili în c�lt.„ lân

·

g!1 Y�S!le Bp,l!Jţ>ri,u„. li... li... cum
dracu ii ·zice ?

- Lasll-1...

- Are. el . .q\Jghranll.„ îs ai mei...
o vor� . QPllJBI .sll le sp_un.„
· -. Bine,
vom !ace şi noi
ce.va ;P��if,u , �,Ja, d_a r ce se p oeie:„

z)c...

ou Jl_Şţl.„
- Apoi bine, .c1.1�oane; cu ce
m'l'\11 Jll� .�u· *li aGu? Lui Pan
I Aru ,1 hit Vasife SpAnu vlld cll

I

·

âe D. D. PATRAŞCANU

'

le-tl făcut. Mai de folos v'au fost
el decât mine ? Apoi cine o înju
rat ?e Cuconul Nicu cAnd trtlcea
pe di nai ntea statu!i ? Ei, ori eu ?
- Foarte nlu al f!cut... \l-am
zis eu si- 1 înjuri ?
Nu mi-ai zis„. da vorba-I a
tunci o prins bine?
- Ia lasă mă'n pace, Domaul_e...
parcă cu înjurătura d-tale m'am &·
Ies eu d.eputat ?
- Bine, cucoane, zise el resem
nat. Da în fruntea muzicii-îşi mai
aduse el eminte- cAnd v'o dus lu
mea cu alaiu acasll . cme era ? Nu
e ra m e u ? Nu stri ga m eu iura ?
ŞI acum •·rasb!că nu mai sunt bun?
Dl!.„ cum socotlli ş1 D- vosstră.
- E!u n'am zis că {ID eşti bun,
dar trebue să ma i aştepţi.
- Care vrasăz;clL. acu am ve
nii degeaba la Bucureşti. .. fire-ar
afurisit sA fie şi pe cel care mi !'o
mai scos înainte „ ş tiu că m'o go
lit de parale.„ Acum ce să fac ?
- Si! t_e întorci acasll.
- Daţi. ml măcar un bilet de
drum.

- Nu mai am n 1 c1 cinci b&nl,
cucoar.e, am cqeltuit lot.„ credeam
că merit şj eu ceva„. car e mult•
îmi zicea„. du-le l a· Conu Ghiţă. „
ai luptat · pentru dânsul .
- Bine.„ am sll tin sa m ă.„
Cel puţin împrumuta\i- mll cu 20
d_e lei.„ să mă'ntor<; a casă ... şi a
ppi.„ vi i- oiu da fiu„ . ·
- De unde ?

La regiment

lui, fumlnd1 în antomobtl, d0maal 2eă9îal.

Bostan mânând·
.

·- .

Uoul fJiciu

i se ab.llu�e s.I se Însoare.
·
�lutind o fati cart>
. ..

Umblând �l aşa şi
sA

i

:

potrinasr�

.se

. · . .

�

aÎ1ă ·���·n � .

depa rte o fat! tare frumoasă

meoi cum se

c.ade

şi chipeş

sl•!ud!,

Şi cu m era
la

ahoi•, bic t.ino l

s�l

ou

p!k' a

C'ât

altii ·

s'11 u P.licui o-
ÎD !=t pu t � ;ordA

ii

a

.

şi li� ' o�-

bltrân de

el mai

DupJ cc s'ao cuno.sţut şi

nu l

..

şi ft tei .

pe la c1 sa feJe i mai des. I'e râl•
o ri se dncta şi .srâ tra d� T o1 t- ă cu f„us
şi co pJrfoţii, ad oct a �orbe dr.spre a �li
ca re şi spnaea că el oici odati ou st! la
masă lărl corn•, f<ŞI< �i ·a lte baa!tA!ori·
lntr'o zi, tenta tatll f tt c i cu lem � e de
la pădure şi a�â od !ă trc acl pri n s.a_tul
.
de uc de tra fl4clul d t !P,re. cue D:-i lOr·
ba, s'a gândi t sA trag ă la el, sA lt că un
po pas cât or mai mânca toii. ba se gâ n ·
dea că aici lui ou i· ar sf�Jca să ospăteze
ni.şte mâD ca re bun!. fra ta man la prânprag al

7nl cel maie şi i· a găsH şezând Ja aiasJ.
- Bucu roşi d e oasp•\i ?
- BucDroşi, bucuroşi, !a re de colo
mama bădalui : da bio e că te-a adus
Dumnezeu prin satul nostra ca să oe
cnno6ştem şi noi işti bătrâni, că mul t oe
m ai vorbeşt� bietu nostru des pre fată şi
despre aJ-de ma ta le că sun te ţi oameni

blajini şi

tue e o ni

se cade şi că

fata-i

ple ce până la f ăm ân t. Da pâo â una, alta,
i a poh1m colea să mâncAm cu toţii, cât
ii cald.
Ce credeJi că ana de mâncare ? Eos-...
tao fiert, c o mâmăligă ! A mâncat eJ bia
toi c:m cât de silJ, cât de r o şi o e şi a pileat. .
Peste ne-o r â re v a %ile, fiind o sirbi·
toare, fl!r!ul a nnit iar la fată, do la1!
fiind şi părinţii. Se n d e cA u ita-s e c u ce
.
o•pltase p<1 bătrân, c! iar a inct put sA
se l aude :
- AzJ am mâncat acasă oişte peştt,
cogiamite cr ap f Şi f4câodu-se că are sete�
s'a dtis la cofa cu apă, a b!ut pe sătu
r ate , apoi spooe :
- Poşto, peşle, ia api zaci, l a apă

tragi.
·-

Tatll

oinei !

fetei de

colo, face

:

bostan mi·

Vasile Ţi rlc a
.
B lrlad

La mtidlc

M e rg e a îatr'o zi prin cu rte a regimentu

fruntaş, c'o !!gară ia gur4,
opreşte maşiaa ŞI cere foc la don'go alral .
Ua

figan

Domnul general, ii d.I foc .şi·i

,Măi Fgaa e,
regimeatul, d ar

zise :

găsit ln loc ia

n'•i

tot

maşiaa ?"
- , Hapoi, dă-o dracului do treab!.
do m a u· geaoral. dacă a e-o m sfădi aoi.
:;!\.ml opreşti

grădaţii. d"apoi so lda ţii

for scoate ochii".

Nepotii : De ce eş�� aşa de roş la nas
iatrea b4 odat� ol!;t• oepofcl p-e maşai lo r,
care bea vârtos la ra ch iu afuri.sit.
.\foşul : e;, dragi i mel nepoţi. câad aţi
şti voi, cit am c h el tui t eu până l-am
flcut 8$8 ;

In mijlocul unei

păduri ştdeau

la foi: :

u a surd, ua olog, un desbr4cat. uo ciung

Deodată cel surd sar e in SU3 zicân d :
-- Sst ! i a t4ccţi, mi, că ou ştia ce
se aude.
- Vai de mioe ! or fi hoUi şi mi·o r
l ua hainele de pe mino zisa c el desbrăcat.
- Uite i că se văd venind, adaose orbul.
- Hai so l uăm la fugă bAtli zise

şi un orb.

Ce e ? urmă c i ungul . Las

uo cio ma g

din el.

mâna p e

că de-oi pune

no rA m .8o e nicJ uaoJ

Odat!. ia

mise

pe

ajunu) Pe şte lui no boier tri·

un · Fg11n l a

tâ,fg �-i c um pe re

°Ţigan al se sui pa ua cal alb şi pleacă
Ca 5,I oa uite ce trebuie .1.I cu m pere,
i:ga nul tot drumul sp� oea îotr•ui?a : .
$ofr8n. şofran. şofran. Când ajunse în
fata dughenil, ca un ul ce-i sigor de ceiaca
trebu·a s:A fa<"A. spune :
.\'\mh HI M!eg !
„OA mt.. jopiae, ci.lic•o ·

d e pas

in� pască.

le1ea [e.ne{Hlij loi
Ellplicajiu11ea art

,CercetaŞul ' cuv iincios cu
' ;u;r,,
şi �scallă_p, ce\ c'-L �lăţ�c .:� bine" .
.

că al

blat

un p!h a r de rathin.
>'ar pul••. domnule doc

Ţiran ul : l'lu

tor,

3ă

ua păhă rel de rachiu
am luat d octoria "!

beau

'e pară c�

şi si

mi

•

. .

Un râoAr inginer a \•ea

o maşintl 11oni1
plăcere era să-�i plimb e
oca zie sA·şi poati 1.lnda

nout! şi m are• lui

cât mai mult meşina !

Odată morgând pe o şosea voi să opreasc!
fiirilad o mi ştaro g re

la un bea - dar

şită nimeri tocmai îotr'un copec .
Scăpa ţi teieri, unul din pri ete n i zise :
Bine, bine, când- ai copaci iu fatii văd eu
cum o opreşt i - dai câod o'ai nicJ uo

ocupate şi opr i nd u- se la o
s la tie şi o fe_ me e cu doull coşuri
pline se urcli cu mare . gretiţate:
Locuri ne mai . fiind, urma d. sliia
�;,·picioare. · Pe fata' el midill'' se
putea "ceii obos ealll , mi:rene: Jncll
toainle ca fein e e a sll H aru11cat
ochii ca sll vadll dacll are loc, un
1Anllr elev se ridicll, li oferi locul
şi-o ajulll sll s;,' ' aşeze.
Purtarea lânllrului Ilicu o impre
lnfr'un b-amwai

Prea mult

M o •icul: Scumpul meu, nu pot să-li dau
decât un sfat : mA o ân că ua măr de c âte
vin e să bei o si:: căricâ
Bolnavul : Se poate, domoale doctor? •..
Două&eci şi cinci de m ere pe zi ?

orj îţi

La lucru sli nu·I prea slle'tl

Un liga n locrn1od d a n c i u) la ;ucra la
un româ n ii spune :
- Româoico la luc ru să n o p l pre si leşt i
că ou-i deprins ; da la mâocare..... să-l

baF că -i

deprio3

Doctorul a rată studenţilor bu bo iu l uuu

- .U1tâţi·Tă la el cum e !ţupurat•, zice
doctoruJ.
- „ N a-s sup.ărat. do �o ule doctor, peo
trncă oaro di ci•.

li umblă pe Hmbli

Ua oi•l•r întreabă prietenoşi•, cu m ii
c h ea mă pe gene ra lul săn.
Sold,..tul sa acăfc: şte, să şi adu că am iote
şi deodată....

.1j

- TI' fi„r r-r-ar tl a dracului, cu mama
�-u• tat'sc:-. imt umblă . pilo mlnle . �I pria

\ nbă. $

OU·1 $lrU..

de educaţia g,�n;;zratiei ce
me ail si de viitorui Ilirii.

Atunci

va

Av ea de ce sll fie m ul fumil. fli
cuse o faplll b nn ll. Dar ln Îlcelaş

timp fuse.ie şi ln spiritul

art. 7.

Fii lotdeauna cuviincios. Dar nu
adrese z ci

şi

celor m ari clici dupll cum bllfrAnii
suni cuvi i ncioşi cu toelll lumea,
al8rnll m or la de m li ne felul de
vlafll a generaj iilor noi-nlldejdea

a

In discuţ iune lasll pe cei billrAn i
· ei
sll-şi spunll cuvl!ntul, penfru cll
l
tica
au mai multll ellperieutll u pra
vieţii, iar tu_ ;,.ulji>m eşte·le ca d-ti
exprimi pllreţeli c hf i: _l a urmll. Nu
e· c,�ri se d_au
lua tn de Şert· sfafuril.
'
de educatori, p reotl_; lnvl!tJltori, P_�o
fesorl. c omandan ţi cli foii aceftl•
_şi· �llrlnfii ; suni foarte preocupaţi
_
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a

c

li

�: :ct t să

munc

ne ur

şi

Dumnezeu

·

la munca

6ecare va
unde e · che·

dind

bine

ne va binecuvAnla
fi cuviinc io s , la ; ·

.�

Si!.1""1:ătafe

.'- fadn BenghluJ
�adţltor
...:01nand. C"dtonei Cari;etaşi
C"*Ş11° fJlci11

erau foale locu

sie bunll iar el pllrea multumit.
La butoniere hainei sfrlllucea un
· c rin mic, era cercetaş.

numai copiilor m ll

mititeJ ....

de

bolaav.

rile

Ilirii.

vtalse

d oflorl a asta ·'ş] sa-tr pari

La spitalul militar

Staţi po loc !

Şo_fr_�n

(cltrc

greoi ! la

copac atunci cum o oprtşti ?

Curagiofll

cel olog,

uo ţăr.ao. care

coosnltaţle) Ei şi dU mnes t a tă.re mal

Medicul :

io

oşti

pri eten ii, cu care

Multi chellulall

sofrao

Folclor

·

.

PITAF

lui Oh. Nedelea
fost ted6'tot la ziarol
, Ve!llcal Nostro„

.

Doamne. hi n e cuvinteazl·l,

Nostru,

Şi iarlă-1 de·a gre,it ceva;

A murii in Veacu l

Un zi ari s t

de .... �ucava... „

DelapraJa.

Cântec de leagăn
Nani: nani, copilaş.
Drogul mamii Jiâoraş,
Cd mama te a legdna
Şi mama te·a cduta
Ca p< o floare dragalaşd,
Ca P' llfl lngu<I 1n faşa.
Nani1 nani. cu mama.
Cd mama ll· a desctlnta
Sd te faci un vUeaz mare
Ca domnul Şt<;an ctl Mart ;
Sd fii vmie la rdzboi
Sd scapi fara de ne11oi.

Nani, nani, cu mama
Fericite-ar Dum'Mzeu !
oacheş şi frumos
Ca un soare luminos,
Fetele sa te indrdgeasca
Rori ln ca/ta ta sa creascd. !
Sd fii

CaJes dela

Alina Chetraru la o şez.ătoare de• N.
Unlfbeana., io:rlţ.itor. Dia "Ca•lot M.oldo.-c:nese ·

·
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cpfs�uai î�f�
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" ·Multe: şi �_ilerite •
ă
tu
r
ă
cu ' viMa sate fb'
r;'._ pot fi !! e
_!?
ta d is�uţle la ac_e s! ă . gazetă
r
?
_
_
p_ot rm t aaotlmpulu 1 ta _care
s1m-mil v�i opri_ la una s;nguMI,
acei a a · pla� ărl! c�a stefor
şi a �e��nu�1 ?r_ fu�111_ �e_
_
,
.
.
1'1a1on tafe.il �alelor--m
ă refer la

� ,.$:.. '"

��-

1

_

Jocul gospod�riilor omeneşti., (a nu
_
se utta
cutremurul de deunăzi),.: ·
.
A . sta un c e a s mai mult cu lira\ele i ncruc1şale, este o gr �şală de
ne1ertat dacă nu chiar o cn m ă fală
de cel ce ne v?r u r m a : _
•
.
Aulonhil \1le s au dovedit puf1 n JO·
ţ ele găto are a' chestiunii 11ceşt1a, în
orice caz foarte pu ţ i n interesate şi .
scăparea nu poate veni decât _numai

prin lncuitori1 Ike ărui
:

sat reşp��1v

·-

�· a

terenîirilor

4'lii

:-=:.CW.r
�� Ne!IJ.ait

·$l:i1Pd/a;Psta-l BP!Pll:
- Nm.tdt Am-111t# azi noapte o
maTe comedie.
ascunsiJ oJiJ.bztJ.

g l v e (alunee11ase) "s1

pomi, cel mai

VeţJJn�__ ;oTO„ QţfJlfr
n"c;H; llM( d4
;ouJin-pţJI.. . ftt1 l,�e c'a .t·
�·· ·
_

IJnttz.

�-

ţll'f

nime-

.

/)flM'n6, �n•.._ �� CaAia4ta-i lnc4 ana-1

- Da' sll-tad,- CaJUud, e4 -m4,acJU.

·
- .. Ce ai .ptJ
cu s alcâml. .
- VoTbiJ.i. flllJ/.Clll
. iJ# ?
S al câ mul este un lemn minuna t
Şi Cţztinca se 'ntoaTct ca_ �feu goale
- 0 raş/ne maTt.
pentru coostructre, arde foarte 11ia•
şi 'ntrun sufltl Iii soacrll·sa.
Fl111ela. stllr.allit; s' apl'OpU npede.
de parc'ar fi stropit cu gaz când îl
- .4azlt- al m4mactJ, 7
- Ct-al ptJţlt ? Spune.
pu"i pe foi:--""ş l" nra l presus· de -_ toate
·
� Ce.? .
:__ O{ Doamne;· se t4n!fue· biJibalul. .
Sl' prinde foarte lesne- şi ·cu nu meDe Neculili al MaTul.„
_masele- sale „dd!ciot. * - iţag_•· binl! . _Aji sp un e daT_ rni : _e Ita'!'":
,':a, Ce s'.aUJZ ?
'
- De Cine?
de pă mânt _şi n. . acelat timp leagă
,.\ jJcuf 211 noapte tnl oulJ. . •
pământu l n·e ·mai l!sAndu-1 să se.
- De IJJme.
Cine, fa ?
râ
dă me · cu aşa mare uşurlnţ4.
Necuiut./ Dll' siJ ta#, lţ/tJmuctJ,
- Dt uad�, art s4 şliei lsmtea ce-ml
Făcând acest lucru , vom avea
s4 na.-3pal la -d1UJ1a, ctJ,,I fpe .de biata
spui dumneata_ 111u7
în tăi folosul opririi râpilor de a se
Marie.!
- Ei, lllca·.t $pal la: o vecin/J, la
m ai . lărgi şi chiar .adAocl, în al
- VorbiJ-i, fa/4 hiti?
de
ca
vesua
duce
se
şi
camătrtJ,
o
H-lea rând vom da '' o înfăţişare
Şi cum pe soacra Calinalt o cam
l
p ăcută satelor noastre, care se vor popd tlms.
durea v!U4m4Jaro, fugtJ la cTiJşm4 siJ
umbri in podoab a verde a lruazi
· - za.. na. spun, btJrbaJe.I Ce zoT
şului şi vom scăpa de prăpastiile am. uz. siJ spui? S4 de l)ufJZllllUJ.. st! btu �11 Tachta cu clr.ppi. Şi pi!n' sil·şi
de asti!zi care sunt o mare primej- flu aşa, de oi splUU. SiJ-ml asace beie pdhtJnlul, of/it şi adşrnaral ciJ
Neculai al Mariei a f4t:id azi llDQJ1.U
die p•ntru oa m eni şi celelalte vieDamnei!ea timbs. . •
paJra ouil şi a&um C/«#fle Cii o#ce
ţuitoare din gospodăria omului.
Şl aTlllse ft rneia. a 'nşirti iotlJmiofe
Oridina publidl ·Monument• a
cloşclJ şi cJT� şi scormone Cil orice
cari mal de cari mai groasflkt.
oraşului . Brălla - unde n:au prea
gdin4; ••
crescut afli copaci - s'a făcut din
Ntcalili. lnsil r41Uape sAb masleaţ4.
- Da siJ taci, jupdne ciJ·t fo_c I
salcâmi.
Afiil şi popa cil N1Culal a fileul. citsc.i
-Na spal, ftme/e. Ştia „, cum saR•·
La satul Pe,tera din jud. Cons·
le# vai:·llmbute. Nici nu.ştll·c11111 scapi o oua, fi preouosa' of/4 c'a fllcut_ şas�,
tanta 0 frumoasA alee de salcămi
şi fata preottsti şup/L . ŞI afUţ III ziaa
vorlxl: şJ pe. urm4 nu IROÎ e po1111nt1JllJ
leagă şoseaua pri ocipalA de cooaaceia şi lsprovnu:ul; vtsttit. pe mmts•
s4
ies;
ln
sat.
ŞI
copiii
oNâdt
de
m111e
.
·
cui unei- moşii.
ll'D cd /ocol/Oral Necalat al Morief ,dJa
Lucruri frumoase, încAotllloare şi
- BtlrbaU f SIJ· de Damneua.„.SIJ
satul CuJau a jdcat asfll· noapt. noq4•
practice.
mono aici,. dac'oi spwiom4caT- al4lica.•
uci şi noutJ de oalJ•.• ·cd azţ dtrrHntfl{iJ
Ci ti torii acestei gazele ca ri se
a. cllzUl ctoşc4 şi c4 az.t Ip 4111/lµi a
- Na spui, femele, c4-i r� ne
.
găsesc aşezaţi în· sete cu râpi, -să mal aazllh".
scos nou4zeci şi noa/J. d� paj. -. clnţz((Î
înceapă chi ar de anul acesta p1an
.
Dar ftm1ia, ca toata ft1MU6, prilut d4 paki şi pauazecl şt nouil dt cocOŞ#l
. tir-ile arătate mai sus, şi auote111
Minisual, fuga cu j,µba 'n pTtlţap
amzlt;
fa
ŞI
tnverşanaTe
ca
a
sfJltaf
foarte siguri că n u vor greşi.
la Vodil, TJJT Vodd pune sit "'1�· "1. ln '11-rul ·v i i tor vom di1<:ula alUI
Ntculal se pnf4ca btralJ.
b.u şt s4 sun„ b.u:Lrmull. .cn. s4 . afle.
che-stiune tot în leglltbri cu viaţa
- faco, sll-ţl spun. Do' fnc'odtlttJ :
toatiJ ţara, că Ntcalal al MarttLidin.

ri t

I

setelor.

· (Ftagmenl)

A fost ul/4 datit un lt!gt' riuaz,
ŞI- avea o TtginiJ frurnoasd..
Pd�/au · amândoi, 1tJzfmoţl d4 z11p/JJz,
Cam ma1ea aTla fuTtoas4
Izbind ftmtlla castelu/ul · loT.

Talazal, şi pi<Te' vttkTii.

71

- Un ou.„
- . Vai lk m.Jn1, omule ! ş1 ·de caTt
ou 1' De gdln4 7
- "Una' dşa, maTt şi ptsbiţ ca de
Un oa

- ŞI

vin alfttţtU
Dt v 1gi con!tmpltJTi ptste apr!,
Şi broţile· i cl/Je, s:IJpând din pToptt/i,
Toi trupul sore va/uTi ii scapi!.„._ ·
Iar ngelt'n stdgtlt chemi!_ pe cafttnl,
Şi ti cdte unul s'arunc4
Jn mar.a t;mf/ati!. fru moşii oşteni

antu·I ?

Şl Necalat scoate de sab plopomtJ

roase, tl pune 'n
garll•

.

- Şi

raui soare/al

c•m

l-al/llcut, �batt ? Te· a

St!Rn•••

- Da' stJ Iaci, ft11Ult, til nu mal

...

Ies din casii

Femela, pllniJ de obidă ptniru r;il
tania bilrbatr:·stla, ft st sil alur.ge ' n

Vâ/toTii şi vântului -suit. . . .

O onlnd paTCelul, vi de
puuel caTe

fdlrldnll.
�

pe- Catinta tui
IT·uând Cil aftlt! la

lot lmplnge t a Tâl1;l ln uşll.

Vasile M11sta/IJ

·Crdin<tJ ! suigd

poaTltJ. la stol o ltactJ. Ştii lu a n a ?
Am ·sd - ţl · spun o po veste, da sd- taci.
soTo, cil mil ucldt Neculai. Uite dTIJ·
guUţiJ, a-if4cut-. azi noapte. -- doutJ...

Şi, când îşi adase pova ra · la 11tal,
· De- o'ntiflse pe scumpi! ·eoroaTe,
Prin gtntle· i' lungi · �I m ulote •de -val
Ea dulce- I prfri zâmbito:ue,. Incâi un fiu fOŞu nllplasn/c freca
Prin pieptul ttJcutularrege,
Ce'n clipa fatal4 ·a n monstTa pllra
Pierdut; 'in afaTIJ de " ltge.

ta alogdnd la

Clnt ?

Mihnea Obnar.u

, ailt

N1C11lal I
AraorM- <U- ·mine !
Z4a, Catl•d!-1 · :DC!l4
l . oaa 1114Tl,

aşa„.

/ÂT ·•lla '- . lflallJ·rnttZ1ftJ·
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�o 4°e'_P..4.it. iJ �q �i_
tirg'111_ilri;1!/l,
CD ·g'dlrzF-gâf·fl- affi

cac(!eţl, · 23 ·
·19 l.nctJl/ofi, 26·
t:i!te11<J·ijeltui •th · paL • • : ·01

iNtoal1d :a1

Martel-9"0mliJ·
ZMll prlll ' jDllOllle,
·c4 sare'n captzl celor Gl"I -'iµrle şi
�- t1r-1-·ar11u ·f«··11t1laL • •
- /)aT, tJ4aogd V�4. s4 IJD mai
span�fi'lil �dma "dl-t -fac · de biata
MaTla !.„ O a&lde b4rlJo14-s4a I

loollJ

Gh• .Vllducu·Vlad

P rimăvară
Se desprind ba farmec zorii

Cu chip de prlmil-..arl .
ŞI mugurii, timizi pe r•m,

Incep iar sl rilsaril.

- Namal Dumntzea ş/le•. .
'
c asta· i un
-. 54 ştii, biJ1/Jate,

Din toţi ctJţl dlzaTIJ in ·laTgu-ouan
'ftşi numai unul ia fofil :
f; p
i it4 la pitptu· i, de tânilr crutLan,
Regina de gât I s'agaţil.

sa.tă

cacoşt:

st!-l

daTut TIJa· ?
Neca/al ofleaz4.

U'1 tTup de osia� e bdtaie de ioc

I

a.3'114

de ou4; cl2 a c4zat- clqşţ/J. şt a- s�Q.t.o

an oa de cunlJ, osruns d4 el dlnodins.
Femela ia oal, st uillJ la tl,. 11 rni·

vad4 de btJnuf, apoi pune mana la

/De

S1Ztal Cula{e, a fiJ�ut �i "4!1-lfl/I.

li scoote o voTbll. lml fac �ea111a.

U1tt: azi noapu am ftJc11I un ou„.

- Uite-l.

o,ad1t4 · Ttgin d ll

OficaTe - s'tu.vâru-l lnghite pe

· de

carc4.

Cu-d tindt/OT sale uvollă,
Şi stropi a1u1uând ţ;ân'la ddn şii 'n p1idvoT.
fa, /una - i _vuua de pe /JolltJ. -

T4cdnd se supun la poTunctJ.

Arionl
larllllar. .

Gheorghe

Răsplata R19gelui

·

NtcaltlltilJiMa--'a;ş111lilJ ·bm.'o

� �« s111t:t
fu li

se . planteze cu

,µ;.. ,

mlneatt! tjlfligt!/Ulpes1S41>.Vrea adk4.-fl
sll ş/le
/4flitz · 1111 po"k . ţinL

p•.i�rdul'ţ"i . '1e..-i•.:Jf
- l•tr4
�!.JDtc, ·et!. · uif' m � · $

llll�te

_ rpgmnea deluroa
acelea dtn
s.!1-au
fost aşezate ; d u p! ·cum se ştie m ai
mu lf"p; in _ văgău.nl de dealud, coasla �ne1 p.!ld url, la u n__ .vad de apă
_
sâil !te treceri!"
-etc. -t1'l:.-- :
Nevoi�- de apll - căc�. ·� al: u-şor
o g�eşll la· 1potţlelţ- un111 de!il;-1e:•
cât �n v�rful du!,_ adăp2stul. din llm·
pul 1 er� 1 1 contra frigului-şi · poate,
ş i mat fente d e acele crunte
năvăl i ri men\ioaate de istoria neamulul nostru, au . fost mo ti ve l e cari
�u determinat p_e bunicii. noşt� � .de
_
a aşeza satele ID loc uri l e ammhle
( • de a bate parul •-).
•
.
.
.
Aşezare practică ŞI ch1 bzu 1!<1 .
Dar cu v r em ea , apele sli pând
��
.
ş1 ma ica, au dat loc la. râp1..,.-m1c1
la început, � � evărate prăp ăstii în
z1lel_e de ?stliz1.
.
.
Ş1 an oe an, natura_ ş1-a
eoniinuat opera aceasta de a_dâncire şi
_ . or.
l ă rgire a rap1l
Mâna omului
neintervenind la
_
ti mp, di n sate cu frumoasă aşez are
şi cu întinse şi bog&te gos pod ări i
au aj un s locuri de rmnă • şi cu
leama de ce se mai. poa te tn!âmpia cu asemene a prăpăstii î n m ij-

iOVESTEA UNDE_ OlJj .

r-•':.;"-"•4, ��„

. ·• rn -��� �
J$1or-,�Jjllo;' ...,,.. � &
d�•�gili luâilit lilfa � (fti

Plilplnzil ghiocel, ÎJI erlng,
Snrid voioşi la -soare,
Din lilrile slrillne vin
Puzderii de cocoare.

Şi plugarile la arai,
Pomesc de·acum spre glie
ŞI bre:<Jlele se'nlorc adlnci,
In tril de cloclrlle.
Tresare codrul ca dln vis
mlndru se rllsfa!il,
In vnjil tohll pare prins,
De c.lntec şi de -.lalil·

ŞI

ŞI cit mii simt de fericii,
Cil vine prlmilvara I

Iubito, ttl mai aminteşti
,
C&nd - ne'nlalnft!lm noi seaţa.1-·
Ş'alunci era prlminrl
Cu rase dnlcl 'de aoare,
Cu c&nlece prin vili tl lunci
ŞI vlfinnl .fn- . floare L..
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Hristos a l nviat !
c�:!:�:.���!:,.m;';1�aod
�.�'·.;-.��.d��;.�·••ri

.Biruind puterea morţii şi sfără
mând încuetoarele iadului, Isus a
înviat a treia zi în revărsatul zo
rilor, şi a eşlt cu slavă din mor

mânt. ŞI fără I de veste s'a făcut
cutremur, că î�gerul Domnului po
gorîndu-se d l cer, a. prăvălit pea

r

,

.

Aşezată în pragul primăverii,
Sărbătoarea Invleril Domnului . este
şi sărbătoarea învierii firii-sărbă
toarea înoiril sufletelor noastre,
Se cuvine

� �

::i�-

lnvllnd din �ortl-Hristos a ade
verit şi celor mai puţin credincioşi
�-�l!!�t;�t;!!�C:� Ş� f!!!ţ�f�I �! �tăzi

deci ca la această

mare zi, să ne înăl(ăm cugetele
către Acel .a cărui via(ă pămân
tească a fost au·mai blândete, bu
nătate şi sacrificiu şi pătrunşi de
înaltele Sale învă(ături să căutăm
a aduce o înolre şi sufletului nos·
Iru luând hotărlrea nestrămutată

mllloane de oameni se bucură cu
adâncă bucuf,ie de această înviere
a Sa, prin care lumei vleaţă nouă
I s'a dlralt.

Leg�mânt
lnlre

Şcoală, Biserică şi Armată
Biserica şi

Armata tre

bue s! fle . n edespllrjl te în munca
de îndrumare şi de ridicare a nea
mului.
S cual•,

Scoala luminead mintea, clllllo
zind-o spre bine.
Biserica ne .face mai buni, nm•
piâodu-ne inima de cele mai înalte
şi frum oase sentimente.
Armata sporeşte pu terea tr upea s
dl, întllreşte �oinja şi culti'll stll
pAnirea de sine, oteli nd sufletele.
ea întrupeazll voi aja poporulu i în
vreme de rlizbolu şi trebu e sll fi e
şcoala voinici najionale în t im p de
pace.

gătura

intre

Dupll cum

e atAt de

slrAnsll le ·

minte, inimă şi vointi.

tot aşa de strAnsll lre buc .si fle
le gătura intre ·puterea de preElltire
a ml nţe i. aceia a i n i m ei şi aceia a
voinjel.

,

Şcoal a Biserica
şi Ar m & ta !re b1,1e si lucreze .laolaltll;
sll fle împreună, şcoala sufletului
naţional.
Unde e preotul şi lnvitlltorul, a
colo 'fli
11 şi oştaşu l . Su n etu l lor
Pentru acrasta,

tate de El.
Iar astăzi când Biserica Creş
tină prin glasul preoţilor şl'n sune
tul clopotelor vesteşte marea bu
curie. noi cu toţii-tânăr şi bătrân,
bogal,şl sărac _...,._. să . ne ...aprop•

· prin marea d ra
credlntli elitre Acel a că
rui sfânta înviere astăzi o sărbă

goste şi

sufleteşte şi uniţi

toilm-cii

sl zicem :

totll

Hristos a înviat
GHEORGHE ARTENI

Vileai· Plllcia
iaviJ,ltor

trebuie

să fie fsvorol

băr bat!, femei şi

A

oameni,

copii.-penlru lu·
mina, hunl!tatea şi puterea lor.
Pentru acest cuvin!. Casa Şcoa•
lelor, Casa B•sericei şi Bi u r ou l
Educatiei Nalionale dela Marele
Stat Major al armatei s'au h otă rî!
să lucreze împreună pentru cultura
r eamului române sc.

Legenda
ouăia.lor roşii

vtsltasdl

a vtlnd cu sine şi ttn
t btltut ln lrtrtf< şi pe

pe uctnl<l dtspn ln vlata

coş ru oud s·a
_
Pi t # ca g1oba

lo

l-a spus : Pliat,
Pi/ai nu dddu

la

Pliat,

ristos

muTt

in

tnvlat.

şi

Dar

suflti

Hr'slos a lnvlct.

cTtzdmtJnt

atunci

Maria ca convingere li rtpttd: Ascaltd
H

a

st vor

a cest coş. aşi puita crtdt aşa ava.
Dar minune, prtvlrt/1 lor lndrepMn
da-se spre coş - din alllt-oudlt toate
dtvtnise roşit, ade•trlnd lnv!rrta, vrs·
- Cdnd

lnro,t

ttM de Maria Mafldaltna.

.-„ .

ln•tltutll

,

•••••

..

p cJ

•

•

•

•

•

•

•

•

SO • .
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Administrator : A . CARTU

Tlcerea nopfel este lnlrerupll de
d!ngllollut clopotelor, a cllror sunet
lmpreunll cu !llcllilul toacelor de
leton şi fer, formeazl un adevlral
concert ,1 prin care ne chlamll
• Venlfl credlnclo,Uor ia Inviere I
Copil cu pllrul blond, lmhrllca!l
· ln haine noi ,1 curate, cu lumAnll·
rlca la mAnll ln11oflfl de cei mal
mari al lor, frafi sau plrinll ffi tn
dre11p!il paşii spre s fl nlul loca,
pentru a putea H chiar la lncepulul
sfintei slujbe. dnd preotul lesl ca
.lnvlerea• 11farl. Un murmur tainic
este ln tnlreg vhdahul, Iar drumul
'faplelnl. (calea robilor) pare ci este
mai lumino s. pare el ,1 suOetela
celor adormlfl aunl !rezile la lumlnll
bucurlndu-se şi ele, lmpreunll ca
noi. cil Domnul a ln•lall Toate
· drum�rile annl pline de lume, ca e
' nu .are altl dl recfl e declt biserica.
'
ln toate sa tele fi orafele acel„
. .
·'' dor t•lnfc stlplne,te pe tofl, ere
. !llnfa Iar se lnvloreasll, speranfele

•rr.u e•lnt •' foii pini •I erei mal
lmplelr:lfl la Inimi. suni ln mod de
os ebii snhllmitalea acestei sfinte

alrhltorU
O Doamne 1 Mari ifi sunt tainele
Tale I Cine este D u m n e z e u
mare ca Dumnezeul nostru. Tu
La glasul preotului .Venlfl de luali
lumlal" crecll nclo•il 1,1 aprind Ju.
mlnlrlle dela acela a preolulnl. ca
un simbol, , 1 ca Indemn ca al·•I
apriodll c andela sunetului lor •i
din lnaltele lnvllfllurl ale Domnu•
lui, care prin glasul slujitorului se
propovlduesc credluclotllor. Ce
nevoie se simte astlzl ca •I noflrf
credincioşi al se adape numai din
sfintele lnvllfltur:I alt Domnului al
cugete adlnc la Acela care din
moarte la viafl şi de pe plmlnl la
cer, ne·• trecut pe noi. Ce nevoie
ae simte ca duhul veacului acestuia
fmplestrifaf cu alitea lncllnlri spre
pllcal. sl fie curlfal ,1 relnoil. şi

Ltzenda spane cd Maria Magdauna

Sa din morţi şi

„

�N · · · ·. „ . .

;l.B�
pluga
ri· �; . 'eO:Î�Î

fUftCJlona.rl

a 1t••••• „...

ARTE.N I

outlle

din

I

adlpat num a i din sfintele invajlltur1
ale Domnului, care se potrivasc de
minune pentru foale li mpuri le şi
pentru lofl oamenii.
Sllrbltouea lnvierei Domnului,
care este fi o sl rbl loare a prlml
verel, clei cade ln cel mal frumos
anotimp al anului, sll fie pentru
noi un prilej de tntlrire al crecll njel
•I al dragostei Intre frafi. de în
lrarraare · cu marile virfuji creşU.
ne,li, de rlbdare. bunlltale, nlldejde
ln destinele n ea mu lu i romanesc ,1
ln Isus Hristos a c ll r u l sfAntll In.
vlere sllrbltorlm aslld.
PR. D. DUMBRAVA
BArlad

Hristos a'nvlat
Ş'au tremurat stfptfnl/ lumit
La glasul bldndulul pra/et.
Ş-un duşman au oăzuf fn fiul
Dulgheru/ul din Na za, el l ..

/f.I n'a

uenl/ st! riisurtfleasctf.

D40gu// pe jos, co/lndd lumen„
Nu urea pieirea nimtfnui ;

ŞI

mulţi hulesc fn urma lui.

Şi tuturor deopotriutf,
Importe darul lui ceresc. Şi celor cari cred fnlr'lnsul.
Şi celor ce-/ batjocoresc.

Şi câlb dragoste-ai odus I
Cdt bine, cO/ă fericire.

Şi oamenii drept răsplătire,

Pe cruce 'nlre f{}/hari te-au pus.

Au rds şi· le-au scuipai fn fa/iJ.
Din spini cunună fi·au /6c11f.
Şi. ln deşarta lor trufie.
St6pdnl asupr6-/i s' au crezut...

Voi Io/I. ce-a/i plâns în fnluneric
Şi nimeni nu u'a m{}ng{}ial,
Din lunga voastră 0ngenunchiere
Scu/afi..• Hrisfas a lnuiaf I
A. Vlllhujll

S C R I S O A R E ")

plecâ11d de la mormtJntul Domnului ro
s4

R

eşti Dumnezeu. carele faci minuni.

de p utere la

care să vt n ll milioane de

N

•

INVIEREA DOMNUL Ul

tra de pe motmânt şi a şezut dea
supra el. ŞI era vederea lui ca
fulgerul şi îmbrăcămintea· lui albă
ca ia viito r să păşim numai pe
ca zăpada. Şi r de frica lui s'au cu- I căile cele drepte şi frumoase ară
tremurat cei ce păzeau. şi s'au fă
cut ca · nl�te morţi".
lată cuvlnte!e prin cari Sfânta
Scripturi ne ţi.ce cunoscut minuac
d
i de ani în
�fll j �� -'n. _

U

L

P�ntn.

Piu gar<, vine prim Iv ara cu flori şi iarbll0ncinglloare·,
Cu illlluri albi şi r � ndur. ele, cu foc lu rarele de soare ;
Ascultl glasul ei ce-li spun e : all le,1 la timp cu boii, cu plu gu l.
ŞI sll rhlornl adAncl brndl, ca sll·fi sur Id I iar beltugul !
Plugare, 1eamllnl0n fllrlnl dmlnfa coaptl •i aleasll.
Sll nn-fi rlm A n ll nici un petec necultivat pe IAngl eul !
Şl"n clntecul, clin slllvi albastre. ce·I toarce vesel ciocârlia.
Noi tlim, el lu munce•li cu rlvnl '1 cu sudoare atrope'lli glia.
Plugare. vezi. ca rodul muncii al intre·n casa la allr11cll,
Sll nu·fl llpseascll-aluncl, clnd pomii suni lnclrc aji de'promoroacl!;
CI cum e toamna plin de miere drgullorul stup de albine,
A,a clmlnnl !lu sl fle cu zile vesele, senin e !...

•) . Oia

„Solia Moldo.ei"
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IACOB

oc

d·l a• • l Oh.- Mib ailescu . şi la
care
cor s'au asociat şi studenţii din comună.
La pl e carea cor1egiolui au rostit cuvinte
de adinci durere pentru timpuiia pi e r dere
a tânărnlai Iacob·Arteoi, d-oli: Hara l amb ie
V: Artenl ele• anul IV Comerţul Supe
r i o Bârlad - leat cu decedatul şi A.
Cartu iovăţător Vil toteşti Pălcin,
Muiica Dumitrache Dodeşti-a intonat
pe o bon ă parte din parcursul dr um u lui
m a rşul funebru.
lntr'o formă care a i.mpresiooat adânc
pe .:ei de fat!, a vorbit la biserică d 1
G eorge M;cu Oclabăseşti, in nomele tine
retului cu care Jacob Arteni şi-a Petfecut
o parte din viaţa s.a.
·· La mormânt în jalea. ultimelor clipe
când bolg!rii de pământ stăteau gata să
se pră val e peste s1criul celni ce · a fost
Iacob Artr ai
a vor i>it d-l avocat Gh.
M1h.!iltscn a ră tân d dnrerea şi jalea tntu.
ror membrilor familiei Arteni cât şi a
celor ce an cunoscu� apreciat şi iubit pe
Iacob Arteo i
l n asistenţă , in afară de memb rii fami
liei locali, a iolregei populaţ1i a sa tulu i
Văleni �i imprejurimi se remarcă prezer!ţa
d l u i Doctor I. Arteni Uogh eo i la şi , Hris ·
tea Arteoi inginer Bucureşti, Neculai Ar·
teni învăţător Bălti, Zaharia Art e o i iovă
. ţător laşi, D·na şi D·I Oh. Popa învăţă.
tor Podeşti-fălciu, D n a şi D l A. Cart u
in•ăţator V1ltotcşti . Fălcio, D-na şi O· I
Avocat şi pro prieta r Gh. M1hailescu Halta
Văleni etc. etc.
De punând o lacrimă de durer e pe mor
mântul cel ai care a fost I acob A rteni
din adâncul sufletului zicem :
Dumnezeu să-l ierte şi a mintire a faptelor
sale bune şi a Yi· ţii sale stinsă prea de
ne me să rămân! spre pomenirea numelui
său ia veci - A mi o .

n

Oup! aesfârşlt de grele şi iodel agate
suferin li-s'a stips din viaţă in d upă a
miaza zilei de. '6 Martie I 934
rele 5 p.
m , la casa p rfofil or săi - tâoăruJ lacob
I. Arieni din satul Văleni comuna Săseşti
jad. P!lciu.
Absot„ot a 4 cl ase secondare, el pl eaci
în toamna anulai 1 928 sA·şl facă senicial
militar intr'on regiment din Basarabia.
I arn a groza.! di• 1929, precum şi pu
tin a intelegere din partea celor în se. ma

::i

<,>

·

cărora el fnsese încredinţat penho pregă
tirea sa m ilitară , il toaraA pe patul sufe
rinţei şi de care n'a putut scăpa decât pria
dureroasa sa să •ârşiro din această •iaţă
pământească.
Pire bl aji n!, şi cu foarte mare tragere
de inimă pentru lucrurile bune, ş1'0 spe
cial pentru promovarea culturii sale per.

vârstă

-

n

-�evisti. d�-4od��are ·�r�şti.ol şi cult nra lă

-

apare Jucat. Director: fcoo. Oh V. Şuşnea •b. 50 l ei. !noi.ou.
Director: V.
Pe trescu strada Meteor 53 Bucureşti 6.
N•anwl Romdnac p'111ru Popor -Poodator
N. I orga apare de dooll. ori pe lună, B-dul
Schitu Migureano 1, Bucureşti ah. I 00
lel. Pentru! studeoţl şi elevi 60 l ei• •

;

Poporul Rod/dMsc.

- Poaie pentru folo
sinţa mu nc iţorilor de la sate şi oraşe •
paro de 2 p• ! n oă, Gara Cbitila·llfo•.
(Rhtul in nom.irol viilor}

jocurile noastre

r

mâ inel e lragi, di nţii strângi, de
p ic ioa e im p!agi .
X Nici af�r!, aici ia c a s i, aici in ce i
nici Jo p!mâilt.
X La un capăt foc �i scrllm, iar l a
c lălalt uo neb un .
X Puge omul ca si sc�pe, el ii Jiâe
tot de spate.
X Ce trece '.pria fereastră ,de ou se s p a rg e
X M e ge iarna pe poia nă şi· i gătită ca
şi o doam[lăi
X Bute peste bote •ns coa dă d e •nlpe.

Co

e

r

X

A nghel i â a

·

şade'o pene

Taudalio Yine şi cere.

Agh eliaa no se iodoră

Tl!lndalin• line şi furA.
X S! se aşeze nouă cai in şapt� grajduri.

X Găsiţi 3 cifre care adunate sau io m ul- ·
ţite

ia tre

:

ele ·3ă dea acela� rezultat.

şi nn se ameştecă

1

.

X Un b u toi cu două feluri

de

băuturi

X Am o c uco n ită ca două rochi&e. câ nd
�e d esbraci tbată lumea lăc1ămea&ă.

le:ie moşul dia colibă cu nasul plin de

mămăligă.

Atelierele Grafice

N.

-

Post-scriptum Ia . Am intirile
din război" .

-

-

P. S.
To.,.arişilor m� din rizboî
din Regi
mentul � am aparţnJ�t şi esa, 6 rog sl ml ierte
de •tAtea şa at.ltca luaun ktrecate aici
dar
c:ari acolo aa-nat atlta importaaţJ.
Spatia! restrlm al nnei gaete de provincie m'a

-

obli�at la multe fi oedorite rednceri sau suprimJri
- 1u daci pe alocurea Jui:rnriJe no •'•o expas in
c
t=
r::d rit n: : ��
a.n simpla JÎ motlest
de (ari c!roia ii
l1pscşle poate d.arlll po•tslirii, Jo plus cJ cei 16-17 ani
trec.ati de ataacea •I" scaza la bani Parte uitar11.11
al.Atol" lucruri eari s'ar socoti de pafin! imporlaniJ
.
azi - de foarte mlll" e iot&rts alooci.

�a�

�o=� · ::sf:rm
�
ladţllor

Poşta

X De ce pop muri fără să-li dai sufletol?

-

şilor. Dumin'că 1 1 Maflie crt. i s'a
făcut instalarea de către D-1 Dr.
C. Angelescu Minfsterul Cultelor l a
care a as · slat I. P . S. M itropolitul
Gurie at Bbsarabiei un mare sobor
da preoti. precum şi un numeros
public din Epa r hi e şi restul ţării.

note exacte

Pug ;
Când ii dcs!eg,
Şed.

X

-

Dar amintirile saat amintiri...••

doi boi.
Câod Îi Jeg,

Am

-

li Vineri 9 Martie crl. P. 5. N 1 ion
Criveanu a fost investit de M . 5.
Reg�le C a r o l ][ ca Episcop al Hu

Revlsl' şi ilare, prlmlle la rdacfl'
Calendarul Poporului - Publicat de so- ...
cietatea peotrb cultură dia Bucovina, Pa
latul Naţlonaf: Piat• Un irii 3, ab. 50 l ei.
Cu.vant BlllZ.--:Asocia(ia Creştină „ Patriar
hul Miron". �ucure�ti ab. 60 lei. Foaia
Plug:zrulu.i.-Gamera de Agricultură Cons
tanta ab. 80 iet Oraiul Satdor.-Asocia
tia l a.-ă tă tori �or sectia Covurloi. str. Li
b ertăţii Nr. Iii G ai ali . Ordniarul. - Di
recto r I . Margetich Mehadia. apare sAp
lA minal Bb 100 lei. fsvorul 7drrt4dairii.-

-

-

sonale - el lasă unanime regrete îo su
fletele tuturor celor ce l- a u cu ooscu L
Io
numai do 28 an i, Iacob Ar
teni s'a dtspArjit de aceasti viaţă, tocmai
atunci când ea� ii apirea mai snrizitoare
şi mai plin.I de �peranţe -- iar el iodl
tnşat de iluzia ;aaor prea frumoase pl anuri
de vii tor s e si mţea mai cu putere iodr.§.
gos tit de ea.
l omormâotarea s'a făcut cu uo deostbit
ceremonial ş1'D prezcoţa u u i extrem de
nu m roasă asi�tcnţă, în dupi amiar.a •ilei
de 1 1 M artio l 934.
Uo soare f rDmos şi plăc ut a favorisat
pâoă şi pe mi �ii copilaşi dâoda.Je posibi·
Jitatea ca să iFa şi ei parte la acea!'t.!
trist! so1emnitite.
Servi ciul d i �io a fost oiiciat de preoţii
V. Ciobanu Viloteşti, Steriao Guţu Săseşti
şi !ooiţă Ci ob��u Dodeşti , iosoj'ţi [ii od de
cântăreţii resp,ectivi.
R:!spuosorilC au fost date de c o ro i f1ă
căilor si fetelOr din sat condus de către

e

-

r

,i

! �1sc��

oa

pct fi chiar

Admlnlstr�

S'.a mai pri mit abooamcntul

de la

ur

mătoarel e persoane cărora le mnlfamim ia
ch ipul cel mai călduros :
Doctor Ioan Arteoi Spitalu l Uogh en i

�

jud. l aşi 100 lei ; Preot Arsene Ghermă
neşti Toto•a 80 lei, Cost. I Postolache
agricul tor Văleni F.1Ucin 30 lei
I. I acob
lnvă!ător Roşieşti Păl cio �O lei, Pavel I .
Bagd21sar agricultor Rc.şicşti fjJciu 60 l t: i
E n e Agacb e administrator Moşia Bog h enj
�oşieşti Pălcio 60 l ei, C. D. A g ache ma
oufacturist �oşieş:U Pălciu 60 lei. CJasa
III prima ră Roşieşti Fălciu 60 l ei, Gh.
e. M•hailesco iovătător Roşi e şti Fălciu 80
lei. fm i l Pischer Şef Reg. Silvice Roşieşti
fălciu 80 lei, Oh. Popa io•ăţător Dod eşti
Fălciu 40 Ici, Zaharia I. Arieni i o• ăţă tor
Ţoţora laşi 50 lei, Nic u Ba diu agr i co lto r
Văleni Păkiu �O lei; Grigore To ch i lă în
văţător Răşcaoi Totova 8t lei Preot C.
Popa Stoeşeşti Tutova 80 lei.

;

la drum lnalntea tovarilşîlor tăi.
na piui niciodată; pe drU(Tl r;ării
sil sd nu apuci; vama lmpărăltasdl
sil nu o�ouşli; şi la crâşma utide vei
vedea , n.voslă ldnără şi btl'ba/ui bă·
t'd" să na do�mt, cd ln asementa
locuri st. adund oameni de loatd mdna.
să

SFATURI PRACTICE
Pentru a feri paserlle
de boale

Luaţi ze_ce Kilograme

de grăn o ţe şi pes:e

ele tnroeţi nn pumn s a u doi · de var .stins.

M es te ca li până c e
pere

co

prafa i de

var

-

toate boabele se aco
şi apoi, daţi le pă

I

sărilor să le mânioce. Pa ce ţi aşa J 6 . 1 5
a î n cepu t v a ioceta;

1 H e şi d a c ă boal a

pun

kgr.

de

a poi

� �evin frumoase şi
şi se

umblând mail pe

băm de mai multe ori bulgărele de sarP,

scrum

fierbe,

ap i

Jos

şi se

se

ung

snot a pă·

şi ridicând dealuri.

sllbi,

varza acri'll JI moarea
de varzl

Cari oui'll sunt bune de clocll

Se recom andă celor ce suferăde stomacb

Pentru cl oc it e bio;; să se pună numai

bi ne să in 

slab, de gaze jntrstioale, cei anemici (fă.

trebuioţăm pentru scos pui ouă de găini

ră sânge) pot

tinere. Puiii eşili din ouă de g!lni tinere

mânca acest

şi ia curând vor c4păta

sâat slabi, fac m ai puţine ouă ; iar ouăle

lor ou suot bune de clocit.

fel de varză

obraji

frum oş-i.

Arsurile la stomach

Mândlirlmea de piele
dacă

le

str!Juci toare.

Oamenii grafi pol

Dacă făina este odă tare, atooci schim

opreşte

loc.

rate contra m uştelor.

Sarea are puterea să sugă umezeala şi
să oprească stric area făin ei.

Se

- da.el

6pol le dăm

jumătate

4 cepe

ramele şi el

făină stricată.

e

gas. şi

Se ia o

punem cam în mijlocul

sacului, a pol obocul ui sau a lădoiului cu

No

stropim cu

ş�roburi

dia

m ulte ori

Cum se Jlerg ramele
poleite

Ca să opri m stricăciunea. foim uo bul

bătrâne.

ma· i

ruginite

Mutelcile

Se scot uşor

de tutu n se fac foarte

Când se strici fllna
de pop UJOI

ouă de g-ăiui

cele

li mâia este prea iute.

Scrumul de tutun
Obiectele de metal freca te cu

iar dacă mor la alţii, ale voastre Tor scăpa .

găre de sare şi-l

.,

de

c u limâe, însă

Se vindecă

frecăm părţile at ins e

dacă

lingură de bicarbonat

d ela

cu felii de po rtoca l.ii . Se poate încerca şi

fa rmac ie) .

luaţi

după m•să o

de sod4. (Se cere.

Ştîrî şî înformafîî
. Doi
n�uşit se
citătii, să
la câteva

profesori americani, au .
zice prin ajutorul electri
învie din morti oJmeni,
clipe după moartea !or.

C:S ln ttrma unei operaţ ii reo11ite, o fe

meie bâtriol d e

90

din

ani

German i a

şi-a recăpătat vederra. Ciad s ·a dus
acasă şi şi-a vlzut feciorii .şi nepo&ii. a

cu pri a s'o o bucurie aşa de mare iacât a

� .!.!.' S!l_r_ş.!!_I _l.!!!J.!!_i -�. !'��i_e _su

murir.

veranii Bulgariei au făcut la Sinaia
o vizită M. S. Regelui Carol Il.
I Gazeta ,Cavant Moldoverusc• est•

singura publiceţ'e periodică populară apo·
litică dio Basarabia scrisă pe înţel esul tu
.

turor .

Ea a incepat sl apară inCă îaainte de Unire
del a I l an oari e 1 9 1 4, liiud oc:oesă de cei
m ai seamă l uptători pentru desrobirea

Basarabi ei de sub jugul tar:ist şi unire a
ei cu pa trie mamă. Unirea Basarabiei s'a
plămădit ia cea mai mare parte ia re
dacUa acestei gazete. Din
1 926 "cu„
vdnl Moldovenesc" estr: editat de asocJaţia
Culturală „Astra Bas;Jrabiei• , singur a so·
cietate cul tu rală activă din Moldova de
peste Prut• • Cuvdnt Moldovenesc,,, nu face
nici un fel de pol itică de partid; este ga
zetă c u şti ri din toată lumea şi tot fel ul
de iavătătnri şi iadrumărJ folositoare pea·
tru trebuiotele norodului moldovenesc din
B · sa rob ia . Sîngera ei pol itică este instă·
rirea morală şi materiali a sltenllor noş
tri prin cultura na(ionalA.
Gazeta apare odată pr sl plămâoă in
format man. Costut abena mentulu i e 1 20
l ei pe an. Redtcţia şi A dministraţia str.
Principele Nicolae Ni-. 25 Chi şinăD .

anal



- După moartea lui I. G. Duca
şi a marelui savant p rofesor Dr.
I. Cantacuzino, ţara noas t ră a mai
pierdut încă trei figuri reprezen
tative : Teodor Mihali ulti m ul me
morandist dela 1848, Vasile Goldiş
fost ministru şi Ştefan Ciceo Pop
fost p reşedinte al Camerii Rom!lne,
toţi mari luptători ai cauzei naţi
onale.

- Io Praga (Ccbos!ovacia) iacă din
anul 1 9 3 1 1 s'a hotărât ca orbi i să poarte
pe strad ! uu bl!ston al b. Acest semu
distinctiv tret-ue si-i ferea sc ă de accidente
pe s trA i l e frec�entate iar publicul să le
aco rde a lec ţia pe care o meritA.

::

- Ot:Tmania face mari prrgdliri in
vederea unui eventual rdsboia. Pregdfi.rile l!i
se tndtl!Dpld ln primul loc spre lnldrirea
aviaţiei şi in al li led rdnd, spre eucatarea
de diferite addposturi ln pdnutnf.

,

= ln ziua de 4 P.:bruarie a. c.
în biserica si. Dumitru din Bârlad,
a fost botezat de către Pr. D. Dum
bravll, evreul Bercu Gelbert primind
nvmele de Vasile.
.Naşă a · fosr Doamna M . Dum
bravll cu copiii.

a. 1;. ln. op·e
Ilie din Bârlad, s'a oficiat

- Sdmbdt4 3 Martie

rica sf

Pusvftua

Chira

-��t!.o.,t��!.�!..�i ,P.���t .!.a -�f!,a _'!l!!!!!..ă
1todor Rtl�cairu, originar din vllik
noas/;e (R�şcanl Tutovo).
prohodul

dectdaut

• Pr. D. Dumbravll dela biserica
sf. Dumitru din Bârlad, a fost numit
confesor al Penitenciarului . din lcl
calitate precum şi a cohortei cerce
taşilor Bogdan Voevoj din Bârlad.
• ln Stalei• Unite (A=rictz) <Sie un
ceas d• pef'le rrue umbla tk aoo ani fdr4
sa fi stat vreodata.

a Duminică 18 Februarie 1934,
s'a săvârşit din viată alunecând
de pe o stâncă şi căzând intr'o
prăpastie, Marele Rege Albert I al
Belgiei, care pentru eroismul cu
care a luptat alăturea cu poporul
său in marele răsboiu mondial a
fost supranumit şi .Regele Soldat".
România ia din suflet parte Ia
doliul Belgiei.

• A apirut Nr. 7-8 an. VII pe
Jun\le Martie şi Aprilie 1 934 din
·CATED�A· revistl! s pecl al ll pen
tru serbări şcolare şi cercari cul
turale.
O recomandăm cetitorilor noştri
şi în special invătătorilor, pentru
cari • Catedra• iaseamnll o mare
economie de timp, mu nci! şi bani
de oarece găsesc lesne şi g sta ar an
jate bucăţile de cari au nevoie pentru
serbări şi şezători.

Abonamentul pe art 60 lei, p entru
elevi 40 lei şi se poate comanda la
Gaiali str. Cuza Vodă 45,
""' Un balon rusesc a bătut re
cordul de ridicare ajungând până
la 20.600 metri inăljlme. Mal ·sus
nu s'a ridicat nimenea. Ce păcat că
la �coborire rupându-se frănghHle
care ţineau c:Asuta de sub balon ,
toţi cei trei aviatori s'au prăbuşii
găsindu- ş; imediat moartea.

scrie
Neavând girant responsabil, fiecare răspunde de cei.ace

Peiu-BArlad
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„m� Noatruf'
Un cal · cre1tr t:tllll" ptlml la 5

CRIZA

O oale cn1te

pdtul 1a 1 ani. Lri tei

Trlim timpuri foarte grele ;
Crizli mare, jaf destul,
Nu e om ca d nn spunll :
De-aşa· viatll, sunt ' slltaL

r1 boiil.

ln gara Dolhasca

cam p4n4 la
p4strtaz4 'paterea maxlm4

la 6 ani. Un p<m uqte

3

2 ani fi-11

aju nge la · gara

Dolhasca se preiăteşte
să sar!r din· !rea. Nişte coacet.ljeal de ai
lai ii iotreab! s periaţi ;

Un cocoş creşu rom

pdiztJ la un an şi- şi pdstreazd pateTla

· pdnd

Pe rAnd, bllncile din tarii
Şi orice stab!Hment,
Industria şi comerţul,
Toate sunt în faliment.
CAnd şomerii cresc la numllr,
Iarna, face parcl'n ciudii ;
De-a lor soartl nemiloasl
Nici cli vrea sl mal aud.li.

·

ani.

- Ci vrei să faci Moişă ? Eşti nebnn ?·
- Nu-s

aebaa, plec la Pllticeoi şi
vreau să mi dau jos mai repede.••
- N u fi i prost c! mori. Şi aoi mergem la Pălticni- şi n a s!rim din tren...
- Treaba voastră, co sar.
- Şi pea !ro di ci ml rog ?
- Pentrnci a spas conductorul tre·
n ulul c! la Dol b osca, toţi cari pleacă la

la 2 ani şi jumdtate.

. .

Oaji sare la vite. Sarea dll gust
de mâncare, ajotli muli la mistuire•
vaca dli lapte mai mult.

Pacem cu plăce.re loc ormi toarelor râa
darl primit• de· la elnil clasei III-a pri
mară şcoala Şal etea jad. Talon şi feli
ci tl m pe colegii in•ifatori care ţin s! le •
iasuO e iaci depe acum a1a: frmnoase- sim· ·
lămin te şi să-i iadrumeze pe c1i aW de

Nu ne mai sllbeşte gerul
ŢinAnd-o pe-acelaf. ton,
Habar n'are ci sunt unii
Firi lemne şi palton.

PăJticenl, trebue să faci cruce. Şi cu, mai
bio e sar dia tren, iosi cr11cci na iac J

Pricini
- lforoc, fi ne I
- Noroc sl dea Dumnezeu, aa.şuţe, -

sănătoase şi folositoare.

Apoi vine perceptorul
Tot mal neinduplicat.
Nu le crede el pe masl .
N'ai o pAine de mAncaL

Proces-Verbal Nr. 4

%ilti.

- Da, mălain, slăaiaă, ce Ya'a pi•allă
mai ai ?
- Câte puţin, naşule, da, am de toate.

PJătif, oaşole, cum

- Da, d atoria aia, când mi-o d ai, fine?

, Ed ocaţ;a• şcoala

- Apoi. iaca Tezi, d"aia nn-mi place
inti1o esc cu dumneata, că
prea m l'n tre bi de m ulte.
mie să mi·

De ale flganulul

Ua ţigan

Ţiganul cum
sA mai

dos, a pas şea ua pe ia pă. ;.a dat pinten i
a Inat-o la. logă.
Românul l-a zări� s'a Inat dnpă el şi
k· P.rins. Cir miaile •irate păa1a. cbate

şi

în chica · ligannlul

ii- întreabă ;
- Oe ce al forat iapa cioară ?
- 51· mor ci n'am furat-o, R:omânico I
Si nzi cnm a fort :
ea . m'am soit in carpea ca s! mâniuc

Eln. Arieni Mircea
O. li Şe. primari
Dolheşti.filcio

I

plăcin te,

ce &Tem

car& văza.se.clin tufiş:ol de peste· drum. s'a

Tatălui meu...

pl4culd. Tilnlnd li>rgu 1eodor con.sdlearrcu
noaa poziţie.
mhze;.JtWfnd partei din regimentul de: vd!l4/nlrdm ln sa/Dl M. Pe deasupra rwastra
tori .,.
..nU ·s.t. ne sdfimH-, şi · auzind crf.. ea
auoplane duşmane fac recurwaşleri. Cred
·
suat •id, vilu. s4 mii rad4... Toi el nU-a co- al n11 le-am scdpal Peduii lor. De acda
manicaJ la sfllrşi/U/ rdsboiutui, ca ofi�ral
aMbrt de ordine estt : A doua zi, la primul
"
foc de llln p4rdsim salul - semn cd ne-au
dir< regimen/JU s4u de llt!ndtori, care m a
•4zal. Şi /a&rul chiar aşa a şi /ost.sdUml>al /le mine, a fost isbit acolo· ltrplin
peste·caJna ziU,de 'aa t»ttr venil dillr iRanzk.
ln dimituaţa zilei, un obuz cadt la c4pva
Luni 1 4 Aupst. Sdzinrbarea fdco.14, tom· · paşi de mint şi comandanţii mâ de plutoant
pania mea su/J comanda sablocotenznbJJ.ui pe &are li chLmasem ta ordine.
M. se /ndJeaptd spu local ţndicot iar eu
Al doilea obuz cade tn. apropierea piua
m.ai rdorlln pt v� pozifit /nai o noapte · tonulrn I ct sta addpostil ln dosul unei cast
şi din /eriâre fdrd a lovi ln plin. Al lr<ilea
spre a da toate 14inuririlt· noati unil4ţi ce
obaz cade ava mai la rdsdri.J, dirzcolo peste
md. schimbase. A .doua zi la ora J2 zlua
dnmr lovind ln p/iA. plultJnul din conrpanio
plec şi ea. Las pt actas/4 poziţit 8 mor(i,
8 trai ce vor continua sd..şi duCJJ somnaJ . ce fdaa. baJalion ar..noi.
de ved l1Jsemn4nd ca /dnJmJ morm4nJJJ.Jai
Su.blocoUnoztal Bau esk lovit bi plin. de
loT, /oaJl unde ei au c4zul lup14nd p<ntru o schija de obuz ce i s'a lnjiplln abdomen.
· Cu faÎJZ ca POral - cum n'am vd.zut mc.i
patrie p neam.
Marţi 16 August. S/dnt� Maria. Un an
ot1atd an om /n viaţa m<a, sprijinit de doi
soltia/i, mai poate- aj� pt1ntt la pcnllll
dt la mobilizarea armatei noastre.
dt prim·ajntor, andt 111: durerea cdor dt/a/4
Un dael pahmic dt artilerit nt prev<Steşit o zi grea.
trLet ta lwtua celor rir<P/L
leşim din ad4poslcrl fiind ln aşteptare.
Alt. obaz isbeşte un •işia la ctI{iva paşi
Pdrdnd a s< potolipuţin lucrurile, primbn · /Ir faţa noastrd şi-l faa buct!ţi. Ordon pas
ordin dt a mttge la marginea unei apealugdtor spre nullul de sub coasM. Ne .
spre a /aa boit. Apa r<Ct dt toi Solda/ii adllposltm am/o c4t pul<m m.ai bine.
tzitd a intra. Sprt a da un •:umplu, intru
Peste zi CD/li a face legd/llra ca /r<twl d<
ea cel dint4i ln ap4, dar gesttd " avut
bJptd şi al regimenJa.r fJelflra aprovizion..ana
pes� o zi armdri Mpl4.cuk pentru mi!U.
cu uU MCt3<Ue.
lunarile /nap a clocoti cu furie. Din. linia
O f�m.N aJreia li lnllsnisem transpo1f,Qrea
a ceva dUr avutul ei cu cdrufe/,e companiei
I primim comunica.r�a c'au fost a.fdcaţi cu
spre aJJ. Sllt llNh ea cu<ha a fi mai la .
gaze. Timp de pienJrtt nu era. /n. grabd ne
ad.dpost - lmi tri1nt.te dupt mulfumire.nqt.e
lndreptdm spre ltxal de adunare, ne echipdm
palr.a.n P rrto · doad J.nicere.
şi st4m gata 3pR a face faţd oria1rei evl!nluali/4P.
&aJD. f<mde.f /..o. u-mi putea folosi mk
Intre timp caai a inve.n./JJria matu/al.ul
acolo darul ei!. •.
de rllsboi tap/Drat, dar o noud •<Sie: Mai
Rdcit probabd dela baia f4cut4 erl, /nap
spre dreapta frontul <Sie rupL Armata rusd a. m4 simţi rtUi. Un ofiţer rus m4 invit4 tn
ad4postul sdJ: {o groapd de lut obişnuitd) .
udeazd. ln trap gr4bit ne lndrep/4m sprt

plăcinte.

Un Roman a le)!at· lapa<!e an capac şi
s'a dos s!·şi caute de treah!. Un Ţigan,

Origore, lltod•·Coulutio.

Mult departe eşti de mine
Ali.I lliticul meu iubit,
Plirli tlne'o orice clipă
Eu mli cred .... nefericii I

DelapraJa

ca ochii de
m•:no, da

Şeaa•-1 beleaua

Membri: Palade Neculai, Nasai Aurel.

Şi mai vrem �li freacl criza
Vremllrllor astea · rele l...
Ba"- d ne fereaacl Sfântul
De altele şi mal grele 1-

mio c! m la

cumă

Romdnul : -om mânca, dar ou CD toţii.
Ţiganul: da node te daci damaeata ?.•

donA. exemplare.

N.btn•

dă

zice bncuros : - bau,

Pre�e<!;at„, POPA· N. LONOiN

S'ir modernh:at sumanul ·
Şi catrinta fi opinca,
Plillrie elegant!(,
Poartll şi lata Ilinca.

duce la cumătru-s'o care

tru plkiote din cuplor.

care am iacheiat ace5t proces-Yerha! în

·

se

era român şi tocmai atuoci scotea.

primirea„celor dintil petiD'· a.amerc, înce
pând CU' J a o a fana.arie a.aul 1934·. Drept

Iar de ai vre·o do�nişoarl,
lu p(us, fncli UD necaz,
Clici consumi! ruj de bm:e

de no !

- Da birul l· ai plătit ?

primară Şul etra .se aboaauă la. ,-Olasul
Nostru· di a comuna Bh!şli jadc Plllciu,
Ne placo aceasti foaie culturală clei ia
ea gasim plugu�oarc, ghidtorl, sarade şi
di fe ri te j oc u ri . la 'pecia) ne-a plăcut !A
citi m mult cele. scrise la „Colţul vesel•
caTe se citeşte foarte mult de noi şcolarii
Abonamentul li vom achita dapă

le-alungii_

pudrll pentru o�raz..

- Pli, ce să fi e, bine I

H o t ! r ii m :
Coopera tiva şcolari

Nevasta no vrea sl ştie
Cli nu al un ban fii pungi ;
Daci nu·i faci lux. mii vere.

Şi

- Ce m a i e pe acasă, fine ?

Noi coosiliuJ de- admin istraţie al coo
peratiTei şcolare 11f!dt1caţia•, ne-am în
trunit azi, data de sus spre a botAri ca
să abonăm cooperatil'a la nenJr ziar oa
recare, cam �i alte cbestiuul la ordinea

Şi de-ar fi numai atAla,
Poale ci n'ar fi nimic ;
Dar cAnd vine şi chiria
Strilugi din umeri, taci chitic.

Ori te ceartll. ori

zise 'ig ao u L

1934. l nna laauarie în 30 sil•

De nu eşti la Ump cu plata
La impozit sau la fisc
Şi c enuşa li-o ridici
Fără l eamli, fl!rl risc.

- Dar şeana ?

Un neguţ.itor din Pălticenl călătorc_a· la
trenai Bncoreşti·Cern1aţi. lnai ale de a

cam pdnd la 4... 5 ant

şi-1i pibtreazd patuea mazt1llll pdn4

pin la

VESEL

COLŢUL

IZ1ll '

şi-'şi pdstreaz4 patuea cea mai 1/llZTe '

·

ca:rpeue, dar japa s'a scărpinat ş:i
p<> diosa am· picat.

ea

drept

Nu pot rdspwuh invitoţiti. ardJ4ndJz-i cd
mz-mi potpt!r4.si compania. Peste noa.flit am
dormit cum a dat Dumnezeu. Aazeambrsd
sab min1·l4 pdmdnt un susur surd. Ceputeâ
fi 7 A doaa zi c4ul4ltd sil mrn ldrgesc ac.st
ad4po.st, - spre marea mea sr:rprindt're.
constat c'am dormit pe o piaJrd. sub care
era casa de ap4 a unei cişmele.
R4etala m'a cuprins toi mai mali şi m4
simi rda de tot. Fac tunosroJ la regimenl
aasl lucru. P.ste puţin suni vizitat dt doc
torul regiml!nta/.ai care dispune ducerea mea
la un post de prim ajutor.
R<fuz a fi dus pe targd dtşi cu mare
greu.taU pot muze singur.
Md despart ar desluld p4rer� de raii dt
soldaţi companiei mele.
Obstrv cd, cd.su/a ln car< am fost das
suvea şi ca depozit de mani/ie - an pericol
deci tn plus cart se a:fduga. FdcJJndu.mi-se rdu de toi, se dispuru lrans·
portarea =a la spitalul mobil din salul P.
p1Zn4 uruiL sunt dus cu targa O noapte u
pe/ne ln mijlocul a multor tovardşi de safe·
rinfd, dacd nu md ln;el lntr'un luunbar. A
doua zi cu un automobil sunt transportat
la spitalul din gara A. Noaptea 14.a dt toi.
Am crezut cd m4 pr<lpddtsc. Regretam cd
rz'am rr!mas sd mor tn mijlocal soldaţilor
pe ct1mp ln. aer libu.
Se anunţ4. viziJa M. S. Reginei Moria.
O escadrilt! de aeroplane inamice arancd
bombe asupra gdrii # reuşeşu a aprinde
uzz. tren de rnu.niţU ce ua garai aici.
•
Exploziile sunt tngrozitoare. Fuge f�care
tn.cob'o vede. ca ochii. - Un balon rusesc
eslr aprin.s # cade la p4mdnt.
Un obaz cade. tnpragui canu:1ii � intrare
a spilalu!Jli chiar ldngd camera mea /4.rd
a txploda.
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Şeana, şeana-i beleana 1

- Apoi, tocmai asta-i Românico I..

Glumeful picillt

Un engln, naind pentru iatăia dată
ia Pran la, la minunat de inăllfmea pla

·tanilor din cartea &irel

- Ce frum oşi plataai cresc aci ; .zise
el către şelal de

gară.
- Ăştia platan i I.. spuse cu vaicinne
şefnl. Ce spui !. ăştiă snnt sparangheli I
- Na mai spun e I - răspunse engle·
zul, foarte mirat.
la Aaglia sparaagh elnl

ajnnge deabia

la piept.

- Se prea po.ate I Dar în Franţa el
creşte aproape cât casele .
Puţin timp d opă aceea, Engleza! întâlni
un fran cu. coao5eut de aJ sin, şi-l ia.

treabă dacă fotr'adeYir ar�orii

din cnrtea

g!rii sunt s pa rangheli.

•Vai • ! strigă prieten ul. Şi-a râs de d-ta
Snnt platani.
- Aşa I Zise Englezul, foarte m irat.
Se dllse drept la şefa! de gară şi ară
tând cu degetul spre un mlgar, caro p lş
tea îo liTada din · apropiere, ii zise :
- Cum se chiamJ, mi rog. animalu l
acela cu urechi lungi, care mânâocă .spin i?
- Ac ela ?
- Oa, domn ul e.
- Măgar...
- Nu

iul, la

se po.:..le, domnule, zise fog1eani mal ul acfla e numit .şef

noi
de gară'.

Si mi vadi lumea

Stătea şi ţiga nul CU' cala'o iaTmaToc.

Se apTopi e

nişte

.cumpărători

Întreabă :
-

care.I

• Trage calul, la trăsură măi ţiga n e
- , Ba - răspunde tiganal ?

7

, Da la arie merge ?
- .Ba".
- „ Da Ia căJA:rje merge• ?

Po.i dar de ce l·al adns aici măi jigan e?
- Hei, să mă vad! lumea cu cine-m i
- .sa•.

miuinc eu silele - zise ţigauol

oftând

dia gre11.

Risbunare

Doftorul scoate o măsea nani client
Acesta ţipi îngrozitor. Doftornl il adoce
aminte :
- Ţi�adoci amiate când cTa.m colegi
de şcoal.ă cam mi băteai ?. Mi-a •eail
acum .şi mie apa la moară .
M. S. Rtgina Maria TUt poale s4 lll vizi
Uzt ln acea zi.
A doUll zi dimin.eaţll. medicii m4 tJ/Ulnfd
ai ptSit puţin M. S. Va sosi.
!mi tngrijest pap11 ţinata, şi ptsle papn
uşa Sl! deschide apdrand Aceia pe care bu
zele eroilor martiri ln clipa desprinderii lor
din llCJ!fU/4 •ia/4 p4mdnlt<lscd o proclam=
/mp4rdltasa mmror R-1mdlfilor.
li sdrut nuJna prlvinda-1 fotografia fi
rdzpunztlndll-1 la lnJreb4rile ce mi le punea
şi tn cart s< vddea o addMd şi neţdrmu
rita dragost• /aţi de toµ ostaşu ţdrii Sate.
F4cdndu.f-S< cunosCJJt sutorul d< lup/4
de· unde veneam. md. priveşte. cu o '.dto�ebit4
a/e.•fit şi nu-l vine a crtdt cd nu suni rdnifl
s� bucurd tU cdnd se lncrulinţeazd de-ade·
114Ta.L spaselor mtU şi-mi adresl!azd cuvinte
'
/mbdrbdtare.
Cu surd.sal. Ei de mamtl a tot iubitoare,
lr<et mai dtparte la uit/a/le camere unde
a/4pa ochi 14cr4ml1nd de bucune, o priv<Sc
şi o aclamd ca pe o zei/4 111mit4 din ceruri
sd le aline durerile, şi sa le dea iluzia de
o clipd ca vorb<Sc cu /ns4şi mama lor.
Binl!cuvantat fie numele celui de Su$ care
/n actle zile al4/ de grelt p<ntru neamul
nostru ne·a hdrdziJ a a11l!a la conducerea
Ţdrii, suflete alat de mari şi o(dite ca ale
feliâlulu.i Rege lntregifDr de Ţard Fu.dinand I
.Loialal" şi ol prea fericitei Regine - du
ioasa mamt1 a rdniţilor din Mari!!� rdsboi
da.s pLnVa lniregirl!a Ntamalui - .V. S.
Regina Maria.

Loco!. rez. Ar i e ni Gheorghe

Vui posl-scriplum Ul p;1�.

..(-.11.,

„()I asul · Nostru-·

75 ani de la lJnirea-Principateler�.
1 5 ani dela Unite tuturor Româniloc
24 Ianuarie· 1934.

Elţum în veac

tuluroF Românilo r
bue să oe r eculegem creşttneş.te şi
iotr'un singilr stal naţianal s�. lă cut ; dupl'.ce să moltanilm Obmim!uillli;us
mai înainte. Cea. dint!I m anifest'lţi e
Hristos cari a . nnlt pe. p!înâat pen
politică în · difiecţja realizării Unirii
tru a !lisa pace �I Intre oameni
ldeia

Unlrei

care nu ae putea îndeplini nici atât
de uşor nici a!At de repe de , a fost

în anul 1 822 când Moldovenii şi
Muntenii au cerut domo str ăi n pen
tru ambele pri nci pate. Marele puteri
le-au dat domni pi mâoteo i.
d ou a
.

manifestare a fost în a n ul

A

1834.

a

treia în 1 8 4 1 , când Munlooil şi-au
exprimat dorinţa ca să ch e me ca
domn al lor, .pe P ri nci pi l e Moldovei
- ,',\ h ai u · St rza, iar a patra la· 1 848

a studenţilor Români la Paris, cari
după constituirea guvernu1ui Lamar·
tine s'au prezintat acestuia, studenţit
Munteni şi
steag

'u

Moldoveni

un

singur

(albaslru galben şi roşu) 

culori e ra u dela mDnleni
far roşu dela mo!doveni.
atunci tânl!rul tânărul Ion
Brăt ian u , a pu b licat in franţuzeşte
la Paris, o broşură în care susţinea
Unirea tuturor Românilor io tr'uo

primele

Tot

• singur stat şi .d e sm e m b rarea monar
hiei h absb u rgi ce.
toate că evenimentele pol.tica
ce u r m a u er_au co ntr a , ldeia unirii

Cu

n'a fost părăsită. ca

Muntenii

la 5

Alexa ndru I. Cuza şi

Ianuarie 1 859,
d omni to r pe ·

ur m a re

Moldovenii aleg ca

tot pe acesta

la 24

lanua•

rie 1 859. Unirea C<?lor două princi
pale s'a făcui urmân:l. unirea bnităpi
naţionale.
la urma r4zbolului mondi a l . Ro
mânia se întregeşte sub

făurind Uni rea tut u ror

glorioasa

Domnie a M S. Regelui Ferdinand I

Român i l or .

A binecuv.âatat Dumnezeu Un i rea
teiilorialll. Acum urmează u ni rea
sufleteascll a tuturor fr'ajilor pen tru

u n i tate a na jioo a lă.
Acum

când

sărbătorim

d ela Unirea Pri ncipatel or şi

75 ani

is

an i

dala Unirea tuturor Românilor tre-

bună învoire. Să ne

la care du şm anii nu vor
511 ridicăm slava
Domnului pentru slio ăt atea şi grija

alţi i şi alunel vom avea o Românie

putea pătrunde.

TRĂl.ASCA ROMÂNIA MARB.

cereasd sub care ne ţine.

Rtgimtnl

şi pumr,al

glod de sare.

n
plug,
Ca an rug strigJt pe nume, Doamne,
M'am lnflpt pllmdrttttlal ln. rag.
Ca asfalt de bruma şi
Pomentala m'a

trtzil ln toam e
tk.

d

storc ln

pt vrtmta pt cdnd guul, soa
şi l'dntul umblau ca oamenii pt
pllmd11t. Umbldnd â aşa. s'aa lntdlnlt
c'an ţigan cart le- a dotbuna ziua.
Era

Sfaturi bune
cand vei li chemat la' mau, allrda.
Nu grlibi sli şezi la l ocu l cel diotlil,
ci tc.tdoauna să-li alegi scaunul cel

gerul credta

cil /ai i-a dat /Îf!JnU/ buno ziua. C<l
la/ţ/ tovartlşl s•ar le şi vântul credeau
şi tl fiuan, ca lui

mai d e jos·, că· de vei li to mal co
vrednicie de cât cei laljr, iii va fi co
cinste c!od te vor· pulii mai sus.
Iar de· vor veni alţii 'mat cu cinste·
decât line iii va veni cu ruşine, când
te vor pofti mai jos ; dar încă' de
voeşti să lrlieşli mal bi n e totd�aona

t

l-a dat. Ntputdn·
du-st lnftlegt, l'au chemat pe ţigan
lnap31, l-au spus cu cine art deafact
apoi I' au lntnbot sa spue eul a dat
- Daca I

rare, dar eu

aşa, nu
vdntulal

va fie cu

t-am

supa·

da t buna

la caP' · d e· tară 5iHI !act

zw, ca stl ştiµ şi s d nu va gdlcevlţL
- Ap 7

lasa ca te frec

cerneala

Ion Covrig

rtlt

el bana ziua 7

t

Apa · rect
obosealit
Şt'n praf vazduhalui mll cern„.

�eroi, ��arele �i Vântul
ddnşil.

e

Md cuhg din adanllrl· d

să-li

·

casii,

şi

alegi loc la m i j loc de masă.

Pofti leniellt. lllJ rllil�
Pii întotd e au na vioae; :nsell;..bine•
dlspusll. Femeile gâlce11itolll'e- au
f ala. desfiguratA, posomozâtL

eu de gdlcl

ţigant, spune soartle: am sd- ţi tJaa
la vara o dogottala de cllldwa de ai
sd scoţi limba de un cot, când fi- o fi
lumea mai dra f!l1.

- Na-ml pasli, rtispan<k jiganai ·
rdztJnd pt sub mastdţt:· numai vdntul

B1mlitaltA dA

fttll

9

în!A\i$!f!:

. . •. dasl:socllll; şl

,,
Dapii )egea:umanH
A
ţ
thmiYer„le

· hlse1111111 I cl"'41fti frate . a&totI cer·
celafil din lume. Eşti frBJe. cu. . toi!
.

cel cari au un ideal dg vlajl bazal
pe cele 1Z arHcole din· legea cer
cetaşuluJ.
TU aplicl.- aceastl lege ln viata
de toate zilele, judeci şi prefuefle
pe oameni nu dupl avere, nici
dupl lmbrlclminte şi nici dupl
credlnja· Jor, ci dupl faptele· lor,
dup,1.. cinstea şi omenia lor.
Cei mal frumos exempln de res
pectare. a legii lI glslm lit felul e
ducajiei ce se di Mllriel Sale
. Marellli Voet od· Mlhalu. Colegil Sll
de clase, sunt recratatf· clin toate
ţinuturile jilril, sunt de ·toate· naţio
oalitltile, Indiferent din clasa. so·
ciall din cari fac parte. Şi Mula
Sa Voevodul Mihai, e tot alll de
bun camarad atll cu fini de· boer,
şi cel de llran şi cel de· lierar·etc.
Tu Ir lei caull sl fli şi mic şi
mare, bllll cu tofi cei cari le tn·
conjoarl clei o lnjelegere. slnl
toasl conduce jara noaslrl la vie: !orie. Nu face deosebire 'mai ales
clnd· e VOOl'ba sl[ faci o f�ptl· buni
sau Ă' ajuJI un nenorocit; ln; faţa
ta. munai acela e neno•oclt care
aşleaptl sl fie salvai. Nu. lntreba
cine este, lolinde mâna şi sil. ajull
clici aşa scrie şi ln legea noastrl
creştineascl' şi ln ce cercetlŞeascli.
Sbălate !
Marin Benghiuj.

·

iadlJler
Comaod. Cohorta Ccq<Jii·l'llcia

Culegeri popular.e

cdi

decât.

"c.1nii ai mliri eU.

·

textual: d·lt Sublocotenent, •om
avansa noi tn noopka tUeasta pdnd la linia
ordonatd, dar mdine pe vremea asta, mulţi
din c4.ţi sun.tem acum tn viaµJ., na pom maifi.
Dacdndu•se inapoi la soldaţii pl.u.tomzlai,
le.·a lncredinţal ceasul şi o sumd de bani
-fdcanda le aceleaşi ,revestiri, - Si l!!tr'a
dt'Pdr a doaa zi la vremea actia, �l nu mai
era in viaţd.
De lu inamic streazrd!ldu-se de-alungai
şoselii # apoi pe safJ gard - o patrula
inamic4 a aruncat prin surprindtre cdte.ila
grenade în tranşeia noastrd, şi cel atdt de
drag rwu4 cdza r4piu Seara, 11ttrind dela postul tk G:Jmandd al
batalionu/ai undL fusesem pmiru. anumite.
comunic4ri, in lr.JururicuJ umi-abscur al
nopfii, /nlt!lntsc cdţiva soldap durdnd o largd.
/nlrebtlnd pe cine. dll.C, şi la rdspunsul lor
cd duc pe plutonierol Picu - spun sd lase
targa jos şi timp de cd.leva minllte. pri:Jesr
tnwul nelnsufte(J1 al act/aia ce mi-a jos/
mana dreapta a companiei la tot timpul
ulor 7-8 luni de reorganizare.
la fel s'aa prdba1it şi alţi e.roi, dar suc
ce.sul zilei. era a.sig urat.
Looi 7 August. De diminea/4 şi pdnd
tn seard linişl4. pLstt tot, lucru ct llU s'a �
mai Inttlmplat ptlnd acum.

du.mi

Dintre.

linii.

un rdnit inllmic cere ajutor.
U aducem la. noi. E rdnit
la coapsd: Cere. mere.a apd.
Searu o mica dtplasare la stanga. dar
abia. JerminaJJJ aaast4. nu·şcare şi. rachetek
lncep a lumina ci!mpul. Ourile lor de foc
grele de.sc.ltid focul. asupra noaslrd. Vio!1n/a

Cu mare gre.ula.U

plllcută. Nimic nu alung! oe bărbat
din casă ca· o muere· rea şi negli

'

(LuciAJl Costi•)

i.it1niPo,

S4 vii ltt mormtlntaf · mea,
. s� ţi , kl sapll: şi· lbpat4
- Oeral, sap/Jrai foc, .l-i spânt : · jent!..
! Si!' sltdngi pllmdntal grllmfJiill.
te joci fiE'lflt ca soartlt şi-ţi part la
Şipii! lacrarl arl�ll! D1111ezr1.
cra th flllgd, diJr am s/J-ţl vin ea dt·
Şi sll samenl basaloc,
Oaltit mâildrt; limba. mtnclnoasll, sa rcisarll dor şi foc.
luc când fi· ol trogt an ger la iarnll
i
c
mâin
s
varsll.
evino
â
e
ng
t
e
o
sd·fi lngheft şi llmba'n gura.
YB ,
Al4tuna cracii meu
inimll ce unelte ş t e gandurt rele, pi- Habar n'am /au ţiganul, n umai
sa sammi mici viorele.
cioarele
cele
gr
ab
n
i
ce
a
face
rău,
vdntul sa na batd.
Viorele, flori addncl,
martorul mincinos şi cele- ce seaVasile Ţiric a
Când·. 14, vezi, mdndro, sll p/âJzgL
m�ă d esblollrl intre fra tt.
Bhlad
sa adie

(continuare ş i sf&rşit)
artil.erit a lnirtcul loc u mintea omtntascd
poale sd ronceapa iar ala.curU.e infanlerid
au /est de o txlTtmd lnverşunare.
Totuşi llll. ne--a.m daJ - şi la aceastd zi
derisivd pentm soarta rdzboiului, scris a fost
sd ln.regis"!Tdm aa mai strdlaci/4. victont
dt la lnceptl/ul campaniei noastu.
In faţa sedoruilli. nostru zeci de mormane
- de cadavre daşmane.
!namiCJJI ule pU3 In comptedd de/Jafllladd
şi Inţelegem cel orice dipd trebat folosild
pentru a trage l1lll:inud de folos din aceasta
noud situaţie a tÎ.ll/J1
!mbdtap dt suaesul luptei, cerem voie
Coma.'ld. de
sd ne pumild a
ne aru.nea dapd inamft şi a-l urm.dri pdnd
ln cele mai dep4rJale poziţii ale sale. Cu
greu mai pot ţine ln loc pe soldaţii companfri.
Prin telefon primesc 01dm de a na. face
acest lucru - d de a rdmane pe loc şi a
co11st1lida pozi{ia - nLŞliind ce rtztrve pot
avea ti ln dosul froniJdJ:li.
Succesul e de nedescris. Toiu.şi avtm şi
noi ceva pierdui printre cari: 6 morţi, 24 rd
niţi şi 7 disp4ruţi.
Printre cei ce şi-aa trecut numele la ne
murire ln actasld memorabild loptd este şi
Plutonitrul msjor Picu cel mai simpatic Sllb
oji{Lr din regimtni.. BdrbaJ !nalt şi voinfc, cu
mustaţa frumoasd şi foarte agrtiaJ de tofi
ofi/uii regi=hlulai, d cade la DOsbll dt
onoaa.
.4.vdn.d presenJimenbd mo1ţii, ln preziua
luptei de doud ori a vmil la min.e spundn-

m. a. o strOL hlnll cu ciorbll,

str/l in

Mers

Şi pe c mp arl fi• hdr ii m'aştun,

Amintiri. din război
Ziua dt 6 August 1 9 17 a fost unicd li!
felul ti. ln!tnsilatea bombardarr.eniului de

- Creşteuo.;.de animal sau vorf/d··
Arancatll'n vdntarl de'ntdmplare,

Marin Benghluj
ln'f'lţltor
Crete.;i:ti-rlloia

. �caatun.ee ..._ 6
.�trqul D1L0 lamdiustblm dt ere
nm •.

Mă adtuc.din miile tk glumt

Şi 1114'. 1WUg din panil pentr:a -ftac.

Iubim unii pe 1 Othlal

întăritll şi

Vorbind Intre

le[!B l�-llli

!> .;'

R apt �tlnd• .llJ'am sţrlgat /U' tul/U.
Ş I m'illÎi.: .izaz U pe co'fl tk vttTc,
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focuiJlj creşte ludnd proporţille anti dtXniri

li! stil mare. Tolltl ţine apro:cimaJiy �/ sfnturi

de „d dup4 care santem atacaţi ca grmade,
dar cu T#pezldane li res]Jingem. Mimine, şi
de rdndu.I acesta. n'avem nid un rdnit.
Spre ziud ln mai puţin de JO minttte am
tlllins n/eU de sdlmd pe un sector de vreo
acolo unde tram fTllJi ameninţofL
Marii 8 August fardşi linqte. Pe dea
supra noastrd vireazd ctlkva aeroplane ina
mice. Ne-a mai venit şi ava tnJ4Jiri de.
oameni.
E sdptdmdna de cdnd sunltm pe auasta
poziţie şi ln cart timp na ştiu dacd vreunul
din noi a dormi.t mai mu.J.t ca JO or�. Decat
wn; foc.-tranşei'e, arme, prizonlln· tt� a/tava
nu ştim a vorbi sau a cugeta.. - �dela ce
flL stapdntşlt tsft de o ataca saa de a face
fafJ!. atacurilor.
Miercuri 9 AugusL Dimineaţa o mied
lnalerarL DiPizia noasfrd a fost decora.Jl1
peniru rezi.sUn/a lnd4rjit4. ln aasu greu
lapte. la fel Regimenllll. Mi sa /deal CU·
noscat c'tzm fost propus la decorare şi avan-·
sare ln grad.
Cd!tva obuze cad la trei paşi de posllll
de comandd. Am scdpat teferi şi de rdndul
acuta_
Diminta/a lncercdnd. sd. mai lnlind re�le,
o ploae de rachete, md descopere focului
inamic şi md sikşU s4 m4 retrag tn. tranşele.
Ca at4t mai mul.t cd ne surprinsese pe cei
./. ·S oa�ni ple.caţi., şi fdrd arme. Era doar
un singur revolver la mine.
Cdteva proedile de/JJ inamic cad chiar
li! margllua tr�eil iar o sfdrdmd/urd· de
schijd de obuz m4 izbeşte peste bro/al stdng
fdrd. a. ·md rdni.
Ni se adJJa l curwştin/d rezallatele sfrtl
Iucite a laple1or din fa/a ldrgallli Mdrd1e11L

I20 mdrl

a
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Aseard JUZ departe de noi am
C1ll1I
artileria noastr4 a dat jos an a.eroplaa. ina
mic. Doa4, trei proeclile trimise dd!l noi se
sparg aproope de el lnsemndnd cu doa4
rolocoall de fum. local spargerii lor ln cur„
iar al trâle11 isbeşte li! plin. Dt 2..J ori·s"a
dat aparaiul inamic p�ste cap - apoi ln
sbor planat şi· a fdeut cdderea la pdmtlnt Un .ura " isbD&ttqU di.IZ!piepbuile.solda
ţik/r noştri, dar o plDaie de gloanµ ni se
trimete drept rdspans dela linia inamica.
ToWşi rwi jabiliem,
Tot azi am propus la de.corare elemeniel.e
mai distinse ale companiei.
Noaptea am lntins an noa rand de. reţelL
de siJTmd ghimpat4 pe un front de peslt
200 metri.
Mdin.de lmi suni sdngerate ln arma acestei
opera(Ji, dtu sunffoartt mulţ/1mit c'am reaşit.
Toatd rwaptea linişte, dar o linlştt care
enerveazd. Poate e prima. noapte de acest
ftl, de cdrui ne gdsim pt auast4 poziţie.
Joi I O Au gtul. I.inişte. Seara consotid4m
1eţekle de sdrmd. Arlileria. inamic4 ceva mai
agresivd.
Viueri
August. Soare framos. Ne
aşteptam la vrto noud ln.cderare, deaaia ne
ludm toate". md.Jurile de preve.n.in.
Ase.ard an. obuz cdzdnd tn tra�ia pla
tanului li a companiei noastre a omortt Z
oameni �i a rd.nit gra1J pe alţi doi. Tot la
aust pluwn-, an om din pairuld cdldlnd. pe
o grenadd a fost gra• rdnit.
Simbătă
August. Bombarda=nt re
ciproc de ·. artilerie.
Dumlaicl I 3 AugnsL Primim ordin de
schimbare cu un rtgUruni dt vd/1.dtori. /ncept
a p/Qaa - lucru a ne indispane. Totaşi
schimbarea st face tn blJ.IU condi/lani
La post.ul meu de comanda am o surpriza

pri•it

li

I:.! ·
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Vileoi-fllcia

sosit postul. Pocăiţi-vă !

Dacil

ne- am

alt

scrdntlt la un pidor

oare nu alergdm la doctor sau la
cineva priceput,

care

sd ne vlndtu i'

#

Doctorul tllmliduilor
qostru,

e.te. tn mljlocal

boala oricât de grta şi tn

vechitd tir fi dispare, namoi

cu

o con

Dacd se g!Jure_şte luntrea oare luntraşul

di/lt; de a vtni la doctor - p1total -

nu cauf4 a astupa gJura numai decdt

a-i spune boala dt care

saferim -

pentra a-şi saiva vioţa 7

mllrtarlslrea pdcottlor -

şi a urma

/aga

Dacd se aprlndt o cosd,
alugdm ln

oare na

mare şi cât ne ţine

gura strigdm o;utor?
Dacd ci"' va la

D::id!

na

intrd

ln

cdutdm

otrava nu a1La1gd
ochiu
a-1

un f!Unolu,

scoate

numai

decât etici ne per/cliteaztJ vederea 7
Aşa e şi cu pileatul.

canonul dat

de

de duhovnic

sau

în uaanul

mllrtarisirel. DuptJ. acela rdinţa sincud

numai dtcdt la doctor sd-şl scape vlaţai'
oare

apoi rtţtla doctorului, adlcd sfatul

Este ca

un

pdcattle fdcalt, tmpreonatll cu ho•

llJ.rdrea de a nu mal greşi ,ani

bine

pl/Jcute tnalntea lui

cdci

Dumnezeu

Damntzea,

se bucurd

de un pdcdtos

care se pocdeşte (Luca V-J2). Prin bala
adtvdiatel pocdinţe dtvtnim

curaţi la

corp slrein introdus ln sufletul ncstru

suflet aş11 cam am ieşit din bala bote

şi care ne supli.rd, ne otrdveşte chiar.

zului c4cl

Alergllrn

ciunea fire/· omtntştl ne-a ltJsat'sfdnla

-

o::ire

la

duhovnicul -

doctorul

sufleu/or

ca sll dJpdtllm vin

Domnul

cunoscând sldbi

ta/n!J a pocilinţel pe care o

primim

decarea rk aceste boale saflttt şti ?

dela preot, ne vlndud de toate pilcattle,

sufletul nostra va deveni ca o cangrenll

fi legat p• pdmdnt, vor fi 1'gatt şi

Dacll mal lrtlârzltm oare nu cumva

cdci lor le-a dat puiata :

O• lcdle

tn

veţi

(Maltl

uricioasa �i dureroasa cdnd şi doctoral

ur, şi c<Ue veţi

dtslega pt pdmdnt

cd mai iscusit, cu [<rea poate gJranla

vor fi desltgate

şi 'ln

viaţa? Timpal ctl m·al prltlnlc pentru

XVl- 1 9 )

a ne vindeca de

toate

ptuattle esu

postul Sf. Pujli, ln can suntem acuma.

cer.

._.o�:

Pentru plugari •I ele..,.
fu.nc.pon.arl
. .

lnstltuPJ

•

•

•

•

• .... .„
. so .
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Administrator : A. CARTU

CULTURA LA · SATE

III-iea AN

Cu numărul: de fată . Glasul Nostru" păşeşte in cel de al III-iea ·.
Necesitatea gazetelor culturale la
an al viepi sale 11
sate, o i m pun e fără• îndoială tim
pur i l e prin care t re cem a st ăzi .
Luptând cu . greutăti ce stau in calea oricărei gazete de · provin
Dela răsboi încoace, b i e ti i noştri
cie, am reuşit ca această făclie aprinsă pe meleagurile fălciului-acum :
săteni au fost în t otdea u na copl eş i ţi
doi ani-să o păstrăm nestinsă Iar razele ei să ajungă în locuri cât
de propaganda pollticianilor dela
mai îndepărtate Şi să fie cât mai dorite şi mai bine-cuvântate de toti
. . acei ce s'au împărtăşit cu dragoste şi. bucurie din lumina, din căldura ' care nu s' au ales decât cu ura ş i
duşmănia intre ei.
şi din strălucirea lor aducătoare de speranţă şi întărire.
Ori, ca săteanul nostru să se
Un nou an de tnuncă oe stă în faţă.
ridice la un grad cât mal civllizat,
Ştim greutălile ce ne aşteaptă.
c rt d că nu e ste nevoe de politica
lnannati ios)i cu aceiaş hotărire de la început şi'n crediola ce
a m b i ţi o a să şi duşmănoasă - aşa ,
ne stăpâneşte tot mai mult, că slujim o cauză sfăotă, şi că şi alte
cum se pract i că azi - care să-l
forte creatoare se vor adăuga contribuind ,cu aceiaş dragoste la lăr
girea acestei pârtii de educaţie natiooală în masa de jos a poporului ' i o d e p ă rt eze pe sătean d e la intere
sele gospodăriei şi ch'ar dela munca
-păşim înainte.
câmpului, ci de o cultură s ăn ătoa să
Grija aoast� de căpitenie în viitor, va fi aceiaş ca şi păoă acum :
ca re s ll - 1 în d rept e paşii pe un drum
să fim cât mai folositori cititorilor noştri.
:
mai bun ş! spre ur. yiit.-ir mai strălucit.
Şi'n atingerea acestei lio te, nu oe vom da înlături de la nici un f
Oupi cum el îşi câştigă hra n a
sacrifidu.
fi de toate zilele pr!o sudoarea frunţii,
Nu putem asemenea cu această ocazie, ca să ou semnalăm bine- " alături de pi livanii lui, tot a )a poate
voitoarea atenţiei . şt. sprijinul ce l-am avut ia tot cursul acestor dol l să şi câştige şi hran a sufletească,
avAr.d la · -ind4mAni şi citind cărţi,
ani de- ·zliedela : atâţia cărturari atât dela sate cit şi dela oraşe-şi
reviste sau
gazete c.ultura.le, dela
cărora şi pe această cale le aducem călduroasele noastre multumirl şi- i
!<!r� pQ!ţ� !EY-!)! !!l!!!!S l!lsrnri
rugăm -a -ue onora şi mai departe cu pre�osui şÎ iiinevoit�rul d-ior
prac tice şi folositoare.
.
concurs.
lat4 dar, pentru ce este absolul
Cu cât vom fi mai mulţi, cu atât vom fi mai tari şi mai siguri
necesar ca să apa ră cât mai mulfe
gazete culturale printre s!teni, und e
de isbâodă • în realizarea acelui ideal ce trebue să ne preocupe in a
se poa te • sAdi şi sp ri j i ni cultura
ceiaş măsură pe toti fiii acestei patrii : unirea şi prosperitatea nea
poporului nostru del a ta rA .
mului.
D a r ci ne poal e · sli-şi la aceastli
GHEORGHE �RTENI
rllspunde re de frumoasă şi gene
fnYl&ltor

A

-

Organ de propagafldă culturală la sate

şi adlninistra\ia

.

l

·�a s u

'

.,_ed act on ·
o

EXEMPLARUL

�<A..-

roasă lniţialivli în acest scop, de 
cAt preoţii şi invătlltorii ca ri se
găsesl în m i j locu l lor I
Da. E1 sunt apostolii satelor,
a posto li ce Irc bue să poarte făclia
aprinsă din sat ia sat, din c asă, în ca
sii, propllv ll d u in d iubirea, cinstea şi
dragostea de muncă cu scrisul şi

cu vorba.
Bi sunt datori să înalte sufletul
săteanului la co nşt i i n ţA ş i demni
t at e , ridicAnda· l la olvelul adeY ă
ratei culturi şi al vieli i pa tri ar h al e
de altll dată.

priu zi să, sunt necesare

d� vedere practi c.

ş! din punctul
înv a ţă

Ele

pe

săten i cum să-şi cultive pământul,
cum să se fo losească de roadele
mu n ci i lor, cum

să se fereascli de

boli, cum să-şi îngrije11scă vitele de
muncă, ii p uae în cure nt cu to at e
ştirile d•n ţară şi străi năt ate, fns
fârşil le dă t oate instrucţiunile ne
cesare gospodăriei, lorm!ndu' I oa

meni de bază în societate.
Şi pentru atingerea acestei ţinte,
de ridicare şi consolidare na jl on a lll,
se cer e sacrificii şi muncă sârgui! o ar e.
,Ziarul • O/asul Nostru > , d e ·sub
conducerea unul grup de cărturari,
cele m ai

dă

I r u m o a s e şi mal

p r e ţ l o a s e exemple

energfe şi curaj Io l u pta
rile în care ae sbatem.

de muncii,

cu timpu

ŞI ce bine ar H, dacii s'ar gllsl'cit
mai multi oâmeol de inimll şi suflet
cari sll colaboreze la î nd rumarea
şi luminarea slltea nul uf, c:!cî atunci,
ijesigur, poate cli nu s'ar gllsl nici
o rc:gluoe ia care sli nu apară câte
o gazetll culturalll,
D eci, sfătu i m pe loji cel cu tra
gere de Ini mă, de a sprijini cu banul
si cu m unca această cauză ce· şi
Impune. un scop atât de fru m os şi
de înalt - şi atunci ca buni ro
mâni - ne vom bucura cu toti l
de roadele ce le vom fi sem ănat în
sufl etele şi'n Inimile celor elitre care
se în dre aptă aceastll actluae.
Iniţiatorii acestei
tot s u ccesul în
ri dicare şi consolidare a

Felicilllnd

pe

m işeliri, le dorim

muaca de

n ea mulul.

Del apraja

Cântec de leagăn

I.ul Vlctorel al meu

Puiul mamii, pui,
Floarea mamii, floare,
Cui surâde, cui
Raza de la soare
Razele de soare,

1

Razele de lunll,

lmp letesc cununll 7

Pentru cine oare

Oare pentru cine
Şi de dragul cui
Vin din llri strlHne
Ciocârlii şi grui 1

Pr. D . Dumbravl

Bis. SC. Oomitra B.lrlad

Căci. gaz etel e cu caracter cultu
la sate, in afarli de cultura pro

ral
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Când a� fost, sub soare,
Pe acest plmllnt,
Mai aromit oare
Adieri de v&nt 1
Floarea de „ solcinl,
Când e sll le culci, ·
Seara, cui se'nchinl
Cu miresme dulci 1
Şi de ce scânlee,

Mii

C&nd surizi, ln zori,
de curcubee
Pe senine flori 7„.

Rase, Dori .senine,
Cloclrlil şi grui,
Toate-s pentru tine,
Pulul mamii-puJ I
V. Militaru

6

„Glasul Nostru"

SFATURI PRACTICE

Boerul şi racii
Un boer se duse la moşie să
vadă, ce mai· e pe acolo. Cum a
junse la curtea sa de tară, poruo·
ci feciorului din curte să trimită
pe cineva la baltă să-i aducă raci
pentru masă. Până să-i aducă ra
cii, el zise unui servitor din casă:
- Măi Gheorghe ! dă-mi un
rum, că Iace bine la pântece.
Gheorghe ii toarnă un rum p e
care boerul i i trimite i o pântece,
Trece cât-va timp ...
- Măi Gheorghe ! s'a dus du
pă raci )
- S'a dus : cucoane.
- Bine măi Gheorghe, ia mai
dă un rum, că e bun înainte de
a mânca raci.
Gheorghe, îndeplineşte porunca.
- Măi Gheorghe, o fi aluos
acela la baltă, ha ?
- O agiuns cucoane ; trebue
să vină acum, răspunse Gheorghe .
- E he. ce' buni-s racii şi cum
am să mai mănânc ; dar înainte
de raci, e bun un rum, ia mai
toarnă Gheorghe unu ...
- Măi Gheorghe, da o adus
racii ?
-- Nu cucoane, acu trebue să-i
fi prins.
- Bine, tare bine, ia mai toar
nă un rum.
Aduce racii şi Gheorghe ves
teşte pe boer llespre aceasta.
De grabă la fiert, porunceşte
boerul, ş'apoi am să mănânc cu
o poftă aşa de mare... dar înain
te de raci treh:ue im rum-ia mai
toarnă unul.
- Măi Gheorghe, a fiert racii,

hai ?

Io vremea asta, din cauza ro
mului, ·boerul se cam trecuse cu
deochiul.'

fi • ii • sir. în

Huşi s' au
(soţi a lui Abrasm)
popor vec hi u.

li li • iJ
li g D • nbme de băi ai.
i! � llt 1f o· stare a Rpel.
Ş A R A DĂ
Prima pa rte sunt pronume.
lntrebuin)at de ori şi cine.

- Q�{i·l · �il miil �ia mai !Iii

un rum " .

L P. ŢJNCOCA
Aaziti dela pmatcle O. Pusa

D-lui

l i psi
ti m p

Marin R. Voiiua Baaurşti. Din

do spaţin nu s·a pulnt
aptlol tri mts de 0-,..

publica la

.
D - lui I. Covrig Fraho.-a. Una s'a pnbh
doua.
a
de
celei
şi
loc
ca t. Speră m a-i face
D·lai /nv. V. Anlchi Bardu. Vor urmo

t r ep tat �i cdelalt•.
D-1 lnv. V. Olir.sky F6lriu. Articolul Dv.
s'a pr i mit pila târziu. ;AhfeJ J-im fi ţD
f m pul

blicat cn toată plăceru.

tr!m şi la

Partea Z nu mai staţi

face loc.

„

Noi tolo�i ii p.ils·
conspundtor jj Tom

Preot Zaharia Fdlria

Pe blltrâr.1 si·i întrebaţi

Darra

de

tâniu.
V. Ptlrtsc11- V1anaa publicist

Căci sunt sigur c'au văzut
Un răz boi d ac'au făcut.

s·a p ri m it

stamă
ButJJ

D-lui
rtşti. Cele cerute Ti s'au trlmis. A ştrptim

Toate acestea de uneşti
Ceva nefolos'.tor găse�ti

D lui inv. Ptiucariu Tufolla. D or im ce
cele ce ni ! e trimtt spre poblicsre !ă fie
cât mai scurte.
D- lui 7todor Rcstn Butureşâ. Mul ţu m i m
scrisol dvs.

Ce de to\i intrel:Juinţat
Dar sănătatea li-a stricat.

•Copilot.

G H I CI T O R I

fereastr ll de nu
se sp a r ge?
2) Cnm p o\i tre ce un lac i� ră luntrc?
.
3) Ce se naşte cu luna ş• piere cu

.

cat ?
- O-ta cucoane.
Eu, măi Gheorghe ?
- Păi d-ta, nu vezi c cojile, cucoane ?

Poşta reda cţiei

jocurile noastre

1 ) Ce tr ece

Să pun masa cucoane ? in
treaba Gheorghe.
- Pune de grabă Gheorghe,
dar racii fără rum nu-s buni bre
-ia mai toarnă unul.
Gheorghe pune masa, se duce
la bucătărie după raci, iar când
se întoarce, vede pe boar cum
stătea cu capul rezemat de masă ;
iar ca semn că încă e în viată'
horcăia, colea„.
- Cucoane, cucoane ? racii is
gala, scoală şi mănâncă.
Boemi, care nu-şi dădea seama
de nimic, cu limba încâlcită răs
punde :
- lhi, iată că mănânc.
Ridică capul, se uită la raci şi
lasă iar capul pe masă cu cuvin
tele : ia mai toarnă un rum.
Cucoane, cucoane ? ia scoal
şi mănâncă raci.
Boerul acum se luptă cu sterii,
cu cine mai cine ştie el, şi nu
vroia să audă pe Gheorghe.
Gheorghe, om de omenie, ia şi
bea rumul turnat de el pentru
boer, se pune şi mănâncă racii şi
lasă pe farfuria boerului numai
cojile. '
Doarme boerul, cu horcăeli cât
doarme şi se scoală.
- Măi G heorghe, gata-s racii?
- ls gata cucoane, n'a rămas
decât cojile, răspunde Gheorghe.
- Cum asla, da cine ia mâu-

pria

soarele?
4) Ce-i su ii tufă şi nu suflă.
5) Unul ară, doi se mt.• r a , pat.ru
împin g ş1 un \ufhc.
G HICI CE.

E?

cât se poate de călduros ptattu frumosul
dar !ăcut sc.. c ietăţii noastr e c ulturale.

Poşta ad ntinistr �
S'a mai orimit

aboumcotol

dela ur·

roătorii d . oi cirora Je mulţumim dlduros.
l o •n Chiri\ă Viltot<şti Fălc:u.
Ght o rghe Micu Eăstşti filciu.
M:bai Cezar invlţălor Dode şti Făk:iu.

Degerături

fricţiuni cu
camfor.

cu Lărâ(e de grâa. întins pe pânză

api rece, spirt do

Pe cel degtra t sA nu-l

apropiem de foc.

ScrAnlituri
Comprcse cu apă rece.

Uogem

partea

de iod. Muştar

dureroasă

cu tinctură

ve ntu z e.

ferbinţi

şi

schimbate des.

(Potol esc durrrea)

lncăllimlntea să fle moale
Se uoge seara cu p• trol

(goi)

sau

untură de gâscă şi a doua zi, pielea

fi foarte ln gedă .
co a ptă

cu

pe

dată

puoâodu-se ceapă

pe ureche.

Pentru iunghlu puternic

(C âod

ras

mai icoeştc). Hreao
f1er-t c a lapte, in groşat

copilul abia

pe răzătoare,

atât cât

poate suferi.

pie pt,

pns

fjerbiote
şi

Ghiaţa de pe ferestre

Se topeşte dacă Io spălăm cn apă
rati, o lingură de sare la o crsşcA ce api

să·

de lă mâi e sau :z:eamă de
ceapă putem scrie pe hârtie ceeace vrem
Cu namă

se

cunoască ceva

scris. lnsă

dacă iocălz:im hârtia atuci scrisul se cu.
ooaşte şi pu te m ceti limpede.

Ca si slr.Aluceasci gazai

Se pune
bucălllrie.

ia

lampă o mâoa de

sare

de

tusa se vindeci

•a

Durerile de urechi

locetează

împrejar spate şi

fără ca să

Durere de măsele

Comprese

de jnr

Cerneala secretl

langhia

Dacă bem lapte iodulcit cu miere de
albine. Cine tuş e şte şi are dureri de pieţt
e b1oe să bea z il oic ce ai cu sâmban de

gatui.

Sticlele ce au avut doctorii
lşi p i erde mlroS'bl urât şi se

dacă se

curitl lesne

.!pblă · cu benziaA uşoară şi cu

opă cal�ă

Ştiri şi inf ormatii

I "Glasul Nostru" u
rează cititorilor săr
bători f e r i c i t e şi l a
multi ani c u sănătate
şi noroc.

I /11 carsul /un•i t•uutt-dupa in
td1n1rta d• la Sinaia cu Rt1:•lt Alv:a11'
dru al jugoslavui, Regele nostru. S a
lntdlnit pe Danare şi cu Regtl• Bor, s
al Balgaritl.

lnldlfli.rea acestor
se spera a fi ptnlru
condut.

p1Jpaord1Jr

capete inco1onote

bintle

I S'au împlinit Hi �!li 4<: ��!!4
Basarabia, Bucov i na şi Tr a nsi l vania
ce

s' au a l i pi t l a patria mamă.

I

·
ln ajunul Crăciunului la 5 km.
)
(frant
Paris
de
depărtare
� s'a în
tâmplat ·o mare catastrol� de cal�
Ierată prin ciocnire a doua tren un
exprese. Sunt peste dou sute de
morti şi mai bine de trei sute de
răniţi. Jalea este cât se poate de
mare.
I la cursul !unei tr ecut e a murit
la BArl2d Oî'gt' ' Stănescu supranu
mit Voevodul Ţi g· oi l or di n Moldov �.
Oe pe urmo lui a ră m a s trei . mt•
l i oan e şi jumă1ate bani de pu� t l a
Banca Na\iona 'ă lzşi şi Vaslm, a 
poi n u me ro� se obiecte d e a u r de

�

m are valoart>. Cu inmormAn larea
sa s'a cheltuit una sută mii de lei„
A "ur m a t sicriul tot a l ai u l \igllnesc
cu lu m â q ăr l aprinse şi cu Zo de

I

bocitoare.
Aducem calduroas• mulţumiri d-1°!
V. ·Ouţu primat din Basaştt, I. Leon
no/ar şi Oh. Dobrta secntar, pentru
ajutoru/ MnESC de Jco lei daţi actsf�I

gazete. din st.·ma rt a/1 za td cu �caz1a
seralti dar.sanie a-a a vut loc in sa_·
foan�le primdriei Bâstşti .1n seara zt·
lei dt 25 Deambrlt I 9JJ.
I lntr'un sal �e !a. noi, ardeau
cam des casele ş1 lara a se desco :
peri cine le dădea ioc . . Io _ u r_ma
s 'a aflat. fetele mari, mai balr ane
dădeau ioc casei aceleia un_d i;, o
fată mai tânără se logodea lasan
du-le p e toate nemăritate. De sco-
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muoor MAIA
AleUerele GraBc:� N. P. PEIU,-Blrlad

dpadă,

periodu-se acest lucru locuitorii
s'au revollat peste măsură şi au
hotărât ca să le omoare pe toate
fetele bătrâne dacă va , mai arde
vreo casă.

Sâmbătă 6 I a n u a ri e 1 934 s•ara
va avea loc ia saloanele pr! m ilri ei

I

Săseşti o frumoasă serată dansantll .

I Primiji cu plăcere wpluguşo
rul" organizat de societatea noas
tră şi care va colinda satele_ mai
apropiate.

1 Elev�! �9!1§1Dntl=
n e scu de la Acade
mia C o m e r c i a lă a
împuşca t cu 4 gloan.;,.
te de revolver pe D·I
D u c a Preşedintele
Consiliului d e Miniş
tri. Drama s,a petre
cut aseară l a Sinaia
la ora 10 c â n d D-l
Duca se intorcea de
l a au dlenia avută la
Palatul Regal din SI·
nai a.

!! Io f'ranţs a murit de curând
mu ri t doi mari doctori. . Doctorul
Calmette care a reuşit sll nlisco
cească un· vacc'n contra tuberculozei
l a copi i ; şi doctorul Rom r care a
născocit serul antid;iteric.
I Jn curdnd vom da pofJliciJIJţil

prrţioase docamtnlt din vioţa i/ust1a
/ai dispdral C. Dlamandyft>slul nostra
ministru plrnipalln/ior Io Moscova ln
timpul martlu1 1dsbaio mondial.

I Un doctor din America a reuşit
să d r s co p e r e cu deplia succes leacul
contra l eor ei .
-

Apara te de radio
ultima noutate
foarte bune şi
foarte eftine

V. COTALA

Str: Ştefa n cel Mare
Vaslui
I

S2

-

lq lt�lta · do\ ciob•ni d i m preună ·
cu întreaga lor tu r m ă de oi au fost

IBD,�!l�.����! „.„:�:.7?:�::�::.�::::\Ho<
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Hodiniţi boeri, hodl�l jl
Dar de noi pluglrÎIŞtl· nu g!ndljl
C'afarl-l vai'§, -piimlvară
Dou4sprezece jildguh arll :
La mllrul dura� la cAmpul curat
Bra zdil oeagrl am tflsluroat
Şi prin bi'iiil iioi slmllnat
OrAu mllrilot. şi gr b de vară
De-o da Domnul sa rll.sarll 1
Mâoajl măi, hlli, hli

·

�

Am arat dar ou de . ajuns
Că oE•a dat Domolii de sus
Anul li.sta ploi deajuns
Şi-a răma5· dmpul [nestrâns.
Dar lot Domnul s'a îndurat
Şi n e-a dat un grăii bogat.
Noi l-am strâns 1-aln treierai
Şi la moari l-am plecat.
M!oaji m4l, hăi, hăi
La moară Iii �oşleşll
Unde macinl c:um �olteşti
La moara lui Nea Niqă

')

MAoati măi, hăi hăi
•) RAndari saprfm•te de rcd.cţic.
.

Mai cu o •orbll, mal cu o glumă
M1-a făcut fămă buo4
Ş1-am trAnllt un · plămădel
De vreo şapte o pt 1 coveţi
Şi-am făcut colaci Î!il patru
De s'a mmunal toţ satul
Şi • p u pezl • sucite i în trei
Cum · se fac de obicei.
Mlnaţl măi, hăi , hil

Ap(>l y'am ibal"\frâ jupâiie
Ca:tt doa·r $bin nj1oc1uni destule
Oar Raeii c�ini ii.opt at
Sj ne:asteao.\l fetele lo silf
Dati-oe c e-avei• de dat.
Da\i•ne căi se cuvi n e
Şt rAmAocti aici cu · bine.
La anul de--o· să veni m
Nol dorim el vă găsim
SAnitoşl, c1i campul strA ns
Cu porc gras, cu grâu de ajuns.
Podu ri phn.i, vin mai bun
Şi cu bilzu!'lerul plin

Expllcatiunea ul. 5.

Aceasta-I devin 'fi explicaliunea
de bad a acestul articol. Aşa au
ştiut sl lrlllascll strlmoşli noştri.
Alui tn aerul curai al naturel,
la clmp, sub soarele dllUHor de
l umi ni, muncind de dimineall ploi
tu searl cu dragostea care ne-a
legat de scumpul nostru plmAnl
pentru cari s'a vlrsal alata sluge
de mii de ani. Pentru el şi-au tngri
jil corpul au devenii slnltoşi 'fi au
plslrat neciinlit plmilntul, limba şi
obiceiurile. Pentru aceasta noi cer
celaiJil iubim natura şi cum se ri
dici zlpada, colindllm viile satele
ca s'o cunoaştem. Odatl cu aceasta
exercitlm corpul şi întlrim slnl
tatea cu aerul curat al naturii. Pen
tru aceasta unii cercela'fi îşi aleg
lndel"elniclrea de sanitari, pentrucll
cunosclnd aceastl specialitate, pot
deveni de ajutor Ilirii ln cazuri grele
ajul8.nd pe bolnavi şi rllnili ln spi
tal 'fi pe front. CAil oameni folosi·
!ori sociellllii, tnsll putin neglijenll
prin nelogrijirea corpulni !şi pierd
sllnltatea.
Iatl pentru ce sl fac adunlri mari
cerceu1,eşti ln jamboree ln fiecare
varii. Acolo se aduni cercela'fii tu
turor natiunilor şi se lnlrec printr'o
lngrijire mai aleasll, printr"o gospo
dlrie şi curlljenie care mal de cari
sl fle premiat. Prin aceastll melodii
vom trlU. avlnd .o minte slnltoasl
'
tn u
slnltos•.

general Comanddnl al diviziei.
Tal azi voi seri poale ctJltva rdnduri şi
la cei de arasd.
I.ici ne sim/im f. bine. Probabil cd s'a
prO</Jls o sclumbart şi ln fiinţa noaslrd.
Vdjdital obuzului pe deasupra capa/ai nu
ne product rUd o 1ft1io1are dupd cum şi
moarha anui cainarad nu lnsemMDZd Intru
nimic mai mQJt dtcat cdduta unei franze
de pt copac.
R11$bowl lt foct ntpdsdlor. Desfizi /n
orice mommt moartLa, şi e bine cd te simţi

aşo.

cine şiit 71. •
...D-l general a venii lnsoţil de statal
sdu mojar. Deşi. sanl
tm o fin1tJ t:rlrem de
vizibilii ptnlra ulamic {laţi fiind ln picioare
pe pariJPetal 11$ştiei) - /o/aşi tl n'ara/il
nici o lngrijorart ci dincrmfla prin prestanţa
pozi/iei ln cart se lnlreţine ca noi (de
faf4 fiind şi colontlal C. comandantul rt
gi=ntalui şi o]i{lral franctz) - el ptire
mai cur4nd an rbitru al ambelor tabue
ce se pamksc aJ duşmtJni1 dtn dosul aces·
tor parape� d1 'ţraflltit.
Prim�sl tiudJ#narea de a face o recu
niJifp..rt a ca$tt/u/ai din fa/4 paziţid noas
tre - pt cart r!eallfel ia U ştiam ro pre
a"1ie cd..J tXtZpaL
Ordin ce de•ipr f-t1$i fi e:ucatat, dac4
na inki'Wnta atţ . ordin pn"n care - spre
rectificarea poziliei - toi lan/al de lrl1gd
to1i trebuttl sd fizcd o tnain.Jan d1 edltva
uci <U mtlrl.

Altfel

• •

'b

-

şi cuaip!r!-mi
ceya frumos !
- lată, iţi •oi Ina o rochie uou!.. ..
- Nuu mamă, lu cşU o mami re6 !
- Poatru D u iii n e z o u, fatli dragi,
spune-ml ce vral... poate un birbat ? 1
Daa mami, tu eşti o tHmli buuf.

s·a dus la un nclil s! coari
m !garul pen t ru un lucn.
� Pii, •ed d-ta, c! UU·i acasă.
- Da ăla legat de gard ce-i ?
- Migar co sa: fie. .Da .,a zic eu rând
nu vreau să-l -dau.

Mal e vorbi
Măi \igaue, mâoânci tu

He, ho, mai e vorbă t

Dar urd?

Dlntr'o sulsoare d e
dragoste

I
ciorbă?

- Vaj mamulico, o u :n ai sl n u mă

T1 iubesc aşa de lare lncât suot în
stare s! trec prin foc şi api pentru tine..'.
Miliue te aştept la !oc ol 'tiu� ca do obi·
cel, în cazul cilnd •• plouli.._

au.I.

mâacaţl-aş I

De mlll

măi ţigane?

·

Bunico, câte măs ele ai ia gurl?
ou

mai

am

dorul celorlal\;.

De cari musanrn

ntci

o m!sea?

Am

uut să

Cucoana cipitaauluJ şi cu ordonaaţa a u
ficut iotr'o z i o minuoati doJceaţ! de
prune. Dorind d o'o consume prea de·
grab;, ii spune lui Ion :

sigur. Acum iţi las
păstra re is de aoci.

fiu
in

- S! bagi -de sea mi c.!lod o fi •ii a 
duci dulceati la musafiri. Dacă s.uat per·
soaoe cunoscute pui numai o pru n! de
fiecarr; în ca1al când vlo str!inJ a du ci
câte dooi prune pe farfurioare..• '
La ·neo dptAmâal dop! aceia; când
er a o droaie do prieteni şi prietene' intri
Ion şi zise :
- SA friiţi coconitJ. D e cari musafir i
anm: de o pruai, sau de doaă ?...

Mofturi de fală

Mamă, cu m p !ri- m i ctva frumos I
SA-ţi iau o pereche de pa nt ofi ?

o mamă rea I
rog cump!r!-mi ceu
frumos I
- fi halde, am să-ţi cumpăr o salbil
de mărgele ....
- Nuu m amă, tu eşti o m a mi rea I
Nu

mamă, tu eşti

- M a m i,

te

Vorbe cu tâlc
Ciocârlia, dupll <:Ani,
Aurul, dupll culoare,
Iar pe om, dupll cuvânt.

Oupll chip cunoşti o floare

Comand. Ccrce:t.şi Cre:ţ..şti Pilc.ia

Din ale poporului
Foae

verde

Dacă ai, de azi pe mâine,
Totdeauna câte o pâine ;
Dacă n'ai dureri în oase '
'
Dacă al un bun stomac
ŞI picioare sănlltoase,

ş'o lalea

Sdrmana inima mea

Iar a prin3 a md

durea _

Foat vtr1ft ie duş

An mdntira apt t4mdşi

Fala mamti ldudaltJ

De trei !ani nqJieptdnatd ;
Ct1Jul o iei la pi1ptdnat
Na inlrtJ nici grtbla'n cap
u

/au

la o

ord

tdrzit

. . Pand'n preze1Jt mişrarea a rtuşit de
minune datoritd faptului rd nt am /tril de
a lragt focuri şi /n al doilta rdnd direcţia
vdntalui ne-a fost c/Jt St poale dt favora
bild- aprind sgomo/tle tft a ajunge pdntJ
la inamic.

Dumlnicl 6 August 1917. Inamicul

bombardLazd ca fun·e o parte din tranşei/e
noastre, probabil rtperalt dt en"-dar to
riturilt sale ln bund parte sunt fdrd 'fert
caz mai more parte din dt cdztJr.d pe po·
zi/ia vetht unde fusesem tri.
lnaintorta de ostii nocpft nt· a fo/asit de

minantl
Fan·a bombardame1.lulni e de ntdtscris.
Sant ore intrtgi de cdnd artiluia inamit d
!şi var•t1 /ol focul asupra noastrtJ.
Orice mişcare de fomunicare ln dreapta
saa ln sl4nga t paralizata.
lntensitalta focu/oi t de

ntdtscn·s

şi

ctt�fe lngrozitor dt fort pt jitre mtmtntce
tl'tfi:. �Jnţeltgtm prea bine-cd azi vom avea
d'Z

ftii-62 ·şi btcd

mult cu advt1sarii noştri

TiTal lor e disptrat. lwtcnsitotta f0<ului
na-şi art pertche. Sunt ore dt rand aast
formidobil bc.mbard6mtnt conlfnutl şi ne
face impresia

rd Jr4g41orii

inamice ou !nebunit

Nu te poţi numi sărac.

+ GHEORGHE DAAGOSLAV
15 Sept. 1899 - 3 Oct. 1933 ·
�• gnutu t indtator d•la şcoala din satul
i drlci-filciu cizut Jertfi. datoriei ,; a dra
gostei d·eosebite ce-a purtat şcoalel la care
I profuat tim p de 12 aot.
A.
Pie·i amintirea nşnicl.

Trei ls rople patra sparft
Una na se /bze'n spate.

lnainl!Jrea
din noapte.

dt la tunofllt
On"rt rom11nifore Intre

rroi t imposibili şi bombordomfn/ul

ajuos doi p urc el
De ce 1-ai furat şi pe al treilea?
Ţiganul hot: Hapoi domoale judecător,
dud a ri!mas siogur ţipa de mi so rupea
inima. ŞI cum eu sunt milos dia fire, J-am
luat şi pe ila si ou se :prăpădeasc! do
Judecilorul : Nu tl-au

Pentru a fi sigur
ştii el

-·

Scu m pul meu,

- Dar ci•lama?
- Uubu .•. ad"o la bulibaşa încoa.
- Şi friptură?
Vai mâncaţi-aşi, hapol, bala-i şi
mai bună .
Da oi,te lemne mi-ai tăia ?
Hap ol, prea multe m! întrebi dumneta

Dar tu 11u

Mami, fă-ml pl!cerea

•••

MARIN BENGHIU)

agrkaftOr

•aria biltJ ru
vizita d.luJ

Mlgarul omului
Un om

Sl'nltate l

Vlleoi.flJc.ia

vremea

VESEL

lr• n corp

t. L Poslolache

Slmbltl linişlt...

COLŢUL

Cercetaşul iŞi Îngrijeşte corpul şi
duce o viaţă sănătoasă.
nO minte sănătoasă într'un corp
sănătos".

Ca să av�ji' de unite da
Pe la cei ce vor ura. Aho.

vdnl 11 ploaie Ni s·a anunţat

u.1un-i urn1

u�u

PLUGUSO,RUL

. Se· ·

. • . . �;_ _ _

·i� -

zrnz-·

ronti-

Val de omu l care are

Suflet mic în casă mare ;
fericit cel ce ridic!
Suii'! mare io cssll mică!...

V. Militaru

nud. Pe vtrhta pozi(ie, p6mtJntul t rdscolil
de uci dt ori pe un loc, �i butacii de vifd
de vie suni aruncaţi ln ina/lul ceruiai.
paâi st hilodifi dt sthijele uâgdtoart
trtJnti/i la 1!1mdnl.

Co·

soii.I

Ziaa de azi port unitd ln ftla/ ti - de
cctnd am vtnit pe auastd p(lziţie. E mtmo.

robi/a zi de 6 August 1917. Bombarda
mentul şi· a a tins maximul de inltnsilolt şi

tncd continud.

E ora I oproximafJ"11 dupd omiazd când
dtodotd el iltctleazd ca prin minant ptnfru
o clipd, ptnfru ta din pdml1n1 sd rdsard
i·aturi, J>oluri dt asa/la/ori care ln strigdttlt
de ,Jra „

inainltazd vertiginos spre

uan

şe11t noastre.

E rdndcl infanleriti !...

Violfntul foc de arme piteai din puşlile
so/da(i/or r.oştri pdnd atuncea pilula(i In
mdştilt lor indi11iduole - prodace cea mai
cumplitd dtzUuzit ln rtJndurilt asa/talerilor
lui
cari ne credeau şttrşi de pe fata plmdnlu
dt forul arti'tliti lor.

rul
Pdmul val dt atac s1 risiptşlt la ti
/oral-şi
nostru prtcfr-dar a/ftle li iau
linia
lan/al tle atacatori st face intrat Tn
noaslrd.

preţ Situafia tubata sa/void ca orice
d1 ltgdturd,
JÎ atund orire rrztrvtJ, ogtnfi
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ordouanfd. rdni/t elt. tic„ este arunca/4 ln

linia de lupld şi minane t Norocul n.e str
vtşte �i dt rtJndu/ acnto: mamicul eslt dai

I

pes/e cap, şi prindem cur�j.
Ct.a fost pdnd'n seard

11Jlmai cei ce.au

luai parte la ouas/4 mare

loptd

o

pol

spune.
ln fata sutoralai nostru,

mormane

de

Avl1nd a lrgdlartJ perftt/4 cu artikria
noastrd. ti1ul ei prtcis a produs mori pier

cadavre au rdmos.

deri fn rJndun1e inamirulai.

Ca rtzul/JJt al actslti mtmorabilt lapte
unde am canoscuJ cti mai aprinşi fiori ai
tnluziasmu/ui succesului pe ctJmpal dt tuptd
lrrbue lnrtgislrat şi faplul capturdrii unei
miJra/Ure inamiu, ptste 80 de a1mt, vrto

40 pn·uniui şi un bogat maierial de rds·
boia. Pitrdtrile noastre se cifrtazd la 37
pierderi din rari : 6 mor/i. 24 r4nifi şi 7
dispdru(i.

pluto.
Printu morfi avem şi pe neuitatul
glorioasa
rUtr major Pita dtspre a cdrui
cdnd vom
moarte rem portsfi· o in n·ral 11iitor
fi vizita M.
face canoscaJ cititon"for no�tri
Adjud.
S. Regina Maria la spitalul din
{Cootiiiun to

i:i-r�t Tiitor)

Locot. rez. Arieni Gb.

.;Otlisul ]'fostru.••
se vor juca copm prin livad4, tar
noi vem r4de ,cu laccimi :de -bucu
rie. Vom sta sub nucul poetic, sub
care ml-ai spus ci f4ceal versuri
şi ne .,-om sArhta 1:a ·Şi .acum. �I-i
arA14 cum se ror săruta.
- Da, ce lline va fi atunci, An·
cuto I ·dar te rog să ml! laşi să plec.
ea îl aduse •hainele şi se aşez!
gânditoare pe pat. Se 'o:ibrllcă şi
dupll o repetare de săruturi · ferbinjl
plecA...

Â

•

•
Ancuja dormi p nă târziu. Mama
sa nu vro! s'o deştepte, deoarece
crede c'a citit -mult-ca de-obiceiu
-sau a lucrati intră- încet ln ca
meră pentru a·I ! d a >buna-dimineaţa•
Se duce ia ferl!Stre şi le deschise.
Simţi c'a stri� ceva sub picior.
Clicase un buţon de m an şetă.
Punându-l pe mas4, se duse la
Ancuţa, o privi cu dragoste de ma·
mă cum dormea şi o sărut! pe
frunte.
Ancuţa întinse mâinile să cuprindă
capul ce s'aplecase s' o lirute.
N'ai plecat încă, zise ea prin
somn? Şi descl\ise ochii.
- Val •..
Crezuse că e Ionel.
- Suna dimineaţa, îngeraşule,
zise mama şi o silrută din nou.
- Sărut mâna, mamă, dar de
ce le-a i scu l a t a şa dim i nea ţ ă?
- E c easul nouă, Ancuţa. Nu
te scoli, sau să•ţi aduc laptele a
icea.
- Vai, mamii, cât eşti de bunll.
Mats, du-te şi 11regătoşte masa, căci
eu viu îndată. 'Trimite servitoarea
să-mi aducă api'! să mă spăl.
Ancuţa mai î�tărzie în pat, până
ce veni servitoarea.
Aceasta, după un •sărut mâna
duduiţă• puse la lavoir cana deapă
şi leşi.
Se sculll. Se simţea grozav de
obositii. N'avea1 putere nici să se
ridice. S e slmteil &rozav de obosită.
li pierise toată l>uterea ce-o avea
cu · o zi lnainte.l °S e simţea îmbătrl
nilă. Patul era deranjat ca mcioaată.
Se duse la fer11astr-4. •V ai, ·butonul
lui Ionel e pe masă. Trebue all-1
fi văzut mama:
Luă, apoi, cerceaful şi strA:ngân·
du-l li a ru n cll s'ub pat. lşi schimbă
cămaşa ŞI se'm �ăcă.
Dupll ce se Şpălll, trecu in so
fragerie. Dar îşi zise c!, poat e a
citit mult, s'au a lucrat noaptea şi
e obosit!.
Şi mama cu fiica îşi sorb laptele
în tilcere, nu· ca alt{ d&tă vesele,
în cântecu! şi râsul s�lobiu al An
cutei ...
(va

G.

•urtna)

Micu Delablise'ti

Din ale poporului
la

De-ar fi doral ca o floare
Sa mi·l port

chtoloare,

S4-l dtsltg cand ta aş vrta;

din

Ea de dor n'af mai ztleta.
Dora-i floare

grddind

suspin4 I

Cine-l poarta, greu

Şi saspin4 pdn'ct moare
Şi inima tot U doare I

Cifu a Zis dorului
N'a 14saJ cuvant
Ca dorul antit

dor
uşor

St lasd

Face ldcrhnilor casa

ca dorul anti� se pune

Face

inima c4rbune.

Foae verde bob ndut

lnimd cu

.enin

muli

C4nd o •4 te vdd rdzdml ?

de p�ai
Cam n•am cupJ sa. li tai
lrrimd

Sa P4d

a tINere ai 1

Iubirea . de

om ului, în care se
· desf4'oari, g.tadlrilo şi lncFirile lui; dân
sa nu numai ci ne iace si înţelegem sta�
rea de asthi şi ae arat.I Tlitond lnmiaos
dar din ladţ.ltura el, cip it im credinţa
ci ia:totdeanu şi oriunde, fiinţa ome
neasci a dorit binele, ade•Aml �i framo1ul, ci intrea1a omenire, are o che ma re
inalti in acrasti lume şi ci merge ioa·
iute, condasi de mâna Celui de Sus. Is
toria generală n e face .să iubim omenirea
istoria naţională ne trezeşte iubirea d e
ţari, de patria unde a m văzut lumina
aiJei, unde odihnesc oasde străm oşilor
noştri şi nnde Tor trăi, copiii şl nepotii
noştrii. Ţara noastri, diruit! cu toate şi
bunurile pămâutulu;, scildat.!i de un flu·
viu mare, cu atâtea râuri şi rinleţe, a
părată de nişte muofi mire&i, cu atâtea
a•utii� impodobită cu plaiuri şi vâlcele,
cu flori mirositoare, cu şesuri întinso �i
destul de roditoare. ne face mândria. bu
curia, tot a•ântnl şi spera nţ a noastJă Nu
numai pe dânsa s'o iubim, ci şi pe acei
care de veacuri pentru fericirea şi între
gimea ei, au lucrat cu faptul şi cu cuge
tai, an a părat-o cn sta tornicie, au luptat
şi murit pentru dânsa, pentru libertatea
şi neatârnarea ei.
cA trăi ca slavă şi a muri cu cinste
este o Torbă din bătrân i . I- uoâod preţ pe
cinstea moşilor şi str!moşilor noştri, au
vom scApita oiciodală. Mai z ice a u bă
trânii : .fiecare rând de oameni stă pe
umeriJo străbunilor săi, primesc dela a
ceştia.- idei. datine şi obiceinrJ, o moşte„
oire Ia care mai adaugă şi ei ceva, pen
truca astfel crescut! s'o lase generaţiunii
ce-i armează: intre aoi de astăzi� părintii
noştri de eri şi copii noştri de mâine,
este o legături ce nimic o'o poate r npe.
Prin străbwtl · tr.ljm ool in trecut, prin ar
maşi triim noi ia viitor. Dia istona tre„
cutului oostto, s1 culegem tot ce este mai
frumos şi mai ttednic a so întipări in
mintea noastră, insnflâDdu--ne cu iubire
adevăratJ. de patrie şi din toate puterile
inimei sl oe iubim ţara, dopă corn şi po
etul zice :
, Ori cui e drag locul ce 1-a născut
Au frafi mei, ori nade-om căuta
No mai gisesc ca dulcea Românie,
Au sunt romAn şi-mi place &ar• meati.
lnviorarea şi iatJ.rirea s1 oe Yinl citind .
faptele Titejeşli ale strlbnuilor-indreptă
rile si le cnl•g•m dia greşelele şi sulo·
noţele Jor; iar dia ispita trecutului să
Jo.Im aminte, că 'fiecare naţiune are o da
torie de indeplin!t. �aţiunt:a ro mână , s'a
io mijlocul barb11rilor de tot soiul câti
scurs prin -.aJPa Dunărel, e a a re
prezentat cultura antici şi a sen•it de e1 ement ch·iliiator prin tre lâuşli. Să de
pindem pe copii ioci de mici, să-şi ia
bească neamu! şi tara în care s'an născut
şi triesc-si cine ar putea lnfloeoţa a
supra lor mai muJt ca mama dânşilor?
Voi aduce şi eu câteva exemple din câte
ne·a p.!istrat istoria despre acel mobil
sentiment care io:suffeţea :pe unele femei
române, spre a so arunca singnre în lap
tele cn duşmuii neamului, ia timpurile

a'aa

de grea cumpănă. sau de-aş trimite
voinicii lor llăcăi

ÎD

luptă

pentru

pe

ţară,

tot cn aceia.ş bucurie ca care i·ar fi tri·
mas cine ştie la ce mare petrecere. Multe
dintre ele an jucat no rol mare pentru
soarta scumpt:i noastre patrii.
Ca mame, soţii şi chiar iubite� au ln
f laentat asupra feciorilor românismului şi
le-an dat curaj la lapti peatro sfiata li·
bertato.
lată ce- ca·rinte bărbAttşti Io spune
Doamna Ţării. ostaşilor Joi Mircea şi
.ş i cum ii incorajeazi la luptă împotriva

· Ungnrilor:

• Pii ai iării · noastre. fără a ne bate,
,Ţara aoastrl pierde sfhla li bertate,
,Şi de ce noi armo inc! mai purti.m.
,Daci noi ca eh nu ne mal luptjmi'

. A. N .N O U

, Aruacali, din braţe, numele făloaso
,Şi luali iadati lantnri ruşinoaso".

btoria este .,.-fata

arilat totdeauna vrednic! şi bărbiţeasd!;

.tar·ă

D. Bolinlineann

Şi intr'adevăr, acestea au îmbărbătat
pe ostaşi, iocât au bătnt aU.t de groaznic
pe Unguri, ci chiar regele îşi blestema
soarta.
O altl tânără faţă, toi pe timpul lui
M ircea - . Fata de _ la Cozia• s'a îm
brăcat ia b a i a e de oşte an şl · a uds in
l uptă un paşă turcesc. Descop-.ită, Dom
nul mirat, a v oit s'o rispl4teascJ, intre
bâo d· o :
n Voeşti, aur, raaguri sau sotie ?
Ea rlspuade :
.Doamne, nu voi aur, nici onoruri

deşarte,

.N'am venit io luptă să-mi trag aşa parte;
Plâogeriie Jării bratei mi au curmat,
. Pentru a ei scăpare,
astăzi m'.am
l u ptat• .

Dacă mai răsfoim istoria, vedem că
mama l ui Ştelaa-cel-Mare, sa făcot că
nici ou-1 cuoo_aşte p e fiul săn care venise
răoit şi invias.
Ş1efan e departe
• C e spui tu străiae,

Femeile patriotice, dar mai

cnltiTa

g eneraţi ile

viitoare.

i11tăi,

vor

Eiem ple

_în

trecut n'au lipsit şi astăzi trebuesc i'mitate.
Boliatineanu zice :

• Dar
când omul uiti drepturile sfinte,
.Nu.i ertat femeii s!-i adu.că aminte ? !

Sentimeotui patriotice trebue astfel desvoltat ca orice român să a o-şi crnte nic1
viaţa când e vo ;ba de binele patriei. Pie
care si aibă ia mlole 'i adânc sipat in
i nima sa. devisa :
„ Totul pentru patrie
şi pentru · neam".

Gh. E. Mihailescu·
19
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Ş1 grâu de aur pe ogoare ;
Stindardele d e popuşoi

Aşi vrea s'aduci la vreme ploi,

Şi pe pământul milenar
Adâncă dragoste frăţească
Dela hotar păn-1.a hotar
Să kge 1ara românească.„

� Mergi şi

J)acA doresc ridicarea n atiunei, sJ
crească pe copii ca şi vechile m8me, io
frica lui D-:z.eu şi să le iofiltrHe i.ncă de
mici, respectul de t=ărinţi, iubirea de ţar!
şi de n e a mu l roD"'!âoesc. O femee poate
face din fiul său un buo demnitar şi nu
bun patriot1 care să ridice prin meritele
soaie, naţiunea care-i a psrtioe.

Ce daruri noi vii să ne- aduci
Să ne aprinzi din nou credinja ?
Nădejdi, iluzii şi năluci,
Păpuşi, să ne-amăgeşti dorinţa?

Podgorii mândre de rubin
. Să sângere pe culmi de dealuri '··
Să s� î n a l Je spre senin
Frun\1 noi cu mând re idealuri I

Bol.

r

An nou I an nou I Copil divin
Ce vii din depărtări albastre,
ln cinstea ta paharu'nchin, Paharul visurilor noastre I ...

Să-şi fll!ture mătasa' a soare.

„

iar dnpă aceasta ii imbărbătJ-ază.
�trâcge oastea, pentru ţară
mori,
„Şi-ţi va fi mormântul încoronat cu
fJon•.
Bol
Ce suflet mal nobil? Ce alt sentiment
mai patriotic dei:ât acesta? Când ea mami
ca toate mamele, tri mite pe fiol să
moară când e vor ba de bio ele ţârii I
�ăsfoind mai departe, găsim că femeile
au k:.st tof atât d e dibace şi in treburile
dlalăuotru lării - Doamna Despina so(ta
.< lui Negoe . Basarab, cu
lacrimi in ochi
rosteş t e următoarele c uv in t e voevoduJui
�i boerllor ţ4rtl, care voiau s4 puoi. bi
ruri pe !ară spre a term i na Bioerica
Curtea de Argeş :
•Voi vre\t biruri noi. Neagoe te teme I
„Mâ1De toată lara o să te blir.sttme _
„ lat!-a mele scnle, vinde �; nrmea%ă
Nobila lucrare ce te animea1 ă,
Căci eu diamante 11a. Toi a purta
„Când vot şti că ţa ra io chin T• ioota.
Bol.
lati ce-a !ost altă dată femeia nm âacll l
Deaceea un treboe să neglijim, culti
varea sentimentelor patriotice in femei.
Ele ca mame, ca soţii. au un rol hotărâ
tor în educaţia, io colti-.area srntimtnte1or naţionale. Jo trec ut ceracc insnfleteşte
şi mai mult era şi religiositatea. Numai
sentimentul 1eligios, iub1rt111 de neam şi
d ragostea .limbei, unite cu obiceiurile str!
moşeşti, au făcut ca tot ce e ste snOare
româoeasc!, si înfrunte-, să treaci atâtea
nenorociri ce vtneau pe capul ei. Noile
generatii vor trebui deci indrumate de
mame.

Sub cerul larg de briliant
Bat clopote de sărbătoare ;
Un an s e duce în neant
Şi al tul din neant râsare„ ..•

Aprinde-l• sfinlt Ic lumini,
An nou ce te desprinzi din �e&ţă,

Ca

străvechile ruini

pe

Să reclă d m o nouă viată f
Mircea Dem. Rlidulescu

m�uoarea iD�irii Ue [flliDD)

onii pe alt)i. c•
lntr'un glod al mJrtori1im.

Sl Îlllbim

I

!\ici una dintre slirblilorile noas·

lre creşli;;eşli nu este aşte plalli aşa
de mult

ca

nuluL

Naşterea. Dom
n emllrginitli. a

Iubirea

creatorului penim zidirea sa. arli

talli prin lntruparea cuvântului ln
chip supranatural din Fecioara Ma-

ria a u11it rl1emit ln 1111ltllll talH:
ror noroadelor depe suprafa fa pli
mlntului. Precum revarsarea Nilu
lui fructifici solul Egiptului, tot aşa
şi ln sutil mai muli prezrtleu) Crll

ciunulai prin Dumnezeescnl n�l
ment lnprumnlli sufletelor noastre

o pllrlicicli de acum 2000 ani.
Pe marea viejil noi oameni cu
sufletele goale dibuiam la viforul
tuturor ispitelor dar nu venea ni·
meni sli arate calea DomnulUL letll
soarele-lumina-ln naşterea Dom
nnlni. Dar uu lu palate şi ln leaglln
verde de mlllase ci ln lntunerlcnl
unei peşteri s·a nliscut lmpliretul
Slavei, Mlntuilornl nostru Isus Hris
tos. lmpllrlijia lui Dumnezeu s'a
coborîlt prin Isus Hristos pe pli
mb!, cliutS:nd sli lnlocuiascll rliu
talea cu bwilitatea şi llicomia cu

milostenia, ura cu. iubirea.. Pentru
aceasta numim slirbliloarea Iubire!.
Şi alunel dovedim cli vine Criicin
nul cîlnd uillim necazurile, ierllim
greşelile, ne iubim unii pe alfii ca

adevaraji frafi ai lui Hristos. Slava
Domnului a strliluclt peste plislori,
iar l ngernl le-a zis : .Nu vii lemefi.
Clici iatli d vestesc bucurie rr are
cari va fi pentru toate noroadele,
clici azi ln cetate a lui DaTid s'a
nilscul Hristos Domnul
Prin aceasta se revarsli de Sllr.
blilorile Crliciunnlui un val de bu
curie penim tojl. Şi pentru ca sll
d ovedim cli inadevlir alirbltorim
naşterea Domnului. - Siirblitoarea

iubirii - mii a dresez celor avup'
daji un mic obol celor lipsiji ca
sli trliiascli şi ei bucuria Naşterel
Domnului. Credinja lucreaali prin
dragoste.
!nvlitlit. MARIN BENGHIU)

Ce�
CreJ.,Ulldia

Cottandaa.tDI

-

••

01asal Nostru•

S U P L I M: E N T · L :I T E R A R
Cântă-mi cântecul...
•Twm 1dorat o flaţl'olttael.
Şi clt eram de fericit.
Dar latr"o s:i' de Mai lrtmoasl

trie-am scris şi-apoi Dc·am intllniL..

... Natura şi-a 'mbrăcat haina de
sărbători„.
E luna Mai.
Păsările se'ntrec în cântece, dar
toate par prea vesele. Mai serioasă
pare privighifoarea, ,care cAntă cu
ne'n trecută m ăestrie în teiul din
m.rginea pârâului. Jos, în pârAu.
vrăb11 gureşe ae ceartă. Io nuc. toc
mai în vâri, un cuc .îşt spune nu
mele. Soarele se lasă obosit spre
apus. Un aer plăcut, cu miros de
fior pluteşte peste tot...
A 'nceput să ··usereze. Sătenii se
'ntorc nse:i dela prăşit, Ce mal
veselie I.„ Ce mai de chiote printre
fete, din cauza unui flăcău mai în·
drăsneţ, C•. re le ta pe după cap şi„.
le sărută„.
ln centrii e mai linişte. Toată
frumus,. ţea de mai •SUS se petrece
.la periferia târguşorului Merenl.
Târguşorul M�reni numări! vre-o
m i e de locuitori. Datorită unui bun
pnmar şi a unui proprietar de ini·
mă-din localitate-târguşorul are
străzi lrumoa�e, trotuare şi lumină
electrici!.
Majoritate din ldcuitori sunt ne
gustori. Numai cei dela mahalale,
unde predomină veselia \!'!rănească
se ocupă cu agricultura.
Io partea de vcs.t a ,târguşorului,
se'ntinde vestita pAdure a Merenl
lor cea mal lrumo�s.ă din impreju·
rlmi. ln partea de nord şi sud, sunt
numai vii şi livezi� iar la est trece

m&ndru .şerpuind P.rintre bAtrlnele
l!!!lE!i !��) J>.rut. Id partea de v e st,

I

.

b

el şi când-după-dans ieşeau su8
farmecul Junei !... ŞI câte nu 1- _
spus ln prima sear4. când a cu i
noscut-oL.. Ce fericire e sll cuoost
o lată în luna Mai, şi să'ncept un
roman de dragoste. Şi el s'au cu
noscut în luna Mai, intr•o seară
plin.I de poezie şi de.atunci şi-au
citit tainic · ln ochi, privirile !or au
vorbit şi şi-au spus totul...
Dar ce repede trece timpul I Parcă
a fost eri. Peste pu\1n Ionel trebue
să plece ·ia armată. Îr•buia să plece
tn armată. Trebuia să plece în toam
n4. deoarece făcea cu termen redus .
Au începui zile de supărare, se
rile sunt dureroase şi sdrobitoare
pentru amândoi. Aacuta nu mai e
veselă ca altă datli, cAnd prin parc
sau sub teiul pletos ii cânta cânte
cul favori t :
cTe. a m adornt o vla\ă'ntreagă

Şi ,ât eram de fericit,
Dar intr'o zi de Mai lrumoasl'I,
Ne-am scris şl·apoi ne·am întâlnit • „
I o alte seri erau veseli, dar a
cuma stau trişti, ea cu capul reze
mat de pieptul lui şi tac. Aacuţa
întrerupe din când în când tăcerea
cu vocea· I lru mo asl'I, când ii cântă
cântecul. Glasul el tremurător se a
mesteci'! cu trilurile privighitori'or.
Dar nu mai era cântecul de altll
dală; ci era cântecul nostalgiei, cftn
tecul durerei, căci ;
. „ • Da r într'o zi de toamnă lrlstA,
Am p lâns şi-apoi ne-am despllrtit > .„
- Ancu to. auzi tu privighi torile
din parc? CAniecul lor şi cAntecul
tllu îmi s fâşie Inima, îmi pune ta

bloul trecu tului

pliu

de poezie,

ln

fată.
·De ce fericirea aceasta nu du
cam spre marginea târguşorului,
rează ta inlinit?I...
este un lru�os parc.
A'noptat. li>•ia răsărit se ridică
Părul lui se'ind.lcise în părul ei
leneşă printre sălciile din luncă lu
Iar câte-o lrunzi! clldea asupra lor.
- Ce copil eşti tu, Ionel. zise
na vagabondă. Prin parc perechi
de'ndrăgostiţ� se plimbă, şoptindu-şi
ea lipindu-se de pieptul lui. V01 li
vm be tainice• In mijlocul parculut alături de tine ori unde te vei duce.
Drept rllspuns el o strângea la
pe o bancă sub un oAtrân tel, stau
piept par'cll ar fi vrut sll fie un
dat lndTiJgost<{t şi se aitiJ printre fran
singur corp. 5e priveau„. privirile
ztle klatal la luna ce le zâmbeşte
lor vorbeau �i-şl spuneau multe. „
printre crengi. sau la o şAgalnică
El o strânse mal tare şi două
privighitoare,. ce- poate - le- auzea
guri-Iliră a se căuta - se'n:Alniră
tainicele şoapte de amor.
dureros. Sărut prelung, slirut păti
e Anlcuta 'Bujon:anu fiica nota
rului din localitate şi Ionel Marin
maş, sărut plin de extaz.
- Cât e ceasul, Ionel 7
funcţionar la· o bancă în acel târ
guşor.
- 1 1,30.
- E târziu; sll mergem. Vei dorAncuţa e de· o frumuseţe cum rar
mi la mine, căci tata e dus la laşi
se'ntllneşte. Părul negru, ochii ne
la nişte rude; e numai mama acasă.„
gri şi faţa-I' brunll, ua trupuşor
.
svelt, peste care pune�din obişnn·
in\A-lotele şi ies, iţi Iace i mpres ·e
Părintii Ancuţei, lac parte din aşa
că e cel mal· reuşit tablou "' pic
zisă clumea bună• dia târguşorul
torulnl Orleorescu. Are optuspr„.
Mereni. Singurul lor copil , era An·
zece ani şi e absolventll a unei
cu\a. Pentru ta munceau foarte mult
- şcoli profesiona!e dm Bucureşti.
şi vroiau sli-i pre2ătească o dotă
cât se poate de frumoasli, cl'lci gAn•
Ionel e fiul unor agricultori gos
podari din Vereşti, un frumos să·
dul lor era să ia de so\, un pro.
lesor, avocat şi mai ales un ofqer.
tişor moldovenesc la vreo 500 chi
Pentru aceasta n'o dăduse la o
lometri de Mereni.
şcoală înaltli. ci s'a mulţumit să
După ce făcuse şcoala de cân 
urmeze o şcoală profesională din
tăreţi, dornic de învăţătură. se 'n
Bucureşti şi acum terminând-o, o
scrise la liceu unde făcuse şase
ţineau re lângă ei. Mama ei, era
.:.lase după care îşi luase serviciu,
o femeie cam corpolentă pentru a
pentru a-şi J!Utea continua şi res
semenea vârstă, de statură mij locie
tul claselor, tn partlcular. El e un
şi se cunoştea că'ntinerete fus•se
băiat bine, (lPartă mustaţa scurtllde-o lrumusete cum rar se'ntâlnrşt„.
ce deabia miJeşte-şi favorite.
Era un suf!et nobd de femeie şt
ln Mereni a venit de un an. Pe
o devotatll mamă. Avea o cultură
Ancuţa a cut)oscut-o la o serată.
vastă, dat fiind că parte din timp
Ce smintiri ltumoase din acea llea
şi-l petrecea ln lumea romanelor.
rli I... Era o 'noapte frumoasă de
pe ntru care şi vorba-I blândă, şi
Mai. Acelaş lună, aceleaşi păsări,
orice cuvânt spus mai mult recita·
aceiaş veselie.„
tiv, s• făceau s'o ascult! ceasuri
Ce am1nttrii frumoase din timpul
întregi.
dansul ui c:And o lipea dureros de

Gică Bujoreanu-latăl Ancutelnotar în localitate, era un bărbat
frumos, înalt, dar · de-o seriozitate
rară. Locula lntr'o frumoasă casă
. împrejmuită cu o grădină de flori
d i n cele mai frumoase din târguşor.
Casa era moştenire dela un bunic
al d-nei Bujoreanu şi se spune că
în camera-astăzi a Ancu\ei-ar fi
dormit marele poet Eminescu Io
timpul când a fost revizor. Bunicul
d · oei Bujoreanu fusese învăţător şi
poetul cu ocazia unei inspecţii, a
fost găzduit neo două zile la el.

p

.

Luna e aproa e• de amiază. Două
umbre trec incct-tărându-se strâns
-spre casa notarului. Ajunşi în lata
casei, Ancuta descuie uşa şi intră
Îf)Cet înăuntru. Aprinse lampa şi a
poi se duse de asculli! puţin la ca·
mers mamei sale. Era linişte. Se
'ntoarse către Ionel : - n'avea nici·
o teami!, viitorul de aur trebuie să
fie al nostru. Apoi încuie uşa şi
desbrăcându·şl pardesiul se duse în
faţa oglinzei. Ionel se , uita mirat
·î mprejur.
Camera frumos mobilati!. Peste
toi se observa un gust arliSlic. Pe
pereţi tablouri, printre care multe
p.oisagil. De- asupra patului două ta
·blourt ale părinţilor ei. lnspre le.

reastră de-asupra unei mesu\e două
tablouri frumoase a lui Eminescu
(după o fotografie din ultimii ani)
şi a lui Coşbuc, doi ;ioeţi preferat•
al el. Pe masă o fotografie al lui
Ionel Teodoreanu, tălati! din vreo
revistă şi pusă inlr'o ramă frumoasă.
Pe acest seriilor ea ii credea un
făt·frumcis, pe care nu-l văzuse de
•cât în !otografie, 'tar din romanele
gustate cu nesat îl edea, prin o
chii minjel, un tânăr de 18 ani.
lntr'un coli, în partea de apus a
camerei era biblioteca destul de bo
gatll. ln bibliotecă vre-o zece. clns
prezece volume legate cu o bandă
roşie pe care era scris : cauştla
sunt tovariJşll mei de copildrie > . Erau
operile lui Creangă şi a povestitoru
lui Virgil Caraivan.
All'lturi de bibliotedl, un alt pat.
- ln seara aceasta vei dormi la
mine, lilei mai al câteva săptămâni
şi trebuie să pleci, Iar eu voi ră
mânea singură, uitatll, poate şi de
tine micuţul meu Ionel.
Se aş�zară pe pat, uitându-se U·
nul în ochii celuilalt.

v

- De ce-al legat acele volume
întrerupe tl'lcerea, Ionel.
- Acele cl1rţl m'au crescut pe
mine. Sub farmecul acelor poveşti
am crescut. E târziu, Ionel, desbra
că . te. Eu iii fac patul.
Şi Ionel, începu să se desbrace.
Apoi se strecură su b plapomă. An
cuţa stânse lampa şi desbrăcându
se se aşeză pe pat, alături de el.
înlănţuindu-l cu fermecătoarele brate.

ln întunericul ca merei buzele lor
se'n1âlniră şi se'nfiorară de extazul
tinereţii. Sărutul plin de patimă le
spunea că'n noaptea aceasta, tre
buie să guste suprema fericire a
tinereţii, trebuie să guste din poti
rul tinereţii.„
Ionel o strânse păti maş la piept.
Erau un singur trup şi trupurile lor
se'nliorau de beţia tinereţii.„
Întinse mâna pe lângli trupuşorul
ce tremura de emotii în braţele lui
şi puse mâna pe cămăşuta-i de zi
:
Ea îl lovl pfsle mână, lipindu-se mai
mult de dânsul. - Vai, Ionele, aşa
de repede„. Dar daci nu mă vei
lua de soţie ?
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- R.ăspunsul, lu gestul de mal
înainte„.
„.ln munotaoia camerei, nu so
auzea d'ecAt un dulce oftat, cA\e o
răsuflare mal puternică şi micul
sgomot al patului...

- Cât e de plăcut d stau ală
turi de tine, Ancuţo !... Ce bine ar
fi s'avem o putere miraculoasl: şi
să sburăm ia împărăţia fericirei.
Ancuţa plângea. El o strângea l a
piept ş1'ntăcerc:a nopţii când luna
trecuse cuminte pe la ferestre, cei
dol amanţi - uitând de fericirea
de mai îoainte - plângeau ca doi
iraţi rătăciii, noaptea pnn mijlocul
unP.i pustietăţi.
An�uţa se ridică, se culcă din nou
şi'nlănţuindu·I cu braţele zise : Ionel, micuţul meu Ionel nu te duce.
Val„. mai ai câteva săptămâni şi
trebuie să pleci; tei vei duce, iar
eu voi rămânea singură.
- Nu hi copilă. Aocuţă. Ori unde
mă voi duce. vom li alături. Dato
ria către ţarll trebuie să mi-o lac.
Ce va li un an de zile. Şi poate o
da O-zeu să fac armata intr'un o
raş mal apropiat şi vom li alături.
- Cred.„ cred„. şi o voi crede
chiar de mai părăsi pentru t\)tdea
una. O cred dragă, Ionel, mal · ales
că.„ sunt soţia ta, vom trăi amân
doi toati! viata şi vom avea copii.
Un cucurigu puternic deşteptă tli
cerea nopţii. Luna se ascunse dupi!
pădure Merenilor. ln clopotniţa bi- .
sericei, două cucuvele se strigau si
nistru. Pe cer se iveau nişte nori
subttri.
- E ziuă. Trebuie sl'I plec. la
vezi cât e ceasul.
.
A ncuta, în cămăşuţa de 7.Î, sări
din pat şi ducându-se la masll a

prinse un băţ de chibrit.
- E patru fără un sfert, ceasul
meu.
- Du-!e şi vezi pe-al meu, din
buzunarul vestei.
Ancuta se strecură tiptil prin ca
meră. Patru lovituri de clopot o fă
cură sA . tresară. Era pendula din
perete.
- Al tău e pairu şi un sfert.
- E mal harnic al meu.
- Da, ca şi tine.
- Multumesc, dar deschide capacul şi citeşte. Ancuţa aorinse un
nou băl de chibrit şi cili ca la
şcoala primarii :
- • ANCUŢA BUJOREAN U • şi
c lONEL MARI N > . - Ţi-aduci a
minte, Ancu\o. Acesta-i jurământul
nostru; ţi-aminteşti când tu al scris
cu vârful unui ac. Ce amintiri fru
moase şi ce repede trece timpul I
Numai · cop.acul mai e martor de
cea fost şi el mi-arată cu tu cu
mâni tremurânde al săpat cu v.!rful
acului numele meu alături d11 al
tău„.
Dar, eu plec.
Drept răspuns, Ancuţa ii strânse
la piept. El o sărută pe ochi, gură
şi pe sâni. Ea zâmbea de fericire.
Cămaşa de zi prea prea decoltată,
ii căzuse în jos, lăsându-i sânii fru
moşi să•şi ari.te tot farmecul şi mă
estrla.
-- Cât e de bine aşa. Mai stal,
Ionel. Oare va mai li vreodalli atât
de bine? Ionele. dacă vei lt:rmina
armata, ne vom căsători şi vom &·
vea copii. Aş vrea să avem doi co:
pii: o fată şi un băiat. Fata să-mt
samene mie, Iar băiatul ţie. Vom
trăi aicea, sau' la tine la tară. Val.„
ce frumos e la ţară. Şi la tine va
li ca'n Ral. ln cilsuţa ta imprejmu·
ită cu livadă şi cu stupi. Ce mult

.

.

�

„01asu1 Nostru'"
membra Şi ntmar.bru, ln schimbul unti

Să citim cărţi folositoare !
ln acesu seri a nopţi langl de iamlJ,
�
cdnd iot omal se strdnge tn c4mlnal,

lut cu toţ� al f'dmlllel, fiecare din ifmp
11-a aran1at . cdle o ocupaţie, căci dltftl
.
zadamte trece trmpal, cau odată trecut
nu se

niclodatll.

mal retntllarce

ŞI

ţ;entru ca sd I se pard cd noaptea trece
.
.
mat pe ntsim(ilt, altddallJ se fdcta

cdte o lntovdrdşlre cu familia vecinului
rudelor

a camlJtrufui, etc. ca pe

ort

ltlngtJ lndtlelnic'irl, prin contlibu/la de

vorbd

a

anora

menesc

cu

şi

a

altora, st po

timpul destul de tnaintat

dar şi folosit.
De

era

vorba

de o clacă, fiecare

aproape /şi fllua aceia/

ocupaţie,

de

o şez1Jtoa1e, /Jecare lacra pentru sine

potrivit timpului Şi localul. ln astmtrzea

I

Mal tntlli, o ca1k u na {Ttf)tile slJ
llpseâsclJ din casa orlcăfoi buii âe'. lln
·
este Biblia, tare trtbale ciliflJ şi t ţekas(J, · aşa cain ail ln/tlts eti ce a

scris· o, păzind ca sfinţenie
�
bune panu

Ja

''
I /u,
sacrz„c

�

după

di�lf01'.

groza v, nu mai puţin şi /rdmântdrile
·

acestea,

;;

ehicitorile

de llmbd.

Frumoasa petrecere de timp şi dacd

gospodina

<tva de- ale

grija şi ptntru

mai avea

Eurll, atunci total mugea

dacd se gastsc c/?.ttva

reviste, foi, ziare

mat ales o carte din care · , d se poatlJ.
cltt ceva.
.

Cartta folosi/pare ciliid şi lnţeleastl
tste poarta desthisa larg penUu orktrl._
d< oe IUtRt; pentT.11 ca'ctrumul ln':actasM ·
lnldtarând·

viaţa sa-i fie mal plilcut,

piedicile u i se pan ln cale. .

de

/t

Dar na orice carte padte
los pentru noi. Din mii şi

noast1.ll. antlt
date la ivea/4 dil Oo11iini scriitori ·tJJn··

cdr/i t1pdrite ln ţara
ale

mii de

altele de lot felai, ·a16t de
scriitorilor noştri sail· traduse

ştiinţei,

a tuturor

din alt• lim bi, ll1!n ele mulu suntbune
Noi sa

fac1m

lar clJrţl ptntru

şi

şi

o altgere

htit

acelea dtla tare pottm

bun

de folos ţiinuu noi.

ntl s a u cale o mitralierd

Pe ici pe colo · mai cade cd.te

nesld bindu· şi din

are ln observau.

un

romd

cureşti; Stlnatatea-Bucurrşt1; Stntmelo

ţllrt suntem plugari.
Carţile cu

neasctJ,

păstreze

ca

literatur4
de

scopul

curat

pdmânt şi aer

ale naturii, ne d1ş/faptll mintea, fiind
diferite

Astrele cenş/J şi

/enomtne

mlnandţli lbsate de Cel de Sus.

Toate acestea st pot afla mai puţin

din aazite dela alţii şi mat ma/t din

citirea

cdrţilo, ca

asemenea conţinut...

s12 ··campdr1Jm clJrţl,

· la dlftrlte foi şi f!v!sle, dar sunt cam

�costisitoare,
patta avea

şi folosi

sd ne abondm '

p e n (r u

aşa cd

oru:me, .s„aa

a te

iit

- in a{ar4 de
�I ca oast scop

tarate ca bibliottci .
bibl/Otua şcoa/ei -

a laat fiinţa şt socl1talta cultarol4
dela care e111on4 aceasrd foaie, pe care

60 v11ume şi

ca

...

� �

...

•o'fnnl,",,. '1(!/1$.

;n. ta'iL t

cu

a

cbuzele deasupra

Din rouzo rtld przi/ii

mcşttnifd

de Io

ruşi� zm plutcn din dreapta componiâ Ce
co mandc m, fiir. d Jianco/ de focu11/e incmile

- fu silit la o retrogne pripitd.

Cu u/l."rr.a cnogit-ct1 uld dt siluo/ia cri�
lied in tare mâ gdstcm ordonai- sub grta
amenin/are p/ulonului pus ln duuttl d� a

r��ni şi a rdmdne pe pozitie cu orice sa.
cnfitiu.

de la ar şi ţtJr.d la ţdmtJnt.
Dar n'a trec u t ni(i tinei minute şi un
ţOll'p ae guri de joc de toate cailb11"/e /Î
de la tcate 1r oşinile ·cmorllcare ale ir.cmi
cului au dtSlhis un vfoltnt foc asupra noas-

_ ., .:! ..1

rtJ.(pans

mt1.?/u/ pt1nt!'n fundul sdu.

tunaat

. . „ „ ,_ _

piudu fd, tot11şi na ne- c m pitr

Curg eau ş10pnelt/e şi

Tunt/tle de sus prtdcmir.d. Ele llt cmin
. tesc ld deasupra noastra şi mas mou ca noi
e pultrta d1:mntuiosu1 cca a· tot s!tlţdni
loare.
Uraganul nu inldrzie mult.. .
Dupd deslt!ntairea unei fur/11m grceznia
urmotd de o plooit: tortn1tal<J, totul s'a ln.·

tr<l.
I
Era de aşteptat !.·a un atac de s11rprin
dere din partea noaslr4 Jaa a lor s4 se
prodUt·�- asEmtn ta mcmtnte fiind ale mai
prfrlniu ptnuu osr m1 nra lazcri.
De rar.du/ acrsta ti piuau dela ei.

fi

Fo!os1ndu-u de nişte �osf11ri inain/l. le,
infJmicuJ se cptop; ase ţa11t ia 4C·ZD de
paşi tle r. oi. Jntunairul n•pfii · core se Id·
sase destul Ce uptCl', tr.gllu:·au şi n:oi lare
situaţia şi ţ1dţCdd d. n

Timp de pino'ut nu era.

I

fafd

Zorile

1-·tr.ta ul1:itor.

Atz.rsci r u utrma d1,o:puare şi prtgtJti/i
ptnt1u aa d;n Utff.d jutjd - t m Ju-gnal
as11p1a urt mltolu1 toc stCt lJI a·e ce.rtvft şi
gn r.ae rt. t. 11u m os11p1a nco.Jh4 fi pullnd
l>aicr.nele ta orme cm car dtz.mal 1111uz for·

s'lrii

şi m!Jlttle, ailtle, ct
foi, ce

�at

şrt'ii · orice ioe.
Da; 'Pl'ntra il�asm 'âi- /l/Ti(tie

orlle timp

sa se

lmolţeast(J socldll.ţlle . ca1iarate, spre a

$e punt conţlniztal bibÎtiitiellbr lor ta

lndemdna

multora,

saa vdrsld.
din

clasele

scopuri :

SIJC

iffftrtliili!li leşii

primare,

l-a

de

indiftrtnt

mâl ălts

rtalizt!nd doăa

lmbogdţlrea

minţii cu
canoştinţi folosiloart, şi 2· a fiind me•

rea

ln contact cu cartea,

citi, na
vd,sta, spre

niclodata a

mai tn

t!el

binele

lor. gasliid astfd dmmal
adtvarat.

nu va uita

mat puţin

şi ·ee/ol'

şi folosal

fnTJ11tor
Soc. Call •lalia
'e1s.,ti

drept şt

Ioan V. Balan

Prefed . al

Romanaţulal-Celaru,

A.

Zaone>

M A. M A.
(Fragment)

I

·

A venii asearli mama, din slitucol de departe,

Sli m ai vadli pe fecioru-i asllizi ,Domn cu mullli carie".

A blitul sfios l a uşll, grabnic i·am ieşit ID prag ;
Ni s·a um ezii privirea de iubire şi de drag.

Slirulilndu-i mllna dreaplll, ea m'a strll11s la piept du!oasll
'
'
Şi'nlrebllnd-o cllle toate, am intrat apoi ln casii.
Şi de- abi a o fac sli şadi pe-on divan cu sco arj e nouli :
-.Mi·era dor de line, maicii„. Ji·am adus vre-o zece ooll,
.Ni lei unt, iar col�a·n fraistll nişte noei, vreo doull sule.„ •

sli

Şi cu oc hii plini de lacrlimi, prinde iar sll mii slirufe :
-„Poale mor, cli· su nt hlitrllnli, şi-a prins do rul

mli'ndrume

.Sli mai vlid odalli, m aic ii,· ce mi-e azi mai drag pe Iunie

I

. Caerul mi-i pe sfllrşile.„ mline poate-şi curmll firul
„Şi'ntre patru bllni de scl.nduri .sl ml cheme clmiUruJ.:.
, Tu odorul mamii'n urmii

sli

fe·adunl cu fralil acasll;

.ŞI sll'mparli agonisirea dupl urma !oi rllmasll :
.Lui Codin

sli-i

dai

j>limJntbl di> la moarl 11 cu via .:

diiduitdl;

.Lui Mitru Ş s il.-i dai zlivohil de rii chiţi dinlre . pllrae ;
.Carul, boii şi co plugul sl le dai lui Nicula'!'

.Casa 'lfl-un pogon

niaii:ll, sl le ia

Marlil :

.larll tu, ca mal co stare dedt frajil :dşf pe hume,
.Sii lei casa'n cere fie 11-a fost dat sl vil pe llimi!.„
, CAnd şi cllnd, ln miezul verii sau la Paştl - sli vadll
.Com !ml vine, ca'n loji anii, la clsuja mea blllatul.

salul

.Şl-avllnd tihnii şi odihnii - la venire sau plecare .S'aprinzl şi la groapa maichii cllle·on pai de lomAnare..•
A Ili cul apoi hlllrllna şi-a pl8ns mult, cu lacrimi grele
Ce curgllndu-1 lin ln poalll, se'nflllneau cu ale meleVASILE MILITARU

şi mai fioroase chiuilDri - cari chiar spre
surprinderea noa3lrd - au avat dlnzl nu
numai de a-l ititimida pe inamic-d chiar
de a· l pune pe goand.
Situaţia era acum ca 1i ctJştigat4.
Luptd.torii din dreapta lmp1t1şliaţi-revin

lo/i pe poziţie, iar restabilirea firului tele
fonic rupt, ne aduce şi ajutorul arliluiti
precun:. şi a unei unitdţi de rezervd

lupta a mai continuat lncd vre- o 2o mi·
nule dar sor/ii se aruncaserd.
Fdcdnd şi o cl'rcetare a pierderilor. cu
mare bucurie am. constatat cd nu a11eam de
cdt un .sinţ(ur rdnit. - Terasamentul cd.ii
/trate, ln dosul cdreia ne gdseam oddpostiţi
duş
u fost un /. bun obstacol gloonţtlor
mane şi un foarte buri. ·addpost p'lntru pum
nul dt oamtni ce ne gdseam acolo.
Imediat am /dcut aprOllizionarea ca car
tuşe, gunadt şi lot u mai frtbrua spre a

pat.ta face /aţd unui noa
inamicului.

atac evtntrlal al

tifia:Jnd totoclatd

Toatd noopua am fost fn aşteptau. for
şi poziţia pe care ne oftam.
lnsd otut11/ nu s'a mai repetat.
A doua zi Vineri, ltmştt. Niii o mişcau
Totuşi pai SL· ntr m in oşttptare.

DeoparJe şi de olra.. artikria fare rtpt
rarta d1fail�lor obirl11ve Ptnlra la noople
ne aşttpt�m la cll'a decsebif�

S'au luat mdsu1i .serica.se de prevtnirt.
Se zice td'n spattlt noasfre. 2o de battrii
rJJstşti- lşi 11or tonrenua foad µntra un
tir d1 baraj doaJ sitoaţio va cere.
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tn

11am'i!Tlle tn(iite aii·· izcesu1
ie. re<i11iii4,
i1t sp�''ii j{ -Citite tn

una/-illk

Sottlor

mldabil „ura• Inso/it de u/e mai sdll>otice

noastrd. de credeai f4 o ul st des/undepă·

ill/ricoşdloore.

r.„

pe apt,

·

proope cd nu se pot descri.

uterni /\'euri

•

Cd!dtoriilt

a v uţia 11celt1

pelt u1md foare a·
Cele ce- au urmat tn cli"

Şi astfel se trece ziua ptJnd�n spre seard·
Dar deodatd u1ul lnttpt a se fnluneta
nf'g ri se sn1u ollSC in roate
p
c.
pd r/ilt. Caura rur:tle puttmue cutrtmitd
vdza'uhul. Simt prt vtsti1i c(e pfcait n ore şi

Boroaia;

portul, jocal şi cdntecu t romdntsc, oşu

pdmânt. care formtaza
ţdri l

Vestitorul

Ortodoxll-lipovdţ;

obiceiurile,

Canoaşltrea (dril noastre şi a al:or
(dri şi contuun te, cu l'io(a, plan tele
şi a nima/de, produstle ce se se ot din

Revista

Pdsto1 ul

Argeş; StmtlnlJtorul Silistra; Satul Bu

a face sa st

limba, datinile,

ceiaşi violtn(d şi hotdrire.

vtdtrt chiatire."e ce te

niJuţi; Neomul Romdnesc pentru Popor

Noast•d•Cartea de

dut cumptJ.tul şi cm

mai lldn[dnfşte,

Moldova Ltlerard· Ctf·

Chitila ;

trd putea

şrop·

mina· Cosuşli;

agricultuftl,/iinricd noi /ocaitoril act stti

(continuare)

ln lungul frontului rtlauv linişte.

du rel- Huşl, lnmugurÎli Fdltictflr; La·

Pocorul Rom intsc·

A:niin tiri din războ i

J August 1917 diminuţa ..

/svaral TtJmd·

Ortodox-Budeşti ;

campllrarea a 100 volume din biblioteca
oricui,
• Mlntfva" toate Io dispoziţia

etva

Plugarului- Constanţa ;

Foaia

BucU1tfl/; Orizont CerntJuţl;

biblioteci popu/a1t

anume din

cdştiga

Cavdnt

Moldovenesc Chişindu;

dtspre

gat4 biblioteca cu cdr(I, adunate din
donaţiile multor binooitort, sporite pnn
donaţia Onor. Casei Şcoaltfor a unei

a aces

&J.

tataror ştiinţelor, dintre care iu lntt

rtseazd mult cele ce trateaz4

se aştern oaste rt!ndarf, ovdr.d o bo

de citii, dur şi m:d�te care los4 de dorii,

< O/asul Nostru> ,

Ban- Bacareştl; Crtdinţa· Huşi;

de tot fetal din domtnlal

fltnţat ln unele faca/itiJţi, socleMţi cu/

fo

1•dnt

Domnul Nostru Isus Hristos şi- a dat

dJrţi

acttista

r4ganal-B11curtşti; Catedra· Oa/aţi; Cu-

viaţa ptniru mdntulrta noastra.
Sunt

foaia

dintrt ca;e notez edil va din ele :

şi

dar le putem afla din cdr(I.

Ba mai multi ln oricare din aceste
lmpltjardri ne· a'm afla , chiar no mat
ln familie, astmenea pttacert sunt mai·
p/IJcule, mai mdreţt, mai iniJlţ/Jtoare,:

la

u

sant lucruri ce na le put' m face noi,

foarte bine. Par'.ca azi n'ar fi tot aşam

diferittlor rtvlste şi foi, primite sclziinb

cea adevllratlJ, prin s/JvtUşJ;ea de /apte
cum

id.

Socidatea noastră posedă coucţil a

Credinta

ocaziuni, nu lipseau glumtle şi pâcC·
cum ni lt:·au ldsat moştmirt str�moşit
leiilt tineri/or; iar un unc hio ş mai sfll
noştri, au un deostbilfa1mu pt ntru noi.
tos dadta dramul pove1tilor cu fdt
Ne plac lucra1ilt ce troteazd despre
humos st . Ileana Cc-st!fizeana, Roş . ntamul nostru ca origine, abia/ari,
/mparat, fior lmţdrat, etc. care erau
traial şi viaţa de a/Id da td pdna azi
ascultate de: cet dinpnjur cu muit flfsoţ.
faptele vltr1eşll a diferiţi/or ba1ba(t din
Şi pentra ca sa /le o variaţie. lntu . l!ţculul istoric a poporului ncslfu.

toate

miel cotizaţii lunare de s

Ne gtlndim şi la aşezarea ln fa/a noas
trd a unor reţele de sa_rmQ. gltimpattJ.
...Abia a Wunecat-şi putrulele inamicu„
lui au şi apd1ut-proba l>l1 ln veduta unui
ala< Suntem la poswri desdzizt1nd focul poate spre binele lui-cdci de apuca s4 in„
·
baraj,
tre ln

zona sortitd

tira/ai de

era

prdpt1d pentru tl.
Ciocnirea dureazd vreo jumdtate de ord.
şi siguri de superion'tatea noastrd dupd ul
timile aranjament,e - aproape cd aceasta

ci'ocnire ne distuazd.

- Soldaţii aveau mult curaj. Aa vdzut
ei din noaptea trecutd cdi le poate pielea
celora dt dincolo. - Acum ne canoşteam
mai bine. l11ptasem şt'n ct1mp deschis, fi'n
tranşe;e
Este adtvdrat ră la lupta ln ct1mp deschis
omul esle muli mai curagios şi mai entu.
ziasmot, dar nid la tritnŞOi na se Josd rcr
mdnul mai p� jos,
Am aescopen"t tn soldaţii et-i comandam
calitd/i nebdnuile mlftar pdnd atonei :
Un suflet mart, cu n:ult avdnt, chibza
ia/d şi cu foart.e mare hotdrlrt chia1 la acde
etonente care moi lnaint1 le socoteam mai
puţin ca mediocre.
su e
Solda/al nostru na este
tul sdu şi cu o mdnd1ie suverand disprefu
eşte moartea atunci cdnd o art ln fa/d.
Na tslt oniul titoşindilîlor fi moi presiu
de armele cu care /aptd- el atile tn avdn

ascuns tn fl

lul şi'n bd1bdfia sa. , LDpta lawdere-briI/
la braţ. est• lupta p• aire a dortfl• li la
cort se arunrd ntln/ritat

(Unaare Io l"lî· �•)

LEI EXEMPLARUL
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V. BALAN

.„şi iati aduc vouJ veste booă,
va fi la tot poporal pri
cină de mar,e bucurie. c!ci as
tăzi s'a oă!cut ia cetatea lui
OaYid, Miot�itorul, care este
Hristos Domoul.
care

ln ieslea săracă <!ela Betleem s'a
născut - acum aproape două mii
de ani în urmă - . Acela - care

de

toată strălucirea
dumnezeieştilor sale puteri, aducea
şi sperantă pen

tru cei multi şi in�etati de duhul
adevărului şi al dr,e ptăţ ii .
ln vremea aceia

de mare rătă

cire când idolatriza;rea mai tuturor
forţelor naturei- precum şi multe
alte

rătăciri de f� lu l
peste

acesteia -

măsură

de tare

mintile om eneşti şi le strecurase
teama şi desnădej1lea în suflete
1
aparitia . Mântuitorului care

Î�

li" · tOcul ne�_redin
ad ucea. · ·c·rediil
.
te1,
dragostea h:i_ l<icul urli şi spe
ran ta în

locul, desoădejd_i�i- 1!!!!.�
ca o undă de· întărire şi de îm
bărbătare a popoarelor cari cu
smerenie şi credinţă i se pleacă
la picioare, sorbind cu nesaţiu din
învăţătura lui cea nouă.
Duhul blâod�fei începe a sălăş
lui io sufletele roase de ură şi
zavistie de până atunci şi no val

Moş
Ta vil

mântă

şt'n stara asta

ca

sus l u i

la

Dumnezeu

Jadţllor

Vlleni.Pllcia

u se faet·ofât dt-a/bostriJ,

toţi, o stea s'aprind• su.

Bint-ai vtnit din nou lu cosa noost1 d

Sd ne vesttşti cd s'a ndscut Isus.

Şi strflluclre a vechi!o1 povt şti,

aduci crtdin(a şi iubire :

Sl Ptntra-a cllpll toatll lnfr(lţina
Pe pla lurllt noastre rom t1ntşti !

Mircea Dem, Rli du les cu

A tun ci profesorul, ca sli blrue
situ a li a · hpunde :
- Mliria Ta I Dacli Du şan va fa c e
mai '?uite leme de c A I Mbia T a ,
atunci Duşan va şti mai m u l t ş i asta
nu se poate. filndd Mliria Ta tnlr'o

Dia vlafa Marelui Voevod Mihai
J

S'o mal �aci fi DUJan

col� gl ai clasej Sale dela palat, cet
mai nou ele-,, cules dintr'un s at de

lingi Flglraf.

cd1ora

a

şi a

trlJit

lucrat, ca

şi apoi ca �Icar

st,dlndtate

Sinod, tart.

ln

frunte

Naţlo

cu Sfântul

cu o mare majoritate dt.

voturi l-au alts ca Episcop pentru noi,

Suflet lihnit, luminal din înţtlepciu

din Eparhia flaşilor.

nta cfl1ţllor, care;u plac atât de m ult,
cleric distins. cu o r.puitn(d /11delun·
g:rld de P'Oftsor şi vicar ep;scopuc,
tt!nd r ln vt11s/iJ numai dt 44 ani, plin
dt viaţa şi cu dormţafittblntt ptnlru

<

propdşirea fJfs.ulcâ . fi a neamu/al, .
vo1bltor nelntrecat. adtvdrat ,ga14 de
aur•, toau actSILa ne 3unt o gararzţle
cd eparhia noastr(l va prospera su >

· tuhtpd8(0rl11d. P. S. Sole, Iar preo/faua

noa8tr(! va a11ta un lndramtJ/Dr prlflos

ca

1111

de1>stbU /tul pos/Dral. aue siJ
prt1J/imel entuziasmul pt11ua

ca EvangheUa lal Chrlstos sll fie fm
ltUufU

P. S. Arhiereu Bilon Crlvmu
viaţa lor sft1nta şi
ca :

lnchin& td

bisului

Venian dn Costai he

!G cov Antono

vlci, ln sfd1şit, art S1tţ.dn fn pt1soona
P. S. Nijon Crivtanu. cart vine delo
Eparhia RtJmnlcului--Noalul- Stvnin

pl4ntatll

t;�I

mal ad4nc 111

at4t de desorientat•

safleltle

ale credtnclo1il11r
tk criza tconomlct!J şi mal ales numzl4prln eare trec•m. Poporal drept cudi�
cios ln frantt ca cl•ral din lntrtaga
Epa1hle, v4 dore1t• 111 l1tnl cd/ d1 car4nd
ln mt;wcul nostru.
Preol D. Dwnl>rul
Biserica

Sf. Damitn Bltlld

bruario 1 889 in

'

l

s u f I e t e ş t l altst ale

ln noaptea

Când lufllea ua b�IJcJ şi nţeleaptiJ

di n cei şeapte

tocul de

ocupa

Cine este P. S. Arhiereu Nifon?

Tt- aşteoptiJ

Iar safl•tul atdtiz dt carat.

Calltflţilt

ani

ŞI sttlt multe ln ctdTigil• dt brazi.

S'oprinzi lumini in oth.li tim fl(ii

ochi de v is lt oşteaptiJ

•

P. S. Nifon, cu11oscuu dela cei ln mij

nal- BtsuictSc.

Silv.st1u Bfliflntsru, tic.

La vatra noos/!iJ vei vtni şi ozl

so „

100

tnalAfe

lndtajuns dt lntreg CongTtsul

şi neamului,

StiJraitor, dt·avalma ca nlJmr(ii,

pllt•ff•

se

60 fd

tpiscopesc ln Olttnla, precum şi din
scrierile P. S. Salt, au jtJs/ aprtdate

şi astăzi ne înfioară sufletele şi pe : '
care creştinăratea îl serbQ:ză-'C'lr
adâncă evlavie şi nefărmurită dra
goste.
ZI de inăltare sufletească � i c!�

GHEORGHE ARTENI

4

lncd
�rhltrtu· Vicar.

dent 1"

şi pe pământ

mare bucurie, se cuvine a o cinsti
cu toată măre!ia şi cu toată pre
gătirea sufletească cuvenită-mer
gând pe căile arătate de Acel
a cărui naştere astăzi o prea
mărim.-

und•, dt

locul

un capăt Ia

lată evenimentul a cărui căldură

.

•

prof• sor fi directat de Seminar. ca >tu

a primi m ires

pace, intre oameni bunăvoire " !

Aşa prtcam şi not tt�r.,.,. aşteotal

facil şi Du •an I'
D uşan este unul

u fost

de Ia Betleem - unde
steaua luminoasă a călăuzit pe
Magii de la Răsărit - iar cor de
îngeri a preamărit pe Domnul în
cuvintele de : .Slavă intru cei de

vnmurllt bunt

Intr'una din zile i se dli sli facli

a cd rti scaun episcopal,

naşterea

Crăciun

o temli oareca�e. Voevodul ca re era
se vede plictisit de afle Jec ti1, ii
rh punde profesorului :
- De ce sll fac tot eu 7 Sil mai

Mart,

tlus/Tat dt atâţia distinşi /ua1hi p1/n

Trezirea la o via\ă nouă - iată

Moş- CriJclan�

1 u ne

Vuhtu

ce a însemnat pentru omenire -

StJ popoStştl la · vttre de siJ,mani.
Copii ba/al

•

şt nnumlta ctitorie a lui Ştefan ctl

celălalt.

Aşa cam ai v1n1t şir• g de ani,

Ta vii la IJ()/ ca 'n

lumea de

•

Jlnancie1rl fJ ncla111 e după in"oJall

Episcop de Huşi

Sfd11ta Episcopi• a Haşilo1

bucurie iar cerul

spre

.

•

A.vem Stăpân !

mele acestei înalte bucurii ce fră

blânde(e, dragoste,

milă, mângâiere

încurcase

Pe pământ e

•

p_ S- ARHIEREU NIFON CRIVEANU

de viaţă nouă se r,evarsă peste to t.
Mesia cel mult aşteptat este
venit.
Inţelepciunea invă\ăturilor sale
apropie şi înalţă.

se deschide

Kbonameftful

.

Admi nistrator : A . CARTU

Director : GliEORGHE ARTEN I

•

cu sine atâta

runcttonarl
ln•tUuJU • •

Sub conducerea unul comilel al Soclelăfll cullorale „Iuliu A. Zanne" din Iocalllale
,
�
�
�
�
�
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NASTEREA DOMNULUI

încununat

�ON'AMBNTE:
Pentru plugari •• ele"1

Apare de două ori pe lună

'--���������-'Redactor : I.

cu

Foaie culturală

Redacţia şi administraţia.

Noe�brle-Decernbrie 193:3

zi v ei fi rege şi Duşan s� pusul
Mlir!e! Tale. Se poale ca supusul
�lir1e1 Tale sli ştie mai muli şi mai
bine 1
Ofilind şi supun il.n du-s e viitorul
· rege rlispunse .
- Dacii e a ;
: a, hai s'o fac I
Şi flicu lema ca
multe altele.

·

şi

D;a

•Catedro,

este fiu de iovăţitor, născut la 20 l'•
com . Slăt1oara fud. Ro
manaţi. Clasele primare le.a fAcut Ja şcoa la
primară din satul de naştere. A urmat
cursodle Semioaruloi nCcntraJ• din Bo·
cu reşti, uod„ fiind un elev silitor şi cum inte
a fost numai burs:er intre anii 1902�1 9 1 0.
A con tinuat cursurile facolt.tfef de teo.
logie dia Bucureşti tot ca burs:er, fiind la
lolernalnl Teologie ,Radu Vodli' din Bu
cureşti intre anii 1 9 1 0- 1 9 1 4. Peste doi
ani adică in 1 9 1 6, când România se pr<
gă tea de răsboin a fost hirotonit preot
ajutător pe seama bisericei . Lucaci" din .
Buco rtşti , iar io 1 922 a fost onmit preot
paroh la biserica „ Po pa Soare• tot dia

Fiind uo element

Bocare,ti.

cu

aplîceţie spre cAr
tnrărie, Sf. fa Patriarh'• intre 1 924- 1 926
ii trimite ia Praota Ja Montpellier şi Paris
fiind iutreţiout de s tat, după recomaadatia
PacultAtii de Teologie dia Bucureşti :
Rciatorcâodu· se din Frao1a, a fo'st numit
Director şi profrsor la St miaarol .Nifoa
Mitropolitu) • din Bucoreşrl ş:i de9ernnt·l.1
�I-ta Patria r hie .
Io 1927 pe •iua de I Mai, iotr! ln Mo
nahism cu metania Ja m io.btirea Cernfca...
Ilio•.
Io Septembrie 1 928, Prea Sfiolitttl fpis
cop VartoJomeu dia OJreoia, îl t"bi•m• ea

https://biblioteca-digitala.ro

•Icar la fpiseopia Râmnieului-Nottlai-So
"'rin, iar la Pebraario 19Z9 a fost hiro
toni t arhie re u
Iacii do po bineilo uoivenităjei na
s'a mirglnit _ numal a audia pe profesori,
ci şi a stnd1a profund pe la biblioleeelo
dia capital! tipirlod chiar ea studeat df
forlto lncrlri religioue.
Dealmiatrelea„ aceast! ocnpali• ia r�tol
.
T11ţof
a fost 10 prima linie, tipărind .şi
.

alto hroşnri, apoi scrilad la multo reristo
din far! precum şi la rb•ista l'oi et Vie
din Paris.

i"o tuzias� n om irea__ P. S. Nifoo ca Episcop
la Haş1 toţi poaaodu·şi mari oădeJdi in
Toato rn·isteJe din ţar.I an salutat cu

noul vl!dici,
Jar.I ce au scris noele rn·fste. P. S. Sa ya
Sta ia fruntea pr�oţiJor, nu numai prin .
.
treapta Sa ci Şt pnn sporul do cunoştinţe
.şi "f'ederi, pe care cu bA.rnicio �i 1 ...a ago
nisit in curgerea vremet.
Suntem fncredinţaţi că vidotlta eparhie
a dobândit În Prea St. Sa un ban cârm•ciu
care va stiruj puterile . amorţire, va in·
dra m a �I mân•i pe cele destrim ate .şi Tom
&Yea o ?iaiJ: de munci şi do lumJni care
începe a se dep.lna de aci inainte la
eparhie, Damnezea s4-I ţie spre acestlucru
intru mnlţl şi sAoăloşi aai f (O!o Bis. Ort.)
Preot.

O. Dnmltt•„J.

4

,,Olasul Nostru"

Căsătorie

SFA.TURI PRACTICE

A toastat pentru slirbătorili, d - l
O h . Arieni invliţător Yl Heoi - Flllc i u ;
arJltllod importanta setului săYArşit
Duminică 15 Octom b rie crt. a
Cum sl avem Iarna frunze . s'a iocAtiit bine so aşeul deasupra oata
avut loc în satul Oura-ldrici Jud. din punct de vedere naţional, c re ş 
cu gura io jos. Dopil c oră a dlspirut
verzi.
tinesc
şl
so
c
i
a
l
fllcând
totodată
cele
Fălciu căslltoria d- lui Ioan Filip din
orice miros.
lntr'oo
coli
a
l
beciotul
undo
an
picomuna Sârbi jud Tutova cu d-ra mal vii şi mai sincere urllrl de fe .
truode inghelal-iagropăm ia nisip umed
Daci te dor plele
ricire noilo r căslltorill.
E! l ena Pan ta zl Ploeştl.
rădăcini do pătruojd, de (elinii. şi de orl·
Se la 4 prafuri do aspirină ia fiecare
Adresându-se
ounilor,
d-sa
le
ex
Ca nuni au figural : d-na Ma ri e
ce verdeţuri bu ne pentru supe şl zemuri
zi şi ciana si-ţi pnall po şale 4 vontnze,
Jea n ne Bastachi- laşi şi d-1 Iancu C. primă marea dragoste ce populaţia şi vom avea toată iarna frunze verzi 2 pe dreapta şi 2 ;pe st!oga. Peroşte-le
D i a m andy - Bucureşti„ proprietarul satelor din i m prt juri m i o păstre a z ă bune pen tru mânca re.
do r!ceală. ·
m embrilor famlllei il ustru Joi ministru Plstrarea strugurilor pen
moşiei Oura-ldricl.
Contra 1oarecllor.
d'Cedat
Costiei!
D
ia
m
an di. şi ca r i
ln asi st en t ă am remarcat următoa
tru larnl.
Presoar! zah ăr pi.sat ia praf da Tar
prin patronarea acestei sărbători au
oestins şi aşeară-1 ia dreptul borţllor do
rele p ersoa ne : D· oa Marie- Janne continuat firul unei frumoase !reiţii
So lipeşte codii• str agu rnln i cu cea ră
recL
Bastacki cu soţul d·I N ecu l a l Bas
în legătură cu dalioele noastre str ă ga 1beaA, se lasă la s'Tâatat o zi, doni. se şoaŞoarecii
înghiţind zahărul şi varul cur!fă. bobite le stricate, se aşterne u a
tachi-laşl cu flul d- lor, d-1 Dinu m oşeşti .
-,arul nestins dând de umezeală ia mate
s
t
r
a
t
d
o
!A
ra
t
e
(
r
n
m
eg
ilto
r
ă
)
do
lema,
oa
se
va
aprinde,
iar şoarecii t'Or muri.
Bastachl stuckot l aşi, d-1 Iancu C.
Rlisp1rn zAnd d-l Iancu C. Oia
strat de slroguri şi se păstr ea ză lădiţa la
Dl amandy, d•lia şi d-1 Maior Th. Hol
mandy as• gu ră cJl d-sa va continua
Contra
reum;stlsmulul.
un loc rece, c ura t şi nscat,
b an proprietarul moşiei Băseşti-Făl cu. 1celaşl dragoste linia de conduitil
Sunt foarte biao veallo mâaeirnrllo
lnUiturarea mlrosulul de
clu, d-na Nicu Juvarâ proprietar a .tatălui d-sale. Casa Oi aman dy
pregătite cu cât mal mnltA ţolină.
mucegai.
Şuletea Tuto,v a cu d - rele, d-na şi sprijinind şi'n viitor pe toţi acei ce
MAnclrlmea de piele.
ta v as al mucegăit so toarnă uode l o m a
d- l dr. Plăcinţeanu Bârlad, d-l I ns se vor găsi în di fe ri t e n<voi şi greu
Se poate opri, frecând pielea cu coafl
bon do maslioe, se dă poloboc u l de-•
tăţi.
pector financiar Petrescu Roşieştf
do portocal ă sau lămie,
Tot ia acea st ă împrejurare d-s a dura ca să se împrăştie uadelemnol, s
Fălciu, d·ra Tulbure Bârlad, d-l Oh.
poi se lasă vasul liniştit.
Betla alcoollcl.
ne-a
făcut
şi
frumoase
p
r
o
mi s iun i
Ghica Magistrat Bârlad. d-l avocat
Dopă ce undelemnul a tras tot m u
Pacem !lă Yc rse şi dăm să � bea a pi
de ajutorare a gazetei no as tre , lu·
Emil Vasiliu Bârlad, preot C. Arieni cru pentru �care ii ad uce m şi pe cegaiul se ridică deasu pra vinului. Nu ne că ldoţă. Calea n„g ră tare. Amooiac 8 . 1 0
parohul comunei Roşi eşti -Păl d u , acea stă c al e că ld uroasel e no a str e rămâne decât s.i scoa t em andeltmnal şi picături Io apă.
In cazuri gra"e - lipitori la urecbt
vinul ră mâne bua.
d-na şi d-l C. Filip PAhna-rălcin m ulţumiri.
fricţinni po corp.
(p ări n ţii d-lui Ioan f;lip), d-l Ingi
lotr'o atmosferă cât se poate de
Scoaterea mlrosulal din
Zaharisirea dulceturllor.
am biantă petrecerea a continuat �u
ner Fischer şef ocol silvic Roşieşli
oalele de p:!lmAnt.
Se puoe din oou 5i fia rbă. adA ugh
multă însufleţire şi bună dispoziţie
Pălciu, d - n a -şi d-l O h. Arieni învă
Pe c:uptorul cald se pune o farfurie co
dn-le zeama del a . o lămio, sau puall.ad
ia dulcea\! pu\in oţel.
sare măruntă. După.ca sare a s'a uscat şi
jăior Vălenl- Pălc:iu, d-na şi d-1 Oh. p ân ă în zori i zilei .
Gh.
Arteni
"""""'"""""'=="""'""="...,.,;,""�
Mihailescu in vll ţlitor Roşieştl-Pălciu,
•

d-na şi d - l �evărache Ja cot ă Sârbi
Tutova, preot Ţurca nu Sârbi Tutova
cu d-na, preo} Oramaticu ldrici-Fi!l
ciu cu d-na, . d-na şi d-1 Oh. Filip
Pâ h n a- Fălciu, . d-na şi d- 1 Costică
Haraga gara : Roşi eşti, d-na Anlooi u
Roşieştl- Fălclu cu d-ra, d-1 1. N ego iţă
impegat c.f.�. gara Roş i eşli, ·d-na
şi d-l Costică Aflenl Vulcani - PJ!lciu

d-rele

Zamf!ra şi Alena P. Cosma

Sârbi-Tutova, d-l C. Filip PAhna
Fălclu, d- n a �I d-l Iorgu B agd a sar
Roşi eştl- Fălciu, d-l Alexandru Filip
Gal aţi , d- oli stodenţi Vasile şi Ioan
P. Cosma SArbi-Tutova, d- l Oav.
l a ocul escu lnv•lător pensionar Oura
ldricl Fălolu. etc. etc,

ln�lţitor

S I RE TU L U I
Hei Siret, Slrtt, Slr1t

Agtr şl vitt•z btJtt I

Ea din ctJţt am pomenit,
Nimenea nt1 lt-a trecut.

GHICITORI

I. Pe o urmii de purece

Am gllşit un ecro de porc
Cel fărll ochi l·a văz ut
Cel firii. mâoi I-a luat
Şi cel desbrllcat
ln sân 1- a băgai.
Ghici ce e ?
2. Uite- o I Nu e I
Ce e ?

PROBLEME

3. Un melc are de urcat

înalt de

�-

Dadl

un zi d

ln fiecare zi
urcă 3 m. iar noaptea coboarl 2 m.
în câle zile va urca melcul zidul ?.
4. O familie co m pu s ă din tatăl
mama şi doi copii au de trec u t o
apli. peste care nu există pod. Apa
nu se poate trece cec ât cu o barcă
ce ţine o gre u t&t e c2I m u il 80 kgr
.
Dacă tatâl cântăreşte 80 kgr.
mam a 80 kgr. şi fiec a r e clin cei
doi c op ii câte 40 kgr. , cum va trece
a c ea st ă familie, apa ?.
IO

Cupo� de jocuri
'Nr. 3
Octombrie 1933

+ La 16 Octombrie crl. M. S. Rege!•
tl a impl i o i t vdrsta de 40 soi. la

Carol

treaga suflare românească ii ur�ad. i aci

mul(i ani do viată li niştită şi rodnică
tru binele �I fericirea

acutul neam.

pen

Pdn4 azi ea pot stJ /ar
Şl s4-/l /ia un martor bun.
Ştia u-al tras, şl ctJk-al dus

• ln zilele de 1 9, 20 şi 11 crt. s'a
/drot altgerea episcopilor tn locurilt vacante
liUfl, Caransebeş şi Celal<a Albd.

Tt-am v4zut, stam ln bordei

z<Iusro şi

0ar ttn�I fllfJDI !Ol

§0§,

tr/Jeac/a

In blinduttle-ţi tranşet.

Stam ca mt!na pe

lot

Pdntham ntam/ul cel stângacia,

Cam st

afurisea

S'a lnctrcat dar n'a palat

Cllci pe maial 14a ctl stdng

Franz4 verth {loan a1bastrll,
Dar veni şi ziua noast11l .
Hti Siret, fraie Siret,
De s'ar face acel poet
Ct-ţi cdnta molal afund
Prin ntsfdrşltelr- ţi lunci.
Ca ln loc de aburi, fum

Îll

ghiulele.

Cam se spa1g pe sas şropntle
Pretutindeni iod şi /am

Şi copacii flJcuţi scrum.
Pojiştea·ţl plinll de sânge

de

Unda ta cum o r4sfrdnge

Mii

bombe aruncate

ŞI pe soore colo sus
DE-atâta grooztJ stins
'
Ş'ar schimba cânttco n pldns.

Şi de trapuri sfdrticate.

agricohor

C. I.

Poslolachi

Vlltni-Pi.lcia

Poşta

A dlll i n i s t r

cansa•

al acestei la afte iastl

Este o mare clDBlo

ce

so face pri a d-l

T ital escu şi aeamulni nostru.

• fftlrtiilt de 1000 lei vor fi. retrase
şi srhimba te altele. Auslea vechi
cu

din curs

�

S'a prim it abooamrolul de la următoa
rele persoane cărora le mulţomîm călduros.
D-1 Ian cu C. Oiamaody propi ielar Oara
1drici-Filci1l - doul abooamc:ntr, familia
Ma i or Th. Holbao proprietarul mo�iei
B!s<şl'-P41cio, Gb. Popa io•. D od<şti
P.ilciu ' '1b. Bosta• inT. Vntcaoi·Pllrio,
şi V. -' •tobi io•. Briteştl-Bârs!oeştl Baciu.

$;La 25 Oclembrie Mliria Sa
Marele Voevod Mihai de Alba-Iulia
a lmplinit 12 ani.
.
• Ua am erica n a inven tat aa fel de
sticli pentru geam pria care au •• poate
vedea decât diat'o parte, cam ar li din
cad. afar.1, iar de afarl in casă au. ln
curlod perdelele an·ŞI „or mal at"o• rostul.

�

liceu
.am

{�

a1ma �x.aJUIUl/ai de

ce s'a dat tn

sfM.#rt .de

Iunie şi acum ln. toanind

avea anal tutsla aproape 9.000 de

I Aauut!m

studenţi tnscrişi

m inici

tn

/1Wdţlm/Jntal sapuior.

ca dtosebitl plilcere ci

S Noembrio crt.

Du

ya ana loc ia

toare Janei• Mibailrsra ca

satul Dcdeşti-Pălciu n uola d-rei lndţl
d-l Nicu Io
nesco , având ca n•ni pe d·aa şi
Ncc.
.lle xa o dra c h e depnt•t de Tutou.

d--1

• A booa(i-•ă l• mlnuaa1a goretl scrisă
• In tre 28 S ept. - 1 2 O ct. an a vat ·cu m o lt lile p•alru popor ,cn, âol Mol
loc maaenelo r< g• le ia j uru l Oltului.
doTen,sc• ce ipare la Cbişintu.
Cu a c e a st ă ocazie M. S. Rtgt:!e a de ·
Pnţlne gaz:e1e pot aduce cu fircere numilr no mat•rial 1tât de bogat ,1 YArl#L
corat cu Virtutea M il ita ră • ouşnl Târgu
mai sunt bane ptlnd la Sf. Vasile.

; �ittjia

Jiu pcntr

din răsbojol

ce a aritat-o io ltJpteJe

pt•tru

iotugina Rcirâoiei.

'b4t(i dtodotd. Attll mama cat
piii suni pt1ftct s4notoşi.

Sll-1 cânte mltralltrt.

la

,ţ1Afcm! <Jr,/,d

terit d·lni Nicolae Titnlescn titlul do ,doc

tor bonori s

şoptt

loc de ptJsd:rtle

ŞI cum arltJ

z.

3, Dion�ie- Tighina.
• Academia gread din Atena a coo

$ ln Anglia o femtie a dat nuşlue la

Sd: vadtJ paşti şi tun

Şi

1. Nifon Craiovranu;

tu(il.

Şt a te trece se lncuca.

L'aşupta moaitta rdnjind.

joclfrile noastre

Ştiri şi informalii

• La

şi c•

Poc�ani no pncupct c o m păriod

oişte lemne de foc, a pn s pe nu luc rător

să le la io . O t u ca 1ă de ltmo uu •e putea
d e s pi ca ios.1 nici io r o pl nl c1i y oloi. Pre
cu peţul a voit atuncea s'o bage iotrugă
, în sobă dar o'• indpul. Dwpă multă tndă
a rfDŞit s'o de!pi c e. dar m i nun e : deoparte Şi
d e alt a , lemnul despicat a•c• c âte o cruc e.
De i odată ce s'a aflat acest lucru, sote
de credincioşi au v enit să vadi acustă
minune, ilir câtiT8 preoţi !U inllţat rugă
c iu ni sfinlind crucea.
$ Mault in vd{al italian Morconi care
şi-a legat numllt dt născocirea trimituii
suntttlor pdn radio a realizat lncd ce11a tot
aşa dt minunat. A prins roult tanti intr'o

in vcncat de tl, le· a tran.tjormat ln curent
electric cu care opoi a aprins milioanele
de /dmpi dt la o apoziţie tocmai de dincolo

/uneljl, {ochian) şi printr'un

mecanism proaJpdt

dt:. ocean ln Amuica. - ·

auaosta n'a dura t decdl a.
ucea parte dintr'o suandd
Iar dupd trei
mirtule a primit prin radiottlegrofie rdspu.n
sul desp re reuşita acestei txperienfe cu de·
·
Chestiunea ·

plin succes.

Nea•â.nd .rlrant

https://biblioteca-digitala.ro

-'boo1meotul 1 20 lei anu al

jlt

.

M. S. Regele a avui o lnt8lnire
cu Regele Boris al Bulgariei. .A.ceas
tli tntâlnire e evnt l<fc pe bordul
unui vapor de pe Donllre.
jît Mtn istunl de finaate a fllcnt CUDOS•
c ut perceptorilor ci na pot secbeska ia
urmărirea ce fac datornicilor următoarel e
lucruri : a) p atu rile, aşternutul şJ imbrl":'
d m in tea strict necesare da1oruicalni şl
familiri sale. b) Doi trăgitori de muor.i,
o vac i cn lapte sau .f capre sau 6 oi !au
nn porc după alrgerea datornicului ca
nutreţul n' cesar pentru doai luai precum
şi seminţele tnbuiocioase pentru arltoră.
c) Carul sao căi u ta. · plugul sau alte ase�
m e nea obiecte d e munci sau transport.
d} C4r l i pâni la y.Joa rr a de t O.OOO le�
e) Ma şin i, unelte .sau iostJomeote trebuit
to.ere m e seria şu lui pâo.I la Yaloarea de
t 0. 000 lei, ech ip amente militare etc.
j\t Parlamentnl se va deschide
la 15 Noembrie crt.

� Cine n'a pldtil abonamtnwlla ,O/a
sul Nostru • e rugat Cil insisitnfd de a ne
trimite banii cdt mai nelntdrziat.

Sd se gtJnd°<ascd lofi auşlia m&ar la
truda şi ta saaificiilt noasUt p�ntra o caqzd
alat de frumoas/J şi cart merild a fi S03{i
nutd � cat mai. mulţi voitori de bin�.
Aş!Lptdm ca tncud�u O;uiorlll cerut.

nsooosabil,

!!ceau

rlspu11de de celace scrl•

.

·

„Oia.sul Nostru"

t

Gheorghe. Drago.slav

C4 .na trăsaet aela cha t vestea neaş
teptată şi de necrent a inorjil colegnlul
invăJ!tor Gheorghe !Dragoslav dela şcoala
dia satul ldrlci j0d.J P.lilciu.
Neştiindu-l bolnlfY ci ia deplinătatea
tortelor sale f12ic1 şi snlletoştl - om
numai de 34 ani - i� primul moment
nici nu s'a putut da crezare noei aseme·
nea crude veşti.
Infectat la o mâdă de tetanos pe când
făcea reparaţia prispelor de IA şcoala sa
in câteva zile nemilbasa moarte la dobori!
la p4mânt, lăsând iii urma sa o soţie
nemâogâiat.li de cate·şl legase lirul vieţi;
numai de 2 aa i do zile, po micuţul s!u
copilaş ia. vârstă numai de câteva la ai şi
o intreară familie�mami, fra ţi şi surori
c,trora le era singurul sprijinitor, tat11
fiiad mort de ia că câţiva ani mai inilinte.
Pire blaj i nă şi foarte sociabil, el lasă
ia urma sa u nan i me reg re te.
Şcoala a pierdut îo Dn gosla • pe oa
nedoic şi inimos slujitor al ei - iar fa„
milia şi societatea oa bun gospodar, şi
un harnic lodrumător.
Om al datoriei el ii înţel es ca mai presus
de orice să-şi seneasci mai intăi şcoal a
c.A.reia i se dievotase co trup şi suflet şi'n
serviciu) c!re·a şi-a pierdut şi ,-Jaţa.
Departe de elevii săi � i de toţi cei
dragi aJ cascJ ci s'a s tins pe p atul uoui
spital do unde prin grija şi !roda familiei
d-tui iostitntor V. Căula-�Arlad, a fost
adus şi iomormântat cu al easă pompi in
satal siu natal �ediu din corn. Roşie.şti .
Fi l ciu.
Multimea celor cc.au linul să-l conducă
pâoi la loca�ul său de TCCÎ prio tro care
s'a remarcat prez�ofa d·lor N. Pru nca
prefectul judeţului. Mihai Coroiu revizor
�colar, dr. Oeorge:sco medicul spitalnlul ·
Mlil!cştl. C. Lascar pre şcd . uoclallcl
iOYă(Atorilor dia falcin prec um şi preieoţa
mai tuturor col egi l;or şi gospodarilor dia
••tele io••cloate
ne· aratl dragostea şi
stima de care el s'a bucurat fa Ylat.I.

-

s.„. reliiti os a fost oficiat do ereo!il -.

Vdtcanl,
Zaharia MaJ!eşti
'
Grematica ldrici şi Manca A lbeşti.
Rispnnsari le: a fost date do corul llă
c!ilor din' Vulcani sab coadacerea d-lut
in•ălător Oh. Bpslan, corul şcoalei Alb1ştl
•ob conducerea d-lnl in. Or. Timlrcan
şi a şcoalolor Redia şi ldrici sub condu'.
cerea d-lul iov. Oh. Oraocea.
Cu•iale do adânc.li durere aa rostii la
plecarea cortcgiulul d-nil io•!lători : C.
Loscar Huşi, preşed. asociatiel ia•4tăto·
rilor Pălciu, Or. Timircaa-Albeşti fost
Vasilacho

ci sentimente de piositate ce�i vor
păstra toţi foştii lui prieteni pol i ti ci .
Au mai vorbit preotul Vasilacbe şi d-l
inv. C. Purice Vutcani arătând fiecare
amintirile ce-i leagă d e fi gura c el ui dispărul
Jo jal ea ultimelor cl i pe, la marginea
mormântului ce •îe8 să.I în c h i dă pe v ec; e
a verbit ca mult! sinceritate şi a dâncă
p!rere de rău pentru ace astă grea pie� der c
d·I Gheorghe Ar1eni io Tă fător VA.leni ca re
a ar.itat greotiitilc prin care a rAzbătut
ia vi ată in·dtătorul Dngoslav şi j al e a ce
la să fa urmi printre toţi cel dragi ai săt
- famili�. elevi, pritleoi şi gosp oda _ri ai
s a t ulu i in mijlocul cirora el şi· a dufăşarat
tim p de 1 2 a ai acth·îtatea sa oeobositl
de apostol iosafleţit al o e• mul ui .
.
Luând parte la marea durere cauzat•
fam i li ei n tra nsm i te m sincrrile noastr;
con�oleaute

o.olţlJ04.„4.

şi

al.llure•

cu

1-au iubit -&icem : Damoeuu

să-l [lo. o.ml11titl\I\.

lOli cel ce
a1-l ierte şi

OH. ARTENI

lavllllltor
Văleni·Plllclu

""""""""'""'

Pământ avar
"Plmîlnt avar
E aşa pnjin din tine'n r.oi,
Şi aşa cnrlnd
Jlle ceri pulinul lnapoi.
Aşa cnrîlnd
PlmAnl avar !•

Solda/al Calrund din palru/d ct!za mart.
Era primul mort din tompanie.
Avand probabil presen{imenlul mor/ii lui,
cd/tva c/i'pe mai lnarnte !mi vorbise, ardlt!nd
oarecare ai/au pentru strviciol de potruld
preferind pe acela de g1enoditr. &plitdnda-i
cd din moment ce suntem pe front le vom
face ta toţii pt toate, ne-am despdrţlt, din
nefericire, pentru totdeaanu.
A doua zi in zorii zilei m'am dus acolo
unde cdzase şi l'om p1ivit lndelang pe act/a
cu cart compania ce com.aRdam fşi tnscdse
prima jert/4. in 1dsboiul pentru lntffgin."a
neom.ului. L-am. lngropat la umbra unui.
pom de lt!ngă o ct!st:/ă rn via in cart n�
,gdseam.
Contioaare iD aomirul Yiitor

Loco!. rez.

Arieni Gh.

N O A P T E
sll spunll

Miez de noapte. pace sfânlll :
Frunzele o'au grai u

Cat se simt d e fţr icile

Mângâiate blAnd de lunll.

Numai gândurile triste
Rllscolesc viaţa. ml pustie :

54 TI stinir! po vecie I

OAoduri triste-aş vrea ca noaplta

•.

Dar apariţi�
ra lia .

răz boi ul cel maro, oa bu lgar se
că a tăiat picioarele unui lrance2.
- , Do ce nu i·ai tăiat mal biao capul
zice un a l tu l ?•
- Pentrucă capul era tăiat de silii
m ai înainte răspunse el.

ii

săo

la

an

du-te la Ba d ea Neca
de ie o spi u că de slă
u ioă , o mămăligă de făină şi o căn ită de
smâ.otâoă, că tare ou mi-i la îndemână.
- Tateo, dar dacă u·o vrea să.mi
- Măi Dineule,

interveni.

loi şi roagă-l să-li

·

- Aşa

cu mine a

Ilie,

să trăili

La o lnspectle militara
Domnul gen eral X. .. Tine pe oea,teptate

- Măi Diacule� dacă ii vedea că nu
v rea şi ou vrea, ca să- l faci de râs, tu
să f aci pc supăratul şi 3ă ou ici, ..

zăreşte cum oişte soldaţi
dau fuga di n bucătărie cu un caza n din
ca re i cşia u aburi.
- Stali po loc ! ordonă gen eral ul .
Usali căl darea jos şi aducefi-mi dia bu
cătărie o linguri.
- Trăi li domn ul e gen e ra l ! si . . .
- Nici o Torbă, marş l Adu l ingura...
Soldaţii zăpăciţi la Tederea generalului
dau fuga ia bucătărie �i aduc o liniară.
Oeoeralut ia liogora, o bagJ ia căldare,
soarbe lichidul şi apoi stucheşte şi i ace·
pc s4 "fer.se.

· in i nspecţ i e şi

Spovedania llganulai.
duce l a preot să se spo·
vedească şi pri ntre păcatele mărtu risi te
spune c 'a fnraJ o perecb e de bol. Preotul
ii spun• că marc pi ca t a făcut şi ta re
trebuo să li pl ân s pligoboşuJ.
- Ba a'o plâos de loc, -s:ice Fgaoul
căci l'am ucis.

cu socoteală.

ă

- care nici el oa prea
ureche - afta ca ordon a nţ ă
uo soldat căt se poBte de bine ia socot�·
l ile Jui iasă, 0 singuri patimă avea şi el;
. .. Ua '" pita o

ducea la

- Dar co lcrlură e asta, măgarilor ?

ŞI de ca te ori so intorcea a casă a lă turi
cu drumul, căpilanol ll dojenea părîateşie:
- Bine măi Gheorghe, nu ti-am spus
de atâtea ori? Eu na sunt contra băuturii
bea omolo, dar bea co socoteală.
fireşte c! lntotdeanaa, răspunsul lui
Gheorghe era iasotit de scuH şi promi·
siuni graTe.
Dar iotr'o buaă zi, soldatul ou s'a mai
intors acasă.
A stat <ăpitaaul toată noaptea po gâii·
duri: Undo o f• idi ot ul ăl•?... SA şti i că
s'a iotrecn t cu băutura, l'o fi gă9it Iurtă
pe s tradă şi I· o fi dos la co::>enduir•.
Dis de dimineaţă. prima grijă a căpita-

intubă geacralut

br:a_

ră�pYlld �Q!�!\!!1

- Triifi domnule geoeral, snot lătu i

r

Generalul, crezuse că e bor�a.J ce se
dă soldatilor... Cred c.li �i azi mai vars!
gen era l u l. cind işi aduce aminte de această
pătanie.

·

Deftăptăclunea ordOnantel
·

Ua doma locotenent dă ordia ordoaaa.
ţel sale :
- Mă Ioano, du- te 'n piată şi adu-ml
o trăsur 1 co doi cai. că trebue să mă
doc co cucoana la doctor.

�oma locotenent.
Peste un ceas Ion vine ca dooi trisuri.
- Dece al adus donă trăsari, idiotule ?
- Păi, a·am găsit trăsură cu doi cai
şi de aceia am adus dou! tr4suri co câte
- S'triîţi

a fost comenduirea.

Soldatul Andronic Gheorghe, care dor
mise pe-acolo, fusese trimis, sub pază la
reg'ment.

că pit ao ,

- Dar tu cine eşti ?
- Căprarul S ocol e all
d om'l e căpi ta n.. .

deie ? ! I

nului

c, dom"le

bâuL

Un Fgan se

�

dezarmă.

·

Tlganul 'i puradelul.
puradelul

ii tac respi·

- No ţî-a m spus, de·atâtoa ori, netreb·
nicnle, că nu sunt coatra băuturii : bea
omule, dar b ea cu socoteall.
Orodoaaola ripostă înviorat :
- Cu soco teală am băot d- l e căpi tao
- Cum ai curajul să spui asta ?
- Da I să trăifi, dom'te <ăpit.a o , cu
socoteală am băut.
Văzând că nu-l crede, camardui săa

lă uda

Un ţigan tri mi t e
român :

căpitanului

- Bloe m!, măgarule, Io-ai îmbătat
ca încă un derbedeu, şi'aţi spart geamn·
rile la câr ci umi ..• am să te desTăţ ea de
băutură . ..
lasă fig ara plâogăreată a lui Gheorghe

Lauda bulgareasca.

oumele partidului politic din care Gh.
Dragoslav a făcut parte a d uce omagii
memoriei sale; asigurând familia oe
adâo

Ia carceri, Andronic discuta cn cama•
radal săa de saferinfii şi chef ;
- Cum oe prinseră, bă, ea. nu-mi dau
cu fdeia

După
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bdrltrdm lnlr'o •vtJ/cea la o f11nll1nd unde se
suPi şi masa lf!.lr�gul11i ugimenL Ne sileam
din rdsputeri sd 1TT1Ln/intm liniştea şi sa oprim
aprinderea /igdtilor, inamicul fiind la cite.a
sut,e de mttri. d't noi, dar ln zadar.
Mal(i dintre mdgarii şi catdrii de pe la
sacafele de 11ptf dimprejurul fdntltnei lfi ln
cepuse âbişnuiu!i lor rogtt' A fast o clipa
<dnd laţi şi·au -descre(ilfrun/ile lnfaţa urwr
astmenea ltu:Turi.
Puµn şi o 111.ardm fiecare In direcţia u
cunoscu1d de cu· ziua Ajungdnd /a un loc
mai addpostit, ldsoi trupa ln aşteptare iar
eu piteai mai depor� în ruunoaştue. ia tn.
toarcere mare lmi fu. mriarea cand n' o mai
gdsii. Cercetai ln· toate pdrţile dar /n zadar.
Crezui c'am rdt'dcit drumul fiind tare lnlu
nuic. O laai repede ln toate pdrţile cu ctr
atarea lntreband pe cale an soldat rus ce.
inttJ.mp/dtor lntdlneam dacd n'a vdzut /re
ca.nd „ romd1r.tfie•.
Zadamict A striga fard.şi nu puteam cdci
aşi fi putut fi duzii de inamic. lamina unei
rachet.e arunrote. Mia inamic flfcu sd &1dd la
oa.ttcart dtpdrl!Ire compania.
Ce se lnttlmplase ') Comandantul balalio
nului venind sd• vadd ce-am fâcat Şl vtlzd.nd
cd lntarzii cu vtm"rea şi-a luat el tnsarcina
rea de a ortlndu/:1.rupa pe linia indicatd, opt·
raţie care ln momenl.ll.l venirei mele şi ln·
upus'Plecdnd cama.ndantul batalionalui, rdmd·
sei cu un ofi�r· rus � care U sthimbam şi
care-mi dddu toate relaţiile.
lnlocuiii · şi p'atrulele.
Na ajun.stst,;, bine la locul and�mi insta
lasem postai de1 comandd, a1nd o salvd de
focuri fa ITimua a.tupra loca/ai d1 ande
J>Mis1111..

Boerul I.a vantoa.-e.

Boerlll a tras du pă - un .iepure„ dai na
!-a· ni m erit,
. - Afurisit de i epure , nu l-am n imerit !
Am tras prea in stânga.
- Ba nu, boerule, spune ţiganul ca.
re-I îosoieşte, de vfoă e iepurile. Ai tras
foarte bine, numai el s'a dat prea la
dreapta.

revizor şcolar şi Gh.Orancea lnvătător ia
satnl aatal al decedatului coleg.
Ca aceiaşj strângere de inimă i-au
adresat cuvântul de d espi r ţire ia drumul
dela ldrici la Rediu - colegii şi buaii· săi
prleteal d-nil iuvăt.litori Andrei Bucureş
teanu Gura ldrici, Popescu Vatcaai· şi
Ob. Mihailescu Roşieşti.
Poctic şi înduioşător de trist a vorbii
în curtea bisericii d-l nvizor şcolar Mihai
Coroiu ar!tand meritel e didactice alo
jnv. Dragoslav şi pierderea ce iacearcă
şcoala noastră primară pria moartea pre·
matară al acestui distins coleg.
fotr"o formă care a impresionat adânc
pe toţi cel pre2onfi, d-l M. Pruncu pre
fectul judeluloi a e v i de ntiar ce-a iosemoat
peotra şcoal�. pentru familie şi pentru
societate, rnvăţilorul Dngoslav care şi-a
l!cut cu prisosiofă datoria fată do totl
cei ia m ijl ocul cărora a trUt. O-sa io

j

uo cal.

L E G E A CE R C E T A Ş U L U I

ExpJlcafiunea art. 4.
Cercetaşul e viteaz, se increde in puterile sale şi
c a tă să l a să cu vrednicie din orice incu.rcă tură.
Frumoase suni învlflllurile pe
ni le dii acest articol. Cine îşi
iubeşte fara, iubeşte şi istoria po
porului rom ânes c . Daci cercetll m
istoria patriei noastre, vedem e l
p lim ânlul, ne a mu l ' i obiceiurile ni
s".a u pllslral prin vitejia slrll.moşilor
noştri. Sll nu uitllm cercetaşi de
s â ngele celor 800,000 eroi, vitejii
neamului nostru, pe urma c.lrora
s'a tntregit .Reminia Mare•. Sll nn
nitllm ci însuşi cercetllşia este ln
fiinfatll de Baden Powel'- numai
dupl ce a constatai vitejia solda·
tilor şi copiilor cercetaşi ai Burilor
(cu cari se lu pt au Englejii)-şliind
sll. iasll din lncurclltu ra ln cari li
aduceau poporul Eenglez.-Prin a
c e st ar1icol, cel ce·I l nf el e g şi-l
urmeazl, se de sv ol l ll ln el lnsuşiri
individuale ca vigoare. Jndemânar e
fizicii, lnltialivl, curaj, demnitate,
onoare. preeum ,1 lnsu�iri sociale
fi nmanltart(ca aolidarit ale, palrio·
c arf
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tism şi altruism. lnlotdeauna ln
serviciul patriei şi al aproâpelni
deviza lrebue sll fie .gala oricând•.
Cercetaşii cari an fost cresc uti
ln spiritul de vitejie şi in dra gos 
tea de Rege, Ţeri! şi aproape, au
dai dovedii celor mai sublime ca
lilllli şi jertfi! de sine ln rhboiul
pentru. întregirea neamului 19161919, îndeplinind. diferite servicii
pe lângll. auloritllfi şi armatll.
Dar cercetaşii marinari cari În·
vafll lnnotul şi lnlrebuintarea cen·
turei şi colaculoi de salvare „ gata
oricilnd •. Cercetaşul cautl locul
de pllstrare şi sll cunoascll mo dul
de întrebuinlare a mijoacelqr de
salvare. Esle bllgălor de seamll şi
previne accidentele. Şi ln viela de
toate zilele s"a observai cll acel om
carl ştie sl iasll din lncurcllturll
trleşte mai uşor şi foloseşte fll.rii
şi neamuful.
Sllnlltate l

Marin B enghloj

Comaad. Cohcmei

de

CreţcŞ1i·f'lld11

Cercebşi

.-Oia.sul ·-Nostru"

REGELE NOSTRU
�

-

Mai puţină ne pasare ...

hnpllnlt' vârsta de 40 ani

o zt dtostblt4 {lentra noi ca bani
români a fost ziaa dt 16 Odombm

crinoaşte ţara.

a. c. M. S. Regele Carol li a lmpll
nlt vârsta dt 40 ani. Bacarla ne-a

fost şt ni este mare, f/Jndc4 El este ·
primul Rege, care s'a ndscat pe pd
mdntal românesc ln castelul Ptleş de
la Slnata, pe celt mai alese şi mat

C'a.noape

forţe "lt şt limpezi ,,,„- toaJe po;ghl
ţele ce 01teort le asamd ole acestul

lsroard.e de

popor.

Va şti s/J le
lntrebuln{ezt •.

deosebtasc/J

Avem un regt

al

şi

s4 le

cultaret, iubind
şi arta, ntlrt·

frumoase plaiuri. ale ţ/Jrll noastre.
când nici an pT/ki a a{lrma aceasta,
Ptin Canstita(lt, care e mama tu•
. onorând ca ţrtunţa Sa toate inaugu
turor legi/01, fiif1d · prima odrasl/J de
rilrllt instltaţlllor de cultar!J, si;b/Jrl,
sex. bdrb/Jtesc. lntdrişte şi mai mult
dt anlvers!Jri, · sfinţiri, de.
D i nasti a, lntenieiat4 ln anul J 866
c Avem un regt care p/Jşeşte pragul
prin venirea şl rţtcarea pe tron a an
ultim al acattl tinereţi, spre o mata
chiului Sdu, iriţeltptal rege Carol I
rltate tmfJoglJţil/J de rodul ctlor mol
şi contlnuatd de viteazul Sdu p/Jfinte
deostbltt txptrlen{t, ln carsul tdrora
regele Ferdinad 1/.
/. aa fost lntinse dtop0tiiv1J cupa a
Ne-a fost dat dela Ctl-dt Sus sd
m/Jr4cluml şi a fJlralnţll.
conducd mai tdrila destinele ţdrli pen
Aaastt1 trecut spre maturitate, spre
tru care auga�Ji! Sdl inaintaşl şi-au
lnft1ptuuea deol/nd şi a.lm/J, e ptnt1 u
pus toat4 grija fJz cre�tuea Lai, pm
ţara noastrtl cel mat lnd„pUJţlt temeiu,
trucrJ de ln{tltptiunla Sa va ottirna
de 11/Jdejde, de credlnţil tntr'o nout1
snarta {llrtt noastre şi a noastril ca ·
epoct1 de construcţie, llntştu/J şi spor·
popor.
nlc/J dr. lncordare lnceatll dar sigorlJ
dânşii a moştenit virtuţile tre
şi Incurajând ţtlinţelt

I

Dela

buitoare unul rtge, calitdţtle cete mai
frumoase, iar dila ptlrlnţi şi ln spe
cial dela mama Sa M.S. Regina Maria,
ctle mai altseşi mai nobilt s„nrimtnlt'.
A fost crescut ln sotrttul şi dapa
veduile noastrt ca

Romdni contooind

aspi,aţiuntlt noastre cu titlul de Rege .

m ,;

E tocmai

cele

ln

"ârsta câod

El an

deplin• farţt fizice şi sufle
teşti. muncind neobas/1 din zori pdnd
noaptea tdrzia pentra

a tuturor putrrtlor no03tre dt faptd,

ca ln vrtmta mari.Lor noştri ctiron dt

cetiJ{l şi mânt1sttrl

Noi, pop orul Sdu

de atlil datt1 • *)

şi

Neamu/ai Rom/Jnesc s/J strig/Jm :

Tr/Jiasctl M. S. Regrle Carol I! I

I o an V.

Inele, inteTEsul

î�tmY. �!!
Cilntl Iris!

care· şi

ialuşte şi

Cântec de toamnă

�I!!!!! !!.! !0!!!!1

pe

.
.
Cernind stropi de ploae deasl
Negura _prin vii se lasl,

: Şi'n pldurea cu crengi ude,
· Nici nn clnlec na s'nde.

culmea rari

Codrul r1q11uriJe-şi frilnge,

Crângul tremuri şi pllnge„.

Na

Pe cli.rli.ril� de,arte,

Şi

Balan

In.lţltor

ql datoriei tn todtd puterea cu"dntulut.
Avtm an rrgt

supus şi

teşte, ca to"14 ctl/dara noastr(l por
nilil din adâncul su/Jetului, ca gân
dai spre binele şt prosperitatea Ţt1ril

nostra şi al ţtlri/ noastre. fiind plldil
•

b1(1nd,

drmn tn care art to"ta lncredtua
stl·L lnf•l'fl'm şi stnJ.nşl uniţi sufle

mai

e

coaceri

la hDlcll ,

Ylllu mel

ŞI ln vrajl sl desfde
Cârduri de fllcl l fi fete.„

Cad fntr'uiia frunze moarte

Sl rlsune

le'ngro;pl'n trista · gliml

Vântul frniuelor de-aramll„.

S'a dus vara, s'au dus toate
Hora, ·clntecul- din sate,

ca

S'an dns mii de plsllrele

Ducând dorul meu

ele.„

Delapraja

Amintiri din război
(continuare)

„.La pdrtrt.a .mea de r6u a mi-om ard
la t- o, ca se dtspone de plutcn, s'o bandajat
singur şi a rdmas ca noi mai dtparte drşi
ar fi putu t foarte bine sd se tvonuze.
Aceşti doi din armd fdcuse lntu ei
.
chiar un legdmdnt ca lct t1mpul at.1110r sta
pe front Sd fie imprtund IOO/d J•rtmea in
suvio·at de patrold poatt ul moi grtu ser
viâu de pe froni.
Dar soarta i· a despdrţit pentru ca.tva timp.
Pe la o ord cam ltlrzie din noapte sanli
nela de pt şosea mtJ onunfd ld. un ofiftr
din a/Id anitafe vrea sd. mi vorbeascd.
li e�ii la şosea in inltJmpinare.
/mi /dea cunoscut ca e din regi. .-.. care
fdcea btigod6 ai noi şi al c Jrimes sţ re a
anunţa. ca un batalion din rrgimtnlul sdu
ne 1•a Slhimba pe noi.

,

Comunirai octasta şi cdpiton11lui mta care

la rilndu- i tnşliinfd pe .romandontul ae ba·
talion.
lrz lnfunuicul nopţii, ojiftrul lrimes nfme·
rise Tn linia I tn loc de postul de comondd
al batalionului.
Ne infeleserdm. Scosei oamenii. in şosea
ldsand insd pattultlt la postunle lor �pu a
acopen· aceasta sthimbare care a1ma sa se
/aed.
Puţin timp lnsd fi oft(erul trim<._s primi
alt ordin tn urmii. cd1uia tmi com11m·cd cd
nu mai poate s4' md stltlmbt. Oreatatea ua
c 'opucostm. de stoststm ocmtmi şi-i !l)tU
rupsestm dela Irina. Mai 1 vinda-st şi alte
neinfeltgui, v1m1 şi tcmandantul nostJu dt.
re2imtnl �I /mprruna CD ta(ll lraur( m din·

cala d< /anful pof1alt/ar
linia pe cart trebcea sd

a rrcunoaşlt
o ocapl.m ntaparat
sprt

pdntln ziad.

.Mai erau pe acolo coa resturi dintr'an
lanţ de tr4gdlon rDfi. Comandontu/ lor fi

secase fn şosea urmtJnd a�i tnlocai noi.
Qre11tatta antt dtplme fn(t/1gt11 dsop1a
lccalai ce trcbota Sd· l Oll!pt ficrou, fdcu
ca aproape sd ne opace lamina zilei. Con·
11tnirdni in fine ca bolalionul vrniJ, .sd ocupe
ITcnşttlt din dreapta şoselil� iar noi pt !"tlt
din st<Jnga. O !uatdm opoi ftuore spu
1onzl inJiical.
Oe mtnii totâl:cr.Dii.l din duopta c bio
intran1 Jn fir-ie ld şi f111d s:mfi(1 dt r.c m/1
cere crFZ�na·u-st otocoţi de uuţt proaspc u
- zorii zilti fi.11d ptcpwc ţtnni. ast mtr.ta
a:ca:ri- 011ml01d tult l/t 101 hac Ct toote
/i;mmele şi culonlt ruar.d la dispaore ti1ul
arttltn"ti lor. /fu mi a fo�r:t dol nitic dofd in
1•iofa mto sd 11dd un o;o foc de kmmi şi
Jn a u1aşi drţd. mi1tal1tult lor Ccs
chistrd cei mai violcr.t fee ţCr.d la [CSfrta
şrapneli!or ce ortaa a fi t11mise dt art11en·e

wlori.

.'Voi lnsd mergeam linişti/i Io serto1ul nos

tra cdnd dtla mai paţin de o sutd de metri
o rdpdiald dt /Olari dt mltralitrd se porni
asr-pra noosta la o vji elie- · şi in oaiaiţi
cfipd inrtpurd a clocoti şi 1un11rile Jo,.r.
Atana a fost un adc11t1rot iad.
Jn moi paţin de I O stC1Jnde nu ne-om
r.ai r4zut om lU om. A /Ttlntil tn mijlo<Dl
n()Stta zta de protctile dt. <tlca ca fum
nrgro. Nici na ştiai dcaJ •d fugt „a sd

bue a egl ij ,t·e :· :•0u�, cu atât mal
mult, în !impur · ·� ·· �ele. Dar nu
e păcat ca ace .- · � v remuti c;are le
trăim, sli le botezlim ch!i'r grele I
Timpuri grele au fost şi nu m ai
cilicd le putem cunoaşte.-To! c ar

Boalele suni m ul te, dar dintre
toate de care sufere omul; cea mai
grea, mai crudli, este Ignoranta,
întunericul în care zace · mintea.
mai exact lipsa de invătăturA. Toate
necazurile, toate neajunsurile, vin
de aici. Dacă aruncăm o scurtA
privire asupra superstiţioşilor, cari
nu pleacli la drum Marţi, se tem
de numărai 13, nu dau nimic Luni,
nici dupA ce asfinţeşte soarele, iar
în anumite cazuri, nu pul sll pri·
m eascA pe ori cine sl: le intre în
casii, vedem cum toţi aceştia, îşi
creeazA singuri necazuri zadarnice,
pentru
motive î nch ipui te . Ştiinta.
luată de exemplu, medic;;na. a a
juns până astăzi sli descoperEl cau
zele şi leacurile tuturor boalelor şi
cu toate acestea, cea mai mare
parte din popor, mai crc:de ia des
cântece şi leacuri băbeşti. ln plus.
mal sunt atâtea, care nu oe iac
plăcere:t, să le mai spunem
Ei bine, în t at a acestor lucruri ,

tea ne spu ne ' >tul-ea care d e mii
de ani în urm, . ;i- a căpătat tnsem·
nlitatea. Nim ' ; '1U dli omului, pl ă 
cere mai aleasă. d�cilt cetirea unei
clirîi. Std!moşii loştri, Roma nii,
ziceau: . A trlii ci n ·: ·: a îa i nti m i t atea
intelectu 3!ă a m a:- · . •r gânditori este
o ler:cire . Mai · nuna! ca o carte
·
nu se po•,:a •'. _ , ; nimic. Ea este
comoara c e a C' . ; �retioasă a omu 
lui, în carte s � �lsesc ascnose ctle
mai in/l lţllto J · " · mal lnc!ntlito ilre
frmuseti ale naiurii. Cel mai bu n ,
mai credincios şi mai scump pri e·
ten, este cartea-un prieten care· ţl
llne de urât când eşti singur.te con·

so1ează ln dureri, iar mintea şi �u
flelul ţi-le inaltil. \i-le educli. P11tă
de această mare bogătie a căr\il ,
familia să caute a fi un auxili ar
puternic, ia munca trudnică a ln
vătătorului. Să-şi trimeată ccpill l a
şcoală. bine pregălili sulleteşt@ şi
proprii insemântării mora·e.
Părinti, treziti:vă dia această ne

şcoala şi-a primit intă eta tea jucând
rolul principal, de a a1unga îotuae
ricu!, i>rin !ummarea m u ltora.
Regretăm însă, că aproape tot din
ceeace d ă şcoala astăzi, se pierd
prin rc:i otrarea fi e căr u i a ia societa
tea din tare ne-a venit, când însăşi
această societate nu are o viată
mal priceputi!, corespunzătoare ex
perlentilor şi descoperirilor vremei.
Copilul, dintre ceeace dă şcoala şi
exemplul deveatt astăzi tradiţional
al familiei, alege pe cel din urmă.
Ded, familia se face vinovată-ou
voeşte să colaboreze cu toatA inima
la activitatea din şenală a învăţă
torului. Atâta vreme cât familia,

societatea,

va zace

păsare I

Gh.

Dorul chagoslei apuse

M'ar vroi din nou tovarllş,

stai pe

lac. Ete cddeau şi lnainlt şi la
dreapta şi pretutindfnta.
Era lntocmai unei txplozii lntr'o mind de
cdrbuni.
· A luat- o jitCD.ft lncotro a opucaL Aceiaşi
sdrma de a curmezişul nt-a lmpe.dtcot şi de
rdnduJ · acesta mişcarta. Jntrtg baf/l./ional
s'a risipit lns4 spre a face pitrdtrilt cdt
mai puţin. simţite:
Ce Stţ tntamplose? ln loc ca artilnia lor
sd bota alOlo unde st <truse ojut01ul. a
greşit ctPa mai inspu sud ur:de eram noi,
şi o nlrogttt de cdteva sute cte metri a
fost i.ntvitabild.
Era ln dimtneaţa z11ti de Z August.
.
Adundndu-ne· la poalele anti coaste vdzui

din pluton lmi lipstan : S oameni
cart i-am regdsit et11a mai fdrziu.
cd

pe

Comandantul de batalion fusest rdnit.
Comandantul mtu de companie. lud co
ma nda batalionului, iar tu pe a companiei.
SIT"/Jnstrdm din nou oamenii, vdzurdm pier
derile şi ne indrtptardm io rdşi la dtal. Ne
apropiastm binişor de linia /romului. Un
ordin ne schimbd insd dtstina11D� Dustrdm
Irupa t atei:a safe dt m�tri moi la stdnga
ldsdn d-o la ad4postul unor şanruri dt vii,
iar noi oji/uii pluordm in recunoşttrta sectorulai O(Upaf de tuşi pe cort urmo sd-1.
srhimbdm in aa a start!. lin roman bosa ·
rabeon ne conduse sttvindu-nt tn act/aş timp
şi de tdimae1u. Rd;,dstst ta la. ora 9 seara
sd: venim şi sd-i srhimbdnt
PanfJ la oua
ord lnsd lrt but'a sd Jim ln· aşUptare chiar

pe locul

Un

unde ne gdstam.

suare frumos lumina cer/Il tu�d iar
dtalungul liniei de lupta oare cum tra tim.şte.

ba

ora 6 StarrJ.
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Clilre codrii singurateci

păsare şi toate chestiunile de ordia
social şi economic vor rlimâne ·
'
· ��art�. progresai şcolar, progresul .

,

MihailesC ll
lodtAtor

Rosirştj-Plkia

R e fl e x

tn ac�astă ne

civilizaţiei !ii bi n elui obştesc, c-1
va ii posibil. Timpurile .•sr e.:um
critice prin . care trecem, nu pot ii
admise motive de scuze, cAnd vor
ba e numai de bunA voinţA. Toa!e
acestea se vor (llsfrâoge asupra
tuturor acelora cari n'au ş!iut sli
arate cu un ceas mal .�"�- :.cie, pu•
ţin ă bu n livoi ntA. Şcoaia ·· ' biserica,
douA i nstituţii ca ri au menirea de-a
apropia sufletele şi mintea de Cel
de Sus ca sli fie plAcate, nu tre-

E.

m ii poarte aslll:d huişi.

Pilnl'n fundurile negre

P..tiatr<ţP.tlS.'!rl.!'9.o.ti:t!!te,

Uade'n lrellclil

•

de

s'ar.atll

Clprioare rltlcite.

Pe clnd boltile . �" <rui:me
Umbra Pa!ittel din cale,

Fu.lguesc din crengi plecai<.>,

Diafanele petale„.

Dar z a darnic mai lncearcili
-:ii duce cum ml duse,
Pr�a trecut ,1 Iris! hni p�
.-\

Dorul dragostei apuse-.

N. MlcicJatl
'

Un c/Qcot putunic cutremauj "dzin/UJl.
la cota 334 punctul Chicera se dd fi laptd

grozavd.
E /anzl ande dimineafa se aruncai# acele
numeroase raclule.

Un dad puternic d< arlilerit. ln'!P"''d.
Toall baftnîle. noostre I.şi conceaJna�tl
fot:u/ asvpra acesld cole. Vialrn(a fli"IDi e
de nedescris. Un adevdrat i.nfcrn. Pr. sa.J
urm.eoza o /aptd de aeroplane. Toatl garil_t
· dt f
oc sant ln aqiune laplll • oprig4- Mt

asurzesc vdzduhaL
Jmprtfarul co�i e prdp4d. Pare o fi o
lupt4 dtdsi'IJ4 ptnlra sJdpt1.nirea coUi. lapta
e la disperare iar vdzduhui fierbe dt attlla
/rdmtln/ore. Iodul opare ln toatd gtozdvia
sa. St aşteapld sfdrşitul acestti lupit ftJ!'d
seamdn. Mitralierele bat cu disperort A m.
cepul a vajai gloanţe şi p< deasupra n.oastrd.
(dle o ctipd par a se mai dt!mo/I lucru·
rile ptniru ca st1 teinceapd cu o mal mart
Jurit.
Cca mai slrtJfnial lupld pe care � poale
concepe cin.eva. J:ardia/a puşti/lor t Jt ne
astmuiL
... Noaptea se /asd ca o ceo/d deaJd. fn�
bJnericul przne
copdt nebuniei omtntş�1.
Ydzduhul � plm
Lupta aproape a tnct!af.
_
de Jam dt puşcd Ofi1eru/francez st plim bd
jlutrdnd pe deasupra malului ce · nt addtralitrtle

.
.
. l{fştim
· E o ard cam tl1rzie din noapte
du.,st ce rezultate poale avea lncde.rJJ� �
zonu
la cotd, am fost opriţi tn mod prov1
aşa
ca o rezttvd ţNntnz oria evtntualitall.

po•ltşle.

ora
cd na ne-am mai pallll tbut ta. local 1t
fi>ald f'(nlru schimb ai Tll/ii·

LinlşiindrNt llltru cd/Vtl IUUllTil1, 1" <CO·
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PROPAGANDA cu�TURALĂ

In ultimul număr al acestei ga·
zete ne•am ocuJ>at mai pe larg
despre rosturile şcoalei în viata
noaslra_ de stat arătând totodată
şi binefacerile culturei pentru ori
c� �m care î11felege să ducă o '
viata suflettască! cât mai înaltă .şi
oricât de mult s'ar scrie sau s'ar
f� ce pe_ această lemă găsim că
mclodata nu va ' fi prea mult de
aceia şi'n viitor noi vom c ăuta
prin modestele mijloace de care
disp�nem � a să !contribuim pe cât
va h posibd la intensificarea pro·
p agandei _pentru această mare şi
mteresanta chestiune la ordinea
zilei : culturalizarea maselor.
"**

Prin cultură ·se înţelege luminarea mintii,-:- luminare pentru a
pătrund_e căt mai adânc şi mai cu
folos tainele oai_urii, imbogătindu_
ne mmtea cu �Cele comori sufleteştl de 11e. urma cărora viaţa să
_ fl c__,_c iţ·amal plăcută .şi, dt. maL
chibzuit trăită.
.
Cultura este I pârghia
prin care
�e �utem ridica de la o via�
Joasa aproape animalică la. una
înaltă spiritU:ală.
Cultura $te inima bogăţiilor
sufleteşti zic� d-l prof. Mehedinţi.
"Prin cultură, sufletul omului
se curăţă, se întăreşte şi se înaltă.
Ceia ce est� hrana pentru trup
este cultura pentru sufleL..
Cum trupul lipsit de hrană slăbeşte, prinde boli şi piere, tot aşa
sufletul fără lumina cullurei se ln.
tunecă, capătă porniri rele şi
moare.
.
Câţi oameni nu poartă în ei suflete moarte !"
Această ct!ltură atât de folositoare şi necesară sunetului nosIru se poate căpăta în cea mai
largă măsurii prin citirea cărţilor
bune �I a gazetelor alese-în cari
oamem cu mintea luminată, cu
sunetul curat, oameni cu deprinderi şi virtuţi alese, şi cu foarte
� are dragoste de semenii lorş1-au pus cele mai curate, mai
sincere şi mai frumoase gânduri
şi simliri ale lor, la citirea cărora
sufletul nostru se înviorează', se
întăreşte şi se inoeşte sorbind cu
nesaţiu din această fermecătoare
.apă vie" care purifică şi înaltă
sufletul omenesc.
"Avem totodată - şi o putem
spune cu destulă mândrie - şi o
cultură naţională, o adevărată· comoară, pe care a produs-o tărănimea noastră, în acele minunate
creaţii ale sj>iritului popular ce se
vădesc în poezie, în cântec, în
port şi cusăţurl, în joc, în clădiri
şi podoabe de lemn, în datini" .
Produs ali cărturarilor sau al
masei anonlnie,-, această cultură
nu este însăi un bun obştesc, nu a
pătruns în masele l_argi . a!e. l!_opo·

Astăzi, când

I

li

�ONAMSNTB:

•1toft•Mefttul •• pllletf• ht.a1nte
Jl:1tuftcl11rl al reclame cfa•I '"••lali

Administrator : A. CARTU

A l e g e r e a d e Epis c o p

Dar cine poate face ca această
cultură, luminătoare şi înfrăţitoare ,
de suflete, să răzbată în lumea .
satelor robite de întuneric se in 
treabă cu destulă grijă distinsul
cărturar ieşean d-1 C. N. Ifrim ca·
re a colindai în lung şi'n lat pă· •
mântui românesc în slujba aces- .
tui crez şi ale cărui preţioase
citate Ie-am menţionat în acest ·
articol ?
"Şcoala primară prin luminarea
miopi copiilor ?
Dar copilul de sătean scăpat din '
cei câţiva ani de şcoală tfnut mai '
mult de frica amenzilor, cade ia- .
răşi după câtva timp, pradă iotu"�
·.
nerlcului.
Isprava, aceasta a răspândirel i
culturei în masele poporului nu <f
poate face decât Propaganda Cui"}
turalb prin învăţători şi preoţi d ;,
inimă, prin misionari culturati'J
prin societăti culturale".
ţ

--"-- ·-·-* *
-- - -- -

.
.

„Iuliu A. Zanne" din localllalr

Director : Otu�ţ>RGHB ARTeNI

so

Pentru plugari •I elevt • GO lei
functlona:rl • • •
•
ln9tflupl • „ • „ • 100 •

ele . d�uă ori pe lună

„

în mijlocul nostru

se găsesc atâţia strelni cari urmă
resc _cu _d�eoie · s_c_�i;'.!!i.!� �Q[ d_e_
î11tărlre în dauna noastJă, a stăzi
când din cauza slăbirei credinţei
străbune, bisericile noastre stau
aproape goale de credincioşi, iar
curentele stricătoare ale tuturor
sectanţilor(adventlşt� baptlşti,franc
mazoni, calendarişti etc. ect.) au
buimăcit mintea atâtor buni creşfini, astăzi când în locul ordinei
proverbiale, vântul bolşevismului
dela răsărit cată a-şi face loc oriunde găseşte . teren priincios, as·
tăzi când frumosu) ·nostra port
naţional, cântecele bătrilneştl, joeurile şi vechile noastre datini se
duc văzând cu ochii, este o da
torie de înalt ordin faţă de tot
ce-am însemnat noi în lumea a
ceasta prin meritele părinţtlor şi
ale ·strămoşilor noştri, prin apor
tul adus de toţi înaintaşii noştri!,
culturei şi civilizaţiei umane - de
a pomi noi cei de azi toţi ca unul
şi cât mai neîntârziat la o vigu
roasă şi înălţătoare acţiune ofen
sivă pentru întărirea şi ridicarea
elementului românesc prin cultură.
Aceasta este marea poruncă a
vremii căreia cu toţii trebue să
ne supunem dacă vrem ca nea
mul nostru să-şi păstreze şi mai
departe marea şi nobila misiune
de sentinelă a ordinei şi a civilizaţiei aici la porţile Europei occidentale, unde lanţul Carpaţilor
a făcut şi'n vremuri zid de granit
de care s'au frânt puhoaele barbare
venite tocmai din fundurile Asiei
şi ale căror aprinşi urmaşi şi
astăzi cată să ne atace pe căi atât de pezişe şi nedrepte.
Să fim însă cu toţii la posturi
şi isbânda în chip sigur a noas
tră va fi.
GHEORGHE ARTENI

Dtl;z moartea P, S. Episcop lacov
Episco ul HUfllor, lntăm

B lr!tldeana

p

platll ta sf�r11/ul anului

1931,

epa1-

dondiţi ca apri ! aptlrdtori şi ca dra
goslt de bisu/cd.

g

Fitcrue Eparhie (episcopie)

trimite

care timp a fost condustl vremtlniuş

2

şi 4 mlrtnl prtcum şi toţi de

pataţii eparhiali preoţi şi mireni (�ltfi

Deşi lfgta de asltlzl pr<vede ca alege

anala/

epa1hia pentru care

hia noastfll ramause ftlra sttlpdn, ln

te de P. S. A rh

ierea

Venlamin Pocitan.

rea noulal episcop sd st t�cd la trei

totuşi de data aceasta
nu s'a puiat
/act ale
a decdt ln carsul Junei
Octombrie din anul acesta. lnalnit
luni dela

moartea

fostului

episcop,

g•rt

vr<mt, aleger<a episcopu/oi o ftlua
Camera şi Sena/ul ad/ca dtpu/aţii şi
senaJoril, carl la un tac chibzuiau a
supra

ctlruia

stl-şl

rka votul rk a

purta cdrja episcopala. Dupa vechea
ltflt. preoţimea dt mir nu avta nici
un rost ln asemenea lmpr<jurtlrl.
Dupa no:ia leg•
Episcopii se

1925,

mua

şi

Con�resal

bisuiuasctJ. din

Senat. ca mal lnalnte, ci
naţional

dt

al1g na de Ca

biserictsc.

Acest

ci!U

din cler şi popor

1932), din

ln primele ianl ale

se face aleguea apoi toţi arhltreii,
episcopii şi mllropoliţii din (ar .(26
la namtlr), Ministrul Cultelor, Pre

il

ştdlnţtl Camerii şi
universitd/ilor din

Stnatalai, rectorii
ţartJ.
(dacd suni
orlodo:LI}, decanii faculttl/llor de teolo
gie din ţara, etc. ca1l foţi la un loc
ating cifra dt 189.
Aceştia fn numdr de I 89 formtaztJ.
Cof1grtsal naţional bisuicrsc sau co

legial electoral pentru alegerea
copilor, care s'a intrunii

19, 20, 21

Epis

ln zilelt dt

Od. a. c. pentru alfgtrta
ctlor trei Episc9pi ptnt1u tpa1hia Hu
şi/or, Jsmailalul şi Ca1onsebeşulal.

f;'!EJ!!!_s· n�ţiE.nal bi.strlctsc. esle format
dlri cel mal laminaţi clerici şi mireni,

Pr. D. D umbravll.

Parohol bisericei Sf. DurniltD
din Btrliw!

Cântă, mândro, ·cântă
CAntll., mlndro, clnUI,
Clnlec de amor,
Clici clnlarea-ti sflntl
Iml aduce dor.

Şi clntam ca tine,
Clntece de dor,
Clnd fliam cli vine
Dansa la izvor.

Ca şi crlngul verde,
CAnd prin el m"afund,
Clnlul Ulu mii. perde,
Intr'un dor •i-un glod.

Astbi plin de Jel e,
Clntecnl ti-ascnlt,
Ceru·! tot cu stel e,
Ea s'a stins de moli.

Am iubii odalll,
Ca fi tine dragi,
Ochi frumofi de falii.,
Sofiei de pribeagli.

Sub un tel cu floare,
Doarme'n jintirlm,
Nici o grijii. n'are
Ca sli ne'n!Alnlm.

Const. Aslndnl

C a ra cte ru l : te m e l i a· popoa re l or

Un suflet mare, o glo d i re seninli
şi o acţiune slinătoasll, o găsim
intoldeauna la oamenii de caracter.
Diamantul acesta, care se chiamli
de toatli lumea - c:aracter - e o
zestre a cerului, care se aflli la unii
din i nstinct, Iar al\11 ii edoplli prin
cultivare. Caracterul rămâne nes·
chimbl!lor, când e !născut şi se
preface dupli împrejurări, mai cu
seamă de oamenii civilizaţiei mo
derne. Lucru cert e, cli tot ceiace
s'a clădit pe temei!! solide şi s'a
câşti gat pentru b!nele unitar al o
m e nir i i , în decursul vremuri l or s' a
făcut de naţiile care au avui cuvânt,
onoare şi cinste. faţi!rnicii şi paradă
de acest lucru, se vede la mulţi,
care le-a inflorit cu t râmb ijă de
vorbe goale, dar statornic ia celei
mai de valoare virtujl, care e caracteru l-, am a flat- o la oamenll
cuminji, cari şi-au pl! stra l oriunde
atitudinea demni.
La un popor civilizat, ca si!

https://biblioteca-digitala.ro

prospere, îi trebui e la bazli, în pri 
mul rând - caracterul - fărli de
care, încercarea de a se ridica, e
ca şi un om. care ar voi s! urce
ua munte, dar Iliră n i ci o treaptă.
Caracterul de a zi, a lumii înfu.
murate de maimujăreală, e numai
o formă, dar n u şi un criteriu de
bad, car ar trebui să ne călău
zească paşii vieţii.

Atât la bine,. cât şi la rău, un
om de caracter îşi p ăstrea ză atitu
d i ne a demnă, făr! ca sl! ia vreo
pozllle şarlatană, car e i-ar mijloci
scăparea di a orice încurcături. Cu
oamenii curaţi la suflete şi cu ce
de caractere, î n cel mai înalt!
al. fapt elo r onorabile, un
sens
popor p oal e trlii liniştit şi poate
p rogre sa către f eri ci re şi bine.
Caracterul e erma, care ucide
minciuna , înfrâneaz ă ll!comla, leagă
frl!\ia şi înalţă vl rtutlle creşti n eşti

Ji sociale.

C. Georgescu-Obrejija

4

Castelul Pelef
Simbol al legllturii dintre cel din
flii rege şi plimântul românesc -

l

acest mliret castel zidit acum 50 de

aniîn cea ma incîlntlitoare pozijie
din munjii de pe valea Prahovei-şi

care a adlipostit ln cuprinsul lui pe

unillilii noastre nalionale

ind pe

pecetlu

!urli dintre Dinastie şi Popor.
de

loarea Ne�mului

azi este slirbli

siguranla şi desvol

Recunosclilori Celui ce wegheazli

şi fericirea aces·

lui neam,' din adâcul sufletului stri

11 !

,_Glasul Nostru"

C ântec popular
H e i necu, necaz, oecaz1
Cu:n mă peşti din pas io pas.
De grăbe.5c de contenesc
Tot co tine mă iotâlofsc.
Şi la muocă şi râod dorin
Pâa't e văd şf noaptea'o soma.
Bată. te focul nec az,
Cum no-aii d! i nici un răgaz:
Când e una, când e alta,

Cciod nu mă mai uea i1 m aata.

Mâodrdot de altă dată,
Strânge.'f"ă-ţi toate gr.imadă
Puneţi toale câte ua ban
Şi să-mi faceţi un Iordan
Poate cA m·a desh·ga
Pre o t a l când mi-o <âota.

Tulcea.
Harviş,

I

Relele s'or risipi

Preotul când mi.o ceti
C!ci. doar banul d e-a duna t
M ând relor, e ba n de le!c.

Nnmai banul de găsit,
Nu-i bou decât de hăul
De biot şi făcut h8'
Să mai treacă de necaz.
C.

I.

Poslolache

Vlteni-fllcia
Agricultor

j ocurile noastre
.
I. Ager, sprinten şi uşor

Făr! aripi pot să shor
Printre ploae, prinlre r.or.

l

2 . Eu ia :oa ă >iaţa
m e reu· strălucesc·
Dar cu străl11cirea
mă şi prăpădesc.

3. FRAMÂNTĂRI DE LIMBĂ.

Ziceţi repede · : Pe c�p un ct
pac, pe capac un ac.
U n m o ş cu un coş, în wş un
cocoş, moşul cu co�ul, coşul cu

cocoşul.

4. ŞARADA. Luăm un n u mă r
de copaci şi unul de pasări. Dacă
s'a ş·ează l âle 2 p ă să ri �e un CO·
pac, rămane un ccpac fără pasere.
iar d<că s'aşează cate· o p�sere pe
fiecare copac, ri!mâne o pasere fllră
copac. Câţi cop<ci şi c âte păsări

ne

trebue ?

i·:;'
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str. Leon Vodă, 4 Bucureşti, SO lei an.
larnal.-str. M.ări.şeşti 59. Roşiori
·Costeşti,· jud. Tutova.
30 lei anual. lami/14 lintreluliii. - Arad.
Linia Nond.-Director Stelian MetitileBCU
Carol 27, Cral� YB. lumina.
• B uleva rd u
R_„ista asociatiei inv.!l!Atorilor din judetul
Râmoicol-Săral Moldova liltrard. - •Ir.
Uoi„rsiJ!tii 19, Cernăuţi. 60 lei anual.
Mişcarea femenistd.- str. Miron C ostin 3,
Chişinău, I 00 lei au, Neamul Romanesc
pentru Popor.-B-dul. chitu Măgureann, t
Bucureşti, 60 Jei an. Orientdri.-Director
C. R. Crişan şi B. ord• n, I 00 l ei anual,
Moineşti Barău. Opaiţul satelor. - Valea
Copcii jud. Mehedioti, 30 lei ao. Omul. 
Ca l e a Radnei, 3Z. A ra d Orizont.-Director
Jean Pohon!D, strada Lazăr l i , Cernăufi,
30 Ir i au. Presa Noud. - Calea Griviţei
I 07 Bocnrtşti, 200 lei au. Par:a Lilerard.
- Director I. Cretic o n 85 lei .ao. strada
R•gtle C>rd li 37, Rădă u ti. Presa. Direclor Vlad PurtnoA, Piteşti. Pd.Storul
orlodox.-Com. Bodq:li, jud. }lfov, 80 l e i
BI'. Poporul Romdnesc. -Gara (hHila jud.
Ilfov, 1 2 0 lei ao. Pttrodava. - str. Ştefan
cel Man·. 66 Piatra-Neamţ, 1 00 lei au.
Revista pentru moralizarea deţinuţi/or. Direcţia generală a peoittnciarelor, B ule ...- .
Elisabeta 35, Bucu re şl i. Rt1sdril de soare.
- Director D. Pascu, J 00 lei an. stra da
_ ]uliu Ma niu 5, Mizil. Revista Noaslrd. str, .I. C. Brăttaoo, Cortra de A rgeş , 8 0
l e i a a . Răs!li Soare.- Seminarul teologic
greco-catolic Blaj. SemdntJlorul. - Jngiorr
egr. M. Grnrgescu, 150 lei sonai, strada
Plevnei 8. Sil i stra. StFigtJlul Oltului. - Di
rector LI-Colonel Stelian Drsgoesc u, 1 tJO
lei ao, str. Stitbty. Vodă 44, R.-Vâlcea.
Satul.-Director A11drti Udrea 6 0 Ici an.
-strada Prelt1r:gi1 ea Po on ă 1 3, B o c urEşti.
StJndtalta.- Director Dr. Sigmaod Sigma
I SO lei ao. când se lac 2 • b. de udat!,
�Ir. Triumfului, 7 BucurEşti V. Ştirea.
str. Românului, 7 Ara d. Srntinela Or/odC'xă
- Redactor Preo t N. L ad r. lipovăt jud.
Vbslui. Tinerimea Romana.-Bulev. Schilu
MAgureaau 40, Bur auşti. Vtslilo1ul Sa
telor - Cc mu ca Boroaia-F�lticeni, 60 l ei
an. Voinţa Şcoalâ - Cern.Iuţi 80 lei a n .
Veste bund.- Com. G•Ajdooa jud . Bu.!u,
Zdmbet de soare. - Com. rsoaia jndetul
Olt, SO lei ••. Zorii• Romono(u/ui. - Ce111 u judt t ol Roma••li, 50 lei e o ual.

de Vede.

Lamina. - Parohia

l

l

S
.

l

U

grăollţ'e fit orz
câud fii <:âtld,
grăuntele de popuşol să le amesttdJD cu
co săm1nif de (".� n ? ţi?.' .\ �meaca gr il.D·
\ele de pop nşo i >au bo abele do râu
muiate in lapte de var.
Nu totdeauna acela� fel de grăunte.
Coteţul călduros.

Cum dispar puricll 1

l

.E bun

Dia

Pe arsuri.

l

Petele de poame.

mai mare 1arto
din petele de poame ; turnaţi apa tiart!
p e pată ca printr'o strecurătoare spre a
nu muia mai multă stofi do cât ttobue.
Apa fiartă şterge cea

E bun cea inl din coajă de castan.

Pentru boalele

fiecare zi

sărată.

Poooti olbuş de ou, care îm pie dic! llt
il a m aţia (umflarea) şi, ferind arsuri de
atingerea aeru ui va lin.işti dorere4 ce o
însoţeşte.

Contra dezlnterlel cu sânge.

V

/nmugllrin·. - Redactor Mihail
60 lei an. Piilticeni. Indemnul.

Le dăm in
jiuute ;,, apă

Poile u scate, de mărbr sau de pelin.
risipite intre saltele şi îo aşternut, Alungă
pn ric i i .
Scâtidurile duşamelii !le po! �pAfa cu
Apă' io care s'a fiert foi de mărar sau
pelin. Dacă e lipit pe jos, punem această
apă io lotul cu caro se lipeşte.

primite

.

concertul celorlalte popoare.

găm :
Trliiascli M. S. Regele Carol
Trăiască Dinastia Română I
Trăiascli Neamul Românesc !

I

profesionale a maiştrilor şi lu.ctitorilor
salariaţi d i n industria ae pe trol 40 Jei a�.
B-dul Ferd101nd 3, Ploeşti. Calenl1arul
Poporului. - Pia\• Unirii 3 Ceroău11, SO
lei an ua l , Ca/edra. - sir. Cuza. odă 4 S ,
G•la�. 1 00 l e i a u . Cu•4nt Moldov.nesc !!-dol Re�ele Carol li 67, Ch1ş>0lo, 1 2 0
l e i an. Curierul Cooperator. - str . Stoica
Lud esc o 46, Buc ureşti li, 200 l e i aoual.
Cetatea.-com. Telita, jud. l nlcea, 80 lei
a n . Ctzlldnl bun -Sfânta Patriarhie B ucu
reşti VI, 60 lei ao. Cdminul şcoalri.- st r.
Română S I , G a la ţi . Curente şi idei. Corbeaaca, jud. Vlaşca. Credinţa_ - Bi.se
rica Sf. D umit ru Huşi, 60 lei an. Crez
nou.- Director Ştelao Tătădscu I 00 l ei
ao. str. Romană 205, Bucureşti. Documente
R.dzaşeşti. Director V irgiJ Caraivan -str.
Cu••· Vodă , S7 Barlad. Foaia Plagarului.
-·constanta, 80 lei anual. Fdt- Framos.
D icector Leca Moraria 200 lei an. stn.da
Lascar Luţia, Sucea1'1. OorjanaJ.-stnda
Unire! 93, Targut-Jiu, 80 lei an. Oaze/a
noostrd cooperativtt.-Dire·ctor Dania Voi
culescu, 60 lei an. comuna Lbsa, jud.
Teleorman. Graiul SalL!br. - Asociaţia
invătători1or. secţia Cov urf ai, str. Liber:
tă tii l i , Galat!. /svoml ]dmddaim.-. str.
Mârsa 21 Hu�i, 50 lei anual� llÎdrum.area
Vat:ei. - str. Col. Ap. Dumitrescu. Pro
prietar N. I'. Nicolescu, I 00 lei anual.
R.imoical-Vâlcea. lnvd{atorul Talcean. -

Ca si se oul gllnlle mult.

Luaţi <' cană plină eu apă, înfăşurat; · n
cu uo şervet gros muiat in apă şi pune1i
astf.t cana !nfăŞnrată la soare câteTa
clipe. Apa se va răci. lnccrcaţi, vă rog.

Aur.-str. Generat Lupu 26, Bucureşti
V. Bdrdganul - strada >'omul Verde 1 6,
B uc ur eşti IJ, 80 Ici an. BuJttinal asociaţiei

tarea etnicii a poporului nostro în

·

Cum putem_:avea:apl rece.

la Redacţie :

isbânzi şi care este o chezlişie şi'n

la prosperitatea

frunzuliţa bobului.
Şcumpă-i ci nstea omului ;
frunzuliţă au prea mare,
S cu mp ă-i cinstea cioe-<.1 are

Reviste şi ziare

care prin regali

tate a cunoscui cele mai frumoase
viilor pentru

Cinstea

Nostru„

inţelepţeşti SFATURI PRACTICE

l

vecie indestructibila legii·

Siirblitoarea.

Adâncuri

Cartea.
Cine nu şlle carte,
Nu a re în um e parte.
Rămâi, tată, neiertat,
Că· la ş'oalil nu m'ai · dat.„

marii noştri regi decedaji, urmaji
la tron· de Augustul Rege Carol II
fos.t sli fie şi simbolul

- sortit a

.„oia.sul

de rinichi.

ce a iu
dio 1dtase_ de popnşoi.
lmpiedici şi facerea p·etrei la rinichi.
Treizeci de grame de mătase la un litru
de 1pă.

Udati băşicuţele cu o pici tură dl al
cool camforat san de oţet cald.
Spuzeala se va usca repede şi vi d is
pare în curând.

Contra spuzelii buzelor.
Contra moliilor.

ca sl lngrifim gâflele.

Turnaţi ofel cald pe o piatră fctl>iote
sau pe fierul do călcat încălzit Iar 1bu rnl
ce lese lăsa ţ · I sA intre în toa te obitclele
11ado sunt molii. De ac est abur pier
mo·
Jiile sau fug de uode sunt.

Cu trei săptAmâni Înainte de a le tăia,
le dăm orz iocolţit, adică ţinem orzul
muiat in apă 4 zi l e înainte de a le da.

l

Tot timpul ingrăşărei (aceste 3 !ăptsmâoi)

ele t re bu csc închise.

Ştiri şi inforniafii
.)

lmpliniodo ·•e S O do 1ni dela co nstruirea Castelului Peleş (Sinaia) reşedinţa
de vară a D i oa stlei Regale Ron:âne, pen
tru zilele de 2S-2 6 Se pt. c. Tor fi mari
�

s e rbări la

fi in•ilaţi reprer:en-

cari Tor

taoţli tuturor

ţărilor

cu care saatcm iu

buoă prietenie.

După ac este serbAri. M.lri• Sa Marele
Vocvod Mihai va pleca Io El•eţia undo
va petrece o lună de &ilo cn M.S. Elena.

J

24 _S�ot.

_c.

_u va ��v�li �.u

un dtosebit fast la Haşl-monumtn
lul eroilor ce s' a ridicat ln mijlocul
parcului comunal din aetst oraş• .,
/,a

(°

Pe măreata
Corvi n ridicată in

statuo
piaţa

Unirii
a

Iul

Matei

din ora

şul Ciul se pot citi ormlltoarele rânduri
semnate de d-1 profuor N. Iorga :
Biruitor pretutindeni, invin::i numai

la Baia
De propriul slin neam când încerca

•A inviogă

.)

Moldova nebirliilă.

Când omenirea pregli.leşle
pacea ••.• Un iDginu J11pc·nei: ştfuJ unui
mare Jsboralor a D.hcocit de curând o

mi tral ieră care poate tr2g• dela 10 OOO
până la 60.COO lovituri io cursul unui
singur mi.nat Şi si mai zictm ci ştiinta
ou s'a pus in servici u păcii L

.) Cu începere

l

dele 15 Sept. c.
hârtiile de 1000 lei vor fi schimbate
cu altele lipllrile ln pairu culori .

Aceasta pentru a nu se mai putea

J

falşifica cu

a!Ala uşurlnjă.

10 m un ţi a nins. Piscurile munţilor

Bucrgi (Omul şi Caraimanul) au fost a
coperite cn oa strat de zăpadă de o ja·
mătate de metru grosime. C iobanii s'aa
coborit cu oile la vale.

ac esta ar fi un SfmD c4 iarna-i pe
aproape, se crede toluşi ră tn mu bon?
Dqi

cA!dtJră l'n i;uter
oic vânt cald este iişteplat dinspre Mana
M , dî tu a nă care ar putea readuce vara
io cur âud.
t'A ret"tni c u score şi

J Isprava uoni cioban.
din jud. Cons/an/a murindll-i

Unu doban

cateva oi de

daiac s'a opurat sd le inoculeze singur. Cu
o su/d şi cu sange dtla ale moarte a ino
culat pe /oa/, celtlalle. Pute cd/n·a ou
i· ou murit peste 2000 de oi. lata ta u duce

J

nepn"ceperea omului.

Mi ni strul Ap.4rlrii Naţionale a acor·

Atelierele gr�llce N. PElU-Blrlad
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1

dat un fond de 2 milioan e lei, pentfll coa
tinnarea lucririlor la BiserJca N��ţna.loi
dela Mi!răşeşU.

..)

l

Radiofonia Iaco progrese uit11l10•re.
Marele iodţat italian Marcoo speri
că peste uo au doi, si se ajungă �• ori
cine s! po ată aTea 1:a1 post emiţif..or de

busooar peatrn conTocbJrea pria tt!'f•fPpie
Iliră fir (na mlcroemlfător �I nn •parat
do reccpjic). A die! o persoan! dia B nco·

reştl si poatA sta de YOrbi cu alta llo laşi.

0$

l� ,Popa� :Ro-:a-,.,��- �: ;;,;,-.�
·

CMtila, citim armt!toare/e: Vftmeie dinJTan
Austria a ndsmt 60 cof1ll pantf· 1a
.varsta de 56 ani. Ea avta la ftcare. sar
cind edit J, 4 Şi 7 geTTUni. A lillul J2 sar
cini ca &dte. 2 gemeni.
O al/d femeie, ln Statele Unite, a nds<ul
sat din

la o sarcind 10 copii şi atdi mama cat şi
de orice primejdie.

.) Tot în .Poporul Românesc• mal citim

copii sunt ln a/ard

următoarele : · DiametrnJ ao�i stejar din
Jogoslula, are I O m etri. Trnnchlul lui •
scorburos �i .poate adăposti ln această
••orburi, peste 70 oameni.
So crede a fl bunicul stejarilor dln
Europa.

�

Pini ast!zi, cel mal mare ceasor
nic este cel deJa Turnul �ifel din Parfs
'
Are o lăjime de 20 metri.

'iii Un grup do 2S aeroplane i!al i eoeşti
in frunte co mioistnd BTiaţiel respective,
a trecut mai Iona trecati. Oceanul in
America şi înapoi Cil deplin succes. e
pentru I-a oari când oceanul este trecut
de uo grup de ae ropla n e. Cinste mare
pentra aceşti aviatori şi ţara lor.

MU:u

Vechiul nostru colaborator d. Otorge
Delabdseşti şt-a tummlnat inte

resanta
şi

/aerare

manuscrisul

•

spre pabli<are. li

de

lndald

pliJcerea

n•· a fost lncredinţat
vom face loc cu toata
Cântd-mt

Cdntecal"

ln foiletonul goutei noastre

ce vom tt1mi;;a publi<arta
•Amintirilor din rdzboi•
ale d-lui

lnvdtdtor Oh. Arieni.

J ln ziua de S

Octombrie c. se ya
de Huşi.

face alegerea episcopului

j In Rnsi6 se Ta incerca să se 5a
mcne ogoarele aruocâad simdoţa din
aeroplane.

J Olo lipsa do spaţiu, răspunsurile
la poşta rodacfiel şl admioistrati•l •• vor
da ia nr. viitor.

Neal'ind girant respoasabtl. fiecare

.rlspnndo do

ceJace sc:rt.

„oiasuJ

'remii �!ilire attivilatea. l&ltorall· 1 · învltllttilor ·

Nostru"

COLŢUL VESEL
-

-

Miolstertd lostracţiaail! a: hotAiit s li
ră.•plăteasci, activitate& �oltorali a iovi
litorilor, pr_lo premii ia ! baai, diplome,
c!rţi, calilicAri ia statu l personal, decoraţii,
etc. .
.
tov.lţitoril vor co.ocura ia jode\eie lor
pealro I O pre m ii.
Premiul I, •a fi acordai celor cari vor

Octo mbri e a. c. şi pâo i
la I Jolie 1 934, în satul lor, u rmătoarele :
realiza

dela

I

I) Dacă vor Iaco cursuri co analfabeţii
cel pojio două şedidje săptimâaale,
t i mp de 4 Joni.
2) Daci vor lsbnli s.I Iacă cititori ai
bibliotecii, o treime d in ştiu torii de carto
dia .sat di n ci!rple ia cat1logal publicat
la minister.
in

Dacii so .a asigu ra şcoa le i l r ec venjă
cat mal com pl ect.I.
4) Daci .or li f.lcut 20 de şez.ltori
• de citire• daci •or fi ejuns sl formeze
c i ti tori · la şe1A:toriJe de Jllcrtt.
J)

Celelalte premii se vo r acorda celor

iodapliol o parle din cond i ţ i il e
Iri tat e sau cu o actiTitate proporţional i
m ai reda.să.
Controlul. concursurilor se ..-a face. d e
câ tre organ el e şco lare .

cari 1'0r

Să sămănăm grâu
Î

(coutiun are din pag. f)

Ce e de fiJcat 7

Na ne palem lipsi

de siJmdnatal grâului,

dupd cum nu
ne pul1m lipsi nici de a popaşofulal,
acestea fiind a1Ual ţdrli şi pâinea noas
trd de toate zltelt.
Dacll nu arun locuri

lndtepldm privirile ct/lr,e

mal bane,

ne

ogoarele de

<hiar tot de gr4u, şi tot aici
vom sdmdna grdal pentra a-l avta pus
mirişti,

în

tunci urmwzll - dat4 : nu am lnctpat
pdm dnt

ctva mal de vrtmt. ŞI a

/aerarea uva mal din timp - sil fa

um anllarlle n��esare. c�a mai brzn4
opuaţle este sd faum t(lai lnldl·o ard
/aril mal tn faţd, lntor�dnd miriştile,

;

car• esi.e de cd mal rlal folos c!Uar
dacd „..,. fi '"' 1uvol� de lti lm4a
Jdr_t4· gtdlllrJl. 'i mat tdrzia ll sllmll-

n4m lnlou4nd millt llltlJ ad4M ��suJ
tJrdttll'l.l

Fllntk4 timpul tsll destul de tnain
tat 1:e ·rdrn4ne a · · 1�dae• lntoarctrta
mldş/Uor prfnfr'o arllt1Ut! ad4ncd; dap4
care palnn sdmdna grdt,tl' ca maşina
purtra ca stlmdnţa sd fit pas4 la a
ddnd111ta necuarll.
Trtlnu s4 sdmilnilm gtâa. Ca tngri·
/lrUe ct a1mtazd a st da austâ ce
reale şi ca speranţa cd ban al Damne·
zea va fi ca noi. crtd c4 vom pa/ta
cukgt roadele dorite.
Ioan V. Balan
in•iţător
Jeioşi zile ctra din lu/ia # tntuziosmul unei
lnain ri uuţilt, sd foum cvnoştinfd deşi
t�
namai ptnlra cd.ftPa dipr şi c11 ntpldun"fe
un�i retrageri de momnit.
,
Cdci aşa cum tnaintam, se po1ni pe nt·
aşteptate o rdjldia/d de focuri de mitralimJ.
Bine seama 1111 mi·om dat la tnupnt de
unde erau cdci flancai nostru sttJng ua
ce11a mai lnaintat, uiaet. md fdra st1 cred
ca ar fi de ale
ln acela1 timp lnftfi ru moi mu/14 pa/tu
focul fi 11".ilraliua cart ţintea sd ne codd
in flancul nesfia drtpl.
Şi gata. gala sd·fÎ ojrmgd scopul
Foad celor/dlle mitraliere continua incd.
/nţeleserdm ' acum bine ca suni de ole
inamic1Jlui. lnsd gloan(elt lor trucau pe
dtasupra noaslrtl.
Intre timp, inainJostm chiar binişor.
Dddai şi tu· ordin ptnJru dtschidtrea fo
cului und puşti-mitroliue.
Focal inomirului se lnlt/i şi mai tort.
Pn'mii 01din dtla cc-mandantul mtu prin
lan/ul de lrdgdtori dinspre sldnga <a sd md
opresc şi sd md cramponez la lt1tn prin
lacrdri de sapd.
Eram lnconjurap de aproope trei pdrţi.
' Deschisei un foc violent cu tnt1tg p/11/onal,
şi mai /dai tn.cd un salt pdnd Io zzn laminiş
undt ratam s4 md oprtsc conform ordmulai
primit.
N�ltDf'r.:in I· Aul l11mim·1 strvise „,,,. mi
C11/lli ca pttnet·1 dt rtptT pentru
n•a tir

noastre.

-- ·

an

La cazarmă.

Dac.l hvor· isboti si Iacă dia fieca re
post câte cel puţin 2 abona ţi indiriduali,
sau in grupuri d e săteni, la reviste şi foi
populare alese, afar! de cele politice.
6) Dac.li vor face ,ora do şez.ltoare '
ia clasl ca eledi, sipti m.loal şi •or
împărţi elevilor c.llrţi dia bibliotecă.
7) C el or cari au ficat ti m p de un ao,
cel palia patru producţii cu teatru, jocuri
şi câ a te ce ca fl.lcăi şi fete din sal
8) Dacii vor isboti să a do ne dio orice
mijloace cef puţin 500 lei de post pentru
înzestrarea biblioltcii.
9) Dacă vor Iace o ancb et.il mooogra
fic.I penim cu ooaşte re a satnlni şi a
regiunei, după p lan ul dat de miuister.
S).

!n zilele de 9 �i I O S1pt. crt . a a vut
loc la Cluj coognso l ge oeral al in•ilălo
rilor dia toată ţara, Iar a 3-a •i 1 1
Sept. .s'a ficut o ex cu rsi e la Tnrd a
�I imprejarjmi.

Congresul s'a desf�şorat iotr'o atmosfera
cit se poate de înă lţătoare şi prin iosem
ni tite a p;oblem el or puse în discuţie cit
şi pria sol a tiil e pl auzi b il e la care s'a
•)uns, putem .spune c'a marcat o datA
memorab il! in btorja C:vol�pei ioTAţi
mântul ul nostra primar de stat-.
Cu aceJaş larg spirit de ob iecti vitate
şi adâac.l iaţelrgue a r eal it ăţil or s'aa
discutat �I cel e lalte chestîonl de ordin
strict profe sional - Asociatia invătltorilor,
l.lcbd dovad a snperloritlţil niodal ul ei
de iacheg•r• bazat p• spiritul de solida- .

rU.at• a membrilor ro-'pecfr„J şi o fericlll

co11dacere Ja . centru ia fruale ca sfmpaU·
col �i earrgicul ei pre�edinte d. D. V. Ţooi.
fa e.i:cnrsia de la Tard •, prima vhiti
s'a ficat la morm ăo tu l marelui VoeTod
Mib�I Viteazul nodo prin · ca�âat.lrile
rostite, iov!jătorimea români! a adus
priaosal ei de recaoo�tiali m•merie·
marelui muceuic aJ nre muJni care a
1âo gerat pe câmpia Tordei după ce
reuş;ise cel d:atâi a Înfiptul marea u nire
a lrajifor desp.lrlill de lanţul Carpaji lor
ş;J de Yitregla uem nriJor.
Ca acust1 oca�ie s'a coledat şi suma
de câteTa mii de Jei, pentru baterea unei
tăbliţe can .sA aminteaacă trecerea ia'f411torilor pe l a mormântul Marelui Erou
în cel diotăi coogrrs al lor ţinut pe pi·
mintal liber 11 Ardealului.
dt baroj !pre a ne opri lnaintarea na astrd
aşa dt frL mos txuutotd pdnd atunci Ş1
txact ln momtntul cdnd ne. om trdnt1/ la
pdm4nt gata d� a ne ingropa cu soptle. fn
at tioş clrpd obuult inamiculzu au fost aici
dtsgropdnd addnc pdmdntul.
A l.7ctput- o progrtsi11 din flancul drtpi
spre sttJnga dar uact pt linia lan/ului dt
lltJgdton. DoutJ di'pe dt mai intd1ziam, şi
flone&I d1'pt ar fi fost disltos. ln ford
a-stmtnta baraj pUlernic O mişcare lottta/a
sprt suJnga s'a intrtztJrit ca singura srt1part din prdpddul cart lnointa uluitor dm.
spre drtopta şi care alimtnta cu ouiaşi in·
ltnsitalt: borojul din fa1d . Spre stdngo, .cpre
sttJnga şi· a Şoptit mstmrnv firet rt, da t d
inaintt nu mai t thip Nu auosta era
desigur mdsura cta mai bund sc,u roita
ca re ducta la scdpau, dor uc1gdtorul Joc
din dreapta lnainta /11/gtrdtor şi t.mp de
gtJndit nu tra Trutrta prm boroj uo cu
ntputin/d.N'om moi fi 1tJmos nici unul singur
in vio(d. �prt sttJnga or fi fost stt1poua
dt momtnt, dard şi ta or fi fost posibHtJ,
c4ci in ouioşi clpd
i
toate mitrobertle ma·
miu dinspre sttJnga (sus la rreosuJ) desrhi·
sesu4 focul asupra /tontului nosuu sttJr.g
cu airectia spre dreopta.
Ctle dt'JronJ asemtnta btJILall cu pultrt
O clipă numai a fosJ la tr.ijloc şi lntug
fonful dt trdgdtori a fost svorlit ptste cop.
Fn·ma ltfrogtrt. N'o ordrno st m. Dor dnt
ar mai fi p11tat· o opri ln orele clipe. Fiin/D

Cdpilanul. Măi că pra r loa Puşc ă. Păc;t
d e line. Eşti bă ia t deştepl Dar dacă a'ai
bea atâta. ai fi fost ati pl oto nier.
C4praro/ : Trăr l i, dom'le căpitau. Dar
ea când bean, ml simt mai ma re decât
do ma a col onel .

Tot la cazarmă.

Un .s ol da t vine cu falca u mfla tă.
- Ce e, răcaoe I iotreab! doltorul .
- Mâ d oare m.ăseaua, să trăiţi d om'J e
că pita n .
- Aşează-te jos şi numai decât li-am

SCOS· O,
- V al t u l

I

- Nu j i p • mă ! D oftorul vâră cleştele
io gură şi t rage . Soldatul răcneşte, ocbii
i se h olbe a ză ; dar dof toru l asud.I şi
trage, apoi se opreşte şi răsaflă.
- Aşa, răc e o e , peotru azi e de s t ul !
sa vJJ mâine din oou să tragem ma i
de p arte .

Musafiri •
So.se.se oişte musafiri. Copilul le vor
beşte toci la i n tra re '
- A spus mama cA ou-i acasă.
- Aşa ? spu o e unul dia musafiri. A.
tuoci spuae·i d10 partea noa stră că nici
no i n'am fo5t pe aici.
Această tăbliţă se va bate io tina dt
SI. Arhaogbeli câod se face şi prăznuirea
ao o a lă a ma re lu i Voevod.
Tot Io ac ea & tă imprcjurarc, i1n.ăţărorimta
p rci eo tă a lu at şi i n i ţ i a tiva strângerii unui

fond - cu care io locul modestei troite
de a�i - sA se rid ice un m Are t mOou
meot dema de stri l uc i ta figură a celui
dlnli i Toevod întregitor de neam.
D-l iavă ţă tor Oh. A rteo i directorul foii
noastre, fa calitate d• de l egat al iu„ită
tori m i i fAlcltne, a ioscris a s oc id l i a de
Filclu cu mod e sta samă d e J OOO lei, io
a c castA samă să fie mejontA
p e ra n i

.s

f el

cit mai mult.
�ugim ş i p• ace asti calc, ca alătu re a
de contribuţia d. Jor, d-nii ioYă l itori să ia
mică c ol ec tă printre elevii
cerco şi o
şcoalelor respective. Va fi c ea mai frumoa·
sl recunoaştere adu.să memoriei m ar el ui
Voevod do cJ.tre to„!ţ.§torimca româoa.

Ari.

. Vorbe cu tâlc
Dup4 cum Iţi creşli copU,
Vo' fi oameni sau neoameni :
Din ogor nlclcdnd nu tst
Dtcdl ceiact'n tl sameni I

De-ai primit an dar, tu catd :
bucurii prta mari sa n'al :
Cel mal mulţi, cdnd lţl fac dara/,
se gdndtsc : ce-o sd lt dai 7

Cu tret soiuri rk mtlehnt.

omul· om, na s/4 de brâu :
Ca beţia, cu necinstea

ŞI ca

viaţa

dt des/răa.

Din cdnd /n cand mai cddta cdte u.n obuz.
Era lnluntn·c. Lmiştta nopţii lnctpu a se
oşftmt. Deol11ngul frontului, ;nomicul aprin-
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Im prumut

?

Leac pentru guri spartl.

Un ţăraa se duce la fa rma cie şi cere
sA-i d e ie leac pentru oevutA·sa ca r e era
prea vorbăre aţă .
Farmacistul .sti pu ţi o pe gâ nd uri, ia
pa tă ran de o parte şi-i di două palme,·

zicâodn-l :

- Iacă leac peutru nevasta dumitale,

· Ţăranul iogbite palmele �i se duce
acad. Cum ajunge, spaoe neTestiJ
sate
·
că i-a adus l eacu ri.
�· Dă-mi-le, se roagă uevasta.
Ţă�aanl ii dă o p al mă, d<-a răsuna
casa ; iar femeia a cizat alivaota-pl!t
ciută io mijlocu� casei, ţi o â od n-s e d
filci şi v.l.etâodo-se .să Dll·Î mai deie,, ce
i-a trec u t boa la .
După aceasta ţăranul se io to.a rce mol
tumit la farmacist, ii ia de o pa rte şi-i
trage o pa lmi , :ie cela se 1 ăstoarnă la
pllmâat :
- Iaci rllmlşils leacului ţi-l dau ino
poi, că nu ma i sm oeToe de el.
· 1Dln .Calecduol Popor alai• Ceraloti
si cCal"lDl b1oJdonocsc:a Cbi1inla)

Jn. satul

Peicani fdlciu

a luai de

curând filnţd o societate' <a//urald cu
numele

cuncsrului

seriilor

C:iraivan.

d. Virgil

Inaugurarea s'a fdcul în ziua dt
A ugust a. c. cu care ocazie s'a
dat şi o orea f1umoasd subare la
care au pa1ticlpat mal toate satele dt
prin imţ njutimi in frunte ca cd •lara
rii lor.
D-1 Virgil . Caraivan patronul socit
·tdţit /udnd cuvdntul a fost viu acla
mat de întreaga aslstenţd Iar preţloa
sdt d-sale sfaturi au fost OJcaUale

27

cu o dtostbiJa luau a m/nit.
D- sa u dilruil cu acea!td !'!!!!./!
şi un numilr dt SO volume tdrµ din

prtan4 ca suma dt
Ne

.500

/J a curdm din

societate

lei.

inimd c4 noua

caltllfa/4 a laat f
rin/4 sub

aaspicli aşa dt promi/dloart şi ftll
cltdm pt harnicii Iniţiatori : preoţi,
lnvdţtltorl, studenţi şi sdtenl ln /raf}le

tnvilţdtor V11sile ŞI. aoanţil, tar nto·
bositalal cuceldtar al , Documentelor
RtfztJşeşll" ,
d·I
Virgil
Caf'alv:in
preştdlnltlt dt onoare - U dorim
viaţd lungd şi cu aceleaşi puJul de
muncd spre a mal patrona ş1'n viitor,
tnct!l ma/te astmtn ea f1amoast acţiuni.
ca

distinsa/

ei preşedinte activ d· l

Art.

V. Militaru

omtneascd se da invins:J ln fa/a ototputtr
niciti mijloacelor de distrugtrt C1t'1aft tot dt
mintea sa şi cari aşa de groaznic lşi spu
neau acum cuvdntul.
Şi astfel poate in mai puţin dt un sft rt
de ord am pindut mai bine dt ;umdtott
din ctoioce cu o-tdta trudd cucensdm ln cel
ct11tYa ceasuri
lrcilt de rosto�olid ptsu fiule de s t11 mtJ
nu moi lnstmnou nimic fo(d ta ceia re era
in urmd.
Obo$ifi ptslt mtJsurd, umtenirtm peslt
puţm 11mp posul, ldsdndu· nt jfr, ar1. in ,·oia
soartei. DtJdUI ln actastJ retragert ş1 pe.sit
un soldat mo1t Primul pe care ii i•rdtom.
Culto/ cu ropul pt ronrfd şi cu 11n ral de
stJngt ptste joţtJ, iş1 inopuse eroul ou.sta
somnul lui dt 11tri imrt butucit 1•itti dt 11ie
cari i 011 fost poate tti din u1 md martori
oi vit/ii lui pdmtJntrşti.
Dor ct-a fost o }ost Am oju'IS in roit
thior la tdndul dt ţomi de la care pltcast m
şi de ur.dt /vostm moi tu 11 mti tontoct. cu
inamicul.Pe morgineo şoselii ttJngd r;n ccs.ttl
se ofta şi comandantul dt botoLon. Cu DJU
torul og h1otontului de bota/ten fi cu rr.t o
doi sergtnfi. a dun lo/i oamenii, Ii aran1tz
din nou şi o iau acum thiar pe şosta la
deal spre local de und� plta1um. Focal ina·

mic aproape lnct/au.

I

51-tl

- Măi, vere Ob:ţă„ lmpromută-mă ca
40 de lei.
-N'am, veri şoare, �ecât 20 lei Ja mine.
- Bine. dă-i iocoa ; ca; oesml îmi
·
ră mâi d aror.

din disfan/tJ in disf.anfd foazri pentru
a marca linia frontului oruncand tatodatd
şi rachete dtstmndnd comandanţilor de 3tcWr
locul unde se gtJ.stsc.
ln /init gtntrald era foarte drtpl cd po·
zi/ia noostrd era tnconjuroltJ. de aproape trei
pdrli lor mit1olitra cu pridna (tta din
dreopfo) lnaintost moi mult chior de cdt
crFdtom tS'a aruncat şi dtla ea catrva rarhe�)
Ajunstrdm chior in dripM linki de uruit
pltcostm, onde ioa contad şi az cdpitanul
mtu �dr oamenii din nou in Pie lnsd cu
flancul drrpt aro moi inopoi sprt a /au
/a/d mitralierii din dreapta. Trimt.t patrule
fr.ointt :or can:tni1 ii pun ls.sdţat, ldsl1nd
şi o sontintld pe şosta spre a nu st struura
de la ;nomic a11a lulforam ptJnd tdrzia
Peste tot era liniflt. A�uSti in acta zi
vreo doi rllzifi rr.01 greu şi unnl moi uşor.
Pt 11nul tltiar ll intOlmsrm tdnd vtnrom pt
1osta lu dtaL ll duceau vrto rdtiva soldaţi
lntfo foae de cort Era 1upt rd11 d, s/4ra„
mdtun'/e u11ui obtJz. S'a fdcut ln armt1 bine.
CtltJ/all din neptJsou a fost rdnlt. Nu
l'oia sd se oddposttascd de /tl. Ţinta .sd.
stea tot timpul cu copul sus. Al tnilta u.n
�·rednic soldat cart mai fuSt!le chcoraJ pen„
Iru alte fapte de br(l'Jlard, fastu rdnil la o
sese

mana.

Coof.1u1an ta 01m1lnl •iitCM""

Loco!. rez. Arieni Oh.

2

„Olasul Nostru�·

FOLOASELE ŞCOALEI„

cAmpulul,

despre

pAstr.nrea. sA

buna inlrebu·

lntere a Ompulul;.. desp..-e fo
In lumea noaslrl dela sate sunt
majoritatea cazurilor acel pe 'C are losul'
lntovilri!lşlrllor
dl..;tre
Inel mulji oameni, cari nu p�efuesc
te lncumeji sll-1 sfltuqH a-fi da
Oantenl Cftt şi. deapre toate
lndeajuna ,c;oala fi foloasele ce
copila la •tballl. · .Asemenea nu mai·
m lJloocele de · trai mol u•or
decurg de p:e urma el şi'n I� ca , amintim aici de marele · rllu cauzal
prin muncă clnsUtiS.
aceaatl institui.le sl fle s oco Htl ca
Ea ne face cunoacut fora şi
•c o_lli prin demagogia d qa nlatl a
trecutul neantu.Iul no•triL
o mare bin�facere din partea sta
unor oameni a,a zişi politician!.
Ea ne deprinde a
11 buni
luluJ, mat cmlnd ea e privlll ca o
Cadrul resirlln s a l acesfuJ arti·
cred.Jrlcloşl. Toi prin ea ajun
sarclnl de care !n toate chlpurlle
col m l obligi sl ml opresc nu
gem a cunoaşte drepturile şi
ar cauta al se scape.
datoriile noastre ba societate.
mai la aceste clfeva cousfatlri de
ln fine prin ea. noi ne apro
ordin general care explici în parte
Desigur cauzele sunt multe, unele
piem de priceperea. şi cur1oş
greullfile ce se pun ln calea şcolii
mal vechi, altele mai noi; dar toate
Unfele altor popoare 111.al lna
şi
asupra_
clrora
trebue
i�drepiatl
cu o perfectl !nllnfuire Intre ele
lntote ln clvlllza lie şi cultura
atenfia tuturor acelora cari ln le leg
şi'n treaclt vom examina doar câ
- Ctiri au fost poate mal a
·
sll sprijine aceaslll deosebii de
teva.
vânta.jale de soa.l'tA - deci
prefioasll şi folositoare in&Ulufie
grăbim prin e a :mersul spre
S'a :i:is cu drept cuvllnt el unei
de
stat.
clvlllzape şi
progres - ca.re
sfiiri economi ce înfloritoare ii co
Clei oricât s'ar pllrea cll cele
nelndoelnic se răsrrAnge ln
respunde mai lnloldeauna o stare
bine şi asupra noastra. a tuarilate mai sus, ar og lind i o stare
culturall lniilnlall şi viceversa.
turora.
de lu . ruri care ar justifi c a în parte
Ori la noi ca şi aiurea pe rzisll
Deci ori câle greullfi ni s'ar pll
aversiunea fajl de şcoelli. lotuşi
Inel starea grea econ omic ii urma·
rea ci ne stau în cale, de şcoalll
conceplia în parte greşill,, ce sili
sl nu fugim, ci din loalll inima s'o
re a aUltor prefaceri soc iale şi ca
la baza acestor considerefiuni, ne
imbrilfişAm şi sl!·i urmilm cu loatl
o perturbare a leglturilor dintre
îndrepliifeşle a spune cli in tru .ni
dragostea cilile ce ea ne deschide
popoare ln urma marelui rlzboi
mic el e nu vor putea rl sturn a vreo
şi c a re· s aduclloare totdeauna nu·
mondial •i e firesc poate ca omul
mai de bine şi feric ire pentru toall
dall marea valoare şi rostul bine
al se gllnde'ascl mai lntîli la cele
l u me a.
definit al şcoalei, şi cll numai din-.
trebuitoare · hranei şi traiului de
Prin şc o all însemnllm ceva sau
lr'o greşilli lnjelegere, lucrurile au
poal e prea muli, ilirii ea nimic sau
toate zilele Şi apoi la celelalte de
pulu l sll ajungl aici.
aproap e n i mi c.
ordin suflef!!SC-spirltual.
Deci gând curai şi înălflllor pen
Şcoala nu îngreuiazli traiul, ci li
La noi mai este apoi şi o racill
tru
suslinerea şi lntllrirea· şcoalei
ln
l
e
sn
e
ş
te.
Ea
nu
scoboerl
ci
lnal
cu rldlcini lmai vechi. Di n necesi·
noastre în genere, şi a celei pri
lli pe om. Ea nu poate fi un mij l o c
llljile vremurilor, ln trecui cine in·
mare sileşti ln special.
de clipliluiall, ci de pregltire pen
vlifa carte, la terminare er a rlis
tru via ta cea de foale zilele.
Gheorghe Arieni
plllllt cu o sl ujbli , putea deci trili
indf.iltor
Prin- ea omul de vi n e cu adevllral
Vllelri·filciu
om,
iar
ve
c
h
e
a
mentalitate
despre
.mal uşor". �I a ces ta era un pu·
rosturile
şcoalei
lrebue
sli
disparll
lernlc sUmulent pentru orice plrin
cili mai curlud, clici altfel vom
le care yota sli·şi asigure copiii
r limi\ne pentru mulll vreme ln ur
cit mal bine.
'm a altor popoare şi acest lucru nu
Astbl lud·urlle s'au mai schim
Verde, verde. al verilor,
ne va onora ci din contra, tn plus
bat cen�el pu lln pentru o bunii
Ro$u-alabstru-al zărilor,
ci nu vom avea nici un ca,ug.
bucali de vnme. Azi, loji acei cari
Rostul şcoalei fn vi at a individu
Galbenul ogoarelor,
'
ar pleca sl se avlnle elitre o a·
liii şi al socl elli fii joacli un ro l co·
Bogăţia anilor.
vlrşilor şi multe s'ar putea spune
semenea siluajle de aranjament,
despre acest lucru.
au fi f ansa l de a nu se mai putea
Io Ilira.oe drumului :
Aceastl gazell fiin d' lnsl aerisi
plasa ca'n frecat, a r•mllne deci
Mugetul pllmânlulul
mai mult pentru lumea n o as lrl de
firi lnlrebuinjare tl de cele mai
la safe, ln cele ce urmeazl ml voi '
Urmele p�catulnl
maJle ori dl)t llpal d e ocupalie al
limita mai muli la roalurile şcoa- .
ŞI porunca Tatălui.
aj ungi chiar muritori de foame.
lei primare slteşti, p entru care sia
lul face enorme sacrificii în dorin
Exemplele se pot ve dea de pe aIo pAotecul zorilor,
fa ce o are de •-fi pregll ti clll mai
cum..
.
,
Pe-aşternutul vremi lor ;
bin�
pe -ri}lorli slll ceflţeni.
mai
Rul la }lrtru!, fS9!!! !!!!•!
Trebue şUut şi futeJes de orJ
tentea sll Cii. nchihi perspecH...e.
Prllbu�irea noriîor
cine cil tcoele nu dil nuJPal
In lumeai celor de jos. a celor
Şi ?oeme florilor.
tlUnte cellluluJ, a scrisului fi
n\uIJi tl ne�oiatl. ln lumea pluga
a aocoUlulul - cnre şi num ai
rilor lu •J1eclal, lucrurile stau ,1
TlUpile lreculului,
pentru acest Juc•u er trebui
mal rila.
dorllil ,t u•matil ln lndruma
lu ceaslovul veaculol
Jn fara ,noaatrl eminament e a
rlle
el
sftnAtoase.
Der
ea
ln
gricoli, plltlnfll 'Vll d ln ,coall oa
chip sigur agere.te
mintea.
recum un du,man chiar care le l a
Nllzu!nta clipelor,
coplluJuJ şi-l Ieee
mol
opt
copili de )al treabl - ajutoarel e l or
Io umbra mormintelor.
penl• u lupta vleJll.
prejloase lu munca de toate zilele.
)li.pot şcoala, li Iace pe om
mal bu11, mnl ihJelegAtor al
ln plus .ci vechea mentalitate
Ruginosul toamnelor,
reeUUlJllor,
m el
lerUUor şi
.Cum am tillit eu, va trlll •i bleatul
Plumburiul zl!rllor
mel bine voilor feti!l de lotl
meu• tot _ 11).ai dl inu e,te. Nu mai
cel din Ju• ul
ŞI . Ponstea Babelor•
vorbim de fete, clici alunei li foc.
Şcoalo diS cuno,trntl despre

Balada anilor

.Doar n'am ' s'o fac preoleasl_• este
rllspunsul cu care te lnlllmplnll !n
I

buno
rfeJ,

sau.

orandulre

despre

...

buna

gospodil·
lucra.re

a

Amintiri din _ război
(cootinuaT<)

lnctrcoi rd m4n lnaintt valul tle fr4gdlori
peste care dastm. Cu Mpalin(d. Udgdtoral
li ·zdp4dse oproope cu
/oe al inami(ll
total. Ei. s11sţinL.aa a.aa.std luptd fncd. lnainte
chiar de a se iVi zorii ziltl, şi acum ua
aptoape 8'ard.
F4cui 1pd şi la chesliunta de onoare a
ofiftralai cart Şi ordond an salt. la glasul
sila, lanţul se mişeii dar ptslt un salt, doud
poaU fi di'n calrza viti na mai vtJzurdm
nimica. ltgdturtt sţ pitrda.
.
ln acest limp • ocupdi cu plutcnul lotul p•
ca" se gdsise ti, /naptm a primi gloon(e.
Ordondi �n sal! şi apoi a/Iul. Ne opri
t4m puţin spre a mai rdsojla. lnaintaua
era tdt st poate de grea c4ci şi airi trau
actltaşi sdrmt care ne fmptdtcau ca şi
ditUolo.

�/U

/nea

un saU.

Md

oprii

ln

dosul

unei

2/Jtgi dt hâragi.· Dtodald lnrep a $bQrn t1i
zeci dt 2loafl/• ln j1Ua/ nostru_

Aveam aldlllri! ordonanţa şi Tnrd un $0{
pe carii! un glonţ tJ şi is/Ji ln casca·
Din feriare
- a:est glonţ .-enind ca m ptziş,
ricojtJ. Un nou smoc de gloanţe veni �i

dai

tncd. altzzl. 1receaa la ctntimttri de corpul
noslnz. şi se lnjihgeaa aldturta tu noi ln
p4mt1nl. 7olJJ#. iri S1 paua o gloma. Cam
o mied bacatd dt fier venita aşa ca /tlşthfal

I

unei

poseri sd le udard la t4cere ? !
fos

ln/deserdm n11111oidtct1t t!om

sau

t vtJznfi

poate numai bdr. Uiji >"' c'atou

şi /ua/i

ln primire.
Dtci timp de pierdut nu mai tra. Potriv;;
clipa c nd mai lncttard puţin şi imedia şi
ordondi on nou salt, iar de aici un a/Iul
dupd care mJ1a1tJm mai sub coastd, deci
uâgtJtoare.
mai la addpost de glot n ele
Privii din nou cCmpul de luptd.

d

t

Spre norocul

f

riostru cd

g"J bisc m

cu

sal

turile cdci pe lotul de unde pluoun:.-p1c.
1dndcl de pomi strvind ca punft ae
"P" - era prdp/Jd.

bob,-f

Artiltn·a

inamird

rdstolta

ca

zeci de

protdife ptJmtJntul. Fdcuse O{L"m un tir de
bara;. Jn
/Jn a şi fn drtopta nu se mal
vtdra nimic. Butucii de vi/ nt tmpitdteau

st g

şi ti

.

vederea
mai

Eşind

d

fa

noaStr4 vt1rfo ile

pisc

vdzurtm

Tnaintta

crtosla
dealului din fafd unde inomituJ işi instalase
mitralierile şi cari fda1ntou tntr'una.

r

ccpacifc r dt pe

Dor moi tra Tncd mult ptlnd oro/o. Şi
puit tot. numai 1•it.
drumul nosţ1u lna
inU0 dddurdm iar ţtslerOl1va sfd1dmdluri din
r1gi enflll de vandtori.

fn

Se parlO$e ca b1avu1d ln car.tui zUti auşti
vr,dniri ostaş� dar frdmdntt nlt dm oust'
/11ple li obosise ptste 111dsurd şi aram eraTJ

m

I

Vitrrgls anilor.

e

Mo-

g

la nuntd.
Soldaţii md liflT.CU cu du g.
O lncrtdtre ln noi lnşine inctp"use a se tn·
firipa mui cu stotrd ct1 şi tuC1urile. mergtau
dtstul de bine. De tirul arlifenti scdpascm

nici

iar din. 11oi r.u t4zuse pdr.4 alunei
unul.
F1anzişul viti n d a posibild op10piuca

e.f re

de atasta dea/JJlui şi tot din actst motiv
glcan(tle inr,mitului nu· şi prta atingto u ţinta.
· Dar ct·i scris sd St intCmp/e, st lntdmpld
inlotdcouna. Aşa şi tu r.oi. SimftDm pfra.
bine cd o milra/ie1d incmied u tot scobora
la vafe cdutand a ne cddca inffoncul drtpl
Focun"fe ei er11u din re !n u moi oprooţe.
To/llŞi noi inointam.
ln timpul austa, ln lot lunga/ liniti de
lupta era un adtvdrot
inftrn. Explozii de
grtr.acle, po<ntle dt a1md. /tcdniru1i de mi·
tralurt, sguduituri putunice de a1t11eriL,

slrigdtt dt imbtJrbtJ.!art. comtnzi din voci cu
lotul a/lrrote, ln timp ce ;n i.:tlzduh nomai
fum de puşcd, prof şi schije iar pt deasupra

a<e�tJei lnrlLştari

ftinfi omtntşfi, Urieşii
ochi scrutdtori a doud baloane CGptivt ina
mice complectau !iinlslrul tablou al cdmpalai
de

dt laptd : /(dzboiul I ' /(dz/Joia/ ctl mal/dorii
li lrdm bifal dt attJlta popoau I
Bota/ionul din drtopta ncastra (Bat. III)
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3.

e v.alos şi plln : de însa.
nepre în orice dlpl � vlepl •.

.cemla�ul

omallu l se lnt4mpl4 fel
de necazari. Orl dlzaJ la fi•·

ln · r!tz/d
tU

fel

alunei n·a, ajan� s4 le ueactl, s4 k
lnvlng4 ;l s4 l14iasc4. Ac.st curai şi
aetast4 lnsufeţir• tttbalt s4 o alb4
cart din tl•

a' r1Jm4ne

lmnd1marlt

orie< om na numai ctretloşii.

SiJ presapuntm cd st aprind• o cas4.
Ct tttbae stl faum? Sd ne g4ndlm Ia
jalea famillei, dapli ce a aTS eliminat

I

şl pldngdnd ca toţil s4 /bsiJm foca/al
aust Imobil saa ca zdmbttal P• bau
ş; v1 otoşia ln saflti s4 ale1gdm şi •4

stitigtm focal? De sigur cd ln toat•
gnattJţile vieţii trtbue sd ţlm caragloşl

sprt fapte bune .gata orlcdnd• ch/rv
dac4 qasa,t mal grele se abat asupra
Atunci vom avta

noastrd.

o vfoţ4 piind de

zarile vltţii voioşi şi plini de insufleţlrt.
zz/J4nd4 c4nd vom ştie sa tucem ntca·

sa ne

gdndim

la stramoşli noştri

baze şt plini de
curai au ştiut sa lnrJing4 hoardtte ta
lare, au ştiut sd n• pdstreze p4mt1ataf'

cari cu cdntecul pe

obiuiurile, limba si1'lmoşasc4.
Nol cucetaşit şi l ţt etl cari ne ar·
meazlJ slJ facem aslftl:
I. Cdnl1 avtm lJZ ;arul nosua a1iJ·'
sll aj utăm pe aproapele.
2. Cdnd avtm
nasira min·
ciunt!; să ne ţieem cuvAnlul.

o

ln jarul

J. c4nd avtm tn jarul nostra dis
sil- fim plini de nădejde.
4. Cdnd avem tn jurai MSfra la1ilaJL; · s4 fim viteji.
5. Clnd av�m tn furul no.stni ne
ctzr4ţt11le; sil fim curaj!. ·
6. Cdnd avtm ln jarul nosua olird:
nlek; s! fim cuviincioşi.
7. C4nd. avtm lnjarul nostra tlufÎl;
şi primim �!!!!!!.i!o Alk!ra.
8. _ C4nd avem � i.PTaJ "i,ntrd l.tae
să fim i uJii tori ile iovătllttirll; şi
muncitori. .
.
9. Cdnd avmr III jaral nostra• 1da•
tatt; sll iubim şi snima(ele.
IO. Cdnd avem tn /arai nosJra da1manl; să iubim aproapele, �egele şi
Pairia.
lntitpUnlnd aceste sfaturi vom de·
vt11i pilnl de lnsa(hţtle tn ortu cUpa
a vitţil.
perare;

S4n4taJet

Comiada.otal
de Cercctl,i
Cref<,6. Fllcio

Cohortei

Marin Benghiuj

Jon Covrig

slti(i dt orice /or{t trup şti li traa puţin- şi
cam dtmoralizofi.
Sa!Wrzlt noastre reuţesc dt minune.
1alut c4t se poale de riclicat..-Ca o insojle
/ire oubild ce-ml tupnilseu lnlrto ajiin{d
mergeam ln drumul spre crtostd J."Dios ca

dr

le ��� [Hf e'Ian.I ui

îngrijirea

vitelor. despre

nilUlJU. despre

ldsat la Inetput ca reurva, dar 114Tdt de
Jndata ln
I spre o acoperi inlerva/JJJ
rdmas gol (ln dmzplo) a /o•l prta grta ln
arcat.
Ne vine şfirea m i/ei c6pifanalui Ştrbd
n�scu cu dtgetul pe trdgadul mitralierii.
Astmtnea a sublocott.Mnful.JJj-ltrvdfdfor
Antoche, pritlenul sdu 1Ude.spdrţil.
(Jrdguţal locottne..nl 0�01 escu p!eacd din
ace std lume cu Ud gloanţe 1n inimd.

linia

o

cu

g

zdmbeWl pe buze tn lacn"mile ctlot de la
postul de prim ajutor. PtaJonitruJ Berşkin t
lovit mortal de un glonte tn c p. Ptutonit1ul
(am bii /eteri/li) e lovit 4Stmene.a tn

o

/nea

o

Sasu

abdamtn.

Am auzii lotuşi

cd nct•la

din

u1md ar fi" cdpat ai viald.
Dar olda{i I Ctl/i ln<histrd aici o<hii cu
gdndul poale. la cti dragi, de aca:sd I
Dar e luptd ! Şi cta maijfJlmoasd moarte
nu poa te fi dt l tot aici.
Cddtrta ca lovit de un
tn iure1ul
unui
fiin(d
omtntoscd se tltriztazd fn tnlllziasmql acelor
clpe
i
de ned�scris, iold moartea ea mai
frumoastl din lume pe cart şi·o poa/ţ, oricine
dori. Ce Jn..seamna lnsdşi viaţa pe ldngd.
aceste tndlţt1toare. clip car� na ·se trdtsc dt
doa
tn via(d I Cine. le.a simţit rat de
CtU floral, poale s'o mdrturiseascd.
Dar
spu ei, lt·a fo t scris �; ptnlra
noi 3a lmplinit. /?dzboial d• altftl nu-i/dcul
din tnaintdri, şt nt·a /0$t dat şi
noud celora. care cunoSCU$tm · tn ar:11l ace...
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Soc. Culturali

Sub coaducerH uaal comllel iii Socll?lăfll Callarilll!

I

lnsfârşlt, iată-n'e iarăşi la înce
putul unui nou an de muncă !
Şcolari şi profesori, in răstim
pul acestor două'. luni de vacanţă
s'au repauzat-fiecare cum a cre
zut şi cum a putut, acumulând
noi puteri de m11ncă pentru acti
vitatea ce urmealză a desfăşura.
Voioşi şi doritori de o muncă
nouă, rodnică şi !olositoare, ei au
aşteptat deopotr�vă această clipă
a revederii.
Şcolile şi-au .deschis deacuma
larg porţile spre a răspândi cu
aceiaş dragoste de totdeauna, lu
mina cea vie şi \fătătoare de viaţă
nouă tuturor celor dornici şi în
setaţi de ea.
Concomitent cµ această pornire
la lucru a şcoljlol', gazetele de
provincie - actjste opaite cJe lu
mină - răspândite pe meleagu
rile jării. işi rea rind cu o firească
sfioşenie mode�ele lor luminitl
re.coofq,[laţe . ?cdm . şi prin ag�µ�
gin.a de nol" - 1s+oare dt; energie,
.
spre a pomi ma departe
ta· rupta.
de_ rede�tep tare �i
� !!!_�
selor.
Ce frumoş ne surâde" nouă tufu�
rora, acest început de mnncă· I
La ţară, 'toamna cea bogată a
mai descretlt fruntea plugarului
necăjit de ibunca împovărătoare a
câmpului şi �e zăduful verii şi a
cum ca'n urma noei mari bătălii
îşi · calcule� rezultatele muncii
de aproape l)n an de zile.
Dumnezeu a fost mai binevoi
tor cu el 1anul acesta şi i-a dat
belşug la toate.
Muljumlt i'Cum că hrana cea de
toate zilele 1-a fost asigurată, el
începe a se I gândi cu aceiaşi dra
goste şi râynă şi la cele de ne
voie sufletului.
lşi aduce �minte că biserica sa
tului mai trebue reparată, că
şcoala nu (rebue uitată. că alte
lucruri de inferes obştesc trebuesc
făcute, in�fârşit simte el că trebue
să facă ceva care să-i ridice vaza
lui de om iii societate şi să do
vedească că! nu s'a născut numai
pentru a vieţui ca orice gânganie
necuvâotăto�re ci că poate să
şi facă ceval cu rost în lumea a
ceasta trecătoare.
*
* *

��!t,a..!I'.

De această pornire lăuntrică spre
activitate - I specifică fiinţei ome
neşti - şi 41are sub o formă atât
de promijătoare se arată şi la
săteanul nostru, ar trebui să ne
folosim noi lotl acei i:e voim să-i
întindem o l)Jână de ajutor.
Să-l arătăm deocamdată in ori
ce imprejur.ire, cu toată sinceri
tatea şi cu -0ată priceperea noas
tră, drumuii cel mai bun şl cu
rezultatele cele mal sigure şi o
dată văzându-l pornit la lucru, să
căutăm a-1 şi incuraja cu toată
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Am citit tn ziarul Calendarul. mai
slăruinţl spre a-şi duce la bun
zilele trecut• cd ln jatkţal Storojlnt/
capăt, lucrul început.
Adevărate minuni s'ar putea să- · din Bucovina, ln c9mana Vljnicloara,
vârşi prin această conlucrare sin- autorililţile noastre aa d•scoperit tn
ceră şi desinteresală din partea valea anal pdrau, inii un loc ascuns,
an ttmpla de lnchlnart de al baptişti·
noastră a tuturora.
lor, undt se adunau pt furiş • sp re a
Aceasta pentru prezent.
Pentru viilor încă avem ce face. , se ruga• spun tl, Iar ln Imediata
Suntem acum la începutul toam· apropiere o sctJldtJtoart sdpattJ tn albia
'nei. Putin şi lucrările agricole anal râa, unde anal dintre baptişti,
vor fi pe sfârşite. Până la primă- ftlcdnd servicial de preot, proctda la /Jo·
ttzarea a 60 noi adepţi dtodatd.
vară mai este mult şi'n acest timp
omul stă mai mult pe lângă casă
Bap tiştii dtspre care tsu vorba aici
şi, dupii. cum la cazarmă vara este sunt nlştt rtllilciţi, sectanţi ctlrora li st
folosită · pentru instrucţia practică, · z1u a� a. ptntructJ <i st /Jottaztl a doaa
iar iama pentru teorie. la fel am ! oartJ. Ca şi advtntlştU, inochtnti.ştli
: etc. cari au rdsdrlt duptl 1lls/Jolu ca
putea proceda şi noi.
Câmp de activitate avem b e- ! ciupercile dupd ploaie, · s'au lndtp<lrlat
i tkla /Jlseril:a ua atkvtlraltl,. primind
rechet.
Printre bunele lucruri spre rea- i nu'1Zai anumite p<lrţi din • Lege· care
lizarea cărora am putea şi păşi la le convin .mal . uşor, pdrdslnd biserica
drum, ar fi printre altele şi aceste ! şi pe preot, şi refugllnda·se, dupd cam
l spune jurnalul, prin pe1uri ascunse şi
câteva :
Jnfiinfarea -de e posibil-ia He- I acolo zice-se 3a st roage saa..„ mai
care sat a unul dmln cultural 1tiu ea ce sa facl„.
care să clJprli:iiH · mlcar· dlteva' " · - -ci-ar zice stillmoşll noştri sll. st
din sectJunile următoare : Sectlu- .
'!.I!!!.
'!!!!ţ��� ��no- '

GHEORGHB ARTllNI

lnsdtuJU

JU.on•rnel\fal

Administrator : A. CARTU

li

.

mică, saoitără. sfat. şi împăciuire,
gospodărie şi asistenţă socială sau
sau dacă satul e prea mic măcar
o casă de sfat şi cetire, pregăti
rea unor serbări cu caracter cul
tural-naţional, înjghebarea unei
biblioteci, strângerea materialului
trebuitor pentru plăcutele şeză
tori din nopţile de iarnă, interne:
ierea unei cantine sau a unei mici
cooperative cu toate cele de � e
.
voie traiului de toate zilele,
m
liioţarea unul muzeu regional,
deprinderea diferitelor meşteşu
guri cu apllcajie locală, în fine
atâtea şi atâtea lucruri bune şi
folositoare şi care l-ar prinde m ult
bine săteanului nostru care a _in
ceput a înţelege şi el, că a rămâne
mal departe în acelaşi nepăsare
de până acum, nu mai merge.
Dar câmpul de jlctivitate poate
fi şi mai larg. Cele de mai s�s
nu sunt decât nişte simple sugestii,
şi colegii învăţători şi tojl ceilaltl
îndrumători ai poporului au cuvântul.
Să păŞim iasă cât mai neintârziat la fapte-căci acestea singure
pot adilce îndreptarea şi ridicarea
dorită de noi toţi.
Această gazetă stă la dispozi
ţia. tuturor celor ce şi prin ea ar
putea realiza ceva bun pentru fo
losul obştesc.
Din parte-ne, asigurăm pe citi
torii noştri!, că orice iniţiativă
bună cunoscută nouă, o vom sem
nala-o stimulând cu toată dra
gostea energiile creatoare.
'S'auzlm de bine şi Dumnezeu
să ne fle într' ajutor.

-

„Iuliu A. Zanne11 dn localllale

Director : OHEd,ROHE ARTENI

După vacantă

q

Pentru plugart şi eJevt • GO lei
- funcflonarl - - . so .

A pare de două ori pe lună

R edactor : I. V. BALAN

l
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ridice din

aad4

rtitdclrt.
Auzi! ln loc

a11ftl se lndtptJrleaztJ dela adevdratal

• is•or de viaţli dătător • .

D t aceia s t spune ln sfdnta 'Evan·
ghelie; Se vor scula mulţi prooroci
mincinoşi şi vor aml!gl pe mulii

Matei 24•1 /.
Dar toi ln sftin ta Evanghelit sp ant:

De profeţii cei mincinoşi pllziţl-vll.

Maui 7- 1.5 •

.Voi sluiitorii altarulal
şi vi-i a d td m ca nulna.

r

l� dt�COP,eri;,,
" . . .„
·

Dtcl fraţl!or creştini, laaţ{ amfnle .I

pnot,- ro· � · �- · ···

D.

Dumbravli. :.
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i
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. �li
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Far'a mat 'privi-o
Şi'n lacrimi sll-ml lnec

.

de

ntghiooii şi

sus• cllcl slav/I Damnatul sanltm li
beri de a ne Inch/na adtvarataţai
Dumntzeu, cdd na suntem tn ţara
Bolşevicilor raşi, ei /uz de lumind şi

-

arm4

ostmenea

a st aduna ln /Ji
s1ricl, framas fmpodo/Jlfe, cu sl111/J4 ln
rtguld cu preot infllril • cu putere de

.
Mâlnt lrtbale sa plec,

din

şl

iar Tn mormânt stJ na mat vadtJ şi sa

nu mat

Cel din urmă adio

Cel

Ce-o mal fi

mormânt.

ast•? şi-ar zice ti şi lngrozlţi ar p'leca

adio ;

Pltc şi n 'am sd mai ,„ln,

Val !

şi sujlttu- I sg/obiu

Nil:iodatd, poait,

Va ai/a de toate.

Tnbuie s4 plec corlind I

Rdmtil sdndtoastJ !„.

Dulcea mea fromoasll f

Ah, mtJ duc ca tint'n rtdnd,

St. O. Iosif

Să s ămănăm grâu
Ne gdslm ln anotimpul d• toamnd.

Banal

gospodar

se lngriieşte de cele

trt/Jaltoart ptntra cultsal vlti şi a po·
ram/Julul.

Din

cauza

r(Jctlilor, s'au

iâ.nda·le toi mal moU d• timpul când

cam lntdrz/at actsfe lacrdri, lndtpdr
trtbuiau sd se /aed.

Propria zis lncd continadm din /u
crdrl/e de varll: lrteralul certatelor,

ctlratul pdringutul, etc. Princlpa/tle o
capaţll de loamnd sunt :

strânsulfrac·

care st fac ardturlle ca

lnsdmdnţdrile

telor, caltsul viet, a porumba/al duptJ
de toamntJ, mal alts p.ntra grtiu.

grdalul, nu 1n a descri proce
<U 3emdnaft, el ca an sfat fn

M4 Ttftr la actaslil tacrart a sdmanalulai

d111l

https://biblioteca-digitala.ro

legdlurtJ

ca

timp ul

sdmdnatulai.

Se ştie prea bine cil orice insdmân 

mare. Noi obişn uim - şi nu e du -·

ţare mai de vreme, a dace an folos mal
a s(Jmdna

r

grâul pe ogorul ce a fost

am fi ştiui cil am. fi a vut un an atăt

prllşil, duptl ridicarea poram/Julai. DactJ

am fi dat o deos•bltd aiinţle sdmiJ·
natal/li maztlrel ln vederta pttgdt/ret
anul foarl• bun ltttn pentru sdmdnalul
grdalai; dar fllndLd noi n'am Ideal
de tntdrzial, desigur cd mulţi dintre noi

ardtatd

sus, u7mtazd ca tnsdmtin/atta grdatal
aetasta. din obişnuinţa

mal

sd o factm foarte fdrzlu dupd ridicatta
por=bulai, a cdral cal•s nu st poate

preciza cdnd

li vom faet, prlnztJnda-ne

(cootinnare fa pag. 3·•)

astfd Iarna.

4

,GLASUL NOSTR U "

Căsătorii

lri

Joi 20 Iulie {sf. Ilie) a a val loc ouoia
d-lni And rei Bocureşteaon cu d a Vero
oica ldriceanu ibvlltătorl
comuna R�ieşti
'
Fălciu.
Ca ouoi an figurat d-na şi d-1 Nocu la i
Bălăoescu inspector şei io v. pri mar l al
·
laşi.
Noota a avut loc ia saloanele 'coalei
primare dia satul Gura l dri cl Făfcln.
Io a.-.:.steoţă am remarcat nnr.Atoarcle
persoane : d·•a şi d-l inspector N. Bălă
ncscu ca d-ra şJ fiul, d-n a şi d-1 Or>gore

-r

oc

ldriceaou lovălălori Şnletea Fălciu cu fiul

d·I Ti beriu ldriceaou, d-ra Adela I. Arieni
cu logodnicu l d-l A. Ca rtu iuv. Viltoteştl
Fălciu, Preot C. Arieni Oara l drlcl, d-na
şi d-l T. Chico în•. P.oşi eştl. d -1 Gh. Ar
teoi iov. Văleni, d·na şi d-1 F. Baur ad-tor
moşiei Gura ldrici, d na şi d·I Costică
Haraga gara Roşieşli. d-oa şi d-l o„.
l a ocul csc u iav. pensionar Gura ld rici, d-oa

şi d-l Oav. Bucureşteaou Yăleoi, d aa şi
d-1 Nicu Bacure�teanu VA.Jeni, d-rcle Ma
ria Nilă iov. Săseşti, Maria ldriceaou iov.
Moscovei Cahul, Popa inf'. ŞuJe tca, Na
taşa l vanceoco abs. şc. su per. Buc. Olîleşle
fsmail, Ti!a Bucureşteaou Văl e oi ; domoi; :
Ovidiu ldrlceano student. Oh. Nilă inginer,
Popa stodoot Şo letea, I. Bagdasar stodeot
Nec. Arte oi inf'. LimbcoB vechi Bălţi, Z1haria Arieni inv. Văleni, etc. etc.
Au toastat ia ci nstea sărbătoriţilor d-oii
io•ălătorl Oh. Arieni Văleni şi Oh. Mihai 
l eseu R oşieşli.
*

..

Dumioică 30 I ul i e 1 933, a avut loc io
saloanele şcoalei din s•tul Văle ni j udelui
f!lciu anota d- l ui iovăţiltor A. Carto ad
m.iaistratorul foii noastre cw d - ra Adch I.
Arieni Văl:ol.
Ca ouoi au figurat : D-a a .şi D-J iovă
tător Oh. Arl•ol dii·eclorul foii.
fa as iste nţă am remarcat următoarele
persoane : d n a şi d-1 Ioan Arteni iovă·
tiltor pensi ona r Văleoi, d-oa Maria Gh.
Cartu ş' d·I P. Cartu Băscşti, d-oa şi d·I
docto r I. A rte o i Uogheni laşi cu d - ra. d-oa
şi d-l Octav Mihailescu iOYătători Ţn!ora
laşi, d-oa şi d-1 Oh. Pop a io •ă\ător Do·
d•şli-Pălciu cu cc!piii, d-na şi d-l Oh. Mi·
h ai les cu aTocat proprietar Vclleoi� d-na .şi
d-l iovăţător load Balan Săseşti redacto
rul foii ooastre co d · re. d oa şi d-l O.
Guţu i ns titutori I�.şi cu d· ra. d - o a Maria
C. G ut u Băseşti. d-oa şi d ·I V. Ţab&r!
ia•. Băse.şti cu <!f.ra. d - na şi d-l P. Mari
•!<! ·�· r<(:_ !ll_se�li, d :ra_ .şi .d· ! Oh.
Ha rtopeaou Băseştl, d-oa şi d-l I. An11mescu ad tor moşie Bise.ştt, Pi-eot V.
Ciobanu. cu d-na Vi ltot.eşti 1 d.na şi. d-l Gr
ldriceanu iiivi!ţAţori Şuleiea Tuton. d na

şi d-t Andrei Bncureşteaou in•ă!ălori
Gura ldrici, d-na şi d-l T. Năstase i nv.1\ltori Timişeni'. d-na şi d· I O. Mihai
indtătorl, d-na şi d-1 D. Pălădnlă ÎDT.
Boda-Pătrăşcani Tuto•a, d-na Aneta D.
Mâlă Ghidigenl Toto„, d· na şi d-l C.
.
Ha raga Oara Roşieşti,
d·na şi d I Nec.
D i aconu cu d-rele, d-ua şi d-1 V. Necn la
stode•li laşi, d.o'a şi d-l V. Arieni Văleni,
d-na şi d-1 Ne c nl i Jacotl Văleni, d-na
Catinca Ja cotă Văleni, d.oa şi d-l A l ex.
Aoton inv. B ogd.lna Tntova, d-ra şi d na
Mltăsarin Şolctea. d o a şi d-l On. Bn·
cureşteaon d·n• şl d-l N i cu Bncureşteaou
Văleni, d-na Maria Dănăilă Băseşli, d-na
şi d·I Oh. I. Toader Săseşti, d oa şi d-1
V. Jora V1lloteşl d na Balaşa A. Gbeor·

a

·

� ·
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Premiile jocurilor
i
foii ..., G asul Nostru"

La tragerea la !sorţi. ce a a vu t Joc îo
zioa de 9 Iul ie a. c. rez ultato( a fost ur
mătorul :
Premiul I a câş·tigat d. V. O l iosky- Pod ol e ni-Fă lci n.
Premiul li au câştigat d· nii N. Gheor
gh i lă inv. Obrej a Veche-Bălii . şi Ioan P.
Su rd u airicultor Oiurcaoi, Fălcin.
Premiul III au dştigat d-ra Rudodi!a
VI.sie şi d. D. Bogos. Băseşti-Fă lcia.
Oitn o ooiil sCrie de jocuri :
L Uo om cu fa t;1 lui şi altul cu oe vas ·
ta sa, s'a u dus ia târg :u o căruţă io
care ou erau decâ.t lrei loc uri. Totuşi fie
care di n tre ei au ocupat câte oa loc.
�
Cum se face astd ?
li. M'am in lâl o i � cu un pescar.
• Câl ' peşti •1 pri os • ?
- ,6 fă ră cap. 9 fără coadă şi 8 tă ia !i
ia jumătate•, mi-a răspuns el.
Câli peşti prinsese pescorul ?

r_

ghi!ă cu f•milia Văleni, d-l N. BOcan pri
mam! Com. Băs1şti, d· na şi d-l I, . K !!
Viltoteşti ; d-a a şi d-l Nicu Badio Văle ni.
Domnişoare l e: Maria N ii.ii ÎDf. B ăseşti,
Janeta Mihailescu co logodoi cul d-1 1. Jo
nes.o invă!ători Dodeşti, R uxă di !a Vlasie
student.I, Marioara Stanciu, eleoufa Gar·
ton Băseştl, M•rla C. Pu ce, stndenti
Tudor ii Manolache stadenlil, Miţa Ma oo
lache, A oeta Ni!il, Elena M,hailesco Tă
măşeni, Emilia Bugeac, Maria şi Ecaterina
Anton Sârbi Tuto•a, Emilia I. Arteo i Vă
leni, Tila şi Victoria Gb. Teodor Văleni,
Adela V. Arteol Văleni, Zamfira şi Alooa
Cosma Sârbi, Tiţa Bucureşteanu Văleni,
elena
Virginia şi Maria J•cotă Văleni,
·
l ooaşca B•i arglc ;
Dom oii: Gh. Ni!ă inginer, Ioa n V. Arieni
iov. Oăgeşti Fălcio, N ecnla i I. A rieni inv.
Li mbenii yechi �ălţl, Zaharia Arteoi iov.
Văleni, Oh. Manolache student, C. Croi
toru student, N. Manoliu student Oh. Co
d reanu student, Gh V. A rteni iov. Cioara
Cahnl, V. Sl mate sludeol, V. Petrea iov.,
Aurel T. J •cotă iov. Văleni, V. Boc ao
funcţionar Bârlad, Haralambie V. Arteoi

Cupon de jocuri
Nr. t
lulle-1'.u.2!1filt 1933
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Văleni, M. Mihailescn student Bucureşti,
V. V. Ţabără elev. L. M. laşi, V. Nistor
i a �. Urdeşti, C. Luc a student, Ovidiu Jdri 
ceanu student, Traian ldrkeanu st udent ,
Oh. Di a conu Vilt;;teşti, Mihai Buge•c Ou
şiţei, Mihăilă studeOt, etc. etc.
Au t oastat peotru s4rbătoriţi d-1 îav.
Gb.. Arteni, ia cali ta te de n uo apoi d·nii
Oh. Mihallescn avocal şi proprietar Văl e oi
OctaT Mihailescu iov. Ţuţo ra laşi, Ioan V.
Balao inv. Săseşti redactorul foii noastr e
şi Andrei Bucureşteana inv. Gura ldrid
A răspuns mul t um i od călduros tuturora
d-l inv. A. Cartu io calitate de mire.

Asistent

Logodnă

Anuotifm cu plăcere logodaa D-rei Ja
nei� M!hailescu co D-1 o n Oh. Ionescu
I
ambii invătălori Dodeşti Jud. Fălc,ia.
Le transmitem siocerile ooastre fcJ ici ,ări

a

.

Poşta red a c tlel

Unui p eot cari! nl!-a refuzat gazda.
C ucern ice pA rin te I Tri m eterea gazetei
dopă refuzol S. V. se . datoreşte uoei e
rori. la a d ia oricăreJ gazete se pot în
tâmpla oricând as e m e nea gre şeli .
Dar oe vom referi la refuzul prim de

r .
-ţ

5cnm ou;şt1a câte luoJ io urmi, iotrucât
şi acest de al Ii-lea :se ep e tă ia aceiaşi
te eni . Cucern i ce părin te I Cine poart.i
vina daci noi ia� idealismul nostru
şi
t]i!?_d_a.: vă_ �I�.c.��- d_e_ i;e � ce�t.e _v�
�ocJ.
cu n�sco t ooaă, am crez u ci vă putem
alătura muocil ooui sl uji tor al altarului
de talia preotului D. Dombra.A de la
Birlad. care p a minnaatf' Je sal e predici
a r coli t sufletele ascultătorilor tresin„
dn-i la o •ială nonă şi cn1 alil, i ar pu!i
onl timp, care poate ii :n ai are liber (Sf.
Sa. fiind şi profesor) ii întrebu inţează
umplând coloanele diferitelor rH Js te şi
foi de iodrumare şi Întărire sufletească a
celor mulţi dela sate ca şi dela oraşe.
Intre preoţii ca ri au poa te numai grija
prazolcelor şi Intre cei cari înţeleg sl
facă apostolat. şi numai apostolat credem
că n!i conveni şi Sf. V. să zice!i că e o
deosebire. Do altfel cazul ca Sf. v.. ....u e
pâima dez iluzie ce-am incercat„o pe spi„
oosol dram pe care am plecat.
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Unei lnvd(dioare cart .1efuzd gazela

P•

motiv cd nu i se trimete regulat•.
Stimată colegă, că li s'a trimis ga zeta,
lucrol a fo t cerut - şi scri.�i:oarea noi o
p'ăstrim. Dar ia nemea când noi chel
tuim m ii de lei co sco e ea ei
şi lu ·
croi a ce.sta •rem si-i ştie cititorii
mata
n'ai dat un ban. Cu toate acestea ai c u .
vântul nostru - ci ooi ti·am trimis-o re
galat. Şi c hior de no oe ai li potul plAli
aşa cu rân d noi tot li-am n. m is-o ia
baza · scrisori i şi având ia vedere .şi re
g in Dea nade mata profesezi. Dar mă rog
u n lucru : dia nnmerile primite, mata al
citit vreunu l ? Nu de l ta d ar ca să ştii
ce-ai pierdut şi ce-ai ci.ştigat din toată
această afacere 1

s
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C !\.MAŞA LUI ISUS HRISTOS.
După ce Domnul nostru Isus Hris
tos a fost răstignit pe cruce, că
maşa, care era făcută dintr'o sin
gură bucată, a fost vândută la li
citaţie.
Cumpărătorul cămăşii s'a nime·
rit să fie un creştin credincios.
Cu timpul aceasjă cămaşă a ajuns
la sf. Constantin lmpăratul.
Cămaşa Mântuitorului nostru se
găseşte şi astăzi la un episcop din

Gennania.

.
, SFATURI PRA:�TICE'
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••b!ir1: -T�1 ri1 se pnoe. iotr'un ��s pesto .
care se toaruil· · apil cal d şi 1e mestec
i'
· cu o lopl c.!i de lemo. ·
·

: Cum facem . gusfoas.i carqea unel găini
·

b�I â
�
ln�lnte ae

Ca_ do�A· 'zile
t.Utrei ' g!lni i.
i se dă cito o· l ingori de o!e . " Pasărea
sufer! puţin. in ch i mb, carnea el devine
fragedă şi gustoasă, par'cil ar fi tiuiră.

D regerea
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Topim ot ul în o ală smill!uită. Luăm
apoi spuma, şi blgilm ia el o coajă de
pâine prljită După 2-3 miaute o scoatem.
Mirosul grea a trecu în pâiDe i ar no tai
are gustul bun .

t

,

srarpllul girgărlf elor

,

Se aşead. prin toate colţurile m agaziil or
şi hambarelor io caro se p.lstre uă grâ ·

amestecai.
Reialtatul sigur.
Se poate
pregăti şl în c8Dtitate
mai mic! dar să se observe a na turna
prea mult gaz clei arde lruniel e.

nele miouochiori de cânepă.

lmpolrlv� asudării picioarelor
Topiţi io apă prai do pi atră acră şi

la ce l i bale de picioare.
După b a l o frecati picioarele cu apă
colooie ori cu rachi u tare de drojdie.

i.i'ci .

. „.
Nu !roba.� .mesteq1t �epedO, .
bine· să faci pnnol spulIJă; ·
0�• '"
.
Dopă ce s"a topit tot săpnaal� se mC,.
: tocă ca şi cu m am nea să Iacii spam!
Iar Io acest timp se toarnă gH, câte �afin
şi se mestlci până câod această zeami
capătă o înfăţişare lăptoasă, cu ea se
stropesc pomi i •lăcali de aceşti p1dnchl
„„i.
Propo r(ia a mestecului este aceasta :
I kgr. sli pun I kgr. gaz, I 00. litri api,
apoi total tnroat iotr'nn •as care si cu·
prindă cel pa!in 1 5 0 li tri dupJ. care lacepe
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Păduchii

de

gălnller

Şi al te gângănii supărătoare so pot in
lă lnra din cuibare şi de pe g1ioi, dacă
punem:in cnibare an on f!cnt din naftalinl.

Conlra muştelor

Cum curăflm nulrefarlle pline de nămol

Se aşează in f•rfurii : 60 I• sută apă,
20 la s ută !apto şi 1 5 la sut! formol
{c ar e se cere dela farm ac i e.)

ln urma •ărs.i.rilor de ape, multe fânuri
otă vari. t oi ori .şi alte nutreţuri au fost
u mpl ute ctt ai m olu l adus de ape.
Acestea se pot cu ră la aşina de tţee
ra t grâae. numai doba rebue ridicată ca
să DU •larmo
t e l . Nămolul şi colbol
:_rămân 'ub nutreţ. aşa că final cnrătit ia.
felul acesta ou imbolnăveşte vitele

rif

Hrani vacilor cu laple

ţi

După c ercetăril e unui profesor inv!tat
s"a fla i că urluiala de ovh spo reşte foarte
mul t laptele. mărind ln acelaş timp şi gră·
simea din e1.
Popuşoinl măreşle şi mai mult grăsimea
laptelui ; Ca valoare h răoit oa re d upă po'
paşol vin tărâtele.

a

nn r to

m
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.

fl\oşamalele de · masă

Se curăţi minunat co. gaz. Câteva pi·
c3t uri de g.u so toarnă pe o mică bucată
de flanelă şl cu ace•stă flaoelil frecăm

Contra păduchilor verzi ·de pe frunzele
pomilor roditori

Se ia s! p un de casă .şi se taie ia felioare

muşamaua.

Ştiri şi intorm'a.fil.

• La 20 Iulie crt. s'au împlinit
l a m oa r tea marelui rege
Perdinand I făuritorul întregirii Nea
mului 'Românesc.
•· ln curând vor reapare pre-

pentnJ'invăţătbri· şi preoţi ; - şi
n�l,l>lna" scrisă· pentru popor. � şi
cari vor fj sprijinite· din fondurile
fundaţiilor regal e. -

'

+ Cu ocazia patronului aviaţiei
(Sf. I l ie ) d in · anul acesta Marele
Voevl:ld Mihai I a fost decorat de
M. S. 'Regele cu .Medalie aero
nautlcil " .
• Auoplan fdTl'l Sf!omoL S t ştl•

24

• Un inginer a &lcătuit o haină
de mătase prin care nu străbate
glonţul.
O comisiune c.:rcetează
haina şi dacil se va gllsl bunii va
li · propusă la toate armatele din lu
me. Poate numai aşa vom putea
avea pace.
• Poamele mare în Rusia. Nici
într'o \ară de pe faţa pămânlului,
foametea nu bântue cu aşa furie ca
în Rusia. Mor oamenii cu miile.
latli la ce ia · adus ralul bolşevic.
itJ Călălorii cari din grabli, n'au
putut scoate bilele de tren din garli
li se dau in tren fără nici o amendi
dacă bine in\eles anunţă Imediat ce
se urcă în tren, pe şeful trenului.
aduna

rea gtnerald a

Asocia
ţiti ln>ll{llforilor din iudt{ul . Fdlcia a
a avut loc la 2.5 Iunie 1933 la şcoala
din oraşµ! Huşi au fost aleşi
nr.
ca membri ln comitetul dt conducere
al asociaţid urmdtorli d-nii lnviJţdtori:
r. Mano/ia Ohumdn�şti cu .58 voturi

+ La

2

!{aşi

şl 01. Andrltscu Hufi ca câte .51 vo4ul,
Teodor Radu Huşi şi Boiouana HU-11 ca
câlt .50 voturi. Oranua FdlciM # Qa11.
Ch<lar;�. Huşi. ea cdu 47 volan. ' '''
-·
� ost d•;;;n��t [d·l
·
; C. Lascar !fuşi..
, ..„ , . ,
.� ,

\\�'t.\'C\ "'C'ţ�ţ'C -.i.:.YJ.Y.t!.". m!!!

cdt Sf!Omot fac automoblltlt şi aero
planele când mUf!, Nu de mult in[!l
nuii au fdcut automoblliu cart mtr[!
fdrtl Sf!Omot. Acum in[!lnuil tng'ezi au
constru/J şl un aeroplan care sboard
fdrd nici an fel dt Sf!OmOt. Actst a•
roplon a sbarat prima dal4 la
/unit anal aresta.

votarlfiecare, Jone.SCll

Oh. Arltnl Vdlml şi C. Lascar H11Jl

co cd/� .52

6 ani de

I

-:,-c-;;·;;�j�'diliii

f

I

� + D-1 Cllpitan Negrescu . . Ioan
din avlajfe originar dln · comuna noa
stră (satu! ' Villenl) a fost decorat. de
M. S. �egele cu. •Medalia Aero
nautic.li• pentru performanta avut!
în raidul aviatic Roma-B ucureşti.
Pellcităm călduros pe virtuosul
pilot şi-i urăm acelaş succes şi
în viilor.
• Du minici 6 August 1933 a �val
loc in saloanele şcoaloi din satul Dodeşti
jod'e!ol Fălcin, o frnmo•sil · serbare cultu·
rală urmată do bal, dată de cereai sin·
deii!esc fălciao Io froale co Inimosul pre
ş ed inte d-l V. N ecola.
Progra�nl foarte bogat şi nriatc Dom
nul p reşe di nte V. Necnla arati St:opnl
'
peotro care a orgaoi i.â t aceastl serbare
şi mal!nmeşte· asistentei. care a binevoit
a veni şi a-şi da obol ul pentru studenţii

săroci din judeţ.
Io contina aro d-1 Oh. A eol inv. Văleni
arată impo anţa acestor serb4ri cnltnrale
Io sate şi mul\nmeşte d-lni V. Necula
pentru ioiţiafr„a Inată. 111 partea a li-a
cuvliolării,' d-s• arată importanl• zilei de
6 Aogust în isto a neamului oostrq şi
preaslăveşte m emo a celor căiull la Mi·
rişe,ti pentru biruinţa şi firmarea 'rirtu
J1 l or stril m şeşti.
A urmat coruri, recitări. etc. dupl care
s'a Jucat cu f a r e mare succes piesa
Mire8SA dia T�răsc!u•. Re•nltatul ia
special moral, cât se poat.e de frumos.
Dorim ca asemenea serblrl si se dea.
cât mai des„ cAci lumea noastră dela sate
ou are decât de câştigat dela ele.
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.DUJ7Unic4 30 Iulie c. a a•ul loc lll casa
sdi botezul copilului d lui aipil.
Ohif.scu Ioan din Regt 23 Arti/em &!rllld.
Naşa copilului a fost d-na colonel P.
Neaqu TrasmilJ!m sincerdi! noastr�f�/iciJ4ri.
$ Co fi ăm pnm1rea rorDao�lui

pdrinţilor

n rm

i nsti tutor lsmaiJ, an.tor şi ii aducem _ fru
moase mulţumi ri.
;,Normaliştii•'

din partea d-lui B. loY-daa.

Neaviad girant rosponsabil. fiecare răspunde de. ceiaco scrie

Atelierele Grafice N. P. PEIU,-BArlad
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cGLASUL NOST�U·

Respectul de- lege
ne apără de judecăţi
(coaliaaare dia pag.) I
desfiinţai. compud. Extmpu de aeuka;
avem mulle ln ts//Jrla om•nirel.

11

Ctt4{tanal ban
pUntşle datoritu
ţarii loJ,

nu

şl clnslit lşl tnde
se sopun• lLgilor

din frictl

di ptdtapstl

sau penfro vr' un fo/JJs ln dauno al
tuia, 011 t�p/attJ, el din lncmllnţare

adânc(J

şi mat• dragoslt. Mai alts
acum, ln acest• timpuri, se ftCOtnandtJ
mai mult4 un/11 sofl•l•asctJ pentru ln
ttJrlua spiritului, spre binele şi pro
grtsat ţarii.
Puinglnta bolştvlsmalol, ca tendin
ţa d• a acoptti tnlTeoga lame, prin
difttlt• agenţii ce st gdsesc ln f
iecare

ta

. ţara, urmând
ţara,

noi

rtlsturrtatea

ordine/ ln

na-şi poaf• avea locul.

Ttren ptielnic

lşl

g(Jses :

diferite

secte cu credinţe t4t4i:lte, dactJ nol. am

fi

desordonoţl,

nttespecldnd

ugiu

noastre fi uedinţa sfrtlmtJşe;sclJ..
Duşmanii ţtJril actasta aşttapttl. Dat
orice boalll. 171 at< doctoria sa.
ln concluzu, noatJ n• r/Jmtlne stJ ne
facem datoria sftlnftl d• o respecta ca
dragoste pe cti

cart

n•

conduc,

ca

ounl cetllţenl stJ Ttspecttlm _ lef:ile ţllril

noastre,
lntocmile de
conducatotl,
fiind astftl ftrlµ de iudecfJţl, s4 plls
tr(Jm nestrtJ.mata/4 l•g•a crtştln•asclJ.,
sfJ o lllsllm ntp4talll1 annaşUot noştri.
ln acest ftl sll c4a14m a deprind•
şi p• coplll noştri, penlTuca' şi d la

rdndui lor sll fle bani cellJ.ţenl, buni
fii ai patrltl şi bani ·crqtlnl.

Ioan V. Balan

: lndtltor-l'Jseşti

�iecare l a .locul tui

U a •nlta a, oda.li ddritor •I - a lbi .spe
cialişti le toate dregito�Jo sale, a t rimis
o su m i de tineri peat,.P stadi i ia str.ăinA
tate. Vroia si aibi : Dpctorl la medlci ol,
ia drept. ia filosofie. iariaarl, arhilecli etc.
DupA aol d• r..,lţltt:id. a•aa tators·toţl
cu batalamalole Ja ·mhl. nt11d plasat flo
caro. iatr"o la.e!LI hniqlau.
Plia do· aatisfactio, snltaaul fa ce o ias
pectio la. toate; seniciilo dia i mperiu. Ce
.a ndl · ra.a ?
La spital cl�t· iagrijiad de bolaa ri
aa l aglaer, la. ,tribaaal judeca na doctor
ia medldal; la şosele mhura an a.oca! etc.
Parlos aultaabl. cblami nzirul I • paae:
- Bine, domaule ...i1rr, am cbeltalt a.
tijla baal, am lien! a titea samflcll, am
trimis tiaerl ia strilail118, a.em oameal
ca titlarl !nalte şi a'am gbil pe nimeni
la local lui.
Viziral, om lnlelept şi ca experiea!l,
li rbpuade :
- Dadf faau• ar fi //l locuJ lui, Mdria
ta, n'a1 fi nici ta vizir 1i nin Mdria ta

fi·

Delaia,l

sal/an.

tk mdli sd se fi tJas mai wng fi ele arfi

nJzat drept fn oatoit .

SClllt fimp artileria 1UXLSird reaşeftt
prin Urals4aprecis sd ani/zi/eu orice acţillne
ofensivd a inamiaJbU.
Tolllfi lapia canJjfUl4.. Din linia I noi n'avem
nici o veste. SoUf< din unnd cd/eva chesoane
cu grenatk. FiiniJcd cunoşteam aceasld spe
cialitate sunt tks<mnal sd le Impari tn mod
egal pe toate, echipelor tk grenadieri ale re
gimmtului. Operaţia fund terminald lngrop
c4/eva din ele Iniio casd.
Eraa tk actlta cu opdrdtorul de lulrtie
Dar

fn

aue st cam maiast şi care paUaa fi peri
t:aloase pariate fn saculunuigre1U1Jiier. lada
dt campania !mi r4mdstst fn gara unde
debarcasem. Mll interesez la aghiolantal
regi=ntului de je/Jd cam s'ar puita aduce.
/tTU tTtbuia o harld pe car( sd vdd drumul
cel mai sau/ µ care lrtb�a sd apuce cdru(a
Ma adresez c4pilanului Şerbdntscu aut mi-o
o/erd stdnd adrl!t tn mijlocul soldaţi/or pt
o targ4 la ambra an.ai nru. Prtszmf.ta oare
a�est om ln acele clipe cd nwnai dapd o
ord şi uva el "" era sd maifu !ln via(d ?/
Şi cd/i m<U trau. din cei preZtnfi ta fel I
E ora 4. Comandanţii de biztalioane suni
rhtma(i la orrlint. Acum chiar st hotdrtse
cooperarea noasud tn mod tftdiv.
T•t Regimentul 3t past tn mişcare. rw:art
comandant tşi adresa cllleva cavink tk. tm
b4rb4tare PiJLjiJor cu aue trebuia id se a
fUllCt ln hora morţii.
Eu le spusei doar atal : Sdfu az bdgar•
de. aai!R4 la a/4 a le voi splllle„ şi top cu
Dumnezea lnil.inte.
/mi tncdrt:a.J şi rnrolverul a·l aveam az.

. C.O L ŢUL VESEL

S ·M Ă R A NJ � A

La horii, ctnd vine o fatl

Tot satul s'adnnll pe loc.
Flllclil tn chiot fac roalil
Şi trbnetul cade'n- gloatll
C&nd intri Smlranda la joc I

·

Smll.randa, e'n horll norocul
Ce saltll ca paslrea'n sbor
ŞI cine-l cuprinde mijlocul
S'aprlnde tn vraje ca focul
Şi arde pe vreascuri de dor.
De-o vezi, te doboarll oftatul
Şl'n margini nn poli sll mal pleci.
Se stinge din lnme pileatul, ·
MllndlH·I slllpln.l'n toi satul
Şi salul robit e pe veci.

�I ratro arm•tol• 09tDl•tU •cblpate mlou·
aat.

N•mlll lkll#rl !I �.!!! !� 1!�'!�ită,
Daci· rap fro•tnl. defa Siret, capriad Mol
don �I aja ag la �I. Ţara toati trebne
•l _ „ iocblao. el · "" bizuioa pe . alibiciu·
11ea �a.Dor ·a ·ciror regimente, vrâstâto
cu cele romiae� se iatlndean• dela Tro
taş la Od11f. fa aceaatl pri>inli soco
tola lor a'a dat greş, la �aşi latr1se
giadal bolş„ic. Cum au auzit c.i lacep
si bubal e lanurile au dat bir ca lugilll
Noroc de preyederea generalilor no,tri :
e1 se aştepta a la aş.a c en şi au luat
toate mi•urile, ca golarife lăute de ruşi
•l fie iadati împlinite cu Români. Aşa •'•
a)aa5 ca ia fefa nemtilor 51 a u rămiie
mine. Cu o slrdfulg„art de ochi /mi arun
cai privirea. a.supta tnfregei companii. Petre
cusem ca ei la un loc atdlea !ani de zile
wdnd actltaşi sa/erin(i şi acefal gdnd. !mi
erau ca fraţi. Şi cd{i din ei md gdndeam
tn aul moment, cd /Ul vor mai JJedta apusul
soarellli. Un sfert dt ord numai şi cap din
ei vor fi fdrd cap; /dril maini sau picioare.
Dar acum suntem plecaţi. De ce va mai
fi !lll nt mai gdndeam. lnlrdm (n salul Mo

vai(a.

m<U toţi copaciiarşi
de focul gltiultlor. Postul tk romandd al
Mafie case slrirole şi

Brigadei se şi instalase.

Comandantul. ei ln picioare la o masd sub
Uit/anul la aruM ne pn've�te
trecerea. /napem sd scoborlm. ln dreapta
ştn. sldnga mai toaU casele ard.
Drumul t sfrtdtfit dt cdderea aldlor obuzt
un copae t:11

SunUm. adumbri(i dt frunzelt copacilor de

o para şi tk alta a drumului, lnaintarea
noastrd t astfel mascaJd. Dar sat.ul st ter
min4 p la poalele /Jli se deschide o cdmpie
targd dt toi. Chiar la gura acestei vili o
slUllLdenie de /11.nldni cu cumptne.
Dt aici lnctpt dtsfdşurarea.
Regimenlul ia formaţie contra focului de
arliletit. Şoseaua pt cart coborfsem tşi con
linud drumul cu dirtc(ia sprt Panciu. Bata
fiomzl nostru se lnlindt dela cueast4. şosea

spre s!Mga.. Ea sunt chiar flancul drept al
sda. 1ravusardm cu pas grdbit a«as/4 ldm.·
pie. Aia11gem ta poalele dealului din fll{4
ande un SrnDC de gloan� cod arunc4nd fle
cari! c4Je un noaraţ dt! praf. N1 part! o
glumd.
Am vdzaf tle a/41.t!a ori acest lucru la tra-

annnţ la pă•

pe drum şi giseşli

aa suii mii

lti, baji

porto

fel la bn.z11nar ş i oa ii.şi la n im en i nimic .

alt

Afund nu

Hofll la casa samulul

ai dija nevoit sdfii orn dnstit!

mai

cazum�

şi n e •ă

- {:a m

pe unde te-al aiscut

spui I

Sergentul - Nu aşa,

l oc ?

Soldatul

-

mă boule,

Io pal, • 'trăi ti, d-le

în ce

sergeoL

decât ai noştri. ceia ce ei ou pa.s eseră la
socoteai!. N em ţi i au ad unat aici armata

Jor cea mai vitează.

Au

îllgrămădH ta

oori do toate calibrele. aeroplane. mă
rog tot ce trebuia ca •ă •pargă frontal.
Nu �ste tot un a socoteala de acasă co
cea d i n târg. Vi teji a strA: moşească a ioviat
ia sufletul tuturor soldatilor. N'au mai
luptat cb gloaate �i mitraliero.

do d�maol,

BătAlia dela Mlri�tl a fost dată piept
la piept intre �omâail tr.idali de �u�i

- Vecino, vecino I Va i do miae I capi„
lui mea a ioghilit un ac.
- Luă, ••ci no dragă I Pentru aŞa lu
cru oa trebo e •ă le aecăjeşU. Iţi dau ea

iasl

dai

Soldatul - Triili, d-le •ergeal, mi-e ra·

dar s'a botlrit �I soarta �omialel îotregl .

·

voi" vă clciuliţi, ei se căcinlesc.
Profasorul - De geaba te cădule�ti el
2 iei I

tot

Vecina cea bună

tu, mă ?

Lupta dela Mărăşeşti

Profuorul - Conjugi-I I
Elevul - Eu cleiul! , ta clciuli , el c4.
ciuli, (un ele1' ii şopteşt e - noi ne ci
clttlim) (celilalt re pedo) . Noi ae c!clallm,

na l .UaJversn•, ca si

Sergen tul

In luoa aceasta, acum 16 a ni, s'a de.s- ·
l.!inlnil cea mal crhcini bitllio pe can>
a &Tot'o Rominii ne- o dată. De pe arma
birulnl•i dela MJră�e�tl, an numai că

La şcoală
Profesoral - Să- mi spui co parte de cu.
yâal o •orba . cilciali?.
e1..,ut - Verb d-lo profesor.

di lei, ataaşl duci puaga co baai la jur

La

Milit.ari<llfoT

aecaceritl

lntreabi

aa portofel cu

Lucealllrul, tainic o cheamll ;
Dar dragostea ln lume e rea,
Şi zorile clnd se distram li
In anr, argint sau aramll,
Sml.randa-1 slngurll stea.
Stan Palanca

rJlmu

pe tatll sllu:
- Tat.111 dra eă, ce ieste aia „şiosie•?
Tal.li îşi la odrasla pe genunchi �i o
llm ureşte :
- Uite, Şulem dragi, dacă, mergi pi
drum şi gă•e�tl �laşi l ei, ii rid işi şi ii baji
ia bll.%nnar, că au e a şa o lucră mare
•ă !aşi dija gllăjie.
Dacă eăseşti iod UD pungi CD UD sută
Şalem

Daci mergi

Plllcllii se bal sll se'nchine,
Cllzllnd ca la iconostas
Şi'n jurul Smllrandei:-regine
CAnd fetele-s roi de albine,
Chiar soarele face popas.

a

Ce esle dulu

g u b a �.

O vorbii de spune"nlr'o searli,
Chiar privighetorile tac ;
Iar luna. grllbind sll rllsarll
"In noapte sub cerul de varll,
Ar vrea sll rllmlnil un veac.

Moldon
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Au 14sat pe aem ti si so a propie după
pe rdeau a de roc ocrotitor. Credea u că O•
bu r.;elc au ficat una cu pimântul regi·
mcntelo noastre. Urmaş;ii plăcşilor lui Şto�
fan şi at curca n i lor Jela Pl ev n a . au răsă·
rit în fata nemţilor ca din pământ.. Au
lep!dat pâoi şi tunica depe ei, căci era
io %iua aceia mare arşiţ! disdedimiaeată.

••rt•j ID rl•bit la raaduril• acmlilor, lo... indu-1 cu patul puştii. cu baioneta.
--'�a do turbail ce s'au rcpHit intre duşmanii aiuriţi, i a cât .aceştia de spaimă

. Val

Iii�\ 1111 illA!! �!!! �! !�! ':!!!! ���!��:
asvdtlintl armde cat colo.
Când s'a lA•al amurgul, peste focurile
din preajma Mirăşeştilor eran seminate

nnmai Jquri de oameni, români şi nemţi .
iafrălili prin moa rte. Ca mari jertfe, cu
sâarerare dareroul �omâali au biruit an
nijmaş • igur de labhdl. Aici la Mirişeştl, soldalil din YOcbiul Regal şi-eu iadopliuit o sfâotl datorie citre n eamul lor
in lreg. e1 au desrobi t pe fratll noştri ardeleni şi buco•iaeul de •ab a plsarc a strălaă. Ace•lor •oldall dia pl aiuril e moldo•eae �I muat en•, datorim �omaoia intregită Lor li se cntfoe la nda toati şi ca �i
cinstirea · ve�nici a jert felor lor.
Din ·Caleadan.t
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- Cine-i acolo ?
- Noi, ziseră boţii,

dai de dracs 1

taci djn gură că

- Da cc cilutati voi pe acolo ?
S stt l Parale l
- M ă d a proşti mai sunleli I
En cau t ziua şi nu găsesc, şi l'Oi I!.oa ptea
şi fără lumânare şi-o 51 găsiţi ? Haido
cărali·•i de a ici şi lă•a ll- ml sărăcia în

-

pace.

Din poznele tiparului

la.. .' „Glasul Nostru"

In comuoa Băse�ti jud.. Pălciu apare o

oaie cultarală (foa ie culturală) etc. etc.
Şi fe tit a do 1 7 1 8 sal 07-18 •oi) merge
la bratul acelui ce'a curcl.od era să-f fie

sot . • ..

DlN MOLDOVA

Strigături în horă !..
Colea•n vale sub pripor
Joacl badea'ntr•un picior
Şi joacll cu lufele
Ca sl-şi faci mendrile !.Cl la hori-I ruşinos

�!� !'!���! ��

ca �·n jos
!'
Cll nn. ştie a jnca
Nici fetite-a săruta !...
•
• •

-.Şi-am zis verde floare-albastrll
Joacll bade fata asta
Cll-i mlndrufll din oraş
Nu·i din sat, dela sllla, !..,
-.Poilijll şi-o slpicll
Aşi juca-o, dar mi-i frlcll
Cll e slulll şi crîltll
Cu foale cll e boilll !".
Aaiite dela Uni.rol Vasile P. Maztro
dia Brlteşti-8.lrdneşti-jed. B•cJo
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tk instrucµe de fa cazarmd. lnapem
a ridica. Batalionul iea formaţi..i din a ln
ct mai subţiri. Ne oprirdm pu(in Ajunstsur1
ln drtptul postului dt comari.dd al regimtn·
tu/ol care se gdsea cltiar l4ned şost!a unde
vd.zuz pe comandanta/ rtgimtntalui, pe ofi
ţerul francez şi pe agliiotanlal regimentu/ai.
Ni se spast! sd mergem alt mai addpos
liţi. Şi apoi tnupurăm a lnainla. Ddm peste
marginea unei vii cu vifa aşezatd pe sd.rmd
pusd de-a curmezişul direcţiei noastre. Ina.·
intarea devine /oarlt antl•oioasd. Dar cre
zurdm cd ea ţiM numai pdn4. ln pisc, care
nu mai era acum aşa deparU de noi. Care
na ne fu deziluzia cdnd odat4 ajunşi aici
11dzurdm cd adevdrata 11it. şz adevdratul deal
de aici tncolo lncep. Scoaserdm foarfecele
2· J pc care le a11tam cu noi şi lncepurdm
a tdia. Dar te ajungeau au3lta la aMfia
oamt!r1.i. Vi:fzurdm cd tot tdrdlul pe brQnd e
singura soluţie. Eram prea ocupaţi ca să
mai vedem ce se ITllli pâuce ln jurul nostra.
EşU c.u. o grupd şi tnapui sd tnaintez pt!
marginea şoselii. ln art!sl timp ln drt!apla
şoulii tra un adt!Varat iad. fntro mart
gropand-forma a /trenului u vedttlll niştt
case ddrdmate din temelii, iar asupra lor
zeci de obure. se spdrgeau. Nouri lntugi
de praf şifu"} se ridicau. Pdmdntul St! swt.r·
colea ln lmbrdţi.ştlri.k austea Rdprasniu.
Ca toatd forţa sa, bldndal pdmd'll, pn"tni
torul fÎ /JQfnicu/ pamant �sping1a bac4/ife ·
dt! ffrr cari af.ulau a i se. lnftnge tn tnsdn
geratul. sdu trup.
Tabloan'Je dt! la Plevna, Vidin şi altele
la fel mi :;e nrdtau clar tn minte. Dar ima·

Eerile

ac.

RiMa lor o aveam aievta tn faţd. Ne anga
jasetr. bint ln luptd.

Frimii ordin dt! la comandantul de bala·
I.ion car� lnainli1. pe şosea sd. tre.c cu pla
tonul ln dreapta şostfii şi sd susţin valurile
de vdnd./Qri cari ln acel moment. era.a daiL
pestt cap. Trtcui �ostar•a llldnd irit odald
formaţia fn trdgdlori, lncepdnd a lnainla prin

sa/Iun·.

/n spatele nostru, se vtd�a cum artilen'a
inamicd luase ln primire regime ntul care/d·
cta bn"gadd cu noi şi cart scobora şi tl
acam drUl1Ull din salul Moviliţa.
Un pas alergdtor U scdpd tkfoad ucigd
tor intrand 3a!J coasli1. dealului De aid n'am
mai vdz.uf nimic. ln drtapta no astrd cam la
4·SOO metri in.lerval, an bata/io n din linia
noastra st retrăgea. Pdna o ut,agere or
donatd cdci nimic nu spun.ea a ltfel. Toji
luptdwrii erau la finit! (uau mai m uJU linii)
şi cu arma subsuoard în pas liniştu. Dar
oricum pentru noi cei cari Ptdeam era o
rttragtre. /ncepui a scobord o mied vd./rt!JL.
Pt aici nu era vil! ci o miri.şti!. Ajunsâ pt!
linia talvegului vdiei dealungul cdreia se
tntindta an şir de pomişori tU ta care la
deal tncepea viea. ln marginea viei vdzui un
lcnţ de trdgdtori. Erau vandtorii tn ajutorul
cjrora venisem
Auzii din spate glasul plulonierulai meu
major eart venise cu celdlalt pluton ln pu
lu.ngirea linit!i �le spu stt!nga.. ln dreaplil
pe un inteftlal de 4-Soo metri n"aveam pt!
nimLnt!a. Eram deci cu dreapta ln a.ier. To

tuşi drumul noslrn ua lnainU.
Continure fn nr. yjitor

Loco!. rex. Arieni Gh.
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L E G E A C E R C E T A S U L�U-1
i� ·vorbă

..

Art. 2. Cercetaşul . nu minte ; el e curat în gând,
şi în fapte.
. .
.
.
�
,/
.
Am arlitat în artic o lul 1, tinerea
a tn,ela buna credinjl. .a altuia, azi

cuvll.ntului 'dai. El s•a pns ln lege
mai pufin mâine· mai- mnlt..,1:.mai
tocmai � nnnlai pentrucll tn viata
tAniu excrocherii, holll · f1 apoi la
"de toate zilele, mulji, foarte mulji
ocnl şi pe unnli trebne . ·scos din
îşi fac din plicate o falli prin a-l
mijlocul semenilor slii. Mincinna
clUca.
ese odatli la ivealli t;i cine a spus-o
Acelaş lucru şi cu celelalte puncte
nu va mai spune nici când spune
dacli ceiace a prevăzut ln ele ar fi
adevlirul„Şi-a mâncat credfnja" cum
ceva obişnuit, nu ar mai fi fost so
spune Românul. Mai bine sli tacli
cotile;ca nişte poronci cercetlişeşti.
cineva decât sll spunli neadevlir.
De ce nu s'a sous că cercetaşul
H mai uşor sli spui adevlirul şi
trebue să respire sau să mlinll.nce . sli nu minţi şi sli Infloreşti clici
sau sli .doarmli'7
mincinosul unuia li spune intr'.un
Pentru cli fiecare din noi respirli
fel, altuia în altfel şi se încurcli
minâncli, doarme. Dar din nenoro
singur. Uneori ajunge sli creadli
cire nu lofi î�I jiu cuvântul dai, nici
ceiace a spus adicl se minie sin·
nu respeclli „devirul. Mai muli :
gur P" el .
dupl cum cei care s'ar încumeta
Pe cât e de frumos adevllrul, fiind
sl nu respire. ori sl nu mlnince,
cli e natural firesc -:- şi cercetsşul
ori sli nu doarmli. lnceleeză de a
e Io primul rând un Iubitor al na
mai fi om, ar pieri, lot astfel cel
furei a tot ce-i natural pe aUlfa de
care ar călca una din poruncile le
urâtli minciuna, ca fiind arlilicialli
gii noastre, lqceleazli de a mai fi, nefireascli. Adevllrul e curai, ca apa
piere, moare ca cercetaş.
de izvor, minciuna e urâUi cea în
- Aşa fiind, sli silim pufin de
cari se varsli scursorile fabricilor.
vorbli şi sli vedem de ce lot omul
Dupli cum fugim de necurlljenie ori
şi ln deosebi cercetaşul nu lrebue
ne spl!lăm trupul cu apli curai!!.
cilnd n•am sclipat de ea, - tot astfel
să mintli nici odatli, nici cel care
trebue sll ne ferim a ne lntina şi
nu-i cercetaş.de necurlifenia sufleteascli ce se
A fost o mamli care avea doi
chiamli minciuni. - Cel cari nu
bliefi Tare se: mândrea cu amândoi
minte este curai ln gAnd, ln vorbe
„cârjile blltrârtejii" cum ii plicea sli
şi ln fapte loatl viaja şi este model
spuni. Era femee tnvăjaUI ajunsli
Ce fericire !Dsemenilor sl!.i.
directoare de şcoalli. Dar ln ziua
MA.RIN BENGHIU)
când a binecuvânlat-o J>umnezeu
Comand� Cohort•Î Crtfeşli, FAloin
cu primul copil, şi-a dai demisia
din postul de . lncredere ce ocupa,
.Rânli acum când nu
spunând :
· var
aveam copii mei. puteam să mii ln
deletnicesc cu educarea copiilor
Flori de vară, flori plăpânde,
acestora. Dea�um ml Jnchin numai
Gingaşe surâzătoare...
copiilor mei. Baluri, serate pentru
Sunteţî vraja ce Pitrun de
ea nu mai existli, Iar la vizitii se
Fericirea trecătoare„.
ducea cu co11iii ca sli nu rlimîlnli
cn servitorii "i să lnveje „vorbe u
mzetele de albin e
Zu
ri te, - uneor) pedepsite. Zic uneori
Asuprâ-vă se coboarJ,
el nu lotdeaiina e bine sli lnlre·
Prin petale moi şi fine
buinflim "ciir"ia,;:� sau punerea la
post; dojeanal e· cea mai bnnli cllnd
Mii de fluturi se strecoarj:
copilul lllg ăcJl!eşle.solemn cli .aceas·
.
ta DU se ··va� . mai . repeta: Dai: vai
Numai farmec e'n gridină
cAnd isprava .era linutli ln ascuns.
Şi parfumul te îmbată;
Vai de cineva clnd era prins cu
Când răsare luna plină,
vre-o minchuili. Cea mai straşnicli
Liliecii se deafată.
pedeapsli era_ sli umple gura vino
vatului cu uh pumn de piper roş
Foc şi parli fllşnea din buzele cari
Flori de vară. flori plăpândo„.
comisese crima sl spnnli minciuna.
Cine nu va'admiră oare
Işi cllilea gurii par'ci sânge curgea
Şi în suflet nu ascunde
când dădea apa afarll, 2-3 zile jinea
limba afară Cil nn cline însetat. . A
Dragostea pentru o floare !„
Dela
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Flori de

ă

Amintiri din război
(continuare)

Adunardm de lndal4 lmpa. Se dau ordir.e
şi se Impari revolvere la cei vemlf acum.
(puşcaşii mitralieri).
Se aranjeazd to/lll ln mod egal pe cele
P'flrU plutoane ale fiecdrei companii. apoi
plecardm fiuaTe tn direcţia indicata.
Batalionul din care /t1ceam parte aJJea sd
ia loc dincolo peste ş:;sea11a u 11eMa dela
Panciu la Mdrdşeşli la sldnga salIZ/ui Mo
druuni. /ncepuse a se fnstra de-al binelea.
ldsardm trupa in pddure iar noi ofiţerii
plecardm ln recunoaşterea poziţiei. Pe şoseaua ard.fat.d mai sus, din direc(ia
Panciu spre Mdrdştşli inii' o iuţea/ci verligl
noasd treceau automobilelt·camioane aducd
loare de muniţie neasard /rupe/or. Iar atunci
cdnd tiru/ arliltrici inamice se îndrepta spre
ele, En ma.rimul I.or de vitezd. ele păuau
mai muli nişte fantome care apdreau şi dis
. pdreau in norii de praf din lunflul şoselii.
Trecurdm şo�eaua dincolo. Ni se desemnd
de cd/re comandantul de batalion locul fie
cdrei companii şi ne şi apULardm de lucru
lrasdnd fiecare locul ct-1 avea de fortificat.
CtUtl'a lunuri inamice mai lrimeteau din cdnd
in Cttnd ct1/e un şrapnel asupra unui balon
al nostru dtsemnaizd ca o lumind şi Ull ro
lolOl de fum locul · spargeui lui ln. aer.
O cea(d 1ţşoart1 se re11ursd asupra tntregli
cdmpii adacand ca. ta par'ca o undd de fi_
nişte peste lntreg cupn·nsul. Cum stam a.şa
şi md chibzuiam asupra celor ce aveam de
/Uctsl, nu la mare dtpartare fna.inlea mea.
zdrii ':tva fnaintand. Cate11a 1oaptc şi iardşi

linişte. Aţintii privirea lnlr'acolo şi dupd ce
se mai aprop�. deslu�ii ln acele umbre, doi
brancardieri dacdnd pe targd un rdnif,
Trecurd de linia Mastrd şi se depdrlard
df,spdrd.nd ca Wlal în tntanencul nopfii.
lncepui a lucra din nou cu zor la trasa
rea. mai depti.tU a tranşeii urml1nd apoi a
aduce şi oamenii. şi a-i pan.e la luau cdci
ordin era ca pdnd'n zorii zilei sd fim ln.
gropaţi ln pdmdnt ca şi cdnd am fi /•st de
luni de z11e acolo.
Eram numai 6l doi sergenţi, (Ba/Id şi
Istrate) pe care opoi U şi trimit sd · aduid
oamenii. Puţin limp şi aad un glas care md
striga. Creztlnd ct1 sunt sergenţii cari li lli
mesesem, fac un mic semn şi-mi caut de
treabd Ina.inie. R.tpefdnda·st actastd. chemare
rdspunsei apropiinda-md, cdnd distinsei gla
sul cdpililn.alui meu.
!mi ftku CJJ.noswt cd s'a primii un alt
ordin dup4 care trebue sa pdrdsim cele ce
lncepusem şi s4 ni! ada/UJm cu toţil la pos 
tul de comandd al brigadei pentru a fi puşi
tn. c11rent ca noua situaţie ce se creia.u fn
acest timp.
R.idicardm cu noi şi ghemele de sdrmd
gflimpatd. ce le gdsirdm pnn oas!L locuri
cdcl zicta aJpifonul .Le voi pune pe trdsurile
de bucdldrie de !Ul vor avea loc tn. alld parlt
şi de nu vor aPta Ioc niâ acolo le llOi ar11nca
mai bine ln Siret decdt sa rdmdn4. tn mtli
nele duşman.JJ!u.i, spre a se folosi el dt
ddnsele•.
/n /uncd linişte. Ne lnJreptardm fiecare
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De m are �I nepre\uit; i
: jutodi !4'Ste·
;
omului în Tfatli
1 1· Şti hija �' de cart�
,
'
· oşi�
Cărţ 1.I e sun
ovar!şt
credinci
.
;
. bu�e şl de zlle refe, · Bi•
şi de
.
?duc sufl etulu mtrlstat mângâiere,
i a r celui care vrea să muncească
folos p en tru el şi p en tru cel de
aproape a_i lui, sfaturi înlelepte şi
minunate rndemnur!.
Cărţi s'au scris multe în lume şi
·
se r1�.ăresc zli �I c cu zeci-1e ş1 su ele
de mn. Ua le maltli su f e ele �I 1m7
podobesc m1ntele celor can le citesc;
ele sunt cu drept lsvoan de îavli!ătur.!!" şi de lucruri m a r i Altele cuprind numai lucruri cari scârbesc
sufletul şi strlcJI mlnţile ·oamenilor .
acestea sunt ca nişte bălţi cari duh�
uesc miasme. otrhitoare, şi citi n d
aceste cărţi, omul nu face altcev a
decât îşi pierde cu pagubă multă,
şi banii, şi v re � ea şi och ii.
Alegerea din potopul de cărţi ce
se tipăresc zilnic a unei ci1rfl bune
este lucru greu şi omul s'ar păcăli
de cele m al . m ulte ori, dacă oameni
invăjajl nu ·şi•ar fi luat ei frumoasa
şl creştineasca sarcină. de a alege
şi pu bl ica ei � ngu ri c!cţile citle mai
pot rivite pentru fiecare lei de cititori:
pentru şcolari, profesori, ingineri,
meseriaşi, plugari şi alţii.

cu

zile:

i

.

�

l�

,

Pentru cel din urmă, p·entru meseriaşi şi plugari, adică pentru cei
mai mulţi di n oamenii m uncitori al
acestei fări, şi cari sunt şi cel cari
au mal m11ltă nevoie d e poveţe de
îndem nu ri şi de pi l de fol osi toare
sarcina aceasta §i-a luat-o un. mare

,

invăţat al neamului nostru : D;z- f•n
profesor universitar,
Slmionesca,
Domnis-Sa: ajulat·filnd de o mare
"tipografie din B ucureşti numit.A „Car!ea Românea s că • . tipăreşte de câţiva
ani cărţi de cel mal mare folos, mal

":{�ş · �!!!rn · p!!!I{��!, ��4 !l! ··!�Jfg�
4 sunt scrise ·. pe injelesut. tuturor
4 sau.
sunt şi foarfo i eften e
' 5 foi

:

u'illÎ.'
.
·
.
t!itele din· aceste c!llrţl, cari' se
scriu şi 'Se< tip.!l'reK sub lagrijirea
şi sub supravegherea acestul iovăţat, se ocupă, spre. pildă despre felul
cu m t re buesc · îngrijite ş i hră ni te
păsările din curtea omului, pentru
ca ele să ne poatli aduce cAt mai
mult folos ; altă carte se ocupll
despre chipul cum se pot însoţi mai
mal uşor sătenii în tov A ră�ii de

spre locul indicai de od11J1are. ln acesl·lim,
servi Jrupei, masa de seard dapd care
"'md puţind odil1n4.
Deodatd linişua nopţii fll lntreruptd de
un. puttrnic duel de artilerie can durea2d.
cdleva sferturi de ord.
Brigada primeşu ordin de pfrcare ln di
recţia Pancia (sala/ Movili/d). Toau unitdţi/e
ne pII.Serdm In mişcare şi zoream paşii cat
mai nwlt spre a nu nL apuca lu.mina zilei
căd aşa cum mergeam defilam prin faţa
poziţiilor inamice. De la o vreme o tdiardm
deadrep/lll prin culturi şi tocmai /n faptul
zilei ajunserdm la punctai hotdrlt.
Eraln dimineaţa zilei de l August 1917.
O zi care ardla sd fie foarte frumoasd. Şi
Doamne I Cdţi din cei veniţi aici aveau sd�şi
. piardd viaţa tn aceasld zi I
Dar nu. la aceasta ne gdndeam noi atunci.
_Era ora 6 şi 10 minute. Primul foc dt tun .
Suntem Incd. ln aşl'!piare. Soardt începe a
se ridica pe cer.
Din dreapta şi din sldnga noastrd bau·
riile ruseşti (ne gtJseam chiar tn liniile lor)
duclti.d jocul cu putere.
Suni numai doi ani la mijloc dtaJ.nd
e.tad fn aceiaşi zi de 1 August ne gdseam
tntr'o manevrd de garnizoand e.xecnldnd o
temd asupra Ufllli sat aproape ca. acela/i
llUmt ._ sa.tul Movileni situat la cdţiva kiW·
metri vest de orajul Bdrlad.
Ce coinddenţ4 I Dar cata dtostbire I
Atunci ne luptam cu rartuşe oarbe şifie
care ne credeam tn stare a da pl•nuri tn
tocmai un.ul general, iar ca vitejit sfidam
gloanţele oarbe din puştile ad11ers1 pe cdnd
acu.m lucrul se petrecea aievea.
se
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alJ�� de
.·. : M_en rn ,· 8 .,." �cli Pl!·:m
Spet!l�guliforllor· :s!refiltc: :Şf de
scullljl c!t;;; a tl '.Carte.anrtli .care su nt
boalele c:e' bantule mallalesin-.!umea
m.uricltoare sl ·cum putem. �li ne
ferim de ele ; a ltele arată cum putem
îm bunăt .!lţ! soiurile de
lie c
trebue să ne h rli o m ca: ă im
nlltoşi totdeauna şi pli n d e voIe
bună·• cum să ne facem d e exempi u
casa �i cum s'o ţinem ca într'adevăr ea să fle, cuib de traiu plăcut
şi vesel.

l

l

:

I

,

.

i

��

la afară- JOsli de astfel de clirţl
P/ _me cu sfaturi p7n tru vlaja de toate
zilele a gospodanlor, profesoru l! Si
m lo� escu. mal tlpllreşte şi cl!rţi pe•
_
Iru imboglljlrea mmjel
săteanului şi
c� altfel e lucruri folositoare. De
pildă: cari ne sunt vecinii dela ho
tare, cum trăesc el, ce lucruri mal
_ um
bunr. au e!. decât nm.
am �u
�
tea să-l a1 u nge m_ ŞI_ _chiar să-l m_
trecem m hă r� lc1e ŞI bună stare„ .•
L i alt� ci1rj1 _ apoi, sunt arătate,
�7 e '?a1 nou m l�me,
minua.!1ţi� mai scor�eşte m1 tea o me ne asc!
?
cum poale fi viaţa m alte planete
_
ce sunt sonl.
luna şi ste le le, şi. al.
tele multe. lnaă. . .
.
Toate. ·aceste c!rţi, după cum.am
spus mai sus, sunt cu grijă alese
num�I spre fo!osul pl ugă ri me! şi oamemlor munci.ori, Iar preţul lor mic
face �a ele să poa tă fi cu mpă rate
.
d e o r! cme, Iliră a simţi prea mult
•

�

ce

c h ellui ala.

Recunoscători D-lui Profesor Sfm i onescu pentru osteneala pe care
� pune pentru luminarea şi imbogllltrea mintei slilenilor noştri, noi ne
facem o pllicutll". datorf e. dln a .atrage
luarea aminte a cltltorllor acestei
'
foi asup ra tuturor acestor c!rţl fotl�llreete.
care o. sa
re
lo

le

sftos �e

în .cas1 în sea imii a
avea·· totdeauna apr�ap"1, .prletedi, şi
sflaqlto,ri bunL ş!r: d e:.�ta .a1.em
nevoie . cu, folii, ·m!ll ales în . zii
ele'
·
marflor. -prefacerl ; ·de astht�
Ce
· relf cll.fjlle d•luf. profesor Sl"m lonescu la biblioteca şcoalel pri mare, Iar cel ce vrea sA le cumpere
· A, , fe. ave4

le gbeşle la orice librărie dela !Arg
sau oraş.
Victor AL Glinsky
in't'lţltor

Bubaelele tunantor ce sgudJJiau viiztW!zul,
pasdr.a cu aripi sbdrndiloar< ce lueta pe
dtasupta capului nostra ne trezesc la realI"'.
late cu glasurile lor.
/va ştiu · de ce-• trebuit sd sl4m aici tn
aşteplaJt mai bine de apTOflpe jum4tate. de
zi. Şi doar ln linia de lup14: nu · era llmşle.
Ba lnspre orele 10-12 dup4fdul.cum b4/eaa
tunurik se puita ln(eltge ce se petrecea In
linia I. era ln special o baterie rn dreapta
noastrd care ne asurzise aşa de straşnic
bd/ea. Umblau rlztsoanelt de par'cd erau
la dn.ematograf' aşa de. repede, veneau, des
cdrcaa muniţia şi iardşi pleCWl dtadreptal
prin vii spre a lnlocui proteii/ele trase. Ba
fntr'un timp ajunsese toiul pot spane la
maximul de iuţeald. Se isbMa tnchizdtoarele
la lunuri adacdnd oda Id cu ele şi prdpddal
de foc lnchis ln gura unui proectiL
Era altJ.ta tunet de.ţi lua a:izul.. Intere
sant de vdzut ua cum la un Wn din dreapta
noastrd u gdsea chiar tn fa/a lui an pui
de nuc cam de vreo I jam 2 metri indlfime
şi care odatil l1l lovi/Jlra tun.alui era tnlreg
acoperii de o jltudrd de foc.
Dar o comanda se aude. lndif4tdrul la
2.-100 metri. Pdnd afllhd fasese 6000 şi
ceva I Puţin Jimp şi o alld comandd se aude
Sd se bat4 şi cu obuze chimice. De la 6000
metri la 2000 metri ? Ce tit.seamnd as/a ?!
7rdgdtorii devin foarte nuvoşi. ?ragerea de
viM ca mult mai .aprins4. Total se lnl::ţeşU.
Paţin şi am tn{d.ts cu loţJ1 ce u lntdmplase
Linia de laptd f113ese rupld.
Ne venea şi noud acuma rdnd.ul. Cateva
proeclile ale arlilt.riei /namia se sparserd
la pup"n4 depdrlare de noi. Cu o suld� doua.

.
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Redactor : 1.: V. BA LAN

Frumoasă şi de Dµmnezeu bi
necuvântată a fost 1ţara noastră
intre toate ţările de i pe pământ I
Dela întinsul holdelbr ce se lea
gănă in bătaia vântului - şi cu
cari aşa de frumos s� împodobesc
dealurile şi şesurile ţă i noastre şi până la marginea 1 Mării care'n
ritmul valurilor spuţnegânde, de
veacuri cântă a ei poiveste aleasă,
ori de urci in vârfuii munţilor pe
crestele cărora dela �nălţimi înfri
coşătoare tainica şi r.ira .Floare a
Reginei" priveşte în zări îndepăr
tate-peste tot est � o nesfârşită
gamă de frumuseţi ş� bogăţii care
te îmbie la viată şi activitate.
Trilurile ciocârlieÎ din faptul
dimioetil, niunn;urul · izvoarelor„ ce
c l ipotesc io lliilşte� codrului, o
pajişte c�. flori, u� colt de cer
albastru ori fermecatorul cânt al
p rtvrghet.orti'.:.;;.' s
t
â
T''· ·11>r atltea "'ila
rurl cu ·ean „ · bunn'l tDumnezeu · a
impodoblf , ·
: pialurlie ţării
noastre.
.
Bogăţiile ei asemenea · cu nimic
nu sunt ma� prejos. Dela aurul la
nurilor de
pilnă'· · la aurul şi
argintul ' din� fundtil pământului, cu .
atâtea alte bi>gătll ne mal întâlnim.
Sarea, petrolul, cărbunii, meta
lele, codrii . seculari,
Izvoarele
apelor tămăduitoare, gazele dătă
toare de energie şi căldură. râu
rile şi , băltite din lungul tării,
viile şi pomii de pe coaste, carie
rele de piatră şi granit-toate sunt
tot atâtea · izvoare de bogăţie şi
dătătoare de· lucru milioanelor de
vieţi omeoeşţi ce sălăşluesc pe al
ei pământ.
Pentru frymusetile şi bogătiile
acestea a foŞt ţara noastră râv
nită şi de-atâtea ori încălcată de
duşmanii el seculari.
Dar cu vredoicie··strămoşii noş
tri o apărară.

r!!ţ11 �I

grati'

!

li

li

Director : OHEOROHE ARIENI

şi

cu griu,

ŞI valul sg!obla, ce saltă'n pârâu,
Şi mlădia ca aegrelo-i geno.

Şi vântul ce Tine aşa din senid1

Şi priode şuvilelo'n joacA,
Şi zori · ce slrull flori do pelin,
Şi dulcea din manii promoroac!.
ŞI largai albastro llr' do hotar.
Şi sfânta pe m!H rândunic!,
Şi lanul cuprins , de mărg!ritar, '
Şi gasda, pe prag, c'o ulcică.

dii

.
.

·

*
• *

Astăzi cu acelaş nesaţiu duş
manii privesc la ea.
Jertfa celor 800 de mii de eroi
de acuin 16 . ani în urmă se cere

poate repetatA.
ŞI-o "'.Om repeta-o
. nevoe. ,,: '' ·

de va fi

Dar în pregătirea sufletească şi
materială al acestui eventual sa
crlHciii, un ceas ou trebuie. pierdut.
Cu ochii in patru la hotare i:tar
şi cu vrednicie înăuntru pentru
întărirea el să luţ:răm.

Ţara şi neamul mai presus de
orice preocupări. Acesta să ne fie
crezul nostru de toate zilele şi
numai aşa oe vom învrednici de
faima strămoşilor noştri intru a
părarea_ ţării, iar urmaşii ne vor
binecuvânta şi slăvi pentru băr
băţia cu care le-am
păstrat
această
mare, mândră şi fru
moasă moştenire părintească : Ţara
noastră.
GHEORGHE ·ARTENI
Jndtltor

VIJeoi-Pllcia

Şi vinul ce'nueacă pojar şi amar,
ŞI steaua milind.I, plăpândi,

& ŞI draga co-lişteapt!

sub ua artar,
Şi'n brato do dor lremarândL

Şi luna•ce·aprindo c!rărilo'a crâng,
Sub dulcea·i văpao do Doamnă,
Şi •nopli de grâu co felelo strârg,
Şi rugina do codrn'n toamn!.

Al noştri

sunt mantii, laluicl şi g:oi,
Şi culmile lor pAdurlto,
Şi v!ile nrzl, cu flori de trifoi,
Şi lancilo l arg luHorite.

Hora şi doiaa din moşi ia slrlmoşi,
ŞI florile
albastre,
ŞI lroam!tul bi.iod din codri •laio�!
ŞI !oalo·• comorii• noastre I

Theodor Rosen

.

De eşti singar, punt-ţi cllciula dl
na/nit şi te iudull · singur.
Ntlnftltger/U cu semmll /dl sll fle
luminate prin lnchtiuea pdcil.

:.,.

Stl

i/Fon ciUt" juou: aşa · cam

iertam pe cel ce ne

şapte zecl

greşesc de

ne lnvaţil Domn•l no•tra Isus Hris ·
il2.t .ţl sl2 ţinem socotta/4 de cererea
din T�till Nostra, care spune •Şi ne
lar/4 noruţ, greşu/ele

11

noi

noastre, prtcum.

unde /udalltorllle

sunt

foarte rare şi pe pragurile - lor

a ats·
cut larbtl, pe cdnd la noi avi!m cllrllrl
li drumari biltute, aproaoe ntlndtsta
liltoare satlifacerll at4Jor ambiţii, care

celt mal <lese ori dac la dezastru.
Num ai

acel lipsit complect de jude·

cala proprie, poate fi purtat de astftl
de

ambiţii.

Intre

poartll un adtPllrut
daed e

amesteco/4

fereascll Dumnezeu I

dol

amb!ţfoşl se

rtlsbol,

mal

ales

# politica, sl/ h

nu e mal puţin ad.vllrat, c/J

dacll cineva te provoacll producdndu- ţi
Dar

pagube morale sau
mal e condus de

material• şi dacll

ambiţie pdnll la ln·

cllcllţinart,

eşti nevoit sll-1 a duci ln
jastlţltl, socotindu• / individ pe·
rlculos socitMţil, pentruca conform
ltfillor stJ-şl tspăştoscil pll.catul.
Na vom cll.dea tn pileat, dacll sun·

faţa

tem

supuşi.

faţlJ dt

ascultll.torl şl respectoşi

conduclltorii noştri şi ltgflt

noastre.

Ştiu prta bine, cil 11u tot omul est•

şi lnclinllrlle Iul
• ap/uat ·
spre bl11e, altul sprt rila, adici1 unul
gllseşte ca cale sil aiute pt cint va, sil
iute, sd lndem11t şi s4 sfiltutascll sprt
bint, sd Incurajez. pt cel dtsnddllj
duil, lntr'un ca•ânt · sil· facil n uma(
bl11e. altal ar• Inel/nart stl fure, s/J
prade. sll omoare, dtcl sll facil numai
rllatllţl. fn acest caz ce s'ar lntdmpla
'
dacd rz ar fi o st4pdnlu, o conductrt,
bun,

cd

gusturile

sant foarlt deostbltt : anal
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plltetf• Îl'•inf•

Jlht•11ciarl fi reclame dapi ln•olell

adicll dacd n'ar fi cirz-.a mai mare
ca noi dt cart sll ascultt1m ?
Ce s' ar alege dt viaţa, casa, saţia,
copii, averea noasbd, dacd n'am avta
condaclltori dela cari sll cutem cert
sprijin şi dreptate ?
Desigur, cil n u s'ar altgt dtcdl
colbul 1- e care· / va bale vdntul. Dacil
n' am a vea condacdto1i; care sd punrl
stavllil celor ca apucdturl rele, atunci
prlntrt noi s' ar naşi• llesbinarea Şi·
acolo unde este desbinart nu tsft pu
tue, Iar unde nu tste patere, nu este
viaţl1, şi un de nu eslt vlaţil, nu estt
nimic, ţua st destra md şi st dace dt
rdpll..
Sil crivim stapul ca albin•, furni
carul, etc. ande g/Jslm organizaţii dt
te face sd te miri. La aceste miel

· vieiăţt tot�-1n--,,„�� 77rdl11E,' 7J·e�
llacd au ln frantea
lor cdJe un con
dac4tor sacrem
cllrtia

ascaltll.

(r•gina)

caritate, cart
pe

dt ordl('tle

stro;ll.,

Untle albint lngrijesc

de ţa(llJenle, alui• fac de

ftle fae

Iertam greşiţilor noştri "

SunJ ftlrl

luncalonar l

Administrator : A. CARTU

Cu sabla într'o mână şi cu crucea
io cealaltă-47 de ani s'a războit
ln unul din nu meri/• lrt cult alt
eroul creştinătăţii-Ştefan cel Mare
acesttl foi, d. ln vd/dfor A. Carta, a
-pentru apărarea unei păr!i din
dat frumoase poveţe tksprt lnldtararta
trupul ei.
iudedtţilor, cart sunt dtslul de cosii·
Pentru reînchegarea dela 1 600 ; sltoart, aducdnd pierderi dt timp, nt:
şi înălţarea el ia· prestigiu a căzut ' cazuri, urtl, învrdjblri, nu mai vorbim
la Turda ca o supremă jertfă, ca · dt cheltutll, grijll şi oboseal<l.
pul Voevodulul Mihai.
Calea cea mai sllnlltoasll; pe cart
ŞI tot pentru prestigiu şi liber
o cred bund de urmai, eslt aceia ca
tate şi-a dat viaţa şi Domnul Tudor,
� fltcart om sll iudtct singur, mai dl·
şi Horia şi Iancu şi atâjia al!i eroi
nalnlt, fapltl• ct vrea sll facil şi nu
ai neamului.
mai alunel slJ lt sllvdrşeascll cdnd lt
Dar eroii anonimi dela Grivita.
Răsboenl, PoduJ..-loalt, Călugărenl . g!Jstşl• bunt dt fllcut, mal ales ln
raporturile cu se m en ii sili.
şf'Rovine ?

A noastră e holda

A noastră e boida, cu m ac
Al nostru şi lu bouleno,

Pentru pJuparl şi elevi

„Iuliu A. Zanne" din locillllille

ŢA.RA · NOASTR Ă.

[î

1'.BONA.MENTZ :

\

Apare de două ori pe lună

al-

doctorii

sau surorile de

lngr/jesc

P• bolnavi,

tele tngroapll. pe

al.

celt cart aa murit,

alfe!t munc•sc ci1rdnd şi fabrlclÎlld
ceara şi mierea. Aşa şi ca locuitori/
anti i!Jri, an<lt toiul tsu ln ptrftetll
ordine st asta'114nll foarlt blnt cu al·
binele din acest stop.
Avem ca şef suprtm ln capul ţllril
noastrt pe M. S. Regele Carol li. bun,
drept şi tn/elept, cart ne iubeşte gdn·
dindu-St zi şi noapte la ntvo //t noas·
frt, filndcd cu noi fmpd rldş1 şlt b�cu
rllle �l· durerile ce avem.
lal U datorll.m fublre din so/lei.
supunert, respect şi ascultare.
Dela Ddnsul şi pdnil
la noi avem
o mulţime dt slujitori al statutai, cart
au anumit• datorii

de

lndtollnit tot

ptnfra trebalnftle şi folosul n q�lra .
Ei bine. aceştia fiind oamen i pri
cepuţi şi cenşlitnţl dt menirta lor,
tuturor le datorllm acelaş resptct şi
s apanue pornita din dragoste şi na
din fric(J.
Ptntra omul cominft şi iflţtlept su·
panerta, conduclltorilor n_oştrl. nu est•
o povaril, nici o neolllcue. Omul cart-şi
ln<llplineşft ca sfinţenie datorii/• sale
de cdiiţean, cart nu umblll dapd cu
tari, dupd cillcdrl de ltgi, resptclân
du - le bucuros, nu poatt sd nu lubtas·
cil P• aceşti slujbaşi al ţtJr/i, cari suni
tnsllrcinaţl. ca îndepUnirta şi paza
legilor.
Când un popor n' a mal vrut sll.
ascult• dt conduciltorl. totdeauna s'a
(continuare in pag. 3-a)
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.,Glasul Nostr.,.�•, ;, ' ·

Cerc cultural
(Conliluuu.e din

pag_

frumos ornată. iDatoritA gust ului ar
tistic pe· c�re tntr'o aş• de largf'.
de colegla\4. Sala cit se poate de

.,
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tatea sch�mblrii fruntariilor ţării
noastre, dat fiihd dreptatea care a
stal la baza fixll rll lor, cât şi sacri
fici ul cu care ele au fost pecetluite.
A '. urmat restul programului teatru, cor, recitări, jocuri etc. etc.
cara a i m p resion a t adAnc întreaga
aslstenţA. rl!m(nlnd fie care cu cea

m ai frumoasă şi mai plll cu t ă adu·
această înălţă
toare sărbătoare cultu ra UI .

cere aminte d�spre

SATEANUL INŢELEPT

ln pinţa unoi ;ora,.J sl4k• an bolovan
de piDlld tDri lnDlrm dnunlll. Primara/
wmtJ inginerii ki,fa.la loaWU . fi li lnlrd�
·;;;,;,;-„;; p� iir,,.. tk ,,;,{o b� şi
.
cdt ar ,_14 � asta.
Unlfl,,pr. d � al boWllUUll 1reboe

mar1

8/drinu1lCii � as 114· u poaJ4 ridka
b11a1t4 ai baaitd.1 Iar

tk mii tk Id.
AlJDl ol

sd alanLu

ar

'

/llaar..i

ar cosltutdl
.

pidroibt 11 al ar co8ta

tribal � şine pe

nWk mU tk lei.

la&a •lne 1111

li POlbtJ.

f4ran şi

care

iar �

u amuktlf

şi

el

o 8/ad III lei.
11 lnlrebard atanj:i td de /Q/4, C1llll ar fare.
R.dsp1111$e {4ranill :
A,I sdpa lllllP, bolovan o groapd mare,

-Ea Dl cardfi1

nwnai

local tk pe/roiul d8/a

ai

tie pdmtJnl

1-oşi mlpi

Aşi tmplnee boloi(anal ln eroapd, I-aşi
lnP<ll,

iar rtstal

fQ/.

peste

.CO$

El iap�14 •ala tk lei şi lncll

o sal4 pe detUapra, pentra p/oNll /Jzi is&aslt.
A1a

dm T.

şi /dai.

·(dapi Tolstoi)

1

j o c urile n o astre
Ghicitoare.
�ăsare cu sQare!e, apune cu soa
rele şi nu moare nl ciodatll.
.

Ce se întinde ca şarpt le
Şi-şi Iace loc ca l e purelt-.
Cu cinci pari şi-o nula
Fac gardul cit ol vrea.
Ohli:I ce e

I

Cupon �de Jocuri
:N.r. 6
Junte 1033
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măsură ii pose,dA i>. şoara maestr! ·
Maria Cllrare - s'a pulul admira
o e xpozl li e diri cele mal reuşite. li
lJdJl
P
P
.
,.,,
_,__
UUI
U Neamţ, ca opnre la HaJll!U pentru
ransmitcm şi pe aceastll cale D-rei la r
ascensiunea
pe
Ceahld
a
.
Cllrare clllduroesele no ast re fellci tl!rl
Secfil/e U. O. R.. la1i, Suceava, R.dd4.u(i,
l n vă t4lorl l de gaz:dl! la în l! lţime.
Cemdaţi şi Vatra Domei ne vor face priAu toastat ln c;nstea tnalţllor oas
miri OJldale. ln localiidţile antk vom fi si
peţi D· nli: Oh.. Arieni înv. Vlllenl, liţi sd rdmdnem ln limpal nopţei vomfi cuar
Cujba-Tl!tl!reni şi Orancea-Rediu. tiroiţi tot prin lngrijirm Secţiilor U. O.R..
Pot uia pam ia octasld excursit şi mem
A rl!spuns D-l profesor M1h. �a
bri ai t1rpaloi didadic cari na sunt oflfer;
llea şi D-1 prefe ct N: Pruncu.
de reztrvd. Deasemenea pot lua parte şi
Şedi n ţa publ i ci se· d e schide în
soţiile.
faţa unei asistenţe e :d rem de nu
Bereta p Insigna pentru menbrii U.O.R..
meroasă cum de mult nu l-a mai sant obligatoriL
fost dat satului Vutcanl sl! vadll.
Costlll aproximati.v de ptrsoand, tn care
lnlr� vagon, lnlreţiJure, lff!'ZSport, elt:. este
ln cuvinte bine si mţite şi cu ura
rea de bun-venii . D·l înv. Popescu tk 2()()0 lei. lnscrierile pdnd la 5 [a/ie
directorul şcoalel locale, deschide la sediul secţiei U.. O. R. (d. C. Moroşonu)
şedin\a după care 0 - 1 în�. Oheorghc
Dfr Moldova
Arieni intr 'o înlllţl!toare şi docu
mentată cuvântare arată lmpos:bill
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Cântece populare

-.Foaie verde f
lT ndgard
leşi fa Mdrioard a/ard
Cd-fi anie casa ca pard I .
ardd nid
... mi pasd
Cdci acvp el vine acasa
Şi ca. tine nu
-,Şi-alJ4 Pude foi de nuc
Dd-mi dnunal ca sd
- eu sd' apuci..
„ Ba sd ardd peste
.Aid
scdpdm de necaz - nevoi!•..

-.Las4

.

nu

md lasd...

md dDc

Sd o stdng

Sa

noi
sd st4m. amtlndoi

-.Foiliţ4 foi
Ionel

.

.
. .

secara
se·nsoard I

-.sa se'nsoare. silll4tos

fJiU

Cd fi ea am logodit
Dacd el n.Jl m'a iabiJ• •
Şi � ia anal fQt din sat

Cd eu n'am Tdmas mai jos

Mai framoa li mal bog t
drum

Şi are casa peslL

a

�·�1g�;I'

Sd rad tk-aczzni4 şi ea

Ol tk-OCllm rdndDJ mea viM
Clllll . a. rt1.r fi. d de mine:.
cd
Ea tuz m. ouz mtu mdritat..•
c.ie.e deto"thlnol Vdac P.Multo
dia
e.c1.

Ca arz°!'. .de_ s'a'n:ra1a
lldleftl·

de Vasile Antohi

Reviste şi ziare.
Reco'1lQ/lddm dllduros şi urmll
toarele foi şi re�lsle prim ite schimb
şi care din eroare n'au fost truute În
Nr. trecut :
.AUR" strada Oentral Lupa 26,
Bucureşti V.
• CREDINŢA •
Huşi.

Bis.

50

Sf.

Damllra

lei anual.
•OAZETA NOASTRA• cooperativa
comana . Llssa judeţul 7eltorman.
60 lei anual.
, PRESA I.OUA " Calea Oriviţel

200

lei anual.
.SEMANA TORUL" . PlLVnel 8, St.
150 lei anual.
l/stra.
107. Bucureşti.

.ZORILE R.OMANA ŢULUr Celaru
Roman�tl.
50 lfi anual.

Poşta redactJel

Oia l i psă de spa\iu. amânăm răs
punsurile la această r� brică pentru
numlirul vi i tor.
Poşta

admlnistraUei

S'a mai pri m it abonamentele de
la u r m ătorii d-ni: Jenicll Mitache

deputat Huşi, C. Matei institutor
clip tao invalid Botoşani, C. Ene
pomicultor Bogheni· fălcl u , "Radu
c!ntăre.\ Bbeşti-Fălciu, M. hal Cos
ma învlţltor Tupilaţi Fălciu, şi I.
N ăstase Bozie- Flilclu.

Pednglnel e s e· �lndecili ·

; �.i f.oa.recl dar. ·"'iji!I p�ilcl

.� ·:

•

·

·

•

• .

•

lor se 1'll · aprind• it .-.Je; · Iar şo4te- ·
cer ·,:arl au anurl la stomah' ' cele Ya
t�ce ·la, lumea drepţilor.
.
,. mlstue greu
'
'
Cum sl sciliplm d e ·
So ia d apl masl 0 j um !tate do liognpurld noap�ea *)
ri(ă de b icarbonat do sodă. l•e cer e la

: m aţe

lntr'o larfarloar!. cu alri pentru caadolil.
aprin dem o . feştilă şi o aŞeS!m jos, Jiogil.
pat: Dimineaţa f•rfurioara va li !negrită
de purici. Este ban şi peli.nnl pr�sArii( Îll

farmacie).

Contra plstruelor
Se dă următorul leac : o treime zeamă
· de lămâie, o treime untdelemn curat cu

o

treime gl icoriaă .

Uagerea cu acest amestec

inte de culcare.

so face iaa

MufcAturl de tarpe *)

Se leagă imediat

veni o ul si

d„sapra mnş

str4as

cilturil dacă e la mână s'au
' trn ca

nn

Pe armă spălăm · mult

stoarcem

pâai

picior,

pen

se duc:! mai departe.

de

Apoi vom arde-o cn

tot

un fier

iese sâoge .

raaa şi o

Ştiri

•

Vindecarea. beţiei

prim ai pahar de b!uturil.
câteYa plcituri de;
spirt de pucioas!, de la. farmacie, care ii
•• p •odacc o. grea i! !�arte marc desgm,
tândn-1 de băutură,
care-l ja

Se pnoe .ia

i�tâi beţiTol,

Păslrarea lapteh.�i dulce
arunci

io 18 ptel e de curând muls o·
b nsnlo
san câte va.
de hrean şi se TB line la loc r4coro
Na se a�reşte câtăva vreme.

rămu rică

Oraial Satelor•

şi

·

aştemot,. sau : praful ae:.măr.;..
Di• .s1r1eaal�

Se

roşu.

Se
lac şi iajectii; dar ia lipsi de doctor fa.
cern in grabă cei a Ce am spus mai sas.
Din

.

de

c

·

lniu

in.f or.m afii

fi Sâmbătă 24 Iunie · se vs co
m e mo ra 2 0 de ani .dela m oartea
marelui aviator rom.lln Aurel Vlalcu
+ Cea m al m ar e biserică din
lume este bi seri ca Sf. Petru din Roma
în c are încap 54.000 persoane. .
• Anul acesta s'a împlinit· 20
· de ani dela moartea poetflor P.
Cerna şi St. O Iosif.
Iosif este acela care in t.9J3 a
scris ioălţătorur cântec "La arme"
• l n Germania studentli au ars
.
• a p roa pe :ţoal� . �ll�
_sqi_se0de, ind
.
· . ·.' - .
·
.
taţii evrei.. „ ,; .; , ; :
- __
american . .. . . · ' ·
.
.
, · • Citbrz-lntr'o goz�fă; ctt_.·i,; 0 11"h ' . .•'.!.A. apăÎ'ut .re:vista .• �ătaka.
·ntlstire din ·Moldova a m41C11ţd:44n4rlJ.• ! nr„pcdunle · cu un;; bogaţ;şlfg!Qe
:dt vfco t 8 ani părdnda�'i"st·' clJ-1 prea · : interesant materiaL 20 Iei numărul
frumoasă pent1a· a-şi tnchitk vlirţa ·ia ' - 120 lei . abonamentul anual. Tri
umfulul 7 B ucureşti.
mdn"4sllre -·a ţ tlros:t actsis/. locaşşi s'a lnscrls l·J conservotor ca gtl11dal
jlt La 17 Iunie 1 933 se impii
nesc · 44 de ani d e la moartea ma
poate, cd .odattl ar puita dtvenl şi ea
relui . poet Mihail Eminescu.
stea de cinematograf.
• l nă ili mea la care s'a putu
• Conducerea soci et llt i l cult;.irate
sjunge pân ă acum cu aeroplanul e
Iuliu A. Z anne din satul Săseşt i jud.
de 1 3.41 Z metri.
fălciu; roagă pe to\i .membrii societl!ţii
Lucru l a cesta 1- a Ilicul snul· tr e
cari au imprumntat cărţi din biblioteci!. de foarte m ult timp, să l e cut un englez .
j(t A apt!lat • Poporal R.omdnesc•
înapoieze societăţii spre a fi folosite
nr. p• /linie. Red'1cţia şl administraţia
şi de alţi m e m bri . Aed cari au p i er·
• ln zilele de 4 şi 5 Iunie c.
a avut loc la Călăraşi, congresul
anual al ligei Culturale.
In aceaşi zi oraşul Călăraşi implinea şi o sută de ani dela inliintarea sa. A fost un grandios festival �ultural la cari a luat parte
întreaga populaţie a oraşului.
• ln cursul lunei trecute s'au implinit 800 an i dela moartea cron!carului Miron Costin.
• Cel l\lnllil automobil a fost
construit la 1898 . . c:l�.d'� � )nginf!r

I

.

su n t

a le cu m pă ra . R ugă m stăruitor ca
până la data de I O Iulie toţi cel în
cauză să sa conformeze acestei
dut din aceste

anunţări.

cărti.

obligaji

iti De curând a apărut "Cuvântul Invăţătorilor" organ de publicitate al Asociaţiei Generale a Iovătătorilor din România scris de cele
mai autoritare condeie ale acestu i
distins corp. Urăm viaţă lungă şi .
deplin succes acestui nou confrate.
X Cu începere dela 1 Iulie crt.
cht briturile se vor efteni cu I l eu
la cutie, adică cutia de 3 lei se
va vinde c u 2 lei.
+ ln România apar 776 ziare şi
038 reviste.
• ln Japonia oopalafia sporeşte ln
mod ingrozitor. · Se nasc pe etos 240

copii.

Atelierele Grafice N. PEIU-BArlad

https://biblioteca-digitala.ro

e:ara OhiJlla Ilfov.

S16tu!m pe loji cel dor n i ci
viată mai înaltă şi Jo spe cial
fruntaşii viei I d e la s alt-, de a
folosi cu uo ce as mai devreme
binefacerile radiofonici.

o

�

de

pe
se
de

1.J n aparat de r adio e tot ce poate
fi mai de fol os în gosp od ă ri a acelui
ce- i dă mâna de a - l pute a av ea .
Se pote auzi multe lucruri
moase şi inăltătoare.

fru-

� Duminică 11 Iunie 1933 cu
ocazia împllnirel a 70 ani de viaţă
a ·fost sărbătorit de întreaga olldalitate română marele nostru savant
D-1 Prof. doctor Marinescu o glorie
a ştiinţei mondiale şi o ml!odrie
a geniului românesc.
Să-r dăruiască Dumnezeu încă noi
puteri de muncă, şi cât mai mulp
ani de viaţă.

Noaviad g1rant responsabil, ft•carc rlspoade de

elace scrie
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socoijflceel nai . CAlll
randiihlli at'11· 1a· nbi '!n 'ftitll� Nici
şti, :
slrJl�lh na ,ne� .cere ,a14tea gtl• i vl!IAtori : Oh. -Mihallescu-·Roşie
rnnlil, ·dacll ar ,u cil suntem oa- IPenlşoerli- Otetenl, C. Purk�Vutcarii,
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Tlnefl-d cuYltttul.
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Bllrlgari

erai i1ait1.-tŞI aipa/a o solemni/<lU tkoae/JiJa. se simt de aui cari aJl avaJ ocazia sa lL se gdndea a/anci desigur daaJ tn cartea · :privefle de. la o dÎs� tn ajard de:: locui
Simi •li ·oaun \�i m4 gdiidue la ·copiii ai : lrdiascd.
. sorţii li va fi sc:rU za mai cala lna1od414 ·ande proedilile se sparg ridicdnd n.ori de
lnti'adevdr ceva nou ai ln fa/ti de aici scdnliarile acesllll pod. Drumul la frtloarw:e
deatand. Ce leqie de istorie, aW!au.ei aian.d
tpraf ş� fum ln .<tridentul sune/ al sdtiieliJr
ln fo(4, c.Jnd/
'!iorice miMI, privinîe lor eraa ' tnainle t:ilci deamm ll1Z mal poţi · zicr: a-i spre casa... A I .Era o /rimeril. prea tnd•pdr· \raple t1t mii şf ·mii de· liactlfi. •· ·
Puţin · limţi· ·şi rm se . mizi• vl:de aproape
alrau s,,.W' '!""('a
l pe azre rui/f41ik de:fi1ak ln ·dreapta su ce•i fir sldnga ci nzunal ll·Î tata. Deci ca gdnli şi sufle/. tnain/e.
amuk Şi azkgririiâ •treceau gnJbirrd p<Uul . ,la d" fi·ce-i ,ta nor. Tot ce vd vedm vei
/n/rardm ln zona de /up/4. Pdnă aici mai .nimlţ.. ./ii o·.rfuue. .de, fum şi un docol rit llln
şifie ·11e·'trrltil:-··1::1 lrit: i•' te -gtfrftlttrolfl't·
pane ln comparaţi.: _poziţie, Jrrurwri, apt,
spre a ajunge c'an CLas nmi de.vreme a.colo
lot timpul linişte. Ne oprim P"fin pentru a
padari, baloane. aeroplane, tic.
unde alţii st sb�Uaa ln eru[!la lndeşlare a
veni an. trimis al. noJtra das ln dJa.larta Rt :tuptdtorii din acele Iran.ştie de pe coasta care
unei lllpl.e pe v�/4 şi pe moarl.e,

Dar iaJa-ne pe o ailme de ande mi de
p<UW spre ll3rurţit se zdreşte apa Sitelfiilli
etlT<•ll tnJUuie pdnza sa argintie dea/angul
unw şe.s lntins sclipind cu pUtere la razele
soartlal tare · 111· (ZUSt timp se g'dsea chiar
ifeasupra :eapd/aA
ldrlk se cksckid larg şi ifepa1U. Odzilor
li „ prwnta ,o. noua privelişte. Noai
f. r c"'a deosebii
zonlurl �n tDliz

Şi apoi priVelişka-i attU de lnlins<l şi·noi

' '1tV1km .aJil/ :dr sas.

Ddnt .pesle demente dt arlitnu p113e ,tn
poziţie de bd/Jze gala de a sUS/in• lapia
almu:i t:dmf evmlaal ceu tnainlate ar fi
ddte :pnte eap.
De .aid ./napnn .a scobori priJt ponoare
ta vale muednli pe margini de rdpi .prd•
pdstiaast:. Smborlrta ·• eam annoioasil. dln
caaza patdd prea �ri. Aj1mşi
la
.Sp.r Sllll PfUt 1l1idL aml pan a-;s<'tnrb64· poaku eoasld, apa <1Uor1'a fdnidni aslflm ·
ai :p4m4llJuJ.. ..se z
drue tfoa4 ,balbane t:Dptive
pttra se/ea aue devefri!efoarte mare, soarele
(iflllJ1iJa)" tltlitak1 ai iloi afiqi.eaii ru oiltilit , fiind tacmai tn pdkrra lui. lve odihnim pakif apfllu· Ufelttba • /JiplJrltwft spre a n• i fiw şi apoi ne lndrepl4m spre apa . Sirt:talJU.
·
Trupe de pioneri lu:rau ·din nlspa/rri la
l4ta •llimi>l> :.lft ifreacfmndrat 1'11 01Pfi1Ual
/mpJlr4/ld. {4{. lrl/tlql. . pua buu :ca . � aici (lfkrnerca de podari.
·
·
Se
ft1=e pana alunei vreo trei. O /aardm
lnai�ie. tilaiiitarra o /
aci ire"buind a u feri
·
spre cel mai principal. Alri an tififer pro
c4t mai mult
Şi ,de la . noi ..rptrl;.eilirtlte 'oulUxll/Jane babil ronumdmrt al au.st puncte de trecere
nt laartl ln· scris
de nwru:k un/14/li
nue,şti 'o/ţ :ie g4ses.c � . fa mare.d.ep4rta.re
de· noi şl iâtr t11z1•accuqf inmlre /a11nda-11J · la i:an ne daam qzm lf"eftdlvrzl care uam
Pand de
par'ca sab pavaza lor. Na ith> am ilar ta
Apa Sirt/JJ/JU dupdr/ta acum numai, uit
amiaJirea .mutoi, tâJl4 lila:IUi simi ceva .
doa4 ţdrmllli pe eare o deosebi/4 •ia/a se
den<bit fn, mine.I
Sunt/.ucrarl aue na 8t pot povtfti ci numai · petrecea. /nld.ial pa. laJ4 # uttinudl Fiecare

ori·

jos

trecere/
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glmen/u/ai.

ln lam:il
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rilcoan. In dtpdrlare se aude
ceva din turn111.âd unei lupte. La catna sute
de 7ttt!lri mal ta •ad de rroi -,, targa! Mdrtl· ·
şeşii. /n gara ardl ceva. Pare a ft ofab,r!cd <
·
de cherestea.
Fl4cdri/e şi fumul se ridiaJ cu puk1e sore
nori. F(){:ul se ln/eţeşk, desigur spre sa/is,
ftUfia celor ce-/ aprlnscstrtl şi cu darere
:pentru noi
Venind trimisul n.ostru .ai o a114uz 4, ne
afrµalar4m -mal ma/I tn 't1l11Cf!• o -po;�·se .
· deschide lnainlea n.oastrd d/Jndu-ne pulinţa
a privi spre Panda antk avta to o lncde: ra1e mre chku tn a tst ti.mp lnapuse.
Un cioroi puternic sgudul vdztfalutl. Lunca.
. w emul d U prdangi plllemi<. Bakrîi/e
sire (cele raseşli) tleschiseS<.focul. Ale ina
micaJal rdspunseriJ tnda/4 li din ce ln _a:
: to'trd lud ţlf'Oporţii tnedt numai pe�'"i.e vrt;o ·
. 20 minaa v42iluhiil se ·mtrenwra de a/4ta
. /JJMI.
Ce .Privelişt.e I Cu tdld Incordart qbserv,am. .
desfdfurarea celor re se petreetau. Şi ce
proporţii iaJl aaste /JJc1uri ln ockii cetui ce

..

https://biblioteca-digitala.ro

c

c

Ma·

·

•abia se mai 1ntrez4!eF ? I Darfoad se . ln7
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Jron/Jltui.
SunJ acum cd/cva ore de cdnd-�asişl la)
• la aceastd lncleşlare. Şt focul.-u ·· ·.1ntefiŞi;,
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razA

ln clrlion:li .sltălw:itori
i�awneca părul pa spate,
. iar aânii-i .ademenitori
tentau ·privirea spre picata.

Jean Pdltonfa .

cu tot focu/ utigdto1 ·d•sdtis tMUf"4 l•T de
c4Jrt ·t1snarile -n.oaslrt :anfi.1Ufiene J/in, tzHa·

naastrli
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_ rt;'l'llil·

�9

·
'.�av--"'1!iC,..� �! � .,.

� mile�1l>".
e-- ��)
•tid, zic bltr�7. 11e . c;e -� a PDI! ln
lei"' acest . aJ:Jlcot7.l>eiilrii'cll 'lilihea
.,..,t 'tfue -ca"911hlt '5e ijatll ''pe 'o:.;
noare. · kfa era eue pe �
'.„
'""' .,.te '� tpapoal!l!l8 · ;:n-s.
nti-,'
1
Dale de o<ivlliz•Jfa .�, �laaM. 1,
. Tofi .eiplor.atorii,po.�lesc .<lli Ja
Indieni, la ,J>ieile rQtU, .cuvan'tul . e
_
cuvlnt,- ,1 m are ' le•a„ fod-nlf�
acestor ,islilbatid� . r dml• r nlinic i
se :calcl. mai Jl.fDr· ,de �·
cuceritori· declt cuvAntar-ciaH 'Ii�
Tot aici." avcJ · lor: . tleap4r(in;, , de •irii
mosu/ fo&oterun/. -Andrium :dia · R'J!L„ ,V�
ndUri �are avasue comanda lntrtgu/Jll.· tJe.
14şanunJ şi"'" a II.a :ii Joi cd P' fa tlL"IZfÎ
•=ne•din ii :JDl.ta ,.,i 1nfrw*• 1111pOUnfca
moar/4 au1.a /l!rllt nzunde nq>UiUr.
(A �zat/ovit
plin de-an obaz Ta a/oa// to·

s/4 zond, rec.ştsc a"şi continua 111e:Uul J.a
di�&(ia - OTOŞDlu.J T�clJLia.
ş.- ud ln aua dinrin•af4 , şi o pdnză de
cea{d d•asd d•sfdcuffl. <Uasupra cdmpil!Î,
lacnzl flznd ·/a" yJ, dimin<fd.
Iii 3M tlaptf a az Optq<1 ,,UUtlliela tfoflr1rbe
LiniJtindu ·se /Jzauri/e. ne.am conJimzat
şi. tl cwn lll 1111 p/Jtlt»i. de ·imnfiJ. Se. zi� ri
rlrumu/ ·tm;dnd l1rin mai.muil• ·sate fi IDaui
ar.fi fost deam</ ai ord. _Mihai Mtazal.".
fntdlninrl p< tot drumulpopllfa(i• civi!A cau
RegimenJal din caTt fdua parte deta,•a
lngrozi/4 IU bubuitul Junului �u/a slf s•
mmiul ·rn care 11fiLgtU""" .fiea; tlfa'a.spzu
refli_giue cu o parte din avaJul ei pdrt!siml
c4 „ gdse.$1• fn bzflCll .• P.ddarmi". o lAA&Jl
ai ln r!Dre" sufl•t şi c:u groazd pe faf4 �
p• malul d• diMolo al · SiretalaL
mai scampt /ocurijiec4raiLl dirt. �I - ln ·apro
piue de n.oi, an balon coptiv - (romdnut}
Am /aal-o lnh'acolo. ln dnun am ·u.ail
„ ndial fa Indl/im• d• umk sd .poa/4 ·do-· . plin JdrguşunJ/ Nit:DTrşti, localiU.U 'faazk
mina lmprtjurimik cu obSt!rvdrilt ntttsart sus
drdga(IJ. Mulţf panzi . fi /cad< tmJlte ,,;;,
peddnd toate mişcd1tte /dail• /ll inamic.
TrWJnd p• suadd, popula/ia ru-a .pd1'cu/
/1U1f! ai pr/ririk gd3ind pm'-4 · 11 rmidlJ ,de
De jur(mpujur milrali.trt ptnfra apdrart.
lnzb4r{Jd/aTr fn noul -"""'oii: '« ,,,,..., k
P, cdtr.p şan/lzri cam şi loak·r11llk te,,,,,..
ajlltoraria alo1 de .P' front_.
lui folosite pentru addposlul cailor de la
Alai . (inu/a soldaµlor cdl şi .asp•c/U/ ct-1
acb1uie. Ori cum /i-ai roti ochii, ori.ce ţi·ar

�

eşl ln cale. totul fli spun< cd te gds•şti fn
zona aldturatd fronllllai.

Magdnd ma.-

deparl• am r!DJ şi pesk

trupe din .,. Bata.lioantlt de Marş• care adJJ·
_nate tn jurul edit unui ofiţer� eurdtau dife
ritt spedalitdţi. cari dintr'o zi lntr�lta. pa·

iLau fi nectsare pe front.
/a/4· ne in fuu ajunşi şi fn sa/Jd S. d•
unde avea sd ni " indiaf
iet:Anli tktaşa=nl
direcţia rtgimentului sdu..
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pe anuriisofdalilot, auo1'4p.,U.,,_112 nD
.e. OL <hD
r.fdaaa ca.CD4WJitli;au3/4.-s4 f
nz4
se6ire mai impozant şi sd inspirt oarecare ln·
cndeff! „,- ardombi ·srlfldt1frrI,_ petltru ·an

tMfkau armek acestea norta·pqii.m1tTal/ur

,,,,,,_ ;in/TtlS<- usjg""'11#1f. lliMi .,.,,,,,,_
Toi acum prin Ufile duchi« „- palul

toar•. ,tk -la caledn1 . �i fiMa teqia a elnit
sdi, Na şfiu · cuin prin frlpril' •m1'ii, lu·
v•rf'1l- ·aun lnir'o . şaud4 prinuud, .a ./aJJ4fd·

._-

,�

: .\. ·

11

·
care rămân acasi •or gbl no sprijin
nepreţuit în sfatul in.!(itorallil şi cirjile
· tmll·prelege1ttnl!mapa.şl1\merlea•·
pe care le vor cili in tlmplll liber, ·c:ttltivându- � e siaga �.
•
Cu toate aces!ea ne .pllngem ci
.
Pă antal
11 _ "1oastre :e ste ... de m. ; . lncmţile mul.
a_i
„erg �- Caaza ?.
.
tias ş1 bogat, SJ>Cil "'t '1'otu .trăl .pe el '° : Ne-am
-iratft>begliflfle·'-"lh! mal sus
·
popalalie de tr�i ori mai numero�să şi de
filndcli
n'avem
grija celor suDete„li,
_
_
zeee ori •mai . bin e ,d ec:âl - lthm _ no1 .asthi. ,
mărirea ţiril şi prin moartea atâtor 511 1 0
celor =orale;: · 1vâJurl . Mie iae·a
Ca doyadă ci este -aşa, vedem sub ode mii de •llejl p• !root, dramul era desschimbat
calea
-.cea .lnmJl.
cbii noştri ca m sute de mii · ite lr!illi ·se
cbls in toate direc(We, Deaceia cei mai
imbogiţeac în ţau :aoastră . iart11ei dio .., .
Ce fa.ce m.ariaa rul .cilud .,valuri
mulţi dintre absolYen\il bani ai şcoalei · ia .an s.1.Mcim.
nlţprasnice se sparg pesfe el· 'I-l
.
·
D eaceia trebne sa
• ne p aSall>
• ·do parer
•
pnmare eraa ladramall spre şcoelcle seea
slrea:tl fata7 Caulli ·de 'l ndllfll apl
pregăteau pea1 ro roI uI . ci _·• _umal ·la acţiourol dace · •laja.·cea :mal·
dulce · �
clUIdau, .care ii
•I · cu ea 'f"l·,._8
1
T•· c-alll
�·
„
„ -,.. - 11
1
..aceast.a să .no
·ă
•
de htac\ionari al statalo!. Astăsl locurile
slrl lun1. •Dar,dml �.'ori ..alu
I
ti · p
p
)
s'aa COIJ!plectal, ba avem mii şi mii de
calli:sl zlltlclascll .l'fallni ·i:lm11kuls•oarel o aesecah de a nţie •ftlll :
tineri care au terminat şcolile secuudare
mul cel -.bun ;sp:re porl-7 -Ca .aehli
agricultura, meseriile şi ne&oful. Deci,
pentru acestea__ să � .
şi aninrsiUţile şi 1r11-şi ghesc nici o iailatliusolll,,trage declrmli IA.dreapta
Altfel •om fi toi mal 3ăracl, :Stdinll ·-•
trebaiaţare. Oia acea•til cauz! sute de
stlnga şi revine la cku mul cel
•or oăpidl, iar urmaşii noştri ..,, .•jimp , .hkD
. şcoli secundare s'aa desfiinţat, Atonei ce
•
robi la el. Veţi zice : , Dar ool 1111 Tedem \
este de făcut ? Undo se •or daoo copiii
„Acelaş lucru trebue-,ali 'lacem · "i
că produsele ogoraloi nostru 1t11 - are l'"'I )
• aoştri.? Dar mi rog, tar& noastri nu:nal
meseriaşii oa IUi ce lacra, Iar negustorii f ;noi. tnceplnll de -'tlaerl ,dl • dacii ·
dea faliment"? Da aşa-esle.ast4zi. O crld ; -vom lmhllbtnl- C1Dll greu >ne <Jbt.do fanctJonari are ne.•oe ? Şi şcolile na.
ele.
în toati lumea, armare a relelor aşcziri : !J;hllm • de ;
mai .pentru pregltil- faacţioaari sunt bune?
d• du"• ra•bnlo.
,.,_"" '· apa . aa •.au.a14 -P=ru
--•
Ioa14 �
•""
A 1051 o plrero foarte greşită despre
Ace ta iasă aa va cltn:a. Timpnrile ""
şcoali pini ac:am. Aceasti Id ele treboe
llU4 7 .Credinţa slrdmoş•asaJ Iar. f"n/m
•or i adi opta şi •a li Iarăşi bogijle şi . le·w.1.r.
A
�u .daal•âtşlre. schimbată. Şcoala preg.11ricire. Ace•tea aa •or c!dea ioaă dia cer
,CERCET Ş/A".
t�le _şi -trebuie să' pre gilrască pe copil
'Busola e �gea
-pemru·
ci, l e •om câştiga noi pria munca, pria '
ntru
·
oato
p
t
· ...,.oile yleţii. Voi da ca pil·
price perea şi prin economia .noastd.
f cari am' jmat. :Bate ·an -oblceM:t""""·
ţj
:
Anglia
·care este una -diaDeaceia pria şcoli, prin. 1D11Dci şi -pri- : · ·nic Ia mame clnd 1„1 1nvalli copil;:
di doai· ri
cepere să c!otA m să preg.ltlm un •lllor ' -11 a,a, slei ••a• clici dupii cum le
tre cele m ai ·bogate tări ele lnmii, este
plld de lot foiai de şcol i practice : . mal boa copiilor noştri şt oeamu!DI vei' de.prlnde,:94a :veLllllmJlea
ll toatl .
nostru.
ele -comerţ. de meserii, de ·mariai, de
· 'ffata. .Ap e depriiiderea�
.
V. Plnsarn
lecit· ek:. Acestea pentru b!ell. Iar P„.
.lalli · acum vom vedea ·1nsemnl-·
lastitutm-Blrl�
ba hit -alte -=1 de !olari de şcoli lot
U Iunie 1933.
ilepttilderll
şi vor ciuta sl,Şi

rl� ce o ilmelliifl •j9:11mp · m ' •-•·
rlAOl.····cat ,1 : asupra mijloacelor
Alt! ţari vrcdoki de dat ca ptldi este
.,_...re.
Baa.cmarc-i, 'ţzr'I miei mult -faţi de �oDil•'lnfelegerea „1 -clela ...nod- · ·
"I .tot agricol.I.
lat•«p care �aM1fa ·ol'lllJI - · . mâJlla
la ..ac:e&SIĂ tari .na .uisti . 1 eştiatorl de
lln• ·•ual de acflun- •ouilor-.
carte. Iar tinerii du pi ce an terminat şcoorg.-. oBcl� atarnl stguranta
lnllitilÎlrii petjc01ahd· 1le -c·ere· V9 · .file ·cele -mal -lnalte '80 iulosc la casa pi·
I
fi amenlnJatl .•c.eadl :POJnthrtle · rlatee.Ci "1Î · culll•i ca mulii râvnă şi
·
ln ae$ de rllsllol.· -·
· .prlctpcte ogorul, cresc •ileie şi păsirile
CONST, TH. MOROŞANU
cele m al de sol şi indestnlead co pmda-

de

,

rl
p�
· „
fe lurl le -..
T mllrhm!!le :::!
„„u ·- ...-.
.- ',. -'te
,1 pllslri din belşu_g la casa om11lui gospodar. In celace ne prlve.te,

folosite la •l•tl
·pe:nlr:u . a .ne agonisi .cele trebnitnue .şi .a
scoate la l•ial! toate boglţiile
' Cel

de perlcoldl � ·o -.menlnfll,' l!Ftimp - glseasei dni1Dnl prin �are !l latre ·fn
.de � "1 � '" � .de, · tupta 'llefll. Dar ei sunt iaci mi�I şi un
apllnu:.e,P,�!te :face uz, falll de arma
.cu.oase calea cea. mai buni, Datoria aoaSchlmţi:ll� �-ira -lri.
' tb:I, ,a indtitor;..- .,1 a părinţilor, ,este
Gal!� *'•< li!Oll P.aţduc . a llqlDl, ,d.i i ladrumăm, ; lncolro ? .Dupl rilsboi,
orgattisnndâl cfi-eane· -efeete 1'111ciad rimhes• 11titea locarl iibere, pria

mlitoare: lmedl)de sau tardive.
.
uu„ ·hă. ·general• de dolli!li .'
Ble
s--'

,,.�
.-

. ·.

�::i.�
:;= V
.:.t;�;
1
-au r,'iilif
ll -

noştrii. Şcoli practice de eiricaltură, de
comerţ. .�e :meseril şi de toate meşteşugu.
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Pentru plugari •• ete„t

„Iuliu A. Zanne" dl11 localll�le

Sub condumt!il unul comllel al Socleli!Jll culiarale
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Apa.re de dou� ori pe lună

Com. Bliseştt _-· jucLi FiUciu

·

·;:

�t?-a

•

-::; : :

�

• „ i ·; ' ;·: . . .

.-;".> .h·tnin '9J" '!"!".1 ·ţ.cv
:,r

, ·.- -: 1',

.

t-) ' .3...11' 1

„. :

;• , .

GO Ier

•

·„

100'...
80

•·••·••

•.

•naftcl•rl fÎ_re'claM• tia"-i1t„.olall
:

„

· Administrator ·: A. CARTU . .

..

Măreaţă şi înălţătoare zi iD isto
ria neamului român�sc !
Zi de adâncă şi mimoasă· adu
cere aminte pentru top acei ce
li-a fost dat ca s'o ţrăiască în bu�
curie şi deplină sinC:eritate !Prilej de înaltă afi)"mape a unei
nestrămutate legături ' ce-a
existat oricând la noi, intre
Rege şi Popor.
Punct de plecare �entru o
mai sigilră şi- mai deP,lină con
solidare sufletească iDtre fraţi.
Binecuvântarea celui de
Sus a fost şi de rân4ul acesta
cu noi-făcând din fiua de 8
I un i e 1930-o mare jŞl ale115ă
sărbătoare naţlonaf>;romilnea, "; . :"I.! � . : : ;. 1 .
scă.

· · ·cu:'

1ui.. ��„ i
...

acestui vrednic popor peste care
Biserica noastră a orânduit a se
a�ea să domnească, El n'a prege · pâzi de c r e şt i n i patru posturi pe an
tat o clipă de a-Şi asuma această , ,printre care şi acela al Sf. Apostoli
înaltă răspundere în faţa istoriei, ' Petru şi Pavel.
Aces� post variază in durata sa
deşi momentele erau dia cele mai .
: fiind în l egăt ur ă cu data Sf. Paşti.
gre_le cu putin!ă.
' Ei ' începe totdeauna luni, după Du·
Urmaş al fericitului Rege intreminica tuturor .sfintilor ca r e cade
: dupâ Duminica pogorărei. Sf. Duh
şi durează p ână la Sf. Apostoli Pe·
·
r tru şi Pavel dela 29 Iunie. A ce st
! · post nu este a şa de a p r u ca postul
:; sf. Paşti.
E l este . în amintirea postului
� pe care A p o s I o I i i l - a u ţinut
:; când au trimis p e Pavel si Varnava
.�[ la propoveduire (Fapte Xlll-3) şi
i, pentru a ne învrednici de darurile
: �: Sl Duh , îm�ărtăşite nouă la sârbă�
. t oa r e a Pogorârei.- Sf. Du]1 { fapte 1 1 z.5) şi a ne î ntări i ntrâo sele.
Posturi l e în număr de patru în
�aul unul .-an, au .fost· arsnjate-�cu
multă inţelepciune de Sf. Părinţi şi
iu care creştinul trebue a se mJir�
turlsi şi impărtA,i. Dacli creştinul
ar, urm a totdeauna acest s fa t. al· bi
sericei. a se îm păr tllş i de 4 ort :.p�
an; nu ar mal fi i:axurl nenorocite
c:And cr-eştinil · d intr e · noi mor. ne•

ii
;

f.�
l

��'

- 2.ff""a''
niii'U�
p

„
p ân d is e
ridicat . pot� ·:; ţ;
w·
slava:. şi. izbânda,,,,celui , yenit ,
ile văţm"ihuiu . ia� no- . pe
ian
bucurie :
tiibttor · fă '
te"iPlînl'eztf

arlp

,

� �Jeii
i;

�

� :Jacd�)lor<;de
' ! (jţ!iU·
S<islfţ.a ";�li�� :"�aiiJiâiit°'Tării

pi:e01fll;şi m�eţja in�lăţo!ifel .
atmo5fere in- care s.a făcut .
proclamarea · Sa ca Rege a.
tuturor Româiillor a fost pen
M. S. REGELE CAROL li
tru M. S; Regele Carol ll do
gitor de hotare Ferdinand I, M.
vada manifestării celor mal vil
şi mai· . putefn ice simţăminte de . S. Regele Carol 11, • a inţel �s di �
- şt
_
moment a-I h un va1mc
primul
dragoşte"şi b�curie cu care a fost
.
cr
0
'
0
aşteptat, lat din p�iteâ naţiei ro
1
!
:
ne ale tutumilne a fos! cel mai ci!lduros, mat
rora trec de acum în bună parte
sfânt şt. mai de preţ omagiu adus
pe făgaşul realizărilor.
Tronului· şi Regalităţii.
Binecuvântat fie ceasul care ni
L-a adus !
•*•
Peutru opera pozitivă care s'a
Vlăstar al unei dinastii cu adânci
săvârşit în ţara noastră în răstimşi puternice 1 gături în sufletul şi
pul acestor trei ani de la restau
inima acestui , popor - El copilul
raţie _ la ziua de s Jun i e, zi narăsfăţat al fruinuseţii munţilor no- ţională care înregistrează marele
ştrl, al codrildr, al apelor, al dol·
eveniment amintit - pe răbojul
oelor şi al c
vremii, în gând şi suflet cu toţi
purilor noastre, n'a
fii acestei ţări cari din inimă do
mai putut înv�nge dorul de cei în
resc prosperitatea neamului să
mijlocul cărora crescuse, şi ale
strigăm :
cărora nevoi Şi dureri le cunoştea
Trăiască M. S. Regele Carol li.
mai bine ca oricare altul şi · lnţe
Gheorghe Arte ni
învăţător
legâod marea chemare a vremii şi
Văleni-Pălcia
a misiunii pentru care Se pregă
tise - El vlne spre a ne fi cu un
1
. /'11p/ns de mc;na Mea dragoste dt
ceas mai devreme cârmaciul iscusit
şi îndrumătorul . îri!elejit care să ţarll am sosit ln mijlocul poporului
ne conducă cli încredere şi devo
Mta, sprt a fi conform f4gl1dain(d
tament P.e anevoiosul dar binecudau, pavaz4 flului Mea şi strajll
vântatul drum 'ce duce I� biruinţă
Patriei" .
şi înălţare.
lncrezător în• dreptatea celui de
CAIWL AL II- iea
Sus şi în puterile de viată ale
RWet,f 1UTUROR ROMÂ�ILOR
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Dea.cum
regas1t1
Ne-al
· noi lvrem
·
re„ porunca.
fArA şovli.
poporul.
Şl"ntreg
slmJlre
şi
doruri
ga.ndurl,
ln
Cu forte noul, ln zori va NmuncA„
e ghi
e o
Unii
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r n Gh or

•.

'•

, ,, -�

Perevenii
căUe văzduhului.
din aburita
zare
prlmAvarA„
noua
de
sol
Tu„
Al
lnvlras
de dorul
aJ dragostei
lnvlngător
pestesfAn.t
slmtlrlle
a.mare de ja.ră„
lmpUnlt un
vis pe
pe care
lntreg
poponil
·
fericirii.
calea
Ulcut.
liAlAllmpletea
lzba.ndll un vis lnvlegea sfllnUl-a ihu,
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mărturisili Şi neîmpărtăşi ţ i ,de ani
întregi„ Atunci pă ca tul nu este al
p�eotului ci ai creşti n u lui, care nu
a a vut grijă ca pu ru re a . să- fi e pre-. .
gătit p e nt r u drumul de veci. Şr val
de· acel cre·ştin · car e trece în viaţa
{
· de dincolo, nep regăti t · ct „ această
Sf. T ai nă, degeaba. s' a mal nllsclit
şi degeaba a . şi mal trăit.
Dar mărtu�i.s irea. în fi eca re post
. are m ar e l e avantaj căGi.. ge putem
' aduce aminte mai . uşor: de· păcatele
sâvărşite, 'deci putem avea un bi lanţ
mal exact al fa;itelor noasfre. .
M ărturisirea de ma) multe ori pe
· se aseamănă cu p răşi lul popu
. an
şoi ul ui . Dacă ii prăşi m de mai multe
ori el creşte frumos căci · nu· mai
este înăbufit de tot fe lul de buruenl.
mal multe"orf
. Miirturisioda._ne·
' · P!' an, păcatele care sunf 'cii ' liui'ii�
enele şi ne foăbuşă salletal, nu se
„pat înrădăctiîa; ·iîdAnc · în suflettil iid-'
sini, Iar sulietu['debaiasS:t.. dO. aces• tea îşi po a t.e Jua �.l>Qrul. �ti.f fapjel,e.
.
cele . bune �l- 4l'sl!du� r_!>a��Jr��
- . Dec!' d iie.·mărturisim ·ş1 în. .ppiitul ·
Sf.. ţ\pos�o11 ' Petru· şi Pavel ' pimtr.u ·
ftilosirl n' osfru suflett!!t_Jl.'! '.)„ 1 .:. ;;_
•.' � 'li� L

u

_

.

.

·
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Populaţ ia civilă in răsboiul viitor

Deşi c on d ucl H ri i mai tuturor carabine, ostaşul poate ataca sau
State lor se slrlduesc din rllsputeri
este atacat cu aşa zisa .arml chl.
sli ajungl la mijloacele "cele mai __miel•, cea mai nouli dar şi cea
sigure pentru înl ltu rarea rlsboae mai periculoasl . arml de rllsboL
Cum tn viitorul· rllsboi aceastl
lor viitoare dlntre popoare, totuşi
arml va fi 'tulrebuinjaUl'�t tadrep·
convingerea
generall
e�le
el
PACEA nu va putea sl fie asigu· tatl cu mal mult succes asupra
populajiei civile, este bine, ca a·
rată de cllt prin armate înzestrate
ceastl populaţie civili sl fie p usl
cu ,SCULELE" cele mai bune.
tn cunoşlintll, din vreme, de perl
Şliinla a pus la tndemina arma
colal care o aşleaptl..
tei o noul .SCULA< o noul armă
Rlisboaele de pini azi au fost
de luplli, tn afarli de cele existente
purtate numai de elitre annate,
Inel din timpuri memoriale.
populajia civiili av8.rid doar grija
DacJl slr�moşii nOştri se· duceau
sl procure aprovizionamenle de
la lup tl inarmati, pini tn dinfl, cu
ghioage, securi, c oa se sau slgefj, tot soiai.
asUlzl, pe IAngl tun mi !ralieri sau
Gratie desvoltllrli uimitoare a
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CERC CULTURAL

Duminici 28 Mal 1 933 va a ve a
loc în s a t ul Vutcao!,•Pălciu cercul
cu : t u ra l r eg ion al .
elitre p reşt>d i n te l e cercului

Lectia p ract i că

va

linutll de

fi

Văleni-Pălciu D I in vl!\lltor Gheorghe
cultural

Arieni directorul foii n oast re.

ln continuare D - 1 subrevizor şco

ş coa l a primarii dupll

care v" urma

a D - lui

conferinţa didactic.§

profesor

Şcolar Neculai Bălll

Ş col ar Petru Popescu sau D-f
S u b re vi zor Şcolar Mihai Coroiu
zor

progra·

mului executat de e le v i i celor doull
primare din s a tu l V ul ca n i .

•Catedra"

sir. Caza Vod4, 45

abon. 100 lti QJUlQ/.

Curierul Coopuator• sir. Stoica Lades

abon. 200 lei anual.

•

Ce/alta" cam. Teliţa jud. 7altta, abon•
80 lti atUJal.
Cavtt.nt Bun• Sfanta Patriarhie

str. Cuza Vodd,
Barlad.
- .Foaia plugarului• Bulev. Domnita Ele
.Documente, rdz4.şeşti"

57

TZIJ, 9 Constanta, abon. 80 lei anual.

.FtU Ftumos• stl lascar Lupa Suceava

abon. 200 lei anual.
•

001janul" str. Unirti,

Marza,

str, Col.

21

Ap. Du-

abon SO l.ti anual.

�/n preajma gdnduJ.u;• sir. Oh. lazdr.
I! Cerxtluţi, abon. 30 lei anual.
.Lumina• Parohia CosltŞll jud Tutova,
abon. JO lâ anual.

;

.Lumina Tt."nutlu/uiJ -- Arad
„1Wold�11a liUrard • str. Unive si/4ţii, /9
.CernAufi, abon. 60 lei
an.ual.
.
�Ntaln.lll Romtlnesc penim popor• Bulev.
Sthitu Mdgureanu.. I Bucureşti, abon. 60

an u n 

prieteni

Orientdri' - .Mointşli jud. Bacdu.
. Opae/llf satelor• Valea Caprei jud. M�·
hedin/i. abon. 30 lei anual...
,Omal'-Calea R.atbui, 32 Arad.
,Prt>a ' -sv. Şt1ban Vodd, 6Q fiitşti.
. ,Fdswral ortodox• cam. Budeşti jude/a/
Ilfov, a/Jan. SO lei anaal

lei anual.

Odată cu ac„asta fe tra n sm i te m

şi sincerile noastre fel i ci t ări.

•

Chitila jud. lifoo,

,Popo1ul R.omtt.nescabon.. I 20 lei a1UZal.

,Ptlrodava• strada Ştefan ul Matt' 66

. Revista pentru moralizarea dtfinu/ifor•

Piatra.Ntamţ, abon. 100 ILr anual.

Ministerul de

/ustip1,

pemltndare/or, Bulev.

Direcţia generala a
JS Bucu

Elisabeta,

reşti.
.R,vista noastrd' strada /. C. Brlltianu,
Curtea de Awş. abon . 80 lei anual.

jocurile noastre

.R<Jsai soare• Seminarul llologic greco

ŞARADA

calo/Jc Blaj.
.,, Şb"rea• str. .Romd.nalui� 7 Arad.
„Sdndlatea• sir. Trill.lnfului, 7 Bacurtşli

Prima parte o căia\!
Când voiţi să \"ă spălaţi.

a bon. ISO lei anual dac4 se fac mai mult•

A doua o glls;ţi acasă,
Ba mal mult I ln o ri ce casă.
Ambele de veţi lega

va

abonamente.

„Satul" str. Prelungirea . Polond, J 3 Bu.
cureşti III, abon. 60 lei anaal.
ltaslui
• Sentin�la ortodo.uJ. • lipovdţ jud.
,S/Jigdlul OltaLui" R.. Va/ua, a"bon. 100
lei an.aal.

da.

11. ENIGMA

O l i teră din p r af S• h; mb aţ i
Ş! o p a s ăre o să cr�a\i.

•

nduţ.i, abon. 80 lei

III. GHICITO RI
I. Cu cât se măreşte c u atât

2. Slabă şi subţire

3. Cine n 'ar e suflet
Şi fu r ă dela a lt u l.

e ma! mic.

BaLev. Schitu Md

anual.

• Vtslitorul sutelor• com
. Boroaia jupeţul
Baia. abon, 60 I.Fi anual.
„ Vesll bund • cam. Ordjdana jud. Buzdu
abon. 60 lei anu.al.
.,.Ztlmbtl de soare' co1;r.. Ursoaia jud,ţ.ul
Olt, abon. SO lti anual.

--===::g:::il!::g::;::::;:=::::----

Grei cercei mai ţine.

la ce dai d ru m u l
nu oade j os ?

Tlnerimra Romana •

gareana, 40 Burureşti, abnn. 150 lei- anual,
Piaţa Unirei, 3 Cer·
• rointa Şcoalei•

de V. Ţ. elev L. M.

!
JI

str.

Se ian urzici tocate mărunt, crude,

din

I

Cupon de jocuri
Nr. 5
;
Mal t9�--'·�

A p a r a t e de R a d i o

Ultim a noutate cu înlesniri de p la tă

La.

V.

St arad a

COT ALA.

Şt e fa n ce l

VA S L UI

Ma re

--=!== ll::i!i:==ll=-

2

Păduchii de găină se sl3rpesc

a) Stropind bine cu var stins coteţul lor

după ea�e se aruucă dia belşog praf do
var prin toate colţoriJe.
A doua zi se face la fel. şi'n urmi se
mătură cu total cc e ia cotef.
b) La l ocul aaomil node găiuele trag
să se tăvălească la soare ia tărnă, pttnem
multă cenuşă cerauti! şi amestecată ctt
un puma de floare de pucioasă (praf fiu)
cenuşa când ou·i soare poate fi c�ldoţi,
Toţi păduchii diu peue vor mur!.

Alungarea f 3nlarllor

Targul fiul

„lmkmn.ul• sir. Leon. Vddd, 4 Bucureşti.

dor d i n Vllleni.Pălciu cu D-l Ioan
.
Olaru invllţălor Voineşti. laşi.

şi

93

„lnvd/4torul Tulcean" - Tulcea.
„lnmugurin'" - Fălticeni,

sluden\I la l aş i ; D-ra E uge n ia Teo

Gh'ci\i

Bucu

/aţi.
„ Carente şi ldti.• Corbeanra fud. Vlaşca,

w!ndrumarta Vdlcei•

toare in satul Roşieşti Fălciu cu
D-1 Andrei Bucures.teanu învătjilor
ldrici . Flllciu i D - r a Maria Diacoou
din Viltoleşt�l'lllciu c11 D-l Vasile
Necula· din Dodeşti-Pălcfu ambii

mân ă

plirli şi tărâţo ori urluială l parte ames
tecate şi cn ceva 5are.
Dăm de ajuns seara şi dimineafA vacei.
Va produce lapte mult şi bou,

Zeamă de cănepă verde, sdrobilă, pusă
pe farfurii sau befe cu frunze cu tot pnse
pe lâugă ferestre, pot, alunga fânlaril.

mitrescu, 13 R. Vi1.lcea. abon. 100 /ei anual•

D - r a Vero n i c a ldriceanu învăţă

Nume de sultan

R.egele

•

cu> 46 Bacurqti li,

Florile rupte şi puse iu paharul cu apă
durează mult dacă pouem ia apă na prai
.
de aspirină.

Spre a da vaca lapte mnll şi bun

Cuvant Md/dowiesc•

Bulev.

Conservarea florilor în paharul cu api

Oalaţi.

•

,,.lsvoru/ Tdmddairei•

Logodne

I.

Piaţa Unirei, 3

!fuşi, abon. SO lei anual.

L a o foaie cum e . G lasul"
Scrisll chiar pentru fliran
S"au lnlovllrllşil doi dascali
Arieni şi cu Balan.
DelabArlad

Avem deostbita plăcere sll

.Calendarul Popo1ului"

�nu1uţi, aboMmenllll 50 lei anual.

abon. 80 lti anual.

EPIGRAMĂ

tăm logodna următorilor
din c e rcu l foii noastre :

sir. Pomal Vuite, /6 Ba- .

, CdminaL Şcoalei" str. R.omdnd, 51 Oa

nescu sau în li psa D-sale D-1 Revi

sco•i

,Bdrdganal"

reşti li, abon. 60 lei anual.

La şedinţa p u bl ică de după ma si!I
cuvântul de deschidere ii va rosti

dupll ca;e va urma restul

curqti 111 abonamLnflll 80 Ui anual.

•

u n i vers it a r Mihai

�alea.

D - l I ns pe ct or

...
„
„
„
....
„
...
,. ...
.
„
„
„
„

Carol li, 67 C/i4inda, abon. 120 lei anual

lar Teodor Tucanu va vorbi despre

a cti v ismu l in

SFATURI PRACTICE

Reviste şi ziare
primite la redacJle

lndepărlarea mirosului oral
al picioarelor
freacă cu o cârpă uscati biue, apoi

Se
o cârpă muiată , io rachiu tare de
d„ojdii. Se fr�a<'ă tot locul cu miros urât.
cu

Poşta redaclieî
D lui Profesor V. Ohiţescu, dirtctorul li

ctu!ui din Piatra·Neamţ,· Frumoasa şi bo
gata activitate ce desUşuraţi la Piatra

Glasul
oe bucură şi pe noi Fălcieoii şi
NosÎruc ce apare pe meleagurile •copilă
riei o.... s'ar sfmti oaorat si ..-A: mai ducă
"din ciiud iu câud cu•Aotul Dv. plăcut şi
dorit, po la iubiţii sAI cititori .
Banii trimişi s'au pr!mit şi vă malţum:m călduros.

Conlra mălretll

Luaţi o mână de brustur şl băgaţi
iutr'ua pahar umplut pe jumătate cu api!
şi jomitate co. oţet de vio.
Dopă trecere de vreo S zlie, do.pi. ce
plauta s'a pli!mădit bine, vi! lrictiouaf1
pielea capoluf, Ia fiecare doal aile cu
această apă.

Chil penlru lipii blanfă

Se ia albuş de ou, .-ar stios de curâod
ceva brânză-se amestecă bine ca o cocă
şi se aplică imediar Iuire părţile rupte
presându-le biae una in alta şi legândn-le
strâns.

Plslrulle de pe laJă

Se spală fala ca lacrimile (zeama •il•i
de .-le câod se tae primăvara.

Scoalerea mucegaiului din beciuri

Se pune în mijlocul beciulo.i un vas de
pământ ia care . s'a pus J l/, - z kgr.
sare, dopă mărimea beciului.
Mai dinainte să fie astupate perfect
toate eşirile, gesmnrile etc.

Turnăm peste sare 2 (două) kgr. acid
.sulfuric şi fngim reped.: îochjzâad aşa
hermetic. ta urma noastră.
Peste 4�5 ore aerisim şi măturăm.

Se ia uotdelema bua 75 la sută, ceară
a1bioe 25 la sotă, se topesc şi se uog
uşor armele.
Sau se pun io apA: de var acele unelte
de oţel şi (ier ; cari trebuesc păstrate.
Apoi se usucă. Ouresza arii de zile.

Spre a nu rugini armele

�epet4m rug.f minlta către d-oii cola
boratori, ca articolele ce oi se trimit spre
publicare, să fie cât mai scurte cu putioţă·
D-lui D. C. Cozma, Galaţi. Am primit
. cele trimise şi vă maltamim căldaroa atât
pentru plata abonamentului cit �i pentru
buoct'e dv. cuvinte ce Ic ••ctl peotru :101.

Poşta admlnlstrat�el
S'a mal primit abooamsatele
mătorii d·oi :

dela

or-

Prefesor V. Ghljescu; directorul llceO.lui N. D. Fotin, Oblleşti R..·Stlrat; Am
alui din Piatra.Neamt; Inginer Victor Gnţâ,
primit scrisoarea dv. ca toate cele trimise
Bucttre�ti; Petru Mariaicl, agronom reşi uo iertaţi c.l din lipsă de spalitt. au
v'am putut răspoaO: în ar. trecut. Suntem
giooal BJscşti·Pălcia ; Ioan Olaru, iuvA·
iuciintaţi de colaborarea dY. şi vi! multuţălor VoiueştHaşi ; Preot Vasile Ciobaau,
mim, - aşteptând câteceva pentru fiecare
Villoleşli·Fi!lciu ; V. Surdu, invătJ.tornumăr. - Deşi uecttaoscut dar •'•li imBarta.Jsmail ; D. C Cozm•, Oa!aji ; Vapus ateuli•i uoastre pria Jncrările Irusile Necnlau, cântăreţ Huşi şi Libri!ria
moase şi plăcuto ce ue·aţi trimis chiar
âr lad ...,,""'
mi scu
p�
o�
dela incef
"""
�
;
B
n ;;�
""''""'�
·;
·�
E���
' ""'
l.""'""',,. ""'
;�;
""'"""""'
""'"""""'
""'
""'
""'"""

Ştiri şi întormafiî
t
JO Mai, sărbă oarea
Ziua de
noastră n3\lonală care întruchipează
toate ziltle .d e glo r i e ale neamuiui
nostru, a fost sărbătorită cu un dec
sebit fast de întreaga su fl a re ro
mânească şi dinlluntru şi din afa r a
ţ ă ri i .

9

Marele lnvdţ3t

D-l

Pr,iftsor

N!·

cola e lorg.i !2 fost ales mai luna tre

cutd mtmbru de onoau ·

al -accdLmiâ

g'ectşli. /ncd o cinstire ce prin O-sa
ni se aduce neamului TJoslra.

+ Aceiaşi cin st i re ni se face de
căt re academia d i n Madrid (Spania)
în pe rs o a n a marelui savant român
D·l profesor doctor Marinescu.
41

Conducerea societdţil culturale

locale. aduce frumoase mulţumiri D-lor

Ioa n C. Gherasim şi Ioan C. Vlasie
pentra cd au lucrat în mod g•atuit
/.� /eg1lul a ppte v ofr me di11 colecţia
fulia A. Zrzn11e P1avtrbele R.omânl!or.

+ Ştiinţa noaslrl! medicelll a

pierdui pe doi mari fruntaşi ai ei :
dr. Mina Minovici şi dr. Ernest Ju
verll. Cel dinll!i mare medic legist, el
Il·lea slrl!lucil chirurg.
+ Tot în cu rs u l acestei luni a
murii

Spiridon Pope s cu

https://biblioteca-digitala.ro

un

m are

iubitor a! sate!or fost director ge·
aerai a! înv�\ămâotului pr i m a r sub
Spiru Haret.
41 La 8 Iun ie crt. se lmolirresc trei

a11/ de cdnd

M.

$. Rege!< Carol li a
Re•

fost p1ociamat ca R.1ge al taturor

Io cursul acestei luni

mdnilor.
itJ

M. S .

Regele Carol li va f a ce două vi.z il e
una în o ra ş ul Cernău\i şi un a.. î n
Jugo-Slavla unde va întoarce vizita
M. S. Rege l ui Alexandru care ne-a
vizitat în cursul lunei Ianuarie 1 933 .
itJ Ziltlt aCf stea se va sd.-bttorl de
oficialitatea noastril, stJp:dmâna cd1ţei
şi sdotdmâna luptdui.
41 L egea convers'unei aşa cum
a fost statornicită de Parlament, va
fi în curând cunoscută tuturor.
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EFTIN şi BUN
vinde MAfiAllHUL Of MAnUfAlTUHA
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B A RLAD

•

Co l tu l pietei - BARLAD
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mai bune şi

timp�

aşteaptli alte

oameni care sli-i infeleagl mai în

\

far.5 .frumoasli

Suntem lnlr'o

şi

slraci şi

neclijlfi.
Fel de fel de necazuri le stau ln
cale.
Arii, samlinl şi când sli recolteze

de exemolu cereal.ile, ele sunt
sepie de coleoptere (un fel de
cllrlibuşi mici).
Daci creşte porci, plislri, nu s e
bucurli ş i n u are nici u n folos, nici
pentru mâncare şi nici pentru vân
zare clici încep sli moarli din timpul
verii iar râpile şi ma�ginele satelor
focare de infectie

ndevlrate

suni

pentru

necontaminate.

localitlifile

doilea.

Şi aici venim la cazul al
Care

sprijinul Şi lndrumarea

e

care vine de sus 1

Unde-s benefi
ciile inocullirii fli.cule la timp şi de
cei ln drept şi in putinii sil le facil 1
Din cauza atâtor greullili şi pa·
gube, jliranul suferli ca Tantal (din
mitologia greacll) care era ln apil

pânli la gât şi striga •foarte tare c li
mo are de se te.

o

Cu pufinl bunll.voinjl s'ar putea

important

răs . oiai

tuiascl ceva cu masa şi glizduitul

a-Cestul

unele

rdsbo/a. La

oronunţarea acesti!l zile, /tlrrl să vrem

ruamu.Jal

cafc:l vedem cdnd
glorii, rand fnegr/J de
trtcutal Istoric

chemdm ln minte

nostra� pe·

strilluclnd de

VILrt[:ia soarlti,

hdrtlzlţl dt Damneztu
vtclnl namat; duşmani.

nildtjdea

�

trimis timpal

tn

tnsemnat

noastrtl tn mai bine. Ne-a

s'a

dat ziua, ce

re

istoria

ca JO Mai r866. Atunci

ţării noast

prinţ pentru

ne-a 1enit dtdeparte un

trnbdrbdtare,

conducere,

avem ca

stl

ne-a

Tot Damn zea

al

aşa om fost

fiindctl

tn

care toţi

zi este lncepalul binefacerilor
au ven it de atunci focoace, căci

tşl pusertl

speranţele. ln

adevăr a

ceasttl
et

noul Domn Carol I, aş.J fel a condus
ţara.

Încât

aceasta

ln ce mal mart

a cdptlfa/ din

Încredere

ce

tn braţele

şi virtutea fiilor săi.

noştri au

cel

mai vigu1os şi

din

lume, străbunii

din

Cobo1itorl

mai nobil popor

dovedit

ca

moşttr.ltori

suntem vrtdnici

infd

prisos

ctl

ai aets·

fora, aşa ctl la JO Mal I 871 se impri
md pt tricolorul nostru , lndepmdenţa • ,
cart

pe

ru>'ânt

coa rdtlt

t /tecu/ reptdt d e popor
inimti salt şi aceata nt-o

poatt spune oricând

oart

Vidinu!, Griviţa,

Rusciukul,

Smâ ·$Vzu!,

au desfdşural

câttl bravurtJ

dorobtin/imta

noastră .

şi-a vilrsat sângele pmlru patrit

şi pentru noi urmaşii lor.
Dar mai

avtm

un

10

Mai d n

cdnd ţara noastrtl captitil
un loc de cfoste p!/ntre ct ltla lte ţtlri,

anul 1 88 1 .

fiind Întl/ţattJ
tar capul

la 1angal de

ţtltil,

•

Regat• ,

care pântl alu'lci se

t

numea Prir.cipt Dom ni or poartil titlul
de

•

Rtt/'< " ,

tncununându·Se ca Rege

al Românilor. cu coroana făurittl din·

tr'un tan ct a fost luat dtla Turci fn

timpul răsboiului.
ln ziua dt IO

iată frumoasJ dintr'ao sat îndepărtat.

fiecare sal, lot mai

se portau delicat cu

pufin ar costa decât pierderile ce

puteau mângâia. Atunci

podar anual, pierderi ce se ridicll
la zeci de mii de lei.
Findcă acum e momentul prielnic
de a se face inocullri, ruglim res
pectos pe cei ln drept de a ne bu

- Taci, draga mamei JIU mai

însă ?Ot •eDÎ ziJe grele, câDd
- Apoi

nt-2 IJdus În ţara pt

Mai. noi stJrbtltorim

precum şi

Aetstt /aplt mari istorlet et nu St

et

ţard

Carol I� lui se

a

dL/a

ftl săi.

ta

veci să fit printrt noi.

libertate, în

t

Vorbe cu tâlc

Când în ghiarele durerii
Inima ta geme'n piept,
Alinarea să li-o cauti
Doar la omul întelept !..
Vorba ce ti-ar spune-o prostul,
E o vorbă fără pret :
ln zadar ceri mere bune.
Dela mărul pădureţ !
„

De beţie fugi departe, Chiar pin val cătând scăpare :
la pahar lc'neci adesea
Mai curând decât în mare !
Vasile Mililaru

Că guvernu-I la strimtoare
Ci deorgescu pe cât parc

N'o să iotre'o asanare,

Că Popesco do la gară,

E la Banca populară,

Care a'are para chioară.
Că gAlna cea motată
De la formă căpătată
La ;Plămănl e atlicată,

Şi că moaşa comunală
După ce mai e şi cheală
e pe faţă liberală I

De când na mai soat parale
Pe la cârciumi vezi jurnale
Şi ia rafturi sticle goale.
. Cârciumaru 'n prăvAlie
Stă le �adio şi scrie
Ce-a mai dat pe datorie.

A găsit acuma leacul,

De când dă 'ndărăt ca racul,
Pace muzică săracul.

Iar ciorapul fin, nu-i şagă
Petişcaea ca o fregă
Cn-afe mămăligii· I leagă.

*

*

Când s'aduni e o jale
Nu di5Cută d e sarmale
Ţara ele pun la cale :

Io mătăsuri cadrilate
Şi'n pantofi de lac măi frate
Cu dlcâele crăpate.

După chip cunoşti o floare
Ciocărlia, după cânt,
Aurul, după culoare,
Iar pe om, după cuvânt !

Vrei să scapi de-un om nemernic ?
lmprumută--1 cu parale,
Şi ai să vezi că niciodată,
Nu-p va mai eşi în cale !

n u- s

Are vizite acasă
Când pe coana primăreasă
Dacă nu pe jăndăreasă

ŞI la sate e schimbare
Ai s- o •••i de s!rbătoare
Dat! naibii fata mare

Ioan V. Balan
iod ător

Dacă ai, de azi pe mâine,
Totdeauna câte o pâine;
Dacă n'ai dureri în oase ;
Dacă ai un bun stomac
Şi picioare sănătoase.Nu te poti nu � i sărac !

eu

V. A. Gheorghifă

Şi cu gura să no dri
Când le Te•i fumând . flgări
Şi asv.!rlă fum pe dri ?

. Mtmorla lui şi et/;Jr a s'aa ier/fit pt

cdm.pal dt laptll ptn r

ins!

Piatro dici mă rog ?!

Se maJ luod la coafori
Se mal rad la şut>şaori
Aoleo, păi să n u mori ?

şi prin

abţinut

da

Si!lgură,

eşti

. .
.
Madam Du?id. de ce nu mai faci ne.
gustorie de ouă ?
- Piotru dici mă rog să mai fac
oighistorie ?
Când is ouăle scumpe an se ouă gii·
oele şi când se oo.ă, is ouăle ieftine !

Cic'aşa-s cu pijamaua
Şi se'otiad cât caaapeaua
Parc'ar fi Irod cu steaua.

bun

Romdn s'au ptbtcut sub buna chlbu-.

increduea

avut eul

- Tu

singură !...

Nu rnai aa deloc sprioceoe
Şi co .-ax îşi dau pe .gene
Iar ia casă'5 cu i5meue.

răsboiu.

Rege

mai

.•.

- Nu face nimic, ... eu sont singură....

Poli •ă fli la Bucureşti
Sau in sat la Andrăşeşti
Să tot stai să te cruceşti.

regalitatea cart tSlt rtzal/atul aetslu/

a marelui

am

- Nu pol dragă, nu» încă îmbrăcată

Nu mai e ce-a fost odată
Când bunica era fată
Iotr'o lume aşezată.

din Caft! au pur·

datortsc isiJf<ţla actslor fop/t

copii

Un moldovean merse la Craiova pentru
nişte afaceri.
Pe o stradi lclforafojclf iotâJoi un pol
de oltun plângiind. Făcâodn.i-se milă, se
apropie de micat să-l mâogâe :
- Ce te doere băeţeşule ?
- . . . ăăăăă . . . nn mă dosre nimic
ăăăăă . . •
- De ce plâogi ?
- . . .ăăăăă. . . plâog. • .
- Văd că plângi, dar de ce plângi ?
- D'al draculni ce sunt ăăăăă . . .
. .
.
Pani, deschide te rog, strigă Maica la
uşă.

Nu mai e ce-a fost odată

1877-7 8, inlemtlnd dinastia romana,

lnţtJ.

avea

mireasă c'am m a i fost.

Proprletor-V61enl

oricărui

vei

copii.

Gheorghe Mjhailescu

mintta

plâDge,

căci a.cama e bine şi petrecem cu toţii ....

sli nu mai lrliiascli fliranul în mi

din

mama

intervine

soacră :

cura cu prezenta D-lor şi a face
ca sli nu suferim atâta pierdere, şi

pot şluge

nunta ;

mireasa la

iasă ea plângea de atâta fericire şi nu o

le sufere fiecare sat şi fiecare gos

proclamarea independenţtl,

Toti

Un fl!cău de la ţară s'a însurat cu o

medicului veterinar plus lncli o si

ces acest• faplt,

urmând unul

1877-1878,

dt la

Pllnsu l unei mirese

sl se pllteascl şi sli se mai cliel

făuritorul principal al răsbaiului dtla

stlrbiltorirr. câttva· faptt• ln legdlurtl cu

chiar rezultate el

lmbălsămată, ersă şi îngropată. Ce·i

au·i r.lu.

bine,

se dli gratuit. Dar chiar dacii ar fi

pentru

s'o îmbălsămăm� sau

R.!spansnl a urmat recomandat şi urgent:

în producţia Ilirii ca sl

culări la timp. Serul dupli cât ştim

ringă

ardem,

s'o îngropăm ?

de a S(t Iace aceste ino·

tne1gla romdntasch,

tradiţie n.Jţlonaltl

o

- Soacră ta a murit subit. Ce să fa
cem ? S'o

veterinari cari au un rol aşa de

de foame şi de sete ca Tania!.

ziu'.l dt I O Mal,

sale din Bucnrc:şti, următoarea telegrami :

pentru uşurarea lor.
In cazul cu lnocullrile, acum fiind
şi timpul cel mal potrivii, lndrepllim
d-nii medici
glasul nostru cllr.e

picătură de apă la ; gurii, aceasta

ln

Un t.iioăr go podar primeşte dela rudele

pentru noi loji daci s'ar face ceva

intervinl

Pllns oltenesc

s

şi ar fi bine

face mult penim ei

zerie, sli-1 umple roşala şi sli piarli

obictl!J dtvtnit

Telegrama căire
un ginere

Tantal 1 .Credem cil nn.

fugea ca argintul viu,• iar când voia
să se culunde doar o prinde o pi-

cu

fie oslnditi ca

sl

Clici când voea sli ducii cu pumnii

10 l\'IA.I

COLŢUL VESEL

se relrligea şi

apli, ea

Oare flranii

deaproape nevoia spHjlnindu-1.
mlnoasli, lnsli cu fltani

clituril de

şi el rlmlnea pe usna!.

Iar tăraoii stau de- o parte
Cu paharele deşarte
Şi ascultă ca la moarte :

Şi s! Tezi flăcăii, vere
La picioare-au jambiere
Iar la cârciumă beau bere.

Cum pe sârmă, dracu ştie.
Cum de urlă'a colivie
Din Berlin o tinfonie

Ca o creastă le stă .treaza•
Şi i\i cântă de Sar8%e
Cum a dat in ea gălbe„a.

I

Lelea Safta n"a rămas
Mai prea jos şi fără oas
Astăzi e madam Ispas.

ZIUA CARŢll
Sâmblifli, 20 Mai. - .Ziua Clirfii
Româneşti" va fi sllrblilorilli in toată
fara, cu concursul scriilorilor, li
bra ri lo r şi editorilor, precum şi' al·
inlregului corp profesoral de toate
gradele. Ofi cialifalea va acorda dis
tincţiuni pentru cele mai frumoase
vitrine de l ibrlrie . Se vor organiza
vilnzliri de clirfi prin chioşcuri spe
ciale de către doamnele şi domni
şoarele din ora�e.
In Capitalll, s!rblloarea clirfii se
va bucura de un fasl de osebi t.
ln ziua de Silmblllli 20 . Mai, la o
rele 11 dim„ se va deschide în sala
Fundaliei Carol I, marele .Concurs
al Cllrlii", ln prezenta suveranului.
Vor lua cuvilnlul ministrul inslruc
liunii, reprezentanlul Academiei Ro
mii ne, preşedinlele Sociellifii Scrii·
lorilor Romilnl, delegaţii editorilor

https://biblioteca-digitala.ro

Şi astfel astă•i lumea toată
Nu mai e ce-a fost odată,
Cică-i mai „civilJzată•·
Oia

.Ţiirlaismal11

Blirlgan

ri

şi libra lor.
La lealrul nalional în foarele de
sus şi jo s, o l ibrări e feslivli va fi
deschisll publicului dela orele 10-1
şi 4-7. Scriitorii şi artiştii vor primi
publicul iar auto rii vor acorda au
tografe.
Librliria festivii esle organizată
de d. Soare Z. Soare şl pic torul
Traian Cornescu sub auspiciile So
ciellllii Scriilorilor Români.

ln loalli ţara clirfile româneşti se
vor vinde cu un mare rabat.
Academia Românii, Fundaji a Ca·

rol I , Fundalia Briilianu, Cartea
Româneascl, vor deschide expozijii
de clirli în afarli de !oale edilurele
şi· librăriile din Capilalli, care vor
da o slrlilucire deosiblll vitrinelor
şi aspeclul magaz i nelor.
.Ziua Ciirlii"' este cea dinllii slir·
i şi va tnsemna o
bltoare a c l
datli de pref, ln isloria civilizaJiei
româneşti .
dia .Dimineaţa•

u turi

2

HGlasul'-'·Nostttu"

credinţa' n Damntuu Tatdl, a sufail
Chinurilt dt martiragiu .a, lai.Brlln
tnchisoare, darert prin omorârea fiilor coveanu st! fie ptntru noi o vu·p i4:i/z,
şi ginul/or sili mai p1esas de toate · pentru ptJstrarttl. crtdinţel.-�/n 1atlll
şi-a dat viaţa , tn chfnu;zit ctie mai censc, Fiai Sila Mdntuilorul )sus
grozave · pentru apdrartu drepttl crt
Hristos şi tn Duhul Sfânt, cart - purdinţt a ltgti crtştintşti.
cede dela Ta/dl, fllndcll credinţa. 1ste
A suferit mal mult cu drtptul lov,
arma ·biruitoare cea mal patern/cd in
care numai a fost fncercat ln crtdlnţa "rlce timp şi'n orica loc, moştenire
sa. Ptntru aceasta Sf. Sinod in frunte sfdnti1 dtla strdmoşii noştri şi uvem
ru /. I. P. P. S. S. Patrioh au luat obligaţia dt a o ldsa ntstdJmatatd
mdsurl ca Constantin Brdncoveanu sd f urmaşilor noştri.
fie lrtcut! in rândurile sjinţilor biseIoan V. Balan
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G_RADINIŢA DE FLORI
Nu se poate :z:tce ci !tUntern gospodari,

fără o grAdio4 de pomi, noa de zartavat
şi o mic! grădinllă de

flori,

împrejurul

O-t eu

mântui este aşa de bi necn•ânt at do

casei, mal alts ia ţara ooasţrJ, unde pi.�

pentru bogătia sa. Spun acei cari au pă
şit hotarele jării şi an colindat alte lări,

că no exisi! căsuţă cât de

miel!, umilii
ci.reia si no

.şi sărlc4ciosl, irbprcjorul

xâmbesscă din

straturile

iocoojurate

cu

brazde, dulci măonochinri de flori.
La noi ou stau. lucrurile

tocmai

s:-;a.

Cose fromoose, pământ mult şi productiv
mila Domnului, ins! acoperit cu bo]i ml·
rri!guoă,

holere şi alte plante sălbatice

care daa mirosuri. urâtr, de parcă ra si.
oe ars te cât de productiv · este plmâotul
nostru. iasă să oe: arate tot odb:tl şi cât
de pn \i n ştim s!-f blosim

această mare

c"alitate.
Omul s'a ia!lţat dea!upra t:ituror fiin
ţelor ou aumdi prJo mintea

sa ascutiti ,

p:: cale de iavenţii, dar mai mult

poate

prio operele eşiti? din simţirea sa.

Trecutul Unui neam şl chiar a unui om

după f•ptc le c,ite 1dio - mintea '' sufletul
său. Noi judecăm , ostăşi aşa şi judecăm
greşit. Cine mai •brbeşte de Balş. boe·
rol co s'a opus la , unire �1 la lmproprle
n u se ludcci. dupl situaCia

rnateriaJI, ci

tărirea de la 1 864, cn toat• ol nea 80.000

de

lălcli

şi

cirie nu-şi

aduce

Kogl l 

cu drag

a m inte de faptele l"ărel• ale lui
alceanu? ·

doYedit o înclinare• patuaicll peatra
Slrăbunicii şi

străbnnicele noastre ••

frvarea framosoluJ„

col·

c11m ou s'a vizut la

alte neamuri.
Te olmesc cerdacnrile, porţile, troltele,

fllatânile de pe plaiurile Olteniei prin arta

�i răbdarea pusă Iii lucru. Iţi Iau pri•irea
alesllurJle şi

costDmele

de pe plaiurile

Mnscelnloi, Neamţtilnl, Boco•inel.
Dar

cine

si. le

mai

când aceste comori' le-am

ID·

iaţeleagl astăzi
şi in·

vândut

gropat . A fost poate tot ce a a•nl mai

de preţ sufletul

nostru. Dar node· mai

este obiceiul creştinosc şi toi odală

fru

mos, ca icoana să fie_ i:o conj u ra tl cu flori,

iarna de mioti, simi*oc, romaniţi, busuioc
Aproape ci .5'a şi Uitat n u mele

florilor.

O grădinilll do fieri lâogă casă, este

crnl cel mal plăcut şi cn rezultatele cole
mai fro:noase pentru s!oi.tatea

ooastrJ,

pentru educatia proprie şi a copi i J or noş
tri. Florile corăjă aerul şi0I parfumează
dându-oe săoltaie. Intre sufletul omulni şi
floare este o le&:ătnră tainici

ce

poate vedea, dar se poate simţi.

ae cultivă sunetul făcându

I

ou se
Floarea

mai bun, mai

duios capabil de ioa�e sacrificii. DoYadA

este femeia şi copilul care este mai

neros ca noi şi are inclioatie spre

ge.
fl0rf.

I

ţara node legi.tarile din familie sunt sşa
de puternice, c! s'ar plrea de oţel.
La noi, isprinm şcoela primara, liceu)
'
şi orice şcoli vreţ;, firi si cturoaşte m
nomele florilor, dar să le colti•Am.

Dată Io seama elevilor o grildinijll

face pe copil harnic şi-şi •a da seama cu

ciită. trudă se face un lucru şi atuoci ou
vom mal vedea barbaria de azi a copiilor
de

a

str!ca�totnl. Nu

s e parc el există

vi

o iorudire apropiată între copil şi floare
Eu văd în roşul
copil, in albul

muşcatei bazele ban

tuberozei

pelija

fragedă ,

ia petalele crionlnl puful crtl al

părului.

S!m!natt flori pe mormiote, cinstiod pria
aceasta pe cei ce ou mat sunt. S!măoat1
flori lâogA c•sil peotrn a fi mal s!oltoşi

şi mai buni. Si!măo&jl flori la şcoolă Şi
biserică, pentru a arăta cinste pentru ele.
Mirosal florilor va ajunge pâoi
cerului.
(.-a-arm• grldioa

de lepme)

L.

în slava

Nastaae

lovăţător

Primăvară !
Primi.veri, prîmlvarl

Te-a adus Dumnezeu iară ·
Pe la
Toate

noi. - Şi cum ven!Şi
le · inoufle\fşi.

suflare

Codru lui i-ai dat viiată
Şi în sufletel e noaatre
Câmpului i-ai dat

Ai adue din nou aperanţl.

ti-af

Primăvarl, primbară
Eu

face o rugăminte

:

Cum stingheră eşti pe lume

Tol astfel, te rog ferbinte ;

Să ne-aduci bolfug la vară.
"Lanurile cu bucate

Vii cu struguri încărcate
Şi m ai adă primăvară
Linitte şi Săn ătate I

Const. Posloleche
Ajri.cllltor
Vlleni-Filciu

Strigături în horă !..
Floricică de hamei
Săracii cioarecii mei

Cum se u ită la femei

Şi femei le la

:i I.„

Când văd furca şi cu · fusu
Par'că mă mănâncă ursu ;

Dar ou acele care-şi 'cultiYi gustul estetic

Muzicanţii mă deşteaptă

cu

Femeia care-t �râtă
Nu-i păcat s'o dai de râpă
Hainele pe ea nu-i vin
Oglinda-i pune venin!„.
Omul urât cu haine bune
li ca grAul cu tăciune;
Dar celui frumos cu haine rele
Tot ti ată bine cu ele !.„

jurnale

de

mode

şi.

• lt e

nimicuri.)

Strciail şi ia special Japoneiii� au înţeles
rol u l grădioii de fiori pentru edacaţia co·

piilor. La ei şcoala io iott rior. grădiniţă,

sunt

pe5te tot. bulevardele destinate pentru
pii

oumai flori· şi iar flori.

co ·

J.tpooia

est>;\ ţara florilor s�dite pentru copii, peo·
tru soţ .şi sbţie;· · pentru mamă şi tată, dar

este ţara

oode gtaei-.il.Jul victorios. vine

iorăi şi plăog� pe morimâotul mamei şi-şi

aduce apoi amiott de · alte indatoriri, este

de

flori, s'o iogrijeasci este poate profesorul
cel mai bon. Grija unul strat de flori,

Şi flăcăii m l !� dreaptă !„.

Vas.ilc

Antohi
lnYlţllot

Culese dela Nec.alei Petcu
d•

..

.

I

CINSTIŢI FEMEIA

N'aş scrie aceste rdndurl, dacll
n'aş tvtdeti cit de puţin e bdgat4 ln
sama de bdrbat ftmela. aospodarul
nost1u se crtdt cd preţutşte mal mult
cdnd· o asupttşte pt ftmtlt, cdnd li
a1unci1 cuvinte grele, sau când na· I
iea tn seamd nicio vo1bi1.
- .1a ct poate stJ-mi spuie mie,
cogtamiie bi11bat, un cap dt muiere·.
Ca vorbele actstea sătenii dau
dovadd dt puţina cinste ce I se dd
femeii. Şi câlt·adatd, Doamne cum
cogeamitt bi1Jbat greşeşte şi bietul ,cap
de muiere gdseştt povaţa cta bund!.
Am vdzut - şi ct t !tist - numat
ln Vechiul Rtgat cum bdrbaţli, itse la
hard, merg ei lnainte şi nevtstele vin
mai din armi1 ca ia patra, cinel paşi.
Bilrbalul r;;erge ţanţoş, dt nu-i ajungi
cu prtJjina la nas, ia1 femela tn urma
lui, sfioasa şi lnfdcatd, de parcd ar
fi o roafJtJ.
Am văzul cum intrd ln p1dvdlit si1
cumptrt ctva : fJtJrbatuJ se tocmtşle,
cuceteazd ct art de luat, ia1 femtla
din sf1adi1 se uittJ la Oheo1ghe al li
cu sfiald, parci1 l-a! spant : .Acela e
un luaa ande nu tt pricepi tu. dtce
nr;_ md lntrtbl şi pe mine ? " .
Ş I a m vdzal şi lipsa de mi/11 faţd
dt eu, când fiind bolnavi1, ntputdnti
si1 se mişte din pat, bdrbatul, ln loc
de vorba de mlnglert, ii bdnueşlt
. cd nu se mal lndrtalpll şi treburile
st!lu pe loc: Aceasta este omtnla?...
Mi1 1og, cine lnvlrte gospoddria
. f{Ztreaglt la ţari! : bltrbatal orl f•melo7
Adicd cint ţine casa curat4, lucrurile
puse la locul lor şi focul ln vatra?.
Cine lngrl/tşle de copil, li spald, ll
coasi1 - şi-i llnişteşte--cdnd se prta ·tntrec
tn obdlznicil ? Cine spalil rufele şi ale
copila/al · şi · ale barbataltzl, şi . ale arga
ţilor chiar, docil slnt ? Cine toarce
lâna, dupd ce a spdlat· o şi a scdrmi1nat- o, cine o ţtse, cint face mdndre/a
de /ev/cert şi covoare ? Bdrbatal, 01i
femela ? Cine lngtljeşte de ln şi de
Cănipi1 şi dt ţesutul ctl frumos tn iţe?
Cine poattd grljd de pdslJtile din
ogradd şi dt po1cll din colt{ ? Cine
mulf!e vaca, fierbe laottlt, face baca-

'�

tele, coace pinea, furbt mtJmdllga
.
hrll.ntşte gloata.? cb.e 7
Bdrbatul ori ftmtla ? Aceste lrtbur{
filcutt lie femei, aratd ele vrt-o vrednlck 1
Dar mal adaogiţi cd aceasta mina. "
nată gospodina, peste toate acestta
trtburl pt care le face cu voe bund,
mal lacreazi1 lncd şi clmpul. {Pt vrt•
mea 11Jzbolalui I- au lucrat ln ctk
mai mu/le cazuri, sîngurt).
Dacd cumva popuşoli au dat in
duddu ea sare în aju/01 şi, ziulica
toata, p1tJştşte de zor. Iar, dacd spicat
ameninţa . sa se sculare, nu stil la
-Kdndurl si1 iasd din zoli ptmd sea1a
la secerat, şi apoi de e nevoie, şi la
fileul snopi, la pus ln cldl, la ci1ra1
la dat la moşind, la întors pe a1ie
sau la vânta1at, de se trtlua ca cai/
D'apoi la cal<salfructtlor şi la culesul
viei ? Na zic mulţi ca la astf<l de
t1'bu!l, a ftmeit vrednlcd preţueşte
cit zeci M'baţi ?.
Dar la culesul porambalui la strin
sul dt pe clmp, la desfdcut 7 Na la
toate aceste manei femtla lta parte
aldlurta cu bdrl!atul ?.
Actste treburi ce le tact ftmeia afara
dt lrebu1ile tl dt gospodini1 · na slnt
dovezi dt orednlcia ei Şi de cinstea
ce I st cuvine ?.
Apoi un bi11bat care nu e in stare
ni!lan car de ltmne sll-şl aductl singu1
sau si1-şi facil an ga1d, nu {act nici
cil o ceapt! dtgtratd tnalnntta unei
astfel de femei vredni<e ! .

Dar mâl. gdndlţi-vtt. la bun4tat�a
sujltlulal el cdnd voi s!nttţl 1111 şi
lndrdviţl ; la mdngdiuea el, clnd voi
slnteţl nllcdjiţl ; la truda 1l l!rUIJ tl,
ctnd vot stnteţi l!olnavi; la sfatul el
tnţelept, clnd voi aţi apucat pe dramul
crlşmtl şi aţi pdrdsit pe cel al l!iseridll
Toate austea vi st par nimic? Ascalfaţl
ce zice Apostolul Petru �I dnstiţi-l cu
drogoslt : . Bd1baţilor, purtaţi- va cu
lnţtltpciane ln legdturlle ca ntvesttle
voastre. Cinsliţi-le ca pt ant/e care
•ar moştml lmpreuni1 cu voi h2ra1
vleftl ' .
Pr. Mihail Bejenaru
Profesor Huşi

Din nevoile Jăranilor
Ţl!ranul

român

cânlli

adeseori.

„Neciljit ca mine nu-i
Decât puiul cucului"
E adevlirat el! dintre toate plisli
�ile, numai partea femeiase! a cu·

eului, nu cloceşte şi nu îngrijeşte
de pul, ci fiind şirealli pândeşte
cuiburile alior plislirele ca a piluli

.
col cere cu loetecli produc Ila e foarte

el!

inundli de S-4 ori pe an pien:And
terenul favorabil calturei, silmânfa.
munca, etc., el toi trebue pllitit şi
redusli şi se mai lnlll.mplli

te şi

câl1 Facem'o micli socotealli : 4 lei
prlijina, la
falcle (80 prlijini) vine

�

320 lei, la zece llilcil - o go5po
dlirie mi)locie - vine 3200 lei la

cei etc„ dl! ou lile acestora jos şi se
ou! e a .
Pitulicea crezând cli-s oulile ei le
cloceşte, îngrijeşte de pui când suni

care suml! neputând-o pll!tl la timp
s e mai adaugli şi procenlnl de 18°/o

meri şi dându-şi socoteala c'a fost

când preful cerealelor era urcat :
orzul 5·6 Iei kgr., porumbul 6· 7 lei
kgr„ grilul 9-12 lei kgr.; ier asll!zi

mici, dar mai târziu vlizându,i eşe

înşelelli de cuc, li lesli ln plirllsire.
Asemlinlitor cucului e pliture con
ducliloere cere pune în sarcina fli
renilor toi felul de

greutliji prea

mari şi nepotrivite cu puterea lui
de plalli în a ceste vremuri atât de
vitrege, nedându-i ln acelaş timp şi
sprijinul mii car acolo unde cu pujinl!
bunlivoinjli i l-ar putea da, şi i-ar
prinde mult bine.

Sl ex a m i nlm amândouli c azurile :
Cazul lntlii se referii la i mpo zi te
şi la lnUlmplare Julim impozitul agri-
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deci vedeji bine la cât se ridicli.
Aceste impuneri s'au Ilicul în 1926

sunt aşa de reduse toate

el! abia

9 kgr. fee cât un kgr. din anul 1926.

Dar ceva mai mult, nu este

nici

u n echilibru Intre prejul de vânzare

a produselor jlirenilor şi prejul de
cumplirare a mlirfurile de la oraş
care se menjin la aceleş prej 4in
1926.
Şcolile se închid, copii rlimân
neinslruiji. Tliranul se vede lnşelal
ca pitulicea, pune mllinele cruce şi

•

L
·�
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V.

„Pentru neam, pe..ctru drep-
late şi.pentru credintl, nimeni

nu moare, nici nu cade, ci 11e
;DAIµ".
General C. GĂVĂNESCUL

că se putea o zi mai
fericit aleasă pentru : pomenirea
eroilor din războiu1 decât ziua
lnăl{ării Domnului !
lntocmai dumnezeescului iiu
care pentru a noastră mântuire a
sângerat pe dealul Golgotei şi a
cunoscut pânâ şi intunericul mor
mântului dar a strălui;:it prin în
vierea Sa din morţi Şi cu dumne
zeiască putere S'a măltat la cer
de unde cu dragoste şi milă pri
veşte la noi - la f�I aceşti eroi
ai neamului au sângi;rat din plin
pe câmp iile Tării şi p'rio aducerea
�-�l
�ă şi . ma,l -�e_ l>.!'�t
. crlficlu - vlafa 1.;;lrnseşl - .sa-.
el
s'au făcut vredn i ci I de cea m.al.
înaltă jertfă 01,11enească posibilă şi
s'au înălţat acolo de unde prin
pilduitoarele lor fapte de arme, 1:a
nişte luceferi vor străluci în timp
şi vor lumin·a deapururi calea
acestul neam român.Astăzi e ziua prăznuirii lor.
Cea mai elementară şi mai
creştinească datorie ne obligă să-i
prăznuim cu toată căldura şi cu
toată sfinţenia sufletelor noastre.
.Eşiti cu prapurul credin!ii
afară sub cer zice marele însufle
ţitor al neamtllui nostru D-l pro
fesor Oh. Mugur.
.Ardeţi tăi;nâie, aprindeţi mii
de lumânări; cetiţi în genunchi nu.
mele celor căZuti; vorbiţi .cu înflă
cărare despre · ei, sfinţiti florile de
câmp intru pomenirea for şi în
svon de clopote, în şir lung de
bătrâni, bărbaţi, femei şi copii pur
cedeti la druml in cântări de psalmi,
până la locul • care din ziua aceia
să se numească Locul Eroilor„."
Să nu-i bităm - acesta a
fost poate ultimul lor gând.
„Mulţi ca frunza, ei dorm ri
sipiţi şi ină�ntru şi dincolo de
hotarele României, intre stânci,
În pustietă\i de codru, pe vârfuri,
sub pomii cruppiei, pe maluri de
ape, lângă drumuri, pe Cerna, pe
Jiu, pe Olt, pe Şuşiţa,... în pămân
tul uscat al �ustiei. la Stralsund,
sub pieirile Balcanilor, în :ţărâna
Chersonului, ori în fundul apelor.
Dorm acolo cu pământul În
în gură, cu bf.ruenile pe piept şi
cu cruci uscate deasupra mormân
tului.
Nici

\!L!!!

lei şi colo numai o iloare, un liliac, răsura insângerată, ra
mura plecată a unei sălcii, o can
delă şi câte odată lacrima de grijă
a mamei, a logodnicei sau a
Reginei.
Mai peste tot însă paragină,
pustiu şi uitare. Crucea aplecată
în bălării, nici o adiere de tămâie
la ziua morţilor, nici un popas de
drumet lângă ţărâna eroului, ni
meni decât lăcusta câmpului, adie�
rea umedă a codrului, picătura de
ploaie, steluţa1'.de i_iinsoare, r�a
(unei, fluturele obosit, capra ras
leţită de turmă, şopârla bălăriilor,
o albină rătăcită ori pietruşelul
păduriiM.
Ca drept cuvânt se întreabă
D-1 profesor Mugur • Unde iumegă
pentru ei smirna cea de jertfă,
de _ard. şLse. .topes�-111.m.ânările
credinţei ?•.
t. dnpf s!'!! fil]JJ !!J!I !ID:.t.!! ş'�
făcut ceva pentru dreapta lor cins
tire, strângându-li-se oasele multora
în frumosul mausoleu de la Mărăşe
şti şi 11 s'au ridicat ici colo măreţe
monumente de recunoaştere şi adu
cere aminte a vitejeştilor lor fapte.
dar încă ou s'a· făcut totul din
ceia ce ar ii trebuit şi s'ar mal
putea încă face şi de acum înainte.
Să nu ne uităm mortii.
.Cine'şi uită morţii se nevred·
niceşte pe sine ; e cel din urmă
dintre oameni şi popoare.
.Şi cum oare am putea uita

li

pe cei ce ne-au scuturat sufletul
de grija morţii, cum voi uita pe
.::e i ce ne-au dăruit cu tihna cli
pelor de acum, cum vom uita pe
tei ce-au liberat omenirea cutre
murată la 1914 de vorba acelui
lmpărat pentru care graniţele uma
nităţii se opreau în codrii de ia
Vosgi, cum ne vom uita părinţii
şi iraţii, armata aceia de arhan
gheli care ne-a dat pământul nos
tru întreg şi codrii lui şi aurul lui
şi doinele noastre şi mormintele
noastre şi suiletul nostru?"
Să nu-i uităm niciodată.
Şi'n această siântă zi a prăz
·nuirei lor să ne înălţăm cugetele
către Atol-Puternicul rugându-l
·' din inimă ca să aibă în paza Sa
: cerească pe toti eroii neamului
i nostru, iar pilda supremului lor
sacrificiu - În veci de veci - să
l strălucească spre cinstea şi slava
neamului care i-a dat.
Dumnezeu să
le veşolcească
• memoria şi pe noi cei in viaţă să ne
· �.oxrednicească de a-i prăzmţi cu
cinste şi cu laudă glorificând din
. �«;>gylngere strălucita lor săvâr�lre
din această viaţă
pământească
: dăruită cu atâta drag pentru Neam,
, pentru Steag. şi pentru Rege !
Sacrificiul vletJI lor, a fost sa
crificiul neamului nostru şi biruinfa

j

!

cea mare prin ei ne-a oenif.

Aceasta să n'o uităm niciodată
şi mai cu seamă în ziua prăz
nuirei lor.
GHEORGHE .ARTENI

Paragrafe.le cuprinse intre semnele citirii sunt
ex.trase clin lucra.na D-lui profesor Gh. Mugur
,.5erharu. Eroilor" ce s'a publicat în revista.
„larnun" din anul 1920.

Noi sântem mulţi: de vrei să ştii

21 Mai 1933 fi

N.

2l

Mala pt marele imptlrut Cons/antln Şl

pe mama sa lmptlrtlteasa Eltna. Acest
impd ral a ln/1/ţat pt malurile Bosfo
ruiJll cetatea

Constantinopolulai, cfnd

spre opus se l11tl11dLa sl/Jpdnlrea Romani·
lor, care pt atunci eraa p/Jgânl şi

pe ueştinl.
Ptnlra fuptul cd lmpdralul

pnaa gfozav

a

stanlin a 14saJ libert te ln

asa•
Con

lmpdrdţla

sa de r/Jsdrll,

chlaa,

i-a

dai

ch ia r

ln

când li cup rins.se frica,

100

•

pllfeff• tnaiafe

adtvdrat şi ajungând singur impdrat,

din lndlţlme a

tronului

cuvântul Domnului.
Ptntru

aceasta

a

rdndal

propovedait

a

fost

alesul

lui

Dumnezeu, Iar sfdnta noastrd Bisericd
l·a aştzat ln
da· l dupd

cuvlinţll

sf:nţli ApJsfuL
Dar ziua de

sflnţlhr, clnstin

ca pe

lnfo<mal

21 Mala din acut an,
Ne ad nouă

ure o lndoitd lnsemnătalt.

Romdnl şi mai alts ca bani creştini,

ca

priltiul

ca

sil

un mare

cinstim pe

voevod Constantin 8Tdneoveanu, a ell

ral oseminte se relnmorrnânltazd ln
aceastd zt la biserica Sf. Ohtorg�
cel Nou din Bucureşti.
D-1 Virgil DriJghiceana prif;tput
proftsor şi suretar al comisitl Monu
menulor Istorice

dL:Jcoperl„ la

a fticat prtţioa.sa
acautd· biserlcd.

Nimeni nu ştia

osemlntde

odlluzesc

undL se

drept cre

:icestui mare şi

dtfz.Ctos votvod.
f}râ1uovtana era . foark bort ca
!

CTeflin. ltUJJmli Tarei rdvntaa la bo
gdţlile /ai şi ca sa poatll pune mt!na
maltd avere, dar era şi un foarte bun

pe acestta, i-llu cerat s:l se tepuu
de legta creştinească şi sd re dea ln
'
letzea tarceasctl. N a vrut şi a suferit

din domnit, l•w dus la Constantihopol,

ca un martir. Pentra aceasta l-aa scos

lnchis ln lnchlsoarea

şapte tumari, lmpreună cafii şi

w

ginerii

lui, laându-i şi foatd averta,

Ca inima sfâşiată de durere a pri

vit înfricoşatul spectacol la decapitarea

ajutor

barbari! de

adus

ia ţurd şi ing1opat

fiJ,ră

inscripţia

mal mare

dtld, stmnal de

in·

in

momentul

artltându-1

sfintei Cruci pe care
trau scrts• cavlnftle : . Intru acest
semn vtl lnvlngt - .
Incurajat dt ctle ordtate p e cer,

pe sltagari stmnul sf. craci
purt11toare de blr ulnţd, a lnvins pe
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60 1el
so -

Torci,

i-au

taln4 a fost
la

biserica

caveniid,

dt

descopulre

s• au gdsil doud schelete,

m lnlulai.

al mor
un ul

lui Constantin Brâncoveana şi al

a soţlti

can

teama

Tu.rcilbr, decât câttva slove pe o

pe cer semnul

aşad

•

Sf. Qheorghe din capitala ţdrii noastre

lupta ce av<a cu un ln vtrşunat duşman
al sda Maunţiu,

I

acolo in tea

Iorga

cnştinllar de a se

Dumn tuu

•

Soţia sa Doamna Maria a avu t
toatd grija dL a pus sd·! pescuiasctl,
l·a înmormântat intr'o insald şi de

Const. Brâncoveanu·

sdrblltor1fle la

.
•

jap11it corpul de piele, l·au ciopârţit
.
şi l-au aruncat in mare.

Şi, fiindc'am fost tot ce v'am fost
Când ni-am făcut al vieţii rost,
ln buclJria voastră. fraţi,
Nu ne uitali I

J„ fiecare an sfdnta noastrd Biserlcd

crtştind orlodoxlJ

•

.

•

duşman. s'a convins dl! Dumnezeul cel

dtcdl tocii!,

Şi, după c!te le-am făcut.
Noi mai simţim un singur dor,
A I celor cari s'a trecut
Şi n'au văzut isprava lor.

Dar cum sântem din moşi strămoşi
Deprinşi tot cu aceeaşi sorţi,
Ne-am dus fa moarte llucuroşi
Şi nu li cerem alte morţi.

•

fiilbr şi glne1i/or sdi şi mai lngrozltor

Români am fost când am luptat
Până la urmă neclintit
Creştini sântem, căci am iertat
Dormind acuma liniştit.

Unde o spuză de copii

•

Jlftaftciar1fi re clame cfapi hu1oiali.
JU1onamentcd se

ande l-aa

la•4tltor

V 41eof-r.uciu

Noi &ântem multi ; e codrul plin
De noi, e plin muntele tot,
Jn şiruri crucile se tin
Pe gropi ce nu se mai socot.

Rămasu-ni-au flămânzi şi goi.

lnsUtulll

funcrtonarl

Administrator : A. CA�TU

N U N E U I T A. Ţ I

Pofteşte'n sate pe la noi

i\.BONA.MENTB:

.
.

„Iuliu A. Zanne" din localllale

Director : OHEOQOHE A�TBNI

BA LAN

Pentru plugari şi eJevl

ori pe lună

Sal> conducerea anal comitei al SocleliJll Caliarale

1933

Mal

a

do/Ita

salt. Au fost comp/tel identi
felul ca'lt u inf4ţlşaa,
mal alts a Iul Brâncovtanu dupd o
Vtl tebrd dela [!dl, care a fost adânc
tdia/11 de salâral ca/(!.uful fdră a fi
îmbw:41dţltd.
Bogat a fost ln averi, bogat şi în

ficate dupd

virtaţl. Pdgânii <ll

Turci, J-au /aat
sdrdcindu-1, ®r sufldul i-a ră
mas. Cu o rdbdare de ntdtScrfs şi ca
totul
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a.,a zls4 pdagril sau· TIJltaţa
tratattl de 1/)-l Dr. Amni tn nam4ral

şl s4 ne lase llbtr ur�nul mai
'
!impari� ptntra a putta lns4m4n(a

tr«ut.

gr4a.
dt

;

rezlsttnl ta sectt4,
.
rec(Jllil ban4 şi s4 /ie cilatat pe

S4 fie ţ.prumb

s4 dea
piaţtl.

Din toa�e poramburllt txpermentote

ml1"Jac. mariJ · proprle·
tari şi fosta moşie ugal.4 Zorltni, s'au
fixat asupra porumbu/ai portocal/a ( roş ).
ln Moldova de

Cultivat ' ln condiţiuni bune da

re-

coll4 de 2SOO kgr. la ha.
Se1114nai la sf1frşital tunel Aprilie,

•st
• •• copt

,,,,

''" 1 5

Dapa srudiile

es/e

S•.pt,•mb"'•.
„.

fl!cute de cuutdtori

cel mal /Jog�t din poramburile ro-

mdneşll, ln m11terie azo!oast, deci ''
'oarle
h•4nllor_ Ml1mdlif!a /ilcuf4 din arest

para'1tb. art aspect foarte fru'1tos şi
dii

;,o,!ln/Jalporlocalia se face mălatal

de laz.
h•

bobul mic; nu conţine prea muli

ultiu dtcl şe poate u sca şi ruist4 la
transportul ca vapoaitlt. Din aceast4
cuuzt1 este mult cd alai fn comnţ.

Anal aClsta cdnd poramburile corse vindeau cu l,2fJ- J , 30lei ka
r.
o·

citurd.

s'a vdndal

lei kf!I, deci af!rlcultor/i

porumbul portocaliu

au

mare câştig dt pe urma cu/turei
rumba/al portocalia.
Obiecţiunea s4ten!lor,

tu

un mai

2

pc•

cd cocmii n u

sunt mâncaţi bine de l •ile,

eu /ertls·
atunci când cocenii nu sunt

clJ
tocaţi şi preparaţi ca puţind s!lrt>mr;rll.

pond:

sunt mâncaţi idu şi anii şi alţii.

Petre Marinică

Bl(Tonom

Darea de seamă
a conslllulul de admlnfstraJle al socleUlfel cullurale ..,Iuliu A.
Zanne• !cttn com. BAse,tt„ jud.. Flllclu, c6he a.dunaren gene.
rnUi d!n 1'.i Aprilie 1033. despre aCUvllatea desra.şurata tn
cursul anului expirat 1�2.

Domnilor membri,

ln baza art. 37 din stelutele so
cietă\ i noastr e v'„m convocat în
adunare generală ordinari. pentru
a vă arăta activ:lalea desfilşurată
de noi în ; cursul anului expirai 1 93 2
ş i a mai hotârl asupra diferitelor
ch esti u ni .d• n ordinea de zi, fixatll
conform art. 1 9 din statut.
Mal !nlăi cu adâncă durere ven i m

,

a readuce î n minie figura unuia
dintre membn. care a imbrătişat cu
mujtă căldurii · „tât pr'n ideie cât şi
prin fapl!l infiintarea acestei soc•e
tătl. după ca.re totdeauna a venit cu
gândul, curat pentru desvollarea e1
şi care s'a despărt;t de nof !n z'ua
de
Dectembde 1 932, Cosl!că Ca
tena, trecând in lumea celor ador.
m f U Intru Domnu!.
Paţă de · felul cum a ac\ional în
societatea noastrll, în ultimul timp
fiind ales ca m embru ia consiliul
admlnistrajie, se cuvine io aceste
momente slitemne. în pi ioare. îm
preuni! sll )ndreptăm gândul nostru
către dânsul - un mmut de recu
legere... - şi:(pururea să-l avem
amintirea J1rinlre noi.
la locul Şllu am ales p e D·I Ioan
C. Vlasie. ua bun şi harnic munci

2

de

c

tor membru al societăţii.
ln cursullsnulul 1 932 s'a mai pro ·
dus următoarea mişcare în perso .
naiul
conducere: bibliotecar a fost
mal intăi
Oh. .Dobrea, care ple·
când să-şi faoă serviciul militar, a m
numit în �ed1nta din
Ianuarie 1 932
oe D I Oh. iPelcu. care e functionat

de

o';t

26

jocurile noastre

D!m seria IV de problem e şi ghicitori
d ia uuf al ll!lea.
I. Am o caprli găgănll!. - ca gb·arele
ca de mata - ·if•ce mlruot dia cod.tă :
- ,Na tăiciJtă, ia tăicalli ' .
JJ. PJeJe de 1taor,-c11 picAtari de aur.

IJI.

Ce so

japuil.

�a�le

-

Iliră sailet, - cânlă

IV Din lapte sunt făcut.
Şi daci sfi!r.ş;1u1 ii pol la iacepat
Câ od t1rtivet suot tare de temut.
V Am oa v�s plin cu I O li tri Tio şf
vreau să I dau; io doul p!rti egale ser
- Şi moare ţipâad ?

Tioda

do 3

am .

mi

litri

de o mlsur.i de 7 litri şi una
a:•te -rase sau m!surl na. mai

;

Cnm procod!m ?

VI. Ua

fumitor

foarte

a var strlnge
toate capetele dela \iglrele ce le-a fum t
Acestea sunt tot uoa de mari. Din 3 ca

până la 1 O Martie a. c., când urmând
ca şi d-$a sii plece de voie în ar
malil. am r•umit i11 locul siiu pe D·l
Qr;gore Oher•sim, care şi azi in
dephneşte acest serviciu.
Aceste
sch1mb3ri s'au fileul conform art.
28 din statute.
Ca secrdar a functio:ia\ D-1 Oh.
Micu pânll la 15 Martie a.c. la care
dată a fost încorporat, inainle de
care şi-a <lat diml3ia, iar î n l ocul
său am numii pe d-l Dănilă Bogos,
c.re este şi astăzi.
Cas · eria a fost condusă de d I Ioan
N. Catana până la 26 l a nu a r. e 1 932,
când hnd n··voit a pleca cu s-rvi
său la P T. T.într'o lo�aiitate indcpăr
t•til în focul d·s3i� �m num;I pe D - 1
- M hai D r ma, care fun cţionează ş i
azi.
La sfârsitul anului 1 93 1 socie!atea
noast. .!I a numllrat 65 membri, iar
la sfl'Ş tul anulu i 1932 a n u mărat
membri.

80

imbucurlltor faptul ci elevi şi
e I e V e,
precum şi tinerelul
care cu clasele primare terminate şi
neterminate, vin cu lot s•:flelul aJA
turl de noi, fiind cu dorinţa d"' a
contribui într'o bună măsură la bu
nul mers al soc;elă\ei.
Au folosit şi folosesc cărţile ce
se găsesc în bibliotecă.
Acum un an
urmă ex;·stau
şi

e

în

8�0

de clr�i şi colectit de tot folul, iar
în
anului 1 932 au spori i mul• e
cărţi în afară di! foile, revistele şi
ziarele sosite sch'mb la foaia • G l a 
sul N0s!ru •. Acest spor pro,·'ne .i in
d onaţi a d-lor Ionel D. Gutu, Gh D i a 

cursul

conu, Dlinllă Bogos, G h . M'cu, D-ra
Călina �âclea Oalati şi din cele
cumpllrate.

Io tot a l &U fost citite 2 1 60 numere
din bibliotecă de dtre 74 membri.
Se poate consl•ta cil ce:e mai
atra cllvc cărtl pentru tinerelul rA
mas acasA suni dintre acelea cu po·
vestiri hazlii sau cu poveşti frumoase.
S'au cilii şi din acelea ce trat e ază
chestiuni de agriculturi!. dar cele
ma! pretuil · c!r\i sunt folosite de
- actualii şi foştii elevi şi eleve ai şma
lelor secundare.
D ntre membrii cari au c;rjj cele
muite căr\i n u m ărăm pe D -nl.i.
Ion C. Oheras · m. Ongore C. Ghe
rasim, C•- stică Oh Petcu. Oh. O ·:
mine lft�neOi aconaşu, Oh. Ariton,
Gh Adrunache, Oăni!ă Bogos. Vasile N1sli:lr·Urdeşt1, Oh. Diaconu el ·:.

mai
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este ceva mal pl4cut4 la gust. De aceia

boala

Dureri

�e gingii � i

..

diaţi. Coajd dt slejar

St face lnainlt
mtirunUlt.

durere dt

n� an h� b
r
r,

fiartd bine apoi swrsd rwmai apa t 1aartt
buna p1nuu cIdllta
· I gurei dimintaţa şi dap4

masd

la oameni cart su'
,,ud tlt

Cortra coş aril or de pe faţă. Apd de ploaie
Ir. care se /int 0 zi un mtlnunchia dt pdtrunjel. Dimineaţa se spa/d fa(a cu aceasta
frecdnda.se obrajii cu frunzd de pdtrunjd.
Se /asa să se usace.
Contra d •zi ate riei cu •ioge. E bun ceaiul
de coajtl dt castan.
Co ntra gâDgAaiilor djn r.lsaduri sau rĂ·
zoarele ca ceapă. u•taroi. etc. Ctnuşd uscata
prtsdrata primavdta, cand tncep vtrdtfuri/e
a tncol/i, da rtzuliate /oattt bunt.
L a ptel e proa•păt. Se pastreazd mai multe
zile, daca introducem ln vasul cu lapte foi
de hrtan care tmpiedicd acrirea.
CoJ'i l e de ou. Hsate mdrunt '•i date ca

grijd

de a-i fint urechilt inchi�·e ptntraca.

·

dt a- I curdfi de sou'·

o Ulb/4

u pan

cari rdman pe pom pitr. D1u:u pamai e
st leagtJ. vasul cu ct!rbuni de 0 prdJlnd
naica pe l a crengi/t dt sus.

�I'·

,o tigari. La un momf'nt
dat are 3 cap��e. Cite ţiglri fomeazl ?

�

Ina/I

şi st \

T
ll71pu/ peniru afumatul pomilor trebut sd; ·
.

fie li
ni'•t;t.

l'eatru

stârpitul păduchilor de pe rite. '
spald vila de trei on' pe . zi ca apd ln
care s'IJll fv:rt "!liofi, SIJll se ,pald Cil apl :
şi sdpun şi se unge apoi "' un amestec de ·
ukiu şi gaz.
& mai poate folosi ca succes·şi ztama,· '
nu prea tare de tutun fiert.
f
Pentru a pl!tra cât mal mult timp antnl .
St

Se lnmoae un ŞtTPtl saa o cdrpd tn oţll .
se mw1leş/e unJJJl ltz carpd şi „ pune la
rtce, acoperit.
Ct1nd se fopqh un/JJ/ şi ar� puţin miros i
ca sd d;s
pard mirosul arund ln el rzn cdrbune.

pro„păt.

I

J

a foii • Glasul Ni:lslru• şi a Socie
t�(ei n o a s t r e . Scopul urmărit de noi

a fost mai mult

pentru şcoală.

fosie.

şi

Se mai poate constata că foarte
mulii primesc cu deosebiiă plăcere
foaia • Olawl Nostru„ fiindcă aici
g�sesc chesliunl serioase, slaluri şi
îndrumări, apoi şi d e distracţie, Iar
de ştirile si informa\lile dale se pun
în curent cu to ată lumea de câte

se petrec.
Aducem

meri loas-.:

laude

d-lui

Gheorghe Arieni d i rector.ul acestei
foi pentru interesul şi stăruitoarea

munc4· ce depun�. inv•ngAnd orlce
pedică pusă în cale. pentru ca foaia

[

@.

„Glasul

@.

Duminicd 9 Aprilie c. <u

Nostru" ureazll ioblfl·

lor sili clliforl sllrbltorl ferlclle fÎ �
gll.nduri bune de litfrllj:lre Ia muncll ·
cinslitl! �i spornici pe orice tllrl.m !·
de activitate omeneascll.
�

an

d1osebit

fast s'a sdr!Jdloril ln toatt. 01a,tk mari
ale ţarii I 5 ani dtla anirta BasarabUi cu
patria- mamd.
In cuvi/IU lrull/Qtoare s'au r�amintit co
auastd ocazie pas cu pas toaft diptlt
thsftJşur4rli OCi!slu.J m4c'eţ evcn1ns•11� ..,..
a.mm IS fllli ln urmd.
@.Legea converslonel va fi din

plilcută oricui şi să poală
d�inui dit m a i mult. Nu mai puţ·n
.Als,blmi.s;l!�. . P_tql .ln_�!.11,.:_'!e-�c:e
i nteres ii depune şi d-! L Bafan I cll "18 fi gata. PUH-. ei ff Ya
·
preş�dinlele soci eti!ţei noastre.
face la timp.
Se găsesc la dispoziţia d-Jor
� - .;IJ l • i •.
m e m b ri tot felal de reviste. foi şi
. ·
JUDc •
. l!UUU BAllLAD
ziare sosite in s hi m b la foaia cul
.; ad•t-J 'latc:M
turală , Glasul Nostru • ce pot fi
Nr.
cercetate aici la
şi chiar

sâ

fie

c
societate·

împrumuta acasll dupi1 ce s'su fAcul
fitcare în ci:l!ec\ii şi s'au invenlarial
Bugetul pe anul 1 932 a fost ex·
!rem de redus din cauza veniturilor
mici. urmând ca şi chelluelile să fie
r ed u s�. ln urma economiilor fllcute
a rezultat la sfârşi tul anului un sold
'
de 2 1 34 lei, ce s a făcut ver.it în

societă\ii pe anul 1 933.
Am ţi n u t până acum 9 şedinţe cu
care o c a zi e am d:scutat pe larg
cassa

al socictălei, soluţionând după cum

orice chestiune �riv;nd b:inul mers

am crezut, insă totdeauna am avut
in ved ere .progresul soc!etlljel.
Aceasta fiind activitatea desfl!şu
rată in cursul anului 1 932
S ·
i:ielatea noastră, vă mul\umim dv.
pentru încrederea ce a\i avut in noi
urându-i din toi sufletul prosperare
in viitor.
Preş€dintt:, J. V. Balan
Secretar. D. Bogos

la

V1ce·preşedinle,

Membri

J
l

O

A.

Cartu
Oh. A.rten i
Mihai Oima
Maria Nită
JanelaMihailesc u
I oan C. Vlasi e
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1\)33 Marii• •

�:i:t ;;;tr;:ma�oa::, ::
OrdonantA

\ '?ooiml R� • Com.r1 din
·· "• pr<><ar..- ci d. III- L.
Orntoriut aa pteatt& aot. eh
Tr- . ·,.:: Hfo.,. Sec:. Noliriat 'Jil Nr.
I >..; .:. --� 1 Q2s. pn. care cen asMGI•
-�.t .·.>�!a.:telai de vlmwt..am�·
:t:at. re i."ribcnWa Brlfta Secta 11 li Mr.
;

ci•ia'.
sr1;·

;:d�i'::.:\�= �'":�'i;

IA Nr. 16 din lllBO conlono tcp pfll1n
•bure pc credit a .....,_ �··

cn•t 1929.

„
io4astriaJe şi aato•echicczlelot dia 2 A.a

Vb1Ad. aa10am.ital coatr.ct..
Ybbd 11ob1iuru flmtl debitttolai
Stefn S•fu din connsna U1ca. ;fdetal
T.to.a.
VJdDd. ci la d1ta de 13 No;.mbri•
1931 ••• aplicat DD MCbeltra d1fidtlÎY pe
UCftl pRYlzotJ ÎD Kbd ... m.tÎ 8IJ?•
Vblnd şi ort. 16 dia lot„ "'"' 501 •
nutitL
O i a p „ :1 0
•
fU.eul termual irlulrii pc:old �
de 22 Apnlie f9S8 pub'1I sc.oat•tu !J1
tl.u.an a anni mobile. secbcstrafl �

fa��;;."":a311 ��1'
:.:
flf{oH.

Srler dio comDDa Ulea jodeţal
u.-c compui di.a un- postament cH moa
rJ simpla d• lema de �1 to& po ,.,._
co •• peree.he pietre d• m.oarl 4e "2
ţoli FrKU.e La forte aoes Jo.are;, com-

pledc ta aCCCIOriile labric:ei u.rt ta1>e
iisl IÎ lil>ul.
Vburca „ .,. t.c. la faţa $9caloi.

ru1dc. so afll laatalal·a�t, �at. de
JOomi in comana Ule.a 1ad.\Dl T..taYL

de lc:I

Ioupc „� „ie

10 OOO (uu mi) Jt:i. ,-ao,.,... fi·
cbcla...se 91 balii pta.
.
Aousll orllllOrlPţl sa n c.omu� d•„

Pn1a) deJa care

:1�ru!� �o��ra'!; ,;i:i.; �� -;;ie;-:_
,de
'0��::�:-

Bârlad •tr. Sil via
Cam1ta Coosilia la flrfad
·
Nr. 7 Stabiliodu- so di n nou ia acest ora�
1ri ta 3l Marti1 1933.
se ofer!. e xe c u t! Ori-ce fel de constructH
Pentru a n e· co nform a art. 3 din
Jsdccltor.
Ncdtseifraba
ca: locuiote moderne dela 50.000 lei la
Cupo'.n d e Jocuri
· 1 •tn cursu 1 ace s St!!.tUt am o· g.:an1za
su!l rcparaJiuoi d e tot felul adugirl�
Grefier. Nede...,..bil
Nr. •
tui an dl)Lil s�rbilri culturale u rmate
poduri, mog•zii etc. cu preturi redus e.
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St ·dllce vasal "' c4rbanl sub � ' ; ·
omizi, st ararrt1pt edrbun;
un ftl de praf alcdtait din a parlt de smoa/11
şi doud pdrţi de pucioasd .şi se afamd po...
·
muz b"zne. Omizilt lnda/4 cad jos, iar ctle :
sau pt

pcmal au.cot dt

mdncare înapoi pdsdrilor, amestecate in ]dind

face sd se oud gdinile mai d�s.
lolăturtrea guslulai de nămol din po�te.
Cdnd peştele miroase a glod (noroiu), i
se i•ara in gurd a /ingurifd. de oţtf, a�·and

ş;::
>�'·''/·. .
Ş•. de • ��

Ni micire a omizilor de pe pomii roditori.

.
bum apruzşi.

gingii şi dinţi.

it�
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· GLASUL NOSTRU•
tru clilcllri de legi firii voia lor.
bunulni sau . Cilii! pllrere de rliu au ei pentru
pagubll, etc., spre a fi pedepsit de
aceasta ! Ba ceva mai mult : oame
cunosclltorii legilor, rpllclndu-le
nii cinstifi uu se grlibesc să cheme
cn toatll rigoarea spr!!. a remedia
ln judecatll pe semenii lor care
de

respectate saa

ac�la cllruia I

s'a produs viltllmarea

rllul.

Şi latll de ce zic : acest lucru

fi' şi

-adicll pedeapsll asprl spre a re

cil

media rllul şi spre a

-prin faptul

exemplu

multi dintre slltenii

noştrll, fug la jndecatll pentru lu

Acolo cu ce se aleg1 Cu zile pier
dute, cu bani cheltuiji şi t oi odatll
pe lingi el îşi pierde vremea şi
alji câjlva puşi ca martori, cllutlnd
sl!. scoatll dreptatea unuia sau al
!uia, jurând de multe ori strlmb,
tncircându-şi sufletul cie pllcate şi
acest lucru numai poate! ci! are urli
pe unul dintre înpricin•fi san poa
le n u mai pentru un pahar de bllu
turll. Acesta este cel mai mare rila
care surpll şi pe in divid şi pe so
cruri de nimic, dalorltll ambifiei.

cietate.

tns ll

Acela care-şi pierde vremea prin

în afarll de
acestea şi cinstea şi de multe ori
se alege cu amenzi şi! închisoare.
Sunt şi oameni cinsliji care sunt
i în fala judecll!orilor, pen-

judecllji,

����l

pierde

pagubl!.

Ei ştiu

el

nepll!cere sau

miel

o

adevlrata linişte între

membrii soclell!jil, o face buna ln

i

ei, jinlnd mult

jelegere dintre
sl

se

sl-şl

lmpace

piardl

pr eteneşte

sll

decât

lârilndu·se

vremea

prin judecăji, ba de multe ori Iad
de la dlnşii

şi se impacll, condu

dupll

cilndu-se

bine o implicare

judecatll dr1<aptll•.
Omul

gile şi

.Mai

ziclitoarea :

strâmbi!, decât o

respectl cu tărie le

care

supune dispozitiunilor

se

lor şi nu vatllmll bunurile nimlinui
şi nu face 1·la

nu-şi va pierde

nimeni nici un rlu,
vremea prin jude

cllfi, nu-şi va cheltui banii, p tlltind

amenzi, nu-şi va pierde cinstea ; ci

va avea

o · gospodă ri e Jiniştitll şi

înfloritoare.

Sll cllutllm loji

inllUura nein

a

jelegeriie, a înlătura judeclljile.

A. Cartu

ISLAZUL COMUNAL

a primit teren necesar pentru păşunatul vitelor în timpul verei.
Fiecar·e

sat

Comună şi fiecare

Ori astfel cu!ll se prezintă aceste

terenuri şi până la atingerea scopului pentru care s'au creial este
î ncă departe.
Numa_i primăvara till)p de o luni
zile
v ilele au ce . păşuna. iar
restul timpulu i vitele numai se plim-

de

bă şi vin fli'!mlnde acasă.

nă multă,

Vitele nu nevoie
nP.

le-a adus

de brat: - de hra-

dar nu ata
lmuurile de a.1tllzl. l

cat ob\ln

Fllrll hranll vjtele nu pot da nici
lapte, nici carn«i şi nici. m u ocll. Cu
cât vom hrăni m al bine vitele, cu
atât ele vor produce mai mult câştlî în gos podăria omului.
I maşu l trebue

nistrat a stfel

lui să poată

ca

îngrijii şi
în tot timpul

admi-

nutrej,
produce
.

anu-

fie

pentru păşunat fie pentru cosire.
l m pll.rji rea i maşului pe tarlale se

impune numai decât astfel ca păşunaiul să se facll numai pe tarlale.

adică fiecare tarla să fie păş unată
o sllptl!mAoli, ;1�r ia ti mpul cc se

păşuneazli celelalte taiale, iarba să
poatll. cre şte în urmă. Deasemeoea

să nu se introducă

.

vi tele ia p � şu -

nat când terenul est(umed, pentru
a nu S e bxtitori·.
"
Se impune d ea
. semenea ca fiecare

hrană necosa-

de teren să producă
ră vitelor.
Adăpătorile să fie

alimentate cu

apă suficientă şi curată. Ele trebue
să fie făcute

ia

bune

condijiuni şi

uşor de cu r ăţit , astfel ca întotdeauna
apa să fie

proaspătă . şi curată de

orice infecţie, pentru a nu produce
boli printre vite.
Acolo u nde au fost iazuri, iar

astăii suni distruse, Comunele

orice

şi

mijlo�ce
satele sl caute prin
le rerac clici iazurile pe lângll

să

ă

ci dau a_oa necesară .a.dJp..e.iulllJ yjje.
lor dar mai aduc foloase î• plugărle prin umiditatea ce răspâad�şte
la culturile din local ita te.
l azurile ia vechime alimentau satele cu peşte şi raci. iar în timpurile de fală, comunele ar pu tea să
albă · un venit însemnat dela acestea
din care ar putea să facă inbună
tlilf ri la islaz.
ln timpul verei, iazurile servesc
şi ia parlea higienică a populajiei.
uude se pot face băi d e soare şi
de apă.

Terenurile mâncate de apll, râpele,
sau terenurile de costişă din islazuri,

unde nu creşte iar bll, esle necesar
ca ele să fie împădurite ca pe deoparte să oprească adâncirea lor,
iar p e de altl! parte să procure
material lemnos care ar aduce un

3

C OLŢUL VESEL
Fudulie

Cobortrea !flntulal Duh

- FudJJ/it, tt mai faci ?
-- la md "limb pt. sub copaci i
- Fudulit, ce mtlndnd ?
- Mdmd/igd cu urzici!

13

V. A. Gheorghijli.

Fatl cuminte
O/uorgllt

- ,\fomddd, uite

nu-mi dd

pact.. . şi f11cdnd cu ochiul lui Oheorghe ziu:
Mdi OIIeorgh• nu-mi da pau !..

Mamddd 1
- Dar ce tsle fata mamti ?
dd pace: . . ml1i
_ Vilt Qheoeghe nu-mi
Oheorght, nu-mi da pat:e !..
_

Mal de departe !,.

V. A. Gheorghijll

Uo ligaD _ od ată _ prim i defa ;ocru
său ca <estre intre altele şi 0 m ârţoagl
de cal. Ce mai fadulie şi ce mai bucurie

pe capul ţigaoului !
De-acuma îşi zicea e1 în sineşi, c'a ajuns
şi e l boier c'a sc ! pat de sărăcie - căci
cu m se i atâmpl a s e avea şi-ua hârb de
cărată ca m oşte nire def a ta lei -său . - Şi

cam să ou fie fud ul . când acum cal a„a,
tr.isură avea şi n eva stă iariş avea. Acum
ii venea tot să m uncească, clei ori node
se ducea. acum se duce cu ca lul şi câşti·
ga şi baoi mai mulii;
Numai de un lucru era nemu lţumit
că trebuia să-i dea mâncare şi calo1oi şi
trebuia să dea parale; iasă ca set s ca pe
şi d e ace:>t neajuns, î nc e pu a-i da fAa. din
ce io ce mai pa t i o . ca !ă-1 ioveţe să tră·

iască şi fără m.iocare .

Azi dâodu-i mai potio1 mâine tot •şa
calul în c epu a s1Abi •iiâod cu oc hii . ..
Ştiind un to rc ia apropiere ce aYea
cai f rum oşi , se duse la el cu calul ca să
intrebe ce are calul lui de sllbeşt e.
Turcul ui tâodu- se la cal şi ,-4 zâ ndu-l
cum rodea nJşto creogi la aiste nui�l e zise;
veDil fa mine să
_ • Ascultă tu b re, tu
·
spun dici slăbeşte calul. Bre tu trebuit a
da ;nis şi fân mai diparte - mai dem ul t!
Pă eşa micar d e - acu şi calai n'a mai

- · d ea
Ţiganu I când auu· că trebno sa-1
mai departe, crezu si-i dea fân şi ovăs
mai departe de cal să ou.-1 aj uagi.
At4ta 4 trebuit d. audA-1-a mulţumitşi-a plecat cu calul acas:l sl facă �·
cum ra inTăjat..
slăbi -.

o
sarcină de fân şi o trai stă de ovir-ca să
hrănească calul aşa cu m l·a învăţai !arcul .
Legi calul de-un tiruş c'o fuaie, apoi
lui fi.nul şi ovăzul şi -l duso mal departe

şi ad use pentru cal

făcu, ce fileu

de cal, ca să au -I poată mâDra-şi apoi
îşi vilzu de lreabă.
A doua zi ducâDdu-se la cal şi vitâDd
fânul şi oviiul neatins-Io tu! şi le duse
şl mai departe şi i ar îşi văzu de treab!.
Şi tot aşa a făcu t mai multe sile'n şir,
pani iatr'o zi când docâodu·se la cal ii

găsi

Pe vremea când s'a schimbat nchlul
•ile mai laalnte
caloa dar de s'a dat cu
oamenii diatr'un sat s'an botirit s1 no
fe mai calce piciorul prin biserică, pb4
s'o botllri stăpâDirea să dea calendarul la
loc, aşa cum fusese apucat dia moşi strlmoşi. Şi �a, popa diD satnl acela a'a tre
iii într'o bună al do sarbitoare el biserici

:

mort. Văzându-l mort începu a fluera

şi a zice - . H i ! haram, baram de cal,
că de- un timp tu aumai ai stat şi pe mine
m'ai înşelat. de m âDcare ea ţ i-am dat!...
Şi ta cu ea câDd te·al iavătat. m'ai pără·
sit şi - al plecat-fiţe-ar n eam ul blestemat!.. •

• goală toacil.

:

Aii aşa,

g iadu ri

mâine aşa

po pa s'a

pus pe

- Măi, ştii cil am pălit·o ca zevzecii
ăştia ? Par'că a intrat aecaratnl ln el. Dar
lasl ci tot eu le •ia de hac, •orba cela
tot ea 11-s popa for. la să chem dascălul
si ne sfitaim Dil•I...
A chemat dascălal, s'au iocbis amiDdoi

iatr'o odeo şi s'au sfătuit îDdeluag.
Dela popă. dascălul a plecat acas.l. Pe
drum s�a întâlnit cu un prieten bu.n, �i
după �· s'an întrebat de s!nătate, dascl.
lut i - a şoptii :
- Măi vere Ioane, am s l�ţi spun o
şoile mare. Dar teamă mH, ci n'al să
ta

:'.:_
_

Va 5ă zică nu spui la nim eni ?

-

l!i

t:n ?

.
. . . ce de ac um a ml c uao•t
Nauu
"' ·i ?
bine, iţi spun jle, dar altuia lepireasci Dumnezeu. Uite, i s'a arătat
rfoteloi un înger precum ci Duminici, ia.
timpul lctorfbiei, se coboară Sfiotnl Duh
ia al ta r. Da să ou spui.••
Dar lum ea nu poate să tacă. Şi aşa ,
pri oteD ul dascăl ul ui r şopti t taiDa şi altul
prieten, tot cu l egl mânt să ·na mal spună
şi altuia, a cela a trecut mai departe fi
ploi seara tot satul fi erb ea„.
Acum a . popa, ce hotărise? fJ avea ai�te
porumb ei blânzi care i se aşeaza• pe
umeri ori de câte ori il Tedeaa. la ajoo.ul
sărbătorii prins ese unul alb şi-l i n b isese
_

::

ia podul bisericei. Şcoala era: în timpul
slujbei, când popa avea s.l rostească :
.coboră-te, coboarl·te Dahale Sliate."
dascălu.I t ebuia si-i dd. drumul pe o
gaură şi fata Du hul Sfiai so coboară şi

r

Io s!rbătoarea

lumea

s• aşeu pe umlral popei.
„

ceia

a

venit I&

hui Sfânt dia cer şi toţi •oJaa sA-J Y&dl.
Popa . must.lcea, şt-�t aetnea barba. iar
dasclhil trAjea cu ���!
biserică cu duiumul Se cobora

doar Du-

���!!!!� ��!\2:

prins.
mitl ci şcoala lor
[ncepe sloJba. Daxllul. la nD sem•� se
sue ia pod aşlep!And datarea la care se
înlelesese ca popa să dea drumal porumb
belalui. CâDd cofo, porumbelnl Dlcllerl. Ia
local foi o mină de lulgl rlslpllf. Pas.1ml-to ci o mâl! dia ncinl n llcusa do
petrecanie. Şade dascilal şi se gbd8'te
ce-i de !icul. Dar aude pe pop! câatând
po aas. rar şi apasat:
Duhule
coboarl·le,
- .Cobou!-te,

a

Sfinte ...

Dascălul ce să Iaci? Trebuia s'o ispri·
veasc:J intr'un fet. Se apropie cu gura de
gaura pe unde trebuia să se coboare D ubal Sfiai şi zice mal încet, aşa ca s!-1
aud.a n umai popa
L'a mâncat mil,a piriDle !

:
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Culeasă de : V as il e V. A a tocbl

Notat: Remus Vemea

Cultivaţi porumb cu coacere timpurie

Cultura porumbului ocuplJ. cta mai
mare suprafaţlJ. ln agficuttu1a romd·

0 mulţirnt de soiuri iU po1umb ca..

Romdntsc, Dlntt dt cal, Porlocalia,
Hdngl!ntsc, tic. i11slJ. toaft
Cincantin,
arablld).
suprafaţa
din
(370/0
ntasclJ..
Conducătorii satelor trebiie să
In alimentaţia poplllaţ/tl dtla fard st cultivlJ. in amestec.
găsească mijloacele de convingere
isl.az să aibll. lueernieră sau trifoi şie
Numai parte din marii proprlttarl
din vechiul rtgat ocupi! Iarăşi primul loc.
şi de educare a plugarilor noşl ri
Pentru .ca.. în lim.p de secetă locu-.
Jn allmtntaţia animaltlor porumbul cultivă porumbul ales ck un singur soia.
pentru ca ei să înjeleagă adevărailarii să poată avea cosire verde
Forumbu1 pt can-1 culiivlJfT! trtbut
tstt indispensabil.
tul sc"p al islazurilor, căci numai
pentru hrana vitelor.
Dect culturtl potumbului trtbut slJ.
să 1ndtplintasc4 in gtnual armlJtoaaşa se vor întări :gospodăriile lor
Terenurile slabe şi neinerbate
tk r1lt condqlunl:
t se dea r.:ult mai multd attnllt,
pentru binele şi întărirea neamului.
trebue să fie lucr.ate gunoite şi apoi
Sd aibd coacere timpurie, ca sd avtm
cum i s'a dat pllnd în preztnl.
Florin Chernbak
i e r bate en t ru ca ie ca r b ucă ică
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dar iţi dau o mie di lei, pentru cheltuială.
- Do.. di ce, nu1 po�i no i ?
- Am oişte prol:este foarte g rele, d·
lele aeste şi DU po) veni.
Apoi so d u e şi scoase din săltar o
hlrtie de·o roie şi câ nd dan să plec, un

c

drăcuşor dl lat!, ca dl vreo lrii ani,. să
vedi el icra fiica ior, Yen i şi zâs e titkul e, a spus m.9.mica Să te·rm ioi mai
râpede cu omu l şi 15.I- -.i Ja mas_ă .-Binc
z ise ci frecAadu-şi Jniioile. . .

i

:

Aici m oş Oheorg�e trec u şi tras e de
câteva ori d in lulea, şi continui : . Apoi,
răm âi §ă 11itos, dragu tatii. ii Eâ.c eu; io

venit însemnat Comunelor.

timp cc iocepo!eră să ml să umezească
ochii. Dan mâna cu e l şi pl ec. Ies ia
stra dl, mă mai uit od at! la po zn a cea
di casă şi plec pi uliţă, şterfâodu-mi l a
crimile ce mi se scurgeau pi obraji. Când
am trecu t pi lângă vardist, mi- o ds ce numai atât ai stat l a

feciorut...

:

Am

trecut Înainte, firi a-i răspund e. „� murgise
ou mânca.sem nimica, ia zâu a aceea şi
de năcaz oei ou-mi era foame. Si dr�cu
şorul di fată ii strig ase pi Ghită la masă,
Gbiţi al meu de altă dală, iar mie îmi
ora foame, de nn vedeam cu ochii, •

Ajuns aca.să,

am

înmormântat

baba.

fări a-i · putea iaplioi d orin ţa, ca si v in ă

Ghită, p i care ii

iubise

atât de mult -

s·o vadă pentra Cfa din urmă oar!.,

Ab . . cooaşulc. grozav mă

Şi două �lr'.Jri de lacrimi

mai doare

inima!. . Cel puţin d acă era măcar Nicu ".
se

!ICOborau

dureros pe obrajii br4i:daţi d e anii bătrâ 
neţii..

Apoi ap ri nse din nou Juleaua, singura
poate la cere-şi spunea dureriJe a 5cun se

https://biblioteca-digitala.ro

ia nopţi i • de vegh e dela marginea pădurei
spuitoare de basme.-

Soarele se ascunso după dealul Teişo·
roiai, făcând u l ti m ile sforţări s.1-şi ad uae
razele care incinge8a apusul cu un brâu
roş. Şi DO ştiu de co acel roş îmi pătraD
dea atât de dureros la inim ă şi de ce era

atAta diferenţă între a pus ul soarelui de·
acum şi cel de alt! dată, când năjit de
anii ti1tereţii, aşteptam cu moş Gheorg h e
ivirea căprioare i I...
G. Micu D el a blls e,tt

• GLASUL MOSTIW ·

2

retai este atras de poveşti şi ae cunosc puterea solidaritlitll şi a d is
tiuui. 2) Ti neretu lui îi place viata cipflnei.-C4 cercetllşie inseamnll
ia aer liber- şi sportul. 3) D·n punct
loifiatlv.!I; ea creaz! spiritul de
d e vede re sol)etesc i>e o b(i n e foarte
obse"afii şi curajul rllspundeni. Cil
mult daci se' res;>ectll ··uvAntul d a t.
lodepllolod aceste trei o bservatr un I,
şcoala luoiioeaz! mintea Ia r cerce
tineretul se întllreşte tn g•eu!Jţr le
tilşla întllrc:şte vol nta şi putere!!
vfetel folosind lui şi aparatulul de
ce rcetaşul u i.
sta t de care face parte. ln conclu·
lnliintali deci cohorte de cercetaşi
zie cercetll şl a oferă tineret11lui : I )
cât mai multe c!ci dup! şcoala
O vlatll pllrill de sl!nl!lale moralll
primarii, certetăşi a este primul mij·
şi li zi cll . 2. locredere io pro p rii le
l oc de ridicare a n ea m u lu i şl de
sale puteri pe experi en ţ a trăitll. 3)
Depri ndere a de • fi foarte folosf pregllli rea de toate zilele a if n ere
tor fa vremuri .i::refe. Io tara noas.
tulni ia mijlocul căruia Va intra
tril cercetllşla s'a în fi inţat dupll su M a rel e Vocvod Mih .i.
gestia transll!isă de rllposaluf pro
Marin Gh. Benghiuj
fesor universitar Oh. Murgocl care
lnltHor
vizitase Engl ite ra şi unda a rllmas
<.om.udaut.rJ Cohortei de Cerni.şi
CJ:piL Or. Parii�• ·
viu I mpresionat de educatia cerce.
Cret•şti-flkiq
tllşească de acolo, - p!ltrule cu ti
•J Cfpit•a ioulid d• riz.boi asl.bi mort.
neret curagios - educAndu-se în
�a urma legea Cercetaşului cele / 2
m i jl ocul naturei. Venit în jar! co
arlirolL ca txP,/Uafil)
munfcll A. ·s. R. Principele Carol,
cllrui a îi prqpuoe înfiinţarea cerce
!Aşlei - p ri m e le începuturi în No·
Populară din Basarabia
embrle 1 9 1 3. ln 1 9 1 4, se iofiiatezil
Foae verde da sulfine
34 legiuni pe jud eţe. La 2 Noem ·
Bade dorul dela tine
brie 1 9 1 4 s'.a foli i nţ at în Huşi co.
Peata m unţi şi dealuri vine
horta de · ce.rcetaşl • Mihail l(ogăl.
Şi nu-l poate opri nime,
niceanu• sub com a nd a d-lui I. O.
Pin'ajunge'n sân fa mine.
David profesor fa liceul Cuza-Vodll
bade cind gîndesc
Vino
Huşi �I aftă cohortll la I 1 l an ua rii
N'aştepta să te doresc
1 9 1 5 cu numele · Basarabia• ia
CI su nt fată risfăţată
Creţeşti sub com an d a io.-lltlltorulul

Fântânele I a drum

ferice de aceJ ce ia vJafA poate

o fâatâa!

(o c iş mea. cum s:e :n ai %ice). ca ua monu
ment de piatră im pod, b i t cn flori. Slo•ele
sApale ia pialr.li, mi- a u d••lnşit ca lâati
aa este !Acută de fericitul episcop l'i!aret
al Râmalculoi ia a nii 1 784, Şi am citit şi
apa Qltului,

Cursul ape

.

(urmart)

Lui Oh. Artenl

�i am iatrat. A!m lua t traista dia băl, ca

na cn.J:nva sl sir! yr•on cAine ; dar a·am

•A1ut aicl uaul. fa ogradA am sral şi-am

cisca t gura la ·poxna d i casi. peste care
mal eta o cask Mam 1ait pi oişte schi
albe şi... cum •ă soa ? lm l dce•m că

daci. ol

puoo

il•ştul,

il ectrlc!, aşa ci

am

sA

poatl

aph•t

cu

sA

aibl

ca p!tul

fie pomeait de o u �tiu câte ori.

Nu i zi ia care f.li că to ra l fâatilaei sl au

b4tulai. Daplf ce- am apăsot, văd că vi ae
frumoasii, cam n'am

m al viiint uiciodatl. li spun că am

t ri•bă

cu Ohiţl. - Care Gbil! ? - . D om au ' de
aicl, ci-I ficiorul meu� - 11Să'o treb p i

cooita, •ise fetişcana iochizâod uş a. $i cu

crezul cl-i flmeia l ui

Ohl(ă.

orlş!nil, dom'l•.
Namât cf Y.ld ci s!

Al

d rac u l u i

dischi de u�a şi
faţa me o fime& şJ mai frumoasă
car• avea o rocb iţ.4 aşa dJ d icoltat 5 , că
I !I! v�dea u „ao;; şi ora fungă de !i r.ir4
apare

tu

dacă au poţi face lucru
mA:car

J al e, să se :-ăcoreasc! diJAtot ul

casei

z.!cJuful HrH• .!.şa

e

obiceiul

n�sc di n nemuri �vechi.

pe

bua. rom.l

Nu-i mai m are

pomană ca asta. Dar nici pica t mai greu
ou i de cit atunci când i ei frâaghia sau

�

(ciu tura) dela

laatâaă ca

şi să �li! că

inlr'o zi

să ou

scoată api. Câli

au

să

v

muofi

gren sa

teică mică pe uade să curfl
puod gura drumc�ul însetat.

Numai

ce aud ia prejm a aoel

dia gura cAlltorilor

;
•nll•ta1 � ·.
1'?.
rn
lrlattl'oi : ·.'
�i·

:

t·" '
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Să fie de sufletul martilor!...„
Dea D uma enu s'o rad4 llmpede

.SA fie de sulletnl cui a fllcnt fiotiiaa! ..

:

li
curat! po l u mea ceaJalli!.,..
SA-i rlcoreascA suflet ul şi s'o vadi
aesecatif • ...

·

'.

Mai vestite între toate fiatA.aile ţări
„ . '. ,
este lâatiiaa Meşterului Muole d e Jâogl I:'
�� !stirea Argeşului. Ponstea .spano ci '
a1c1 a ciiat marei� meşter c.lnd a incerc•t i
_;;boar� de pe acoperi�lnl mânhtlrei
facando·ş1 arlpi de şiadril4.
Vorba cin tecului de atn ac:i

�

f.

{
t; ,,
�.�;:;:,
1:

.

El mi se 'utrlsta
Şi mi se roga
Ş'apol cA-ml f4coa

�-::
���
�

acoperi�.

te ajuogă

Aripi sbur4toare

I,".·
! 'l �)

Oe :sito şi sfoare
Şi do pc poiliş,
De pe
lmi sbura spre soare
Po câmpia ma ro

apa şi si

·

Şi cum cA-mi !tibara
Nici mult el ţi nea

D o cA p u i alăturea �i ua du� de lemo
,:li o cruce s:ri.d cu m tşte.şug, maj m oft
to va bfoccu„llota ctl ce !e H: opri la

·

'\
�·.

Ctt api

�
=
'

B'1111 111� ��

călltorii strAlal •'an m iaa oat de

�

'·

;. f

jos el-mi c!clea
Acolo·mi io�e
D'uo mic i••orq

Şi

iiToruJ iogrij it de tine.

Toţi

,

şi molte-mnltt, !Ari oom!r, dar toate cu �
ctitori ca şi bisericile •ecbl şi au Jstoria ·
for dia nemea câa4 o•menli 541 bdun •
g
cu mai maltă grîj! fa datorîle soDelulul .
·
�I t ec
11t dia lumea aceasta; de mul �;:

iz,·or6Ş. � A şipc.t: Nu-i J ucru
dop feşti tlQ • urucel de lemn. o

·

grele

Dup! moane la; iii rllm.tae num•le d•
".°mloă, cum saut at.lrea pe toate drumu·
.
rde umblate; La F.iatâaa lui Moş Toad•r.
putui lui Isa ia, la Fi11tAua cu trei plopi, 7''..

gJseşli prio văi şi coaste de

re u n

ficat

S! treacă oame nii P• ele.

tasto dup! nrmă.
Jar dac4

Putori reci

Podarele
'N gloduri

Pune doniţl

atâta :

_pntDt

oblcoi•ri frumoase :
Fosl-am lidr. � am
Ml-a dat mtaa JI' am

la cimpllri seci

trainic de

(cofa), c ă l d area co apă reco liiogA poarta
fâ

pomc=nire

du,;,neata.

p

peatru a „.1 �eroltoarea. I am m ul tuml t

Şi tut u ror Io <est•şte

ŞI pe citi tori proslbeşto.

far

I

cit ace

Şi câatecele bitrineşll rorbe.c

st�

'.
eş11 ţă
râai: dar acolo unde este
tlu 3e ridl ă poate mnllumlrea <elor CI
�
•• adap4 dra apa dAruitA de line.

iasetati au trecut, atâtea blesteme s'au
aşezat pc capul tău, n ărăvaşul e care foci

CURSURI
de albinărit

o f•li�cad, d a ştii,

setea o po toleş te
vederea veseleşte,

mal poat! trecătorii să

co
lll. zilele. de 6-7 Apdlie a. c. ln
horte şi legiuni în hcare judet.
loca/al llualrd .Caza- Vodo" din Huşi
C'E V R E M ?
s' a ţinut de ctltre D-l Profesor Al.
Prin cercetlşle vrem �11 învingem _AJanasill-Alb/.na, crusarl de agrlcal
toate greutilţile d in drumul vleţel.
tar4, org1Z11izate tk ctltre Canuta de
Noi Iubim cerul, pllmAntul, apa,
Agricallarll Ftllciu.
aerul şi toate frumuseţele for.-Noi
l'l aceste carsari oa laat parte S2
iubim familia, ne amul , omenirea şi
crusiştl, dinfre care peste JO lnvdţd
credem fn Dumnezeu cari !e•a creat toti din judeţ.
pentru folosi n ţa no astrll.
D-l Ptofesor AlantZJ.io-Alb/na avdnd
mal/d competlnţd ln aaasid malerf,,
Idealul nostru este sll fim ci nsti ţ i
muncitori şi gata oricând. Noi cre• carsatilt aa prezinta.t mart interes şi
dem că din adunare a faptelor noa- a duod ceruell g<tt,,.al4 a ctvsiştilor şi
stua'lrilor din jatUţ s'a hot1rlt ţine
si re sll nascl!. personalitatea neamu
rea a.nai noa C/l'S ile u /puţin 4
ce
lui nostru. Dacll sunteţi întrebaţi
zile ln lan2 Aag-zst a. c. d< la care
este cercetllşla, rl!.spundeţl : Cerce. este de dorit stJ ftll lios·asetl nici un
lndrtJgostii al a/birttlor.
tllşfa este viaţa plinii de farmec ln
P. M.
mijlocu l naturel, este pregătirea
noastrli prin veselie, Iubire şl cre
Din ale lumii
d i nţi pentru ziua de mâine. Este
CAnd pleci pe m a re sll-ţi faci o
c h em are a dlhtre noi pe copi l p n tru cruce, cln d plec! la rAzbol sll-ii
a-l lndruma spre bine. - Este de- . faci dou.11, cAad pleci la tn su r ll to a re
sil·li faci trei cruci.
sllv!rşl rea moralll prin credinlll şi
muncii. Este1 pulerta timpului Este
Proverb Chinezesc
o m i iltari iar e tfmpurie şi o muncll
CAad s abi a rugineşte, când pe
productlvll. CA, cercetaşui are drept scllrilc ju de cllto ri ei creşte iarbll, iar
armll veselia şi încrederea în e l . pragul dela uşa blsericei se toceşte,
a tunci se poale spune cu adevărat
Cll a clfu ai fe cercetaşului sunt pro
prii şi nu o run ci te . Cll cercetaşii d espre un popor că e fericit.

Moş Gheorghe

dia lântâal

Şi pâoă diod apa curge
Pomenirea nu se stiage

găl eata

Notat : REMUS VERNEA

numktru!. 20 OOO cercetsşi-ln

l

C!od •• li reace şi bua.li

ŞI
ŞJ

De m'o da de nu m'o da,

!'(re le - dupll cari au adus mari fo.
!oase în t i mpul rlbbolulul mondis·
din 1916-1 9 1 9. Dupl rllsbo•u cer
cetllşfa stsgne azll puţrn rPluAndu-şl
activitatea c u temeiu Io 1 929. azi

am v.'hnt o fâa tioă veche

rândurile de pomeqire :

Vino bade de mi cere

cu



A proape de oraşul Râ m a i cal Vâlcii pe

De nevastă'n casa ta
Şi noră la maică-ta,
bade

face

•ileie şt

tatol cui să mulţameasca.

Salbil, salbă do mărgele

Fug

drumetil,

de cel ce poate fa.ce ş: un acoperiş fru.
mos �i aş;eazl şi o cru ce cu podoabe, pe
care sl·şl scrie numele. ca .sA ştie iase

Şi cu dorul ne'nvăţată.

1 9 1 5 - cerce!Aşla este recuaos
cutll prin h;ge ca persoană m or al ă
şi j uri di cii . ln 19 1 5 - 1 6 se oreg4tesc cercetaşii pentru evenimente

acde

pb!rele si-şi stimpere setea. ŞI mal ferice

•

G ri go re N. Pavlov ' ) ambele co
horte fo rmân d Leg i un ea • Dimitrie
Cantemir• - sub comanda tot a
d-lui I. D. David, şi la 8 A pri li e

de

•loari

�ece şi 11ŞOar!

fâatâoele firi uamlr a,t1ate la margine

de dra m�,,,.
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F eriJi-vă de judecăp

!

vozli. Pe vremurile acelea nelnle
Oamenii, fncll din cele mal vechJ
legerlle erau namaJ dela lnd!vid la
timpuri, au simfit nevoia de a lrlll
lndlYld şi locma! de acela drepla- f
tn comun sau la un loc. Acest ln·
!ea o putea face, un oare cere l
crn, spre a·şi face viata mal uşoa·
mal tn vlralll dintre dAn•li �I cu i
rll. prin ajutoare reciproce.
m.:i mnllll greutate dnpll cam zice
Din moment ce el lrllan ln coromAnnl. Mal tlrzln aceste aşe f ··
mun, pe llngll buna 1nlelegere, de
zllmlnle omeneşti, a'an mllril şi s'au I
multe ori aveau şi oare cari nelntransformai în slale; care spre a r
felegerl, la lncepul poale din difeputea 8 conduse şi a lnlllura ne- i·
rile motive de mici lmporlanfll.
lntelegerlle, cari acum nu erau nu.
Acea!e nelnfelegeri le lnllllura unul
mai Intre Indivizi ci ,1 între lndi�·,- ,.
mai ln vArstll, unul care se Impunea
�iz! fi stat şi soclelale, s"an afabl- ·
mai muli prin felul lui de a fi şi a
Iii norme scrise, dnpll care ae fli. ·
clrui hoUlrAre era respeclalll. Cu
cea dreptatea numindu-le legi.
timpul oamenii an progresai, ln
Aceste legi, nu sunt allll ceva
acelaş. Hmp, progrealnd şi ln neindecAt mersul firesc fi natural. al ,
felegerl, clrora pentru a le pune
lucrnrilor, pentru care Iucrn lrabue ·
stavllll, s"an fixai oare care norme.
sll ne supunem cu lotif. Clnd ci· b
La noi, la români, la lncepulul prineva nu se supune legilor şi cauUi
melor aşezăminte aceale norme
'
al vatlme bunul altuia sau al so'-.
duDll care se judecau nelnţelege
cielllfil, alunei <>Sie trimis ln fat a
rile se nu mia „obiceiul plmlntulni"
jndecllil, de elitre acei care sunt
Dreptatea, dupl .obiceiul plmân·
nl
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di

pllmiiat. -

•

O-ta

cautl

pe

domnul

uocat ? - , Da dudac4, pi ObilA ii cau t
eu sâot tallll !ai. Ea făcu odată ochii
mari �i mă ch e mă ia şali. lmi •p aso .4
mai aştept, cd. domnu· va Ytni dograb
şi !'e duso iatr'o odaie. Apoi încep sa
c asc gara la toate celo rlin şal.li Să bi
v.but. numai flori pi toţi pAre ,i i, iar sus,
ia. l a van. un fel de farfurii dia care ieşea
Jumima. Jo păretele dia partea dia joJ,
tra ua fel di pâlnie. care dap.1 pufla tfm p
înc e pu să câote. Cum stlteam pi-� _mar·
_
g lod di ca uo. am s.drJt deod.at.i ia p1c10.1 re
Donmoe, ct·o m a i bi �i asta ?.. M are

!

!
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min une!.•. Apoi YenJ et Nici au.J cano.ş�
t„m. A •ea nişte baia o dl c111ie, fata alb! :
ca laptele şi co paa toh l di fac. Cum a '.
intrat �-• desbrăcat baiu , Am c11aoac t

că-l el.- He, ci mal faci , OhilJ.. li
oa, r!pesându-mă sl l ...Uot. el sa

1uog

a

de
uită

la mini şi m!'a tceb! : - ce trebu ri ·
al pe.-aicif - Am Yin!! si Til T4d.-Bloc
ribponse el, fredncla-şl miiluele.

nu

pi
ştiu daci 'ol pul„ •loi

iomormiutare.

gludar.-De,

•lalt s! "

e1 rimase.

- O murit malcA·ta Şl•am

chem la

-�

�NUL II Nr. 31-�2

I

i Soc.
\

Culturală ,Iul iu

asu

Com. Bi!seşll - Jud.

informaţii şi îndrumări pentru popor

lată

li

\'.. BALAN

.Aceata este zia•. care
a [leat-o Domool, &I ne
bucnrlim fi si ne Teselim
itttr'Jnsa•.

sărbătoarea

.;

lată

cea

sărbătoarea

mare a

care

sgudue

omenească cu noi

adânci fiori de slavă şi bucurie

· i nţa noastră

•entru învierea celui pogorit sub
· iatra mormântului de întuneci-

1ea patimilor omeneşti !

lată sărbătoarea - săr)>ătorilor
·
•re luminează sufletele noastre

•irate şi dornice de lumina cea
; ·�

şi n esfârşită care le îrlcălzeşte,
înaltă către Acel
:'_re
.biruind puterea mortil şi
·:irman d
incuetorile Iadului a
·

!'Propie şi le

·.vfat � Zf îl[ r"lvărŞatul �o-.
a

,slavA · ilin
·
I
; ,i ntul său".
„Ş'au tremurat stipAniJ - JJmii
La gluul blâqdului profet,
•Or, Ş I

eşlt cu.

mor-

Ş'un duş!Tlan au văzut tn fiul

.

(VltJhu/tJ)

Ouliif1erului din Nazaret I„ •

lată starea de . spirit în care s'a

desfăşurat

marea tragedie de a

cum o mie şi

în urniă !

nouă

sute de ani

Dar câtă rătăcire omenească era

chiar numai în această gândire a

lor căci după cum spune poetul :

„El n'a

venit si răsvrătească,

Nu vrea peire&i n i mirui :

Desculţ, pe jo� colindă lu mea,

(VltJhuft/)

Şi mulţi hulesc în urma l ui..• •

Menirea sa era. cu mult mai sus.
Comoară nepreţuită de dragoste,

bucurie şi

alinar'e

sufletească se

revarsă asupra lumii.

Şi muţilor le dii cuvânt,

Pe cei infirmi ii întăreşte,

Şi
Şi

tuturor deopotrivă,

!ni ceresc.

cel or cari cred intr'insul,

(Vldhu/ă)

celor c&-1 batjocoresc."

Isus este 'pacea, Isus

curia, El este scăparea.

lnnltupl

vremuri

noroadele lumii, pe dru
binecuvântat al

mul cel

al iubirii reciproce.
ln pace

şi

timp şi vor

toţi acei, ce

păcii şi

fericire au trăit în

putea trăi şi'n viitor
se vor pătrunde de

măreţia la care se pot ridica ori

când prin recunoaşterea şi mărtu
risirea.

pria

fapte,

ale

acestor

inalte invăţături ale Domnului nos
tru

Isus

Hristos.

lnvierea Sa din

morii, pe care
fiecare an la a

o sărbătorim ia
cest început de primăvară, prin
înseşi bucuria cea mare ce ne-o
aduce nu este şi nu poate fi alt

ceva defâ_t_ .ce� . l!lai sfântă şt mai
călduroasă chemare ce ni se face
de a urma întotdeauna şi cu cre

dintă pe căile cele drepte �i <1J!!Ji!!
cari duc ia chip

ale Domnului şi

negreşit la înăltarea

şi Ia mântu

irea sufletelor noastre.
lnvlind

din

cu prisosiaţă

morji, ni s'a făcut

dovada dumnezeirii

Sale şi ni s'a dat în acel aş timp

şi puterea

credem că şi noi

să

vom învia dacă vom urma întoc
mai poruncile Sale.

Bucuria aceasta a învierii Dom

nului Isus trebue

însă să se în

tindă la toti acei ce au crezut şi
cred cu putere în El.

Sfânta noastră biserică creştină

îşi ia asupra sa această înaltă în

sărcinare de a duce măcar o rază
de

sperantă

şi'n

inimile

celor

mulţi şi abătuţi de soartă cari nă
dăjduesc a·şi trăi viata prin Isus,

este bu-

„Fiţi blânzi cu cei ce vă insul tă,

Iertaţi pe cei cel vă lovesc,
Iubiţi pe cei ce'p contra voastră,

(V/(Jhu/ă}

Cu vrăj măşie se pornesc„. •

Acestea sunt neclintitele adevă• ruri şi înaltele Sale învăţături cari
revoluţionând gândirea milioane
lor de oameni de' pe fata pămân-

spune :

prin

glasul

poetului

n imeni nu v'a mângâiat

Din lunga voastră îngenunchere,

Sculaţi.„ H ristos a înviat ! '"'

(Vlăhu/ă}

Hristos a înviat zicem şi noi tu

turor

cititorilor

noştri, şi dorim

din suflet ca bucuria sfintelor săr. bători ale Paştetul să-i însoţească
în tot pasul spre a slăvi cu dra
goste şi credin!ă pe Acel ce este
.Lumina şi Puterea" şi a cărui
înviere din morti noi cu dragoste
şi bucurie o sărbătorim.
Hristos a înviat !

GHEORGHE ARTENI
ioTăţător

Văleoi-fllciu

ale blsericei
,
noastre creştlnt ortodoxe. sunt etlt mal

framo�se, şi cu o mare influenţă bine

1

Vladimir al Mare fmpdra lul Ruşilor

o deltf!aflt de oameni de incrrdere

şi

pllsnurşte, cât şi cum st slJ.rbl1toreşlt ,

sli.rb/Jlotirea !nvluel Domnului sau

Paştl.

ln rştTl!ilrsârh'll1lntlrrS
l
f:· Po�it-tntne-e ·

.- Framoas• sunt toak sărbătorile creş·

a lnvlerei Domnului, aceasta 1llr/Ja11J

ca

toate n/Jzulnţele

exercil/Jrel sa

acestea,

devina

ptrmanen/4

de

ln

pdcak

prin

lruia

prin trzina Sf.

poc/Jinftl, şi unii cu Domnul
lmp(trt/Jşanli, cdnd in

a

potele biserfrei eu to:zcele de fer şi lemn,
c!zlamll pe credincioşi pentru
•

mari

Cel ce ne-a trecut din Moarte la

viaţd " .

cu

Cttdlncloşli fmbracaţl In !zaine

grijite şi

În·

cugete curate, se lndreaptd

la viaţa,

ş

Cuvdntul Sf. Ioan gura de aar. ci·
este ci·
la sfârşiiul Ut n el.

ro i

•De

şi

iubitor de

Dlunbravl

·>

·

lângă ei· aduni
·ad cu voie bunj;
, • ) ze ti denaiu,
, 'd pe verde plaiU"

BătrAni cu feţe stinse, R . . ' . • .ini cu feţe dalb8o
Românce cu ochi negri $' cu şt9rgare alb•·
Pe iarba răsirită fac pr:unic la un ioc.
Iar pe împrejur copii se prind la l uptă'n jOC,

noaptea lnvierel la mez de noapte, clo

pe

Acela care a e/Jlcat boldul morţt

Un scrânciob mai la . ·
Flăcăi şi fete m â r .
Şi'n sunet de vio��:- ..
Se'ntoarce hora i h i . .: �

s ofletul săa. Şi cât de �urat st simte
crtşlinal atun ci cdnd uşurat

•

De Paşti, în satul vesel, căsuţele 'ililbi\e
Lucesc sub a lor maldt:ri de trestii aurite,
Pe care. coccstârcii, în�'•=>ti într'un picior,
Dau gAtul poste aripi toc'· ' jin ciocul lor

vlrtatta

spre bine,
ln

dace ci

PAŞT I LE

care timp creştinul sll·şl

toate

ne

lncepatal

S�dad.

rlre are lnalntea sa an post sapre111 de
exerciteze

lnceputurilor Ic
•Acela p rin care toate s'au ilicul•
Cd�tarile pline de veselu •Ziua ln·
v i erei să ne luminlim popoare • m
la

Pr. D. V.

Pentra lnsemnlltatea acestei mlnanl

pentru

d,

Sf. Paşti esu sllrbdtoarta s4r/Jd1Mikh,

Morţi• (Luca

XX!V 6).

în

di n mo rii >

saptiimdna. iamina/14- cdci Chr/silJs pril
lnvl<irea Sa, a deschis calta ctnastl
tuturor i:tlo; cretllncioşl;
lata dar .u ce B4edca 3.tl!z til_.fG

cad ea n� aminttşt� dt!pre

aa mai mare minime sdvdrşillJ. de Do

40 zile,

ce a înviat

Dumnezeu, să se îndulcească de
a ceast i sărbătoare• . . . ne d4 carai <
ne apropia cu toattl lncrtdtrta eatr,
Dumnezeul tndurorllor. care prlmtş/,
pe ul de pe urma, c:z şi pe cel dlnllll
Uşile tmpdrdkşti stau deschue toate

impun/Jtoare, atât

Sa din

• Celui

neva bine-credincios

prin mdreţla .venimenlului sfânt a se

mnul • lnvierea

Pa.şti

Cuvântul sf. EvanE!zellstloan 1-1-11

tit

Cea ma l frumoas� insâ dintre toate

pe toate,

de

de pe pamdnt la ar.

orto

daxd.

Sf.

CARTU

şi ne-a ridicat din moarte

impresionaţi lncâl propune lmptlratufol

�le

mdrire

de·

dela Patrlarilit, care rdmaser/J atât de

slujbele şi cea mai

„

amintesc de marea mlnane a lnvlere

pricepaţi, la Constantinopole, la slujba

s/J creştineze pe Ruşi sub forma'

... tOO

slujitor şi popor, sa lnal/e cdntart

mintea

creştina p• Ruşii sdl, trimise

voind a

•

dud

citit tn mal ma/te limbi,

făcdtoare asupra sufletului credinciosului

·

Şi scrânciobu so'ntoarco pur!Andîn JegănAr•
Perechi imbrăptate cu dulce ll'lfocare.
Ochiri scănteitoare şi ginga,e zâmb iri
Ce viu răspând în aer electrice ludlfi.

��� """"""""
"
....
"'
...
.;,;,,,;,;;;;;;;;
;;
�
;;
""""'
""""'
""""'
""""'

spre sfdntul locaş ca lmpreuna ca toţii,

le

„Voi toţi ce-ati plâns în întuneric,

Şi

religioase.

„

...

plil•ffe tn-alllfa
•n•11.clarl Al reci•••
l1t•elall

Administrator : A.

Mareţla sluibei la lnviuea Domnu-

lui, slujbele

•

abona•eftt•I ae

MărefÎa slujbei

tului, au pornit încă de pe acele

vierii

Pe morţi ii scoal ă din mormânt,"
l mparte dorul

I

li

Director : GHEORGHE AIUENI

şi'n noaptea această sfântă a în

"El orbilor le dă lumină,

„Şi

�ONAMENTB:

Sub conducerea unul comllel al Soclelălll Callmle „lullu A. Zanne" din localllale

Fllli:!u

lnvierea Domnului
reştinătătii !

Pentru plugarl tl elevt • ao Iei
funcţionarI • • • SO •

Apare de două ori pe lună.

A. Zabno"

Redactor : I.

cu

Foaie culturală

Redacjia şi administraţia

I

Aprllle 193:l

3 LEI EXEMPLARUL

V. Alecsandri

l�tortrnl rnnetă�iei mon�iale �i in tara nomă
Problema cea m are a tuturor na
ţiunilor este ziua de mâine . Pentru
asigurarea viitorului ş i greutlltilor
ce se ivesc, po poarel e se întrec şi
se silesc să găsească so luţi i cât
mai
bune pentru temeinicia lor.
Şcoala, Biserica şi întreg aparatul
de stat suni la înăl ţi m e. Alături de
acestea şi pentru promovarea l o r Cer cetăşi a este o l egătură temei
nicA între şcoală, biserică, armatl!.
şi viata soci�lă.-.Cercetaş • vine
• Scout > ,
d e la cuvântul engl ez esc
ca re înseamnă bun observator, o
mul de frontieră, om încercat, suflet
c uragios. Cercetăşia s'a intro d us în
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Anglia l a anul 1 907, pr i n inljiatlYa
l ăudabilă a G eneral u lui Von Ldrd
· Roliert-Powei. Acesta fiind în Afrfll•
în coloniile E ngleze, a constatat c:ă
spiritul tinerilor de ac11lo, era rt111i
desvoltat decât al Bnglejllor. Văzând
a ceasta, pentru viitorul ţări i sal e, a
început să pregătească tlnerlle ife•
nera \i i pentru lupta vie\el. Astfel pe
bazl! de principii cari consti tue pe#•
Iru tineret cel mai puternic niijloi:
de desăvârşire m or al ă ce · se CU·
prinde in 1 2 articole , legea cM
cetaşului ", s'a înfiinţai cercetătt.·
Cercetllşia se reazămă pe urmi·
!o arel e 3 chestiuni practice : TIM·

•GLASUL NOSTRU•
tr' un pom,. d e-asupra

dure-. Linştea sorii plutea peste toL.. ln·
noastră-două tur·

îşi spnnea num e �, a litnrl de- o pri•ighe
toare.•.

i�r

turele ciuta�

l

mai do vale, un cuc

l

celoi mai iscusi t pictor,

VaL. ce frumusetl

în

asemenea mo

cred ci n·ar putea reda ase men ea tablou„ .
mente L. Penelnl

Stliteam nemiş�at, iacât an&iam şi bă

ţie, moş Oheorglie

priveam mai cn aten

tăile inimei. Când

an semn. Se

„dea cliprioara... Inima iml bătea atât
de tare, încât cretleam c1 a ude căprioara ..·
Venea încet, alături de paiol săn, şi la

îmi făcu

orice mişcare, ridica orecbî1e şi privea co

atenţie.

Apoi

la

stlitn

sA.

o de părtare de

vre'o z ece metri ! puiai neştiutor se duse
la ·svor şi când

lugj

săre sb n ră

voi

speria tă,

sperie şi el şi

ling ! mamo sa ... Căprioara mai stă

atenţie,

ia to l te părtite şi dop!

tu putio, se nitl

ce

bea apa, o pa·

se

privi cu

plecă

spre fsvor...

Dop! ce bi.ar! api. c4prioara iocepu să

spele cu gura pdl şorul ·atât de drăgălaş ..
Şi cât de frumo5,

;

iotiodca el capul şi cu

câtA drago!lte privea

ia ochii mamei sale!

Nn ml! pntn stăpâni şi Inşii. CA prioara
. cu puiul o luară

la fugă. r oamne ... îmi
bacurie, pe

yeoea si-1 sărut de
Gheorghe!.... _ .
•

*
•

Anii au treC'ot atât
•ietii m ·au dus

moş

de repede, valnri1e

pria toa te co1turile ţArii

şi mos O beorgb� inc! tr!eşte

la aceiaşi
coliba din m ugiaea pădurii... Numai o
tristeţi par'cA apasă mereu pe moş
Oh•orghe ...
era io 'f8Caota trecu tă. Mo, Gheorghe
io spatele c!rui a se m ai adiugase peste
30 de ani. stăt...� liniştit în fata colibei,

dia locul de alt! datA şi tr!gea gând;tor
din lulea. M'am ilus yese l la el, şi de-abia
m'a recunoscut.
Soarele se tlia iocet spre apus.
Cu mare gre�tate m'a recunoscut L'11m
io trebat de toat� Şi el cu vocea pierdută
şi ca pri •'Îrile' o / pimânt. trA�ând din când

ia câ11d di:;. l ulea dopă un lung oftat, în
cep u ; - �El, coo aşnle, n"am a•ut noroc.
Căprioa ra a murit, sau s"o fi d us undeva
căci sia.t ani de câod n'am mai vă'lut'o.
Ficiorii i·am dat la învăţătură, d u pă cum
iti spusesem şi mă sfătuise . dud uia Mă
rioa ra• , Dumnezeu sA-1 dea mulţi ani
fericiţj ; dar, ah, conaşule, n'am arnt
11oroc.••

,

+ Toa?er Tuchllă.
spitalul . D r!gbici• din Vaslui s'a
stins dia viaţi !11 ziua de..• •.• Martie 1933

..eroul - căpitan Toader Tnchllă dia M l
cl�ti-f'!lciu ,...- unul din_ marii mutilaţi ai
rlzboiulul �atru intregirea Neam nlsi şi

nnnl dln iniţ!torli de elită a ţlrii.
lalollgenţi; sclipitoare, totdeaoaa 1-inl

ia promoţia sa,

de l a ol

ne-ar fi

rămas

frumoase şi .de pnoţ lacrori - daci soarta

n'ar li fost aşa de crndl cn dânsul.
Cu toate Onorurile cuvenite, el a fost
iamormiotat 'ia Cimitirul Eroilor din ora
şnl Vaslui.
Neslearsă să-i li • aminti rea.

jocuril e noast re
Dăm ser�

de probleme şi

III
ghi
citori din ailul al Ii-lea.
I. Cite boabe de :nazere
într'o o al ?
li. C
i c o ar
111. 5, ll!'. r se
Nimeni n'o desface.
IV. Să se î pa r
216 l i
la 4 p r an
a- l i- să aibă
indo.I căi r
a III-a î n rei cât
iar a
au cele ei .
V. Com o ecl ll d
careurile
ce t patra! veţi

intră.
ă
e bate şi nu are mâini,
Ce fuge şi nu are p i e?
n uă
face.
m tă suma de
e
a
e so e aşa ca
a.
t t
a
11-a
1iV-a atât cât
tr
l n cu litere
a s ui
căpă
I ta urm ăto arel e :
: Râ n du l t vert ica l şi
!orizontal numele un u i
:pom.
Idem rândul li: Veţi afla ceva
car e se află la gâtul fi e căr ui om
s au pasere.
Idem rll.ndul III un adjectiv sau
cev a nelips! t dela orice uşă sau

m!
fereastră

Idem rândul IV. Urma, �emn c'a
trecut ceva. sau greuta tea unui lucru
care se sca!le la cântar.

�N:.e; o�'l
L� „e .93�
...

Lampa vărsală şi apriDSă

Se stini;� uşor
nuşă, n is !

Arsură

Sa aşterne un bandaj muiat ia
dacă aruncăm ce·
untdelemo amestecat cu apă de var.
p sau orice p:al în can ti Pe
deasupra un baodaj uscat.
m are. L apte le o stinge Ond
vaci na naşte casa vllelulul ta

tate mai

îndată.
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Baba mi a murit şl-am iogropat'o acum
vre·o slptăm!ni, Şi cât de mult am mna
cit c11 baba, pentru dânşii. Nic11-ccJ m ai
mic-n'a vrut sl se ducă şi s'a ales un
rlu ; Dumnezea şlie pi ci m eleagur i a
hi, clei în urma u o or h oţii. a fugit in
ume .. Ghiţă a loat siiitor şi astăzi e a
vucat l a leş. Dar şi pi dân su l an I'am

t se dă să pea apă căldicică ames
P uj i nă benzină sa11 puţin gaz pus tecată cu tărâte. La oevoie I se
în leşie, dă o m ai mare albeaţă mai poate da în această apă şi
lapte de sămâo\ă de cânepă pisată.
rufelor.

di cind
dus a el, a

muiată în spirt sau rach!u.

l

vre'o 6-7
s'o însu rat

baba

l

peotrn

an i

şi

Se

ţi nea

moartli. Mult 1-a mai îngrijit şi iubit baba

mult la

el. Doamne. conaşute,

mul t s'a mai schimbat şi lumea asta !

lnicul di

ajunge

c'oi

N'am crezut niciodată

ulitile leşului şi nici să

pj

mă sni ia pârda
tria .. Al dr.acul ui mai m� rgca

triou ista, spre leş. dom0le... După ce· am

ajuns a colo . am ple;at pi

Ură a şti

node stă Gh;ţă al

fac ?

u:iţe.
meu. Ce să

uliţa mare, Tăd un vardist şi-l

Pi

iatreb de

a•ocatul Gbită Neagu. spaoâodu-i c.ă mi i

.

-

fecior. Vardistul s e uită luog Ja m i n e, să

uită la och·nci, să
câlti şi râde .

vr'uo procest,

nită

- 'Poati ai

la

cAmtşa

zâsc el. Iacă m erg eu să-ţi arăt, căci

a patra casă

era

mai la •ale. Bucuria me

m:că. Când am aju ns la

no

poar ti, imi

spuse că domnu

Jorj

trcbu� să

trăbuaar, dar i! pot

hie la

îmi
stă
de

N•gulescu no Neagu

t�pta. Jmi mai arlt.ă o d r ăc i e,

nn

aş.

capăt

. d e belâşor alb, pi cari să apăs cu drştul
{Contf!Ulare ln nr. viilor)

EPIGRAMĂ

l u i G h . Micu Delabăseşti

Te -a i cam !neurcat in prozll
Si- muza
vid ci nu-li prea vine:
- - . - - • - - - ":" or
-

Asia e cll'n cap iii creşte
O ramurii de mllrllclne.

DeJapraJa

�tiri ii lnf�rmitii
,

�

'

.

Conducerea

foii , Glasul

aduce cele mai călduroase

'
Nostru•

mulţumiri co·

legilor iodţătorl dia judeţ cari spre bucu .

ria noa!lră

a

tut urora au început a da

un sprijin mai efectiv acestei foi. Aceleaşi
calde

mulţumiri

sprijinitorilor

tntmor

� /n cursul acestei luni la

dia tară.

c. st implinest ! 5

ani

de

s'a unit cu patria mamd.

27

Martie

cdn.d Basarabia

Cu această ocazie se 11or face man· ser·

bt1.n" in toa/4 ţara

8UCllTeşli,

şi'n special
laşi şi K.işintlu.

In oraşele:_

La I.oale bisericile se va oficia un te-deum

iar şcolile vor comemora

ac�t important tveniment.

I X•lă

cu

toatd cinstea

sădirii pom i lo r a fost
pentru ziua de 6 Aprilie. c.

;g Z•ua

!iii

Ex1menul !U lnain tare la

21

gr. li

a invdţlltori/or a fost amânat pentru
ZÎU'I fit

1m Io

4prilfl. C.

California (America) a fost
mai 2.ilele trecute un puternic CU·
de
pllmîl.nl care a Ilicu!
tremur
mare prlpld printre oameni, case
şi animale.
Acest cutremur a finut un ceas
ş i jumlitate şi a distrus vreo 14
oraşe şi foarte mulle sate.
Sll ne fereascll Dumnezeu de aşa
groaznic lucru.
� Citim ia. .Popoul Românesc• ce
a pa re ia gara l(.itila Bucureşti că intr'o
inso lă (Madagaskar) do lângă portea do
su d a Afrjcei este RD copac c a re mâoâocA
oameni.
Lucru1 pan de oecrexu t şi totuşi dupA

Mulsul să se facă repede şi să se
stoarcll ugerul până la cea din urmă
picătură, căci laptele de la urmă
are grăsime mal multă.

curată

Dureri de dinll şi măsele

Geamurile slroplle cu var şi vopso.

schimbate

des potolesc dur,.>rea.

Se iace uşor spălându-le cu apil
sărată. /.poi limpezim cu ap! curată.

Crampe de slomac

Durerile di cap
în şer
tncetează m ai repede dacii te
vet sau sticlă cu apă ferbinte pusă culci
într'un loc liniştit şi putin cam
la lingurea. Eter t 0-1 5 pi cături pe î ntu necos.
Pe fru nte comprese reci.
zahăr sau picături Dni!a.
Cărămidă fierbinte învelită

mărturisirea nnor englezi curio şi car i

fost

la

faţa locului, l ucrul aşa este.

au

Copacul acesta este un copac uriaş iar

dia coaja sa dacă se crapă cu ue cuţi ta ş

curge un suc

foarte mirosifor

şi care te

im�ată.
Sălbaticii din partea locului dau acetor

copaci în fiecare an drept jertfă pe câte�

va dia

cele

îmbată

mai frumoase fccio:1.1re ale 1or.

Mai întâi pe cea destinată acestei jertfe

o

bine

în m 1 jfocul

cu sucul amintit mai sus

cărui

iar ci jucâad ia jurul copacului o aru ncă

braţelor

acestuia

•

ale

sa
•reo 6

ramuri fiind foarte simtitoare o strâng şi

o trag

intre

fru.nze

spre

Yed�a nimic pentru ca d upă

G. Micu Delabllseşti

T

pânză fo arte

o

Comprese forbinti şi

v ină şi

căci

pune

ori!.

Ca să căpălăm lapte muli.

Lovlre la cap, cucul sau curge singe

au

el la iomormâotare, căci baba a
lăsat co Hmbă do mo•rte. ca să mă duc
să. f spun să vin! şi eJ So Yadă măcar

llmp de

Pentru ca rolele să ne mai albe

mi-o s cris
c'o orăşaacă. M' am
doua zi dopă ce-a murii
a mă ajuta cu ceva şi si

Tăiut de

.

la

SFATURI PRACTICE

au

mai
zile

coroaa a se desface iarăşi din tru pul
i::rtfei să nn mal fi rilma.s decât oa seJe.
Mari miouoi şi'a lumea aceasta !
� Alte! n t1. s d r d v d n l t a minţii
când

omeneşti.

W.

K-4(11.4.'L

lrz

i;.i,J.i.lfl.

Cuvânt Moldovenesc"

u apare

IUfJJ..4.lf?aule : Nea 
mţul M�lia a ntlscocil o Oicicleti!
sburdtoare şi a numit-o , Ptdroplan • .

E l a putut sbura cu

aceastll

bk/cltfil

deasupra Bulinului vrtme dejumdtate
th ceas, fdcdnd (ln zbor} 22 k!m.

Bicicleta ort

mic motor care mergt

!lfl

fllrd foc şi fll rd benzln4. Minunata
nllscocire.
!Bi România, Cehoslovacia şi

lugo-Slavia Iliri prietene cu o popu
lafie totalii de aproape 50 milioane
locuitori au stalonicit mai bine ve
chea Jeglilurll ce-o aveau de a se
apllra una pe alta în caz de atac
al duşmanilor.
Acum ele la un loc se prezinlli
ca o putere foarte mare şi de care
şi duşmanii mai înverşnnati vor
trebui sli jinll seamă.
nilv �l ! in var�
:!!! Omize le
acoasla cu du;umu l, curăţ1\:·vll p m u

vor

p

o
încolo

d i n ti m . Mai
cuiburile
va fi prea târziu.
Jil1 Domnii membri al socitldţil cultural• din localitole cart au împrumu
tat c/!rţi dela bibli,tecll - dt foarte
a•
mult timp, suni rugaţi a le /nap oi
membri;
fiindu-ne cetate şi d• ceilalţi
la
tot odald suni rugaţi a·şi educe

lor

de

curtnl pl-it a cotizaţiilor.
Preţul popuşoiului tsfe in scdd�re �in
pnn
cauza concurenţii ce ne-o fac alie Jd.ri
(America) şi Italia
lre cc.re Argentina
(EUJopa} cari au mari stocuri.
anun_
PilntJ. ln preunt numai Orecia s'a
natiJ. can.
ţal cd 1,1rea sd tu! cumpue o Insem
preţul
titnk de popu.soi, ceia ce va face ca
să se men#nd deocamdatd la cel curent.

�

�

Nori întunecoşi a rhboi se
p entru
arlltau mai zilele trecute
te
popoarele şi aşa destul de necllji
ale lumii.
lor
B lirb a !ii cond ucători ai 5fate

https://biblioteca-digitala.ro

se strllduesc din rllspuleri de a
aduce o razll de lumlnll şi de Im·
pllcare acolo unde vrlijmllşii secu
lare rllsbufnesc ln urli clocotitoare
de distrugere şi vllrsare de sAnge_
Primul Ministru al Angliei pa�e a
fi reuşit pentru un moment de a
potoli spiritele prea lnferbîl.nlale ale
unora şi a aduce Pacea şi speranfa ,
singurile lucruri ce pol fi de folos
omenirii ln aceste grele timpuri.·
� D-ra Smdrdndi{Il Brdescu care lipseşte

la

de

mai multe luni de zile

Bucureşti l"n

:. :
n:��;:�,�

de
e co
e
rt 1{din a
�
nlllţime

a

tk 2.5

din

ţart! a

Martie

c.

�

sosit

& a fost l!z Amen"ca la un concurs de
tn a se aran.ca. t:1l para.şuia un fd

lntrecere

�

ziua

••

e

�

.

l
a ce� mai mare

l
pre m
a noaslrtl.
.
a fi031 elas
di.„ lri •.
Totodat4 ea a ln.vdţa.t acolo sd condad şi

aeropla.rzul singJUd, fiind prima femeie din

R.omt!nia cau poaU

�

sd /aed tuaba aceasta.

�ocomuclA.m ta

chip cAJduros cc·
Ia sate excelentele
reTiste set iM drept pe ioţelesnl poporului
şi cu mnlt tâlc ia eJe .Neamul Rom&nesc•

titorilor n oştri de pe

Prima apare

li

gureaon Nr. I
iar a

:

.Poporul �om!Desc•.
ia Bn cn reşti I Schltol Mll

peotra Popor• şi

abonament

I 00 lei aonat

apare ia Oara Chitila Jnd. llfo•

abonament 120 lei aonal,

Poşta redacUel
D-lui Va1ile V.

An!ochl ia.. Brăleştl

Bacăn. Am primit tot materialul /rime• de

d-voastn! şi 114 malfll.mim cdldaros. Pdcat
cd n'a �·tnit cu 11reo zi, doud., mai tnairrte

ct!ci s'ar fi

frecat ceva ştn acest număr.

Vom publica cu pl.ăcere cele trimise.

S.

S. Preot Oh.

Anede

cuvinte �

Obermăneşt
1

Tntova. Mulţumim frumos de bUJZde

<

ce le aveţi pentru noi şi foaia rzoastrtl.. Colaborarea S. V. o aşteptdm cu pldcere
numai sd se trimea/4 articolele la timp şi
sd nu fie prea lrzngf, lacra ce·l cerem bltaro1 colaboratorilor noştri.

D-lui V. Gllascby io v.f'odolenl-Huşi Scri
soarea dv. s'a primii Ia
mim de irtltresal ce-lparlllţi foii. Destegdri
/e dv. au fost cele mai bune şi nt iertaţi
cd !Ul v'am pulul rdspunde la timp. Ct1.1ulva
se vor da toat.e tkslegdrUe şi In gazeltl..

timp şi vd 11Ul/ţu

Poşta Adminis tratlei

�ai prim i t a�aamente de la d-nii:
lo..on Arteni inY. Oăgeşti-Pălcia, d-ra
Maria Nit! ia•. Săseşti Pătciu, M. Cosma
ln•. Tupilaţi-Pilcio, preot S. Oatn Bă$e:,ti-Pălciu, d-ra dr. _ A�toinette Holbaa
.
Băseşti- Fătci u, Oh. M1ha1lesca ro•. Ro
şieşti Pălclu, Th . Chico ia•. RoşieşU-Păl
Manufac
ic
ciu. Hr.istodor Ouţu şef mecan
tura de tutun Cluj. t Begiu agric. Gior
caoi-Pălciu, Oh. R. Bah rim •grie. Jlgili!
1c
Fălcl u, Pi.Un lerda n cond uctor _teeb n
Craiova, d-ra Veronica Jdrlcaanu �DY. loşieşt-Fălcin, Pridl. Banr ad-tor moşra Onra
a
ldrici.--Făl ci u, C. tl araga com erciant _ gar
Roşieşti. Th. Năstase îav. Tăm!şeot·Pălciu şi Maria Beaghinl iav. Crtleşti de Sus

-

ăspunde
NP�vănd t.Ji rant rspoasabil, fiecare: r

f!lcio .

de

ceia

ce

scrie..

Y

/·
l

�

x

�

.'"',��
.

�. .:.
!;
?.;·

·GLASUL NOSTRU•
mizi, iar alta sll-şi ducii gunoiul la
ogor ?
Cum de nu.„?
Şi în culmea desnădejei m i - am
pu s aceste îo tr ebl: i :
FI-va şi sllteni noştrli capabili
de progresul la care au ajuns strel
nii în toate ramurile de producţie
agricolă ?
Eşl·va ei vre-o d ată din nepl!sa
rea - să nu-l zic tembelismul-în
care lancezesc,-li,nd refractari orl
cărui indemn în spre mai bi n e ?
'
Fi-va de vre un folos toate sfa.
turlle şi toată osteneala pe care o
pun toţi · cei ce doresc prosperitatea
acestei ţări, sau: toată truda este
strigăt în pustiu?.•.

Au venit la mine sAt eoi, -pulioi.
dar au venit-cerând cu insistenţă

p rocu r slmâoţA de lucernă şi
de sfeclă, de antret dela Camera
de Agricul tură sau de unde ştiu,
f iindcă doresc sl! semene.

f

să

le

Am văzut copii de şcoalll-obli
gati de în vllllltorii lor - venind cu
ge ant a plină cu cuiburi de om i zi ,
culese din grll.dinele pllrinteşti şi
căro ra li se dădeau foc în curtea
şcoal el .

Şi atunci mi- am zis : Nu trebue
des cu raj ar e..• Sem ne bune s'au a
rll.tat... D eci, loji î m p re un i! ; agro

nomi, preoU, învăţători, la luptl
cot la cot, p entru. bir uinţ a igooran·
lei, pentru isgonirea întunericului
şi apucătu ri lor rele dia mijlocul sa

La aceste sinistre întrebări, o li
cărire de nlldejde ŞI de curaj. m l - au
da t următo arel e fapt e ;
Am vilzut sătenl,-pujini, dar am
văzut-care cu scară în două părţi,
erau clljirali în pomi, cu l egând
cuiburile de omizi.

telor. întronând lumina, hărnicia şi
căllluze pe dru·

cinstea, singurele
m ul p rogresul ui .

Petre Ma.rinicli
Axronom

MARE

POSTU L

Sfânta Biserici ia inţelepciunea ei cea

sfioiei scriptari, acea i minunată carte, des
inaltă, iaţelepciUDe scoasă dia

riodnrile

pre care marele reforµJator Martin Luther
.ca soarele /aţd tU cdelalte

spunea

el este

zat anumite
creştinul

fa\l

timpuri

să

de

lumini•

celelalte cărţi
a aşe·

de post, pentru ca,

se gân4eascl mai adinc 1a

scopul •le(ei, la mâdtnirea sufletnlul, la
prea mirirea lul Dumnezeu . Acuma suntem
in postul aşa iis . cel mare• şi i se dce
nu.are• nu atât penttu că ar fi cel ma i
mare ca Ump

(�O zile) dintre toate postorilo,

ci mal mult şi acesta este şi molh'ul cel
adc TJ: rat, j .94: zice !Dare pentru

10.8.flllt,

COTltŞÎ-

iollţltoarele ş
' i minunatele cTeni·
l
mcate de la sfirşitul postulai . Patimile şi

JoTluea cea "din morţf, minuni care an
p ccetlait creştinismul ; ca izbâ•da de atuaci
şi pini Io f'eac•.
Pentru aceia noi creştinii cunoscind
aceste lncrari, treb\o• să ne dim seama

Ştim ci strlmoşil noştri Adam şl !!va pe11şi cum trebue

tr11 că

nn

sl� petrecem ac93t post.

au res�tat

posto�

clicat

adică de a

011 mânca dia po:mul oprit şl au

a

porunca lui Damo�zea, au fost pedepsijl

la

aspro. Iar gro�la !or
io neam până
cum a

trecui

trec11t dia neam .
noi iar ca să lnlelegeji

această greşală lnăm n11
exemplu: Daci un !nor ""te otrăvii, toate
râurile care pleaci: din hToruJ acela sunt
otrăTite, otraTa a trecut din râu ia râu

şi a ajuns până la 1pa cea mal îndepărtată

.,-la fel şi cn gra�la primilor o5meol, şi
prio acest post şi qoi a.st.bi io\ălegem de
a ne opri de a midea dia. anumite mân
dri de dutce, care oe deslăteasă poftefe
noastre trupeşti şi Ge impiedică de a ne
înălţa solletol �i •l�ţa din aceste zile către
Cel care a primit cne in mâini şi picioare
şi dela care a curs1 .şiroae de singe pentru
spălarea greşefei cilre am amintii şi peoIru mântuirea noastră. Acest post trupesc
este recomandat de Mâotuitorul pria poslnl
Lui cel imediat de aupă botez post de 40
zile in

pustiu şi ihaiate

de a-şi ia.cepe

activitatea Lui Misi�oari, (Matei

IV-2·3)

puns . Omul nu trdeşte. numai eu p� ci
tu 01ict tuv4nJ. ca.re iest din gura lui Dam·
şi la ispita dia.otofoi Mâotoitornl a

ntzea•

răs

sau astiz:i ou numai cn îmbuibare

CD

�l

de carne şi băutură; fir.li măsnră
omoi, ci şi co post
Şi ca să

arate cât

trăeşte

rngăciuoe.
e de important şi

bioelăcltor postul, M!otuitorol spune

că

$i duhurile necurate • se gonesc cu ajutorul

e.cestai miiloc. Dar ca

d. Tedeţi că postul

e ceva firesc, uitati-vl şl obserra\i el chiar

seamă

pământul in anumite' timpuri pare ci pas
teşle,

mai

Îa timp de secetă;

plantele ou se brlnasc din aceleaşi sucuri
totdeauna. lutrebaţi an doctor trape.se �i
vă „. spune acelaş- ţucra, el postul e fo
fositor peetru trup. peatrn că pria post te

c urJţl de to atl sgura grislmilor. îa.toc:nal

·

I

o

ca �i o maşioă câttd o opreşt i pentru

a

curăţi de toate murdăriile. Dar oare este

de ajaas acest post trupesc ? ·Doamne fe�
reşte.

A mar oe înşelăm şi greu oe va fi

de credem aşa. SfâOt este postul trupesc

dar de zeci de ori este mai sfâat postul
sufletesc, adică po.5tnl: sudălmilor. a fură·
turilor, a bitiilor, a ambiţiilor, a urli şi
a tuturor celorlalte de acest fel. cici a
posti co tropul şi a păcătui cu suflet ul
este ca şi cam ai z:idi cn o mână. iară
co o mană al dărâma. RngAciuoe•, dra·
gostea, gândul la . D•mnez:eu, impăcarca
cu vrăjmaşii, ertarea greşalclor, milos te·
oia, eylaTia, etc. care snnt mărgăritare de
aur ale sufletului, si oe fie ocupaţia su·
ffetuluJ nostru io acest post şi ia tot restul
zilelor. Clei el, postul, ace astă miounată.
doctorie trnpcasci şi surleteasci pregi·
teşte calea pentru pocai11/d, mtlrtarisirt
şilmpdrld..şiua CZ1. sfinUh tain�. care peotra
cel ncpregltit ute .Joc in gura.•. Aşa
dar fraCilor creştini. s4 petr ec e m ace.st
post trnpc�te ,1 safloleşte ia chip şi c u
ai:JeTarat creştineşte ţioăod sesma de cu
Tintele 3fiDtalui Apostol PaTcl : „Şi on""ce
faceţi, Cil ClIVllnlul Stllt ca fapta St: faceţi
lo/Jd în IUJTM!e Domnu/.JJ.i Iisus&.
(Coloseol fli, 17)

Pr. Gh. Arsene

Ghermăneşti-Tutova
Stodeol aa. III

� mnifiuni lre�om ît�eolinile
ca sl poţi planta vie.
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COLTUL VESEL
Penlru lalea t•)

A trecut apoi o v r eme şi feraru
el la vldaoa cea frumoasăi
- Ei fa, ce gilod ai ?
- Pugl, mli, d'aci cll t u e şti
chior. Nu mi-a spus mie lemnarul ?
Şi-i povesteşte vorbă cu vorbă
- El \i- a spus ? Oa de nimica
mai eşti . Eu aşa fac din obiceiu şi
aşa fac toţi fierarii de pe lumea
asta, dar e l e orb de tot dacă vrei

Un figan s'afinea pe · lîlngll. şinele

trenului.

Şi

numai

s'a dus şi

uite-l el! vine

pufnind, taman cftnd i se stinsese
lul•aua.
Şi unde 'ncepe sli dea din mlin!,
ca prins de allealea. Maşinistul
crezul cll s'a . inllmplat

a

ceva şi·a

oprit !renul'
- Ce e, ml! cioarl 1
- Meştere, manca-le-aş, zise Ţiganul bucuros, da�mi şi mie un car.
bune sa-mi aprind luleaua �.

Cei doi m�t,şagari•J
lntr'un

sat,

trlliau

odată

doi

meşteşu2arl: unul e ra ferar, Iar
celălalt era lemnar. Amîadoi erau
tineri şi voinici, iar pe deasupra
bun i p ri eteni .
Tot în sat ul acela mai trllia şi o
vlldanll tinliră şi fru moasll -:-- şi

vorba �omînului, casa ei, ou intra
oricine în ea.
Acuma ce-şi zise lemnarul odatll:
- Mlli, eu sunt cam slltu l de
viaţa asta oe burlac. M u ncind aşa,
eu parale n u lac, deşi ciştig. Vorba
veche ; fl ăcău procopsit m ai rar
găseşti . Ce-ar fi oare dacă aş pune
eu mina pe dracul ăsta de văduvii ?
De frumoasă n'are cum mai li şi
pe deasi.:pra are şi o l e acă de avere.
Ia sll încerc, nu s'o prinde ?
ln a ce laş timp, !era.rut. a făcui şi
el acelaş phm şi azi, la leli\ă l a
deal. mâine fa ! el i t ă la vale, vădana
s'a trezit deodată cu doi peţi tori
d eo po trivă de buni. Greul era că
nu şti a pe care să-l aleagă din
amindoi, dar intr'o zi v i n e lemnarul
şi o scoate din incurcăturli :
- Fli. l le anll. ce gi n d ai tu cu
mine? Mult al să mă mai d uci cu
gura? Eu ştiu cli t u faci ochi dulci
ferarulul, dar nu \l - a i găsii omul.
Dacă mă crezi, e chior la, e orb
cum t re bu e. S'.D flii.
- Cum aşa ?
- Aşa bine. la sll te ui\i tu la

el cînd lucreazll; dl! de pairu ori cu
ciocanul în fer. dli şi de trei-patru
ori pe alllturi în ni cov ală . E chior
săracul şi nu înomereşte sA dea
numai în fe r.

s'o ştii.

I

- Cum aşa ?
- Aşa b in e. la să te ui\i tu la
el cind lucreazll : trage de .:inci 
şase ori cu rindeaua pe scindară,
pe urmă trece şi cu mina pe unde
a tras cu rindeua, ca să vadă
d acă·i netedli ori ba ..•
Ce s'o fi· întimplat mai pe urmă,
ou mai ştiu. Atila ştiu cll lumea din
s at ul acela a aflat de pălaola celor
doi meşteşugari cu vlldana cea
lrumoasll şi ride şi azi.

•) Oia "'"· .Popond Romilncsc•,
Ţiganul la ras.„)
S'a. dus un ţigan, să se rază IA

un ro...
mâa, ci.i cre;cuseră laţele mari. Acolo
începe sl se roltge :
- �omâako, mânca-te-aş, rade-mi de
pomioă.
- Nu se poate. măi ţigane : u::ide ai
mai „a.iul tu lucru ăsta ?
. Ţiganul iosă, ou se lăsă. Se roagă
mereu de român; că ia sus. ci ia jos, că
băr. că mâr.„ se tlrgaesc ei, până se
'
Invoesc :
- Bine. mă baramino. te raz şi de
pomanJ; dar te leg1 să au zici nimic ori
cum te-oiu rade?
- Ml leg; N'am să mă net, româaico;
ba am sl- ti rog şi de sănătate.
A.cli 1a ras. h românul o geoars.I de
cuţit şi, fără apă şi fără săpun, lacepe :
.
bâr.st..• hArst... prin barba ţigaoulol c�re
•na se şti e de cănd ou mat era dat!-jos.
Ţiganul crâşnea din di nţi de nsturfme
.
_
icnea când ii mergea cuţitul
pna barbl
şi vedea sângele giuruind, dar ou·i zicea
românu lui olmic, că 4$& le f usese yorba.
Tocmai când ii iotetiserl dorerile p•
tigan. se aude afară un câine cb elell�ad :
- la Tm.Î, mai biete., - z:ice rombul
c:!tre o shl&i. - -.ezl ce are câinele lla
de chelll.ie aşa.

- Haoleu românlco, - zic• jigaool
nemai potâad să rabde, l-o li rhând. şi
pe el cineY& de pomaal, sllracol 1•
Şio rupse la sloi.toasa r� pe jomltale.
• AJbiaa•.

••) Oia. rerista

E 1)
M O Ş G H E O R GLuiR
Oh.

Arieni

legea care oprea cu dtoavârşire
ţa\i.. Asta o spusese �i cocoanei proprie·
Multe l ucruri imbricate i a pitorescul
plantarea villor dt hibrizi prod1JCatorl
tarolui •dDduia Mlrioara& cum ii spu�
aaturei dela ţară. oe sunt scumpe, mai
diruţt ca: Teras, Stibet, Noah, Con
locuitorii satului... şi-l i.ndemaase sl·s
ales după ce oe depirtlm de ele,-locuri
du, Ciidtrc, etc. a fost modificata şi
dea
ta ia•.l\ătorl, clei D u ajnta ori de
pline de farmec şi scumpe ale copllJriei
prin legea noaa. pabttcaill ln Monitorul
cite ori u a•ea � anoie... .Şi clt de
ce o'o Tom putea r!scumpira cu tot AD·
Of. Nr. 249 din 24 Oei. 1932, se
buaă-i duduia MărioeraC, imi spunea moş
rnl lumii...
lng4dru sa se planteze şi lzibrlzt pro
· Gheorghe snb vraja aposului de soare.. .
Par'cl eri au fost zilele cele atât de
d11catorl direcţi, insa nlll1la i cdie I 250
Imi plicea să mă doc la coliba 101
frumoase, când cu picoarele goale piş·
m. p. saa 7 prtliinl, de cap de fami
n:oş Oheorgbe, căci de mnlte ori ml lua
team boii pe câmpiile cu fân · mirositor
lie şi numai ln gradina de ldnga casll
io pădure şi-mi arăt• locnrlle cela mal
şi când aler�am hoinar prin pădurea cu
saa ln temnurllt din apropierea satelor.
UCD1l5e şi co mai molii fugi... Şi câte
păsărele, flori şi fragi... ŞI Cl'ili prieteni
St lngtldut a se cultiva suprtifeţe şi
amintiri, pe care numai tJrâna mormâo·
ho!oari erau- băeti şi fete ! Şi câtă tai·
mal mari, dar nu'1Zal pe terenuri dtgra·
tulni le •a acoperi !..
oică dragoste, făceam ascunşi prin pă
date, pt cart nu se pot face nici un
Cea mai scumpi amintire o am dintr'o
dure, .şi descoperiţi de câte-e pri',ighe·
fel de culturi agricole şi nici pomi nu
searl câad m'am dns cu el să yedem cllDl
toare ce-şi ciuta cântecul secular, san
St pot planta.
se adapă o căprioarl co pniol ei, la is
vre-o mierlă, ce la vederea noastră, fu
Insa, ca sa poata fi plantate astfel
•orul din mijlocol pidorei.
gea speriată, floerâod...
dt terenuri, tflblllsc constate de o co
No se ştie cum s'o fi rit.leit ci.prioara
Erau anii scumpi şi frumoşi, anii pier
mlsilll1e compllSa din: Şefiil Strvicialui
... Moş
co puiol ei ia pădurea aoastrl
dutei copilării, când mi duceam atât de
Agricol local, Delega/al Camerei de
Gheorgh e o „11nse iotii şi nimeni afară
des la cofiba lni moş Gheorghe, pădurar
AgricuUarll, lnglnuul Silvic şi Dele
. de el AD mai ştla• .
la proprietarul din satul nostru ...
ga/iii Sindicalul Viticol desemnat de
.
Câtl bucurie aYeam· in acea sear�
Moş
Gheorghe,
acel
om
mic
de
staturi,
dlire Minl:Jtuul de Agricultrua.
mo�
când ia.aiate de aposul soarelui,
cu
pArul
nins
prea
de
neme,
aoel
duios
· ln acctsl scop trebue fdcuta cerere
-ml
Gheorghe m'a luat cu el, rugându
povestitor
care
multe
multe
mai
ştia
!..
la Camera de Agriculturll.
a
sl n a spnn la nimeni, cic:i va Teni cinev
acel
moş
Gheorghe,
cum
credeam
el
ou
Cel care nu vor respecta condiţiunile
mer
şi 0 „. împuşca. Ce fericire, c�nd
mai
e
altul
asemănător
;
moş
Gheorghe,
prevllzute tn lege suni txpliŞI la amendtl
Mi s�
geam alllllri de moş Gheorghe !
care-mi spunea atit de multe până seara
dt 25-SO ui dt fiecare fir şi la dis
Ş•
părea că bl\ol din mâaa mea e poşcA
târiîu,
sub
vraja
pururi
nepătrunsă
a
pă
trugerea plantaţiei.
ci sunt şi en om mare,
durei
şi
conc
ert
u
l
pisiritor
dia
lăeotrul
Plantarile de viţa altoita, sant în 
pleacă
Am aiuos la is•or, (dela care
gtldllite pe orice suprafa/ll, fllrll nici ei...
pierde printre ier
oa mic piriiaş. ce se
Şi moş Ohcorgbe imf mai spunea el
o taxll. dar nlll1lai cu aiilorizaţla Ca
ci de
bttri•.. Ne aşezim la •re'o dooh:e
arc doi feciori �i el pe amândoi ii Ta da
merei de Agricultura şi cu varietd/lle
metri deplrtire de jsTor.
la inv iţăto ră �i ci f'& munci co baba•
de viţe fixate dt Minister.
de pl·
Soarele pieri dipă deal lagblţil
P. M.

ori cât de

mult,

numai
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cGLASUL NOSTRU•

A �o�it uo�fni I M�rtnn�m-v� la ureot I

sll mll mlrturisesc, dar am venii să
iau d e la voi cei ace v'a m d ah .•

noastre cre
ştineşti este şi acela de a ne mărtu
risi pllc•tele la preotul duhovnic.
mal ales acum în timpul postul u i

- cCe ne-al dat•? zice un creşti n .

mare. Dupll cum coşul (bligeacu1)
unei case, din când în cAnd, are
nevoie de a fi curllta t de funi gin e,
p en tru a na ne am en i n ţa

de ' toate pileatele ce a
slivlrşit Io viaţa sa şi tn anul trecut .
p en tru e l! numai astfel fiind curăţat
de p ăcate, întocmai ca un coş al
casei cură\at de fu ni ng i n e. poa te să
f un cţi on ez e b· rţe, a d ică să u rm eze
î n tocm a i im·ăta tur a creşt•neascli.
Diavolul nu ved� cu oc hi buni ho
lllrârea noaslrli de a ne pocăi, de
de a ne măi'tur·si păcatele, clici
p rin poclllnlă şi de ci prin mllrt urisi
r ea p licatelor, creştinul :se apropie
de O-zeu, se î m p lrtll şeşte cu sf.
tru p şi sl nge al D om n u l u i, iar dea
volul se ind ţ pllrle a ză şt nu m ai
sufletul sllu

lndrlizneşte s� se apropie de un
asemen ea creŞtin ce rllmâne incoo
tl nu numai în i calea Dom nu lui .
D i avo l ul se : furişeazil pânli şi in
pragul blsericel, ca ş! a colo sll su
ceascll mintlle creştinilor. El n e
dll. cu raj îndr�inealll. şi ch i ar ob ră 
z nici e cân d sllvârşlm păc atul, dar
timiditate şi ruşine c!nd trebu ie s ă
mll.rturi si m plicatel e şi deci sl scli

pim de ele,
Odatll cum stăteau credincioşii
îngrllmlldlţ l în pri dvoru l bisericel

aşteptind r4odul la mllrl urisil, vine
ş i diavolul la c ch l p de om • pe ca re
ii lnlrebll un creşti n : • Dar tu ce
cautl acum aici? Al venii sll. te
m rt uriseşti
tu ? Nici alei nu ne

li

dai o ace •

?

�I

CATRE

,1

a sllmllnlllnrilor

de loamnll s'a frezii. Scoale capul
ca •li doYedeascl cll a fost numai
amortll de asprimea Iernii şi cll Ia
primele raze ale soarelui de pri·
mlv arl, se• redefleaplll pentru creş
tere.
Primele !floricele de pe câmp ln

cep al ae ; lreacll, lla!nd locul al
tora, all slmlll aceiaşi m!ngliere,
allt de I� b inelllclloarele
raze

ale soerel�I, clt ti dela
adiere de [prlmlvarl.
Viellllile, de tot

felul

dulcea

recaplllll

loatl vlgo�ea tl loatl puterea de

vfatl. O parte din e le, din ca112:a
asprime! 'lernel, au alat ascunse
cit mal adl.nc tn p li mbi la adi
pos! ; Iar pomii şi arborii la su
!
prafatll se• trezesc din aceiaşi a
morjire o atl cu relnvierea aaturel.

d

Ne s osesc şi vestitorii prlmll
verll, careo suni .oaspefii caselor
noastre, c:Pcoallrci şi rlndunele".
Copil Ies alarl sl se bacure de

des

darurile n�lurei : aer curat, flori
p arfumate!' tl maJlicolore, care
hiu , corul paserilor, etc.
?'
. .4 - __, _ .__,... _ _ _ ..,1__ _,.. 1...„ _

�·�

I

- . Cand v'am îndemnat la· păcat
v'am dat îndrllzoeala, curajul şi
ch i a r şi obrllzni c i a ca sll face \i
voia mea ( păcatul). iar acum a când
vreji si! vll mă rturisţi, am venit
sll- m i dati indrllzneala înapoi şi
cur aj u l, pentru ca să nu spuneji
pll ·atele ce ati făcui. .. • .
Şi mare adevllr este in a cea stă
pildll, clici sun te m plini de îndrăs
nealll şi cu raj când lurllm. c â n d
injudim de luc ruri sf ole. cAnd ju
rllm falş, etc„ iar câ n d să ne mă r

cuprinde ruşinea. oi se întuneci!
mintea şi n u spunem_ tot duhovni
nicului, pentru a n e întoarce curătiţi
de toate păc ate l e de la sca u nul
m llr turi si rei .

turisim toate

acest�

pileate, ne

Creştinule. vrei sălii ;arăşi curat
la suflet cum ai ieşit din baia bote
zului?. Mărtur;seşte-\i fără ruşi n e
toate pileatele !a duhovnic. că e şte.te
de lot ce ai făcut şi hotărăşte· te
de a nu mat greşi căci oricât de
păcillos ai fi, dacă vei Iace cum
ţi-am arătat mai sus vei fi ;>rimit
in sAnul Tatălui ceresc ca şi f llll

pierdut din sfânta Evan ghelie.
G ân deşie-t e că dacă le ru şi n e zi
in faţa Duhov ni cul u i , acuma faci
pe pla c ul celui vi cle a n şi înaintea
Dreptului jud ecător lot va trebui
odată a - ţi a răt a pă ca tele tal e .
cel

Da r atunci va li prea tâ rzi u .
. Acum e ti m p de p o căi n \ă . Cel
ce are urechi de auzit. să auc.lă.
Preot D. Dumbravl

Bllrlad

...;,.

P LUGARI

Primbk-a. sose,te• . Odall cu
dinaa tacepe şi retnvlerea naturei.
Suntem scoşi din casl, afarl. Nu
ne lasl sit sfllm lnlluntru soarele
ale cllral raze dulci ne m!nglie a·
111 de drllgllJaş şi vAnlul cel cllldl
cel a clnd adiere ne lnveseleşte.
umpl!ndu-;ne Impui cu viall.
Noi sllte'nil suntem ferlciJll, care
ne putem bucura, mal mult, de
aernl cel curai dllllor de sllnllale
tl Yom pu�ea fi sl nllo!JI , dacll vom
fi cumpllall ln !oale, ne vom pbi
de multe ipatimf, ce ne plodesc,
mal ales cll din e le, an şi pus
ghiara pe / unli dln noi.
Coltul ie,rbil

din gunoiu sl

Diavolul răspunde : c N 'am v eni i

Una din obligaţiunile

aşa creştinul trebue să-şicasa,curettoet

mâno sl-1 ari adânc, gospodllreşfe,

muncii

ce depune ,

mijloc

cinstii pentru traiu.

prin trilurile ei li umple sufletul de
bucurie. Mort sl fii '1 reînvii, a Ul ia
Cam a ieşii

zeala plminlului

unde sl se lnrădlcineze
gllseasc l mai uşor hrana necesarii

desvollllrii ei. Pliveşte sllmlnlllnrile
de burueni nefolositoare, care ri
pesc hrana plantelor

sllmllnale de ·

noi şi le şi înllbuşll. Caull şi prl

şeşle la timp şi cum se cade, clici

„o praşill face cât o ploaie bunl",
slri\nge roadele sll

nu apuce a se scutura pâinea pe
ci\mp, clei în zadar munceşti toată
primlvara şi vara.

Ştiu că munceşti fot timpul, dar
mai ales de când se disprimllvll

reazll şi până toamna târziu cAnd
încep inghefurile ; dar lotul iese

bine, daci lucrezi cu credinlă.

Pllmântul dinlr'o tarll lndeplltatll
numitll Olanda, slrac, nisipos, blll
tos, a fost adus de lliranul olandez

în st a;e sll producă insolit fajll de
alte pământuri

din

altll perle. Au

mori de vânt care imprliştie apa
pe sl!mănllturi din miile de caria
luri ce slrllbal jara. Băligarul vile
lelor şi lngrlşllminfele minerale
acoper farinele în fiecare toamnli.
Această munci rânduită face c a
recolta s l fi e asigurată î n loji anii.
Toji oamenii suni avufi. Acolo în

multe sale nu

sllrac, dar

se

glseşte nici un

şi nici

un neştiifor de

carte. Când pleacl
biblia sau

altl

la treabll ia şi

carie

folositoare

lovarlş nedespllrfil, cu dânsul.
O astfel de vialll. chibzuilll do
resc · sl

o

urme:r;i, pentru

poji culege roade

ca

sl

frumoase şi sl

poli fi pildli allora, dupli cum alfii
ne sunt noul.
III urez din nou spor ·la lucru şi
rog pe Domnul din Ceruri ca prin
binecuvântarea Lui sli verse mila
Sa pe ogorul lllu şi a casei I.ale.

JayJ(.Jtor

pe cAmp, ciocârlia

viajl c e este la nalarl m Tot far
mecul acesta este orlnd uirea Ta
llllui Ceresc.
Şi în aceaslll mişcare in c on li nu l
din fire, rlsun cllmpiile de glasu·
rile netncelale ale plagarilor : Hlis
Dnman l cea Pllvan I iar allii a

Cuvinte înţelepte
Raza

soarelui cel mare,

lncălzeşte tot pământul ;
Fără osebire însă:
Omu„j bun sau rău cu gându l !
Şi când plouă Milostivul
Peste holdele mănoas,

foloase.

Nici nu stă ca să gândească.
De- i sunt toate cu

Numai noi nu facem astfef„.
Şi gândim cu multă ciudă

$'aruncăm in toţi cu pietre.

Fiindcă viata

ne'ste crudă!!!

Val Al. Popa·Slllciile.

ntncll slim&nţa .isvorului sacru de
rodire•.
Fraie plugar, odatl cu brazda ce

la

rlstorni pe ogorul Ulu. odalll cu
slmAnta ce arunci
aldejdea, cil
bunul Dumnezeu !fi va dlrui însu
tii şi înmiit, în slllrfil la lnceputul
aclivilltii tale, iii urez şi eu din
suflet : Noroc bun I şi ploaie la
varii. SI dea Domnul ca slimi\nfa
aruncall sl lncoljeascll, sl creas

cl şi sl rodeascil spre multumirea
la şi a noaslrl a tuturor.
CAII bucurie ai alunel c&nd vezi•
cll de pe

ogorul flu strângi muli,

mai muli deci\! slringeai ln anii
mai secetoşi, lnsl vezi prea bine,
ci Cel de Sus alunei numai le cear
cll, filndcll se adevereşte prover

bul, ci Dumnezeu dii, dar tn traislli
·
nu bagll..
A!Ja ci de cu iarnl eşti dator sli
te ocupi mai de aproape de ogorul
tllu. Dacă ai cllral pe el din timp
mtftniul anume preqltit. IU mai rll·

.Mai zilele trecute, fiind intr'o co
mună pentru intocm-rea planului
de e xploata re la islazul com un a l-
sau rânduiala după care u rm e ază
să fie folosit şi l ucr ări i e de imbu
nătăţ;re ce-i treb uesc făcute pe
anul în curs-am p rin s pri l ej ul, că
la pri m ă ri e se strâns e.se vre·o 40
de gospodari şi am in trat cu ei în
·:orbă. întrebându-i cum le m ai
merg treburiie în gospodări e, dacll
vitele şi păsările le sunt ;;ănătoase,
dacă au seminţele şi uneltele nece
nou:ui an agricol,
s a re i n c e per e i
cum şi site î n t re bă ri de fe l u l a

cesta.
La

intrebllrile mele, oa m en i i
mi-au răspuns ci au seminţe, · că...

a u instrumente,
sănătoase, dar
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că . .. mai o'ar mai Iace

se piardll, ume
sl jinll mai mult

timp şi penlruca planta sll

iarllşi la timp

mai facă,

pl uglirie, fiindcll t raiu l este greu, dl
rile sunt lot mari, Iar roadele agri
cole le vând fărll pre !.
aibll loc ·
Bine, le-am rlis pun s eu, iotr'a
•i sl-şi ·
devăr viata este grea-cu toate că

parlea hrllniloare

Ioan V. Balan

corli de viata, ce le-a dat natura
Plugarul, care de acum � lunll'n
urmll şi-a pregltil phlgnJ, grapa şi
borun11, se scoall dlsdedimi nea jil,
tnjugll honJenii, se indre11plli spre
ogorul unde-şi pune loall nli dejdea
şi speranta, cll bunnJ Dumnezeu Ji
va dlrai roadll cu lmbelşugare, pe
urma

nu

pentru ca toafll

că

că

vitele le suni
şti u ce să

ou

·

intr' o n:u'lsurl simţitoare dările au
fost reduse-dar nu trebue sii des
c urajlim şi la p lugllri e ou putem
renunţa, fiindcll de altceva mai bun
nu ne putem apuca, şi'o afarli de
asta , toi p l ugllri a va li acei a, care
ne va scllp a de sărlicla în' care oe
zbatem, cu o condi l l e lnsll, s'o fa
cem ma i bun ă.

. Adică cum s'o facem mai bună

-m'au întrebat ei - că noi ştim
c'o facem de stul de bună•?

toamnă

Atunci, la rândul meu, 1-am în
trebat :
Dacll şi-au întors în

o

goare le · care urmaazll să fle în 
sământate în primăvarll,-fiiod lu
cru ştiut, cll ogorul de toam n 
prinde toată apa din pl oi l e şi ză
pez il e din iarnă şi rezistă mal bi n 
la secetele din va ră, pe de altă
parte, d osp e şl e, se i m bogllţeş le şi
dă recoltă aproape indoilll, de �um
dli un · ogor, arai n u mai o si n gu ră
datll. ; p rimllvara ;

Dacă şi- au ,curăţii la trior sau
vânturătoare cei câtlva saci de orz
şi ovăz ce urm ea ză să-i arunce în
p ământ şi dacll şi - au ales din ogor
s au din coşe r, cele cât eva sute de
ştiuleţi de popuşol , mai fru m oşi,
mai sănlltoşi pe care sll-i pllstreie
la loc uscat-fiind iarllşl lucru ştiut
că n um ai o sămâ n ţ ll bună, cu bob
plin şi slină tos, poate da o recoltă

Dacll h rl!n esc bine vitele , au a
dilpost şi le l es ea lll, în liecar t: zi,
fiindcă numai vita bi ne hrllnilă şi
bine ingrliltă, poate duce uşor piu ·
gui, poat" umplea ştta,-ul cu lopto
şi numai pe astfel de vită se poate
lua · pret bun ;
Dac:A şi-au c;urătat pomii de
omiil şi uscliturf !fi dacă �i-au să�
b•oll ;

pal livada şi i-au pllS gunoi, fllndcl
numai pomi i bine iogrljitf pot da
roade frumoase ; şi dacll gun oiul
del a vite- dup ll ce a fost dosp it

a fost cărat pe ogoarele mal s!race, .
fiindcll numai de pe ogorul îngrăşai,
poţi objine recoltă indoitll şi iotre
ită. faţă de un ogor oelnbraşal.
L a toate aceste iolrebllri-dup ă

oare care ezitare-I! vlld pe oa
meni ridicând mâna la ceafli. s cllr

pinându-se şi cu vorba tllri!gllnatll
mo ldovean ul ui - îmi

- specif'că

răspund :
•D'apoi Domnule Agronom, cine
mai are timpul sli facll toate,de câte
ne lotreb aţi Dv ?

Ne mai prinde pe no: ti mpul, să
.facem atâtea ? N'avem noi necazu
ri!e noastre I •
Ş'atunci cu adâncă mâhnire, am
făcui aceste dureroase reflecţii :
Slilenii noşlrii, se p l âng de lipsă .
de timp ...
Dar o are când sunt al egeri, cum
de găsesc 2-3 săpiămAoi pentru
propagandă şi poHticll, ru pându-ş i
cibotele lărli aici un folos ?
Dar o a re , pentru fleacuri de ni
mic. cum găsesc zili! de pi e rd ut pe
la judecătorii şi tribunale ?
Cum de găsesc zile de pi erdu t la
oun\i, la cu mătri i şi la alte chefuri
şi cum nu găsesc cât e toamn a da
mare, câteva zi le să - sl întoarcli
ogoa re i e ?

Cum de nu gllsesc în 6 luni de
iarnă., o zi să-şi curll\e semintele . .
l a t ri or sau vâaturlitoare ? . Cum
de Poli gb esc 2 - 3 ore sll-şi al eagă f
porumbul de săm ân ţll ? Cum toat ă '
ziua n'are un clas l i ber să-şi cu
răţ e vitele ? Cum de nu gllsesc o

zi liberă să-şi cu răj c

pomii

de

o-
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După o iarnă dacă nu chiar aşa
de grea- dar destu� de lunguşoară,
avem în fine şi zile de primăvară!
Soarele- acest mare binefăcător
al omenirii-a sc!limbat ca prin
minune faţa lucruţilor.
Pâraiele clocotinde, duc acum
cele din urmă rez
e de apă ale
troieuilor de zăpadă depuse în
timpul iernii, iar :vântul sbiceşte
văzând cu ochii piimânlul încălzit
de razele luminoase şi binefăcă
toare ale soarelui i de primăvară !
Prin păduri, gh;'iocelul, viorica,
brebeneii au dat sţmoalul de deş
teptare iar miile de păsărele îşi
înaltă vesel şi maiestos trilurile
lor fermecătoare d
Peste tot pluteşte un llier cald
şi îmbietor la o viată nouă şi
·�--
-cmat:r:

i

�

li
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Pe cllmp, mielu eii, aceste fiinte

drăgălaşe- simbol ; al lioeretil şi
nevioovăţiii-aleargă în jocuri săl
tăreţe iar verdele câmpiei îocârltă
ochiul şi trezeşl� noi speraote în
sufletul omenesc,
Din zări îndepărtate, pasările
călătoare, aceşti mult aşteptati soli
ai primăverii-în sbor uşor şi le
gănat îşi fac plă�uta lor venire pe
frumoasele noastre plaiuri!
E primăvară !
De sus, din înaltul cerului-în
rotocoale oesfârşile-măeastra cio
cârlie îşi îndreaptă către pământul
scăldat de soare, trilurile sale fer
mecătoare, ca o binecuvântare
pentru munca cea nouă şi pro
ductivă ce va începe de acum.
Plugarul, acest mare iodrăgos
ţit al naturii - simte clocotind în
el, pornirea de a eşi la câmp.
Nerăbdător, el îşi revede unel
tele de muncă şi :priveşte cu nes
pusă dragoste şi grijă la vilele
sale scumpe cu care de acum şi
până'o toamnă îşi va împărţi şi
munca şi răsplata.
ln casă gospodinele muncesc de
zor cu cele treb�ri ale ţesutului
iar pe afară copilaşii fac fel de
fel de nebunii.
�este tot , e numai bucurie şi
speranţă.
Primăvara din natură a trecut
par'că şi'n sufletele noastre.
O pornire lăuntrică ne îndeam
nă spre i1Ctivitate şi bună voinţă
fată de cei din jurul nostru.
Milipanele
de vieţuitoare din
natură sunt prinse şi ele în acest

li
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cari prtsupuneau ci! sunt vindecaţi daci! scoatem din cap ilkia cd mdncaua e
şi-au cmzoscal- o mo l dinainte, observlJ. o fudal/e şi bdutara tstt ce este. fn·
ci! an umite pflrţl din trapul tor, acele suficienţa aceasta alimentard li ptt·
care sant expuse la rozele soare/ai dispune la aldlea şi alâita boalt. El
mare concert al zilelor de acum.
au de to1tte, lnsd milrulncd prost. Pas4adie/! fa/a, gâtul, pleplal daci! umb/4
Zilele de primăval-ă sunt zile de
cu clJ.rnaşa deschisll, mâintle, picioarelt, rea, oulJle, laptele, brdaza le cari! spre
reînviere şi prefacere sufletească.
se lnroşesc (de aici şl numele boalei); oraş sau spre cârciumtl. Ztama tangd
Să le înţelegem imboldul ce ele
duplJ. un timp de cdteva sllptdmâni şi ml!mdl/ga sttl la baza h'anei lumei.
oi-I dau sufletului nostru, şi să
Şi ln Italia se samllnd porumb, dat
pielea se lngroaşă şi lnctpt sd crape
căutăm a lucra din plin, curat şi
stăruitor atât pentru folosul şi şi ln special bazele, degtielt dt la cazuri de pelagrlJ aşa malte ca la nol
binele nostru personal cât şi pen ml!lnl şi picioare. El au o senzaţie de na se vtld. Ţdranil Italieni din sat1
s'au lntovtlrlJşit şi şi·au construit fie
usturime sau de arsurlJ. nu numai pe
tru cel al societăţii în mijlocul
care, ln satele lor câte o bruttlr�; de
dinafortl dar şi lnlliuntru la stomac şi
căreia ne ducem viaţa, căci numai
aşa împlinim şi voea Celui de Sus, simt ne voia de a bea aptl maltd. La cu vara, ln v1tmea treeralai fiecare
ia ctlte- va suit dt kgr. dt, grda şt le
bolnavii mai vtehi
care pentru a noastră desfătare
sulletească a hărăzit şi farmecul gastro · intestinale ca lipsi! de pofld de duce acolo la broldrie şi ln schimb
mdncare, a!ţli au dlarle s3u constipaţle, ln /luare zi capiUtl acasd cltt o pdine
acestor frumoase şi plăcute zile de
primăvară în care ne găsim acum. lal/Jurl!ri dt auz, li se part ctl le na ca la noi cdnd vine omal dela tdrg
cu o pdine sabsuoarl! st reped copil
cdn/4 ln cap greerl sau divtrst pdstlri,
GHEOROHE ARTENI
se simt mereu obosiţi, pldng pentra ca hultanii de parclJ li se pare cd a
ln!!Ator
Vălenl-P.llcla
l mal mie lucru şi sunt �bsedaţl de . adus-o din allll lume. Şl lumea pe
, !deia dt a st sinucide fit cd vor sd se aco/Q vinde şt ea oa4 şt lapte şi pdstlTi
dar tnld/ se hrdneşte P.t ea şi pe copil
îpdnzare, sau sd se lntct. C4nd boola
---FIor.i, .a as u�:::--1-ai
- ""
e;�
t.-miir vedi� ;;·8r11rşuc ca ztlpduara, şi din prisos la şi daci tn plaţd.
'
lntr un cuvdnt lnebunesc.
Oosţ odina ck acolo poal• cd n�tue
Flori albastre prin ponoare,
Flori pe mar_şini de izvoare,
Oprindu-ne oiei cil aceste date relativ atatea câte sunt pe aici dar din puţin
r
Legănate flori in soare.
la ;,, usal boatei,, oame�li invll/alJ !,luP,�: ,� făLfl(ţ :Xt/#. , sd, �l!tmcl! bzt;;;,, -,;,�
iiii{ inteligen
larzgi cercet4rl aa ajans ia conci
t. La noi sont cwlte gospo
Cui să dărui n'am o floare,
,
'cd aceast4 laall! se capdtd din lnlrt- dorii care nu şi/a ce e morcoval, u ,
N'am si dlrui o cicoare,
pl!lrunielu
ba/nţareo
po1umbului
necopt,
asociate
l
sau
cattof
a, ln timpul temei
Şi mi doare, mult mă doare,
la o vlllţtl de mizerie a ţllran alal, din numai fasole, varztl şi flldmdllgd e tot
,
Ce mi-e primăvara-albastră,
o ln1uflclenţd in a se alimenta.
ce au ln casd.
Firă floarea mea-miiaslră
De aceia acum La incepalol primil·
Prin urmai e ca sd inlkplJrtdm boala
Firi de:iubirea noastră...
din mijlocul nostro trebut slJ Intreba· veni. draglJ plug„, câ'ld Pllîctzi la
inţlJm în alimentaţie o flliul! de la o manctl eu iţi doresc noroc bufi, dar
Spune-mi cucule de jele,
varietate de porumb care se coace de ţine socoloa/IJ şi de cuvdntul ctUe-l
Şi de frânte rămurele,
timpuria şi ln al doilea rând stl
Şi de moarte albăstrele,
auzi dtn dreapta saa din sldng.i. Sa
Şi de dorul meu prin ele„.
schlmbdm lnlru cdt-va felul de a se mdnlJ ln cdmp şi samtlnd ce cttzi ci!
hrtln/ al ţt1ranulul.
prieşte mai bine ln ogorai tdu dar
Theodor Rosen
Natural ctl la primai punct un ca· pune acolo /nlr'o
erl!dlnd şi câteva
vdnt bine determinat I'ar avea D-nli
straiuri de ctoplJ şi edit• va dt morcovi
Agronomi. lnstl e cunoscut de aproape şt p1Jtrurzj1l · şl cateva prd
itnt de ctUlofi;
în legătură cu boala zisă loald lumea de ţari! cd p1intre multe şi rdnd vine timpul fracte/or cuhge , şt
varietdţi
dt
porumb
s
t
giUeşte una care
„Pelagră sau Roşeafă"
usucd şi pune la ctlmarl!, # dac4 ai o
pentru ci/matai nostTa de alei e mal
nevasltl care nu se prea pricepe. - crlcl
Stintem ln început de primlJvard ; polrivltil intru cdt se coace ln ainlta n a toallJ lumta se naşte lnvlJ(ald mal
peste câte·va s1Jpt4mdni ogoartle noa altora; e varittalta de porumb porlocaliu. trimete-o şi pe la cucoana preoteasa
Insdmdnţarta unei astmt nea variellJţi
stre vor ft tmpeitrlţatt de plugar/le care
şi pe la nevasto D-lai lnvlJţlJtor şi cu
t ctl pe ttlngd ctl sollsface o necesitate ce deprinlk ea de aco/Q şi cu ce at
le brdzdtaztl dt la un coplJt la aliai,
de
ordin
medical,
ad/dl
ct1pdttlm
o
f
lJ
i
n
tl
şi ţlJranul /4ct111du-şi o erau ln capl!tu{
rJf!tJnlslt lu ln beciu şi ln cama1ă ai
brazdei parctde la lucra cu aceastlJ bund de la an po1amb b tn <:copt chiar slJ lrdeşti lot mat bine ca pântl acum.
credlnţlJ nestrdmutatlJ ln Dumnezeu şi atunci ctlRd toamnele sunt reci şi de F4cdnd aşa şi lrecdnd pe la ctlrciumd
vreme, dtU satisface pe timpuri le acestea
sperd 11d ln viilor lmprdftie sdmtlnţa
mai- rat şi boalele or stl fugtl de tine,
şi o necesitate de ordin material, cdci iar tu ai stl respiri un aer mai plin
ln dreapta şi stdnga.
Câte-va sfaturt ln aiunut acestui ştiut este cd pe când preţurile la ce
dt vlaf,d ln gaspoddria to.
lnceput de 111unc4 lşi vor a„a rostul lelalte va1ltttlţi ajang la 1,40, 1.60.
Dr. ]. Arieni
2 lei k�r, la porumbul portocaltu tot•
lor ln ugdtard cu culllvtUea unei cereale
deaana e ridicat cu 1 - 2 lei mai mult
aşa de rlJspdnditl! mai ales aici tn
la ktlogram şi aiunge la 2,50 lei kgr.
Moldova. 'a porumbulai.
Na-l om de ţard, fie el deştept sau iar //!Ina de lux de la oraşe care se
mal paţln deştept. cart slJ nu fi auzit vinde cu 4 tel kg1. e flJcutlJ din
aceasta vtUutate.
de aşa zisa boa/4 nRoşeaţ3 sau Pe
Cdl priveşte partea a do1.a a mdsu
lagra •, boill4"ctUt ljltUat4 manife1ltlrilt
rilor impuse dt a schimba intrU&dt· va
el tot acam cu lnceputal primt1verel.
Cei atinşi de aceastd boa/4 sau ocel felul de a se hrdnl ţtlranul, trebut sd-t
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Sab condomu a110I Cllmllrl ii Socletiilll canarale „lullu A. Zanneu din localllale
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ZILE 'DE

cu

Apare de două ori pe lună

,Iuliu' A. Zanne"
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[ât trleu: anim11e1e 1

SFATURI PRACTICE
-

Efemera trle,te 24 ore, Cblbu· Contra rlcelli-Junghi.
Ciad se lnghite na ban, nasture etc:�
·.
•
t
.,.i 6 slptl�ni, Fluturele 2 luni,
s, d4 copilulai - <def dtobiai /ar Li St ;
lfr.an nu mdrunt prin - rllidJoare, ames
Puricele 2 1 luni, Musca :5-C luni,
� Co duc r ea foii • Glasul No tecat cu apd rece şi pufind fllitill, jlltdnd lnldmpld act.•l lJJtnz - ca sd lnghi/4 ori;
Ţlafarul 6 '. laal., Furnica na an, stru • roagă cu stăruială pe toti /Ul fel de coci! # care · lmdiJ4 · Intro lll!lllLfrmn, ori !aplt, ori (iertrud
. .U car/Dfi;·
·
Ureerele llll an, Albina na an. Ie
cetJtorii acestei foi , preo\i, !nvll\ă pdnzd subpr., s. aşetud ·rn · /oall ande (piano).
p urile 6-10 ani, Oala 8-10 ani, J>ri
N
11.·i
al
JU1•�ie
rilei/
sau ai janghiu. Se ţine pdnd a
de pareativt, Uza7I.riU lqhi· ·
ton, sătc:m piug•m şt tot1 a ce i ce
Tlghetoereal' 12 aal, Lupul 12-15 ani,
fii• vor lUMca fi vor fi date a/ard.
pielea se lnroştşlt binişor. St tntrebuiflltaZd
au pnm1t de la i nct p ut sau primesc
Clinele 12 15 ani, Vipera 10 ani, a ce astă foaie de a se g â nd i şi la şi la tuse punllndu-s. pt piept; /a copii P�nlru cei predispuşi la tagra.are
Pisica 12-1� ani, Broasca 15 ani, p1ata e1 trimiţându ne măcar jumă
St recomaf!lfll cura de varzd acrd. lJe
mici se pune tn sctUdatoare.
Canarul 15 ani, Sticletele 18 ani,
2·3 ori pe sdpldmdnd, la prdnz şi seara
Ouatul gllnllor Iarna.
tate am abonament Cleo a maată.
Glina .de casl 20 ani, Bon! 25 ani ,
Se dd glliMlor sa m llntJnCt tivtll de ulri, nu m4f14aţ; tlecdt varza acrrl, ludnd "l
!!sie un sacnf1c1u prea mic ce li
Calul 25-30 ani, Vulturul 30 ani, Cer se cerc in raport cu toate ch„1 tue  tllrt!ft dt grt111 şi /dind dt ghindll amutecattl muU ln4d 2·3 ca1taft ftrţi, dar CJJrne dt toc
bul 30·40 ani, Barza 35-40 ani, Po l11e c" 001 Ic facem penlru sco111e- cu apd caldd. Astfel gllinilt st oua toald Nu aveţi a v4 teme de subnutri/ie, deoareu
rumbeii 40! ani, Clmila 35-40 ani, n:a et.
vana acrd confint toate substanţele IZJltrilirt
iarna.
netesare tnzpalai oauusc.
Uranguta nu' 40 ani, Salama ndra 40
Contra otrlvurllor.
Ş1 e păcat ca o foaie care ou
ani Leal 50 , ani, Ursnl 50 ani, Cor Iace: 011;1 un
Desruginlrea cafllelor
Cdnd cineva s'a 0Udl11t ai dapttâ, m4n·
de polillCă, care
bul 80 ani, Ştiuca 100 ani, Crapul
şi ascutfrea lor.
c4.ri din vase coclite, cu peştestricat, sardele
nu se am ănă ura intre fraţi, care
100 anL Glftele 80 ani, P pagalul ou serveşte mreresele mrnănu1 - vechi, sau a luai a/ll o/rtlvuri, e binL .td
Llzaţi o bucata dt jlane/A bint tmbibaJd
cu
p
e
trol
,
· ·,J
150 ani, Br<i asc a jestoasl 150 ani. iuae
o
lndo1fi tn doua şi fr1caţj
lnghitd din zece 1n ztce minute c4.lt o lin·
ad uce numai sfat şi v oe
gariţd de praf dt cdrbaM dt l<mn bin• putere lama ruginild. Se poate ldsa cuţital · •·
bună in ca sa f1ecăru1a, loa1a care
m e ca111 11 11111 ,inne ,11u1111i
pisat. Dupd fi•<trt iflghiţi/Jud u bea puţind sd sita şi l!ztr'o bat dt petrol tbJpd cart -;'
n' are all scop docât i ă1ţarea ş1
st iflapt laslnlir<a /JJi cu praf dt cdf4midd
apa. Aceasta se f�u pana ct inateaid
in ace.aş timp ?
i tă 1 r a
rapo rtur i le a
·

·

n e

·

·

c

care
n 1 e sub toate n c
acest
lei
s
oa
ajuto:

CAod ceasornicul arată ora 12
din zi la :Londra, la noi e a

pupu1afi.:1 noastre de la sate, • pă a t
z1"em să n u fie ajutată d.:: to11 bum1

rom âm

proape · 2 ; �pre răsărit, în Persia
e 5.20 după amiazi ; mai spre ră

sens.

sărit, în China, şi Japonia, ceasul

r
trepte_ t
cie

11

seria

cdtrt M S Regele Carol li şi ilztrtaga curte
rtga/4.. In cas:tlul dela Sinaia..

I. D m dte

re

es e făcută o

din 2 în 2

pt e ne mai rămâne una ;

t

în 3 rll mâ'n

Z;

di n 4 în

rAmiln 3 ; -din 5 în 5.

r

e

şi

p o oie m e
·

scara_ dacă, suindu ne

4,

ne

din 3
m ai

ne

mai ră 

mai

rămăne

:
mân 4 ; din 6 te 6, ne mai ră m â n 5;

ia

din

7 in 7

nu n

n i ci un a ?

li. S'au pus 65 m ere ia două
coşnri. Dacă ar fi 4 mere mai m u
în cel dintllt şi

1

cel de al doui le a ,

ar

lt

mllr mal pufin în

in fiecare coş?
Dacll fiecare câte
s
fc
Câte mţre sunt
·
III. Mal /multe persoane iau masa

lei, nu

e ajung 6 l ei , iar dacă dă

i e are câte

dl!

CAI costă

5

lei prisosesc 5 lei.

m asa ?

6

IV. Comp lectâ nd cu litere ca reu-

c a rân
meleşi unuiorizontal
rege nun
verlia c.al şiTransHvania. le
vine de la le

•
dol

ii

veji
rile

dui

ac estui

I

palrat,

ăpăt a în

tâ t vertical

cât

Europa. Idem in râ

unui or ş din

.

din

orizontal

nu � e

Idem

ce
so a r e la
pământ. idei" rânJul I V n u m e
unui
oraş mare din Rusia. Idem rândul
V o nojiune geogr6!ică sau ceva

rândul III

ca re străluceşte.

Cupon de Jocuri
Nr. 2
Fe�ruarle 1933

)Uellerele <lrafice

N.

I

.acum ÎD.aiote

c a colegi da clasi pe
tol i prem 1 aat1 i clasei l a liceelor din Ca
pit.alJ. ei •Or face CUrSDf'lle ÎO "UDA dja
�' l'•I• !!!!!'.! Rţpl:
Aceasta • fost dorinta M. S. Regele
Carnl li ca Piai

i

I

!

SJn s! crea5e.I in · cât

mai str.la s.I. l egături ca cei mai cuminţi
şi mai s1htor1 eJeTi de aceiaşi vârati cu

�

dinsnl.

Aducem la conoştinţa publicului
Bârl!deao şi din jnd. Tntova cil. PINCU
MOSCOV!CI din localita te cu biroo l in
str. Obeorgbc Vidra Nr. 14, nefiind agen
tul agentul Societ4fei noastre, au are aici
o cal itate de a i.acasa bani pentru socle ·
declarăm că an recu
iacuati de sos

tatea ooastri

şi

noaştem

o sumA

numitul.

li acelaş nu

măr de mere în amândouă coşurile

împreună.

�� Martie

Vizi/a actas/a r�gala a fdcul bucun"e la
inJrtu neamul romdnLSC.
nostru Inl14fal d· l prvfesor N
Iorga a fost numit docto1 „honoris causa•
al uni.versitdfii din Roma. I! o mart â11ste
care se ri!sfr4nge �i asupra nzamu..tui noslnl,
ti Marel e Voevod M bai - Ya a na

do

li - lea.

oaspeţi pt M. •\i.

suveranii }ugoslaviâ.
E
i au jos/ pn'mi.ţi cu toale onorurilL de

Feb1uarit 1 933, s·a stins
din via/d fruntaşul gospodar Vasill Oh.
D. Popa din �a/JJl şi comuna Dodeşti Jud.
F4lciu- taJt11 colegului nos11 u d- l lnw1/4/or
Oh Popa-gospodar cart a fost o bund
bueatl1 de vreme primara/ sus numiln· comUM.
Transmi/Lnt Vuiureratei familii - sinurtlt şi
viile noastrt pa.uri de rdu.

uam

în

ni

duren7e.

nici

,Steaua RominieJ•
Societate:�omâDA de Asigu rare

fel Rbboinl din

din Bnc ureşti

Japonia şi Chin a con·
tiuut de�i celelalte popoare se strădnesc
co tărie pentru. potolirea loi.
Pe guuri/.e maridi.n /ana trecu.Id, 380
soldaţi chinezi au fost g4sip iflgh<fl1P 1n
tranşu cu mana pe puşcd.
Sa Implinit mai zillle trecute S ani
dela moar/la UJUJ_i ma1t lnvd/at al neamului
nostru proftsor Vasile Pdrvan.
Ungurii st lnarmtazd mereu. De
r:ur/lnd s'a dtscoptril ca an transport de 40
vagoa.M lncdrcat cu milralitrt a fost trteal
pe furiş din Italia 1n Ungaria, drtpl f1art
11tehi.

ît

�

fii
f.(i

HitJer

primul minislru

11 O erm ao i�i

decl arat pentru pacra dintre popoare.
taaiate de a Yen i la po tere, el era socotit
ca oa element periculos liai�tei d in tre po
poare. Numai sA dea Dumoezeu să se

a·a

ţinl dt. CU9'iDL
� Tony B a landra uo m a„e a1tist al
nostru a fost sărbAtorit pentru ta lea to l şi
muoca 54 de o 'fiaţi iatreag.1 iach i aati
frcmo soJ ui .
f(i Un fost mioislru de hoaote englez
prooroceşte el Tor Yeni ani de belşug cort'
o·a mai fost de multi: neme. Ce m ul t am
dori sJ. se îodeplioeascA acea.st! . prooro·
c ire a sa.

PEIU-Blrlad str. da Ştefan cel Mare

Alifie .contra crlplluril h=elor.
Ctard 12gr unlikl<mn 66 gr. St topeşte

va faa biri.t mai cu.rtlnd.

aara pe

ptlnzd sau stofă bine li.Scald, sari sldm pe
un scaun de lemn sau pt o sc4.ndura ori
o buca.Id de lemn ;;scai
Da.cd ne puttm lncdlţa cu mŞll galoşi de
gumd, cu a/t1t mai bine.

Se stoarce zeam4 de Ldmt:Jk pe acta pafd.
ada. se acop<re cu satt şi
iart!şi st pune zeamd tk /4maie. ptJna ce
St udd bine sarea. Se aş.eazd panza la
soare dupd O jumdtaJt � oră st ia şi se
şi spald Pata na se mai ·"tde

.

şi bun.

�� la Camtra de agrimllurd a judt(ulai
Fdlciu se gdstsc spu. vdnzar� :

S'a m ai prjmît
mitori1 dom ni :

b1ud/i..

lei.
§{� Ştiin{a medlCald u dov.tiil cd IUllJ.roial

şi ceapa '""' alcdluiua tor.

p4rţ4 uriferesc

lnvdtalul italian Marroni aut a mb
Cblit aparau/, <ft. radio spane al 11 fllazt
nqu aparate mici �u care fi poak trimiU
glasul pana la oatecare depdrlllri.

A12 � 1!�!!!!!! !!1..Ei!J!! !!.�„� se

en
aparat de prins ziasal - opiUllll/e dt radio
dt ai1 � li- pe al. noa lk lrimb gltutll, "'
pal<a vorbi ca oricine ca la. ltlt/Oll.
.
Se mal spune c4 au8/e tkHld aparate vor
fi ;; foarte <jfitu, pa/dnll ft tn /dai acesta
·

·

la tlllhmana orimi.
ÎÎ Poliţei• plugarilor mari şi

mici catl

inlrA in provederilo lcgil rladairli datoriilor
agricol e, na pot fi protottalo inainte de
26 Aprilie 1933.

� RecomandAm

cetitorllor simpatica

,Pooie a Plugaralni" orgaa de pablicapo
oficială a Camerei de Agricllltnr.I Cons
t•nta. AbonamenlDI 80 lei aao1L

� I' o:nărol

.

de Pebraarle al excelente
revJSte Slntalea •. care apare de 25
ani sob coadacarea DoctoruJuj Sigmaod...
Simga, este incbinat Luptei contra Tu
bercnlozei şl contra boalelor de pl!minl
Colaborarea multor medici distlaşi fac
ca sumarul acestui •um l r sl Ue cu deo-
sebi re Interesant Numeroase articole de...
criiad bolile de pllm inl coaferiata d·lttl
dr. I ri mescu, directorul soc pen tru pro
filâxia tobercnloz.ei Perspecti ve de viitor

.

.

pentru combaterea tnbercu1oz.ei•;robriciJe
permai:Jeat� co mpl ecteaii sumarul acestul

aomăr.

56 pagini co 10 ; ;1nstra(iaul, 20 Loi.
Redact;a şi Administraffa: Bucnrrştl S

Trinmfulnl. 7.
� la Orodia apare

str.

literard ,lnmuguriri" al cdrti aLtim Nr. 6 7
1 932. <Sit lnthinal mart/ai fo/klorisl ram4n.
maestrul Arlluu Oorovei - otmd cart şi-a
lndzinat munca dt o ?iaţ4 lnlreaga culege„
rilor poP.ulare. producţii ca care neama.J nos
tru se mdnduşt.e li. cart aa. fost isvorul
rusem.t de inspiraţie pentru marii nojtri poeţi..
Dorim mareluiJolldorlsl d I ArtJu Oorovei
lncd mulţi ani de 11ia/d frumoaJ4 precum şi
conducdiorilor de la revista .Jnmugun"ri•
cari aa ţinut sd /aed aceastd. s4rbdtorire
fit Incorporam: conlig<n!,ulai 193;J st
va face pe ziaa de . 15 Martie 1933. Pe
auiaşi dald Jl va ln.corpora şi trupa cu
schimbul. Recrutarea tburilof contigent I 9J4,
adicd acel nllscup ln a�ul 1913. va iflcqJt
pe ziua dt I Martie I llJJ. flNIUe }Wul
d!tmat la C.rcal dt R•cndart· din zona
respcctivll..

exa/enta ;·.vâld

Neevind

https://biblioteca-digitala.ro

Qirant

I

·.

L

abooamcatele dela a r·

· Const Tb. Moro,anu, prof. B.lrlad, D.
Pamfil, prof. Birfa d, Or. Iliescu, prol Bir·
Iad, C. iscomi. prof. Bârlad. N. Corpaci,
prol. Birlad, emil Oaiu. prol B.Vlad. I.

trupul omenesc tU oflictl 11 rinkbl.

��

i.
f

t ·

Poşla A.dmln lslraUe l

Aguzi cu 400 lei mia de /Ju&dfi. Tron.dafin'
a!Jdiţi Cil I S l�i · bucala Purcei rasa >Or.t m

7.50

·

Cdnd e "mea

lmpotrlva tleturllor.

.

•

Scoaterea petelor de
rugini de pe rufe.

St presard praj d< piatra am1 - leac

Puefi de salctlmi ca 1.50 lli mia dt

an

foc moale, s< udaogll apoi
antdtltmnul. S• amtslec4 bin< 1 r:<t lasd
sd u rdaasctL

Cum sl ne pbim
de curentul electric.
Ne infdşur4m mdi!ltlt. cu o bucat4 dt

e lin. Mprimej'di.os

·

pus pe o scdndurti.

Ca cdt praful va fi mai mdrunJ, cu alat

Lor Rtgina Marioara şi Rtgd< Alexandru

joi 1 6

ghicit ori J1n anu l al

avui cinstea .�ul aibd ca

12

, Albina ' )

Jocuri� no�

nu dă om ul 60 80
u n u ! an.

cu r ul
Deaceia aşteptăm cu t t ă încre
dere&
ul cerut.
�� !n cu1sul lunti Ianuarie, ţara noaslr4

la acest cejts e dimioeată ; iar in
mijlocul Oceaniei oamenii dorm :
e miezul tioptii.

'f

can sunt solicilaţ1 in

Unde

arată între 7-9 seara. ln America,

re vist a

,

fel

a

(Din

•

Ll�rucu, iaY. Zorleai·Tuto"•• tOai Po·pr,
Birlad, Cir!scu Oh . str. Costaki
I O Bârlad, N. Lasanu, �omulus 5
B•rlad, Dol e a I str. Dimitrie Cantemir
56 Bârfd, Miba.t �. Mircea, ll•&all, U4

frizer
Ntgri

.

.!!!�� �!�!E� 9!'.„�ez,!1� Sl!9}.!!.J}

·

J;ltlilad, Oiloeoll E., Veniamio Cost.ochi 1 8
Barlad, z� Otto, �•gali 78 B.trlad.

O. l{ieser·fa�. IRSpect Gr
. lngiau· A.
Coman-Hnşi, lu. Ob. Dlma Şişcao� P
1lc:in,
lu. Victor Al. -Oiiasky Podoleai-P1Jc:hl
ln•. Ob. Drego'la• ldrlci-Plllcia, (care a)
pl!tit şi pentru aottl li şi pentru
I.
Agr. regional Petre M1rinlcl B.lseştl-Pll
cio 'i d· ra Piorica Bnzilă B.lseştl-Filcl•.

eaol

Poşta

Redacflel

D-lai lngilur A. O. l\rL.Str, laJi. Vă
mo lţoml m c.lldnros de bine •oiloarea dv.
atenţie faţll de foaia noutrll Aşt'J'tlm
şi
ceva articole.
D-lai Dodor l. Arlen� Ung/reni. Articolul
promjs ou l -am primit încă. Aştept.Im.
D.Jai 'IModor R.ostn, Baauepi. Scrisoa
rea d•. s'a primit. Dia lipsi do •palia,
poeiia trimeuă a rămas pentra alt aamlr.
Odatl cu sezonal Io care intrlm, ca de·

.

Tine şi Iilai de actaalitate. latre timp am
publi cat alte două poHil ale d• cari ne·
au plăcut tnl atât de mult. Nomerile cerate
•i Jo ••m trimite.
D.J11i lnv. V. Antohi, Bdrsi!Mşti-BaaJu.
V'am trimes foaia atât d•. cât li la adre.
ule. indicate. Primim bucu.re>$ orice coJ a
borare.
D-wt lngintr agr. Florin Chernbak-ffuşi.
Mulfnmim în chip a ntlci pat de sprijl nal ce
Iii l-aţi făgăduit Scrisoarea d•. am pri
mit- o şt f'Olll urma întocmai sfaturil or dY.
Dac! toi! ne-ar inlelege ca d•. ca buue şi
fro m.oase lucruri s·ar mal putea face!
D /ai l11J1dţd/or fi. U. Com. S. Co plrere
de ria. artlcolu l dY. n•a patat 8 trccot
nld do rindal aces•a. e prea ma re penin!
s peţlnl ce-l a„m şi noi la indemâni.
Deaceia credem el tre!:ne rcricut.
D-lw O. MiC1l Bdseşu. Şiit! în c• ml·
sari ·dbpnaem de 9paţiu. Manoseri5uJ i1
pbţrim �i ta prima ocuia ii fa cem Soc.
D .lui Rem11.3 Vmrea, Obaefli R. Sarai·
Ce-•11 trimes· am publicat. Am aşteptai
să ao mal trlmeteţl. Cnlegtrilo dY. suni
foarte interesante şi pileate. No film dacă
foali. DU s'& · rj"tlclt p.ial· Iii dy."

responoabil, fiecare rl_...fe de cei.a

ce

s.crie.

..

·,
;·
,

3

„GLASUL NOSTRU"

S ă.t�ni, luaJi -·aminte

.+luata p/agarib>r d;h vara

trec_Jl.Jă, a.josr
muli tlijmuil4· de. duşmanii agriciillarei.
Dacii.. /Jicepan din lprim4vard, . a1# ovul

co/e. a:prufiil. lhM�;
p,,p}µu frunze
p l

qmida f/Jzhrrdlli · alb
Am avut airtlbllfrd mdre roş .:_ gtliuşa ·
care a mdncat şi
.rdmase ln
urma omizi/ol şi· ai;4 t flori cart. au- moi
dat ldsdnd pomii f
ua!frunze şi fdrdfruct,e;
am avut omida ruseascd care a mdncat ima
ş11ri/e şi parte dir. cu//Dţi; am avutcdnlbllftd
mic de Mai care a ldsat grillll seazra .şi
orz11l fdrd_ rod· şi care· a fdcal mari s/ricd· ·

tiun.i .şi la. vii: am aPut man4, rugind şi alte

p/llgarullri.

multe· boale 1i i.trstcie. 1 cart toate aa micşorat

rodul munai

Nu mal vorbesc de ; ·marea nenorocire a
inundaţiilor, care - au distrus mii � hzclart
dt cui/ari, livezi şi imăşuri, J4sdnd mii de
familii fdrd' pdine şi )�rtl addpost
Dacd toate acestea, suni lnarcdri de la
DumM�ta, aşa azm t�t.t ln credinfa �slr ,
apoi ca sd dovtdim biznulai D11111Mzeu vred
nicia .was/rd, /rebut sa lllpldm pen/rll in/d.
turartfl lor, fiindcd toiul sld ln putinţa noa
s!rd, numai voinfd sd avem.
Şi ptntru cd spaţiul at!sUi foi este prea
strtJtzs. ca sd pot vorlfi despre combaterea
tuturor alor tflllm.Lraie mai sus, tn rt1.nda
rile de mai jos voi vorbi ceva ckspre pomii
rl)ditori şi de�pre omiii. duşmanii� ai mai
11ume1oşi şi cei mai puicJJl01i ai pomilor.
Nu cred sd fie pri�lişle mai fromoasd
şi na ertd sd fle mal/µmirt sujkttasca tr..ai
mart:. dudt privind o 'grddind cu pomi fruc
tiferi plini de floare Ş1 mai tdrzill · aceiasi
pomi, plini dt roade ţumtnt, frumoase şi

d

gustoase.

De caud e lumea, omul a /ost nedespdr(il

rit pont, iarpomul a jos/ ntdtspdrţil de om.

:fi�'

C11Jlw a pomilor este (ta mai vedre lnde
ldmâre omtnLcztal. /� cartea jaceiri lumei,
raiul

este de6Cris c� o grddituJ plin4

cu

�·"�� roditori itir
oprit · az core a fost
rsprlil !lr<lm
fi/llno.!.._ . �dam_, a/ost un 01dr,
Cultura şi lnzri.11 a pomilor rodÎt il a
o

ft>st la

•. .

.

mar� dn.$/e. fi la Îtoi

{llG fm«t:P-� � � ·
Romanii.

.iceasta o dovedeş . miile tk pomi b4trani

rnrt mai lilll

soiu ban_ _ dar care ziJnic · tşi da.a �jldJJJ sob

airrulai 1if).sit

de suflet şi . 'ace/I.sta o

ll pomifructiferi ul/oiţi
paep sdlbalici �ro, /oale pdduri/e pJrei.
Deâ a sl4nti ptrllra. o tngrijue .mm bun4
a pomilor, 11/l· esk un Indemn spre o otapa/ie
/fJportiJ

mm dovedeşte mi e �

p�

.

. Pomilor

ilscd_lari,,

altor boU parazitare.

SiJJJapa ialnicd a

livezilor

din var(l'

tre·

Deci ca· pomii sd-şi trdiascd toatJ via/a
şi .>d ne- bacurdm de lot rodul · tor, !rebut
sd·i tngrijlm,
Acum cdnd limptd · este fo111U pritlnic şi
cdnd nu avem prea. mult de- treaba f
u cart
gospodar sd meargd in. grddina tai şi sd cu·
l.eagd toate remure/de pomilor de care atdrnd
frunze . uscate, fiindcd fiecare franzd spdn.
zura.14. de rdfTUlrea, poarta un cuib cu oua.
de omizi sau un cw·b cu omizi n4scute ln
toaD:n4, care a.a trdil ln start de aşa zisd
hib'ernare - adicd cum trdeşU 11rsul ln pd
du.rt iarna - şi care nu aşteapld decdt pri
mele raze de soare de primdvard, ca stf
porneascd iardşi în pustiirea livezilor /dsdnd
pomii fdrd fncnze.
Toate atibarik de omizi c11�st trebuesc
arse ln foc. Pentru curdţirea pomilor de

,

omizi legea obligd şi pedepsefle, dar e ftl•

:şine ca s4 ne facem treburile
numai de /dea legilor.
Oda/4 cu cur4ţirea pomilor

ln gospoddrii

de

omizi. i•or

trebui cunl(iţi şi de loatd uscdt11ra pe care.

o poarta în ramuri. Deasemeflea ca o perie
de sdrmd,

vor trebui curdţi/i de muşchii

verzi care. cresc pe trunchi şi pt ramurile
mai groase �flindca nlll/Chii pentru ţom
sunt ceia ce sunt itutcltlt, păduchii - pe
corpul omului.

- dacd

fdcut

ltr

tcamnd - livada trebae gub/auJ. de loa t�
frunze� ·ctfzate din. pomi şi care vor tubut
arse, fiind "at14po_siu1i de oa4 de insecte� iar
p411rdRtul de sa.li pomi, i·a trebui sdpaf cu
hdtteful, ptn/nJ Cfl. sd se aeriseascll. 'şi st!
primeasc4 •loatrJ apa proveni/4 din ploi„#
ln primă•arrf

nu

s'a

a.a multa nevole ca
s" trd
easca şI sa ueasa'L
Conlra omizj/or cari ar veni din alitf parte
ca .sd nll _se poaJ4 urca _pe pomi. se recn„

de care pomii

mand4 �amMiopJ:(

de cdrpd,

tnzndzialni şi lmbibaU Cil pdcura sau inele
deiDase, . aşa ClJl1l sÎu4t cele
prins muşte,
tle care ·omizik fn drumol lor spre coroana
se prinJJ · şi mor,
dislmgerta oudlor de omizi depuse
/n c"1ja pomilor, lmnchiul pand la coroan
şi cluar crdcilor mm
tre uesc vdruite
. cu •mesltc - de •ar stins, lut galben şi
de vacd, cart uscanda· se astupd· astllnziş 1ile, onroard ins ctele şi nu mai dd puli.ltfă
ca din ou4 sd iasa noi instde.

'/egâle tu jan/1

de

b

e

d

baligd
u

Petre Marinicli
airor:iom

CeUVINTE INŢELEPTE

Oaclj vrei- sl fle spornic lucrul tllu ce vrei si-i faci,
Scoa11-te de dimfneatl •i porneşte cum le'mbracl ;
Clei I de· nu, alniiCi pe ceruri, soarele se suie iute
Şl rllpi ilt f8rtate'n urmii, llr'ca nimeni sll te.ajute.

ŞI ·c�d treci pe Jilngl crAşma ce toi clllllor'o ştie,
Ocolt tte·o, mergi'nalnte, c'apoi dAnsa te tmbie
Şi ln lloc ca tu de treabl. sll le-apuci de dimlneafli,
Al sili bei, sl-li pierzi tot banul, filndcl diavolul te'nvatll !
Val. Al. Popa-Slilciile

lornlnta pentru �ănătate� omului
Nimic nu e mal de pret pentru om de
cât săa.itatea.
Omoi in fiata �ui tinde către fericire
pe care· desigur ;nu o poate găsi decât
peotro câteva clipe şi aceste clipe no
aduc decât molluriiirea sulleteasca a.aod
ocazia de a se b* ura atât timp cit ţine
acea sta, Totul ia �ia tă e trecător şi ori.
cine 011 cunoaşte ţe e bi ne până ou ştie
ce e ri.11. Totuşi poti suporta. orice ne.
moltnrnire tredto,..e , daci eşti sănătos.
.5.lnitatta·i ma;i uol decit toate• iice
�omâaal.' .Slnltat9" areaz4 om la om, in
orice ocazie : la J:liferite 1ir ltorl creşli
ocşi, i� a min tirea ' difer ite!or· ennîmcate ·
dia vtat.I. etc.

b

b

tale. decât atunci când n'o avem. ea este
Dar l!OÎ nu prea punem pre' pe săaĂ·

I

- Nu 'ştiu L,
- Ş ezi jos măgarule : Popescu,
spune tu !
-·- Nu ştiu n i ci eu .
- Şi lu eş ti un mă g-a r I l\ic,
spune tu !
·

wf4· tste. vi't in miniai ori cui.
Pom�/ �a ori a f
rin{d se naşte, creşte şi
se imulftş/e prin roadele lui şi·nzoart atund
cand fi, a /remi releatrd, dar mai ales cdnd
nu ts/e Tngrijit.

groaSt

/4ngd

Cind a murit Ştefan cel Mare?

l4sa{i st:! crea:ca, ln WJia lnt4mpldrei, lnght -.
l nvlltlltorul 'întreabă în şcoalll :
suiţi unifl lnl(ţI/IDI, su"t plini dec muşchi: şi
- Când a murit Ştefan
ce l rVl a re'·
·
şi sant ldsaţi pradd ornizi/lJr şi · Ionescu, spune tu I

Pentru

noa4, este an inJrmn sd ne inloatcem "Cil
toatd · dragostea I(/ o ocupaţie slrdn!oş1ascd
ţdre pe
friunusefta ei, mai este · şi
foam bdnoasd, ·
St4rui sa ne lliloarcem spre aceustd oar
paţie, mtlndrele fit-zi dt a//tl . datd au aiuns
ln stare jalnU:d de paraginire,

COLŢUL VESEL

!

daa niâ o ing1ij'ire, suni

rza,_ li se

lăsată dela Dumnneu şi noi avem d ato
ria de a o păstra.
Pentru păstrarea ei, se cer aaumite
regale de igienă pe care ooi trebue să le
păzim cu sfinţenie. Ştiinţa igieoii azi a
în a intat foarte mult.
Una dia multele condiţiuni ,.. esenţiale
pentru pAstrarca !io.!t4tii este şi aceia
care arat4. că depinde mult de felul cum
ne este clădită Jocuinţa noastră. urmând
de aici ioainte căte • a sf•turi, pco.tru a
cei c:e Tor sl·şi coostru_lasci şi'- iogrijeas·
c.1 o cad. ca re să fie buoĂ de locuit.

- Ştefan cel Ma re?„ cel Maree.„
M ă rog . a fos t el boln av, că eu
n'am citit n ici într'un jurnal despre
moartea lui? (Din , Cu„dnt .\foldovtnesc·)

Porcul Neam julai.

Un neamţ dase de veste în sat
că avea u n p o rc de vânzare.
l ndată s'a prezentat un cânt ăreţ,
intr'o după amiază, după ce st/Huse
la masă şi _ n eamţu l şi por c u l.
Mergând l a colet. au găsit porcul
dorm i n d profund !
- Ştii ce, zise neamţul, vino
mai târziu, .. uite ce frumos doarme„,
mi-i milă să-l trezesc !
(DitL . C11vdnl i11oldoventsc'J

Prea mare potrivire de caratler.
Pu radea tiga nu l -in bună înţele

ge re cu n ev a sta . s a , s'a hotărî! să
divorjeze.
l n fă jişî n du- se ia fat a t r i b un a lu l ui,
pre şedi nte l e îl întreabă :
- Ce-i pricina, Puradea ?
- Să tră i ţi , domn!e Tribunal,
vreau să di vo rţe z !
- Motivul ?
- Prea ma re potrivire de ca•
rscter !
- Cum se poate ! Asta nu e
pricină de divort. Nici un texr de
l ege nu arată aşa cev a. Poate vrei
să spui nepotrivire de caracter.
- Ba de loc. Chiar prea mare
p()l r ivi re de caracter.
-- - Cum asta ? întreabă preşe

dintde,

- Prea bine !

b<;ţ;v,, ea be ţi v ii,

zi se tiganul. Eu
Eu l eneş_,. ea leneşă.
Ea mâninc, ea tot aş a I Cum o să
trăim împreună.
· Tri bunalul, găsind m_otivele înte
meiate, dlldu Ţiganului câştig de
caosll, dlvorjîndu-1.
.
Din • Neamul Ro:ndnesc pentru Popor •

Alunei, dă patul afară

!

Ce-a văzut I ţie, Doam ne- fe reşte .f

ia tr' o zi, pe c ând

de

Ilic _se întorcea

u n de v a , a vllzut ce-a .văzut şi-a

zis ;

• Mi se pare cA Rilei, hîL •,
A i nt ra t în casă şi intr'adevăr
Ilic a văzut pe Rifcî stînd pe pat
cu Şirul. Val, vai ! Şi doar Ştrul ii

băet in prăvălie la !ţie

0 zi Şi-o noapte

I

fţic DU Şi-a dat
dar după o zi

seama ce-a văzut,

şi - o noapte par' că şi-a adus aminte:
• Mare lucru să nu fi sărutat Şirul

pe Rifci

!"

Merge la Ra b in şi zice :

- Iaci şi faşi

Strul

; şi si -fac ?

R1fci

- ŞI să faaaci ?

pi

Dă

pat cu

- îi răspunde hahamul.
- Nu se poate I- ii- - zice ljic d ugh i an a ii pi numi la Rilei I

afaril pi

Rilei I

- Atunci, - adaoga

hahamul.

cu degetul la fr un te, - atunci,
pri n tru uu aşa ' lucrî, pi cari ( . a
făcut Ş t r u l la Rilei pi pat, să cadi
si dai afa rî pi Şirul !
- Nici asta nu se poate - zice
ltic; Şirul ştie di j a toată nighistoria
mea; şi să iac?
Şi si faci ? - strigă h a ham ul
Şi?
Atunci să dai afară ... palul.
(Din ffPoporul R..omtl.n�sc"

Cu cine se'nsoară ?

i-a

Unui flăcă u
omului, vremea

venit şi lui, ca

de î n su ra t De ce

se apropia v remea , de ce era mai

a bătut bietul

să-l mâ ngâe :

flăcău,

Tal-su

vrea

- De ce eşti aşa plouat ? Ce
fr eacuri sunt âstea, parcă nu m ' a m
Însurat şi eu ?
- Vai de mine, răsp unse flăcl!ul
suspinând, !a mine e al t a ,
Dumneata,

mama,

dar

tată, te•ai însurat cu

eu,

sllracul ·de mihe,
·
ieu pe una de tot străinll,
(Din • Cliitndarul Poporului')

La construirea locuinţei se .-a avea ia
să intre soarele pe fereastri, l11Si să in
vedere alegerea locului, care să nu fie
tre doctoru l pe uşă, c elace iosemoeuă
pe loc jos, băltos, ori umed, deci pe loc
că doctororul celtmai bun e soarele omo
iaalt şi uscat. Io cazul câod avem locnl
râtorul de microbi, altfel microbii incol
umed, e bioe-de e posibi-si-1 scurgem,
tesc, se iomulţesc, îmbolnă vesc omu.I r
astfel să facem temelia dio cimeot, căr�·
producând suferiota. urmâod a chema
mizi ori pivniţă boltită.
doctoral p4mâotesc, care i ntră pe ufi..
Locnril� umede sunt păstrătoare de
Peotra acoperiş este d e recomandat
microbi (sămâota de boală), iar locuitorii
stalul, care ţine iarna cald şi vara ră
pe lingă ci soot expuşi a se imboloăvi
coare.
de pe urma acestor microbi, din cauza
Mai mult decât toate se recomandă cn
umezelii mai sufer de diferite boli de
rătenic cât mai mare ; totul totdeauna
p:ept şi reumatism. Nu mai vorbim de
scuturat, m!turat pria stropire mai •Ies
cei de pe l�ogă bălii, care sufer totdea . dacă pe jos e lipit. �ters de p raf �i pă.
uoa de friguri palustre (iriguri de baltă)
rctii Tăruifi cât se poate m a i des, fiiode.
cărora li se recomandă, de se poate, us·
varul este uo poteroic desioiectaut (omo
carea bălţilor ori chinină.
râtor de microbi) .
Casa să fie aşe•ată co fala spre miază
P1 lângă casa de locuit, omul mai are
zi, poate H putin ioc lin a tă fie spre răsă
grajduri, cocine. coteţe pentru pasări
rit, fie spre apus : ia· tot cazul să oe
pentru adăpostirea animalelor de care are
păzim a o face cu faţa spre miază-coapte.
oevoe. Şi acestea să fie iacapătoare, lu 
Odaja. de locuit şi cea de dormit maî
minoase şi curate. Gunoîvl dela animale
ales să iie s pre miază-zL Aceasta pe
să fie strâns la n o loc departe de casi
motivai ci razele .soarelui binefăcătoare
.. onde se ţi�e pănă putrezeşte bine, ia!" d�
-omorâtoare de microbi-să poată pă"
truode cea mai mare parte din timpul
zilei şi a avea cât mai multă lumiaă.
La noi la sate facem locuinţa di11 vă
lătuci. ciamur. chirpici, etc. foarte rar din
zid de c.ărimidă. Ori din ce o vom face,
păretli �ă fie groşi, trainici spre păstrarea
căldurei ce facem iarna, să fie iocăpă
toare, peotr:u ca să avem acrul curat (cu
oxigen) sufjcieot, iar f� r e st rc l c mari pe
unde să pătrundă ra�ele soarelui şi care
să fie deschise, iaroa io fiecare dimiocaţă
iar Tara tot timpul cât suotam acasă,
spre a primeni acrul..
.
Un proferb italian sp une, cine nu lasă
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aici se câră pe ogoare.
O frumoasă gospodărie. · p�otru ca să
placă şi ochiului e bine ca toa_te acestea
arătate, apoi hambarul, coşerul peoqu
porumb, să tic aşezat� iutr"o ordine. clu
tâad a face să ou lipsească gri!dioa . d•
flori dinaintea casei şi gr.ădioa de legume
necesară io ale gospodăriei.
Io 1oate să domnească o perfectă ia·
'
grijire şi curăteoie. Curi&enia aduce sl
nătate şi sănătatea •iafă l ungă .

Ioan V•.

Balan
lo•lllltor

·2

"GLASUL NOSTRU"

Origi�ea datinilo
r de sărbători
(urmare)
1

\i:

Cum .· se fac gropile de _gunoi:?

. „Qin acest e cuvinte, obserdm el!
.Crllclunnl r trece .,t> face IQ . nou.lui
Gunoiul de vite tnainle de· a-.fi mare tn. ,:grentate vie de.;SOO;lcg_r.
an, . cu · noi '. speranţe, aşteptat-. cu
noi,. ca şi Romanii, coosfdetim: pordus pe ogor trebue ca mal: tntu: " Adlncimeaid nu:.6e mal mare!de
nerlbdare d��toati' JuJI1ea..
.
cui ca simbol al abondeo\ei, iar sll fie pus la putrezit saa la dospit'. :· 50-75 cm. -:COl lurlle - sll 6cni:otuJ!Jlte
··
·.Anul 'Nou • se sirl>Atore,te.io ziua mielul al bt.lodeţei; astfel . cca mai şi ferment.,t. cum se zice la ,wnfa · Iar fandai sl
sltffte
fllcutdmpemuabil.- ca d·nlli freacl
int�I a· lun i i ! Ianuarie, oumiJI astfet
plllcutl urare pe care putem s'o
agricolii . Numai un gunoi putrezit
apa
prin
el
şi
·
-aceasta
se.
poate
·
de: Romani dupll numele lui l an u s
şi dospit lu , bune condJflanl ajnllf
facem unui gospodar, este să-i doface: daci: se· pnne·,la funcl0lnLblne
la hran � . plantelor.
Se iice di lanus ar fi fost un
rim copi i mulţi, belşug şi linişte
bitu
lnlr"na:
slral gros de 15'20'. cm.
l
,
Gunmul proaspllt ''. pilos se·
rege legendar, care ar fi primit bine
redeplini !n casa sa.
Iar pe· deasupra · se· aşeai:I ·lespezi
comandll numai la terenurile grele,
pe · Saturn (nlentlonat c1rocaziir sl!rde plalrll sau cllrllmidll Sll ou ne
Or i gin ea acestei datine o găs'm
.
fie teamll cll a'ar pierde prea multli
cllci prin acJiunea lui Iace ca pllbltor1lor CrJClunului ) . şi, . acesta ca
la· Romani. unde nu numai copll i da r
zeaml din gunoi (lll'lllnl). cllci
m â ntui sll se afineze Iar aerul va
mulţumire, l-ar' fi· înzest ra i cu darul
şi oamen-i m a r i se duceau în ziua
zeama tmpreunl cu anumite pllr\1
'.
plllrunde mal. cu uşunnj
Jnţelepclunil işl al preved er ii. atât al
ll, astfel ca
întâi a Anului Nou cu crengi verzi
din blligar formeazl un lichid
trecutului cât şi al viitorului. De . de laur la rege. preoţi şi în r ocum d · viejuitoarele mici (bacterii) necevâscos, lipicios, care pltninde. tn
aceea · lanus i e reprezentat cu 2· feţe:
cre ngi l e vestejite din poartă, c a r e sare planlelor se vor p ntea tnmulfl pllmlnl la o adlncime de c8jlvn
centimetri şi-l cimentezi! · allt ·de
mal repede.
una ptlvlnd 1 înainte, iar alta înapoi.
fusese puse de anul trecut. aduceau
bine cil nu lasl sll mal freacll zeaIn terenurile uşoare trebue dat
Piind . . zeiflcat, el era foarte mult
felicitllr i. Ob:ceiul acesta a l felici
ma mai lu jos.
num81. guno,1. b"m e dospi.1 - gunolui
lubit de Ro anl, deoarece era cont!'irilor ne· a fost şi nouă transmi:s
Este bine lnsl ca llngll groapll
siderat . nu nµmai zeu al păcii , · ba'
prin ur !'iril e ce ni le fac copii cu de vile bine dospit, ajulll nu numai
sau plalforml sll se mai. facl o
la hrllnirea directll a plantelor ci
groapll, mal adAncl (o fân!Anlfll)
chiar şl pro�i;lor al întregii naţiuni.,
Sorcova, cu a cea nuia în loc de
ajutl şi la frllgezirea plmAntulul.
unde · sl·· se scnrgl zeama sau urina
Chipul lui · era aproape în fi ecare:
)liur, care nu creş le pe la noi.
Din dospirea gunoiului rezullll o
din gunoi şi care urmeazl al fie
caS!, unde li se închin11u tn· fiecare
Tot în ziua de Anul Nou. Roma
scoasl
pentru a se turna din nou
sub stanfl numilll .Humus• care
diminea'ţll; a poi ceva ·mat · deosebit
oii se d uce a u unii la alţ ii ş!-şi dă
·
este de o culoare
1nehi81 negri.- peste gun oi.
la· începutul fiecărei luni, iar la îndeau d-.ferite cadouri, smochine. bani
Aceaall flntAnljl trebue sll fie
.
cloasll şi care este folosii!! de
cepului · anul•t, se se rba începutul
şi de cele mai multe ori nişte turte
mai adâncii decât
oapa
de
p lant e pentru hrana lor.
gunoi
cu cel puţin
lunei · lanoari'e. şi aceasta era semnul
m. şt· tre:
sau . prăjituri. d u pă cum dăm şi noi
Humusul ajutl pe de altl parte
bue
sl'
fle
bine
blltutll
la
fund
ca
înce peri i·. bucuriilor pe întregul. a n
copiilor : colac;, cov ri gi , nuci. etc.
la menjinerea· apel ln plmAnl, spo·
sli plslrne bine zeama gunoiului.
(revelionul actua l).
Cadourile ce se ofereau în ziua
reşle puterea pllmAntulul de a abDaci se. poate este bine de a se
Noi îl m ai zicem acestei zile şi
sorbi cât m ai mulii ap i, ajut.ii ca pietrui sau chiar cimenta.
ace e a, se n um e a u Sirena sau Stresl dospeascl fli.cându-1 mal mllnos,
Sf. Vasilei fiindcll se" sărbătoreşte Sf.
Gunoiul aşnal fn gropi aau alat
oua dupi! nu me le zeiţei care preVasl le , pi!ri niele bisericel creştine,
z!da cadourile ce-şi făceau unul iar prin aceaslll dospire tl face forme trebue sl fle bine bitul şi
mai clllduros şi astfel cl-i schi':"bl
îndesat
ca prin dospirea Iul sl nu
aduclltoare ele pace, precum Janus
altuia (de u n d e ş! vine cuvântul
culoarea devenind · mal n!!gric1os;
so> piardl· pllr\ile hrlinlloare din el.
eră. zeul plicii.
frantuze sc et reon es ) .
iar lucra rea pllmântului se face mai ..
Pentru ca. zeama gunoiului sll. nu
De Anul ('ilou . sunt legala multe
De la Romani avem şi no i oblcu uşuri njli.
se scurgi mai--u1,1or fn fAntAnija de
Dospirea plmAntulul se poale
datinl, dintre'. cari u n e le se trag din
urlnll este bine de- a se pune an
cei ul de a da c�douri unul altuia
face în. gropi sau ln platforme. In
gratar- de lemn la fundul· gropilor
ti m pu ri i i.' foa�te îndepllrtale. mat ales
în ziua ele Anul No u.
aceste gropi gunoiul se plstreazll
La pregllirea !Ji putrezire& gudin vreme a �omanilor.
Dar toate aceste datini de săr- .
cel mul i cinci luni de. zile şl apoi . noiului lrebue sll avem ln vedere
lncli di n ajonul Anului Nou, inc�pe·
bătorl se termf•til odată cu săr
se carll. ocolo unde ·avenr nevoe.; ' urmltoarele :
umblarea· cu ; cPlnguşor u h . Se aud
bătoarea creştinească a · Bobotezei •
Aceste g!opl · sau platforme- se- fac:>.
,ii.) Gunoiul sl nu fie splllat de
ln apropierea grajdului de vite · '11:. . ploi;. b) Gnnolu sll.
co li n dele · co�il lor-şt oamenHor m ari ,.
ziua în care Mântuitorul a fost bo . un se usuce ci
l
dacli _se poate, locul sll fie cAt mai
· s1· fie um<od şi deaceia
care umb!A �u buhaiul; tălanca, clolntotdeauna
lezat în apa ).>rdcnului.
umb rii şi ferii de soare. ·
·
trebne; udat merea cu . zeama Jill. c)
p ole i ul. •k şl chiar prin unele locuri
Umblarea pr eotul u i cu botezul in
Daci se pune gnnolul la dospU � Patrnlrea· lut sll. nu se faci
prea
cu. plugul tr�� de bol. împodobi ţi
ajunul acestei să rb ători pri h case l e
ln gropi bine fli.cute chiar fn: cnrtea. . repede, dar
nici sll se.lntrernpl.
creşti n il or, in sem ne ad l•gllt u ra n oa·
cu pan �l · ci şi llorl, urAnd gi- spod·a·
gospodilrlilor plu garllor, aluncl nici
Din. cele de mal susse vede gre·
a u toriUUile poUtlei:seotl, nu poafe _ .·. •ala cea mare-„ care se f&ce
ritor recoit!! frum ossA şi belşug
st•ll cu biserica. cu O- ••u şi eh· .• r
de u'1Ji
·
. 1• · plugari. Cbd • C&rll ganolul la· camp
Col i n dul n tjstnr !şi trage or ig i nea · întiltl•ea sufl etului pri � credinţă. - · sll-i oblige ca--•11- d-"'·· l!""'olul
.
rllpi · sau drumuri astfel el lu aseşi-l Iul Io grimezi mici' fllrll n ici
dela-· nişte, se r b 4 rl. - d ate · d
. ed�omant
Acum, fllcAnd o p r V re generală
'
menea cazuri nn se pot dresa acte
o · socoteai.:
în o noa rea *oei . dl vln ; llill agricole asupra· d·a tinilor le ga te de sărbălode confraventfe.
Numai o. 'IJllDOlre flcutl cu gunoi
EifE,l.f! !' §Jl:,��m! pri!!- . ri!� !;r!E!!!!!!!!!!! f) !!lţ A nul ui Nou,
CYM li FAC GROp!f.R deGUNOI? bine ·do•plt, ejull lu mibura c!"a
tr 'o r � Afiune relig_oasll (Carmen „ observ!'irn pe de o ._ parte c!'i sufletul ·
sporire; ;;cOiiii. . ..
•.e calcllleasll;
frati:iJm. - !AS iăl!um).·: s(. protejezc.s�; ;·j)oporullii nostru este : sincer, iubi· . Ja •/nrr . p. ca suorafatll. lw:a· Vifll.'· · ··
·rn1f:'ll!1: Cb.embalr.
·
mlnlltutllb.
i tor; credincios·· şi evlavios fatll de
Do1 mu te ori nu se termină co,\cel ce. şi-a vărsat sângele pentru
Respect pentru sărbători
·
.
(urmare dJn· pa.g. I)
„
inAnlulrea oamenilor; iar pe de
llndul şi vedem l ntrAnd pe uşă
• Bre &ala >, care reprezl ntl o capră
al tll parte observăm viaţa simpli! . zice · sf. Ioan 'Gură-de-Aur> este ar!'ipierde pe flii neascultătc;>ri şi pe cel
sau un �stArc împodobit. cu fel
dar. genero�sll. viaţa unui po;ior
ce se împotrivesc Lui. şi Biserlcti.
tarea faptelor bune, · starea evlavice ş i Jucreaz!'i o�Orul, legat de roa
de fel de i panglici col orate, de unde
Io Joe de a . s!'irbAtorl creştineşte
oas!'i a sufletului şi viaţa cuviindeie lui şi de animalele care- I ajută
chiar numele de Brezaia ar însemna:
a le
silele orânduite de
cioasă".
·
·
fa mu�că.
pestret. breaz. De aici poate şi
p. elre c e cu bun chip şi rânduială.
· D a cll suntem ·opri li de· a lucra în
Deci. obiceiurile, tradiţiunile, Hm ba
ironia, r.al'e se face la adresa unor
cum zice · Apostolul, nol mal facem
zi d e sllrbătoare, apoi cu atAI mal
cAntecele, portul şi toate celelalte mult suntem oprili de a face fapte_ şi lilt pă<:at, anume :· ţinem s!rbll"
cocoane glltite prea exsgerat, când·
acte din viata paporulu i no stru , do··
li se spunţ: c Par'cll eşti o brezaie > .
urâte. , Prăznuirea nu este· pus& spre ' !ori oprite. �e. Biserică.
Aceasti datină se crede c A . ar fi
vedesc cll, am ştiut să ne plistrllm
Te învaţll oare sf. Biserici! să
înjosire şi spre-inmul\iree pileatelor,
.
existenti'i
o
creem
ne
si!
şi
originea
d e origtnţ tracll.
.
prăznueştl · câteva Joi dupll Pa�tl .
ci spre 8 ne curi!\I de cele pe care
·
tinde
care
vechiu,
proprie
Un alt obiceiu
vinerea, păliile, ropotinul, c.iorcovii�
le a v e m •. (sf. I o a n Ourll-de-Aur).
· Poporul român a trecut prin atâtea
să dispar� este •V asHica '- A_cei>t
şi alte sllrbători necreştloeştî ?
Prin urmare în sărblltorl tre bu e
_
_
capului
e
d
ţigani
de
pericole, a suferit năvălirea atA to r
nume este dai
Acei ce le serbează dau dovadll de
sll ne ferim mai mult ca ori când
barbari, dar putini au p�tut să cla·
porc, co care, pus pe o· tavă imindllr!'ilniciei ;: când' ne zic e iserica
de pileat c!ci cel ce · p!'icAtueşte· nu
e
i
t
hlr
de
tine tul p i n a blltrânului ste1ar al iatl•
podob!tă cu verdeslll, flori
sl \lnam cutare şi cutare sllrblltoare
e9te în s 4 rbllto ar e. • Zilele- de sllrşi , bani, umblau mai ales lăutarii
ni llltJi.
noi nu le prea ţinem, i ar cAnd ne
bătoare sunt l um i noase numai pennu
sll
Prin
coIo
domneşti.
urmare sll le pilsirăm,
ţigani şi buclltaril
tru svfletul cu r at şi nev'.novaft· zi ce· zice sll nu ţinem cut are sărblltoare
e
t

ş
r
a
ele
se
m
u
să
n
e
t
lllsăm
neş
le
me
le{ui tllm şi să nu
llndul Vasilicii se po
necreştine2sc!; noi o linem, f!'irll a
u n da3căl HI bisericel şi nu a l t u l :
gă, fiindcll ar putea sll n i se stingi!
unul zeu Indian • Siva• şi, cum se
, Cine prăznueşie cu in;ma corală avea to vedere, că prin aceasta n u
.
t
a
.
n
din
ă
r
t
e
nalil
l
s
o
a
e
•
c
no
a
venit
li
chiar însăşi viata
crede el! .iganii ar
numai că neci nstim p e D umn ezeu,
acela prăznueşte cu îngeri i • .
Profesor. Th. f os
părţi, poilte că au adus cu ei şi
Oare aşa facem noi ? Când sunt d a r pi erd e m zile de m un că în za
R .�
numele acelui zeu.
dar şi fa cem pe placul nEcuratuiui,
cârciumile pline dacă nu Duminica
care se bucurll de orice faptă ne
Dar deabia sau liniştit colindătorii
si'n celelalte să rbăto ri ? Când c helcurală.
şi, în dl ml �e a\a zllei de Anul Nou. în
iuim· t ot c.ei ace 2m ad unat într'o
Si! · ţinem deci sllrbătoril e - biserl
cep copiii !arllşi sA umble cu semllna
săptămână, chefuind. dacă na . D�Un fir de-argint în plirul ei...
ceşti şi să . ne lerim de cele necre 
tul, semn de im b d şug are şi sănlltate.
ln pirul negru şi bogat.
minica şi sărbătorile ? C â od vorbim
şt i neşt i . căci sunt spre ocara oen
ln pirul lung şi parfumat,
l n u nelţ pllrti al e Ilirii n oast re , co
mai mult de rău de a lt ul, d&cll r.u
Firul e, de,arglnl, ce vrei 1
111u lui nostru de creştini. Sl nu
piil. ·umblă' di n casă în casă, cu •Sor
in zile de sllrbăiori ?
lucrllm î n zi lel e de sllrblltori, cilci
·
cova• care este o nuia împodob•lă cu
lată ce va · să z ell a pune la înVrel sufletul sli·i lnlrislezi,
l n loc de folosul pe care cre dem cll-1
hârtii e <!) ferite culori. betealll. flori
Sll·i spui el to11mna e pe drum,
demână un lucru hu n d e ca re omul
dobândim. pagubll vom nes. Io loc
CI llnerefea noastrli-1 fum,
art i fici ale etc. Intrând în casA şi ati!l
n u şti e · sil se folosească. Vai de
de fapte rele şi de ruşine, să ne
Şi-o l acrimi ln ochi sli-i vezi 1
gAn d u te du So rco · a, zic :
acei· cari calcil cuvântul lui Dumneîodeletnklm cu m ergerea la Biserică
veselă
c S orcova
zeu şi orânduiai& B i se ri cei I • l n !�ta
cu cinstirea de Dumnezea , cu fa
Na ŞUi cl-afarl bate vini,
SA trli'1i
mâniei L u i c i n e va putea sta $ 1 cin e
firul vieţii e pllpând .
C1i
de . bine aproapelui; fle cu
cerea
etc.
riţi
luSA Inflo
poate .sll se t• n ll bi n e inai �t ea
CI-argintul tl11 aduce glnd,
vorba, fie cu rapta şi aşa vom lua
term;nAod cu ;
_.De frunze moarte de mgrmlnt...
ţ i mei· mân i ei Lui ? M âni a Lui topeşte
plata ce se cuvine acelora care
Per.lci\i sA !<ţi,
sh'lpânirl, şi p i etrele se sfarânill
umblli cu legea · Oomnulul.
Firule, de-argint, ce vrei 7__
· Cu · &tlţta cop i i,
Naum
l
Proorocu
e
ic
z
?
L•d
înaintea
Preot Sterian Gufu
..
Cu-argintul tlu, to piru l el.
AtA\ia !purcei
l'arobia Bbeşti
(I, 6) Judecata l ui Dumnezeu va
THEODOR ROSEN
Ş! a tljl a mel • .

_lle,bfne �f;.
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_

{ ()ea; llla.)i
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Foaie culturală

Redacţia JÎ aclministrapa
Soc. Cal!arali

,lulijl

Com: Blse�ti

•

A. Zaaae•

Jud.

Fll.lciu

Sub

V. BALAN

g d d
I

REdELE

conduaru 1111

li

cu

\

informaţii' şi îndrumări pentru

I

azi, de a ne trăi i viata şi de a fi
conduşi în aceste vremuri nease
muit de grele, de iltălţatu l . Voevod
al culturii românelsti" M. S. Regele
Carol li căruia ddia Dumnezeu l-a
fost incre�inţită +iarea şi greaua
misiune de a desăvârşi şi
'
sufleteşte unirea acestui
· neam, a cărui în hegare
in hotar I le-i nadefinitivă
.
.
, : turafe s'a ficut icu atti·
.
de . mari · ,li� nesf�lt de.
:c
grefe . acrl8cli I..

comlld iii

Sodetl�I

Director :

C:1l�11le „lulla A.

OHB�OHB

··'

;

li

•tteaaM••f•I Se plĂteft; 1.ai:.••
···•ci•rlfi reclaae „ ... r.„,„i

Administrator: A. CA�TU

tismului aprinsă de un Cuza-V-Odă,
şi prin buna chibzuială faţă · de nevoile acestui bun, blând Şi · nobil
popor, îmbracă-Te în aureola în
ţelepciunli gloriosului �ege Carol
I al cărui frumos nume li porţi.
Mobilizând conştiinţele unui
Fii tare şi putemk în marea
misiune ce-o ai, şi dacă impreju
neam întreg M. S. Regele Carol li
S'a învrednicit cu prisosinţă de
rările o vor cere, cu spada într'o
·
marea încredere ce naţia română
mână şi cu crucea'n cealaltă, du
a pus în El-şi astăzi când la ho- · din nou la biruinţă acest viteaz
t;are-duşmanii noştri seculari se
popor care sub glorioasa domnie
a augustului Tău părinte, Regele
'!gită frământaţi de cele mai de1jionice gânduri, noi supuşii Săi
întregitor de hotare Ferdinand I
gedincioşi făcând zid in jurul Troa scris cea mai strălucită şi mai
înălţătoare pagină din istoria vieţii
· du lui şi. conştienţi de marea noasth chemare aici la porţile Dunării sale,
spunem M. , Sale :
Cu credinta'n Dnmnezeu, şi cu
dragoste neţărmurită faţă de Re; Majestate, Ai încredere în noi
gele nostru iubit, din adâncul sa
: �l'n virtuţile acestui neam ales.
fle�ui şi cu to�tă căldui:a �i sin
lncoajurat de marea dragoste şi
.
centatea noastră de bum ş1 ader �credere
ce Ţ1-o purtăm, mergi
•
YA. români· cu putere şi- tărie
ne. pe druinui indicat
� ' •„„·�
.... - �
mânlor 'v&vozf'll'lfr�'- �
. VJ e
Ştefan şi ·Mihai !
S:l. trăiască M. S. Regele Carol O !
- P:l.streati. şi int:l.reşte deapururi
GHEORGHE ARTBNI
· in· Hll ;u;ţityl !1'1!!!! f�� paţrl9-.

înălţarea acestui scuinp şi ales
popor !
Mână'n mână, gând în gând cu
aspiraţiile sale, El n'a pierdut o
clipă din vedere înalta misiune ce
de sus 1-a fost iocredintată şi cu
sfintenie a veghlat şi veghiază la
îndeplinirea ei.

·

t�

L��.
· -·- "iflr�����

ziua de & Junle -t�, când
M• . S. (�borind dip zlrlle :
văzduhului sprţ a îmbrăca
mantia regală. va răm�e
o zi memorabilă în Isto
ria acestui neam.
lnfruntând rikurllevăz
duhulitl şi mai presus de
omeneşti,
orice frământ
-senin şi zânlbitor, dar
hotărit-EI vine pe ari
pele aerului spre a aduce
scăpare şi nădejde unui
neam întreg, şi întocmai
viteazului din poveste,
soarbe apa cea: vie şi de
M.
sfântă legătură din ulciorul dăruit de '*' mai reprezentativ sol al patriei Sale - ţăranul
muncitor din tâmpiile Transilva
niei - şi vin� în capitala Ţării
nu spre a mări norii de îngrijo
rare din acele vremuri, ci spre
a da naţiei Sale una din cele mai
frumoase şi mai înălţătoare s:l.r
b:l.torl : lnfrăţirea Regelui iubit cu
Poporul Său d rag.

AgTBNI

zanne11 dia loal111le

..

ABONAMSJl"l'B :
Pentruplugarl el el..S • ·M lei.
- • „- „ •
ru.ncponarl
„
lnstltuJU • • • • • ÎOO -.
„

_;iiciodată nu S'a sfiit a Se număra
�I pe Sine în fruntea lor.
Asperităţlle dintre fraţi, printr'o
.dreaptă şi justă înţelegere, El încearcă a le schimba într' o· caldă
�i dumnezeiască iubire.

Activând în toate domeniile, a
stimulat cu persistentă şi cea mai
modestă energie creatoare din cu·
prinsul acestei ţări, spre binele. şi

.

popor

Apare de do�� ori pe lună

NOSTRU

Crescuti în cea 1mai desăvârşită
dragoste şi admiraţie fată de glo
rioasele fapte ale \foevozilor noştri
din trecut-fapte c!u cari s'ar mân
dri şi cel mai ales/dintre popoarele
lumii-avem norpcul noi cei de

±

·.• .

·,

...

strfdiif':

.

.

:1"'"?"IB _„.--�

Respect pentru sărbători
•Io . şase lile a llcut O.mnnu 11:enl
fi pimlotal, marea şi teate Cit. sut
iDttiucl• ,i la 1iua a şaptea s'a odih·
oiţ, peotn er;eia a bioccaTlnt..t D•m·
nu:eo Jioa 1 ş•ptH Ji a 1fiotit·o pc ea•.
fE.;re XX, li)

uv i n te in telegem ci
ca zi de silrbătoare s

uv
u

Din actste

se răsufle fiul slujolcol tale şi ne
m ernicul • ( lez. XX, 12).,
Daci este worba de a. face bine,.
ap_oi binele se ace ori şi când mal
ales in zi de s.lrbltoare. Binele n'are
trebue
ăr băt are şi nici o cl!pă
s_ll incetllm de a-1 Iace:
SArbltoril• mat supt lisate şi
sp e a ne aduna gAndurile, a cu
geta la Dumnezeu la ·banlltntea şi
mila Lui, care se revarsil cu im.
bielşugare. asupra noastră c!nd ii
facem voia. Sărbltor!le sunt lisate
pent r ca să avem timp sl merge
la biserică sl asculllm slujba Dum
nezeiascl şi cazania şi sl ne hrA·
nim sufleteşte. Cea mal lrumoasi
prăznuire e te atunci clnd creşti
n ul asculll cu dragoste slujba Dum
ne z e ascl şi Sftntele Scripturi,
alte cărţi de s f et ml>ntuitoare şi
Iace milostenie şi alte faceri
de i ne către cel lipsiţi şi ncnoro-

c

f

nu
o
ziua a şaptea
a fost slintilil de Dumnezeu, chiar
dela facerea lu m i i . Du pă cum Dum
r
nezeu în şase zile a fă cut şi a O·
rând u it toate fr m useţi le nesllrşite
S. REGELE CAROL li
ale firei şi în ziua a şaptea s'a odih·
! folosul .acestui neam.
nit şi a pri it !u,rurile mâinilor Sale,
l Arta şi ştiin!a, cele două cai, tot aşa şi noi suntem datori a lucre
m
u
prin cari un popor înaintează, au
şase zile, iar a şaptea sil oe odlh ·
găsit în M. S, un aprig şi asiduu
nim, să ne dăm seama de laptele
sprijinitor.
pe ca re le-am făcut in cu rsul celor
Muncitor neobosit, EI este pilda
şase zile şi să ne gând i m la inţe
vie a datoriei pentru fiecare din
lepciunea şi b n ăt at ea Lui către noi.
noi.
ori
Pentru aceasta Sfânta noastră od.hnă
i
l
Simtitor la durerile şi necazu
Biserica a orânduit ca să p ră z nu i m
cAnd
ziua Duminicei ca pe un a care ne
rile celor multi, niciodatâ nu i-a
b
aduce aminte de învierea Domnului;
uitat şi cu regeasca-I dragoste şi
Lacrimi de bucurie au curs de
milă, totdeauna i-a îmbrăţişat şi
a orânduit însă şi alte zile :nchi nate . ci\i.
o parte şi de alta, iar amintirea
ln ilele de Arbltori omul cuminte
lui D m n ezeu şi Sfinţilor.
luat apărarea.
acestor sfinte iclipe, neuitată a Le-a
nu trebue să chellul8scă în pe tre
săr
de
zilele
prhnuim
să
Cum
şi
ştiinta
în
neîntrecut
General
rămas în inima celor ce Ie-au
ceri ceiace a ad unat Ir. cursul săp
biitori ?
arta militară, El a căutat zi de zi
tămânei; cum lac mulţi dintre noi,
trăit.
de sărbl!torl sunt zi l e de odi hn ă
Ziieie
să pregătească pe viteaza noastră
e,
Cu . 1mma însânge.rată, . .de pe
t ru pe asc ă şi deci trebu i e să încetăm ci să-şi adune com oarll în faP.te bun
să bi ne · cu„inteze
armată pentru marea zi ce poate
ca Dum nez eu
plaiuri stăine, El vine Ia -iara Sa
cu lucrul noi,· sluga noastră şi do
şi viaţa llii.
înalte
t>ltoacele no astre , în semn de cinste munca
mult iubită ; Ţara îşi are de-acum . veni, insuflându-i cele mai
A sărblltori însemnează a ne
ossimţlminte
viguroase
pentru
mai
li
şi
prăznuim
ce
a
u
i
z
pentru
pe couducătorul ei firesc.
sufleteşte, cAcl serbarea firii
redobândirea puterilor pier dute : l n bu�ur�
· · De atunci- şi până azi au trecut. tăşeşti.
b curie sulleteascl este ca
aceast!
·
Trăiud într'o ţară de plugari,
şase zile să Iaci l cru ri le tale, iar în
ani de zile.
şi un trup lllrll viaţii Prăznui rea
ziua a şaptea v ei odihni �a să se odih
către ei s'au îndreptai binevoi
Dar în acest timp câte n'a fă
(contimlarea tn parina 1/-a)
neascil boul tău şi asinul tău, ca să
toarea Sa atenţie de totdeauna şi
cut M:l.rla Sa pentru ocrotirea şi

u

I
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Cine sunt Români ?

Poşta A.dmlnlstraflei
s·a mai pr i m ii abonamentele dela
u rmătorii domni :
Căpi tan aviator Negrescu Ioan
Gelaţi. Profesor Th. Bogos Bâ rlad ,
Institutor V. Căula Bârlad. l nvăţă

Rom;ţni sunt acei ce-şi spun c u
mândrie numele ş i orginea lor,
acei care - vorbesc limba româ
nească, ; care ou .numai se trage
dlotr'o !limbă a unul popor cu o
cultură 'Superioară, dar este trai
nică şi a învins toate dialectele
slave şi influentele
popoarţ cu care

Brigadie r Silvic Teodorescu Ioan
Cbiscaoi-Tulova. Dumitru Or. Bo
gos. Ioan C. Vlasie, I oa n C. G h er a 
sim şi Vasi le C. Cucu to ţ i din co
muna Bi'is�şll jud. Fi'ilciu_

tor Postolache Coroi-Albeşti Fălciu.

limbilor altor

a venit în atin

gere.

Poşta

Români sunt acei ce locuesc in

tara 1 românească,

după slprtările

�

astăzi,

lor uriaşe de mal

aoi, cuprinde între
teritoriul dela Tisa

multe stlte de
sale

h otarel

care

până tai Nistru şi Mare.
ln această ţară
- România
Mare- . ei au umplut, cu turmele şi
doinele . lor, muotii acoperiji cu
pădurile de brazi veşnic verzi ; au
împodobit dealurile cu vii şi gră

Reviste şi Ziare

dini, câmpiile Ie-au lucrat şi au a
juns pâbă la Dunăre

şi Mare, lo

primite l a redacfle

losindu�e
de acolo de ceiace
au putut.
Rom�i sunt acei, care au su
lor-unirea tuturor

inlr'un Ştat mare şi puternic, pe

ceUuind: această unire cu sângele
celor sl)o.ooo de eroi.
ln acelaşi timp, Români sunt a
cei, carţ au păstrat tenacitatea
neamul�i şi credinţa strămoşească
fără ştirbire, fiind păzitorii civili
zaţi ei 14tine în extreamul Orient.
TH. B.

I

t Cqstică Catana

lnl. R' D ece m b ri e 1 932. s'a făcut
intr "o a t,mosleră de mare j a l e şi
adârică d�rere,

dentu'ui in

în mo r mâ n t area

med i cl ni'i

tana. la b: serica �alu!ui

s�şti făldiu.
' Cu !oală

vremea

stu .

Costiei! Canatal Bli-

nepolrivitl!, a

luat parte o numeroasă as:stenţl!,
care a ţ' n ut să pel r ea c ll fi, locaşu l

od1 h ""
x pe bunul, blân·

de veş n ică

dul şi pr lele no su l

Costică Catena,

stvd�ntul l care şi-a sacrificai viat11
pe alt a ru l şltinţe! că rei a I se d evolase cu t�up

şi

suf!el.

J orut�le noastre
I.

�

� i �h

Vine o fi ar ă încornorată
n'are, suflet duce

Şi c!e pământ nu se alir.ge.
li. Tu l)lll ştii dela nl!scare

Cu a mea fire schimblltoare.

Mll fac piatră, fu lg şi fum,

Haide, zi. mi pe n u me acu m .

I II.

Poţi < fugi de ea prea bine

C ll tpt v in e după line,

Şi s'b prinzi n u e pulinţll

Căci-

ea nu este fiinţă.

.- - - · ---,- -

Nr. 1
15 Ianuarie 193.'.J

Cupon de Jocuri
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nv1n
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.Indemnul". Bucureşti str. Leon

V

�allirul Enciclopedic " . Bucureşti Bogdau Voevod 5.
.Lnceaflirul Literar". Brlllla V. P.
Sasu 23.
.Llcllriri'. Dorohoi Milrzescu 14.
.Lumina•. R. Sarai.
.Lumina". C osteşti T utova .
.Luminişuri". Craiova Cuza Vodl 100.
.Marea

Noastrli ". Constanta S.

V!rna11 67.
Mug uri Nou i ". Oradea.
Mihliilen.i.

De buni meşteri lucralll.

Su fl e' t

I

.Jsvorul Tllmliduirii". Huşi.
.lndrumarea V&lcei". R. VD.lcea.

Moldova Lilerarli '". Dorohoi

Dăm s e ri a I de p rob l m e

d to ri din ; anul al 11-lea.

Turnul Mligurele.
.Blirliganol " Bucureşti Pomul Verde 16.
.Catedra" G aiali Cuza-Vodli 45.
. Cuvin! Moldovenesc•. Kişinliu
Bulevardul Carol li 67.
• Cllrlig u l" . R il m nicul-V illcea.
• Curier ul Cooperator". Bucureşti
strada Ludescu 46.
„Drumul Vremii'". Craiova strad a
Poporului Sl.
. Documente Rlidşeşti". Bârla d
CuH Vodli 57.
.Economistul''.- Bucureşti Labi
rint 21.
. Fl i-Fru mos" . Suceava sir. LuJi a·
Plugarului'".
C on s t an ta
.Foaia
Bd. Dom nita Ileana 9.
.Gorjanu1". Tg. Jiu str. U nirei U.
. Graiul Salului". Bucureşti Cor·
nescu 28.
.Gong". Str. Sfin lilor 49.
. Jnmu1111rirl". P. Neam! Canan 2.

.Atom".

ferit rnu)te veacuri pentru a-şi în
firipa visul

RedacUel

Din prea mare aglomeratie d e
material, n'am pu tut da pu bl icită ti i
toi ce- am li mii io 2cest n u m ăr.
De ace l a r ugă m pe toţi acei ce
rie-au trimes articole, sll aibl! puţină
răbdare. Rep e tă m rugă m i nt e a de a
ni se t r! me le articole •At mai scurte
cele prea l un gi pe cere le-am primii
trebuesc refăcute, altfel cu părere
de rău, vor ri'imâne p,i din afarll .

com.

Bd. Schitul

.Neamul Romllnesc". Bucur eşt i
Mligureanu 1.
„Orientlri „. M oine tli B a c i u .
• Păslorcl Ortodox•. Budeşti Ilfov.
. P op ora l Românesc". Gara Ch i-

„

tila

·

Ilfov.

.Presa" Bucureşti Şerban Vodă 60
P l ai u ri Moldovene" -. Borşani

Putna.
.Rliboj" Bucureşti Anton Pan 17.
„Revista
Noaslrli".
B li iculeşl i

„

Argeş.
.Revislli penlru moralfaarea de
Jinulilor". Buc u r şl i cal. Vicloriei 88
. Slinlitate a" . Bucureşti slrada Tri-

umlolui 7.
.SteluJa". Costeşti Vale 08mbov.
.Şlire a " . Arad str. R om ânului 7.
. Satul ". Prelungirea Poloni 1:5.
.Sentinela
Ortodoxii"
Li povli j
Vaslui.

.Scutul Tllrii" Buc. Brezoianu 25
• S. 0< H!" T. Ml! g urele N. Iorga 15
.Voinfa Şco alei " . Ce rn l ul i Pi a j a

Unir ei 3.

„Vraja" Bucureşti Voevod. Dan 75.
• Vea cu l Nostru'"
Bârlad Cl!pilan
Costache 15.
.Zorile Romanafului". Celaru Ro
manali.

a e „t • ..f .,„.„„ �tefan

cel Mare

SFATURI PRACTICE

-

-

Contra palimel fumatului
Nu numai că tatnottl a Titămător sa.
o!tAlii, dar e şi o p asiuRe, ua lux de
care foarte mulţi ar dori şi ar trebui sa
se lase.
Peoru a capărâ d esgost de famat, cll
tili-va gura, dlmloeal• şi la prin• dupl
mâncare ca : argint coloidal J gram. +
apa distilată 250 grame.
Câod nli •oi să famali, vetl vedea că
vell simii o sci(b! de tutnn.
Cool o nafl acest m;jloc timp mai io
d el o oga l (2 s!ptămâoi) şi oa veţi mai li
tributaru l tuluoului. Vefi •••• o cheltn·
ială mai puţin! şi săo!tale mai multă.

Cofeţ nl l"r să fie cât mai curat şi"n
tim pul iernii să l e fie călduţ. Apa de băni
să fie lar.i'i c.ildntA- Cle i io a cest cu
elo vor ouă şi mal bine. Io Ieie! e bine
să li se puai oişte fiere raginite. clei ru �
gloa do pe ele le· fereşte de boală. Apa
dia telcâ e bine d fle d esicfecta tl cu o
piei to ri do•1 de acid fenic, care se cam.
pără dele orlco farmacie sau drogherie.
Dac.I se i otâmpfă să moară vreuna de
bo ală - e bine a se îng rop a numaidecât
şi clt mai adâoc spre a au li desgropată
de câini şi a răspândi mirosul boalel.

Desghejarea fructelor [şi a oulilor.
Se poa iolr'ua Ta s şi se toarnă p este
ele ap! rece. Se a run că apoi şi nn pumn
de sare. Dop! o j umătate de ceas se

teica, sprela ou bea câinii din ea. Pase.

SCOL

oulile po asp ete.
intr'no TJU co ap! lim·
pede. Cele proas pete se Tor duc e la fund,
cele mai poµn proaspete Tor stă in m ii ·
locnl a p el, iar cel e vechi •or pluti dea
Cum

se

Ingrijirea paserilor.

Deaceia seara
rele sănătoase
mal c urat,

cunosc

Curli j ir ea covoarel or.

larea se

face

mai uşor şi mai

bine :

bi n e.

Pără

ca

să

periat, covorul

de T ioe pe

faţa i se Iace

ca nonă.

fie dopă asta

deplin curat Şi

Con tra rli guşelii.
Apă căldnfă iodnlciti cu mi ere
�ootra ri gaşe1 ii . Co apa aceasta

c

bună

j
,

j

l

a se r4sturna

deosebesc

ioc�lţăm.

sli

Pielea lnclilJlimlntei

iD Joc

cât

fie m oale.
g risi me

Se aoge teara cu petrol sau ca

şi pielea Ta fi a 2-a ii fragedă.
ca rufele sli fie mai albe.
Putloă ben•ină saa patio ga• pas Io
leşie, dă mai mare a l boată ru fel or.
de

gbcă

Penim

Aşe.ilm covorul cu laţ.a pe clpadă şi-l
batem

se

bine

.l
1

C& sli nu degere pi cio arele iarna.
Se pune făio4 de mo�tar ia ciorapi sau
iofă şnră m piciarele ia hârtie �i apoi ne

Se pua oo lle

supra.

e

1

A

Contra cliderii plirulul.
Fierbem rădăcini de nuici iotr'11n litru
de apa şi jumăta te litru de otel. Dopă
r.lcire se strecoară aseast1 api şi se
freacă cu ca �ca.pal.
E bu a ă acustă api �; peatru spălarea
rănilor s&u a bubo :el�r.

Dapl re„ista •Sinltatu
gargară.
�'!!!!!!'!!!'!!!� ��� !"""!'!!!!'!
se face

Stiri si informatiuni
•

•

I Con duce re a Sociellilii Cui!·
.Iuliu A. Z anne " din sal. şi corn.
BAseşli jud. Flilciu, aduce viile
ei multumirl urmlto1ilor mem·
brl, ud dlll. lni\i�!i"!� 4-l9� Jl!U for
mat lradilionalul pluguşor al so·
cletlilil, cu care ocazie s"a realizat
o frumuşicli sum li ce s'a Ileul ve
nit ln casa soclell lii :
Ioan C. Gherasim, Ionel GuJu,
Const. A. Petcu. Const. N. Gu!u
Sterian Cucu şi Jon C osma.
I La 9 Oecem brie crt. s'a împl init
un an de

când

aviator

vrednicul

Romeo Pope scu şi-a gl!si l
moartea inlr'un sbor de baterea
căpitan

recordului m ondia l de viteză. Câteva

minute numai la dt s, ăr l i l de ţinta

inainlt: îşi
mnarlea !1 }t erou al a( ru:u:

f. n ală.
Cu o săprămână

g�s se

mai

Pomenirea lor s 'a făcui c u toată
cir stea cuvenit! .
i lcl 18 D.am/J ·ie c'/. inlrtag i
dtJ;ct limt ro71ând a p1â.znuit cu foJtt}.
cioslea şi cu loatd pieta/ta cuvmitd,
m•mo1ia t.iutlul O n a! Şcoalei SPIRU
C. H �RET. cu orilejal im >lirzirâ a
20 tl! a1l d!�a mJ !.r!t:J s J.
!o(otenenrul O�·ule<t nu

prinos de

ad!lct.

noostn•.

lui indrumd!or

nlmo I

utz

add.1c

rtcunoşl nţd ml mOr. ti ff.Qlt·

şi b1nt voiro1 al

ţd1 t 

I Toli o lij er ii de rezervi, din jud.
Fl!lciu, sunt chemajl pentru ziua de
22 lanuarie 1935. !n garnizoana Hu şi,
pentru depunerea jurlm 8nfului de
credinţi clilre M. S. Regele Carol II.
Se atrage alenjiunea celor inie·
resati ci acesta este uilimul fer·
men cAnd se ·m ai pot prezen ta .
li A l i . a z' de Crăciun. s' a �at,

in �dloan c l c şco a lei din Săseşti o
frt.: m o,să Serb:ire u r m a t ă de Bal,
Neavlnd
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girant

.de către Soc. Cult.

şi

I

• I uliu A. Zanne ,

di r ecţ i a foii ·Glasul

S'a

Noslru > .

' O ; zerlorul> d e
câteva comedii, L a

juc&I piesa

şi

M . Sorbul

re u ş i t 11 acestei serbări a contribuit
O-rele P. Petcu şi Ionela Ouţu d i m.
preună cu următorii D·ni : C. Oh.
PEl cu. I O. G u tu, D, Bogos, C. A,
Petcu, H. Vl a sie ş. a, cArora So
c!etatea le aduce cele mai căldu 
ro&se multumiri.

O Io cursul J u nei Decem brie, s'a
fi!cut desgrcrarea osemintelor dom
nitorului

Co�stantin

Brancoveanu

ce s'a u gă�it la b'serica Sfi. Oheor

gh e Nou B::curc�li.

E vorba ca a ce st mtrtir al ere

în candul sf nt" 'or.
� R.· ducuea l'l'ijulai
d ntei

noastre crcşt;ne să

fle trecu

Cii' 2.i /a su�

P• C?lta /<raia p!1lra ciJ/lilori, 3,

punt ln· oplt:„·c.rt cr:. ir:ctptrt dt la
F, bru'ITit 1933.
I Ban c a Naţiondll a prelu ngi
cula ţie a

va

!

I
�

i

biletului de I CO lei până

termenul pentru retrage rea d n cir

la

3I

Ianuarie

1 9.H.

lima perfecliun•, preţuri potri vite
: : şi c u inlesn iri de pla:ă la : :
Aparate de Radio

U

:
,,A.g r i c u l t u r a66
Y.

C O T A L A
Slrada Ştefan cel Mare 82, Vaslui
·-

-

-

==

-:=1

LIBRARIA .M. Eminescu"

BARLAD,

Strada Ştdao cel Mare

e!te cea mai bine asortată cu tot feJuJ de

articole, viade eflia şi serveşte în mod
cioslit. locercati spre coaYingrre.

re1 pon a ebl l,

fiecare rllsp undo de co acrJe•

�'
;.

„
"

3

· Gl�ASUL NOSTRU•

AN

larg de briliant
Bat c:.lopote de Jiirblltoare ;
·un an se duce �n neant
Şi altul d i n nea rit rllsa re . . .
Sub cerni

'

An nou l an nou l Copil di vi n
Ce vii din deplldilrl albastre,
ln c i nst ea ta pa�aru'nchin, Pa h arul visurilor noastre ! . ..
Ce daruri noi vil să ne- aduci

Sl!

ne aprinzi din nou credinţa ?
Nădejdi, iluzii şi j n ălucl ,
Pllpuşl, să ne·11D)igeşti d orln ta· ?
Aşi

vrea

Şi grâ u

s'aducl ' la vreme, ploi ,
de aur pe ogoare ;

Podgo ri i mAndre de rubl o
Sil sAn gere pe culmi de dealuri;
Sil se înalte spre senin
frunţi noi cu mândre idealuri!
ŞI pe pilmântul milenar
AdAncil dragoste frl!teascil
Dela hotar pân'n la hotar
Sil lege tara româneascll . . .

Aprinde-li sfir.tele lumlnl,
nou ce te desprinzi din ceafă,
Ca pe sld!vechile r ui ni
Să reclildim o n ouă vi aţă I

An

M l l�CEA OEM. �ĂDULESCU
Ca scdnleia

I

Mdine anul se'noeşte

Pluguşorul se ponkşk
Pluguşor cu pafruj boi
Ard peste Baraboi*)
De·arnlo pdn la ţJuddi *)
Şi pdn'pe coastd la Şuhoi •;
Mdna(i mdi... hdi

Şi boii ne-a conte'nit.
Dtacolo n�. om apucdt
Orau mdrunl am 'sdmdnal

Cu

�paf

boronek i·am �at

Şi cu grapa l-am
Şi i-am dat din cbtţ /n colţ
Ca s• attUd d�i t�J- tvlf.
\Mt!nafi mdi... htli

�

Iar tdnd !acru! s' sfdrşrl
fald mdri s'a stdl};it
Un v4nl mare pe JrdmtJnt
�i f!_l�i m_!!fg d!o;.t! •aM

Pdmt!nlal de- a rdcorit
Şi sdmdn(� dt-a lnrolfil
Şţ CTrfUa .,jlzllnd CIL ochii
De parcd- cetia toµ porhii,
Şi cuşlta I mos la spic
De trei ]
rrt i la mertic.
Ml1naµ mtli... htli

i

J.

Dacd-am vdzat cd na-i glumd
Am luat tr.j.ba pe mdnd
Şi-am strd'n.ţ scoabt, fJozi de roate
Şi polcoave (Lpddak,
Blealz.uri. cetflU7, şini de roţi
Şi potcoave tţe cai morţi.
Şi cu elL la !ferar
Cdd e bun �şle)'llgar
Ca sd mi Jabl. seuri mari
Ptnlra stce ton· tari.
Şi aJJele mlll, mititele
Pentnz„fe� tinerele.
Cdnd dddta tl ca ciocanul
Se ddtina H�idimanul *)
Şi cdnd li a4aea · ca pila
li sdrea din top
cdcia/a.
1
Mdna/i mdi. . lu1i

nj

Apoi am plect;zt prin salt,
MaJ· cu. bani, ,mai pe ajulalL.
Şi-am slrdns �ume· de pe lume
Şi 11reo Ci11tva copile
Mai frumoas� ptnfru mine.
Şi ca IDfii dirltr'o datd
Am cuprins tkca/a loatd
Şi cd/ ai clip� din odu
z-1m fdwt lot �da'n snopi
Şi din s pi /•am pus tn cldi
Iar din ddi, tei mai jldcdi
Am pas mdna pt idpoi
Carele le am l(lc4rcat
La ma.şind le·'ţun ctJrat
Pdnd'n seara ·-\vn lrterat
Şi la moard l�am pfecQI
Mdna(i n;iJL hdi

no

La moar<! la Fdgdddu •j
Cdd acolo mtcin tu.
Şi m"am ckpril,3 cu morarul

BunA dlmlneat•
fi un rachiu.

Sllndardele de pl!puşol
Să-şi fluture mlltasa'n soare.

PLUG$ŞOR

Numai dealul fa forc�a11a *)
Sldm sd vie prlm�vara
Cdci pdmdnlll- i lnlelenil

COLŢUL VESEL

NOU

·

ca

tiganuJ.

Ml1"'1µ mdi __
Ce mai vorbd u mai giamd:
Mi-a fdcut /dind bund.
Ş'am trdnlI/ un pldmddeţ
D� vreo şapte opt covefi.
Şi-am fdcut colaci tn palm
De s'a minunat tot satul.
Şi pupui sucit. ln trti
Cum st fac de-obicei
Mai sliiga(i fldcdi la .boi... hdi

hdi

. .
Apoi p'am mai ura jupdne
Cdci doar ştim mindani destllle
Dar 11edeţi c'am lnoplat
Şi f1tOi _ave.m de. amblat
DU/;ai.a.. :14 pregdtiţi
la /Jazanar va bdjbtJi(i
Şi sd nt daţi bani din gros
Ct!d noi v'am ara/frumos!

Si colaci din cei mai mari

ev: <!.tl.e-un pahar d! vBI
Sd trdi(i malfi anii - Amin•.

Cdci sunlem vrednici p/llgali

.

agrica!ID� Vlllrni-FtJ!t:iu

C. I. POSTOLACHE

N R.-Carintale iose.maate ca o stefoţl 1aat d...
Damiri a locurilor dia tmprc:jarimiJe utakti Vlleni,
iar cele 2 r!adari imtmute ca poade aa fost H·
prim•t• de ndacţie pentru a se nita oarecare

personalitlfia

Culegeri din popor
Cine joacă şi nu strigă
face-i-s'ar gura strAmbli ;
C' aşs-1 jocul românesc
Când ii văd mă'nveselesc

Câte fete· s într 'un sal

Eu n'aş da un ban stricai :
Una-i surdl!, a lta 'i mută,
Alta-i cu spi na r e a rupt.li,
Alta-i chioaril şi buzatii,
CAI flirll nici u n păc a t
Sl! le ba . i toate'ntr'un

Şi să legi
Să le

d ai

sacul frumos
pe râpă'n
.

sac

jos

Câte fete su nt la joc
To ate- s strâmbe la mijloc,

E d reaptă ca secerea.

Numai mâ nd ruliţa mea

Joacă, mândro, nu l e face,
Că nu joci cu cine-tl place,
Căci, cu cine ţi-ar pl ăcea ,
Al juca- şi nu le ia.
.

s' ar lua cÂtÎ. is dra gi.
N'ar mal fi frunzll pe fagi ;
Dar se i a u şi cel urâ\1,
ŞI rlimAn fagi i infrunzit1 !. .
De

Pomana· 11ganuluf.

Clc.A a fllcuf şi ţiganu l odatl! po·
ln!r'un sat era un ţigan botezat manl! şi a !lllal şi el uo porc,_ şi
ş_! cununat de un romAo şi de câte , tot îndemna oaspeţii :
ori se durea pe la naşu-sliu de cum :
- Loajl, luaţi şi m!ncali; oameni
Intra pe uşl!, primele vorbe pe cere i bun i, ci am tăiai un porc ce- ml· se
le rostea era u : · Bună dimlneaja şi rupe inima dupl! dlnsal !...
un rachiu•.
Şi după cum naşu-sl!u se întâm Dol mlnclnofl.
plase să aibă rachiu în casă, ii
- Mlit am vllzut un câine deş
c i n st e a pe ţi ga n în fiecare dimineaţa
tept minune mare. Uitase stllpAnul
cu câte u n rach iu .
Dar acum jlgaoul altă lreabli. nu batista acasă şi 1-a trimis- să 1-o
filcea în fiecare zi decât s.ll- 1 v izi aducA ...
-- Da, da, i-11 m vllzut şi eu când
teze pe naş şi să· I !olâmpi n e cu
obişnuita-I bineţe în 9 ederea clpll răsucea cheia :n b roascll ca slf des
chidl! uşa. Deştept, minune mare.
pătării rachiului.
Văzând aşa naşul se bo!liri ln
1-o scurteze ligaoului cu
Bilna dimineaţa lui. . . • şi astfel în
prima zi ce urmii se aşeză după
oşă r o u n retevei bun în mâoli şt
de cum vâri ţiganu l nasul pe uşă
ii şi l u ă la sloronit cu reteveiul
tdlgându-1 o c helf!nealll de cele
impărlltr.ş!i şi făcându-l ca prin
min u n e scăpai cu fuga peste poartă.
Multă vreme n'a mai dat ţigan ul
pe aco lo dar nevoile mân â n du- l ,
sp i n a r ea I se furni că de CI.im I ntră
pe uşă şi în- graba mare şi zise
naşului ce se ln tâ m pl ase isrllşi în
· cal e : · Bunii. dimineaţa şi alt nimic > .
t r'o zi să
•.

Volnicie„.
Odată un t;gan trecea noaptea
prinlr'o p ăd u re întunecoasă co o
căld a re la spinare.

singur, singurel. . _
Dar, ciJ c:At m ergea şi s e _a funda
mal mult în păd ure, cu atâta ţ!ga
n u i ul i se fi!cea mal lare frică şi
ŞI ere

tremura. mai avan.

Acum, el tremura cum· tremura
dar, de la o buca!li de vreme; bll�

_ gll de seamli cll. tremura şi călda
rea din spinare& lui.

o

Ce să-i faci"? S'o asvâfle, nu
i du ra ; s'o batil nu se putea . . .
Aşa, îşi fa inima la di nţi şi· i
zice :

se

Ho. fricoaso I Ce lrem ud aşa,
cll doar eşti cu minei...
.
..

Măi Vasile, pentru t in e,
M 'a bătut mama trei zile.

Sil mă b a lii cit de tare,
Pentru tine nu

mă doar e ;

Sll mă bată cât de bine

Milcar are per.tru cine.
M'o trimis

.
. .

mama d e - acasil
Sl! gioc fala cea frumoasll.
Eu o gioc pe cea u r illi
C' aceia n u- i r u m e n il li ;
M'o trimes · mama d e - a ca s ă
Să gioc fala cea frumoasă
Eu o gi oc pe cea urilll
Că-i cu d m e ş ui ca mândră.
Frunzll verde f�gădău,
mori·s pe - u n pâ râ u

Ş a p te
Şi

!a t o at e macin eu.

Mă dusei să torn in coş,
Mo râri ta zice

Morăriţa m'o dat jos,
aş a :
- • Stai voinice nu turna
Rând la coş cil nu li-of d a

o m ul

Până nu mi- i săruta • 

Sllracul

f ru m os

Cum ajunge, toarnll'n coş ;
D a 'f vai de cei urî!,

Nici ia

m oară n'are rând.
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La prlmlrle.
Primarul : Nu, nu pol să vil cuouo; 
nu vedetf că m i rele e beai turtii ?
Mi reasa : (rugându- se� V! rog,
domnule primar, cununaţi-ne, pen
lrucll. mirele meu, când e t reaz, nu
mal vrea.
•••

Chef de cântare

Se duc doi Jlgani ia pi-vnita unul
român pe Hemea acela când doarme
şi plfm An tul , cân1 stau şi apele,
a d lcl! drept- ln crucea nopţii, ca să-i
încerce vinul mal îu tihnii.
Bre ligan ul şi fecioru-sll.n.
Intră el în pii;nija cu poloboace
şi încep să bea.
Beau, beau. până când începe
slf li sa sue niluceala fa cap.
- Mo leleo, mo-1- zice puiul
d e faraon. Mie ml-a venit gust sli
cânt_io, lea.::â l...
- Da' lncll m i el .. . - ii răspunse
Fganul cei biltrân.
Şi, ca să n u şi strice gustul; în
cepură amândouă ba ragl ad i ntfe sll
ude cât li ţineau �urile.
Dar românul aude. Vine focetişor, pune m ân a pe el şi cu un retevei
sdravllo, 11 . împlineşte petrece rea de
mal mare dragul sll·i fi pri v it cum
jucau.„ c a u rs ul ! ...
•)

Din u:vist.

pcnlra Popor.

•Albina•

_

şi lCeamaf Rombuc

De ţi . j bărbatul urii,
Leagă-i un curmei de gât
Şi-l du ia t ârg de vAndut;
Trei parale de ţi-or da,
la-le nu le mai lăsa.

Cine joacll 'o

Po;tu

mare

o postul mlc

!'ace rapân pe splnare.
Cine joacâ '

Face

r apân

•

la buri c .

Mâi bărbate,

:�

prins

la minte:

lea cânepa şi mi-o vind-e
Şi mi-o vinde

mai

Martea-i pentru fată

cu pret,

Că eu Lunea nu lucr•z.

M i e r c urea-

msre

e sărbătoare,

Joia· i pentru dobitoace•

Vinerea nu se mal toarce ;

Sâmbăta, d ea m ează ' n jos,
Mă spăl şi mă Iau frumos ;

Duminică's la iarmaroc
Cu bărbatul de dârlog :
De m l · ar da un leu şi un zlot,
ii dau cu dârlog cu tot,

·
Unde joacă o � fuumos
Cre�te iarba in loc pietros

Unde joacâ omul hAd
Piere iarba de urii.

•;

Din 9 NtamuJ Romanesc" pentru popor.
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Acum, a roape 2000 d e ant. .strll
moşlf noş . �1{�11n ani l;_ aju�5eae
la cea 1!1!11 are iles\iiiltare. Cucerise
.

aproape-· to�tll lumea· cunoscut! pe

rilor c:A nt ate

atunci, avem vers·etele:
Naşterea Ta . H ristoase �te.
2. Libertatea . s clavi lor eră dusă
la extrem. Ei stăteau la masă cu

MARB.��' .„.'

ANUL NOU

Origi,iea datinelor de sărbăto.ri

elitre UNIREA CEAi
târziu. Gândeascll-se

la un ua numit lanas-/anaar/e nume

Strtlmoşii. noştri Romani se lnchinaa

Moldova, Ardealul sub stlipAnlr
Ungurea sc ll, E asarabla sub
Bucovin a

care st d4 şi pdntl asttlzi primei lan/
a anulai• . Acest

oricine I��

tuajia de dinainte de 1859, cnm e�
deslrllmaji ; Munt.enia aparte

lfJ

sub Austriac!. Prin ale·
Cuza Vodll, nul Romb!

gerea" lni
am câştigat acea putere: clntatll

dl
ţei era foa�te pronunjatll.
Aceastll libertate prin extindere este
m arele poet .Alexandri şi nlldejde
spate.
şi la noi, prin învoirea ce se dă
Divlnilllli!e se inmulţiserll al at de
zilelor viitoare, dela aceastll datl
Ne o/ltl111 la s/drşltul anului J 9J2
se rvi toril or de sărbători.
elitre strângerea înlr'un singur ml:.
mult, încât ţrau la �oma mal mu li
şl lnctJ:Julul anului J 9JJ. Cu mintta
nunchiu a tuturor Ilirilor riizlele;
. 3. Aceste trei ztle ereu unclae
de 30.000 de zei şi zeite şi, cu drept .
noastrtl, dottJ no•·d de Dumntzt u, pe
Dumnezeu ne-a dat tllrla ln marele.
cuvânt, un tetătean ar li spus că în · (unse) după cum spune un scriitor
dt:iparl• privim lrz trecutul nos.ru, m·
rbboiu ca împreuni! cu a li a jii n�
latin, Martfaf, clici se !!iau por ci i,

ţara Iul se găseste mal degrabă u n
i
tri sll sdrobim pe d uşm ani, sll cllş�
get.4nd şi UTmdrind rhiar fi1 ca�e uau
' cum facem şi noi astă zi . ln ep!grnma
zeu decât do om.
gllm dreptatea, căci numai Dumo•·
ln parte, ce am ftlci;t În anul incul,
Pe de all� - parte, nu mal erau pe LXX, cartea XiV· a, intltufatll Porcus,
zeu face dreptate şi dreptatea era.
iar pe de alttl parte privind în viitor
atunci decAI J oa meni, sati foart e· bo Martial spune : „Acea! porc nutrit cu stl ne /actm noi plar.urt de munctl şi de partea noaslrll.
Azi, c a şi'n trecutul istoriei noa·
gaţi, sau fbarte saraci. Clasa de ghindll, intre mfstreţil spumlltori. te
viaţtl creştintasdl.
sire, ne gllsim inconjuraji de duş·
mijloc -cla,sa producătoare- care va face să petreci bine Saturnalele." ,
Dacr'J în negustorit sau ln ori ce
manii, care invidiazll tllrla noastrl
Pe lângă acestea, sunt un.ele da- ,
suporta to�te greutăţile . Stalului,
sufleteascll, hranll pentru lntllrirea·
ocupoţ/e trebue a cumptJni bine veni
aproape disP,ăruse. Toa tă lumea era tine creştine ca : Vicleimul (Irozii)
bratelor, fl!c� ndu-ne vrednic i a plţl'1a .
turile şi cheltuelile, tot ast mtne
un
şi steaua.
descurajatll $i demoralizată, căutând
arma at�nc1 când v a li nevo e.
adevdrat creştin, acum mai alu, la
��
_
Ră �boml vine
Vicleimul ne aminteşte de cei 3
- tin sprijin moral, pe care nu ştiau,
depe urma nelnjesfârşitul şi tnceputul ur.ui nou an,
legerilor Intre doull sau mai mult• �
unde sll-1 g�seascll, sau de unde le magi, care ci uta u pe H ri stos , noul
trebue stl cugete asupra vieţel salt,
· :c
popoare. Este cunoscut de oricine :
născut, ca să i se închlne şi totodată
va veni.
stl- şl cunoasctl toate cult le sufletalui
'::�.
ravagiile aduse de oribilul rllzboiu. <
ln aceastll situajie, se nă sc u ln oe aminteşte de crudul Irod, care
Pe ntru aceasta toate neamurile pri n� ;·-;
sdu cdâ, dupd cum ziua un filozof
omorîse atâtea mii de prunci, cre
ieslea din Betleem, Domnul Iisus,
reprezentanfii lor, s"an sflltuit, ca .'..),
gflc mare virtute uit a le cunoaşte
c are şi-a ihtemeiat doctri n a pe zând să omoare printre ei şi pe pe tl;u lnsaţl.
sll lrlliasci în pace, ln linişte, ÎJJ ·ilri
:.: Iisus.
baza !rafalelor de pace lncheiate. ;
cr edi nţă, dra ostea de aproapele şi
Sit cugete docil nu camv1z- bilanţul
Ungurii, vecinii �noştri, vor sl "'.;�·„
Steaua se face în a m l nt i r ea acepe speranţll. : Ace ste 3 vi rtuţi au for
faptelor bune este ln deficit (mai puţine
: •;::
tulbure această pace- prin revizuire a } :
mal sislemull sllu, pârghia cu care · lei stele, ce a condus pe magi la
fapte bune şi mai multe rele) şi astfel
lralatelor.- cu scopul de a ne Jua ' .�
Ieslea, unde se nbcuse pruncul,
a ridicat om� nirea din decăderea în
Ardealul. Dar tratatul de pace tn· "'
st1 nu fie aproape de falimentul
i
Mântui torul omenirii. Io acelaşi timp,
care se afla :şi, de atunci. in\·ăţll
cheia! dupll marele rlizboiu fa �,: i'
sufletesc.
această stea este simbolul credinţei,
tu ra Lui stă I� baza tuturor statelor
Trianon (Versailles) l&ugll Paris a
Astdzl, cdnd lncrpe an r.oa an, sd
fost consfinlit prin semnarea a 56 '�
:
care trebue sll ne căf ăuzet s c ă în
civlllzate.
ne rugdm lut Dumnrzca ca stl ne erte
�:.(
ln fiecare �n, la 25 D e c. , creştinii viaţll, după cum a cillăuzit pe cel · tot cela ce am grtşlr ln. anal trecut najiuni.
Ungurii sll fie cuminji, cllci rev i·
sărbătoresc �aşterea Domnului sau 3 magi în căutarea lui Iisus.
şi in restul vleţti norntre, şi ln are/aş
zuirea însemne azil rl\_zboiu şi nimeni
Vicleimul şi steaua n� aduc a
CrăCiunol. Stjb acest nume, se pun
n� doreşl � rh �oiul, iar noi Romi· i.
'!E'
timp sd ne hotdrdm . ca ln p/i/Qr stl
multe _datioe,\ credinţe şl o b i cei uri minte de epoca de propagandă a nu mai mânit.m pe Dlimn1zen pfin nu nu donm mei rl12boiu, dar nici ��
·
creştin'smu!ui şi, la noi, au fost in
naUonale, a paf ţinând unele dogmelor
sli
dllm vr'o pllrticicll din Ard•al. �i,
fgptele ct le rtle. Sd etrtm l analai
_dacl5. nel vor provoca, noi ..,.0-;a JJ1
b;sericil creştine, altele având ra troduse odatll cu creştinismul în.
a net-tu, a n e lamina mintea p1nt1u gala a ne apllra dreptul
uosjru. ·
port cu viaţa j p ub l i cll şi par\icularll Dacia.
a putea lnţel1ge rostul nas/tu de crtştin
ne vom !Argi hotarele pâoll la Tisa.
Cu aceste datine creştine, încheiu
din s a t" şi or1 şe, iar aUele constând
pt ptlmdnt, a ne /ncdlzi inima la Sfi.
·şi de va fi nevoii' vo.m ir•�• fj iSe
·din amlnllnle_şlrămoşeştl, transmise cl.:.ful datinilor mal prl cii>a le af P. Evanghelie pentru a de veni mal
Buda-Pesta, iar pe ei fi vom lrimlt; .
buni,
noul! pria · tradiţiune_ dela o gene- C ăci un u l ui.
tocmai" ln Mongolia de unde au ·
iar na rdaldcloşi şi· plsmtltdreţl şi a
Dupll cum am putut vedea, multe
r11ţie la �Ila
venit.
ne ·lnttJrl- · ln lupta ca ispitele şi fl'IU·
qfn·
ele
auot
de
o
r
igi
ne
l
at
i
nii,
·
ded
·-···. '' Cir Jojil Cintoaştem . datinile� dar
Nu ne lasll conştllnfa noastrll, :.
putem spune naţionale. Religiunea · ttl{lle acestti vieţi care par a fi mai
sacri ficinl viejii celor 800.000 e�ol
pu tin i dihtre n oi cun osc origi nea lo r.
creşti nă a în l ocui t serbarea Satur grele. Strdmaştl noştri Romani zictou
,
clinii pe clmpul de lupii, numai
O parle · din aceste datine îşi au
n alel or, prin celebrarea Naşterii Iul
roagă- te şi munceşte•.
aşa putând sll doarmll Jiniştifi som·
. origjael! ilel a nişte sărblitori insti
Hristos, dar n'a putut să şltargă
Prin manctl clnstittl şi vioţd ordo
nul cel veşnic.
tuite ia flomaoi, · încă cu vr eo 500 cu desăvârşire urmele credinţelor şi
Avem conştiinfil, avem ' nnatll.
nattl,
prin credinţtl şi nlldtjde ln
de ani îrlainte d.i Naşterea lui H ri s · datinilor latine, pe care îo pa rt e le
Oumm ua, vom tşi bi u itori şi asupra avem tot ce ne lrebue pentru pll·
păslrllm până astllzl. Sângele latin,
tos. Săr�ălorile acestea se n.u meau
zirea drepturilor noastre. Avem da·
pdrattlor şi asupra gflutdţl/or, clltl:
!oria de a pllstra cu sfinjenie ceiace
··saturna l�le, date în onoarea unui sângele roman, devenii român, nu
Cu noi este Dumnezeu•.
ace şti eroi ne·au lisa! nouil .Ros'a schimbat; după cum spune pro
zeu S atufn -care se zii:e- că a r fi
mini a Mare• prin glasul lor de
Pr. D. Dumbravll-Bârlad
verbul": Sâr.gele apă nu se face.
. 1os1 tzgo i t din cer pe pfoil).nl şi ar fi
sânge, pentru acei ce vor veni noi . 1: ,
Ş_;, _;facă. ne am pllstrat or;gfr.ea pAnă
in\"llla.I � loc11:1o�ii lt�liei a g ricu l 
ln 1599 ,sub Mlhal Viteazul, unirea ...
tu ra.. elo s e ,ţineau la i n ct -p u t J . 2 . ast�zi, sJ ne s·li.m a ne o păstra
s'a lllcut numai pentru o clip ii, ne-am
.
umt
însll la 24 Ianuarie 1859, apoi
3:, O'. 7 Z I.!; d r� În C.!t! din llf�Jă, şi de acuf11 inainle.
la 1 _ Decembrie 1918, iar azi ne esle \
!> 8 11' slab ft 3 zile, · ad!i:ă 1 ât ţine
unitll conştiinla noastrll mai mult )
· Profes.1 r TH 80005
c a oricând, suntem treji şi vom fi
şi Cr1ciuaul nostru. Se să• bătoreirn
(va urina)
Cu ziua de 24 Ianuarie 193:S. se
Bârl2d
gala
de apllrare, mai ales acum !.
lmplinesc 74 de ani, de când s'an
s�-turnalele cam la aceiaşi d ·,tă c u
sub glorioasa domnie a M. S. R. <
unit cele doull jări surori Muntenia
Cr ăci u nul lîo D ecem bri e o lu�ă lr.i
CAROL li, urmaş al Marilor Regi
"
şi Moldova. ,e e se gllseau despllrlile
�uroasll, care etâ sub patroMjul
Carol cel lnjelept şi Ferdinand,
pânll alunei, punîlndu-se capllt di·
Ve stei, z � la ·focului, castităţii şi a
fliurilornl României Mari.
feritelor neinfelegerl la alegerea
nevinovllfiFf. Cel ebrarea lor se făceă
Trăiascll Romllnia Mare una şi
Plop11şoml meu din 1·a/e,
domnitorului şi mai presus de toate
nedesphjitlil
în onoan;a copiilor şi sclavilor.
.\llddios şi subţirel,
se lndeplineşte dorinta incoltilll în
Trliiascli M. · s. Regele Carol II
". i
Cum le leogdnd ngale
sânul poporului nostru, \rezilii mai
fiindcă ei erau con si der ţi cinsti\•
.
înllH ln conştiinta tinerilor ce ur· Regele României Mari!
Vantul 11dii, uşurel.
ţ
şi nevino�aţl.
JO.AN V. liALAN
mau şcolile înalte din Franja. Prin
Si cum vdnlul le 111/<Jdie
Intre caracterele cele mai princi
Invlltlltor
ziua de 24 Ianuarie 1859 devenirllm
Tu te legeni 11şurr/,
pale ale Şaturnalelor şi un e l e din
mai lncrezJltori în noi tnşine· Şi
Jrturnurdnd
duioşie :
datinile noastre, sunt multe asemăpiişind cu fruntea mai · seninii, ne
- .lfugur, 111J1gur. mugurel vremea ac:iie s, dar slllblrea credin

stl!pânii lor

şi chiar serviţi de el.

zeu Gata doatl fi ţe :

una ctlata lnalnte, iar alia cdu/a ln
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I . lnaiolea s tatuii · 1ui ·saturn, se
dl!deă uo pspllf şi se cântau n :şte
imnuri, da1 · când se proclama ser
barea, loji copiii alergau prin oraş
dela casă . la casă şi strigau : Io
Saturnali'a I Aceste cuvinte sunt ori
ginea coiiddului : Bună � imfnr aţa la
M oş-. Aj u n etc.
l n loco!
stat.ud
lui Saturn�( noi avem icoane cu N a
şterea Domilufuf, iar în focul imnu-

r
I

1

UNIREA

.

I

l

Plu�u�oro1- m�u �m Vâle
rn

E senin, şi.altl.ta soart.

Pafc:'a soau

luminos,

..

drodalt1

gerea

domnitorului

A la xandru

Cuz a , s'nu pus baze noi

cerea

.•

ln

- Plopuşorule._ odatd. . .

-

THEODOR ROSEN

Rugăm plata foii

la fia mai

HA�ALAMB LECA

I.

mare, spre marea hucurie

a oriciirui bun Romlln. Unirea face

puterea şi puterea aduce victoria.
c a re a fost de partea noaslrl!, mai
ales el prin ea noi ne lndreptim

https://biblioteca-digitala.ro

frumoasa poemă : Creştinism ol.

condu

jării, care devine mai puler·
nici!, cu hotarele mai largi şi popu

par'c'a vdnl• . .

Sruul.-mi dulce p e mormdnt. . .

poet a l lumii, pentru că

celelalte popoare.
Urmarea acestui act şi prin ale·

5i tu suni, aşa daios.
Si adie o roldd boare
Ptsle vdrfll·fi
Si aşa. mi-e.. .

Isus a fost şi va rămănea cel mai mare
.
a scris cea mai

facem un loc mai de cinste printre

Datinile,

·

poHştiJe,

muska

şi poosi1,

suat. arhivele popoarelor. Co. ele se poate
reconstitui trecutul tntuoecat.

Limba

A.

R.USSO

es t e vestmântul uaei natiuni.
OH. ASACHI

lonuarle

RedacUa şi .adm�slra!ia

Soc.

.

Cultural!

, lul � A. Zanno•
i

Corn. · Bl!Seşll

•

JJd.

Flllclu

Foaie culturală
·

..

cu

f

j!.
ij

informaH

şi îndrumări pentru popor

.
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bătrA nu l Iosif lo�od nlc l El, au
fârşită şi de nedescris.
.
m ers d i n N azaret m Betleem, ca
Viata aceasta pământească are,
să
ordinul ui lmpăratulul
supună
e
s
s'o
care
credem destule motive
A ugu st al �omanilor, de a se face
Îl!dreptăţească a li trăită cât mai
_
numărătoarea supuşilor slU. Aiung
larg şi mai intens, inobilând-o cu
de lume
u
gemea
t
care
n
oraş,
f
ârzi
noastre
r
toată căldura sufletelo
ş ! sos in d ce asul na şterii , E.1 caută
iluminate de scânteia divină şi cu
scă pe dum
toată priceperea şi lumina minţii, : un adăpost unde să na
acest oraş•
r
a
cul
D
prunc.
nezees
;
rnicul
ce ne-a dăruit-o Atotpute
Be tl ee m , care pri mise în sânul său
iar din acest prisos de energie
d n toate colţurile ţârei,
sufletească şi cunoaştere mai a- atâta lume
.
pr
e
po
i mi dumneze eşhl oas
at
nu
i
dâncă a rosturilor vietii omeneşt
o.
a
sun
plrllsl
cari
nevolll
i
peţi,
-să împărtăşim pe cât mai mulţi'
se r efugi a la ma rginea
din jurul nostru, căci numai aşa � ra şu l ş i a
ol.
înalta învăţătură din wPilda talan-- lui, la u n staul de
D ar aici o min�ne !.. ZAvozli
tilor• nu va rămâue· !> i q vătătură
'.
_
. _
cari altlld atll ar li
seacă şl '. fără-.de sen�• . ci 0 iii"'.ă� stră!erll o '.lor,
.
.
.
ar
cine
pe
ori
o
··1neJnte. . . tătură îna!t.� şi dătătoare de _ viată · sfâşiat mir chpll,
· .. ' fLtr.ei:uLpe . acolo, de data aceasta,
SJl.,.,'F-fiti:-t-- -riouă,' ·aşa'fbm�
suni
el - oişte câi ni dela s!Anll
posibile pentru
tuitoruJ.

,..l!i!'�.
!!m!�f'-.c;a ··a-

ca să devină i:u · devărat o t or tă,
de lumină · vie Şi dătătoare de
viaţă nouă pent ru oricine va ceti-o
· şl'n special pebtru lumea noastră
· de la sate.
Vrem, ca ea!să răsbată cât mai
departe şi să fle cât mai de folos
pentru oricine asemuindu-se întru
totul binefăcă.!oarelor raze ale
soarelui de ·pnmăvară cari aduc
numai sănătat� şi căldură, bucurie
şi lumină şi cari pornesc cea din
tăi mişcare de; viaţă în plăpândul
firicel de iarbă Şau în gingaşul mu•
1 m, imprăştiind cu
gurei de pe ta
a_tâtă dămlci
sperantă şi incredere la între
omenire.
Vrem, ca a�eastă foaie, să fie
p untea de legătură între inima
noastră şi a c 'lor· mulji către cari
se adresează şi fată de cari nutrim
atâta dragoste şi dorim să le facem atâta bine,
Vom Iace sµpra-sforţări chiar
de a înlătura pe viitor orice pre
jud�căti, s u ofice alte· greutăţi ce
�
mar pot sta· .m calea acelor ce ar
voi să vină al�turi de noi spre
a-şi da obolul I de muncă şi îndru
mare şi pe ac�astă cale directă a
·
scrisului.
Vrem să 11e · găsim cât mai
multi pe acela� ogor, angajaji la
aceiaşi muncă : sfântă şi cu acelaş
înalt şi nobil , scop : luminarea,
întărirea· şi pro�perarea poporului.
· Veriili câti oiai mulţi alături de
n oi scumpi· luthinători al poporu
lui, de oriund� şi'n orice treaptă
socială vă vetl !găsi şi bucuria su
fletelor noastr� sincere şi deschise
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ceasb\'-
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în spiritul acestor idei p leacă
.Glasul Nostru" în cel de al Ii-lea
an aJ vieţii sale.
Dea D umnezeu ca sosirea sfin telor sărbători în preajma cărora
n e găsim: Naşterea Domnului,
Anul Nou şi Boboteaza, să fie un
·
pri'IeJ d e cat mar mare şi mai de
·
·
I unga
d ura.a
·
• • b ucune, pen tru to1 1
iubitii noştri sprijinitori morali şi
materiali, iar Anul Nou ce vine,
care prin coincidenjă este un an
nou şi pentru gazeta noastră, să
fie un an de pace, de linişte, de
sănătate şi bucurie pentru întreaga
·mea• t pe v11
·
··tor ea sa• n u
omemre,
ai'b a" a se ocupa mai· mu Jt deca
·1
de marele şi puternicul postulat
fundamental vietii noastre om eneşti : muncă, ordine şi prosperita le !

·

GHEORGHE ARTENI
iovătAtor

Tu
Aşa
Tu

Moş

SIJ poposeşti la vtlrt de sdrmani.
Copii balai cu ochi

de v:s te aşltap/Jl

Aşa precum şi noi ttam astep/i1t

Cdnd lamta ua bun/J şi'nţeleapl/J

Iar sufttal atdta

dt curai.

Sf.4.ruiior, th-avalma cu ,1dmt/il,

-:i
i

Î

(

..

-

mal îoţeleglllorl decât toţi locuitorii
Betlee mulu l, <:Aci el de d ata aceas·

ta , nu latrll, ci primesc in mi)iocui
l or pe d u m nexeeştii musafi ri . N işte

a ni m ale necu vântătoare. .. nişte cAl nl
mai i n\ei egătorl decât ., . oamenii I?
ln sta u l ul oilor, în zorii i;ilel,
câ nd stelele încă luceau pe cer, se
naşte d mn ezee scul prunc l i s ns. El
vine p.i pământ din dragoste către
noi , părăseşte cerul şi se sllllişlu
eşte intre noi şi pen tru noi, El,
Do mnu l Cerului şi al pămlotulul
se umile ş te luând chip de om, E.I
care este lsvorul şl dăt4torul tuturor buoătătilor se naşte in o iesle
s ăracă. . . fără luxul caselor bogate,

.,.

u

Iliră pompă şi vanilate om eneasc:A,
căci tste în co njura t numai de pllstorl l ollor. Totuşi atâta mArelie la

naşterea

Mântuitorului, când-cerul

în chip mimmal era luminat de o
st a neobişnuit de mare, iar ingerli
cân t• u • Slavi! intru ce i de sus lui
D u muezeu şi pe pământ pace in tre

e

-Crăciun

vii ş1'n seara asta Moş-Crdciant.
cum al venit şirag de ani,
vii la noi ca'n vremurilt bunt

S'aprlnzl lumini ln ochii tlntTl(ii
ŞI sltlt malu

ln crdngik dt brazi.

ln no CJplta te st filet· aldt dt-albastr4,
Te-aşttapl/J toţi, o stea s'aprlnde sus.
Bint·al vmlt din noa la c�sa noaslr/J
SIJ nt v sltşll c/J s'a n/Jscut /Isus.

e

Tu n e aduci crtdlnţa şi iubl•t :
ŞI strdlucltt a vuhllor povt1tl,
ŞI ptnlrll ·O cliplJ toatlJ lnfr4/irta
Pt plaiurile noulrt romdntştl!

MIRCEA DEM. RADULESCU
noaslrd Yl!i venJ şi azl
!"!!!!!"!!'!!!'!!�
�!!!�
Foaia .Glasul Nostru• urează iubitilor ei cetitorl, colaboratori şi
sprijinitori, sărbători vesele, sănătate bucurie şi multi ani fericiţi.
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din unn,�:

„

Sub conducerea unsl . comlltl
. . 11 Sodelilll Cafiuale „lullu A. Zanne11 din IOCillllall!

C ' "' mă
fo
sul Nostru" păşe�te în cel de al
Ii-lea an al vielil lsalel
Însufleţitl de aclelaş cald entuziasm şi desăvârş*ă încredere de
reuşită în: cucerirţa tintelor ce ni
le-am propus acmr UD an de zile,
păşim mal depar!ţ cu aceiaşi nestrâmutată hotărlre - la care'n
prezent se mai ad;/ugă şi pupntică
ex perlentă - de a nu capitulit
din drumul acesta �u oricâte gre�lăţi ni s'ar mai pµne in cale datorită vilTeglel
emurilor prin
care trecem.· ·"'·· ·
Vrem,' cu,_ � icluJ_ _ _ celui din
„
_ urmă ci;as
ş_l,!_ ,ce_��I
· ·

!

JUIONA.MSJlllTS :

tu.ncllc>narl
ln9111upl „ •

Pentru plugari •• ele•l

ă ori pe lună

Apare de do

- 1933

https://biblioteca-digitala.ro

Iisus ·christos
oameni bunllvolre• (Luca, li· 1 4).
Privind ieslea dia Belleem, ve·
dem dragost ea lui Du m ne z u, elitre
ool, cl i a tri m is pe insllşi fiul Său,
pe plimAnt, pentru a reda omeni
re! fericirea, de care erau însetatl ,
Iar printre l n gerif Sl!I vesteşte lu
mei : • ;>e pAmânt pace, intre oa me ni
b năvoire • .
. Domnul N ostru Iisus Chrlstos s'a
n liscut în mijlocul plistorllor, în sll
ră ci e şi modestie, iar itu în oraşul
gălăgios, bogat in ce le ale strică
clunei şi in cele sufl eteşti.
Iubite cititor I Dacă vei primi şi

e

e

u

tu cu bucurie şi cu inimă curată
vestea despre Naşterea Domnului,
El se va sl!lllşlui în casa ta, Io la
m lll a ta, iii va aduce, pacea, bucu
ria, slln llta lea şi m â ntuirea casei
Pr. D. DumbrHll·Blrlad
tale.

---Slove. de. Sărbători
Creştinii de pretutindeni sllrbll
toresc astlir;I, cu nespusli bucurie,
naşterea. Intru . nşnlci mirlre a
Domnului Nostru bus Hr!slos.
Cu acest prilej, în casele tu tu ror
se desfişoarl o multime de obice
iuri frumoase, care se plistreazil de
popor cu multi sfinţenie. Prin oraşe
şi mai cu osebire pe ulljlle pllicu
telor noastre sate, unde domneşte
vraja n atu ri i, paradg şi m ândreţea
înAljăloarelor noastre datini, ridici
sl mji rea tuturor c:Atre sferele celor
mal îmbietoare clipe. Treburile se
opres c din lucru, Iar oamenii în
plin r.llg n şi Iliri grij', se d edi ci

-

smerili gAndurilor creştineşti. Niri
vilfi de- pali ml ucigătoare, dau şi ţi
uiUrii pen tru
câteva zile relele
apucăt ur i dar. cum trece pri leju l

i,

marelui prasnic, se dedau larlişi la
picate şi fapte, care le socot mai .
presus decât iovlltit ra m o r a l ei
sll nlltoa se.
�ai su nt şi alţi rltăcitl. drora
li se zice: farisei. Aceştia şi cu cei
d;nllli formeazll în sinul unul neam
-cangrena otrllviloare- care tdl
eşte in i nconştienţii şi !ari vreo
cllllluzll de serioasll gând i r e a s' m 
ţului firts�.
durerea
spre
Clasa aceasta,
noastrll, formează aproape majori
tatea, trăeşte p entru lmblbare şi
si li cu brajele desch ise în faţa mo·
ralilălll, care ne ucid.: toi mat ad ânc
slmjămintele de înţeleaptă · raţiune I
Am dor i spre binele tuturor; ca
odată cu sl livirea na,terei Domnului
nostru Isus Hristos, sll se sp l bere
gâ nduri le atrase de d u lceaţa pllca
tulul şi sll fii nţeze pe vi i tor în su
flete, numai chipul şi Icoana lnvll
,
ţăturilor sfinte.
Cu aceste sentimente, dorim tutu
rora săr b ăto ri fericite şi creştineştii
C. Oeorgeacu-ObreJlfa
(�. 'irat)

u

,

,

u

-

_ __

asigură ia condiţiuni

Duşmarill plugăriei
(cootmoare din pag. ltt· a)

Se mai intreba1aleui şi alto mtjloace
ca penatul truol 1i1unlor ca peru de sârmă
ca sA dea jos to.itc ouile co mai cxisti
�i apoi se stropc>c cu soluţii otr!:ritolre,
cu arsenic.
j pe plugarii care au-şi
· Legea pe Jepscşte
cariJA pomii de bmi1i. Plntarii care sunt
at�t de numeroşi Ji de multe fel ori, depun
oaAle pe lrna•e Ş• i• crApătnrele tranch· nlui
sau creogole copacilor.
Unii depou o�le ia froozele pomilor
prin loa1le Mai şi Iunie-. Pruo1ele acestea
sunt pnnse de creogaţe cu un fir de mi·
tase ca s• ou cactA ş1 apoi icrocaz.ă până
in primă•arA câab începe să inl'ie.
Om1z1Je ce ies din ooi mănâncă apoi
frunzele, mogqr.1 ş1 florile.
Alţi fluton depun ouA pe lroo1ele co
rechio.ui (•erz••) all•i pe . bite plaole
şi chiar ia pamăqt. Uoii pria hainele de

casă, ca mo1u1, aHll ia fagurele albinelor
(moli• albinelor).'
Ad;că pe once : cale şi de cite ori yom
găsi frunzişoaro cu ouă. omizi, păpuşi
fluturi, gândaci etc. si-i curăttm şi să i
distrugem pentru · ca sA DU se mai iomul·
1eascA.
Mai sunt şi a'lte insecte ca 'icusta,
gârgărita etc. c�re strică de ascme•ea
munca plugaruluil
ls.-orul ocsecatl a ac.:stora este oecu·
răţcaia sem10iorilbr care DU se vânturi
iaa1.01e de semăoJt.
Leacul este să \curăţim sământele iaa·
iote de semănat. să arăm pământul de cu
toamnă, ca toate 1oaă!e, lanele, păpuşile
şi io:sectele dia pjmâot sA fie scoa�e afar!
ca să fie distruse de gerul ieroei sau
de păsări.
Dcascmeaea pr;o rotalia culturilor (a:
SC•lameot) se di�trug ICCSle IDSCCte CăCI
gioda.cit dela g1 i� ou trlie.sc la porumb
şi aşa mai departe.
4 Diferite boal�. A•<m rugina la griu
m41ura ş1 t4ciuae1e la grâu. on. o•ăz.
porumb, etc. piat�oul la secari. coo. scut.I
la Juceroă şi caţe toate aduc p•gube
iasemotito la cult-Pri. Apoi mai este maoa
Id vii.
Contra lor se luptă cu saramurarea şi
prăfuirea semialelor ioaiote de S-:-mănat.
Contra cuscutei Singurul m1floc este de a
se distruge Tetrel� atinse pria ardere.
Cootra maocl qu stropituri de piittrA
•âoit4.
Orindina. Din citu•a griodeoil a•em ooie
orl foarte mari p�gube şi nu este alt m 1J
loc de api.raro decit prin asigurarea

reeolltlM.

ln prezent este o societate cooperafr•ă
„yultu�l�l care cu sume foarte mici se
.

jocuriite noastre
Dăm sena a patra de
şi ghi citoh :

din mine curge miere şi
venin, glas
o'am, dar a •orbi pot, şi pe m1oe mă aud
la rAsArit, şi la apus; toa!A lumea pe mioe
mi ştie; eti pe oitmeoi pot a-i bacnra şi
a·i bucura Şi a i iotnsta, a-i impica şi a · i
cinci cap•le şi I 00

III. Pair� suflete,

uogbii?

IV. Peste. ghlal.!i, pe sub ghială, printre

ele chil 01 rati.
I

3

V.

lolocuiod

2 3 4 s 6

numerile

diu aceste pătr.!itele cu

2

litere se capătă ia rio·

4

6
Idem ia r'ându1

vertical :

neşliiola la plugar aduce

şi

de aceia estt mare oe.-oie

ca întotdeauna

s.t. mai

şi

C•tim

sfaturile

cari ai se dan prin cârti. re..,.iSte_ br�şuri

etc. rici sfaturile sunt culese de oameni
iaYăl•li tot dela plugari lumioati.
Pria ştiiaţă, pricepere şi muucA cbib

zait.!i se aduce spor ia plugărie, iar altfel

a.-am aumai pagube.

Florin Chernbak

Director

loginer· Agrooom
Sen. Agricol rălcio

Colaboratorii
primului an.
Arieni Ioan doctor Spitalul Uogheni-laşl,
Art•ai Gheorghe indtător Văleni rălciu,
Andreescn P. Jiceaţiat în chimie laşi,

.A.leraodrache Oh. in.-. Coroana Coostaoţa,
Balan V. 1 in•. B!seşti rălcia, Boloariu

V. Oh

publicist,

Bălcotă C. V. Bacău,

Bucor.şt•anu A. in •. ldrici-Fălciu,

Bea·

Ma6a in•. Creteşti-f'ălcio, Catana N.

contabil cooperator B!seşti·rllciu.Chkhilă

I. iov. G iurcaai . P&kiu, Cbirica Gr. Const.
Preot Parrbtş Tulcea,

Cherobak

Floria

ioginer·agrooom direct. serviciului agricol·
Fălcia,

l{ieser

consul al tirii

O. A.. iogioer

ia

striinitate,

laşi. fost

Dumitrescu

N. Iosif publicist, Preot Dăoăilă I. Horga
c. pomicultor şi Yiticultor

Tuto.-a, eoe

Boghcai·rAlciu, Gliosky.

Huşi, Ohitesco N. Vuile

Al Victor io•.
direct liceului

Petro Rareş Piatra Neamt, Oeorg•scu C·
ObrtMa publicist R. Sărat. Holbau Aotoi·

aetto doctor BAseşti-Filciu, Jacolă N. Oh .

profesor

Bârlad,

Bârlad.

Micu O.

Marinică

P

11grooom

rePioaal Bhcşti· FAlciu. M•hail I. publicist

M�goreaou

V.

îo.-. Pilciu.

iiarist Bheşt•·fălciu .

publicist,

Prisecaru J.

Nbtaste V. I.

ÎOY". Sto�şeşti·

Tnto•a. Popa Al. Val. iaY şi publicist
Prabon1, Postolacbo I. C. agricultor

Văleni rilciu,

Re mos

Veroea

poblici• t

Obil•şti R. Sărat. Sando n. I. student
BAs•şti-Pălclu. Şeadrea D. OcL studeat

Huşi. ŢabArl V. V. el•• l'ceul \\ilitar laşi,

Vlasie Hristea

doclor

Stăoileşti

F.!ikio.

S. S. Protoiereu Vasilescu St�- Râr-ad.

S'a primit abooamentol de la următorii
du.moi :
Al�x Holbau, in�ioer Bistşti·fAlcia.
D-DI Marra M1ior Th. Holbau, propietară
Biseşt1 . Pălcia, Nicu Jovarl, propietar
Şuletea·Tato'fa, Inspector Pioanciar Pe
trescu Roşleşli·Pălciu, Dr. Georgescu,
Spitalul MAIAeşti.făkiu, Theodor Bogos.

profesor

Bărlad.

Preot

Bârlad. Floriu Cbernback,

D.

DumbravA,

directorul

ca

merii de •gricultor! Huşi, C. Popa agro
oom, Huşi, Oh. Popa in•llător Dodeşti·

f'llciu, Or.

ldricoaou

iavă(itor, Şuletea·

Tuto•a, Se. Rlşcanu in•ililor, Stoeşrşti

TutoYI, I. Bu•garu, iodtător J;găfla·Fălciu.
N. Popa.

in•ă\ltor Şuletea· lotou, Oh·
NilA iovătător, Blseşti. r!lcia, D. Pleşu•

jnvăiător, Deleni�Pilciu, A. Cartu iaTăţător,
Răseşti- fă1ciu. A. Bucureşteanu ia.-ăţAtor,

al

Ii-lea

laşi

orizontal

şi

ceaslă foaie;.

a

Cei ce v�r deslega loale problemele Şi

aceastl a1timA serie, .-or

obtioe prem\iJe ce for constitui o surprizi

şi a caror Souotare se .-a face în nr. TiltOr
Data tragerii se TA fixa de către 1·0·

mitetol resp•ctiY.

Cupon de Jo�url
Nr- 4
f!i Decembrie 1932
NeaYâad &:irâot respoasabil,

o.Jteleoi-Plkiu. T. Nbtue

lovălălor, Tă
Jaoeta Mihailescu iovltă·

tiat Cb•mie,

Stroe

Bacău,

laşi,

M.

Anastasia,

Bu1en.

.\postol, ad·tor moşia G!rbova.oa
D-l

Diriginte

VuJcani-fălciu,

N.

al

Of

Apostolide

P

T. T·

Gourcaoi·

fAlcin, I. P Surdu Giurcaoi Pll.lclu, Leo

pold Ghioc comerciant GhermAnf'Şti Tuto'fa
.
Ioana Bazilă moaşA, Bhtşlo filc10.
Comitet serbirei 24 Iulie FIAs•ŞI• 320 lei.
Comitet serbărci

I

I

6

A ngust BJs�sti 30D lei.

.Aparate de radio, ulii'."� per:
şt
fecjiane, preturi . potnvtle
ca tnlesniri de pl atl I a ·
•
V. Cotala $1ef. cel Ma r e 82 VasI w.
„

A O R I C U L T U R A-

fiecare rA.spnode de ce scrie.

1

i

I

PRACTICE

Tliielurli : Sp.llarea raaei cu apă ames

tecată ca tincturi de iod sau cu beodni
sau apă oxigenat�.

Dacă

>.iagele curge

cu patere, instamui ci s'a atins o arteri

şi'a cazul acesta

trebae legaL

Legltora moli o or.I saa dool clei îm

piedic! circulatia.

Arsuri : Compreu cu aotdelemo,

selini, Liniment

oJe� caJcar.

pem beşicile.

Si

„-.

na ru·

Muşcliturli de cline turbat: Arde
rea raoei cu fierol roş Trimiterea la iosti·

tutui anti-rabic (laşi,

i

Scrlnti urll :
MedicoI.

Bucureşti, Cluj).

Comprcse cu

api

rece

Slmborli de gutui : Ţinup Io a
boul peolra bube şi cr{)
pături.
..
Boala de gurll şi de oicioare
vite : Se •or spAla de 3-4 ori pe zi eu:
api feoicatA 4 la sotA sau co api otC:'
lltA s1u co soluţiune de piatrA villAIA I :
la soli sau co piatră acri topit.!i io api.
Zeama de fasole 1albeoe !ierte este ia.
dau o umoare

tf

rAşi buo.!i. Cu aceste leacuri se vor spăla ,
şi la picioare. Vlroim grajdul şi ardtm bAli

garol. Ca mAocare
iarbă.

Pllstrarea

li

se •or da !Arâl•

Crampe de stomac : CArămidl Ier

iarna : Io c„

oulllelor

delemn sau io grăsime topiti.

pe zahăr sau PlcAlori Da•ila.

5e moaie „1A la

[erbiule la lingurea. Eter 10-15 pieitori

Junghiuri :

Ungem

cu tfactor.t de Iod,

�

ouşA, io nisip, 111 tArâle de lemo, ia unt

binte iavelitJ ia şervet sa• sticli cn api

Ca sll oprim scurgerile de slnge :
apA fierbinte şi so a.

partea dareroas.!i

plic! pe rao!. Reuşita e uimitoare, chiar

ciod 1 rănit.I o ..,.lni mare.

Muştar, Veotu:ze

ŞTIRI şi INFORMAŢII

I.

măşeol Păkiu.
toare, Dode1ti Pikiu, P. Aodrie.scu Licea

Bârlad.

SFATURI

gh•uj Maria ia•. Cret,şti rălciu, Beaghioj

gAri de pe linia

numele uoui colaborator cunoscut la
dia

mari pagube

Şi

G ura-ldrici Pălciu. Oh. Drăguooi io.-!tiror.

numele noei maşini agricole .
Idem râu J�l al ll1 lea ori:zootal şi vertica1

ghicitorile

Neştiin{Jl.

dul I atât orizontal cât

şi Yertical: nomele unei

)

aYautajoase

Poşta A.dmlnlstraflel

probleme

I. Pe cei vii îi chem, pe cei morţi
ii plâng, futg rile lnfrlng I
JI. Ea's aşa de iote, iacât trei ml ţin,

inn!jbi. Cibe•s cu?

foarte

culturile plugarilor in cu de daună.

I

„ G lasul::Nostru• apare sub lngri

jirea d-lor :

Gh.

16

la

li a implioit

Oct. crt.

fi implrtite gratuit locuitorilor de pria
aceste pirţi mai malte exempl•re dia „Co-

Jindui Romiaiei ÎDtregtte• colind iotocmit

ia formă populară de d-1 N. Grlgoriu-Ga

M. S. Regele Carol
Acest e.-eaimtot _•

aoi.

39

lati.

fost sărbJhorit ca ou deos�bit fa.st Ia ţara.
Glasul ' Nostra• urează M. Sale multi

Mullumim dia iolmi d·lui căpitan Ne·

gresca pentru frumosnf d·sile_ ge.st.

ani glorioşi spre binele şi feric:rea aces

tui neam_

I

La 20 Oei. crt. s·au impliolt 15 ani

de când Basarabia s'a declarat autonom!

(de <'oe stătătoare) pregătind primul pas
spre unire

I

cu patria mami.

La ' 22 Oct. crt. sa ficat pomenirea

a 25 ani dela moartea lui Hajdeu. o a
wcrc io•il l at al
aeamalai ao.stra � I a lui
Grigorescu cel mai mare pictor pe care
1-a af'ut neamul nostru.

I

La 30 OcL crt. s'a sArbătorit de ia

treaga suflare romilleascl

aul dela moartea

lui Alexaodru cel Ban

caro a fast timp

do

Moldo„I.

La paraslasul

tirea Bistrila jod.
mormântat) a

Neam!

luat parte �I

Nu a.-em

taturor

apare la

Cbişlalo

No 67

(oode esto Io·

M.

S. Regele

demnitari ai ţirii.

ca.-iate

maodim

săptămânali

32 do aoi doma al

co s•a făcut la Mâub

dimpreună cu marii

I

S@O de aai de

cu care să reco ·

bunilor români gucta

.CoTâot

Moldo.-enesc•

ce

Bole•ardnl Carol li

Abonamentul I SO lei anual. fste

o gazrtA cât se poate de buoi şi do po·

triYiti ta

dela sate.

special

I

Se

11

Cetim ia

zice ci

pentru ·lumea aoastrl

biletele

e•teoi co 25 la sotă.
să fie aşa,

•

de tren se vor

Să dea Dumnezeu

Cu•iolal Moldo•eaesc' ci

în Be!gia tste un om care a impliait 204

aoi şi DO pare mai bătrân ca ooul de 70

ani. Mai 1.şa .-iaţi tuogi înţelegem şi noi !

I

la ,Poporul

următoarele :

Românesc• găsim scris

Renumitul

tura de Her de

la Parfs, botezat dopă nameJe iogioeru1ui
care la inâlfat, . eiffel•,

cere 45,000 kgr.

crâod ziloic, ii

ca si fie vopsit

Yopsea. SO oameni, lu

termină ia 54 zile lucră

toar·e. Mari minuni se mai pot .-ede� �i:a
l umea aceasta !

I

Dumiaic.!i Z7 Notmbrie crL a uut Joc

io oraşul B!rlad o groodioasA maailestatl•
oa!ională la care a luat parte peste 6.000

de cetiţeni spre a protesta contra propa·
gaodei nedrept• ce o doc uagurjj ia str�
iaătate pentru SC'b;mbarea hotarelor ţirn
noastre ia folosul lor.

I

Cercul coltural din localitate s'a con

stil ii dia satele Văleni, Viltoteşti. Timă•coi, Dodeşti. Blseşti �i Tnpileţi. Ca prev

şedinte al cercului a fost uumit d-1 Obeor-

ghc Arieni inYătJtor V.IJeni iar ca �cre-

trap şi suflet de

locurile copiliriel d-sale, De trimete spre a

preşedintele comitetului de condu
cere al foii, şi I. V. Balan lnvllflitor
preşed. socielllţil cu lturale .Iuliu
A. Zanne" com. Blse�ti jud. Flllciu·

I

Cipitao-„iator Negrescu loao

D I

care se simte legat cu

Arteni invilflltor,

.

I Pe .-iitor, pâni f1 numirea unei alte
persoane ia local d-lui O Micu
orice
manuscrise, chestiuni b.ineşti ek. �te
.� ia
legJtori cu admioi.stratia şi redacţi
a foii
„Glasa l Nost"u • se •or ioafnta
pe ac!resa
d-lui · Oh•orgbe Arieni iodtitor Vllleoi·
rălciu presediatele comitetolol da coada·
cere al ace.slei foi.

Baaca NatrooaJJ. a �om.Iniei a boţirit
retragerea dia circulatie • baoc11otelor de
I 00 lei şi de S.000 lei.
Termeonl de schimbare peol111 ba•m10-

telo da S.000 lei ut�

1

Decembrie

t 932,

iar pentru baueuotele do 1 00 lei esle de
1 s Decembrie l 93Z.
După

aceste

bancnote, na „or

date

sus

monponaţele

mal aYea nici o Taioare.

Deci grlbili-vă co schimbatul.

Poşta
I

Redacf lel

Primim la redactio 11e11Dm.!irlte arti

coJe şi in speci1J poezii-co cerint• de • fi

publicate. Io limita posibilitlleii, şi'11 ml

.sora ia care ele corespund

cu

ceia cc

liotcşto sl fle aceasti;foaio, uepta� trep

tat noi le publicăm, · dar rezuli! credtm
şi o abligalie peolro acei care le trlmet :
Aceia do a.şi plăti mlcar abooameotol.

•Glasul Nostru• na este in sttb..,.caţia ni

măaul, deei oo iolelegem

ca dlo pungile

noastre destul de săraco sl facem o tri

baol gratuiti acelora cari ntt•S dispuşi la

aici uo sacrificiu, E de ajuns, credem,
muoca ooastri gratuită, grija şi b1nal

pas ia serY"lcial unei cauze obşteşti. Deci

.să fim iateleşi pe Tiitor. Nici ooi oa .saa.
tem oameni bogaţi ca să facem mai mult

de cât putem face.
este alt!

cerem ooi

socoteali

co acei cirora le

colaborarea.

pirart, la acei cari

car abonamentul.

ou

Deci aici o SU•

şi·aa plltlt mi.

Repetim rugămintea ca articolele ce oi
se trimet spre publicare să fie cit mai
scorte cu potio&J. Cele prea laagi oa Yor
mal putea li publicate.
RecomaodJ.m cttitorilor noştri magaziDal
de '1'&aufactară

„FRA. ŢII

SULIŢEA.NU"

Bârlad Piai• Sfâotnl Ilie

şi m"gazinal
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dt iociltiminte
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Birlad - Strada Regală Nr.

I L"'
97 - Bârlad

Mirruri bane ta pretori coa•eaabile..

tar d-l Anton Cartu io.-Jţător V1ltoteşti.
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• OL.\SUL_ NOSTIW•

COLŢUL VESEL

Duşipanii plugăriei

F.

�a1�rulnl

treb=---:ermele mAnâncl şi crof!e pâaă când îşi
Moaca şi O$leneal1
•pirat! şi leriti de duşmanii el, care sunt
Iaco o gogoqA şi se iochido ia oa. Vier· mllloaae.
mele 11 namoşţe larr.11. Gogoaşa so
loarto mnlţi,
moşie 11imfi, crisalid.11 saa p.lpu�.
O.ci au se
miau <centra lor atonei
Gogoaşa dnpl o bacatl do timp so sparge
lago ni •ic dia
tr
plugarul 80 n putoa
şi iese 411n ea • insecti cu aripi 2 sau 4
recolte şi ar maad la zadar. Sunt ani
apoi cu 6 picioare şi cu gnra iaarmati
când ei apar la aumir 'oarte mare şi fac
peolru ros plante la cele mai dese cazuri
·
1ceste insecte suit
adedr1te dezastre.
:
Cele mii r!spâadite insecte r.lltămătoare
Aceşti daşmaal soal : '
suat :
I . Buruienile.
1
C4rdbuşul, zis giliaaşa saa gândacul
2 • .laimalele dt.llm.lltbare
de Mai.
3. Insectele vltilmllto�re.
4. Drrene boale.
LarYa acesta! gândac m.ll aâadi trei aal
S, Grindina.
radllcinelo plaatelor şi pentru c.11 are capul
6 Neştilnta.
roş i se mai iice Yiermele ca capul roş·

în namlr
i•a

51

•l sll vorbim de

Io Julim pe rând

"'.i

na·

llatarl.

ele;

la al patrulea

Buruenlle ca pilămidl, scaii, hardalnl,

se pot culege dimlaea)a scuturând copacii

şi apoi ii distragem pria foc sau ii poaem

Stirpiro.i lor se poit.I face astfel:

iotr'o groapi

a) Ar.lltura adânc! d toama.11 .
b) ArJtara de primijarl.

rlldllclnile plantelor, săpând galerii pe
sub pllmâot. Câad ar.ll m şi gllsim cu;burile
de oul! care saol ceauşii trebue să le
distrugem iar insecta deasemeoea. Io gu·
oolari proaspete, gllsim adesea coropişaite
pe care trebue s! le omorâm.

şj ia dese rladari
d no riminA

aici ua fir de baroiaoll Ja pr.llşitaril, cici
aa siagor fir lăsat olnple toi locul · de

aceste burncoi.

Fluta.rii cei co aripile frumoase. s'ar
părea că oa fac nici o stricăciune dar ia
schimb fac ouă multe sute şi mii. djo. care
ies apoi omizile acele.a. care. distrng tot·

d) Prin . caltora plaat�lar prăşitoare (ca
porumb, cartofi, etc.) s+ distrug daasemcnea barueoitle.

2.

Animallll

Atâtea li•ezi s'au uscat dia cauza acestora
.şi deaceia JucruJ principal este ca copii

v4t4m41oal'e,

Cal mii TitAmilori 'unt ;
Şoarecii de casă
Şoarecii de câmp
Gnxgaai
Hârciorul sau tâstar�I.
Ei se pol distruge pr,
ria prindere ca capseu Virusul Pulcana, cu otra•a .�•.ti

l

să priaclA cât mai mal)I nuturi şi si-i
omoare firi mili.. Iartta se "YOr c:ul,ge

toate frunzişoarele care atârni pe c:reogip
c!ci ia ele stau adlpostite ouăle depuse

de fluturi. Cel mai tania pia! la sf4rşitul
a
r
e
�:�:�; ;;,.;:i��.:: ��';u�bar:
strinse şi distrase pria ardere. SI na so
arauce pe ·jos aceste cuibare sau fruoa:i·

�;;;,tşi""e�a°.:i�·::· !� .:�el�!:�� �'::.
eoatra
c

1or so ia·
potnU ie timpal ternei,
trebaiaţe1:1I ia•elitul
mllor cu stol sau.
poprri��l ,-dl..li - care- Hugiresc
BacAiil• de ogliasi a t.i nate pe creoguţe

t

ii opllr!m şi ii îngropăm.

Coropişnţi a, sau cucoaaa chiftirii•· roado

aşa fel ca sll an Io llls.11� d facă semia)e."

I

ca insectă com-

Câad ese ia aima pluguiai treboe omorâ)i saa culeşi şi dali la p.ll s4ri, Căr�h�ii

măaate, clei Dama•••� le a iDZestrat sll
fie mai tari ca plaatelei cele buae _şi a.li
se imulţeascll mai oşorJ

Si obsenim dea.semenea

iese

gurii şi florile. la special stejarii şi lagil.

m•lte altele se iamoltesb firi să fie sll-

c) Prăşitori buai

aa

plectă care miaâacă foile plantelor, mu·

ridichioara, hol'tura, paflagiaa, neghina şi

1

ia

3

�� ��:

şoare clici ele inie şi acolo jos, urcându-se
· ipoi
pomi.
- ·Se mal iotreboioţeazi clei care se uoge
pe hArtie speciaJI �i apoi ia bande de
• O I S cm. se
iacoojoari pomii deasupra

Păcal mare')
Hoţii mântuiser.11 de bllgat prin
saci tot ce găsiserll ma i de preţ
în tr'o blserlcll. şi erau gata să plece
numai unul • pleosc• o palmă unula:
- Ce dai, măi?
- Ce stal, pllcătosule, cu căciula
în cap in sfânta bisericii?) ii rllspunde
tovarăşul.
Cocoşul l'IUla�ll')
Mlltuşa Anica a plecat cu un co
coş la târg. lati! îi iese in cale un
negustor :
- Cât ceri măfuşă pe cocoşul
ăsta?
- Cât sll cer: 40 lei I
- 40 de lei -nu - i prea scu m p ?
Vrei un pol ?
·Vai de mine cocoş d e 7 ani
să-l dai; numai cu un pol !
- Mânâncă· li-1 sănătoasă! dscâ-i
de 7 ani sfârşeşfe negustorul şi plecă.
M4tuşa Anica, ci-cli, ş ' - a lăudat
cocoşul...
Dragii lelll, dragii Cum vă'mpaffnaJI.
Unui \igan i-a murit unul din cel
opt copii câli avea. ln vremea cânil
îl ducea la groapă. nevas:a care
rămăsese acasil ia dure ri l e facerii,
ii născuse doi gemeni.
Le întoarcere, Ţiganul a început
sll-şi căineza copik Dragii t e l i i dragi
cum vă împuţinaţi! Opt a\I fost, nouă
aţi rămas.
S. Cretu

(dio Poporal Romlneac)

La Tribunat
După ce se introduce acuzatul,
Preşedintele îl întreabă:
Cc naţionalitate a i ?
N'aş putea să vil spun asta !
De ce ?
Fiindcă nu ştiu I

I

- Te rog foarte ��a să · ţi mă
sori cuvintele şi să nu· \i baţi joc
de noii Aici trebue să spui adevărul .
Dar nu-ml bat joc de nimeni _
dar vă rog să-mi spuneji dv. care
e nationailtatea mea I Sunt nllscot
dintr'un tetă francez, mamă români:i
pe un vapor german sub pavilion
grec, î.n 2pele lurceşti.
Şcos l a am făcut-o sub ruşi în
Basarabia, armata sub români la
Fă gă raş , am fost prizonier la unguri
şi actele mele sunt reţinute de con
sulatul american I Ei spuneţi şi dv.
ce naţionalitate am ?
din z.iarul

Haslralln Hogea

• Oimineaf„

Odată Nastratin Hogea fiind acasi
un prieten; ajunse din vorbă în
,·orbă, a se lu� la ceartil cu el
până ce prietenul, înfuriai, îl def�
afară, îmbrâncindu-l aşa. de tare,
că veni de-a berbel eacul pe scări
în jos.
A doua zi fiind întrebai de nişte
vecini de ai prietenului, ce s'a în
tâmplat as e a ră , el răsounse:
•A mai nimi�. M'am ciorovllit
n u m a: nitei cu prietnnul Asan.•
• Asta a m auzit-o noi, dar ce-a
fost cu ho dorogeala ai • pe scllri,
_
ai putea să ne spui? • ziseră ei zâm
bind.
· Cum de nu : era mantaua mea
pe care afurisitul de Asan a arun
cat o jos pe scară • .
• O manta s ă !acil atâta hodoro
la

geală • ?

• Păi cum să nu facă?. .. Dacă
mă aflam şi eu ia ea!! •
Bodtil• îosema.te
;„. · Alb
ma•.

,
••
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acuaş dragoste - şi treplal, treptat,· "(i
Scrisoarea unui prieten
ajunge la ale mai frumoase sucase.

D..J O. Micu redactorul şi administratorul
fn credinţa cd ve/1. lucra cu aceiaşi d1nroste
nostru. plecdnd ln armold, t nes•oii de a se
pentru apan"ţia lui, ud rog sd primiţi since
retrage dintre noi.
<ill! '11'.k UJl1ri rlL fr= $Jlt:rL't'PdstrtJn.d cele mai frumoase amUziii
i iles
. şi . se pr<iiatll sabj diferite lor-�•. Schim·
pămiatului cam la I m. I 1/,, acest ele;
Q. Micu Delablse,li
·
pre munca. şi zelul cu care d-sa a conJribalt
barea acestor forme · se numeşte meta mor1mpledJci s1 se urce aceste Jane sin
15 NoembrU 1932
la reuşita acestei foi, li urdm ace/aş suaes
Iod; adie! insect�le fie oul, 0111 se cfoalll giadaci ia crengile pomilor.
şi ln milit4rie.
ceşte shl(Dr şi dl� ele lese a.a Yierme.
(urmare lnpafi.na IV.a)
Pubtkam mai jos scrisoarea ce-am priâ.
g
mit-o dela d-sa cu aaas/4 ocazie.
NlHAng ce-am fost-abia acum
Onorat comild,
Incep sl prind şi eu la minie
Bin-.,,oi(l a ma considtra demisionat dU.
Clnd am a1"nils sdrobit de drum,
SI ne Iep
' ldlm nlravui• de vrem sl lrllim cu b ine,
postul de redactor şi administrator al acestui
In lumea unde nu se minie.
De vremi s'avem tihnl'n viatl •i sl nu ne'njnre nime.
ziar, fiind nevoii sd plec pentra salisfactrea
·
suvitiului militar. Odald cu auasla mi.am
S'ajullm ; pe cel ce cade şi sl-1 fim prieten bun,
In visul meu, tn poezie
înaintai dimisia şi din consi/Wl de adminiClei lmP,lirltla mare, se clşligli greu acum I
Atila sbucium am turnat I sita/ie al satield/ei culturale din localitate.
Mi-era deajuns o bucurie
"{in sd aduc cele mai cdlduroase mul/u·
Sli uit c'am · cit m'am sbuciumal.
Sl fim bllnzi ca mlelnfeii... buni la suflet toi ca el ;
miri tuturor confraţilor, tutu101 sprijinita1ilor
Cl de ml, altfel tn vialli, vom fi chiar nişte mişei.
De-aş fi ştiut şi eu atuncea
abonaţilor şi cititorilor acestui ziar pentru
Jn desmerdliri sll te alint!.•
Ne vom pllnge de neca%Ul'i, de orgii v
�1 Ulmblilliu,
dragostea cu care au venit aldillri de mflNe vom pierde chiar şi" stima şi credlnja'n Dumnezeu !
A zi n'aş mai suferi atlla
carea noaslrd _ contribuind foarte muli la
De-aş fi ştiui şi eu sll mint.
progresul ziarului- care a deschis a largd
Laşltaleal este calea, care duce spre pieire,
pdrtie d• cui/ard generala ln lumea cili/oriAzi siau în nop!ile cu lunii
lor - mai ales cei dela sale.
Nici dec.Lu nu e poteca ce duce spre nemurire...
Şi aminlirele îmi string.„
Nici un ziar sau revistd, n'a pdtruns ln
Şi la fel � fi minciuna ce'o strângem la pieptul nostru„.
Şi plân·g ln Inima-mi nebuni
lumea cititorilor dela sate, crz acest ziar şi
C'am fost allla de .nllâng•.
Ne va'nfr.nge
conşliinja şi din om va face monstru !..
'
pentru aceasta sunt convins cd vor vtni şi
C
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speria dusemenea iep rii.

3. lnstd�le vdtdmdtoa -e. Ele suot multe

Năt

n

Vorbe infelepte

4

portului nostru in tarll. S'a cântat
s'a slllvit şi s'a exprimat prin graiu
insemnlllatea acestui ml1ret act.
Mare bucurie li fost atunci în toati
ţara romAneascăl mai ales în Ardeal
cll de moli aşte�tau ei pe Regele
desrobilor. ln Ip ate bisericile din
tarll s'au înălţat l rugăci uni, în toate
şcoalelP. s'au făc�t serb.ll r l, prin care
s'a manifestat bu f uria şi toată sufla
rea româneas:ă , a mulţumit celui
Prea lnalt cu u l)'li ni şi cântece de
slavă.

l

Sunt multe mqtive care au con
tribuit la alegeri!& acestul oraş,
Alba Iulia pentru1ca să se slivâr,ea
scll actul lncoro�llrel. Aici a fost
strllvechea cetatd a Dacilor apoi a
Romanilor, numii Apulum, reşedinţa
comandantului o'llrilor romane din
Dacia; aici s'au lipirii cele dintlli

�

cărţi româneşti, aici în anul 1599
Mihai Viteazul a intrat triumflllor
după victoria câştigată la Şelimberg,
după care la câtva_ timp s'a înco
ronat ca;Domn al Ardealului, Mun
t eniei şi Moldovei, unire ce a fost
pentru scurtă durată, dar cu o mare
nlldejde dt! a se înfăptui în viitor.
Tot aici a fost locul dP. martiraj
a acelor ce cereau dreptate dela
asupritori. Horia şi Cloşca au fost
traşi pe roată, iar la 1 848 aici a
fost înrhis Avram Iancu cilp!tenla
Molilor.
l n ziua de 1 Decembrie 1 9 1 8 po
porul din Ardeai;· Banat, Crişana şi
Maramureş în frunte cu conducll.toril
mişcll.rei curat româneşti, aici a
hotilrîl unirea pentru totdeauna cu
Patria- mamll.
Coroan11 nu se pune d ecât pe

capul Suveranilor popoarelor libere
şi stăpâne pe soar!a lor.
lncoronarea este simbolul Suve
ranftătei statului nostru şi neamului
nostru.
Prin ziua de 15 Octombrie 1 922
s'a sfintit un mare fapt istoric, prin
ea s'a pecetluit voinţa tuturor Ro
mânilor de a stăpâni in vecii veci
lor provinciile romane.
"
c u adâncă pioşie, gândul nostru
să se îndrepte către marele Rege
Ferdinand, care în clipele hotărî·
!oare, când trebuia să se împlinea
scă acel vis, acum realitate, a jertfit
tot ceiace - L lega de ţara natalii,
ru fonia prin sânge. amintiri din co
pilărie, punând mai presus de toate
datoria fată de Patrie
Şi acum fiindcă noi suntem Ieri
citii, ce trăim în acest timp, când
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ţara ne e mărită. ajungând ia ho·
larele ei, pentru care ne-am fră
mântat de veacuri, frumoasă şi bo
gată în care f r a I i i noştri
sunt strânşi grămadă sub ocrotirea
aceluiaş Părinte, gândul nostru să
se îndrepte şi către Marele nostru
Stăpân M. S. Regele _ Carol li, ru
gând pe cel Atot. puternic să ni-L
tină sănătos şi să stăpânească cu
bine şi cu pace, spre progresul no·
stru, mulii şi fe r i ci ţi ani.
Trăiască �omânia una şi nedes
pllr\itll .
Trăiască M. S. Rege l e Carol li.
Ioan V. Balan
iav.ll tător

NOTĂ.-Consoltat •lncoroearea 'i semnificaţia
ei•. de i<ldo.fescu Codio.

•
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CE E�TE

Atâta

VIAŢA ?-

O LAS UL NOSTIW•

putem, cât ştim *)

Legea conversiunii

ce o m u l vede lum:na
�eproducem după zia nil •·CuvAnt
Aşa g ăs ueşte spusa u n u i învăţat
ca să treacă pria două
greşali şi e adevar.at atonei c! atâta Moldo1'eneac• cuprinsul acestei legi
şi avem să vedem cll� t plinii de
vieli şi smirne :
şti e s' ao vor b a românului : .AWa care este îrilocmlt aşa :
adevăr. Nu vom vorbi în direcţia
L Este Jiata aceasta de pe p ă
ii d u ce mintea şi apoi, atAta faCf!•.
Iii tfmp de un an şi jllllJ'ltate:da
că acel ce are for tă în muşchi şi
mânt, care ; poate varia în pr iv i n ţa
Cu aceste bâlgueli din c4rţi,
duratei, adică poate fi şi m ai scurtă ştie sli mânuiască paloşul sau.pum alte ţllrl nu si m t aşa g reul de· utăzl tornicil, cari au dreptul de a Intra
nalul, are puterea şi deci dre pt ate a. pentru c§ plu ga ru l de acolo. pe brazdl în conversiune, trebue să se îoţe
şi mal lungll, după cum ii este d at
Oândul ni se îndreaptă către ma . cu cartea în mânll aflll mu lte dela leagi cu blincile Ia care sunt daiori
fi ecărui a , ş)
asupra felului în care îşi vor pllitl
sel e noastre de plugari unde anal
ea, deci ştie muite şi poate mult. ..
2. Viaţa ; de după moarte, care
Am avut ocazia s4 au d mărturi datoriile. ln timp de o jumlltate de
este vecinici şi n u se po ate schimba. fabetismul încă mal fiinţează. gustu l
cetitului e socoti t ca o po vară min
sirea unui gospodar, care d eab ea an datorn'cil tre bue s!- şi preschimbe
Ea este aşa cum şi · a pregătit-o fie
tală şi i dei a că •Ce- am a puc a t de
acum la o vârste atât de în alntatll politele şi în acest timp, na vor fi
care în ti qi pul cât a trăit pe p ă
mân t, adiclt fer i ci tă ( îm pă ră ţia l u i ş t iu, atât pot şi fac • fot mat dă1- a aj un s să cu n oasc li adevarata cale urmăriţi pentru datoriile lor.
n u eş l e.
de u rm at în viată.
D u m ne zeu
�aiu l ) s a u nefe r i ci t ă .
Se preschimbi polljile nu m ai la
Oare de aceia trăim noi să duc m
Până acum • - spune -e l - .am blin ci ; cele del a parti cul ar i nu.
( i mpă rătt a lui Sata n - i adu l ,
o
v
i
a
t
li
în
t
a
i
u
l
zilnic,
f
ă
r
ll
dorinţ•
fost un fel de m o t, viu; iar decând
Viata de 1pe păm ânt este un ogor,
Plugarii cari au mal putln de I O
de mai bine? Trl!im o spumă de
am început sll citesc prin c!rti sl
omul este cel care seamână. iar
h ectare pământ vor fi scutiţi de t im 
viatli
pentru
a
n
u
ne
da
seama
la
mai ales cărji scrise de Pr. Trifa')
fa pt el e lui · suni s ă mâ n ta . Când a
bru la preschimbarea pol iţllor.- ln
sfârşitul ei de ce am tră i t - o ? Nu.
o nouă vi atll am început•.
sosii cli pa mortii om u l u i , înseamnă
această j um ă tate de an datornicii
că a sosi t ! toa m na viet11 l u i, când Nu este acest a scopul vieţii şi gl a
l n o ri ce îm prejura re, omul ştiind
vor pll!ti o dobândă de 4 la sută.
sul vremurilor prin cari t re ce m
t re bue şte c� să-şi cu l e a g ă ro ad ele
cât mal m ulte, reuşeşte sll-şi a si 
Cei ce au datorii la obştllle de
Timpul de fată ne i m pune sli gure un trai mai bon în vi itor,
mu n cii sa le�
cu m plra re se bucuri de a cea stli
desch·dem l arg portile sufletului şi
De sine Înţeles că dacă omul a
pentru el şi copii lui; ia r acolo unde
să ne stea trează în minte l u m i n a săllişluieşte întunericul, greutăţi a parte a legii. Deasemenea şi obştil l e
semllnal să )n ân lă bună roade bune
de cumpărar.e pen tru d ato rii le c.ltr e
cunoştiatei de ce esle bin e , frumos pasă din zi în zi.
şi frum oas� va culege. iar dacă a
Credit ul Ipotecar Tranzi tori u, făcute
şi folositor t u t uro ra. .
semănai sărhântă. rea rod u ri rele v a
Deaceia •Glasul Nostru> , caută lnainfe de 1 929 pria cumpArări d e
,Mai multă lumină"') a zi s cineva
culege clici i: O•ice pom se cunoaşte
să ducă in mijlocul plugarilor �o pllmâot ş i păduri.
că n u m ai atunci vom eşi d i n mocirla
duptl. road<l� lui, ctl. nu se poala cu
mâni, fă cl i a de l u m i n ii pe llărările
păcatelor şi neşt i i a tel noastre. Nu
Cei c ari nu-şi preschimbă 'pol i 
ltge smochine din spini, nici stru
viitorului de aur, al scu m pei noa
m ai atunci când omul însetat de lu
tele în timp d e şase luni vor pierde
guri din md,IJcini • Luca 7.44.
stre Român i i. Deci să ne s i l i m a
mină, îmbogă!indu-şi co m oa ra sufle
A ş a dar, j ai se m ănat în viata a
î n văţa ce ne s pun cărţile şi sflltuitoril dreptul de a intra în conversiune,
tului cu s l ova sfi ntei cărti d�tătoare noşt ri de bi rre li atunci plugul m inti i
Du pă aceste 6 l u ni, timp în care
ceasta vrăfmăşie, lăcom'e, curvie,
de puteri, de imbolduri la m u ncă
furtişaguri, ' betie, gâlceavă, necre
va desteleni ogo ru l sufletului rămas j udecăto ri i le vor hotlirî ci ne are şi
p rice pu tă şi curată , vom ajunge la
dinlă, hulă" etc., în împărăţia vră j 
pârloagă, ş i o viaţă nouă ne va cine nu are dreptu l de a intra în
conversiune, cei ce au d rept ul de
m a ş ul u i vei m erge, c ăci lu i i - a i l i m an ul m ânt u i ei .
surâde.
Unii o am eni zic că cele c� spun
a intra î n conversiune vor trebui
sl uj i t în vi a ţ a aceasta.
G. .A.lexandrache
să preschimbe iar pofilele dia 6 în
Ai s e m a
1n at cjragoste, blândete, cllrtile sunt n işte bâiguel i • al e u
Coroam--Contuţa
�)
Baeoo
6 Juni timp de un an. ln acest an
bunătate, Jililli. cumpătare, s fatu ri n o a ce c•ulă să câştige bani pe
I. 00ethe
cei ce au m ei putln de I O hec ţare
2. R9dactorul foii •O-stea Domoahai• Sibia.
b u ne , credinţă , nădejde e t c., vei ete-. .\cesti::i com it cea m a i mare
""""
"
""'"
"'"
""
vor plăti o dobândă de 4 la sotă,
m e rge în î m pă ăt ia l u i Du m n e zeu .
far cei ce au mai muli vor platl o
ln î m pă t a Satanei dai de focul
V i n o
dobândii egală cu aceia a· Bllncei·
gheenei, u de •sie •p 'ârzs şi .s:râş
N alio na le.
Vin. sli na-alintlim ln murmur, de izvoare care curg,
nlre din dl ţ •. • M at ei 1 3. 42. iar
ln!rll în con versiu n e d e drept ;
Şi sli ascutllim cum toacll, în deal, talanga ln amurg.
i n i mpă ră tl
lui Dumnezei: dai d�
a) Plugarii cari
mol puţin- d1"1 ·
Vino,
sA
privim
deasupr•,
i.mJUastra
bolt'aJbastrll.
fe rici re ve9nică pe care o·chlul nu
10
h eda re ;
i
cum
lun'aruncli
raze,
printre
ramuri
spre
fereastrlL
Ş
a vă zut- o, urechea nu a a u z i t- o şi
b) Propri etarii de pământ cari au
i n i m a ta ml a si m t t-o I
Vino, iar, de-mi spune taine, corn ml-al spus de a!Atea ori,
60 l a sută venituri dia agricultµr-A
l nte le ptu l Solomon văzând că deşi
Când vrlijea tlicerea nopfii, trilUJ'i de privighetori,
s'.aa dacă 80 la sută .din · datoriile
avea suit:. dll femei. naiste luxoase
:)1 tarz;lu. 1;&nd · lnnecandu•ţl an suspin, spaneai ci. pleci,
CUni· nimtinl ' nu a· m al -v'llziit pa:nli .
l or sun( datqfjf agricpfe ;
Ne
furlt
din
gurii
şoapte,
sborul
unor
lilieci.
la . e�; ave,H de asemnea neînchipu
c) Preoţi i, învă1ltforil. micii me
ite, ·ca toate acestea nu putea să
seriaşi. absolveajii :ii c:oalelor dc·agr!
Vin, cAnd ceru-I numai stele şl-1 de Dori plm8.ntol nins,
se simtll Jerlcil com plect io lu mea
Sll. cll.dem plltrunşl de farmec, to invinsll., eu tnvins.
. culturll, func\jonaril comunall·Şi pen
aceasta, 8 stri gat pl in de desp e ra re :
sionarii care au m al mult de I O
Şi cu ochii duşi ln noapte, sii mai stau pe glndurf dus,
D e iad a til
zi l ei , trebu�
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• Deşul4ttkzea
dtşertllcianllor, toate
sunt de1erlllâuni, a/aril de credinţa
ln Durnn•�•u şi de ptl.zlua poruncilor
Lut • . Ec lesi ast 1 2. 1 3.

vi aţa pe

urtnare, i a seama bine la
dar e o d u ci creştine, căci
se poate ta chiar în cl i p· a urmă
toare să fl i c h emat in lata judecă
tcirulul suprem, ca sli- ti dai ra po r
tul de fdtll cum ai l u cr at în v i a ta
aceasta d� pe � ă m â n t I Nu amâna
îndreptare� din zi în zi, să ou te
trezeşti prl!a târziii !
Pria

Pr. Ioan Dllnll.illl.

PAnll ce coboarll.'n zare ,1 luceaflru'n

hectare ;

apus.

d) Datornicii împroprietăriţi firr1
d re ,, tu r i dep li ne de propri etate .
Cei dela punctul b ş i c ou vor
beneficia de această l ege dacă nu
au o avere neagr ico lă care întrece
quantumul datoriilor agri col e •i dpcă
nu au fost i m puşi la i m pozi tul agri
col înainte de I ( a n uar 1931, sau
dacă au dobândii plimAntu l du pă 1
( a nu ar 1 93 1 .
Cei cari au au datorii mai mari
de 300 lei la h ecta r nu lotrA în

basme, zll.rile cu-al lor afund,
Ale mirilor lnlinderi şi comorile ce-ascund,
Numai ca sll stau cu line, stele de pe cer sl-ti numllr,
De-aş putea, fi-aş da ca'n

Clnd zimbind, le-apleci sll.-fi rezemi, capul lll.u, de

al

meu umll.r.

OH. FILICHE

Doină din Moldova
Om bltrln fll.rll necaz,

Frnnzuleanli de agud

FAntlnll. fll.rll. cll.rll.ri

Cine, Doamne, a mai vlzut.

Voinic fll.rll. soplriiri

Cine, Doamne, a cunoscut
Grlidinli

flirli

(culeasa de T. P1mlil)

Dragoste flrii mudrllrl. .

p8.rlaz

conversiune. ari c!te hectare de
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INCORONAREA
I

la ziu a ide 1.6 Octo m b rie a. c.
s' au împl i nit 1 O a ni dela încoronarea
Regelui Fdrdinand l mpre un ă cu so
jia Sa M. �- Regi n a Maria, la Alba
I u li a, ca Rege a tuturor Rom âni l o r .
Provide�ta a dispus în depl i ni rea
acestui ma:re act, ca o u rma e a
vi ctori ei câ�t ga te în m a re le răsooi,
la bază f i i b d întelepciunea Marelui
Rege, ch 1 *zui nt a tuturor conducli
torilor precu m şi s acri ficiu l vieţii
celor 800. QOO e roi căzuti pe câmpul
de luptă pentru î nt regir e a n eam u l u i

r

r omâ nesc .

Dacă regaFtstea a venit la 3 ani

d u pă ţndep�nde ntil. era şi firesc ca
aceastil �ţoron are sll se prod ucll
şi s'a înfădtu 1 t la 4 a n i dupll desro b i re a fra li t o r s u bjuga ti .
.
l n pat u !zile s'a de sfă şura t săr
bl!to rire a al::e stui m ll re t act în care

r

t i m p sufletul tuturor �omânilor

umplut d e mu l ti! bucu rie.

s'a

Iacă de mai înainte s'a înllltat pe
loc ul unde Mi hai Viteazul clădise o
bi se ri cută . mai apoi distrusă, o bi
Eerlcli- caledrală, în v ed e rea acestui
mare scop şi lângli ea
un fr u 
m 6s pal a t re gal , iar între acestea
cu câteva zile mai înainte de înco
ronare, s'a ridicat aşa zis un b a l 

dach n, a di că un a cop er ăm â nt de
mătasă. fo arte fru m os ara n j at.
Prima z i de 14 Octo m b ri e , a fost
începu t ul slirbătorirel pri n aducerea
celor trebu·toare in v • de re a celebrli

rei, ce urma a se Iace a li-a

zi.

S'au adu s . cele două coroane, una
d e otel pent r u Rege le Ferdinand şi
cealn1tă de a u r pentru M. S. Regi n a
Mana, care au fo31 pr i m i te de (nal
tul Cler şi păstrate în catedrală.
Io z:ua d� 1 5 Octom b ie, s'a aă 
vJ!rşit un serviciu
el igi os pe n t ru

r

r

pllmânt

slinjirea coroane l o r în lata Uege lu i
f!"rdinand a M. S. Regi oel Maria,
fiind prezen l i Auguştii Lor fii şi

Fiice, membrii gu vern u l ui

de

turile celor prezenti au izbucnit urale
n•sfârşi le în sunetele clopotelor
tuturor bisericilor, bubuitul tunuri
lor şi sbArnâitul ae rop lan elor, care
sbura11 pe deas u ;i ra mulţime! spre
a co m p lecta entuziasmul de bucurie

atunci

câpiteniile militare şi civile precum

toţi Trimişii

st a t el or a l i ate.

D u p li s l u j bă toată lumea în fr u nte

de

Suveranilor

aşezai

mantiile,

care

l egfu i to ar.e de
at u nci , au în m ân a t coroanele, mai
î nt âi Regelui Ferdinand, care Şi•a
aşezat-o pe cap şi pe cea de aur,
R•gele a aş ez a t- o pe capul M. S.
Reginei . ln acest moment din pleppreşeqintil corpurilor

https://biblioteca-digitala.ro

toti

cuprinşi.

Prin

înmânat coroa nele •. dupll care Suve·
ranii au mers şi l e- a u depus în pa

pe u111eril

după

care erau

frumoase cuvinte şi cu adâncă emo
ţie a răspuns Re gele celor cc: l-au

cu Suveranii au eşit din catedrali,
îndreptându.se către împodobitul bal
d achi n unde au luat loc Suveranii
înconjurati de armatr1 ş i foarte moft
popor.
Solemnitatea s'a con ti n u at aici.
Doi generali au

ar avea.

·

latul r egal .
A urm at ospll\ul la ca re a luat
parte în tr egul popor adunat pe câm
pi a din fata bisericel, dupl! care Su
veranii au primit d efil area trup elo r.
Io z i l el e următoare de 1 6 şi ! 1
Octo mb ri e, Suveranii cu tot alaiul
au privit· minunatul

înfăţişa
dia

da tele cele

cortegiu, c:are

mal

de seamă

I stori a neamului n ostru

şi

a
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Redacpa şi administraţia
Soc. Cultural! ,Iuliu A . Zanne•

.

Com. Bllseşli - Jud. Fllciu

Foaie culturală

cu

informaţii şi îndrumări pentru popor

agronomi, preoţi, etc, etc.-cărora
şi pe- această \:ale le aducem căl
duroasele no*5tre m ulţumiri şi-i
rugăm a ne oţiora şi mai departe
cu pretiosul d�lor concurs.
O aceiaşi blină primire a avut
. Glasul Nostrif • şi'n masa cetito
_
nlor cari nu ; odată şi-au expri
mat cuvântul lor de recunoştinţă
pentru bunele : sfaturi şi nenumă
rate indemnuţi ce li s'a dat cu
atăta dărnicie iîn coloanele acestei
foi.
li asigurăm ţă vom continua şi
mai departe p� aceiaşi cale de în•
drumare şi întărire.
Plecat din F�lciul Cantemireşti
lor, .Glasul N?stru", acest sol de
înfrătire culturală' a străbătut
mai toate ung�iurile ţării şi ne-a
<idus pe aripile sale salutul atâtor
confrati cari pe alte meleaguri ale
tării, muncesc pentru aceiaşi cau
ză sfântă -aceill de a aduce măcar
un dram de mliltumire şi'n sufle
tele celor multi cari ostenesc p e
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CĂILE
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Sub conducerl!il anul comllel 11 Sodelilll Cullurile „Iuliu A. Zanne" din localllale

70 Jel

Jll bonaMonf•I se pllfotf• ln•l•t•
Jla••dwi tl reci••• tlapl. •••olatl
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a d nde inltnţani·Ult
vusul
de
a
i,
de enud,uurgi,l ilmaie valn.voloearte pent
!impureailenoastrll
care a nţaeti noastre: ntgru e aştiumint!nuce vomsens.c•rlse crtitedapd
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moarinainltdude
şt
am
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m
-f
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deotnll
u
în
mai
naştere,
-singara atitudine,ar lrtbal
sll
o
are
şi
(ldeg'zi png!Jti pe cei dt mâsimit ntvoia

Decim. avem
rea, mila şifa/ajut11 orarea 1tcie complltimi
p
rocd,
ce
la
{d
n
i
l
t
ş
car:
şi
atenţlt
cultiCât din mai muimle ip/Jbi1rţu.i vmlnd
gd
pr
i
e
Ş
a d foaie cuiura/11nt .O/vinaesulşi chiactNapuidetllegoicartsm.tragedin'aie/J,armare
!iprinre auast/J
d rtal4
la lnun
comundşi
e
Nostra".
batierea foloslioartiaoamenUar
r
rtatiz
a
11a
de
nom
St cerepringrsll,
de
nte t şi gres.
r d. trebursc
problemele ei aşteapl
ri cdrela realeizare
avant
a
jioasd
rillnrţat detnJlam, _natcutura,„ a
11al znate vi e lipsa; lrt bat a- prtrum
şi dt a cucui, şifocontfoiribue tsJeuaipeaira-·âi"ofi
tgolsmu/11itn!Titi / -care
ce P'rgrtsul
sd: cuNos
ap
a•
r
l
_
contribue
cea alntre1:
mare de oa•.
I Glasul Nostru f4rtl
i, p al binele menivllt4Ellmdtoaces.:re,oşidece mal
a
p e t hu
o'realtizeartaţ �idorinţ
capabielolirfoldeosita oare
pa
i
şi
apiriţle
ite st pat realiza nu
t
ctl
lt
i
eta/l
d
consf
totupl ne /actblnt, cdtovaat1progrtsa intmalrel>priuin/atn t - pot fi cdrtia culturalll ca .Olasal Nostacru•. st naştt
ţl e ce se vor pune cale.
lntreb•rta :
voi
subiect,
rdutalea
lalşi :fucare în şi Scrip t aulbiciuind Îtf1ca1oranţa,
d asapTa
privireCegeneral
inctl
u
l celor
toţi
l
O
!}
sunlt7t
rea
dare
ugrdvind
.Vtniţi pe amdin e voiaşi ptnl
umilirţai. ne s/Jdtşle ln m pen
stanţlli.nc@obi
mart foloas l-pen
mal•Saluili - din
runţaedi
realizareaulprOf!'man'
truSant,
d
Cântece din Ardeal
lnvdţaţiru bircartuirealnduurifiecarel, pentrumanceoc
ftanvinşi
pent
r
cacerl
pentra
gerealo
,
de
rtazdr . -lla opere
Artiştii care lnlucna/uni
preund
m
ceilalţi muncilafdrtl sgomot
cula vindecarea
cdl progrtulal
şior deciintşien·
ţloneazaactsftsd mearga
ce,Ol!JTsalgrupaţi ln Sdfoiimtarculgdturalpte
calea cinstecii.tisitonricuilortlltil şi amumuncii;t
easca. clipe dt a dartrel,
sa/slllelstdrntascd
pentraltu sufulnţi!e ntvdzale rubdna

al i acum, tn
Ţarlil
urma plugului pentru hrana noas
Cu numărul de faţăJ. foaia wGlatră a tuturora scoasă din bine-cu/aţll, art
sul Nostru• împlineşt� un an de
vântatul pământ lăsat de Dumnezeu. gîi r le ,
a
aparitie !
Acestor confraţi le răspundem
imprejardrt rel
Pusă în sluJ"ba unuii crez cultucu salutul nostru şi cu toate mul
se o/14.
ral, acela de luminare, întărire, şi ţumirile pentru buna primire şi în
vârsltl a
Cel
înfrăţire a satelor, această foaie totodată pentru buna recomanda
f.Jţ!1 d• prefaceri. Se
pur culturală a întâ/npinat încă ţie ce ne-a făcut-o lin lumea ceti
tarilor de prin acele părţi.
ine.
a
dela apariţia ei - o unanimă simln cursul unul an „Glasul Nos/oct
lot
şi
palie _ ceia ce-a �onstituit
.
tru" a realizat atât cât a putut
presuportul de rezistenţă morală a
din programul ini!ial _ şi nădăjll
o
conducătorilor ei în �remea când
duim a fi mai norocos în anul ce r. tlrea ca atât a
serio s şi folos1toore
păşeşte - dar ceia ce-a făcut, a
din punct de vedete material
aveau 4e luptat cu crâncene greu- făcut-o cu toată dragostea şi cu
tăti - această foaie . nefiind de toată buna-voinţa de a fi cât mai
plăcut şi mai folositor, tuturor
ie
o lnl•nstJ eco
nimenea subvenţionat l la mij loc,
cetitorilor săi.
I
res le
l
o esul ţdrli
timp in
nefiind decât doar af1 onamentele,
elncheind un an de apariţie, v
rem a i - ct
plus contribuţia direqtă a 2-3 în- dem în acelaş timp şi- ceia ce-am
văţători şi a câtorva! oameni de
făcut da·r şi ce mai avem de făcut şi zolvatt, - nu
se c
E ere il io creştere
bine-cari şi aşa îşi ·ayeau destule găsind încă destul imbold în su
'
. ":i' • · : fletele noastre-şi destulă îocuraÎn direcţia and.e se simit mal
greutăţi · pe capul l o
i
are
din
partea
iubiţilor
noştr
cele Jeler.te
mare n . oia şi
Norocul nostru_-di acest punct j
cetitori din adâncul inimei zicem :
de vedece...aJosLtipo · . 'LJa . i: ;µ-e _
'1f.!!uesc desmorţ!M.JLft?IEl.il!,�,,....�„ .„ .
--lnainte; fot înainte!;;· · - ·-ca
am tipărit foaia-d-1 .· Peiu-BârFiecare are datoria sa
GHEORGHE ARTENI
iodlJtor
eulaustci
poat� la
Iad-un o m de înimă care iotelePreşed. comiLde coadoeen ol .....n loi /arate • O/asul
cdcl rin
gând frumoasele intenlii cu care
la rogrt S şi
st
am plecat la. drum, ne-a făcut
având ln vndere cil . Oiatoate inlesni�le posibile ca să •
sal Nostra• a lncepat sll rdsane aputem apare i măcar .cu oarecare
,Glasul Nostru" este cantul
Ce rlsunl 'n deplrllri,
regularitate îb tot cursul acestui
roap ln roate ung i rile ţllrll.
Ridiclnd ln sllvi aYlntul
- lmplinlnd un an
Aetast4. foai
an de zile.
Unor njnicl luptltorl !
Dacă din punct de vedere ma
atriJgdnda-,t s m tiile
de
•Glasul Nostru" viu rlsunl
terial nu ne ; putem lăuda c'am
mai /rcmccu #
Pe la Tetrele slrace
sd credem
stat aşa de ; bine, din punct de
Cl le-aduce-o vorbii. buni,
De iubire şi de pace.„
grtatd·
biru;nd
lns re mal
vedere moral ,avem satisfacţia să
constatăm că : ne-am găsit pe un
ln
I
Hrana lor e flirl saţiu ;
drum bun chi�r dela început, do
Dar le-o tntregeşle .Glasul",
Când citind din spaflu'n spatfu,
vadă , că aceaŞtă publicaţie · a fost
Hranl'n suflet la lot pasul
fac. o
R•ftrindu·mtl la
îmbrăţişată diq primul moment de
.Glasul Nostru• e progresul
atâtia oameni ' de seamă, printre
I.
Altoii tn suflete,
colaboratorii noştrii numărându-se
Prosperând sl schimbe mersul,
su/J
ac /u
- Bacdţl
parteJ!.
Tronând : dragoste, virtute I„
profesori, doctori, ingineri, publi
noa
t /Jră
l
G. ALEXANDRACHE
cişti, scriitori, ! învăţători, studenp,

j

Pentru pJugarl. fi ele�

A.pare de două ori pe lună

Dul>ă un an

E

.

Coroana-Constanta

minţii noastrt f

ca inunslliltta

a ptitra

gdsl un

Creatorului

viaţa,

tkvtnl

c

şi de

te

pa

ost

şi foia

înţeleaptă, u
unii
d< alţii

deci

sa

lnl41urarea

egoismului Şi
altruismului.

varea

arlgind

eristll

sau

stl

o dorinţll

Prin

stt

e

c

com-

egoismului;

dorinţe constitut

o aitll

nţa,

do

act·

un act

a

pro·

in mijlocul

lntreeii tJmenţrl,

canoqte

la

wsl ariaştle ei

do-

o cdrm uc
a sl4p4n l

şt itgiU

" '·

fa*.

„.

•

.

, „

ir ��'
.sdJ,Oif

- #
FH!!!§�g /.P.',l!l! .'!!!!/1r.(!,· !fbHE f(i. Hll
nam4r din
tn
fie
diR si.tuaţia inferwarll
#
tTdi nullUU tn
ignoranţll, tr, bat ca aetşti oameni sa
devie c nş i n i
con·
realiza lnvingerea
un isvor de darere

lacra la

ameniui inlrtg .
Şi toaJt aus a
cultur� - alt

li.

mijloace

şi o foale
estea

Tot odatll ca

anui seriilor?/. •

Cart estt ch1marea

i or
rosll . - încetai
stl disoar4. Z

lt /act

lld

safltl
sufuinţelt altora.
de

pricina mlclmti

stra,

ţ

ct e/

-

rodnlcd.

plecau spre o

zi

Foae verde de mohor
Bate murgul dio picior
Să-i da u fin şi orzişor,
Sli pun şa ua b' n i şo r
Să mi du c unde mi- i dor,
La mll.ndru)a ;fo de mu lt
Că ou-s câine ca s'o uit.
Să mă duc unde mi-i drag
foaie verde foi de fag.

foae verde foi de fag
Când aveam p e nle drag.
Plecam ziua'n aslinlit
Dimin ea�an răsărit.
Plecam noaptea înspre zori
Şi z i u a când mi- era dor.
Dar de când am dragă'n s at
, Z•ua drumul ·nu I m ai bat,
Că este drumul umblat
De crainici de l a ' m pă ra t
Si mă pri n d mli duc legat.
Şi suni crai nici cu arcane
Mă pri nd şi mă lac catană.

foae verde şi-un dudău

Cit ai fost bade, flăcău
Te duceai la făgădă u
Şi pe bine şi pe rliu.
Beai trei zile sub frunzar
Cu fete de gh i n ă ra r.
Nici nu v en eai pe la m i ne
Par'că li-aş fi fost str .lnă.

foi de nuc
de nu m ă duc
Tot am s e m ne de haiduc.
Am cal bun şi flintă bună
Ciad ţintesc cu ea rll sun ă .
Cind ţintesc cu ea odatA
Tremură pădurea toată ;
Când ţintesc de două ori
Fug fiarele codrilor.
Dar unde-i Oltul mai lat
Am un drac din cer picai
Şi ml'I ţine ca legat.

egoismului,

mdngâert şi dt
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REMUS VERNEA

cdnta e.
vor
rtlefor şi

toţi

progresului.

au

Pe

foae verde
De mă d u c

Notat :

sirea fot/dor

fo

Chemarea

lo

criitoril

lnfllpialrea

noastrd.

foaia

s

·

şi

a

jarul
Nostra· <sit :

clipe

sd procure

lţamir

dt

uitare

o l�ri71/l de lpduicşart

şi

Preloenre dupl

ite

V6ill e,ti.

altora.

şi

I

Simiooesca şi I.

Al. Bra:tesca

Ioan D. Sandu
Stud•nf

TOADER JACOTA

Dupd

indtlungaie şi

n.tlnchipun

şi greie sufi�, 1n dPTUMaţa
ţ;,,14

Octombrie

dbl

grn/i«Jar

IT1llTi

de

3

1p32 la orde 5'"a. m. s'a stms
•r� .· neo/Josltaifi mau iabiisd
zilei de

TJader oi,:_jaeo14 din safJJJ Vdieni
jacflţa./ Fdliia, fost 11ZllUd vreme primar al
t11numzl Btlfqti dUi aast judeţ.
lnu•lrat bi o piltue de miuu:zt. drosebil4
şi az an spi{it dr iniţialiPtl az11> rars'a vtlzul
el st faa liţ foarte scart timp stimat şi as
cultat de ffi aed cari 1-aa canosazt şi
aa /aerat az •l-

SFATURI. :t;>RA.CTICE

lntt"o emofionant<1 şi suaes
tiJitl antinlare pUM în eviilm{4 meriieie d..s
invdţ41Dr Vt1leni

tinsalai t6sp4ra4 anI/tind juiea şi golq/ ce

lasil 1n

safalrll

celor cari' rdmtJ.n.

CDVl1nlare d-l lnvdţ4Jor Am!râ Baaueşieana

}arol4 pentru
ldrid FtHda

arat4 ce

'din primai momtnt şi dacd ne

t2l car

rţe

llT1114 sa

soţie nemtlngt1lal4

o

but2lriile şi durerile
22 de ani, precum şi 5 copi·
la i - diJ! care nici un l na-i pus ptind
acam la Io� lai-

e a l(np/lrtt1şit şi

ieţii timp

ş

u

lnmorrr.iiţ1larta s'a

/�cui

Cll un deosebii

tn dapd amtaza ziiei de 6
Octombrie 1932 la bise!ica satalai Vt11eni.
Strvicial I divin a fost oFuial de preoţii V.
Ciobanu T,(iJIDteşti. Sierian Ou/u Btiseşti,
şi loniţ4 diobana Dodeşti.
uremonial 'şi"n prezenţa

roase as�nţz

unei /oarU nume

• .

O mln�"e Dumnezeiască

. I ziare afllm ci ln Banal
De
se aflll o mAnlslire numitl Radna
unde ln fiecare an. de Sf. Maria se
adunl �ulii creclincio,i greco-ca
lollcL
i
Printre! locuitorii comunei Buncar
(HunJed ara) care se'ndreplau pe
tos spre1 Sf. MAnlslire, era o fetifl
jcam de 11 ani, care era mnll din
natlere. Pllrlnfll el au clulat-o cu
b�be. dar tohil ·1n za'1ar
d�torl
nimeni n'au P,utul-o face sll vor

Prip

t
/

Şl

beasc:L Pec ' tjAnd . ridicau muntele
pietros şl;cAnd a drit ID fala mA
nbHrei statuia SL Fecioare Maria
l
p
n

::=.::.t11;:, �== :;:� :;�
l

mas lnmllrmurifl.
.c;;redinla t;e va vindeca•, dupll

cum spune S� Scripturii ,1 numai
Diimn!ezeu fac� minuni.

jocurile noastre
Olim seria
ghicitori.

treia de probleme

a

şi

ŞAR � D A I

N11 se zice Sn

l..aa canoscat ca şi pentra lntreaga societate.
la mormdnl ln juiea ultimu/ai salut d-l
V, Oaţa fosl notar Bdseşti face

apologia

locali, a lnlrtgei populaţii a satului

Ca pii!

da li

I

ai

•
Primii•

1

..,. Imit IHi lnlli d• 1 s!rili

�

culori

r- u m e do lemn
Respectat
� Nedeslăcut
Lucitor
�

�

ltite daa nu mele

şi ultimile iniţial e de sus ia jos
, noei foi caaoscate.

Cupon Ide Jocuri
Nr- 3·
ts octombrie t93Z
"' ' - - - � - •

_,_.1_ . ------·•l.•1

stu ent

Bd.-şti. Oh Dragoslav ldrici. A. Cartu

V
tlioteşli. d-t Oh Nitd

d

BucureşU.

d l NtVtJ.rarhe /acotd notar Sarbi, etc. etc.
DepuntJnd o lacrimd de durere pe mor

mt11'Jul ce/al care. a fost 7oader jacotd din

ie.rit şi amintirea Japulor ale bune să rd
mttnd spre pomemrta numelui sd11 in VECI.
addncul sajletului zicem : Dumnezeu

sd-l

s

Contra beliel

, Aotibelinul Verte s • 2 fl acoa ne

360

.
lei.

�

�

Sf. Dumitru a.

De

jad.-Fdlciu

c. se va f.ice

Valea-lai-Dari•

sfinţirea biser!cei din

sat şi

ln

nuvele

şi sc h i ţe

de

:

Moldon n esc - Chişinău,
li, 67.
Cirligtil - �- ·v'11cea.

Cu:Jânt

viaţa d-sale prntru ca lacruriie să fie
duse la bun sfd,şit şi pe drept cuvdnt

i

e;tul
Îndru
mdr!le date a co.,tribuil şl ca fru moasa
sumtl de 60.000 (şas. uc•) f!!il lei.

B.dol

Costache Arieni cari

Cnza-Vod!, 57.

RAz.lşeşti - Bârlad,

str.

&oaomistul - Bocurrşti, str. Labirint
Nr. 2 1 .
Păt-Frumos-SuceaYS sir. Lascar Lutia.
Poaia Plugarului - Constauţa, b-dnl
Domnita Ileana, 9,
Oorjaool - Tg. Jiu, str. Unirei, 93.

Grai ul Satului - Bucureşti, str. Cor.
nescu Nr. 28.
l nmugnriri - P. Neamt. str. Cana n, 2.
ISYornl Tămăduirii - Huşi.
lndrumarea Vâlcei - R. Vâlcea.
Luc�afărnl Enciclopedic - Bucu reşti,
str. Bo,dan.Voevod, S.

Lnceafărnl Lileror - Brăila, sir, V•·
sile P S1Ssu 23.

Noastră - Constanţa, sir. Scar
67.

�

Bucureşti, b-dul

Răboj - tSncnreşti, str. Aotou Pan, 1 7
ReTi,ta �o„stră - Bâiculeşti-Argeş.
Revista pe n t ru mor.e:li1;area deţinuţilorBocureşu. Ca1ea V ctor1 ei. 88.

1

V . aţa fericită - Bucu
reşti, str. Triumfului, 7 .
Ştirea - A rad str R:o miinu1u i, 7.
Satul - A ucurc şti str. Prelungirea
Polonă Nr. I 3.
Sănătatea

şi

25.

Scntnl Ţă rii

zoianu Nr.

-

Bncoreşli

str.

Bre·

Sontinela Ortodoxă - Bălţaţi-Vaslui.
S. O,. H, - Turnul M !gnrele,. str. N.
Iorga Nr. I S.
Voinţa Şcoalei - Cerniuli, Piaţa
·
UnireI Nr. 3.
Vraja-�ucureşti, �tr. Voevodul D an 75.
Zorile �om " o et ului
Cel a ru · Rom a n aţi

f,„... „ra r.isauode do ce scne.

pe ldngil

Dar asupra acis/ui

�(.�(•�d ln Nr. viitoT.

Drnmlll Vremii - Craio'fa.

Documente

se cuvine toattJ lauda pentru manca

şi s/druinţa depusd -- aummea pr

Reviste şi ziare :

Bărlganul - Bucure;ui strada Pomul
Verde Nr. 1 6.
Catedra - Galaţi, str. Cn za- Vodă, 45.
Regele Carol

neobositul invtJţtl/or d-1

şt,fun Hlubd care şi-a frecat ani din

Poezii alese, edili• li de Theodor Rosen.

Moartea lnvinsd,
Maria I. Bellu.

Banat.

Valturnl Alb• Lugoş secţi

Var în ochi

Se spal� ochii cu apă în care
mai multe bucăţele de zahăr.

s'a

topi

Spălatul ' sllcldor
Bnc!ti mici de cartofi cn1si . şi api şi
se cl!teşte bin e.
Ca � se oai gălalle
So di ca miucare coji de semiate de
in amestecate cu tirâţe de grâu şi ca fi„
loă de gh•ndă mniatli în apă şi !Acute

al uat.
BeJla alcollcii
Pacem să nrse. Să

bea apă cillduţă.
Calea n•agră tare, Amouiac 8- 1 O picălui
în apit ln cozuri gra.e, lipitori l a ureche
fricţi u ni pe corp.

Tusa măgărească

Cimbrişor (ramuri, frunze, flori) 1 O gr.
de apă clocotită. La un ceas

inlr'un Jllru

o l!ngură.

lacra

JJOm mal

� Societatea culluralll <Iuliu A.
Zanne•

din

Bllseşti- Pllkiu

şi-ales

urmlltorul consiliu activ : Preşedinte:

Vice-preşedinte A. Cartu lnvătător
Villoteşti. Membri: Oh. Arieni înv.
Văleni-, D-ra Janela , Mi h al 1 e scu
Ioan V. Balan

învătâtor B§seşti-

inv. Dodeşti, D - ra Maria Nită înv·
Săseşti, C.

Cataaa

student, Vasile

Necula student, Mihai Dima casie
�ul băncii populare şi Oh. Micu
absolvent de g.mnaziu. Cenzori: Oh.

l lârtopeanu agent sanitar Bliseşt',
P. Marinică agronom regional Să
seşti şi N. Manoliu student.
� Cu Nr. v iitor, cGlasul Nostru •
împlineşte un an

de aparijie - cu

ia legătură

care ocazie se v a da publicităţii un
bogat ş i ales material
cu acest eveniment.
D-nii colaboratori,
scrie

ceva

. fl umioică 9 Oct. crt. va avea loc

care vor să

ocazional,

să ne tri

meată manuscrisele din timp.

si: c� ra

M„ria

voind să se

reorganizeze - orice

păreri pe această

Stoeşeşti-Totova

iov.

M 1b ordea

Ca ouoi

cu

Trg. Pălciu.

fi gu rează d-na şi

Transmitem

Pălc u.

şi

d-ra

d·I C. Cristea

pe această cale

si oce rile noastre felicitări şi toate urPriJe
de bine. fericie şi noroc n..oi lor cisătoriţi·

Obiceiuri ciudate /11 Conchln

china

la

(fard

lşl face
el

d/it·· Preme şi li ţint
Sicriul estt o adtvtlrotll
ln

sicrial

acastJ.

Asia} orict ptr$oantl

podoabtJ la casa flectlrui om.
La familii bogate este obiceiul ca
morţii sd fit ţtnaţi cdteva zile sau

câteva

/ani ln castl.

Pofta

:

Administraţiei

s·a primit "booameotul pe qn •ll. de_.
zile de•a urm�torii
D-1 P. Andriescu n•·
ceuji• l in c h mie laşi. Preol loiÎitl Clo·
b an u Dod•st;. Pălcin şi Preot Eduard Pao.I
T4măşeni f.ălc;u_ la u rma a.n.ei serb!ri
şcolare pat1"on11tA de D I Iaaca C. Oia·
'llN!Â\-il p2t�r;! �orl aţel . ex.!'!1mat• de,
domliia sa şcoala dia ldiiel- Pillclu prin"

;

d-1 iDT. Aadrei Buet1reştean u ne·a oferit "
soma de 200 (donă sole) lei - pentru care
lucru aducem ce'e mel sincere şi mal
cildaroaso multomiri. La fe1 tuturor celor
care ne-an plătit abon amentul.

D-1 M;rcea Artenl Dolheşti Pălcia pre•
cum şi toţi ccil a i alţi c�t'gători ai pnomli"
lor noastre sunt rogatl e tte c.omautca.
d acă aa p'imit pach etul cu cărţile trimise
drept premii.

Poşta Redactiei

D-wi Şendrea-Haşi. Man uscrisel e !"
păslTează şi se Tor publica. Aglomeralia
de materi al şi faptul c.I vrem sli lmpăclim
pe toti ne face să lăsam pentru nr. Tiitor.
an. Filiche. S'a primit şi se TO
D

w

publica. Aceleaşi motive oe lmpua ami·
narea peutru alt nnm.lr. Mulţumim de

promi siu nil e făcute·

Poci.ia p tru or. viitor. Mulţum i m călduros·

D-lui Oh. Alaundrache,

inv. Constanţa

eotru cuvintele0fomoa!e ce n i ie-aţi

Preot Ddrufild.fforaa.

ros p

mij locul

ad us şi Tă aştep t.A m cu
veeiţi ic

� Comitetul d e conducere al h1i

nunta

s mpll ti cu l ui nostru colaborator d-l I. Pri.

care s'a ridicat prin oste

locuitori/or acesta!

Iniţiative sta

Cllrli :

30.

„Glsul Nostru• apare sub ln ·

grijir�a d-lor : Gh. Arieni lnvlijlllor
preşedintele comiletului de con
ducere al foii, şi I. V. Balan inv.
preşed. sociellljei culturale ,Iuliu
A. Zane" corn. Bllsllşli jud. Flllciu.

pre;uriml-ln fruntea acestei frllmoase

AM PRIMIT LA REDACŢIE:

•

la Farmacia

ŞTIRI şi INFORMA,ŢII

neala

P

aa i

ţio oţel.

N

Sch •l ul Măg nrea nu, \ .
O ri n tări - M oin a şti .
Pă!lornl Ortodox - lfodeştLlllo•.
oporul R:omân�sc-Gara Ohitila-llfov.
Presa - Pit<Şti. str Şerb•n·Vodă, 60.

şi găseşli.

- Nomele

N
i/d

Neamul Românesc -

Partea-doua l neaparat
F. u n nnmo de bărbat
Pe·amâadoo. de oneşti

Zaharlsln!a dulce1urllor
Se fierbe dfn nou adăugând zeama de
la o lămâe-•au p an ând ia du lceaţă pn

J9 Art. Tdrgul-Mureş. d-na

tnvtJ/dtori loon An,ni pensionar Vdleni� Oh.

lat Vâroav,

pierdut

A�ITMOO[{IP.
orzontaL

Bdrlad, şi Ghiţescu

Rugina

J{ugina o scoatem repedt, frecând o·
biectele a tin se de ea cu un amestec de
sar• şi . de zeamă de lămâ•.

V. C:11uia instilllD
l r Bar/ad, d-l P.
Marinicd ogro11om. r'gional Bdseşti, d· nii

şi d-l

Marea

clzu�

e o · noi! m�zicall.

III.

23 Art.

R,gt

Lumi na - Costeşti-Tutova.

Ş•\RADA li
Partea'atâi dici o scofalA,

Treci la ma$!

Gheorghe

Ioan Rtgt

Mltni

LI lriri - Dorohoi, sir. Mârzescu, 1 4 .

ticere ;

Iar in totnl ' d e-ai

llngurinţă de •ahăr praf pentru copii şi o
li.agoră de masi pe•tm persoano mari
Se îngh ite, luând apoi puţini apă. Dacă
sughiţoJ nu inceteazA, sa repsti.

d

Lnmi ua - R Sar•!.
Lumiaişurt-Craiova. str. C uza- Vod ă 100

Prima p arte o gheşti
Chiar la tine de priveşti.
Partea.doua� când so cere

Se inlrebuinţea.ă contra snghijulul o

a lnsemnal 7oa er

i-ar fi rdpas firul vit�i şi a salllor dm lmpujurimi s' remarcd pre
la vtirsta ruµnai de 44 de ani, Toader ja
zenţa d-lui Maior T. ffolban proprietarul
co14 avea slf joaa an rol deosebit ln viaţa
moşiei 811seşli, d-nii locoienerrp Ghiţescu N
Ei lasd in

Contra sugbilDiul

sala/ VtJleni pentru toţi cei ce

nzm şi-a condas gospoâ4ria sa care vieţii ce/Jli dispdru� via/a lnchinatd bintlui
poaie strvi !de model ontdrui ban gospodar
obşiesc şi aduce salutul partidului na/ionat
iscusinţa #I lada/ az cart a pus la punct liberal al cdrui dtvotaJ sprijinitor a f.st T.
IDak lrtbruqe /Î inltrestie comUMi a i· a fost
jacota.
lncrtdin/a14 lsprt condJJcere, l·llll impas aien
/n asistenţd ln a/ard de membri familie;
miloasa moizrte na

chiar dacă ·n'au dispărut complect, Tor
·
dispărea du p,i 3-3 spălături.

la biMrial lnlt'o mişalJDare şi elocvenl4

Felal

ţiei publice

Scoaterea petelor de via roş
Se prtsară i med iat sare pe local u nd e
s'a „·ărsat Tio roşu. D o pă ce 3area a supt
tot vinul, se sp al ă bine pânza şi pete le,

la plecarea cortegiului d·I O!zrorght Arieni

D wi Su•du.

nostru .

Mulţumim c.lldu·

mare

p1ăcere să

Mulţumiri căidoroase de

buna voinţa arătată.

Vi Tom trfmito re

chestiune - se · ga lat foaia.
D l N. R. R. Aşteptăm cen palriTit cu
pot comunica verbal sau în ser s
d- l ui Oh. Arieni preşedintele actua
foaia noastri. Cete trimlst l e vom mal
lului comitet.
reude• şi apei Tă Tom da r!spunsnl.
D../ui V. C Bdkuf/L Doui s'au şi cules
� Direcţia foii .rnasal Nostru"
dar la făcutul paginaţiei neio căpând aa
ro�ga pe toţi cei cari se lntueseazd
răm as pentru oum!rul viitor.
bunul mus şl T'num e al acesteif

oi

de

ca stl ne comunice ln scris orice Pd·
reri au despre dirtctivtlt acestei /ol şi
lmbundtdţlrele

ce cred ctl lr(bue stl

st mai aducd.

i

Celt comunJca!t st vor publica ln

nr. viito,.

Tipocraf!a

Leg4toria de
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Cărţi

D.lui N. JHafLesCll-Brdi/a.

Primim

·

cn

plăcere fo"klor.
Tri miteţi abooa mcnlul

�I Tă

scrise şiou s'au publicat
p uţi nă iog!duia1J.

iaci, ii rugim de

regalat foaia.
Tuturor ct1or cari ni�au

vom

·

trimite

trimis maoo-

i l acodrare de tablouri N. P. PeJU,-Birlad

• GLASUL NOSTRU•

S T U! D E N Ţ J .I L A.
Asocia.fia Studenfilor Creştini-Tutoveni ,,Al� Vlahufă" din Bârlad
f�ţografiati în faţa casei parohiale din Şuletea-Tutova cu prilejul serbărei dela 3 Au�st 1930
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x VIRGIL CA.HA.IVAN
Sub-Locol OANCEA

.

Preotul O. DUM.BRAVA-ŞUJelea cu D-na
.
I. PRISECARU, lnvlllllor

�·

...····... ·...

..• ·

::Preo ul C. POPA.-Stoeşeşti cu D-na
.,. ION Gr. CO.A.TU, lnvlfllor

II

·„••·••••••••

••••••
••

Studeapi partlclpanp. : D-ra Chir.laoş Dorina, Tatam· Clara, Drligoia Tnta, Teodosiu Marieta, Postolache An4, Mercher Steriana, Codreaan Tella, Paaalte flena, Bote:ratu
Maricica, facultatea .de Utere-lqi. O.rele : Postolache A.. Peia" fc., Pela Balaşa, facalt. do Ştiin\e-Bucureştl, D-nii Lascar Popescu,· ştiinţe-Bucureşti, Panait• Mihai, litere.Joşi,
·
Aotoaiu Ioan, loaosca. Şt lan, Maaolla D., Vrabie Ob., faculL litere-Bacareştl, Oiorgoa Al. litere-laşi, Costucu f., M.lgdălioiş M., Rin1escu C , Viococil Paul, lacul!. Drept
Bocoreştf, Cioari ·CoasL ·l:iYoraaa Ob. , farmacie-Boc., Oa'iTillu Th„ Nicola Pani, Neac,u Ora\in, Onatu Mihai, Academ. Comerciall-Buc„ lunoYicl Ion, lftode Ionel, focal. de
Sliiofe-Buc„. ÎllrCllll1l c ·
„·,Taşc1· Ina, ·facalt. Drept-laşi.

Car�
'-!.. ni
--�i- . '�enirea
- -- - --- - - - · I
- - ..'...-

t

-XX-

.fste in firea : lnc:ra.riJor ca fiecare om
trllad si simt.I e.ola de a nu tr.11-stiogber
. .,.parte de lnm ce-l încoa)oari-ci cit
lil&I I� strlmi: ?egitarl, pentru a larma
'maraa masl .sOcietatea•, care Societate
cere si fle buat.I la ezlsteata el, pe disclpllna mintii· fleclrula, dragi>stea uaola
fa!l dn altul, atlirea ajutorarea - toate
acestea · pentru l ferldrea a toţi la oiaiIA.
Daci omul dl.la primele laceputorl a
simţit aceastl .J.,olo, cara sunt cauele,
de est.hi la •ol:ietatea uoastri au diiaU·
eşte armonia lu•mbn1 el se ciontesc,
.umbl! pria j�d�ţi şi cite altele, f!când
din •iata lor 0 !fiaţ.I de e<porleoţ.1 şi uu
lmbrlţişe1d .cu clldurl glasul lui Hrls·
tos glasul mb uirel. noroadelor I
Caro esre. carlz. de nu se incb;ag.I _
latre •p.lmlnte
doar bocitori pria această scinteer a Tlelii - acea unitate
iuRoteasc.I Im ls.lmat.I ia sflota toY.llţ.1turl mAntnitoar a lui Histos ?
Acum• clud
ltominii sunt striaşi lâ
olahi lul.lptuiu uaitatea naţionali la hotarele 11Dol· .�o 1 inH· Mari", glasul nos- .
Iru nu se indreaptl decât spre Românii
acestei .�ominil .Mari". Cu foale gren·
tipie la care ne �batem, cu toat.I starea înriutlţlti a cri•";'i ce ne apu.1, au trebuie
s.I aeglij.lm ridloarea safletulul nostru ci
trebuie si-i ro!Jj.lm pân.l la lertfi I.. O�ci
strlmoşil ao,tr! aa suferit jugul p.lgân
dealoogal nacuplor, pria negura vremilor, pblrindo-ao neştirbite: credinta. portuf, oblceilUile Şi llmba)ol nostru •f!at,
ctt atit" maJ mnit nei urmaşi ai acestor
martiri jorfifl s1 ne silim si Io nrmăm
glasul şi pornoe� ce ae-au lăsat.o prin
tastameatul •ieţil lor.- Suntem datori sll
lollţ.lm suRetelej noastre spre a simii ca
to!ll la fel sl fim uniţi Io cuget şi simţiri
pentru ca bleste�ul strimoşilor si un ne
ormireasc.I ; sij nu-l facem si se cutremare dla morm tele lor tatulce care au
au unt aoroclr
si yad,I ade•irat.I pro·
orocJrea pe car an ficut-o. atonei ci.ad
şi·au dat safletrf1 : .o �omiate liberi,
·
· depeadeat.I, mare şi fericit.I' I ·
ID
Ce mindrJ. star simţi maina aoastrJ.
. Patria" cinel I ar yecfea la feciorii el
dragost� de · �atul strimoşesc. ci ··ura
� patimile co·ll cuprind so risipesc, to\i
trllesc la armoaie şi so Iubesc ca fra111

3

11ji

T

I

dbdo-Şi seama de f•p•e•• •01 , . ca •mbjţla.

•11\Yl. si 'i!'la t.'l 4!.'!.�_lr\U, IM �'! l.'!!t1!.!
tor se rldic:i: Tirlutea, adeT!ruJ�i dreptatea!
Dar aoi SUD.tom departe do aCeRto ca·
Iii.Iţi, p• care an le putem cip.Ita, deci!
lu lumina cugetelor noastre,dobinditl prin

1 r!nl e.z:emp1n c•• latt d1tbua dc1a pano111 101.

copiii �i Jc face teatra; o mamă care vorbeşite yorbele cole mai urile ÎD traiul :iilnic
blestem&odu-şl co�iii, luâadn·i· la · bătaie
f..lri nici un rost, umblând. numai ca mia
·cinel dtu I aiullca de mare şi astfel iutron!ad in mintea copiilor - care este
. aşa de dornic.I ,1 lolesoitoare de a prinde
lnvă!.lturi - tot felul do apuc.Ilari.„.
Nu ae este de mirare ciad oe ducem
prin ne.o familie şi au1im pe copii iajurând de fgcrurile cele mai sfintlJ şi mama
l�udlndu- 1 c!'i ba�bat ii sAmtli do bucu.
n• c.I poate leşi din gura odraslei aşa
cnlote de iopruă I Şi apoi ciAd noe
timpul de dat la şcoal! ii • ameo !atl el
.
lnYllţ.ltorul are s.l·l·,s•aate
1n blil.11•, dac.I
nu·şl n corecta portările, ins.I pnfio.I ÎJI·
fine.ol.I are şcoala 15Dpra au copil venit
gata iur.lulă\lt cu do toate dela sânul
mamei.
lru:.l!!JJ!,_>:
!!ij {·q·l!!.'-g!�: �•Jl,.:r.l c;a..r.<t·ţl_ l/'!!I•

fanii&, f€oal4 şi bUeril:4.

Viitorul nostru nu atirai decit de }os,
adie.I dela ntra p.lrloteaac.f, de la sufletul casei, care „te mama. Noail geaeratil
caro se ridici ii trebuesc �oile alte c.lr.lri
ia ylaţ.I pe care parte dia noi oa am unt
ao<OC11I s.I le uem croito do mici. Ml
dac cu giDdal şi weao s.I donde•c ac...
fora
spuu c.I fetelor na le tre�oo
carte, ci .gospodino•, cât de mare lmportaot.I pentru societate are o mami cu
şcoal.I, care odei.I ca leg.laatnl prunculul
în albioarl ii iosofl.I credinta, laptele Irumoasa şi toat.I lni!Atnra pentru vlaţ.I.
I o sfânta_ biblie st.l scris '. Toa/4 femeia
lnţeleap/4 zid•fle casa_ sa ; 1ar0aa neband
o srupd lnsdşt ca. matnele sale ·
Să c!utăm d da iatelegere mal largă
ace!ltOr CUfiDte .;i:i anm să ne CODTingem
cu �\ii ce �ol coYi� ş� tar jo�cil o mami
.
atât 1n fam1he, cât ş1 ta soc1etato.
O 111:.4mă cu cart� ş!. ca dr�goste ao:
\itm_n_ri'_1 pentru copilaşu el, cal de ma:!
.
.
sac:ri�c
u 1 se �er pea� a se da soc1etăţ11
fec1on sănitoş1, .cu fn� d� Do !" oez�u:
gata de a r.lspl�ti rial P'!� bine ş1 dora1c1
.
de progres I Cal de fer!Cltl •• •a simii
acea mam.I cbd mai !Anio îşi va •�dea
rodul osteoelolor, plecat dela sia�I ei I ....
P.• ci�ă nem• o mam.I caro ŞI-I lh!t
copil� 10 desfrlo, l�sind dru� descbJS
poro �nlor, fări �-I ahn�e Ia saaol �I şi
�ă-t 1nveţe de mic, ba dJa co�tra �h1au:
iada-I co fel de fel de boroeo1 - daodu-1
s.lmâ•!4 de mac peatm • ca � doar�!
.
mol! ş1 s.f oa plangll - 1ach1uodu-I ·�
cad zile iatrogl legat �e d�agal ferestrei
._
� ria1t pro•!. şi i:rescut 10 mJZerle .• cât do
Jatuneat n1tor t se aratl I.„
D �r daci ar li numai atât. o'ar li nimic
el zice mama : ,l-am crescut numai co
m.lmăli�.I şi ceapi şi I-am făcut ma �e -z�c so t'reşte alt răa, care aduce _mai tir.
%tD_ p• c�pUnl a1on.s om �1 au şhe de e
:i
trăieşte ŞI sJ. o. blesteme . • mamă, ma ă
do ce m'ai mai f!cat1:1. ..
la unele familii nade mama na-� d.I
seama de menirea ei, este cel mal dare_
ros ezempla pentru copili el peatruci
armlresc şi le rim!ne ln minte toat.I Tiaţa

cari

c o L Ţ u ·L
I . La fCOall :

I

..•

G. Alexandrache

ÎDT. Coroana-Constanţa

V E S. E L

Profesorul : Care sunt punctele
cardinale ?
Elevul : Domnule. cele patru
punct e cardinale sunt trei : răsări
tu l şi apusul.
li. Sub-revizorul latră ia clasă şi
prefădiadu-se complect dezorientat
întreabă :
- Pe unde am venit eu, căci au
stiu unde mă aflu ?
· Un elev îl spune pe unde ar li
putut veni şi cu ce.
Un alt elev dia fundul clasei,
către altul :
• Da prost e mă I
Nici au ştie
pe unde a venit• I
. . Romb•)
(Di• reYista lodtJtonmCl
l l L Toată pasărea pe li m ba el
piere.
Flăcllul se tot învârtea pe l ângă
fata u n ul român ; o simţise că are
zestre bunişoară. Fata prostişoară
şi cepeleguţă b i n e, da llllclul a'o
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Cei .şapte ani de aceA.,. adici .caracterul
format iu acest timp 'i-l. •r' „ ,„ 4nipl
ţintă de portări toată •lata.
Cel şapte ani de acasă do la·. dPul
mamei, �coala şi biserica an meaire&
iaaltl de. a da ţ.lrii noastre suflete:s0ţellte
energice, tari,. pentru a .. cime.oh temelia
poporului romia spre progres ta lamJni
sacră şi adeYlr..•
Ţara aoastri are aeYole do 9uflete·marl
cari si ridice moralul socletlfll noastre la
iaăl!imea celora din alte ţ.lrl, c.lcl aumal
aşa ne vom deTedi ca popor drilf1at„
•igaros, colt şi dornic do prop.lşlre
Şi atunci gli.sal jării şi al nostro . YI
trAmbif11rla hotare sl avem o ţar.I cu
suflete şi Inimi de Români, gata orlclnd
s1 moari cu arma 'n mâo� pentru !.lrial!
strllmoşeasci.

ştia. Face· ce iace, şi o cere dela
părinţii el. Fac n unta. da mfreasa
tăcea, de par'că era muti ; tot d a
d i n cap c a şi call caad n b ate musca.
Ajung în satul ll!căului, la cas lut.
Mama llădului, degrabă înjghebă
ua pui de ·mămăligă şi o străchi•
oară de brânză şi-l cheamă la masă.
Pata acu îşi dădu ia p t , că
n'o rAbda inima să tacă :
- Socu\ă dăgu\ă - ala bună
bâază, bânză oii, bânză vedi ? · (a
dică : Socruţâ drllguţă ast br!ozll,
bună br.!lnzA, ii brânzi de ol ori
de vaci ?)
- Valeu dragul m a m ei, da . cum
de-ai găsit tu privighitoarea - asta I
Fugi dragul mamei şi-o da la ta
U-slu, că · te-or râde şi cu rci le I
- Că ce vă închipuiţi d-voastrll,
unde-i· dragost puţin.li, lesne-I a
găsi pricină.
Pr. P. Gh� Savin
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1
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Tawveanu lui

d4

mat

I 932 Intre

plltcat

tn

soblt,

l1J1l face

ln oremea scumpei

semne

de

vtaţ4 şi dispar•

ca vttteraţle dt

n• amintim

manca · şi set/sul a-

cestul mate povestiwr al noslru, aidt

.

Dease·

.

G. Micu Delab.lse•li

REQELE şi POPORUL
.

· · Avem .ia .fr4at� acestel
ţări, un vrednjc şi înţelept
domnitor - M. S. ·Regele .:.
Carol li -la clare tot po
porul ·se plea'd şi se · nită,
ca şi la no s�are.

l:
l

I

mal bun. apropiat şi drept-Rege-

care domnesc popoarele de azi.
Mulţimea de peste toată lntinde

1

rea unde bate un suflet de romAn,
cu sublima lu dragoste şi oarba
supunere de respect şi sacrificiu,
în orice clipă, a făcut şi inc� va
1
face dovadir„ că e la .m!iţ1mea
chemllril.
'•
lnţelegem cu ·mic şi mare şf a·
ceste gânduri- isfncere sunt glasul în
tregului neam cil a t u n c
când
trâmbiţa va su;na chemarea la jertfă

I

I

peatru Tron #_ EIJe, pentru victorie,

fapta

vrednici

de· toatll

. . preţ, numai pentru

cineva să-şi vlndă podoabele la
care ţine a!Ata şi să le dea bise

. trl şi mal ales cel de neam româ-

:

:
•

dcll. Apoi .mânllstlrele . în cea mal
mare parte s.lnt întemeiate de dom·

nitori, ori din Indemnul, ori. dln
ajutorul binesc şi material ce-l pu
nesu la indemlna celor ce voiau
să le zidească. Cel care nu întemei au

. x mz�streie pe une1e
ţi n eau . lotuşi ,...
•

,

etc.. .ca sl aibi ·.Cil ·c:& se .tnlretiae.
Istoria biserlcel româneşti este

plină de asemenea fapte. care do

vedesc mllreţia. de. . suflet şi dr.sgo -

1 atea .fa\1 de.,sf... blsericl, a skĂmo

. şiJot'...DQŞiri.
··

--

dln ' Valabla') dovedeşte »dhle- wart
este.Iubirea pentru: cultnl..ulntlt\mal
sus').. :Prlndpatul') n'are-�mahpntln
de .3753·-de biserici, dlotre·areA364
sunt clAdite din· pfatrl:·· Mal -trebuie
sll adiugim şi 202 mânbtlri, dintre
care, . numai · îo' locurile sfinte sunt
1335).• Dacă.oumirul celor.închinate
este aşa de mare, şi apoi şi al celor
din ţari - deşi puţin mai mic decât
al celorlalte·- este destul de însem
nat, cAnd ne gândim ci erau numai
într'un singur principat I
ArAtA:nd· ·mal departe şi oumirul
celor din Moldova, noi îosl; ne
mlirg101m numai cele di.1 Muntenia
pentru a ne face o !dele cât se poate
de · c1ari şi preciai . de mulţimea
aeestor- locaşuri. Unele din ele au
ajuns pAn4 ·fo zilele noastre şl sunt
o dovadli vie de .pie/atea, dra1osha
şi recunoştinţa strâmoşilor şi bătrâ·
oilor noştri f•ţi dd Dumnezeu.
Astâzi însA, lucrurile a'au schimbat
: fn privinţa de locaşurr sf1nl� LuAo
du-se marile proprletăti din mlna
· boerilor; care singun făceau şi în·
!reţineau biserici pe moşiile for şi
pentru săteni nu numai pentru ei,
şi trecând în mâna ţAranilor, aceştia
de multe ori ou sunt în stare si·şl
îngrijeasci de - biserici cum trebue.
CAI de făcut altele noul dupi trebu
inţă, greu de tot, pentrucli n u CO·
· "spund Cil banii trebuitori chellue
lilo� şi apoi, sunt şi de rea crediojl.
Boerll făceau bisericile, le înzestrau
· cu averi mari, plăteau personalul
bisericesc şi câte alte lucru.ri · bune
nu slvArşcau et 119ntru biserici !I
Daci ar H cazul ca ţlra�ut · · tbl
să Iaci pentru bisericii reface făceau
· boerii alt!dati, s'ar abate marc jli
lanl e pc capul blserlcel, ·111 ndcjl nu:
inl eleg uşor ch1marea inaHA · a · ei
şi apoi pe lingi aata, plelaka · eii·
ţ_1ozllalea -�l „ :J1nţ;JsUo. -f"f4 lk · cd�

as

t

sflllle, 4aţll • tU �a., iOllot:am
, sa2u1t, .ceiace-i.spr;ewiguba.şl.ruşioea
·

.

.

. stserlcl au zidit şi . .boerlL .pe J a lor. Chiar se. .observl, ci, cu .mare
moşiile .Ior.,Juâod preotf anume .care . greutate se mal zidesc biserici noi
· - deşi ele treboesc - ·din cl'UZI
sll . sc"eascl .to ·blserlc• ti · pe care
ci no ·se · mal ·"flld oamen1· ·ca- a1tl
ii plltlau ca· .baolt .lor. Io ieneral · dală; care •sl- şi 'Ylndfce ·ueau· mii!
el: dia orice clas1 sociali ar li fost scnmp pentru a · zidi şi .împodobi
şi. •orice funcţiune ar fi ocupat în Casa-- Domnolui. Laudi· şi. ci nste - se
· stat, erau oameni religioşi, cu -res. cuvine · lor care au ştiut să .se iofri
.
peci faţl de cele · · sfinte„ plini de jeasdl de biserici şi . de. suflet I A
lor este fericirea pe lumea cealaiti I
�agoste. pentru b·sericA, şi deaeela
Dar noi · ce facem şi unde vom
fllceau . tot ce Ic sta în putinii ca
· merge ?
sli- tldeascA· ·cAt- mat numeroase şi
Const. Gr. Cbirlca
mal fru111ose ·locaşari de înohlnădune•

.

Dorul acest� neasemuit
cu care ool-iiomânli - iu·
bim pe scuiţipal nostru
Suveran, o peotrucll Măria
Sa, ne adever�şte, ln tot
timpu!, o seril>asll cerce.;
tare a nevoilor în genere,
şi o protejare pirinteascl
celor cari cad victime or.·
cazurilor de t t fehsl.

Sufletul M. S. Regelui
Carol 11, e o 1ntreagli co
moară a celdr mal dis
tinse virtuţi sJpeteştl şi nu
e caz ori chiar împrejurare,
unde cuvAntul Măriei Sale
să nu umple icu bucurie
inimile 1elor dire se'p!Ang
de mângAere. Surâzător cu
toţii, e o ade�erire de o
înaltă calitate ! a blâode\el
şi o aleasă vlţtute a celui

pentru terminarea

olJJ slior penlra edacar1.a cuUurallt a
I
�de ,'
· I mar I ·.
aver
! aJO ce e existeota.cu
tlnuetulul tomdntsc.
moşii, sate întregi. vil, mori, iazuri,

şl pottal a.
co12/tate tn ak scr.'sa•

.

limpede

revista

, ...,...,„„...,...,..,.,
""'""'""'""'�""'""'....,...,...,...,

S-

ban

, lauda, a Daam111i De•plna care şi-a

a c4ral operlt a

V1aia povtştlwr b4ttdne ,

tul al pore tiJo•alui nostta.

M_

şi ultimul

· locaşurilor · regiosse. Este destul de

dt lipsa mljloactlor · r:lcel? Aproape toţi domnitorii nos

dace pt ntsimţUe

/JJmU, tste citaJ şt
Caraivan.

dln noa

noosltt copil4rli. Tdtzla cdnd focal na

de MirotMs-

menta clns(e se blll:1lr4

dtcoraJ şi

· di n strllmoşll noştri ca să- şi dea

nesc au zidi t biserici din .averea lor
proprie. Aljil, dacll o'au clădit, au
reparat pe cele vechi, fie. din te•
mprtsla c4 citesc 0 du loas4 ponste a
. mel le, fie numai uşor la . suprafaţă_.
nelntrecutulut nostru povtstltor, care ne • ar tot
au făcut ceva pentru bised

pdie mai

.Annaaire Oeneral des Lettres•

care apart �a Paris rut

r rv

Iarna, seara tdrzla, c1'.nd focul pdl·

marta şi ;�portanta publlcaţte fran-

cezlt:

ln

număr

casa

preţios

a aminti

/Unii rdnit,

fost tmp/edecat4

manc4 ln desei-

chirilice,

dt

noastrlt

tolql

om cu toată slllrulnţa ca sl zidească
de · lnchlnliciuoe 8 Domnului
Dr.agostea faţă de sfintele învliţllturl
ale Mântultorulu , a ficut pe mulţi

an modtl dt blllllt

un

în

mic str!moşll
au fileul 0 mulţime ·.de
biserici. Nu numărul for a fost ·acela
care-a hotlrll tn asemoea lmprejcrărl, ci · sufletul : El iodeamol ·p e

canoscat, vtneraJ
popola/la
toatlt

cinste şi

po:ite - va apart

• Do-

I documenu de �ate

şi

cultura/4 0RltzfJşal"

dt ani.
a
sc1ate la lvta/4 trtcalul actstor locu it
Patem alianţa dtiwrll noştri cd

/rotea acel

Deşi

ooştr l,

vAndut giuvaerfcalele s11le de muli
a putea sfârşi
Sanltm ln drept· sd sperdm cit gra· · frumoasa mânăstire a Curţii de
ţie onor lmprtiurdrl mat fericite - · ,\rges. Oare asta-I puţin lucru, ca

fiind ojutal de
cl1teva dontiţlanl generoase ale prîe·

cumente

are

rele rilsbol,
avansaJ.

rev/std d�

o

este

c/nstlt de cdtte

e

eh ezlstenţ4, a tubau sit-şi lncdtzt
CafZZdnd mart pierdui mott-

apulţla,

şt·.11afltl-

li ,.u -iup/raţ�

ziar ,- cil a fost anal
· dit1 of!JerU noştri tk· tze lt cart #· a
fil ul ln mod strltluc/t datoria ln ma-

dap4 un an

Bârlad,

o

ţ
localiJ4 L

pag/li/te acestul

p/udert pehtra ţtnuturlte noastu. cit
aua.sllt re�isttt, cam n'a mal opdrat

.

nUe caltarale ale rdillşllor din ·austt

dt da/Qrla

cultrl/4 gen�ra/4, mal ales ln lumea
tnuledaa/iJbr dela sate. E!te o mart

alta

nowa

s/4tultot al s4untlor din comuna na1414 11 lmp,.,jafÎITll. Credem c4 este

largi} pdrlle dt

o

f1/lm1ntaJ ·

pari

ln regldnt" noastr4 ptlnlt ln prtzmt

şi cart a d,eschiJ

ce au ·.mal «Ump cu minte

pe

S4UIJJn1oasl•e• . Este

apllrut4

cattaral4

toatll mllreţla din

wcurlk nousttt şt care • lel{Ut .CA tot

şi

·.l�llzllşul > .

rev/sltl

Este lllllca lrevlst4

Clădirea locaşurilor sfiri.te·7)

Nt mdnd•im ca povâtltorol . .Vjrgll

Caraivnn rldkat .ca

. Domnlasa

dela Mltrltşeştl (po-

vestire ero#;natlo1141il).

1

1

. Ca si vedeţi ci : strllmoşlt noştri
aveau crtdi11ţlt, 114d,jdt., #. ·tlrato•U
elitre. biserici. este deajuns sll ;>O·
menim numar de domnitorul Ştefan
cel Mare, care a făcut atAtea biserici
câte rllsboalc a purtat, în . aumir
. dc·vre•o 47. Dupl·c:c puda o bătălie
şi înfrângea duşmanul, venea şi rl·
dica şi o biserici, ca semn de „.
· canoştlnţi, şi IU malţamlte, cli Dum·
nezeu ll ajutase de bătu-se Inamicul.
Chiar şi atunci cAnd a perdut vre-o
doui blltlllil, a înlllţat biserici lui
Dumnezeu în semn de credln(d şi de
n4thjdt ci Domnul li va ajuta sli
primim cu braţele deschise rugul
blruiasoll de acolo înainte. Dar ce
morţii, decAt trădarea sau lnfrân·
si mal spunem de numărul cel mare
gerţa I
al minlistirilor închinate li ŞI străinii
Aceste gânduri suni simţirea mili·
se minunau de PIBTATEA şi RB
oanelor de români, care de la un
LIOIOZITATEA slrllmoşifor noştri.
capăt al altuia al Ilirii, strlgll din
lată printre altele ce spune unul1,
piepturi :
care a c:Allltorit prin , PrlnclpaJ,u
Romdnt • la 1 837, • Populaţia la parte
TRĂIASCĂ M. S. Regele CAROL li
cu·, mu/J. respect la serviciile blserl
C. Georgescu-ObreJila
ce,u şi martl namdr lle i4ca1uri sfinte
�- S!ral

..

Rugăm călduros plata foii

t

1 Dia brofota •Slrlmo•ii fi:blttloii noflrie

Y&

aplniL
1. A. de Oam.idor.
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TOAMNA
Plltrunde lin
Pria crengi de-arin

Un svon divin ;
Vara-1 perdutl,
Din alllatl
Clntll Olln-.
Arcu,ul spune
O rugllciune
Din vremi strllbune ;
Trec nori tlnii
De peste vii
Spre soare.opune._
Subt arbori gol
S'alung'apoi
Galbene foi ;
Suspin' un tel :
.ŞI anii mal
Se duc cu voi"-

l. MIHAIL
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·
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Redacjia şi adminislrh\ia
Soc. Culturali ,lulln A.I Zanoe•
Corn. Bllseşti - Jud. hleiu
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„
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Foaie culturală
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informafi şi îndrumări pentru popor

In vremea când aceste rânduri
vor v.edea lumina tiparului, şcolile
noastre primare îşi V.or fi deschis
larg porţile pentru , a prinii cu
ace1aş1 părintească /dragoste de
totdeauna pe micii qopilaşi ce se
adună în jurul acestpr altare de
lumină, de iubire •şi de muncă
creatoare spre a-şi d ' săvârşi fiinţa
lor fizică, morală şi, intelectuală.
Cu câtă nerăbdar� şi bucurie a
fost aşteptată de ei această zi, şi
acum ce de mai sfat şi voe bună
pe capul lor !
Unii îşi povestesC! cu mare foc
micile întâmp!ări djn cursul va
canţei, alţii răsfoesţ cu o vădită
curiozitate şi interes noile cărţi
dacă li s'au adus iar parte din
cei mai sburdalnicl, au şi pus la
cale câteva jocuri sau vre-o cu-< ·
treerare · pria impr.ejbrimile satului ·
. '
·pentrp. orele �e . dup� clas.
ln tovărăşia . celqr mai vechi,

j

ca ceaţa in fata so;arelui !
lns!JŞi .domnul" prins in angre
.
'oajut•11cestei I lumi aparte de sio
celjtkte şi revinovăfie, se simte.
p că mal �eînălfat sufleteşte, şi
mai uitând d i n cele necazuri ale
viefii, păşeştţ cu toată încrederea
şi cu toată dragostea la greaua
dar producti . a muncă ce se aş
teaptă de la �I pe înţelenitul ogor
al irivăfământlului.
Mai dând dio cele odrasle pe
seama . • dom�uluiM, acasă mamele
par a mai f� scăpat de o grijă,
in timp ce tatăl se încarcă cu una,
dar amândoi e bucură deopotrivă
că scumpii Io copilaşi au apucat
pe luminatul şi bătătoritul drum
al şcolii.
noilor

veniti, se şterge

ăf

J

if

�
�
�

�

�
��
�

�

�

•ftanciari

„

„

„

„

„. „

70 Jel
ao •
120 „

pllt•f'• tnar„te

.JI reclaMe

dapl t11eolall

Po?.,estitoru l Virgi'l Caraivan

1o

GHEORGHE ARTENI

Sept.

1932.

Invă\ător.

ln sas

�
�

�

�

�

ochl ' n rugăciune, spre crucea celui răstignit I ..
.

�

�

Pe cel ce�ti face ră u nu-l bate„„
Tu lartă-l ! că nu ştie poate

�
�

Că sus în , cer u n ochi divi n,
Va pedep� şi om şi spin I..:

Ş'adoua oJrll strânge-l mâna, pe dru m cu el când te'ntâlneştl...
Val. Al. Po pa-Sil lciile

decedatul sda ptirlnte

van, fost dascal

Nu-tl face, pavăzll dia rău ; invată-te să fugi de el...
Nici din rliinciunll adev llr, de vrei să te înalţi niţel.
Alu ngă- li miotea•ntuaecoasă, de vrei să fii un om cinstit

1

„

„

La 17 Septembrie crt. s'a împlinii un an dela moartea regretatului
Cu foarte mici şi regretabile
· C onstantin Diamandy, fost Ministru al
Romîlniei la _Petrograd şi Paris.
abateri, ziua deschiderii şcolilor
El era un om care avea toate lnsuşirile c arac teri stice diplomatului
este aşteptată cu o legitimă bucu
de rasii. A fost unul din agenlii diplomatici europeni dintre cei mai
rie ou numai de lumea şcolărească,
bine informali şi care a putut sil duel la bun sfârşii misiunile cele mai
grele şi delic ate în e po c a turbure a rlsboiulul niondi al , cîlt şi la
dar de toţi acei care pretuesc la
epoca postbelicli, cîlnd s'au fix at nouile hotare ale României lntregile.
justa valoare, adâncile rosturi ale
Constantin Diamandy, ca Ministru al jlrii la Pelrograd reuşise al
şcoalei în pregătirea unei vieţi
atr agl de partea cauzei noastre, aproape loji factorii i m portanji p oli
mai bune şi mai fericite atât pen
tici ai regimului farist, objinîlnd - ln urma u n or lungi ne gocieri - im
tru individ cât şi pentru societate. . portantul protocol dela Petrograd din Septembrie 1914, prin care Rusia
Şi cum să · ou fie aşa, când ' recunoaşte drepturile noastre asupra teritoriilor de peste Carpaji şi
asupra unei pllrji din Bucovina.
şcoala aduce numai bine şi folos
A suferit mult, clici în timpul revolujiei dela 1917, fiind la Pelrograd
pentru oricine şi nici un rău, lu
pentru interesele lării, a fo st prins de bolşevici, pus la închisoare şi
cruri pe care poporul în înalta
condamnai Ia moarte. Era sli fie executat, dacii nu s"ar fi p etrecut eve
sa inţelepciune le-a concretizat
nimentele din Finlanda, cari au avui ca rezultat aparijia trupelor albe
aşa de minunat in diferite ziceri
:n Leningrad.
Din memoriile interesante ce le-a publicai ln Reuue des Mondes
din care la· întâmplare cităm câteva:
acum cîljiva ani, reese cllt de bun observator a fost Const. Diamandy;
Aşa el zice că .Cine are carte,
care a prins firele tragediei ruseşti tocii din 1914.
are şi parte" sau .Cine ştie carte,
In timpul tratativelor de pace, Diamandy a fost un prefios colabo
are patru · o c h i" . Deasemenea
rator a lui Ion I. c_ Brlltianu şi în 1929 a lndepHnll misiunea de Comls!lr
;şcoala face omul om, după cum
aJ guvernului, ln Budapesta ocupatli. de armata noaslrll "- misiune dea
altoiai pomul pom" sau .Omul
semeoea foarte delicatll.
iovătat, răsbate şf la Ţarigrad" şi
Deasemenea, a luai p arte l a toate manifeslafille · patriotice şi cultu•
câte multe altele de felul acestora -.fli:!e fra nc o-rom âne şi a pro nunfaf numeroase discursuri în c are a stl
rutt�;;;,j;r;, t�liniciei relafiunilor de ami cl tie şi alianti· - dintre&�·
care vor face poate odată obiectul
popoare. A fost proclamat cetlljean de onoare al oraşului Touluse,
unui alt articol din această foa ie.
doctor .honoris causa• al universitlljli din acelaş oraş şi ales memb ru
Ziua deschiderii şcolilor trebue
Isaurţ• una din cele mai vechi institujli aca4)_ @.c@.clţ�ţţ! ,<;:I�n.tance
salutată cu toată cinstea cuvenilă
demice din Franja. - .
.
şi cu toată bucuria noastră de
Prin moartea lui Const. Diamandy, a di spil rut unul dintre puJlnil
sinceri şi buni români, iar acest
aleşi al neamuJuJ românesc, care a ilustrat geuerajia celor ce-au ştiut
prin patriotismul lor lnflilcirat şi prin marile lor lnauşiri sufleteşti' sil
focar de lumină, de apropiere, şi
contribue la lnflip tui re a ldeal alu i najioual .
de inăltare a spiritelor-care este
.GLASUL NOSTRU•
şcoala noastră primară trebue aju
tat sub toate raporturile şi în
FIGURI CONTEMPORANE
toate înprejurările-păstrâod toto
dată cea mai desăvârşită dragoste
şi mai bine-voitoare atentie faţă
de harnicii ei slujitori dela care
Marele nostra povesliior d. Virgil
de sab direcţia d-lui prof. Iorga, sub
în bună măsură se aşteaptă rege
Caraivan s' a ndscut ln salul Şa/el.ea
lndrumarea ctiraill a lDcrot cel mai
uerarea neamului, pentru grelile
jad. FtUclu la 7 Febru!JJie 1879.
.malţ timp, fiindu-i un colaborator
vremuri ce se mai pot ivi în calea
Şcoala primari! a · wmat-o ln satu l . dintre cei mal d�vota/i. Apoi canlribrze
destinului nostru.
sda natal, unde a avat lnvdţdf9r pe
deseori cu buctlţl literare la revistele :

� l n loc de bulgllre vârtos - când altul te izbeşte,
�
� Trlmete-1 pâine de prisos şi ceartă-I părinteşte ;
tŞ;l lnvată-1 calea cea curată. Oteşle-i rânduri creştineşti

�

abonamefttal ••

„

t Constantin Diamandy

VORBE ÎNŢELEPTE
Şi'ndreapt�-li

lnsdtuJU

ru.nqlonarl-

Sab condumtii unul cemltel al Socltliilil Call.urale „Iuliu A. Zanne" din localilale

•

.

Jl..BONAMENTK:

Pentru plugari •I eleTI

Apare de două ori pe lună

SE DESCHID SCOLILE !

timiditatea

ts Sept.-ts Oct. 1932

�

·

�

�

�

� ���������������
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Jo

• Floarea Darurilor„ • Neamul Ro

Neca/ai Cflrai

timp

de

mânesc• şi

de ani

A terminat apoi gimnazial real • M.
11amitul sat.

precum

vistele din

K. Epu,reanu• din Bdrlad, compledând

•

Luceafllrul • din Ardeal,
re
Capita/4, din acel timp,

şl la mal toate ziarele şl

luând derJSemenea parte la toate mlş

liceul ln P. Neamţ în anal 1900. Jn

cdrlle culturale,

toamna acelaiaş

fletul romdntsc pentru marile prefaceri

cu •eştl şi se

se duse tn Ba
lnscrie la Universitate
an

la care am

seminarul da psiholo[!le al d-lui prof.
C. R.ddukscu- Motru a pregtltit prima.
urmdnd dreptul şi filosofia.

sd�lacrare lntitulatd :

în poezii l e
blicat ln

•

Acow ln

.

Ritmul muncii

·> Lulm aceste in1orm1iani dia
şi •nistic pe 1909..

https://biblioteca-digitala.ro

·Caleodual lite-

•

SocietaJea Scriita•

rilor R.omdni" lnfilnţattl ln 1 908
ŞI-a tipllrit

ln anul 1903 ajutat de câţiva prie·

m

Din rtvista • Răzeşul> an. I NT. I

pag. 38 vedem cil.

primul

volum

veşti şi snoave lntiJulat :

toare• ln editura

leni, scoate un ziar studenţesc numit:

Cu lncepere din Noembrle 1904
colaboreazd la rtvlsta • Semănătorul '

in timpurile din

asistat

de

s'a

fdcat mal ma.li prin st4Tainta d-sale.

•).

• Tribuna "

au prtglltit su

urmd.

populare· care s'a pu
• No ua Revisfă Română•

din fulie 1901

cari

-

I

• La
a

po•

Şeză

Minervei ln 1907

avdnd ln fruntea volumului

prefaţd

- de d-l prof. N. Iorga. Au ur!Tlal aţ;oi
volumele : • Movila Roşie• (povestiri,
schiţe, amintiri) ; • La gura sobei>
(povtştl şi snoave) ; • Poveşti d.e pre
tu lindeni'

(uadueerl

din

falkl4ral

6

„G lASUL NOSTRU"

S�tA.TURI

pdslra apa rece. ln timpul verei.
-Se iofişo�1 ă sticla sau nkiorul intr'u n
Pentru a

I

Pintra

� 'ţ'

ş r et ud.

ro

·

l

dll/ert de- m4stle.-T sco
p·as
ia spirt (racihin tare) se ine ia g ară .

ţ

!
•rbi nli

măse le) 

Nt9ralgie (durere de dinli şi

Compr„e f

lesc: durerea.

Muşcat

de

�

şi schimbate des, poto

şarpe.-51 stoarce

ia două
ani. r apă

taie o cea�

mătate pe

se schimbă 1 cealaltă

şi

j

rana, se

se apli că o ju

o umătate de ceas

j umătate

şi tot aş a

şi cu altă ceapă pâoi putem lo,a contact

� tiapud.-Dooă linguri de căr
pisat de teio sao plop iotr'oo pah a r

co doctorull

OtraviJ

bune

de api. (se bea)

!,1 presărat

de lemo ·pisat

Arsuri aşpare.-Cărbuae

mic de toi

săm până c:',ade de la

peste raoă. Să lă

si ne coaja co cărbune.

Dureri de. uredU.-locetuxA pe dată dacă

· ooreril1 jmal din fund se

nAodu·so i�

Sa1rguili

zeamă

urech e

stoarcerea �epei.

·

ureche.

se p1111e ce�pll°coaptă pe

li oişttsc

din

scoasă

�

Î>

daci pooefD

iotr'un

scrii\

Dim

a

doua

I .

citori :

de probleme ş1

_

gm·

ce � dnlce, foarte dulce
ŞI nu -poale să se 'mbuce.
Dar d·D el gustă tot omul
Şi argatul •ca şi domnul ?

nu-i trobne $i nu nea să·I
pirA oa e peotrn el, cui
li t rebae oo.l ştie şi no I ved e ? .
.
III

u

cui doi lei de măoioc beu

ia

Şi pun şi eăciolă în cap dacă neo

IV

Gh icitoarea ce vi spun
Din

două

Prima

Iar a doua de căt ali,

Nome do l:opac gbiţi.

i

a rAmas jos. l nea vâod ea pom să stea

ia pom ca

a

�

s'au

�

i

făr.l

Câ&I pomi au fost

pom ii

gr! Ji aii ios.A

u

pu! câte do ă năbii

iocapă

răm s na po):n

vrăbii ?

sus.

cu cele de sus

c� toate1e şi p ste trei miaute

de dala. asta;

toate, dar acum a

vrabie pe el.
ia

nu

apa

Poşta red a c l i ei
No

u

S'a priOi;t.

rutaţi



prom isiu

doua no garan

Mai trimiteţi ,

brt

D./ai 1dm41anu. Nici ou mai era nevoe

ati o c. p. Ştiam acest lacro. Nu
i
dacă continuaţi primirea.
Dar dt.. . unora le plac mai mult ziarele
p0liticc sau d e celea serse cu l itere de o
şchioapă. Io fine fiecare co precădw le
să

stric

era o cr mă

JDi.

D-lui Macovei.

Molţam · m

moasele aprecieri din prima p

pt olru
arte a

la

ce

ceia

dacă

jndeca

ştia

mai

a r !i

trebu it

cei

ob iecti v, vc&i

g rădisai i

Premiile �� d a ta tragerii
anunţa la tirţtp
.

la sorţi

şi câte

se YOr

Cup�n de jocuri
Nr. 2
15 A.ugust 1932

� t at-pe căt a pu ut s ' o st r ce o i şte g lu m e

t

i

inofensive dia fuaia aoas:tră şi care dealt·

fel au

-

fost

N Iorga

luate dia foaia
şi

ve1el' profesorul I o rga e

profeso:ul Iorg a ..

.

Suntem ioţeleşi, nll ?Ne buc ură iasă intrarea
cuţi e la ca re am voi să ia

t

Şi cu altă

mul i

motive!e.
Preol D.

d-lni profeso r

dv. iotr'o dis

parte cât mai

ocazie vă vom arăta şi

Dumbrabd Bdrlad. M ul tom i m
prom isi uni de

e ru fru moasele
colaborare l a foa ia no astrâ
r

căld u os p nt

D-lui V. C. Bdlcu/4. Au sosii pre a târ
zia . .Vor ap re a io oomerile vi it oare.

ă

�ED.

Rugăm călduros
plata foii
,:;;...;:.;;;._�-�������

_____

La 21 fulie crl. s'a implinit an an de
cand a plecat din mijlocul nos
colega şz
prietena noastrd Dora Nifd. e/ d ln clasa
/V.a la Liceul „ Elena Doamna• din
i.
.4 plec l din mijlocul fll)S/ru cu act/aşi
zdmbet ce-l avea otdea na, ca şi cum s'or
fi ispdr/it de cea mai bund priettnd. Şi
moartea care nt urmdreş
pe � fieca.e
din fd1ile „; nuun•JScute. a r4pit-o ln piind
floar'! a vdrslei
.
_
.
Amintirea
ei,
frumoasele ei calild/i
sujll'ltsti ne vor J"i:. ve$nic in minte.
Dunllleztll sd·i fiJCd par� d� cele alese
.
dupd cum d pt şi ales a fost suf/RuLtl
de tdndrd fedoanJ ,
I .<\. a p� ut numărai de vacaoti fulie _
�ug:is al revi�tei .Sănălbtea• � e;h ea ŞI
io t
s n ta publca\iaae d� m d cma popa·
lară care apare de 23 a ni 5ub con d cer ea
foodatorului ei d. Or. S·gmaod.S gma.

•
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,. g azinul
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·

Durabil"

cu încredere Magazinul
de incăl\ăminte lină

D u r abil��
��ada Rtgală Nr 97 Bârlad

I

Desfacerea exclusivă a produ
se·or de incăltăminle li'lă din
U Z I N E L E
.

„c

a r m e n"

S; ngurul depozitar pentru
o••s11r Bârlad si jud. Tutov•

r o a tă incăllim ntea noastră f1iad
d i n cele ·m i reputate fabrici şi
ateliirc din tari şi s r .ăin a te

�

li

t

Jt

•
--

atlt calita tea
Garantăm
cit şi durabilitatea lor

·

.•..

J
.

J
1
1
·.

�'

;!

.g·.,
�

t

Vmtati

ru

x

s

„

şc •

."f

6.t pagini a rt i stic ilustrate, oumeroas�
arti cole şi sfaturi pentru vilig·atură $1 cc1
care rămân acb'iă oa s� pot l i psi de reYi
sta S n ta te a 11 e em pl a l de G4 pag ini

" ăă

c.:

reali 1amea llJ'lferi racăl!ăm111e carmea
TBali fumai poarlă rocăqi11iafl Carmen
Toată lumea Hleclă ct1111!1ără aumal dela

Acest aam4r apărat io co'ldiţ uo1 tec h n ice
„ i redacţioaale su peri oare conţine io cd e

30

c_�

s

dela sate şi oraşul Bârlad că'n Iocui băcăn!ei Pctrlci din pista Sf. Ilie
s'a deschill Un M a g a z I n de
Ma n u f a c t u r i condus de lra\ii
SUUŢeANU şi unde se poate găsi
eflin şi b'ne servit tot felul d� arii·
cole ca : stofo, popl i n uri de lână şi
ajă, crepe d ! chin, zeliruri pentru
căm•şi, satinuri pentru plăpumi şi
!<Jrnitu ri de croitorie, indian alb şi
culo_ri, pânză albă, musuliauri lân ă
şi aţă, americă, covercoturi, 11rtlcole
de . bolez ş1 cununie. pălării şi h3i ne
gata bărbăteşti, ele. etc.
Cei'c•li spre convingere.

boloa'f

r

I

r

io d e pt au

'. .

Ovidiu Şicaeă , elevul

Se aduce la cunoştinla populajiei

t

trebuie pentru

şi

a

a

a don

fi'·

it

u

S

r

r

u r

�

1

Coresp.
P. S. Ttrebue s! mai a di ugă m neobosi·
ta mu�cA a .h�rniculu l şi encr' icnlui �ire·
g
cto al
o lei d. Se. Raşcaou, care a
depus o lungi activitate pen rn reuşita
serbării şi cirnia ii adocrm cele mai căldn.
ro so mulfumiri.

260 d e patu1 i d i n spitale în ca e se allau
.
oa m e n i
foarte �rea boloaYi şi a pre11s
cu aj to ul mi ros�lai Joi, că pat u dintre ei
vor m uri şi au morit după 48 ·de ore fa
alţi bol o vi despre care doctorii credeau
că vor muri, acest om minunat a spns
că se vor insănătoşi. şi aşa a şi fos că
că peste câteva zile bolnavii se YOt iosă.
năt oşil .
Mare minune !...

fru

•

�ăş

a

pri Yeşte cele cuprinse ia
a mai pute m sta de vorbă
Vă ioţe!egem îd i al i sm u l ce va iosuf�eţeşte
in aceşti primi ani de activitate so ci ală.
sorii

t

se iosăo.itoşeaiă l9U moarr-.
1 o a te a c este prob le face sub supra.
ve�hl"rea doctorilor. El a fost condus la

scri

r t
,

Serb rea s·ti lermeo at cu u n fru
mo
cuvânt Oe iachide rt: r o t i t de
d·I
ic u
m ul umind publl ul ui
Dela 9 '!a ra s'z început Balul cu
frumoasa arii româneşti ia bătăi cu con
fete
şi eotoziasnuJ tineresc al dansatorilor
şi
dansatoarelor. Io ontiuni • fost aleasă
regina Dalului 0-ra CorotJia
ca ou şi
rege D·I Oh. Micu.

f

miro�ului lui, poate spune daci un

d

z, e

·#

�i

r sc"
r

r
ri"

:�

�Aşcanu.
Cu succts a fost jui:at dia logul .,Ţ1go1o
ul
la b ăr bie r• de ele v i i I. O. Gut
u şi C t'etcu.

de

ar

r

i,

R
:
Şic "
s

·

I Io .. Cu•âat Moldov o e
din Ch1şi
oăo cit m 11 rmAto eJ e : Ua om care muoa·
se mo
ea.
ace
Io Polonia •ste un bă bat care
probe la di fe ri te spitale unde cu ţ.iutorol

z

N

J

1

lui Lache băiatul de
p r.h ăl c ş· rol l O.nei
Uia Şica i:!ă cu mu lt
umor a rustic jucat de că
tre U·ra Cora l a

rv

e

a

s

."

fu

ru

i

u
e

R

M1(u io rolul lui
t'dcu C. în rolul

e

jad :fdlci.a Transmitem /amililor respective
stnrerill şi 11iih noastre pdr�ri de rda.

D-lui N. Rdscana-Rf4cani. Po e iile bune.

a

e

t

eâ

treptat

1

r

pe m s .

Vor apărea

c_

9
August c. pe când se aflau ad llps 
tiJi intr'o colibll la nişte harbuji a u
losl trllsn i l i Dumitru G h . Sălllvllstru
invllflltor şi S pi i d on n. Vicot-Jianu
ambii din satul Dodeşti jud. Flllciu.
Fratele mai inic Ion Gh. Siilllvlistru
â s ci pa ca prin minune gAsindu-se
la acea cfij>l un p a s mai de tiarte
spre a vedea dacA ploaia a =5tat S'a
a l e s numai o puternica comotie.
I /n cu s l austt:i foni s'a strtJns din
viaţd. do d elrmenu valoroase ptnJru $COUld
şi sode/a/' D·na lr.wlţdtoare Co m so/ia
D lui inva/ator ,Hihai Corvm din Huşi şi
f!�! �.{o/.{� lt!E�Î.Qt;-, Qrq9.t('.i�<!i� F_glf1!1
_
ambii cola/i. pr ntr învd/1Uoni
elit4 m

i

ltfirosld de tuiufl.-Dio ca să se poate
scoate dacă odată ca deschiderea ferestre 
lor sao a �şii se paoe şi un 'faS cu apă

Huşi.

e ct

d

r

e

;

ale ei.
CorunJe : .Cân d fru mo
asa �omâme•
l l a nă 11 ş1 Uorulc Do ul e ule · �i re.citl Pa
r le:
MarAŞ•Şl· J, �ea d e pla tă
„Ţiga nul şi para"
Ş• altele, bioe exec
utate.
Asem eoea m on ologul „Eri
şi a:ii" jucat
de ct tre elevul Gng Ghera
sim .şi dialogul
„"'rostnl şi Deşteptul·' jucat
de elevii �aişca ou Puiu şi
aşcao u Emil. fn pa.rtea
li a .a . Se r b rE i s'a jucat piesa
de teatru
„Ov1� m
an a
de Basar abescu a avu t
o r moa ă reuşită. S 'au
distins 0.1 G.

c er

e r

co st a stângă

nile.

cu

� •
ru s.1

e

e
r tA
a J

şeni Pentru lnshlnti• 2l�O lei
I! Mare n e n or oci re : ln ziua de

4-5 litru a pă de

D-lui O. D. Şendrea

S

b

P
tt

var stins care absoar�e gazele.

j

u

.

�

ecc

vâ rfu l cuţitului
acea s ta s :: .nai

Vita să se pl mbi: re

pede �i i se poate da

�

„Glasul No�tru'' apa„e sub îngri ji re&
D Jor Gh<orgbc Arteni io•ăţător preşe
dintele Com 1t t l u i de Coa d c e a l foii,
Ioan V Balao iovăt.ător 1-'nşedintcle Soci·
�tăţ t i cultunsle . , Iuliu A. Zauoe„ şi G eo rge
M .cu z1an::;t l{ da or şi Administrator.
I l< m an ăm tuturor cetitorilor m ou ·
nata rev1s1ă .,St1tnl" cc a pa re l a Hu c u re şti
Pr. lung rea
ol o nă 13 co ar ti co l scrise
pe iaieksul
o oro ra şi m a i cu sea mă
peatru l u mea nodstră de la ţari Abona·
D i:t m e a t 80 Ici pc n.n p otr n elevi şi piu
ga ri ş1 1 00 lei p n t u fuoct1onari ş1 oră

ibil a se scoate iatăi acu l.)

a



vo

I

pu n e uarddcma fără a

se

n;

R

a

io t e pă 
cu

inl!rirea acestei instituiii fuodamcntale i a

Pe deasupra unei g răd i ni cu p om i ro
sbatat un stol de vrăbii şi cam
eraa cam ob�site, s·aa aşezat spre odihnă
io fiecare po'm câte o "rabie. dar o •rabie

ia

Să

f!cot sau fac-:m genera•izăm ca�ul -to t

i

s'au aşezat dia nou

de pdianjen

scobi tură.

ceia ce

aflati.

la ceartă

înecatul ui.
- Spăl ore
amestectstâ cu oţe t. L a

dăm Di mie d e bă ot

e

d tori. a

se

�e spi raţie artificială. 11 încălzim.

I : La 2. · lii.Ji.e:a. c. s'a împlinit 428
I. in �mental cdnd se inch
[de gazeta .:·
de ani de la moartea marelui nostru
vm� şbrea ::li in sa.tul
Docioeşli·Fâlciu
Voevod �iefan· Cel Mare· 'i SIAnt,
_
s a �fllUit
lnmormdntarea celor
doi iilleri �
.
I La 4 August 1919 armata om An ll · . lov1fl
de trdsut, pe moşia }i
gdlia.
ocupi B uda pesta şi infinge tri c ulo
"
la_ 3 p. m tn jale
a lntregii asis�ll/i
ruJ pe cupola parlamentului Ungu
a ·
.
pomii te!Ugzul 14ndru/ui
D. Sdldvdstru
resc.
absolvent a_L Şcoa/ei N
ormale din Bar/ad.
I La 6 August c. se slirbllloreşte
Au rbll d.m·i O. MiCu.,
redactorul nostru
de toa tll Românimea marea birllinlli
V. Necula sl d�nt, O.
Codreanu Seminarist
de la Mllrllşeşti repurtalli acum 15
Cezar Bahrim lnvdţdlor,
Nicu.
/ontscu illVd·
ani ln urmă.
for, şi T. Codreanu prim
aru/ comunei.
ln S<ara zilti de 14 Aug„st c. se
Transmzttm condolean1e
îndurerateifamilii ·, �
Pe data de
lmplin t sc 16 ani de câr.a trupele
·' gu s l 1 93 1 , a avat Io
românt concentrate dea/ungul graniţei �o al oa ne l Şcoale1 din com, Stoeşeşti .�
JDd.•Întova, o f m
oa
Se1 bare armată · :
au trecut fufgerâtor prin ctlt 14 pasuri
de Bal dată �c căire
Soci e 1a r.a Culturală .
ale Carpaţilor spre a desrobt pe /roţi
.Iuliu .zana e" .şi z ia
subjD[[ ţi 11 a ne d1 o Românie More ISAseşu Ser ar ea şi ba ul . asal ostru 11
·
l l a os t sub con·
duc :rea O.fui Gh orgh
mdnd:â ş1 frumoasâ.
Micu re dacto ol
:iaru
!ui
.
GJas
uJ Nostru• Programu
la Jl August
şi-a gâsit
l s'& ' ·· ·
moar/ea ruuitatului aviator român Aa1el desfăşurat in modul următor :
_
·
Cav.âotul de deschider
.
e
a
fost
rostit de
Viafru pe când incuca sâ treacd in către J>·I
:.
Se.
ăşcanu Vtrectorul şcoalei
·
sbor Carpaţii ca an ap rat construit dia Stoeş ş ti care prin cuvin
te f u mo s
de tl (Primul oparat romântsc şi pri· a. a ă t necesitatea acestei erbă ' acum
Şi folo s e c m.&teriale Şi
mul aviator romdn )
mor le

1913

lnuare.-Se desface la gat şi piept. li

căs.:am ş1.j ştergem gura. Facem să verse.

ved a că ou

V

Luându
au !barat

fi e rbiate

pll'se la longorea.

dar dacă veţi

La prono.iie o aflaţi.
Toate de � im preu oaţi
ll rbat

Crampe la stomac.-Cărămidă

iavehtă în şenet sa u sticlă cu apă fierbiote

partea

părţi " compun :

parte de •oiţi,

Nume de

aceia

tim fiind prea fnagă.

aib� cine-l cum

Ce

i trec .

durer l e

Sooetol va apărea. De

li

Cine-l Iace

Paceţi aşa câteva zile, după

vali vedea că

drept io

var

.

â

.

cu o s ulă sau aodrea ia

rodnici cn _uhăr.

jocufite noastre

p1ca li uşor c teYa pi că turi ia ochi iaaiote

de cul care

Vila umflatd de lucernd.-Să se străpuagă

t

c

inlo:'o li ngură
cu apă caldă . Dia a cea stă apă a m ostecată

de lemo amestecat. E bine a se pune iu

briâlor.-Se ferbe puţin usturoi
Contra
(vreo 3 cij>.iian•) cu lap e s.u a pă şi se
bea an �ar se1:1ra. l> ntr u copii se poate

l

c

i

te ica cu apă, fiere ruginite.

ând se reiooeştc varul

dpz

de or/zi.-laainte de c ul a re pu·

neţi câtna„ p cături de mitre

pune ia mâncare şi pu�io prat d e cărbune

casă

mai mare,

vas

nestins. u·1b când i a c

Durui

•

la o mâncare. Pe lâogă

farfarioare! ia locunle node 04.Yălcsc fur.
din

i

a ,

�S

ac�gai.-D ispare

su.feri·

Vdrsdturi.-Comprese de apă rec� pe
sto mac. Să ogh lă căte o bucălică m i că
de ghiaţi. Ceai rece de ism i. sau c im bru.

p!sări cât praf se ia pe

l

Mirosul "ţie m

poat19

Ca sd: nu moard. pdsdrile,- A mestecăro

AJangarmfarnicilor.-Uo htra apă •mes
grame zahăr şi I U g rame
droiJla pr�sată. Acest amestec e pus ia
nic il e.

t

m ân carea lor de două ori pe săptâmâoă
.
cu praf de pu cio să socouod pentru S

La iotre ninţare se spa !.

tecată cu

i

î

spate şi p ept, fierb!nte ciÎ

freca. (De e pos

ă

Asci::be oca ia unt.

c:1 tâ r â e de grâu
întins pe pâoză şi pas de jur mp rejur pe

twa de a l b ioă

Car11La se poate pdstra vara pana la 8
sm o tanA, S"-U in

i au rL

i

s!nită sau

şi o aplică)n de ran!.

zile.-Se ţi c muiat! ia

r "�

copilul

at. ea m a icot>Ste) : H ea o ras pe nh ăto !. r e

. fiert cu h1pte, ingroş

inţepdlurd

vată in apă ferb inte

muiem

Ptmra junghiu puiern.lc -(Căi1d

tur

de sange.- Se opresc foarte

repede dacJ

Ştiri şi inform aţii
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.GLASUL NOSTRU"

Darea de seam ac

Consiliului de Admili istrape al societăţei culturale .Iuliu A. Zanne"
din comuna Băseşti, j J det � I fălciu, către adunarea generală, în ziua
..
. •actlvitatea şi gestinnea acestei societăţi,
de 28 Apnhe 1932,
delf mfimţare şi pe anul 1 931,

COLŢUL VESE L

a

d�s�re

DOMNILOR Ml!MBRI,•

ocli.t

ln virtutea ariit:olu/ui 37 din slalute/e so·

cielt1/ii noastre; 11'am conv

11ilalta

tn

adumue

genuald ordinard, pentru a 1vd ardla

a

acâ-

desftJşuratd <k noi. ln carsul an.ului

expirat 1931, a vă apune sibirzţia finan.dard.

aproba bugetul ln anul inl cart n.e gd.sim

şi in genLre

a

holdr4

rr.rlicolului 1 9 din statal,

asfipra difuilelor

chestiuni din ordinea de 'zi,

f,-xata

con/om:

ca fare ocazie, vd

l•om ordia şi Inch1egQ.l'ea sdfidaţi.i,

activi-

1�11ea orimuilli consilia de administraţie dela
infiin(are.

Domnilor membd ! Sociiţaka t.altruald

f

, Julie A. Zanne• az sethal n sotai şi co·

•nuna Bi!sdşli, judeflll Fdlcid, a laal ftinţd

ln. ziua de 21 Noembrie 1 929,

cdJui s'ou

mai ales c4 fieca.re revist4 izolald a11ea cdJe

Cum ajunge dincolo şi vede sin·
•
gele ştrlllind zice :

şi 2 couc/1i din foi ziare.

Din toate acesll c4!fi s'aa cilii 2658 na

ITILrt de cdtre 62 cititori, - dela lnf
tinţare.-

Cercetand registrele de lmpramutarea cdr„

.
Micu Z34, D. Bogo• 16.5, Or.

Oh
Oociu 105
Oh OemiM 88, NecaJai Chiriac 50, Or.
V. Popa 4Z, de. dinlrt care, laţ; sant fii
de plugari şi cea mai mart parte cu şcoa/Q.

!ost tinerelul dcrnic dt rd.sp ndiua cularei

precum şi la

rfea fitn{d socie/4.ţii prinlr't1 Jrumoasd bibli

mijloacele pamise

;Jret111inde11i.

,)i:!Cd Cil 1.:d1fi, de unde onCil/.t ;el. se poald
·
:lddpa din aust isvar ne.seca�. spre rnmll.l

tirea cu.11oştinfelor. cultivandtzrfi mintea, su

fletul Ctl tot ce poate

cdtu#

fi de /,olos.

1\'11 puum lrea atdt de ujpr fdrd a po

:•teni

de puţin, pe acel ce au muncit
, 2 iflchegarea ei. Deci printre iniţiatorii ln
!cmulori a acestei sodeldfi

� inela.siv

bibli-

Oh. I. Mica,
';>fln . C Vtasie, Vasile Nettda, jNicolaie Mihai,
Vasile Bo,;an şi alţil cari I au umbl.a.t din
!"asa ln aud pela diferip c4rduari, solici.l.4nd

11teca - relcvtJm merite.le d-uJ.r :

J.i
�

se da penJ.ru bibliolecd ben oL cilrţi, ceia.ce
inlr'un fo!lrle scuJt timp aa dunat an na
mli.r de 1 1 06 11olame 111 diferilt! cdr/i şi rerisU
SC11Utt1nd fie,:are lntr"un ttibtoa. 'de c4rţile
do1ale. ,\fu/Id contribu/ie de· unţ4 gg. tkp!!I
u

�

!

şf D-uii Oli. H4rtopeana, I. Catan4 şi alţii.
S'a pdşil_ dupd 11CLasta la

tradncerea 1n

p'afi. coriştilait 1n societate; cart
esie cu ajractu abso/Jzl ad!Drol• .

foj;t a aCtSlli idei, : av4nd de bazd c4rfl/e
- s"trdnse şi

sd fi• şi

Cea mai bund in;spirafie aţi aval a/ana

c4nd aţi cdu/al sd lbollzafl aceastd societate

alegand numele dis'pdrutului şi ntmuritorulu;
folk}orist

luUu A. Zannt,

a a locait şi a

stdp4nil propriLl4/i ,Jn sa/JJl Bduşli.

Vaţ;

nÎi

conslilrzil lnÎprim "consiliu de admi·

p

nistraţu, formal din d-

V. Bocan, preşe

dinte, I. Sandu viet- reşedinte,
V. Cucu, H.

Arieni,! I.

V. Neca/a ,

Oh. Oh.

Olu1asim,

Clutaru, D ra M. (juţa şi Oh. Diaconu ca

membri; iar d nii Const Stamall, Or. Oociu

şi Ster. Cucu ca supubnp şi d·nii N Mihaia,
; apoi
Oh. Micu bibliollcor,, I. Vlasie casier şi Oh.

D. Bogos şi C. Oh; Petcu ca cenzori
Dobrea secretar.

Intru c4t dnrala S1JCiet11µ este pe

termen

ne/;miJal, aeesll tJak in scn"pfek dela tnte

meierea ei, vor fi hrtso11ele de ul mai mare

preţ,

sen·ind de

socieldţi pentru

bazd

In istorica! acestei

sa141 nostru, cele veâ� şi

a inJrtgei regiuni, ah.de st intinde. ramiuele

ei, prin mijloaale

acum .

c�

s'aa pu�t gdsi pdnd

Dela con.sliluire şipand'n prezent suni 6.;

i

membri ; dintre aceşlia consiliul de admini

straţie, /a(d cu contr buţia morali! şi ma/e

riald

dau1,

a proclamat ca preşedinte dt

onoare mai inldi pe • D-na

,arta

�

Maria ffolban

chiar prin slat.1tul c� s'a lnlocmit la lnfiin

societdfii, avdn(i ln 11edeu cd mai es/L

şi fiica defunctu/ai /Olklorist, al cdrui IUllTlt

poarld soâetatea, deO.Semenea prin procesul
verbal din 14 Iunie 1931, a mai proclamai.

Preşedinte de onoare şi pt D-l Oh. Tulo11eanu

P'n/ru stima care se bllCllrd şi ca om ibilor
de cultură.

D�mnilor membri. t l Con.siliD.l noslru de oz;
Cifrtua i·afi lncredinfa!. coiuliue.re.a societtJţi;

prin adanarea generdiA ordin.ard
J Ianuarie /9Jt,

şi- a

Tot consilizd, pentru alingerea scopului ce

„Ziarul ştiinţelor şi a cd/4toriilor", .Sata1•

de statut,

scop prin
deci pentru

imbagdţirea minţii cu cunoştin{elt pldcu� şi

frumoase şi moraliza/oare pedLoparte şi pen·
tra

sporirea fondan"/or pedea//d parte, ln

cursul anului 19JI, a daJ. doud se1bdri cu

cdl.e un frumos program urmalt de bal,

a

Cdror 11eniluri au fost impdrţite cu şcoala şi

comill/JJI şcolar din B�seşli.
•

D I Ant:;n Cartu lnvl1Jdlor la şcoala di'n

Vittotofeşti, pn·n1r·o /1umoasd şi reuşir4 ser

bare

urmatei

de bal, datd la area fCOala .

de Sf. Naştere a Domnului, a realizat pentru

soci'efatea

noastrd un „enit de

500 ki şi
lei, cd·

pt:ztra foaia 11Glasul nostru5 1000

raia şi pe aLeas/4. caU li adu.am celt

mai

vii eLpresiun.i de mul/amire. şi prinosul no·
stru . de rec11.noşliaţd..
Consilia/ �;. a mai lndreptaJ gandl# la

mijlocul ul mai pradi.c�pentru rdspl1ndirea

cultarei in popor, a dtt sfaiDri şi a In.druma :

spre bine pe sâUni,

in

şedinţa · sa din 3

foi ptndinl• de soci•taiLa noaslr4, comillsd

Odombrie !9JJ apus bazele tntemee1ei unei

de un. comiUt.

inLibllat4

.a1asal nostru•,

care St administreaz4 din fondllri aparte :

abonamente, serbtJ.ri, şudtori culturale, de.
Aici e cazai a aduce aceleaşi mul.fllmiri
O.lui 104/l

Chichiţd

lnvdţd/or Oiurcani, care
� acestei foi

prin cav4n/JJI sda de sas/inert

a determinai consiliul bdndi populare

lei.

•

Oro 

zeşh"• din sotai Oiurcani, sa conlri/Jae

ajutor cu. suma de SOO

ca

ln plus un abo

nament pe W'L an pentru. bancd.

Au depus şi depun munt:d penfl:u reuşita

ei D·I Gheorghe Aruni invdţdlor Vdieni şi

preşedinte al comildului de conducere a ace

stei fa1, D-nii Ioan Ba/an lnvdţdtor Bdstşli

şi prtşedinll al acestei societaţi şi Oii. Micu
Pentru a Peni Cil un mic spn]in material

ca redador şi administrator.

pentru s11sfine.utr aceslli foi, cu bund 11oinţd
a d lui Vasile Ţabdrd, diredorul şcoalei

pdmare din Bdseşti, sode/alea noastrd a
organizat

ln

ziua de 2 1 Decembrie 1 031,

o şndtoare cu/J.ura/4, cand s'a desfdşurat

an frumos program cu prefiosal concurs dai

de D-ra Maria Mihai/eseu, In.vdfdloare Bd
seşti, lmpreund cu elevii aces!Li şcoli, des.

chizdnbu-Se o lisld de Su!Jscrip(.ie, car� .sumd
realizata s'a 11drsatfoaiei.
A dmiaistratiY. Consiliul adaal eslejormal

din D. nii Ioan V. Bdlan, lnvdţdlor Bi!seşti

ca puşedinu. · Nicol. V. Mihai

s/JJdenl, ca

11iapreşedin1L, D ra Jane/a Mihai/eseu in11�

(dtoart Dodeşti. Ioan Ca/ana şef al og. sp.

P. T. T, V. Necula sU.dln� C. Luca baca·

laureat, Oh. Micu publidsl, Oh Dobre elev,
şi V. Botan funcţionar ca membri.
Cenzori :

D·ra Maria Niţd in11dţdtoare,

- Oh . HtJrt4,peana. agent san{ta.r şi Ioan Olaru

ţinal.d. la

sim eltP,
c4nlareţ.

Oh. Diaconu, e/,ev şi D, Bogos

Ce/dalie func{iani aa fost

repartizai•

el,
tn

cum drege, sare
picior li Intri o

- Toi am eu o leacll de noroc
tnclllfal,

tmi spllrgea

bunlltate de ciubote !..

Un bolnav vin' la an dodor,
uamlDUI!

Sii·I

Pan foarte îngrijorat.
- Dupll

pllrerea

Dv. Domnule

pol lrlli 100 de ani ca latl..I meu 1
- Ce vlrstll ai 1
- Cincizeci şi cinci de ani.
- III place sl bei 1
- Nu.
- Iii place jocul 1
- Nu.
- Dar femeile 1
- Nu.
- Atunci te tnlreb, pentru dracu
vrei sll mal trlleşli o sulll de ani 7!..
Doctor, lntreabll el, credefi cil o sll

- Ai mai fost c<>ndamnat 7
- Nu Dnmnule Preşedinte.
- Bine, sial jos, o sl tii con·
damnat acum.

Intri! Preşedlofl! şi acuzai.

Marca şi ca .Molşi
lao masa la rutauranl.
Abia s·au aşezat la'masll şi chel

po

nerul le şi prezi nlll lista de bucale,
Bercu ia o mulrl
trivi Uli cu si
luafia, urmllreşle lista de sus tn
jos, apoi de jos ln sus, parc"ar fa·
ca o· probi cu adunarea ei, apoi
foarte grav spune :
- Mie sl·mi dai doul oul moale.
- Bine mii Bercule, isbucneşte
Moiş deodatli, eşti celllean romln,

avem Romlnia·Mare ,1 nu ,u1 sl.
vorbeşti ro mln e,lţ I
Cum sll spui tu .doul oul moale"
clnd se spune .doi oi JUOi' 1· .

Titi şi Ucă, dorm ID aalaşf camul

- Tlcll I
- Ce e l
- Dormi 1
- De ce ml'nlrebl 1 .
- Dacii n'ai donnl, Jl·aşi cere
sll, ml· fmprumnfi cn un· poL
- Dorm.

a•tf•I: bibUollcar Qh. Dobrea, ajaior de
bibliollcar O�. MiCD, casier /. Catana. aju
jator de casier Or. Ohtrasim. iar ca secretar
Oh Micu.
Actualul consilia a gdsit cd sta/JdJJI dela
lnctput aşa cum a fast /n/Ocmil şi care •

p

sorolil de mare valoare pentra lndzegarta
sacietdţii, a rnentat oarecare dificulldţj
ln condacne, sd-1 refaci! şi pentra aceasta
v'a convocat ln şedinfd extraordinard la ziua
de 26 Iulie 1931, modifialnthl-1 dapd cart
am cerul afilierea la Onor. Cassa Şcoaielor

·

şi a Ca/tarei Poporalul. la cart ni s'a co
munical ca ordinal Nr. 35478/f31, c4 s'a
aprobat lnfiinţarta şi jancţionarea acestLi
socield/i.
Se puzintd bug<lul ca totala/ de lncasdri
de. -41 SO let şi cheltueU JS37 lei, rezalt4.nd
un sold la fi'ne./e anului 1931, tn suma de
613 ui.

Consiliu/ a

ţinui

14

şedinţe

ln cursu/

anu.lui J !)JJ, cu care ocazie s'a disCJJtat /J !
larg orict chestiune, solu/iondndu s e dup4
s'a rhibzuit bine, pentru c4 nwnm aşa
sd: poatd culege roade dept arma mandi lui

u

Aceasta fiind - pe scu1t - darra d�
:,·eama despre acti11italea dtsfdşarald de noi
pe anul 1931, pentru cart am cdu.tal a lucra
cu sufle/JJI caral 1n interesai şi penlra alin·
gerea scopului ce s
talea urmdreşle, iar
si/JJaţia financiard dela lnfiinţore şi pe 1931

�

va rugdf1!- a ne apt oba chtlfue/i/e /--cute şi
M daţi descclrcart de geslianea noastrd
1931 şi pe auia dela lnfiin{are fi
orice operaţiuni pe oricare t4r4.muri, urand
societdţii din tot sufletul. prosperare ln viitJJr.

st!

pe anul

coDsiliol l

ProJediato, IOA!'I V. BALAN

itrv4fdtor, iar ca supleanfi d nii Or. Ohera·

dtsfdşurat t:CăPifaJea

pe urmdloarele tdram
'ari
:
I

11Adevdrul lile.rar şi artistic•.

Tot pentru atingerea aceluiaş

face

Dacii eram

p.!01, am gt1sit, cd dintre d�. ac.ei cari aţi
dlit numdrul cel mai mart dt cdrţj su11t:

Cum

fllpuşll cit un degel

numărul general din in11enla.r la 850, ezis·

tand: 834 cdrţi, U colecţii a diferite revisll

soatlatea armdreşte, a abonat-o la revistele:

ociefJJ.ţi, a
4
Ottndul mdreţ � fost, ca să se

venia cam greu, clici avea nitte

clubule. la subfioarll.�

an număr, coler:ţiondnda-u, rtduc4nd astfel

de mau 11aloart.

inchegdrei acestei s

·

Jlgan- clluta sll s�ll un gard.

gardul, dar şi

toall t:dr/iu din bibUotecd. rtfdc4nd inv.ntarol

primard terminafd şi neUrminalcZ..

/ni/ia/orii

li

Un

Cultural. Mai lntdi a rtorganizat biblio
teca, rwmuotand prin eliclutare . şi mlllifflL

pus bazele ei, prin lnlocmirt'a actului con·

-'·tituti11 şi a primelor statuie, 1 acte a sunt

Noroc :

Mermbii

de ad·jie po

1 93 1
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secretar, Oh. Mkn

J aaeta Mibailescu
Va sile Necnla

C . Luca

Şirul Solomo1ovlcl I! culcat aliilurl dr
lablla·I Jamilall!. Sl!'atoarce pe: o parte,
se'nloillU pe all1, şi na Poale dormi.

- Dar ce ai Strul 1 ll tntreabl
madam Beii, nevasta lui.
- li ştii pe Iancu Meler, care
şade în fa lll 7
- Da rlspunde femeea.
- li datoresc cinci mii de lei şi
i-am promis sll i-i pllltesc mâine.
- Ei. şi 1
- Nu am de unde sll·I dau.
Alunei Madam Bell se scoall '
deschide fereastra şi slrlgll :
Domnu Meir I Domnu Meler I
- Fereastra se deschide, apare
un cap cu scufie de noapte şi Me.
Ier, speriat, tutreab ll :
- Ce este, m l rog 1
- Bllrbatul
meu vil datoreşte
cinci mii Jel1
- Da Madam Solomonovicl.
- El, nu are de unde sl vi·l· pllteascl mAine.
Şi firi sl aştepte vre-un rlls·
puus, Madam Beli lnchlde fereas
tra, spunAndu·i lui Ştrul :
- Acum lu poli sll dormi liniştit :
O sll stea el treaz ln locul tlu.

Frăm3nlărl de limbă :
Lesne-i a zice livdl, fitirivdli,
Da-i mai greu a dislivdiri
tivdll lnapoi.
A cllzul un pui ln pinii,
Piua a cllznl pe pui
Cind era pui11 sub piull
Când era piua sub pui.
Plinii sl cllrllmidllreascl
Clrlmidarul pe clirllmidllrill,
A cllrllmidllril clirllmidlirila
pe cllrllmldar.
. .
.
Capra calcll'n pieire
Piatra crapll lu patru
Crapii capul caprei
Precum crapii piatra tn patr u .
. .
.
An o J a tnic;I_. platnlcl chlscovalnicl
Ş'acea lainicii, platnicii, chlsco.
vatnlcli
Are cinci lllnicele, pllllnicele, chis
covlltnicele
ŞI fir' de latnlcl, plalnid, chlsco
veiuicl·
N1_1 pot llltnicil, pllltnicii, cbisco
vllnicli.

Dupl .Şezitouu la pd" de L P. Anl!belucu
institutor Bârlad şi .Calencbrul Gospodarilor„
de 1. Simionescu profesor universitar lqi.

Maxime şi cugetări

-Le �n bun, lemn rău,

nuşil, dar

nu aceiaşi flacără.

ace i aşi ce

N. Iorga
- 1'/u face din durerea altuia -:e.
selia ta.
Seneca
-Toată educaţia depinde de mamă.

-Cât timp vei fi ftricil. mulţi
aomlr•. Daci

singur ni fi.

iasA

.A ristotel

•mici ve

timpurile se iatooecă

-Sliodeţea este tovaruşol.sufletolui mare
-No crede prea mult pe uimeai.

-Tot ct-i prea mult strică.
-No

fOrbiţi răa

de

cei absenţi şi cei

morţi.
-- Caut! să p1 a ci tuturora oa · nomei ţie
-Tocmeşte-le vr.!jmil�rşte şi plăte�te
ome a e şte.
- Si gurn l colţ pământesc aude, iutr'ade
Tăr, do•otşte egalitatea peotrn tc•ti ere·
diacioşil, est'!.. biserica.
-Când sabia rugioeştr, ciad sc.!riJe ju·

o

dec!to riei sunt acoperite ca ia rbă, ş! câo d
treptele

b; sericci suot tocite.

at unci se

p oate zice că ţara merge bio�.
-Cugetul bun e cea mai moale peroă .
-Cu foraica la muac!, cu iepurele la somo
cu câi nel e la cred i o&A. mult sd te asemeni.
-Pe cap buo- st! bioe �i o căcinlă ru pt!.
-Casa fir! copii, e ca clopotul fără limbi.
-Priet�oul te caut! cil are nevo;e de tioe
nlJma.şoJ te espect.I. cit timp are team!
de tine.
-R!sbooarea omului uobil este ribdarca

r

�I ailarea.

-------
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nGLASllL NOSTRU"

L u n a

Ll.nlşUtA şi

răbfare toat< Pfair;ţele. ba şi moart'a

chiar, num7i

d�moală,

ca o Jună gratloasA.
Se Iveşte de Sub dealuri. se ridică anevofasă
ŞI cuprln.de"'ft bra1u-1 dulce : cAmp, p6durl„ oraş şi sate„
ŞI cu ra..ze�e- de a
�, se lncearcA. să le adape.

�
J.

�

4

Ceru-I pUn d
mandre atei . c&mpu-1 plin de oa.se rupte
Codru-I plin
e Oorlcele •• de pAsArl adormite ;
Satul doarme„ lotul tace„ numai rAu"n a sa cale

�

Se lnlreabA

oar de lunA ; lung 1-o fi drumu.I_ la vale ?

ŞI se duce bă�and malul, murrnuriind in albe spume
Unde luna.-1 1b.m1nea.ză" cu a el raze de ntinune f

Tot ce trece n

!u se'ntoarce. tot

25

Iunie 1 932

C.

credintp

R.omănesc.

cuştind

Apdrarea

care am am,ntit mai sus,

an vajn!c sastindtor al ort·..,.dl'XiFi,
contra catolicismuslui nl)vc/o/or, 2) de

(:JTe.'i · ande, a fost dibuat p�in ('I sfrotng ,md
de protopopu/ Ioan din Săl1ştr. • opa

slrdmoşeşti era ideia prlte.rnicll,

fodemna sd lupte cu tob, pdnd la unul

şi s<1 nu se dea btiluţi1 turcului.

Cos'1!a din camun1 Deal fu

Au

llis 1t castJ, masă, pd"1 dnt, soţie şi
co:iii drtlgll taşt şi s'au ;dus sd luate

pentru ne.am

şi religiei

r.fţ

P

ni J /

de sdpld. 'Tlâni ln trmniţa din

60

Alba

Iulia, cdld vreme preoteasa lui ca co

pilul mic la săn fu arestattJ de un;//
la 13 D'-ctmbde 1752 şi ţinu/11 in

Nimic n' au

precupeţit când a /ost �01 ba de ar;tJ
rarea acestor lucruri sf4zte, lor ş! ur

f•iJ!, lncdl i-a degerat •opilul'") Un;ţil

dreptatra şi măndria, t�todatd că din·

ortndor.i şi tal in ccmuna Dra/, nepu

maşilor lor I.

Putem sd,une ca toottl

prig ·n''lll straş:1ic pe stN1moşii noştri

tre strdmoşi1 noştri, um'i au fost odr·

lt1nd prinde pe pop:i Cosm •, prind mai

treba�sc treruţl ln

mulţi ,{Jteni pe cari lnchld ln diferite

Constartiin Brânc
ove.ana dimprtund ru

n' au voit sll treacll 1'.l iegta catol/ctJ.

vtJraţl martiri ce

:

camere şi îi o/umil w pale ude. filndctJ

rdndul sfinţilor chiar. Âşz domnitorul

Tot pmtru actlaş motiv o mulţime de

fii sili a fost sc/t 'ngiai.t la Constonti

ţdrani din Sdlişte c u fost inrhişi ln
• beciurile sibiului,
iar
preoţii
lor
. . -·-·
--·
,.,. . ....... ,.„ . .... .

napol de turci ln tot felul, numai ca

st! se lepede de creştinism.

�

Nev1t!nd

aa foS! omorâţi. Dac4 trecea a la ma

hoTRedan"ism (l,gea tlvceascd)

ltg•ţi ln obezi de fier - doi câte doi

viaţa c4t preţala

rell
g

doxd şi aa primit

ln temnlţtl la

ga(ie de

a creştiitll or:o·

cerJ.,t

fle mal b.'ne

mltropol,talai din Carlovltz,

omordţi aici pe pdmdt, ca stl poat4

trdi dincolo

ln

1n

\

D.sigur,

ca Damn�toral

tin Brăncove(l!Ja vor

.

Constan

�ai fi fost

mulţi

dintre strdmoşii noştri, jsuferlnd groaz

nice chinuri dela ar!fl� turceasciJ şi na

s'aa lepddat tk credin(f st1dbună, dar
au r::Zm!ls necunoscaţl rzoatl.

Şi în Ardeal strămott d•-oi noştri

cerânda·i

s!l le d•a an eţisrop ortodrr., şi fald

' ngeaa de suferinţele ce
cum se p â

vtşnicit,

lndaraa : .a vtnit

aproape de Domnul pJ care 1-aa Iubit

şi cdruia /_w tnpllnit voia.

1 754. la 1 7S7 o dde
1 ţărani inaintarll o petiţie

ca dabito:u:ele - şi ţinuţi patra luni

scdpaa

ca viaţa_; .. lnsd pentr ' el na preţaia

1

acea

le

vremt, care

ne-au dus la mormânturile morţi!or şi
am zis, itşi/i morţi din gropi, sd

trăm r.ol de vii, cd

na

mai

in

paiem

rdb(ia pedepsele ce ne vin dela popii
cel uniţi şi dela domnii ţdrii cd toate

tem.niţele au amplul de nai ptnira
legea noastrd ' . Atâl p1t oţii cdt şi (d
ranii, eraa bbtuţi şi jefuiţi de avulu

tk oastea

CTIŞfind

rile Iar, f1indctJ nu vroiou ştJ-şl lepede

tolicismul catropitor şi s'trdfn d, neamul
nostru, şi apoi calvinii Popoarele con
/ocaitaare cu romdnit d(n Tronsilvonio

sânt mafie, dar noi am ardtar numai..

s'au jertfit pentru

cr�dinţa

ortodoxd, cdcl s'au lap�at mu1t cu ca

:

apa1ţinând la diftrlte conftsiuni şi a
vând puterea po/itlcll î,j m ân d . asu
preau pe aceştia ca să �reară la con
fesiunea iar. Aşa, avtm\ ca exemple pe
mitropo!ital Sava Brancovici a Ardea
lului care a fost martir at de calvini.
Apa/ pe n Ţ(uanul Opreli. Mic/duş din

k

SiJ.!1şlea Sibiului şi cu popa Mdcinic
din Sibiel cari s'au stitts ln temniţa

din Kufsteln pe urma ,,d({Jncit catolicei

Maria Thuesla, sau popp Marin Do
bratd din Poiana Sibiut41, care a ln
ghe1at pr drama/ Blajutf'l, un:Je·l fâ
rau popii uniţi " . 1) lat� jertfa/ C(J/u•) Din bro�ura •Strlmoşii şi �trloii noştri. c:e

•a ap!r•a.

l) Pr. Dr Gh. Ciuhando,

clas.te.a şi po·

pabhcat ia • ""iaenca

t-1om.t.nl• Aprilie 1931J

menirea sfini lor romftoc1tî•
Ortodod

1

•Jofru

peg. Zal.

credinţa strămoşrascd.. Cazuri

câttl'a, ptnfra a ne face o ideii! de

măreţia safldecsctJ a strdmo�ilor noştri
care ştiau l3 vrtmt de n� • o;e ştJ-şi
apere

legea chfor cu pTlţul �uţei.
Chinurile şi suferinţe>e de tot f• /al ce
lt-'la l.r.. riarat, dovtd1tsc cd ,-raa

imoodobiţi
•

răbdă e > .

ri

frumoasa

cu

luptând

din

O· meni

virtute

a

rdspulrrf

u vtntau asup1a /01

pentru pdstrJrea credinţd şi inf,un/au
toate prigonirile

fie dela turci, fie dela ungu•i,

n1mţi,

ele„ mai 'raM cd aiJsau şt vbtutea
folos ori
• b ă rb ă ţ : ei >, lucru de muli

cllrul · om, p!nlru a puita face fuţtl
latu.rar grcuM(ilo1 C.;- t ies in cale în
timpul v'eţii. Primiau cu băr bă\ie
2)

Or-. I. Laaş,

şi

�eroi şi mo:«nici ai or
M IX. 1930.

3J Idem • .... o�·Antal• de SUibi.14,
Ct Prof

t1•do ci- în .r.isr.

Cu„b1ul• de Joî

La marg;nea pădur;i, î n m : jlocul
unei poen1 peste care primăvara a
aşternut cu dărnicie. flori şi verdeată
îşi ridică cu trufie ramurile un fal.
nic şi Mtrân stejar. ără să vrei,
stai, îl priveşti şi vraja sa unită cu
mirosul fiorilor le op resc şi- li spun că
lumea nu est e făcută numai d;n griji şi
nevoi . Treceam şi eu pe sub el, cki

F

dest schit, la anul t 759 a fost inchis

şi

totuşi, gre

6 IX. 1930.

intocmai lipsa
acestor virtuţi. Unde- I c u . u l celor ce
ur mult curaj şi ră bd are pentru

frunla!la lor - vădesc

nj

se omaard singari din caaza miztriâ?
Unde-i r ă !:-darea celor ingreaiafi şi
1111povd1oţl, care se lndepdrteaztl de bi
su/cd lniarănd de cele sfinte şi căte,
cdte de acestea•••
Creştinul, pentru a fi ad„ărat creştin

are mare nevoie de virtutea bărbăţiei

r fărd

şi a r ă bdă ei ,
care na poate
ajunge fericit nici pe ltmea oceastd
ptlmdnteascd, nici pe cea/aliă după.
moarte.

Const. Gr. Chirica

La umbra unui stejar

I. POSTOLAC!tE
Of!ric11ltor J!dleni

.ln temnita di11 Babă/na pent•ucd �ra

ftg,t

alunei prin

utăţile vifţi> dP toate zilele - care ne

gllrul Sofronie conducdlorul u•ul mo

Turcii au făcut dintr'J,„şii adevdraţi
pentru

neva care sll moarll pentru ltgea . strd

moşeasctJ, cum a fost Constantin Bran

sub dealuri şi ea•n linişte apune.

Strdmoşli noştri şi-ou dat şt viaţa
pentru bisericd. Rllzbaa,lele purtate cu

Neomul

todoxll. Nu şt•u de s'ar mat gtJ�i ci

care cuuva sd· şi exercittze vi:tu/ile de

JERTFIREA
pentru credinJa străbună *)

martiri

Asţă<i ·nsă, lucruri� s'au schi'flbat
dtt şi niment la noi nu mai tste pri
gonit pmtru credinţa sa strdbuntl or

ungi brate o salută cu grăbire

Apoi toJI dlsp

in

rdnda,..�l!! sf1nU!or, îrz fericuea vesnictl.

mal sunt imorejur{ui/e d•

ce vine-I mal cu dor

Stete-I sar so�Iel'n cale-I. norii lungi la a el vedere
se•n roşesc, s
prlnd la fată„ li deschid drumul şi piere
Şi luceferi cu

trece

coveanu ş1 •1/ţii. Acum, chiar docil na

Numai luna �al arata.. calea celui căUUor.

t

ca sd poatcl

d o ar pe E C ::> lo îmi e ra drumul. Io
z' l ele cal d e îmi era scut contra ra
zelor p e a fcrbint•. ar în cele p l o 
ioese şi de v:for îmi tin<a a d ă post
l m i e ra un prieten pe care pururea

r

i

1-am cercetat. lmi aşezam c a pu l
greu de gânduri pe patul de frunze
- şi
c ' a m cugdând d ac ă n'ar
fi m a i bine să· m i s pov e de sc l u i du

in h in

rerile melc - când omul calcă aşa
de uşor cele mai sfi n te jurăminte
şi t rec e peste cele mai i n t m e sim

·

i

lăm'nte - d e ce n u n e am a pro pi a
cu sufetul tot de o fă tu ă a lui
D u rnn ek11 - care n um a i bine ne
face şi ni c o d tă rău.....
Ca şi în alte clăti, ast ă z i. am !re.
c u t pe •ârgă stejar. lmi od·hneam
mă u l a rcle pe sa tea ua de iarbă, iRr
gânduri!� m�le c ă ut a u sd pătrundă
ino�� nd fir. cu fir ���!�! �� �!!ţ���E!?

p r

i a

l

viaţă a st j • r ul u i .

Dar m·r.unell. .. Din freamătul de
frunze se desprinde o voee î n cea tă
d a r hotărâtă.

· - • N u încerca t n e re să î n ţe lfgi
lucruri ce suni st ră e de sulletirt

i

in

tău şi a lor tăi. Voi nu mai înje
!ege\i trecutul vo st ru fiindcă Eţi
g re ş i t calea > .
A m rămas speriat. Dar freamătul
continuă mai de parte :

- • Nu te sp e ri a ! ... Altădată stril
tăi care trăiau în timpul
ti neret•i
mel�
nu se sfiau de
m i ne. Bucuros ii pă ra m c u desişu l
m e u de săgelde duşmani l or care
v'au
uru e a. N u i - a m tră

m oşii

p r· gomt

a
p r

dat. fo1r cjcă n o i nu ştim ce- i

min
�iuna. Serile când voinicii stă te au
la fo c, străluceau �rmele ce le atâr
n a u de c re n gi l e mele. Câte gh ·oage
nu le- a m ·· dat eu p ent • u a -şi făuri
arme: fn t i m p de linişte. le dădeam
le m n e p e nt ru casă şi u n e te. Dar
Duminica veneau cu to\ii la mine tot satul.

Acolo se făceAu nuntil.e şi se şi pu 
neau la cale. f'runze!e mele se in
!1orau d e d o ne e ce le c â n a u fe ·
c io r i şi fetele.
Erau cântece tră;te şi s'mtite, pen
tru aceasta se c â t u cu toată
dra g osiea. Pe s a l t eau 'l mea de fru 'l 
ze " ospătat • Domnul Ştefan„ în
d r um spre hotarele ţăni dinspre
Nistru , căci doar ş i atunci ca şi
acum tot d e aco l o se aştepta pri
m e jdia.
Dar astăzi, O! astăzi! Ce timpuri
crude! CP t m u r &marei
un'ze e st e ar u lu i foşniră durero;
- • Ci n e mai v i n e să-ml aline
băt râ n e\el e cu o doină cântată de

i

i l

l
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v ră j it u l fluier. Câ nte cele voastre
sunt aşa.„ că ·nu le ioteleg, după
cum nu l e înţelegeţi ni ci voi şi nici
băt râ n ii vo,tri, · cari au fost fraţii
mei buni. Pădurea, fo ma tă din fiii
şi n e o t' i m�i t sie tăiată fără n ic i
o m i l ă de mâna omului lacom. Voi
nu ştiţi că în u r m ei vine : seceta
râp ' · urâtul şi s lrtlcia ? Voi cd de azt
nu yt ţi ce-i mito/ Voi n'avt(Lmild de
nt.amul nostra ce se l'a stinee. omorât
dt. secu,t.a ci lui căruia noi l·am dat
ajutor şi adr.!'ost.
A m a r va fi tun ci de voi, căci
n ici o f;.ptă fără plată.
O n o u ă foşnitură şi mai d u re 
roasă şi s t ej arul t ă cu.

r

p

a

a

inv!tAtor

Ioan V. Nllstasll.

ln tâ.lnire !..

Soarele trecu'ndeseată

Şi venind de la

ogor,

Leana Volrhii sprinteoart!

St. oprt.şte la isvor.

Ş'aplect1nda se ln apa

limpede cam e cristall!l.

Se priveşte ca'n O_fflind4

De pe cap scdpând tulpanul.

Se revarstl'n ;os pe umeri

Şi pe spate mai 111 jos,
B ;gdţie de pdr negra,

'N joc tk valuri... mdngâios J„.

Unda apel ii aratt!,

D >i ochi negri..• Cam e mura /. .
Faţ'l-i ?.. Trandafir sdibattc /. .

s·un bujor

li este gara !„

Ah I O Doamne. „ Ce gariţd. „

' Ţi spun tn lege. . • fă-ml ce
Dau ş i v1aţ'l şi c1edinţtJ,

viet !. .

Dau şi so2rele şi luna,

Pmtru sdratarea li„.

Sânii ? Vis 1:. O ftrlcire /. .
Fraga coaptd'n vârful lor

Scllld>ţi de zlldufal zilei
Şi de apa din isvor.

N'pdru-l n,gru işl anină,

Repede grabit sll plece,

Flori de mac şi de sulfuzd
Ce privesc spre unda rece.

Dar ln crd�g li ţine calea

Un f!rl1ău ca din poveste,
Blând la 1·hip, cu vorba rarâ ...

Soarele e •tapă creste.
Q/umlnd, mi-o cup1inde'n
Peste săn. peste mii/oe
Sllratându ţ ochii, gura.

braft..

Cu sdrutu-i olin de foc !..

Doar o geand cam e focal
Se mili vtde spre apus.

Luna stil s' aprind<! cerul,
Pe când soarele e dus.
I. LEANDRU

.GLASUL NOSTRU"

D RA�OSTE P E MAMA

Scumpei mele rnB.JDe_

l

Afară vântul vueşte nebun, isbind
cu putere zăpada îri ierestr�.
E târziu.
I
ln casă, lângll sob , mama şi fiica
stau aplecate asupra 1 unei scrisori.
E dela Ionel, luacţ1oaar la o ban·
că din laşi.
E grav b.o laav.
- Ah . . . neaoricittrl, nu m'a as
cultat să rămânll. acas� ua an, dupll
�.m l-au sfătuit doctorii, zise mama
plângând.
... Şi aplecată as1'ra scrisorii,
Lenu\a citeşte:
. .. Nicipdatil nu· i atat
:.

plec. la {(ară.
-„Bine mamă, dar pe asemenea
frig. Ah... Ionele, oare voi mai avea
fericirea sJI te văd, zise Lecuţa ui
tându-se la port;e!ul din perete... "

�

i o
d

de sctunpO mama,

�

e. e

n'

ca'n : a s m nt a mo
mente ; n ci datil
am ! aşteptat Ivirea
r!1 !putui
raga /aş al matnei, ca a cuma . • .
Ah . . . scwnpd mflmd, voi muti, /dtd
_, te rug:i sd-mi ietţi . gttş:.<ltlt,
voi
şi nu vot putea i p m ultimul
sărut d< mamd, ce
u mi l-ai dat
po�te-de cdnd md desţnerdai la
..•
Şi Lenuţa, sc mp::i nl,a scrioard„ . .
wi rămăne ? Ce se va ! face ea fdtd
p1ţiorul ei care u iubit-o atdt de mult!..
Dar marnă, barz e Dµmntztu. Poate

.·,wri

md

vqi

ri

n

a

i

sân

posi"flat şi lmpra·
unde vetj putea şi vino

insăn� toşi.
Dee;c,:ea fă tot

-u,;ld

bani de

.- � mine.

vino de nul

Te s�1ut ca dor,
IONEL
P. S. • Spune L<na�i să na-şi f;J.Că
irzi1mi rea, căci d-2ctl vti veni la mine
;: mă ve i lngrijt, md !voi face bine.
O sărut cu dor şi p� ltnuţa...
v'�zi.

L·,nuia strânse scr · oarea, o să
ru t ă ş; cuprinzând î
braţe. · capul
aJb;t d:: vremuri al amei, începu
" p l !i.nge.
i
.- , \I a i mamă, zise; Leau1a, mi-e
m.!ă �rozav de Ionel •
Căt J� mult a muncit el şi tocmai
a'uma mizerabila dd tuberculoză,
s.1u m•i ştiu eu ce-Q fi, îl va dobori.
o� ce nu ne-a sju t D-zeu să
tu,iască tata. căci cu, serviciul ce-l
avea ne-ar f' ir.grij:t pe amândoi I
Şi d� ce şcumpul meu frătior, n u
e mai aprpape, să m ă duc şi s&.·l
îngrijesc cu tot devolamentul d e
soră! •... 1 •
- Las� Leau\o, că mă voi duce
eu chiar tjlâine, cu toate că n' a m
nici u n b�n, d a r m ă voi duce p e
jos, mli v11>i duce chiar de-aş şti
că'n marginea satului voi li acope
rită de za padă, sau v oi fi mâncată
de lupi. . :.
IONEL •

'.

I

�

.

E târziq. E ora două dupll miezul
�opiii şi m�ma cu fiica lot veghează
ta tăcerea 1 camerei ...
Mama, $drobită de oboseală şi
durere, se1rezemă de sobă şi adormi
Zorii zilei se arată. Un cucurigu
puternic, P,revesteşle ziua şi că mai
este semn �e viată pe asemenea ger.
Bătrâna ! mamă, se sculă.
Ce frurtjos visast l Parcă era prin
luna Mai. 1Ce frumusejă, ce de flori
şi pasări c n!ătoarel Ionel se plimba
. cu Ler.u\aj pe sub nucii din grădină
iar ea
l a o masă şi-i privia
cu nesaţ. n grăd ină mai veni o
prietenă a Lenuţei, pe care Ionel,
făriJ nici
jenă, o luă în brate şi
o sărută ff1 faţa mamei şi sorei.
• Acesta i semn rău, îşi z'se bă
trâna ; acest sărut nu e a bin e , . . .
Lenuţa
Bătrâna\ făcu focul şi după ce
pregăti c�va mâncare, sculă pe
Lenu\a.
- „Lemlto, eu plec. Tu rămâi
acasă şi nl'avea nici o grijă de mine.
Cum s'o Ilumina mă duc să împru
mut nişte I bani, clici voi munci cu
ziua la vl(ră şi-i voi · da înapoi, şi. ..

�
slăţea

l

lli>rme�.

Vântul nu şi-a prit mersul nebun.
Soarele s'a ridicat de vreo suliţă.
E u n frig, de nu'ti vine să ieşi din
casii.
Bătrâna mamă, incăltată cu nişte
opinci, îmbrăcată c'un cojoc şi cu
traista cu merinde în spate, îşi ia
rămas bun dela fiică şi porneşte
îngândurată spre gară.
-„Mamă, spune lui Ionel să vi
nă acasă, că mi-e dor de el ... "
Şi bătrâna cu toiagul pribegie! în
mână, merge antvoie prin dpaăa
mare pânll la genunchi.
Sdrobită de oboseal.ă ajunse la
garll. Dar din nenorocire circulaţia
trenurilor era'ntreruptă, din cauza
marilor zăpezi.
-„Ce să lac eu?. îşi zise bătrâna
Cum să mă duc, când mai sunt
vreo 50 k l m . ? Sunt bătrână şi nu
voi putea face acest drum pe jos
Ah .. Doamne... am o presiflltire
urâtă; ... s1mt că nu voi mai găsi
în viată pe scumpul meu Ionel...
Dar nu. Mă voi duce să-l văd,
chi a r d e. aş şti că voi inghe\a pe
drum şi voi fi mâncată de lupi,
chiar de-aş şti că'n momentul rând
voi pune piciorul pe pragul spita
lului, voi muri, fără a avea fericirea
să-l văd. Mă duc, căci un singur
băiet a m ş pentru el trebue să-mi
.
dau viata
. .. .
Şi p:ecă. Vântul isbea cu putere
zăpada în faţa ei.
Soarele era trecut de amiază. ln
faţa ei, u n şes cât poti cuprinde cu
och i şi nici un sat ou se vedea în
cale.
Bătrâna mergea şovJllnd. li veni
loame, dar nu putea să se aşeze
să mânânce, dia cauza zăpezii mari.
Nu se vedea nici un sat şi foamea
o doborâ.
Soarele fugea nebunatic spre apus.
Se ascunse după o plldure şi
tăcerea serii se !lisă peste tot. Nu
mai vântul îşi urma mersul.
Ajunse la o cişmea. Bllu pu�fnll
apă, apoi dădu cu piciorul zlipada
la o parte, scosse o ceapă şi puti
nă brânză şi o !Jucatli de mllmăligă
să mânânce. Dar tn zadar. Ceapa
era înghetală, mămăliga asemenea.
Luă de câteva ori din brânză şi le
puse în tralstă;
De abia ţinându-se pe p1c1oare,
merge.• robită de· un singur gând :
• Să · l vadă pentru ultima dată pe
scumpul ei loael, şi să-l dea ulti
mul sărut de mamă, după cum
aminteşte în scrisoare ... "
Două şiruri de lacrimi se sco
boară încet pe obrajii brăzdali de
aaii bătrâne�ii ...
In depărtare se vedea o lumină.
Era un sat. Se auzi bine lătratul
unui câine.
„Mulţumesc . lui Dumnezeu că a
jung într'un sat, zise bătrâna şi
deodată se rostogoli inlr'un şanţ.
Rătăcise drumul. Zăpada era mare
puterile o părăs'seră, aşa că îi era
i m posibil să se ridice.
Ca un fulger ii trecu prin minie
toate scenele din via\ă, toată tine
. reta : se vedea sburdalnica copilă
de 1 8-20 ani, se vedea la bratul
celui care mai târziu era să- i fie
sol. se vedr.a căsătoritll, se vedea
mama lui Ionel p! care l · a iubit
atât de mult ; se vedea în momen
tele grozave, când scumpul ei so\,
cu lăcrimile'n ochi îşi luă ultimul
rămas bun, când a plecat la război,

I

3

·le· mii narele deme ..61arnl nonni'

vedea pe 10nel şi pe Lenuţa cum
plâng după tatăl lor, care ... au s'a
mai întors.
· la <iarol ,Opinia• ce apare ),a laşi
... ,_Şi Ionel nu se roagi să. pot
ajunge să-l văd, zise bătrâna · ln găsim ia nr. 7505 · di n zina · d e .7 Mai
agonie ; şi . nlci.:Lenn\a . . . „Ah. . . ,nu 1 932, nrinliloarela . rânduri semnate de d-1
mai pol ... 11 văd p e Ionel mort.. P. Andriescn liconţiat în chimie - căruia
.
Iar pe Lenuţa m ireasă... Ce fru · şl pe 1.:easti. 'Calo ii aducem celo mai
c!ldoroase moltnmiri atât d-salo cât şi
moasă e" I...
Un ultim 'oftai şi bătrâna . muri, zlarolni . Opin a • pentru bin„oitoanlc
apreci eri !.!! cute la zdre•• condnc.!itorilor
acoperită de zllpadă.

i

a�estoi foi, cât şi pentru fromottsa re
comandaţie ce of· s.� · face foii ro lomca
tntnror cărturarilor.

De-asupra şanţului dor lupi înce
pură a urla.
E.ra ultimul strigăt al mamei
pentru scumpii ei copii... era sem
nalul sinistru al morţii ei. . .

A

; l

0
d ou z veni o telegramă dela
spital :
< Veni\i urgent, fiul d-voastră mort.
Dr. Spirescu •
G. M. Delabăseşti

Mic

concert

Peste cerdacul vechi şi palred
Cad liliecii grei de floare

Ca o

văratică . ninsoare,

Albind pământul negru, umed.
Ca"nt.r'un rai privighetoarea
Sliltând uşor

- duios ne cântll,
ei divină, sfântă,

Cu vocea

Mărind econl şi splendoarea.

ln fund de iaz broasca repetă

Nepllslitoare şi discretli,

O

Cu

vocea ei tremurltoare,

melodie trecătoare.
Ocla.vlan D- Şend.rea

Hoşi, U

Mai

1931

Culturale

Duminică 24 Iulie crt soc, cultural!
.Iuliu A. Za o oe • ş1 d irec(la acestui ziar,
cu concursul uooi grop do clef'c şi cle.-i
de c urs .secundar. pliai de entuziasm, an or
gani:r.at o fromoasă s rba ro urmată de bal.

e
� a l«>& 4w:b.IM

irio.lr"o tt11·

O. Arteoi, îov!
tâtor şi prtş:ed, comiL de conducere al
zjarului nostro, care după ce face isto
ricul societiţil culturale, arat · rn-arele fo
los ce-l adnco societatea cnltnnlă şi . sia
rul de lată, cu care f iecar cetăţean ar tre
bui s.i so mandreasc.!i, ol fiind pri ntr prt
ţi oa sel e ziaro s4teştl cn rennme din Mol ·
dova, îndeamnă pe toţi ştintoril de carte
·
s.!i-1 snslină şi s! vină alături d• noi.
S'a repr zentat •Vocea Snfletnlni" dra
mă în 4 a cte de gen eral
ntonol.
Pi1sa s'a jucat cât se poate de bine.
�tmarcăm oe'otrecutol talent a d-rei Zoe
Ciotu, care a jucat artistic rolul Lenuţei
Arbore, şi a d-lei C ost ! Petcn, care a
jucat rolul lui cuconu Vasilică. D· şoa ra
Virginia Hârtopeano-despr• a c.lrui ta
lent suntem con•inşl dela alte serb.ări
a ţa.cat admirabil
rolol d-nei . Lu p o,
d-rele Pachila Potco şi Ionela Gulo, au
jucat ca acel� talent, prima r olu l d-nei
Arbore, iar seconda rolul cocoanei f'rosa
şi d-rei Lupo.
Mai remarc.Im ro!ol generalului Arbore
jucat de d. Micu a căpitanului Steioer,
jucat de d. t. O. G ol o, a Loco!. Epnte,
jocat de d. Or. Gherasim �i a d lor J.
Cosm!:, D. Bogos �i tot restul artiştilor
cari au jucat mai frumos ca la ori· ce
serb a re .
Din recitări remarcăm: nCi-că să te joci
cu boţul" de V. Militaru, rrcitată cu'o
deosebit tal e n t de d·�oara Hârtopcaou,
.Mama• de z. ! rsan recitată de d. Mica
şi .Ur tura ţiganului" recitato! do · d_ C.
A. Petcu.
moasă cooferioţă de d.
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Monologul .Soldatul morind • admirabil
C. Gh. Pctco, ne„a îopre

executat de d.

siooat mult

Din corurui, remarcă doina .Cavalul",
admirabil sol o, eiecutat cu măe.strie de
d-şoara Ciuto, .DoruJe, doruţuJe11 şi
11 Mureş, Mureş apă lioă • .
Asisteoţa a ost Impresionat! până la
lacrimi. Tineretul grupa t io jarul acestei
societăţi a fost viu felicitat, ·pentru moaca
dep usă în pregătirea acestei lerbirl. Ace
lP.:aşi cuYiote framoase pentru b aro icol
preşedinte d. I. V. Balan.
Red.

f
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a llBDr 11uăfătorl. penb'll m1n1Slerut lnstrnc.
�unH l'ltblce fi peutru arganete ae cennt.

In corn. Bli.seşti jud. Flilciu, apa
re de două ori pe lunli o foaie cul
turală de inforinafiuni şi îndrumări
pentru popor, denumilli
.Glasul
Nostru•, care este în primul an de
euslentă; şi -la 1 Mai a ajuns la al
14-lea numllr.
Modul cum este redaclatll şi mai
cu seamă persoanele care se stră
dllnuiesc sli-i dea viaţii, meritll o
deosebită atenfie.

Un grup de câţiva invlljlllori în
frunte cu d. Gh. Arieni, Jnv. gr. I
la şcoala din Vlileni-Flilciu; cu d.
I. Balan, tnv. gr. li la şcoala din
Băseşti-Fălciu, etc. la care s'au a
sociat şi alte forte creatoare, a luat
lliudabila initiativli de redactarea
unei foi culturale intr'un mediu
slitesc.
..
ln aceaslă foaie culturală se
· gli
sesc : sfaturi şi indrumliri în ale
· agricullurei, scrise d". d.
Mari·
nicll, agronom Bliseşll·Fălcm ; pre·

�-

cepte de higienă şi slinlilate pe
tnjelesul tntnror, scrise de D-l Dr.
I. Arieni Medicul Spilalului din Un
gheni şi D-l Dr. H. Vlasie, hşi : ar
ticole folkloristice scrise de D-1 V.
Ghijescn, profesor Ia liceul .P Ra
reş„ din Piatra-Neam! şi de elitre
D-l A. Bucureşteanu. inv. ldrici-Flil
ciu. Tot aci se mai glsesc scrise
şi versuri de· toatli frumsejea„ care
pol sta allihirl. de compozi!iile si
milare ale maeştrilor de marcli.

CQ,Qijmi..l.Ill. �"-'!.�!�.'- fpj_ c_u.!�.!.a..!.�

este o lntreagă comoarli spiritualli
şi un neprejnit isvor de sfaturi şi
indrumliri pentru toti şi în special
pentru ·agricultori. Oricine are oca
zia s'o citeascll, gllseşte acolo ceva
care l-ar interesa şi care -ar fi de
folos. De acela ar fi de dorii ca
Ministerul lnstrncliunil Publice şi
al Cultelor, Jn fruntea cllrnla se
gliseşle d. Prof. N. Iorga. să se
seshe:ze de exlslenja acestei foi
Culturale şi mai cu seamll de seri
viciile reale ce le aduce culturel
noastre najionale.
Deasemeni, ar trebui, ca lnsp. şc.
Iaşi sli aibli ln vedere că a1>11riJia
şi exislenja acestei foi se datoreşte .
unui grup de lnvlijlitori, cere nu
şi-au primii salariile de 4-5 luni
şi care depJlll acl o muncă extra

i

şcolarii cu totul desinleresată şi cu
sacrificii dar cu folos real penim
popor. Ar trebui ca D-nii insp. şc.
Alex. BlUeanu şl N. Blillinescn sli
aprecieze şi sll Incurajeze această
foaie culturală,
Fac apel' la loji ştiutorii de carie
să se aboneze la aceaslli foaie cul
turală, ca tn schimbul celor 70-80

Iei, - cll este abonamentul anual să se poatli duce la b un sf&rşil
aceastll operă.

Apariţia acestei foi culturale ln
tr'nn mediu sătesc Iace cel pujin
atât, dacă nu mai muli, decat sute
şi mii de foi şi reviste erotice şi de
aventur i. Ţin să adaug, cli lot aci
la Bllseşli. este şi o Societate cul
turală .luliu.Zanne• cu o bibliotecă
având 2-SOOO volume clirJi folosi

din

toare şi care,
Indemnul celor
clţiva lmrlijlitori, este frecventaUi
de loji slUenii din lmprejurimi.

Fapta celor cil.Jiva luminlitori ai
satelor meritli loatll lauda şi lot
concursul şi lrebue luatli de exemplu
de multi aljii, ·spre binele sll.leana
lui român, care se coofuodll cu
binele şi fericirea noastrli şi a po
porului român lnlreg.

P. ANDRIESCU
Licenţiat in chimie

2

„GLASUL NOSTRU"

podoabele frull)oase ce aTea, .ea i - a

z;cân�a·i - :

pil al el,

• ială . podoa

·

bele . mele• .

doi co

pe cei

arătat cu mân4rle

s! se laude cu copiii
frumusetea lor, cu săn ăta·

Poale aslhl [ orice mamă român

că dela jar!
ei, cu

lea lor ?

re pet,

Şi

cum să-şi

multe mame

ing'1 je&scă

nu ştiu

copiii ca să-i

poată avea fr$1oş;, sănătoşi. Şi de
unde să şti e când nici

m a mele lor

noi se învaţă fetele

n' au ştiut. La

să lucreze, să /fie

Creşterea

co p\ i lor,

ceva lărli

m arii

bune gospodine.

e;;te pri v i t ă ca
Toţi

_importanţă.

îşi zic : • cu m la m crescut noi, aşa

qopi ll n oş tri • .
Dacă astăii vremu rile sunt mai

vor creşte şi

grel e şi dacă

totul nu se

ajunge la un

!rezu ltat bon.

chibzuială,

oarecare

nu

face cu

se p oa te

Organismul copi !u l ui la n a şt er e
nu este preglitit cu toate m ij loa

cele de apărarl' pe care le posedă
adultul, pentru• a se

adapta condi

j ur ător, o mare pa rte

din o rga ne le

şi mai me rgătoa re

ţări le

decât în

1

cu ali! pta re artificială ( c u biberonul) .

Din I OOO

m or i i m a i mici

an, la noi 384

boli de

. 1 4 7 de

gestro.intestinale,

pl A m ân i , 1 72 de boli

l a părinti. restul

de

de turburări

mor

m oşten i te de
boli

tubarculoză,

infecji o ase şi a lte

cauze. Numllrul

dintâi esle d a t o r it neştiinţei mame.
celelalte

lor de a- şi hrăni pruncii,
neştiintei de a- i ing�:ji.

a c es tei

Comb„terea

cât

prin răspândirea

neşliinţe,
l a rgă a

mai

cunoşliriţelor de h i g i enă ,

îmbunătă

jirea s itua ţ i ei economice,

crearea

de legi pen t ru ap ăr area copiilor mi ci
ş1 m a ri

şi

mamelor în

a

s arc i nei şi alăpfărei,

vor

r m pu:
la

d uc e

m · . · şora rea mortalitătii copiilor.

M a r ea m ortal i tate î m pi e d i că spo·
rul po p ulaţ i ei . Se ştie că ţări cu
ecaaşi avu ţ i e, cu con d i ti u n i egal e

d� cultură, a c e l a ş

armament, şan
concurenţa pe
piaţa mor.dială vor li a ţ ă ri l o r cu
populatiune mai n um e roas ă şi mai
în

�ele de reuşitll

ţiunilor de viată din mediul incon

ales mai sănătoasă.

lui nefiind corqplecl desvoltate.

lată dece a m socotit mor falita·
!ea copi ilo r un pericol na ţi on a l.

�

P.ea tru ac ea ta copil u l are nevoie

de o

î ngrijire

specială

pune la adăpost

su ri .

pentru a- 1

de eceste nea ju n

Ori neres pect are a ace sto r r e gulei

ln alte ţă ri , ia Franţa · de exe m 
dela 25 la s u tă
cât era în anul 1 792 p e ntru copiii
mai mici d5 l i la 1 2- 1 3 la suii!�
La noi din i 00 copiii n ăscu ţ i vii,
mor înainte de a im pli (l l anul 20aduce mare m,ortalitate,
plu, ea a scăz�t

22 la sutll.

.,

,

la Suedia, N orvegia , D a nem a r ca,
.
. .
I
Iliri în care sµnt respec1a11: r"�u-

bigien� 11arj. .prive5c cre.ş te·
copilulul, ldin I OO copii i născuji

lele de

rea

vil, mor

inain e

7-8 l a sulă. <

de a împlini anul,

Mai mult Ideă în aceste jări mor

talitatea

co p\ilor

scade,

iar noi

ne-am o pri t I� cifra de mei sus.
ln aceste Jări dacă

aceast ă m or t Jht ate

avem

pe

ca re

totuşi

ei o

socotesc exa�eral de mare, aceasta
e d_alontă a l �ptări i cu biberonul,

a!ăptare car e j este aproape necu
noscutll în satele noastre.

Ală pt area lh s ân

este alimenta

copil . Ace st
p roced eu de :alăotare este cunos
cută l.s noi şil lotuşi bolile apara
tului d'l!"•�t'v �·mt mPi răsp ân d IP

"rea ideală a micului

Hrana micului

t re b uie să

copil

îndeplinească două scop u r i :

temperaturei

a) Menţinerea

co·

pilului şi b) creşterea.
Până l a 2 ani şi j um ăt ute când
se s f_âr şe şt e prima cop il ă ri e, ea
trebuie să ffe specială.
in prim u l an natura a a vu t grijă
şi ; . a pu s la înd e m â n ă l�ptele ma
anumite ele
mei. Dupi! in j ărca re,
m e nte trebuie să înlocuiască la p„
tele mamei pAnll la 2 a n i şi jumi!
t al e d>! când alimentele cop!lului se
pot ri ve s c cu cel e a le o am e n i lo r

'?-e rând : I .
2. ioţi!rcarea.
După naştere dacă ea a fost u ·
şo ară şi m ama nu e prea obosită,
V nm studia d e c :

m a ri .

a l ăptarea l a sâ n ;

copilul trebuie pus la sân după
8 - 1 O o re dela naştere.
Dacă naşterPa a fost grea, pu 
la
tem amâna pr'mul suot până
1 8- 1 4 ore, ili r ă nici un · neajuns
pe n tru co oi l .
ln pri m el e zile ceeace snge co
pi lul este Col a st r u ( coras'ă).
Pentru ca sA pat ă SJJI!"• bi n e co
pi l u l trebueşle linul inlr'o oo zi \' un e
bună şi să ou i se înfunde nasul
în sân. căci n'ar putea suge. Dacă
din ce uza plânsului i s' a uscat gura
t re bl! eşte să i se s toa rc ă câteva pi
cMuri de ţâţă în gură pentru a i - o
u m e zi . Copilul n u tre bu i e s ă a 
d o a rmă în timpul suptului căci va
r � 'l' � n - · f'� m ft d · s i Rr t 'nP prea Sfâr-

VITEJI PLUGARI *)
C&nd PrlmAvara vine şi cand noi far vom merge„
SA d&rJ. a doua. brazdA., prin cel fAra de lege„
Nb:nlc li. calea noa.str' nlrn.fc să nu cruta.m
Ajuns-;. flerul rece„ in pieptul tuturor. ·

L
hl

;

Acum, ,c:And Iarna trece şi prlmAvara. vine
gAteşte-p plugul sA. meargA atat de bine
Plug
SA la.se o brazd.6 a.dAncA„ prin 1e1enl de pAgAnl
CA"n v�cl, să se cunoa.sca că-l trasă de Români.

arjl

vA de-I scoatep„ pe c a.ntpul dureros„
OrAbl
Oeru.I re_ce„ ajuns-a pftnA la os.
A.Jun•OrAvlJ -vlli de-a şterge şi palii. şi ruşine
At8:1or efl ce"ft durii sub palmele strlUne.
.
C. I. POS TOLACHE
agricultar

Vd/em

!�b ocupaţie duşmani I.tocmi� !.d.�i·�• .::b!��7d.� =r110.:�ij:a�rl.��aor�! ,:��oi

neata a terminat cu sânul stân . ,
la s u ptu l următor trcbue să inco:apă
tot tâ ngu i , pentru că !aptei de l a
suptu ui este mai slab
"î nce pu t ul
de.:ât cel dela sfârşit şi

începe mereu cu

dacă

am

acelaş sân cop i ·

lui ar suge numai l a ptele dela în
ceput. Dacă mama are lapte sufi
cien t. copilul poate să s ugă numai
d i ntr'un sân, dar l a fiecare alllp
t a re t re b u e s c h i m b a t s ânu l.
Pentru a şti dacă u n copi l este
destui de b i n e ali mentat, e ste ne·
v ie să s• cântăreascil co pl l ul oin
când in când,odată pe luna. U n
copil s d nă t os la n aştere a r e 3 31h
kgr. l n p n m e ! e 3 l uni trebueşlt: să
crească ln mi j l oci u cât 750 gr. pe
l u n ă . 375 gr. şi d e l a 9- 1 2 luni câ te
2 5 0 300 gr.
Du pă aceste c•fre vor şti d acă
un copil între do u ă cântăriri a
crescut n orm al , deci dacă a a v u t
h r an a s u f . ci t ntă.
Alăptarea mamei trebue să du
Dacă in tărcarea lre
r e ze un an
bue să se Iacă in t i m pu l lunilor
eăldu• 6 a s e, mai bine este ca a lă p
tarea · să !re p re l un git ă .
D•cll mama este obosiU, cu în
putem înlocui
cep.u� dela 9 lunl
d o u ă supturi pe zi cu făinuri f1erte
cu lapte. Femeea care ala ptează
trebueşte să fie b.ne hcănită şi bine

Îngr (tă. .
D fe ri te le alimente cu cari tre
bue să se· hrllneas:ă o femee care
alăptează sunt reco m a ndabi l e c :
p e şt e le car nea, o uă l e . br ân ze tu r i l e,
fe cu lc n t e l e (cartofi , mazăre, t.solP,
orez. etc l Tre bue să bea mult 11
eh d ; C•a m al b u n ă bă u tură • ste
apa . Vinul şi be re a sunt tolerate
în cant.făli mici ; în cant-tăJ1 mari
. prod uc turburări copi11or e < : plân
s•te, insomnie, tremurături şi sunt
fo a r t e su părăc i oş i .
Sunt unele alimente interzise. ca:
varză crudă sau m uratll. ceapă,
usturoiu, racii, carnea de cârnătll
rie. Toate acestaa dau l a pte l u i un
un gust neplăcut şi cop 
m ir os
lul refuză sânu l.

şi

Am spus că al ăp tarea lrebuP. să
înce teze la un an. A m arătat că
lnct p â nd cu luna 9 în anumite ca
zuri putem i ntroduce şi a l te ali·
mente în hrana cop i lului . Sub nici
un mot.v nu este bine de a se da
copilului sub 8 -9 l u n i 11lte ali
menle şi mai ales p e ti mpuri l e

•eruri

a) l n m 'd brus�. cum din nen;i:
ro ci re se m ai Iace încă la noi şi
cari mod co nst i tu e o pri JT1 ej d ie
pentru copil, fiindcă n e ob i şnu i t ca
ge stro - intes l i n al e,
pătă turburări
mai ales când înţer catul se fa ce p e
t i m pul l u n i lor d e v a ră .
b) ln Jercarea cea· m a i bună este

cea făcut ă cu încetu!, Ea co nst ă în
a impu)lna câte u n s u pf şi a.I în·
l o cui cu alt aliment cum ar fi l a p 
t e l e de vacă. făinurile de grâu,
orez, ovăz. s e c 3 ră. Trebue dar în·
cepul la 9 luni când copilul suge
de ş•se ori pe zi. ln in te rv a l de

https://biblioteca-digitala.ro

15-20 zile sa prim ă m câte un s u pt. „
a ş a că la var s t a de J 2 - 13 luni :

.:oprlul pe nes:mtite este îaJercat.
După etatea de 11n aa, se poate da.

copilulu� câte I gă l benaş de ou pe
zi. PAnă la 21/2 ani, hrana copilu
lui trebue să se compunil din lapte
d e vacii, ouă,- ierturi de cereai�,
supe, gri ş, o rez .
ln nici un caz ou trebue să i se
d ea car n e sa u a lte a l i m e n l e gre.l e
d� mistuit.
A m spus că a lă ptare a la sân
este id e a l ă .
Su nt imp reju rări când este ne
voe să fie înl ocu it ă,
bunăoarll,
!:oala mamd sau mo a rt e a ei. lipsa
de Ja pl e la mamii, d ife rite boli ale
sâ n ului , sau în cazul c â nd mama
nu poate ală pt a s i n gură copilul.
Atunci se recurge la alăpta r e a cu
d oica,
l ucrul a proape i mp osi b i l
în satele noastre din cauza sără·
clei, şi al llpt area artificială. adică
cu lapte de v a c ă sau de capră.
In c a zu l acesta tre bue să se !i 
r.li seamă de unele chestiuni de
Io p ri m u l

h'gienll.

rând

laptele să provi

nă dela o vită să nă toa să, apoi să
i'e bi n e fiert ; pentru ace•sta tre
bue să c l ocote asc ă, dacă se u m l ' ă

numai nu
L ap t e le
apă şi să
Iru ca să
laptele de

este

destul.

i se adauge
f.e cât • m ai
trebue

femee,

să fie su bţi at

cc

zahăr pen.
a pro ape de
·

ln prima lun!I t reb u e dat copi l u ·
lui 2 pă · t ; lapte şi ! p a rt e a pă
zah .ris·tă I O la sută. ln luna 2-3
pâ·t• laote şi I p ar t e apă zah arată
1 0 la sută ; în luna · 3 - 4 părţi l ap
te ş1 o perle a pi! zahar;,tă 10 la.
sn t ă.

Dela luna 4 copi l u l poate pnm1
laptele de va .:ă aşa cum tsle. Lap
tele st: poate da cu llnguri t a sau
cu păhărelul. Cel mai b10e e5te cu
b b•ronui. Acesta este o st icl ă cu
�ura prevăz_u1ă cu u n de�et de cau.

ci u c (tetină r cu un orificiu la ca
păt pe unde suge ! a ptele. Bibero·
nul şi t eti na t•ebuesc soillate cu
le şie şi o pll n tă cu apă fiartll după
fi ecare supt. La alăpt area artifi
cialll vom. avea acelaşi număr de
supturi şi a cela ş i interval intre ele.
ln prima lună putem da copi lulu i
6-600 g r. din am e stecu l ce.am '
arătat. m • I sus. Creşte m cantitatea
cam cu 1 0 0 gr. pe lu nă şi ţinem
seamă de d;/uţie după vâ rstll. La
finele unui an, copilul primeşte
1 000- 1 2 00 gr. la pte .

Ca şf la copilul al ăptat la sân,
putem introduce alte alimente în
hrana cop i lu l ui (aici putem începe
aceasta la 7-8 luni).
Primej diile su11t mai mic! căci
sto macul copil u l ui d i n cauza hra·
o ei cu lapte de v a că este mai re.
zistent. Ţinem seamă, că şi la alăp

i

călduroase ·
lnte.rr.area se poale la�e în două
fel u ri :

AJunse ne-a pAmAnlul, şi boi, frati şi părlnll,
aUUea Juguri să fle blclul l,I ;
Ca su
AJuns � ne-a şi doina, care-o cAnlam odată
Sub br&zdele duşmane„ adA.nc de a fi lngropată.

�

cui în gură ceeace ar aduce rosă
tur i dureroase. Un copil sănătos
care suge bine trcbue pus la s ân
<lrn 3 în 3 ore, unul p l i! pând d n
2 1/2 ore în z1'2- N o aptea niciodată
n u lrebue să i se dea sJI sugă .
Uo cop i l lrebue să a i bă 6- 7 s u p
turi pe zi, înc. pânel cu ora 7 Oi·
m r n e a t a până ta 't O s c a ra. Dela
vârsta de 6-7 lunr trebue i mpu ·
! i nat ln s u pt. Dacâ cop 1 1 u l doa r m e
la ora s u ptu l u i , !I trezim. nu ma i î n
cazul clind este s ăbut. Cop11ul
t re bue să su gă la frecare su pt d i n
a m bele sânun ş i treb . e 1 nut sea·
m a că dacă la primul supt d ml

.

tarea la sân şi pâ n ă la 2 j um. dăm
copilului alimentele uşoare pe care
le· am enumărat. Pentru cei cu da
re de mână sunt p re para te ga ta
făi nuri l act ate .
ln fmpul alăptării a r ti fi ci a l e pu
t� m avea mai multe n e a j u n suri ca
în cea n at u ra lă - deşi n·ci aceasta
nu e ste scutită de toi.
Dacă ţinem seamă de reguli l e de
h ' gi en ă enumărate mai sus. a tât
cât sp•t'ul m'-a permis, le putem
u şo r î n l ătur a .

Re pet, alăptarea la sân e ste
i d e al ă .
Până la vârsta de 9 l u n i lrebue
să I e exclusivă. In tro d u c e r e a altor
ahmente trebue făcută cu socoteală.
ln n u m ăru l viitor voi arăta n e a
j un su r i le a bate re i d el a regul e l e d e
m a i SUS·
Dr. Hrisl. C. Vlasie

:if LEI EXEMPLARUL
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Redacţia şi admihistra!ia

Corn. Biiseşli - )Ud.
!
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Foaie culturală

cu

Apare de două ori pe lună

�

Măret şi neaseniuit de străluciLaurii biruintei se aştern cu
tor nume al glori�i româneşti I
strălucire pe fruntea acelor ce au
- Piatră de încercare pentru scum·- dat neasemuite şi nemuritoare
pii noştri viteji, �n oprirea celei
exemple de răbdare, curaj, abne
mai cumplite urgii) din partea duş- gape şi sacrificiu.
manului cotropitdr !
Prin ei natia a învins.
Cetate glor.ioasăi şi inexpugnaCu aceiaş sfântă dragoste şi rebifă unde s'a hotă it soarta unui cunoştinţă gândul nostru se in
neam întreg !
.
dreaptă şi spre nobila Frantă a
Loc ales şi p�eamărit de noi cărei inimă a bătut alăturea de
azi, glorios şi sfinpt cu atâta sân- durerile şi suferinţele noastre, şi
ge de eroi in 1 91�.
care prin admirabilii ostaşi ce
ln chip fulgerătbr şi cu adânci ni-a trimes in frunte cu ilustrul
r e pe rcu rs i uni in ihasele luptătorigeneral Berthelot-mai târziu ce
lor, căci lupta sd dădea pe viaţă tăţean de onoare al României-a
şi pe moarte, airli s'a frânt pe adus spiritul acela nou de imbăr
deplin şi cu tărie i trufia faimosu- bătare şi tărie sufletească şi care
lui „spărgător d� fronturi" Maa grăbit c'un ceas mai devreme
kensen in fata dârzeniei grozave
biruinfa cea mare a neamului
şi nei �l'icoşate a ostaşului român. -nostru !
�
M �n generali f Cristescu şi
Mărăşe-Ştii vor vorbi ve���r_Hg!._
Eremta � ri oresc înscn·u cu 'litere de niărep·a morală la care se poa
�
de foc şt sange ea mai glC)rioa- te ridica un neam.
să pagină -� l_n i st r
_
la pr11{ppr.ln!1
·-/ Verdun al Ro m ân ie i, Mărăşeştii
_
cu avânt' - şl- insufl tireifurtÎirioiisele'
-(
- - stiot . mândria şi gloria noastră
atacuri ale d!Jşman�iui năvălitor : naţională !
şi arătându-i '. cu repeziciune şi
Prin ei, frapi despărţiţi de lan- straşnică hotătire_ că: "Nici pe aici
tul Carpaţilor şi·au întins mâna,
_ nu se trece". '.
iar Prutul a încetat de a mai fi
Ingeniozitatea planurilor lor de
un hotar.
*
atac şi apărar� nu-şi găsesc ase
* *
Acolo,
ude
poporul
a trecut în
mănare decât \ in impetuozitatea,
legendă dragostea de Rege şi
disciplina de f!er şi holărîrea de
Regină şi unde s'a înscris marea
săvârşită cu c+.re au fost execu
şi desăvârşita biruinţă a neamu
tate de bravii !ostaşi români !
lui, astăzi plugul umblă liniştit, şi
Incomparabilele virtuti ale nea
pământul redă cu aceiaşi dărnicie
mului nostru se arată acum mai
mult ca oricâh d io toată spleu holda frumoasă şi bogată de altă
dată.
doarea lor !
Nimic par'că n'ar spune de
Desbrăcati �a cămaşă, ostaşii
ce-a fost odată aici, dacă frânturi
noştri întocmai eroilor legendari,
de cruci, urme de şanţuri de apă
se aruncă cu toată fiinţa lor şi
rare, scrijelături de sclfije pe ca
fără de şovăirtj în focul ucigător
sele modestului şi liniştitului oră
de mitralii şi 1 grenade, pentru a
şel de Moldova, n'ar sta încă vii
smulge definitiv şi glorios marea
biruinţă pentrh Steag, pentru
ca să vorbească trecătorilor de
Neam şi pentr� Rege.
marea epopee najională ce s'a
S'a sguduit \pământul de atâta
desfăşurat aici.
Vremurile au trecut, dar ca prin
fier şi foc vărsat in fata târgului
farmec, şi legenda meşterului Ma
Mărăşeşti dar ; sângele curs aici
nqle ou-i de nereamintit aici, în
n'a fost în zad*r.
faţa târguşorului Mărăşeşti s'a in
Arcaşii lui Ştefan Vodă ne dă
duse biruinta �ela Podul-lnalt, vi năltat ceva mai târziu falnica şi
măreaţa . Biserica Neamului" pe
tejii lui Mircea : pe Rovine, călă
cupola căreia din zări îndepărta
reţii lui Mihai I Viteazul, Călugă
te şi astăzi se văd fâlfâind cu mă
renii. pandurii l ui Tudor Vladimi
retie culorile tricolorului nostru
rescu s'au ri�icat toţi ca unul
pentru apărarea şi ridicarea dem naţional chemând poporul la ru
nităţei noastre naţionale, doro gă şi închinăciune pentru odihna
şi prea mărirea eroilor adăpostiti
banlii lui Vodă Carol la Grivita şi
Plevna pregătesc calea pentru in în ea.Mărire tuturor eroilor care au
dependentă şi r galitate, iar vitejii
Marelui Rege f'erdinand I între înscris glorioasa pagină a Mără
şeştilor !
gesc acuma ne�mul în hotarele-i
'
Mărire şi celor ce s'au strădănaturale !
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Pentru plugari fi elevi • 70 1el
funcllonarl - - - so lnsUtufU • • • • • 120 .,,

Sub conducerea unul comitei 11 SoclelăJll Cullurale „Iuliu A. zanne" din localllale

Fiilciu

:M: � R A. Ş E Ş T I

i
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informaţii şi îndrumări pentru popor

•bona"'enfal se

•11anciarl JI

plifeffe inainte

reclame dupi ln•oiali

nuit ca să le aducă sfintele lor
...Şi ajunşi cândva prin aceste
oase in această criptă a Neamului. locuri sfinte pentru noi românii,
Mărire doamnelor, care urmând pătrundeţi-vă adânc de fiorul rar
pilda Doamnei Despina, s'au os- şi tainic _ce · vă va străbate fiinţa
tenii şi alăturea de şefii de stat în acele mari clipe.
şi b!serică şi im � r ună cu al �
Reamintiţi-vă atunci cu drag şi
:
:
b � nt romani au m �lta� ace�tă duioşie de top acei ce s'au jertfit
mmuo e de arh1.�ect? ra �· armome, , ."pe altarul Patriei, şi căutaţi a
.
vredmca_ _10 marej1e ŞI scop de duce mai departe in cântece în
'
marele şi supremul sacrificiu a vorbe şi 'n rugăciuni slava
nuce-şi
somnul
lor
duc în ea
celor
melui lor !
:
de veci.
.Să nu-i uităm" - acesta a fost
Pentru tot ce simbolizează Mă poate ultimul lor gând, ultima lor
răşeştii, ei pot fi coosideraji pe
dorinţă.
drept cuvânt ca Meca Românis
Să ne împlinim dar această da
mului.
torie a noastră faţă de ei cu dra
Toţi acei ce nu i-aţi vizitat încă,
goste şi religiozitate.
vizitaţi-i.
Despre lucrurile nemuritoare,
GHEORGHE ARTENI
puţin pot spune cuvintele unul
lnvdfdtor
muritor.

I

.
:

·

i:

__

Mortalitatea în copilărie

logrijii:ea___ţcmil\JJaj

_

mlc. = Alăptarea._ -::-_ Int�e..a.

Am promis în pri m ul articol că
voi adlta fe!ul de co m b atere şi mai
ales de ore ve n l re a sumedeniilor
de boale -ce s'au abătut asupra satelor noastre, devenind unele ld! n
ele duoă cum am spu5, adevărate

pe ricoie natlonale. Ml!. ţin de cuvânt şi în p cu articolul de faţl!,
bolile primei copilll.rli, b ol i cari din
nenorqci re aduc in satele noastre
cea mai mare mortalitate fatll. de
celelalte tllrl din l u m e şi cari <Jad!
nu adu.: până in prezent o scădere
a po pu l aţiei , aceasta se d ato reşte
faptu l ul că şi paşterile sunt destul
de numeroase. Dar făcând o soco-

ce

teall! intre numărul n aşterl lor ş i
numl!rul m orţil or şl ţinând seamll.
el!. st area de sănătate a cel or ce
vieţuesc lasl! mult de dorit, ches!lunea pe care o d i scul in acest
articol este cu d re pt cuvânt un perlcol naţional, cu atât m ai mare
cu cât pânl! in p re zen t nimeni nu
se îngrijeşte de acest lucru.
Şi co pi i i de astăzi vor fi ostaşii
tării de m âi ne Se cuvine dar să
p r i vi m chestiune a reşter ii copiilor

.

c

cu toall! i m portao\a ei.
Ce ruşine e şi cât de dureros io

acelaş timp, când l a toate - mamele·
jumătate şi de multe ori mai mu lt
de j u m l! t ate din copiii lor le- a u
mu6t de m i ci . Şi cât chin ş i pierdere de b a n i cu aceşti copii.
ln alte tl!ri conducătorii se ingrij esc de viitorul naţiunii lor şi p ri n
legi speciale ocrotesc pe m a m e in
timpul· sarcinelor şi in timpul alăptărit copi i lor. Cel!\r d n fa bri ci li
se dau on ced ii 30 z i l e pentru naştere şi 40 zi le pentru al ll.p! are Io
fn tot ti mpul sarclnel sunt scutite

c

,

https://biblioteca-digitala.ro

.

I1

___

de munci grele şi viz itate de câte
ori este ne\'Oie de către medici
sau persoane ajullltoare. Nu m ai
vorbim de faptul că în Fmpul naş
!erei orice femee dacă nu · n aş l e la

c,

spital este asistată, daci! nu de
m edi cel pu(in de o moaşă. Apoi

sarcinel fomeea având
ali me nta ( ie mai mult!,
deasemeni şi în timpul all! ptl!rei ,

în timpul

nevoie de

anumite societăţi de stat sau parti

culare se ocupă ca şi celora lipsite
d e mij loace sl! nu le l i psească nimic.
ln (llri ca Italia şi F ra nj a o ma

. Pânl!

ml! ca re are mal

şi �u si a
unde domneşte bolşevismul se in

p re mi ată cu ban i

·-

grijeşle d e mame

multi

şi

copii este

copil



şi Pll
in loate

satele au înfiinţat aşa zise l eagl! n e
de copii şi s�ara când se în torc
dela muncll. şi•i i au acasă.
Dacă pot veni în timpul zilei
să-i all!pteze bine, de nu, copili
sunt hrl!niţi ş i ingrij-ţi tot aşa de
bine ca şi . m a m el e . lor.
_
La not, căli! din fome1le gra-

lâ gă numeroase sp'tale,

v'de dela s ate sunt văzute de că-

are m a m a in tot acest tim p ?
O r f i majoritale din ele lipsit e
de mijloace, dar aproape toate nici
nu ştiu că este n evo e de o in gri 

!re med'ci ? Şi apoi ce· alimenta(ie

-

jire speci a l a . Şi de a ce ea mamele
dupl! repetate naşteri d e v i n bo!nave şi copiii lor se nasc pll!pânzi
si cresc slabi, nu p ot avea mal

târzi u inlll\işuea tru m o a s ă de ca
re trl!bt:ie să o aibl! un copil.
e �te CUOO!Cut ă de totl povestea,
că in ti m pu ri le uchi o mamă romani!. ca.nd o priet en ă a ei a
venit in viz i tă la ea şi se lăuda cu

_

ou gr�şesc,-acei a şl · deeln
ee o)>serd la conduclitoril;
noştri, care �l avii Domnului am a
ca să

teresare

I

vut câţiva deia
·

număr • .

Datoria

război încoatt',

noastră

a

�ţiile

ca

tuturor, ca

buni români • este să ne v ed em fie

care de ocu

p!e

să q:i un ci m

J

n oastre, fiecare

ogoru l care ni l-am

a l es ,;au pesie

care ne-· a ar uncat

soarta, ca di I prinosul muncel noas·
tre să puteai

�

răului care s'a

spera la î ndreptarea.

înrădăcinat

adânc

şi . p retutl nd e i î n ace astă ţară .

Credinţa mea este că : dacll fie
care îşi va �edea de treabl'i şi fie
prbduce

care va

în

vor schirbba, viaţa se va îmbu

care este cliemat,
se

domeniul la

atunci

lucrurile

nătăti iar s�rlicia va' fugi tn casa
len eşului , 1 ksând locul mu ltu m irei
depline şi

belşugului.

Căci ia în
agricultor nu

ch ipui ţi - vă 1 dacă un
şi- ar muncii ogorul său, ori un in
vătăto r nu �i-ar vedea de şcoală,
sau un do..lor · n ' ar îngriji bol n avii ,
sau un farmacist nu ţi· ar Iace
re ţeta cer Jtă. sau un preot n'ar
sluji altarul�i. SlU un ingi n er ar
mare pod
p!aoul unul
de cale fer � tă pe sub care trece o
m are apă i pe d easup ra căruia

da gre şi t

î'

trece tren u cu mii d� oam en i. Jo.

I

în ziua 18 ce s'a făcut
Premiile li �remialii foii jlarul Dorim"
I

---

La tra g�re a la sorii

fost următ rul : condiţiunile p remiu 
lui I nu I -a îndeplinit n i m eni .
Cooditiil pr.emiului li le-au lnJe

M ai crt. retultatul a

1

plinit d- n i : N. Popa i nvătlltor

Şu·

elev Bâ rl ad,

H. :ţfrsu iotătlitor Sârbi, ' Petcu
.
loc;o, D· oara Llcuţa Mitrofan Bâr•
1etea. ·D

N. Ionescu

Bpgos

ad, D.
eni.

loco şi I. Bad i u Vă

Prin tragere la sorii, au obtinut
pre m i i � ţl-şoara L l cu ta Mitrofan
Bârlad ş i / I. Badlu agrf.'.ultor Văleni
cărora Iii s'a d at câte un ki logr am
de zah ăr §1 ab on am ent uf gr Iuit pe
o ju măt te de an.
Pentru !incurajare tot prin tragere
la sorţi S'a mai dat un abon ame n t
gratuit pe o jumătate de an , d - l u i
C. Petcu lloco.

4

Premiul

l-au obtinut d-n i i

III

:

Mi r ce a Arie ni , Dolbestl -· Pălciu,
P· Jalbă, j Tg. Urdeşti·fălciu şi I.

Căula,

�llgeşti· f'ălciu,

cliror a

li
s'a oferi� cărţi literare şi abo ame
ntul gratqit pe un sfert de an
Cu ac�st număr începem o nouă
serie de• jocuri a căror premii se
vor anunla la timp

I

Doull picioare stau pe 3 pici oare
şi lucrează u n p i ci or ; via 4 p i ci o
are şi lură un pi cior , atunci 2
p ici oare i�u pe 3 picio ar e şi aruncă
d u pll 4 [pi ci oar e , fiindcă i a pe un
pici or. �iae sunt ?

li

Cine ri'are suflet ,
vorbeasc;i ?

dar ştie să

III

l

putarn i c îo lume ?·
Pr e m ii e se vor anunţa l a itmp .
Cine-i �el mai

C�pon de Jocuri
.

1l

-�-

I

Iunie t9:J2
Nr-

„! -:·� - •

-.„

_

Glasul Nostru

'

chi puiji - vă dv. că· fabricantul _de a
vioane le-ar face de mântuialll· sau

ŞT�RI ŞI IN;FORMA.ŢO

fa b ricantu l de alte produse chimice
n ar şti prop orţii l e sau ch·ar dacă

Dunu.izioi 5 Iunie
�muna Bogdana

1932

a avut loc ltz

··

:.

Nr: 57 Bl�lad.

jadeţal Ta/ava ctbdloritS
Urllm succes şi· vlatA lungă· apre
d-lui lnvăţdto„ · Alexandra ·'Anton ca d·ra ·.
le-.ar şti ar pune al tele d�cât cele Eltnafa ·
ciatei · rcVT ste.
Pcujene fiica . d-IDi. lnvdJdlor .Vasile
·
cerute, pentru un anumit !&brica!, Pcujene din· aceasld corruzn4.
- Lanf 2 'Mal a. · i:. (a dolia zi de
·
. Ca nani au fost d-na. i d�Î Gheorghe
f
etc., etc. Dacă fi eca re, în branşa Arteni
"'· P.••tf!}· s'a finat 0 fra·"
_00
' 3„
" . serlui, n'ar munci cu tragere de inimli,

atunci n'am
e�isteoţei

mal

avea siguranţa

noastre.

Dar pentru a

putea munci se cere o condiţie.
şi aci revim l a con gresu l d e eri, 
se cere o cond i ti e, de re m u nera tie
a muncii. Căci

prover bui

NJtştl

�m4nântl ta s4
sll murmşti"

Şi

spune :

nu ttlirşll ta

tocmai

lucrul a

in
cerut să

l'a cerut învă tătorim ea

cesta

congresul de eri.

Ei au

li se achite salariile în drept al lor,

peotruca să aibă cu ce se hrăni şi

tr ăi ca apoi să

poată m un ci m al
depa rte. E un drept la viaţii şi aci

revine sarcina con ducll tori l or noştri.

E de datori a lor ca sll se îngri
jeascll de toate categoriile soc!ale
din tara n oa stră şi cred.em că o
d ată şi odată vom reveni la rea
litate.
P. Andreescu

Liceotiat io Chimie
laşi

ACTIVITATEA mrnRllOR [UlTURAlE

Regrtldm foarte mail c4,_din /ipsd de spaţiu

n·am pJJ.lJJJ da pe /Jlrg -tn numerik trecok

ce11a

�cama,

- tk�i ,o;;;_

din acti&1ilafea cerrarilor cultaralt.

Ne permitem a da

Mrzia -

C11llara!e.

spicuiri

din.

activitatea

cercarilor

IA 27 Marlit crl a aiJul loc cerc cal./Jual
la ft:Dala ptimard mn saJll/ Vtll�tqli, flftde·
•d. CartD ne.a prnin/at pala şi ekvă ca
afl!l/ efin cd mai lzarnid apostoli ai satelor.
Aiz·POrbil: f)z inlim4 d Caftu, /a pab!k4
d. Ţal>dr4 prepdinkle arcuiai
Resilii progtrJmalai foarte reu1il
Tot la 27 Martie crt. a avat loc an fru
mos ttrc eul/ara! la ştoala primatd din
Şa/dea. Taiova La infimd a ţinut o lecţie
de gLOgrafl(l, binL reaşil4. d na a. Bularrfa.
ln con/Utuare a ?orbit d. Tudri/4 despre
,Mij/aatde tk a spori fondurile romiletullli
fColar".
la şedinţa publicd a
mredorul şcoa/ei despre
pe thalun„.

vorbit d N; Popa
vutoral satelor de
•

care aa

S'aa nprezinflltpie�le ,Ftmeia fn{Lleaptd•
.Doad S1Ut1e• şi .Minu şi inimd•
avat an f11U1Ws sacas, d•/aril4 d ru!lor /dri
ceanr: # Balarda.
/n amliruuue, tnlr'ojrumot1$d conjerin/d, a
vorbii pdrinide Dumbrava despre .cauzele

cri.zei e.conomict

farda.

din lumta intreagtJ•.

Corurile foarte reuşite, dalorild d-nei CI.

Ba

la 24 Aprile crt. ttrc cui/urai la

şerU. la

Ttlmd·

reuş td conferinţd, d. Chiclzi(Jf, tn d(Jf/Dr la
şcoala primard din. Oiurcani, a
d p
• Caa.zele care aa f
tUut sa s a� prt(urile
a
programa/ai reuşit, datoritd
mana" a d-nei fi d·lui
lrr11d·

i

şedinţa

publiaf. tntr'o sim(i/aare fi

c

l areale•.
Restul

sitei

v
vorbit es re

neobo

Nas/ase

ţdlari 1t1mdşeni.
Duminicd 29 Mai crt. a avat loc ·unfm ·
mos cerc cullllrol ln satul Vdleni-Fdtâa.
IA şedinţa inlimd a vorbit ti Aug. Ba!tnin

la şedinţa pub/kd a vorbit d. Ţabdrd,
puşedin�fe arcului tkspre • Cau.zefe crizei
tk asl4zi".
ln continaart tntt'o frumoasd cuvdntare
· d. agro1l1Jm Maniricd, a dat frumoase sfa·
tari sdtenilor. tndemntJndu ' sd card(t sd.
m4ru1tarele de buraeni, sco(dnd ln eviden(d
pagubele imense fiJaJlr de omizi şi cdrdbuşi
anul aaskl /Î stdraind asupra mijloacelor
· de romballre.
Corurile şi redt4rill reuşite, datorlU veşnic
ve�ela/ai fi eru:rgiad tnvdţdtor, d. O. Artrni.
La sf4r1it
Jnvdţd/Dr Arteni, ln fnrnwase
cavinte a mul/umil tuJruor asistenţilor, 1n .
demnarula·i a ciU ziaraJ noslro, nntk vor
gdsi atfevarala hram! sufleleasc4
RED.

d.

... „•• hil flAr:11re răsoaode de c• scrie

4

lnvd( 1Dr Vdleni-Fdlc1u.
· ln asis/tn(Jf am remarcat pe urmdlorii:
D-na şi d· I lnvtltdtor Vasile Parjene loco,

d na Anica Anton satul Sl1rbi- Tutova, d-na
l Oh. Arieni tnvtJ./dtor tdleni-Fdlcia,
d ra Adtla Arieni Vdltni Ftllciu, d-r.ia şi d I
Oh. Popa lnvdfălor Dodeşti Fdltia, d-rele
Maria şi Ecaterina Anton St1rbi Tuwva, d-l

"
J
bar

dt tars suandDT dlrz

şi d

I. Teodo1escu brigader silvic Chiscani Tutova,
familia d lui Nec. Diaconu impiegai C F R.
. Viltoteşli Fdtciu, familia d-lui C Popa implegat C.F.R.. . .Bdrtatf. d-na şi d.l /nvd/d/or
Negruţ Rl1d4e li Tutova, d-na şi d-l
vd o
Ciocl1rlan Lacul-Babei Tato a,
d-na şi d I lnvd(41Dr C. Donase Buda Tutova,
d-nii lnvd(tl/an·1. Cosma . D. Cojoca u Un(eşti Tu/Dva, Nţc. Sitaru loco şi
Ursu
Tunseşli Tutova.
Parfe e şi Magdalena Crislea toco.

Oh .
ln fdl r Oh.

ş

..,.
unnat4 di bal, la şcoala prlmat4

din Dodqti-Fd.lci.s; dat4 de Cercat
Studenţtst FiUtla, ca co11tanal tkYilor

e

localitau.

Deleg:zţ1 al Certa/ai Studenţesc aa

statknfi C. Caf()11a. · IU/a
de rrudtJ:in{l şi li'. Netula
dela fat:altatta de liltrt.
Serbarea a fast desthlsd printr'an
/'umos to' , Hristos a 'n vlat„ dap4
t:Ue a votblt d. V. Necula tkspre
lnsem114tatta z�l şt rostul strb4rli.

/acullaha

fost tfltlfficll

.

v

r
Oh

Dlntttit4riam rtmarcat·,Melan&oUe•

Vlahuţ{l, admirabil
retltatil de
d-şoara E. Mlh'21Usta; .Hristos a lnvl
d..na şi d-l Petra Altxiu agent sa(Utar. d..na
at" de Vlahaţ{l, Tttlta/4 tk d.· Codrt1111a
şi d·l profesor Emanuel Oaiu Bdrtad, fa11U1ia · Seminarist.
Popescu . Btlrlad, d-na ,•i d..t Oh. Grandori .
Ccrarill reuşite, dintre tllrt·

D-ra

n

impiegat

C.F R. Arad,

d-l

Petru CorlDjan

proprietar Laza Vaslui, d- na şi d./ P. Puf/ea
Rddeşti 7utova, d na şi d I Or Anion S11rbi
Tu/Dva, d· na şi d-l Iordache Nis/Dr notar
Bogddniţa 1u1Dva, d l D. Buţa notar /t1C0,
d na şi d-l Mihai Sitaru peraptor loco. d-na
:
Ş• d..l M C.ordsca propriettv Iaco d I
,
f. .
Tudor şef. post. 1and. loaJ, d-na şi d·l Oh.
Parfene agent sanitar loco, d na şi d l M.
Parfene proprietar loco. d-na şi d-l M.
Hondru propietar loco. d-l Oh. Bleoju proprieltv loco d-na şi d-l leodor Ddnciucloco,
:
d-na
ş• Oh Bufa propn
e
lari loco.
_
Elevu stm.J.n.a.n_şfi, il
r
ta, şcoala normol.4. ;
O. Teodorescu Chiscani Tu/ova·, V.. SiltuU.
I. Vidro lmcalaureat şi . Iancu Petrea loco,
1. Popa Huşi, C Macarie secretar loco şi

·

v_.

alţii.
Au /Daslat d-nii : Oh . .4.rleni tnvd/dtor ln
calitate de nun, la car� a rdspuns d·l V�
coleg„
Parfe. e în calitate d� · socru mi.c
agtnt
d I lnvd(tl or Donose, d I Petru
·
saniitv, d-l
prima /OCJJ, ta
care le a rd.spuns d lnvd(l11<>r Alexandru
Anton mirele mulţumind toioda/4. tnlrean
aslsttn( pen/Ju dragostea aratatd cu aceasta
ocaz e .

n

i

dt

l

Pcujtne fost
l

şi
Alexia
r

e

- Harnicul şi neobositul scrii to r,
d. Virgil Ca raiv a n a sc os,-cu ioce
pere de la l Ma i u -crt. - o nouli
revistă numit!': • Documente Răză ş\iŞii > : __ ,
.
Revista este h ne· veoi tll şi meritli
cel e mal frumo ase elogii.
Abonamentul 200 · I.el. pe an.
Reda·ctla şi Ad-tia, Str.' Cu za Vodă

Mugar Magartr

E. Mihalksta
ne

I

•

Cântat tk d- şoara
şi O. C o tl T t a n p

ttmarc4m

vote Ct nt-a

Domnişoara Mlhalkstu

el

tu frU'110asa
fdcat sl! trdim un
fericite t/ntrt(i,
merit4

adtvdrat framoost la ade.

moment dt
ta

de d.

Monol�a_g1.U şi
_
reuşite
Şt tzuutou

blrzt
N. Manolia

dlu/aagtle,

Sladent.
S'a reprtztntat piesa

•Harţtl R.izt

fost bine j�at4. Din artişti arn ·re
martal De nelntucata şi gingaşa d-ŞotUll

şal• de Altzarzdrl.

A

E. ihai/eseu, tatt ln udmvabllal cos
tam rtaţlonal �I tu an dtostbittaknt, a

M

tare mtri/4 frumoase laude, jatdnd

jucat pe

Mdtlata

şi pe d. S416r4suu

calde felltlt4Ti

ad,,,lrabll p• Harţil.
Transmium

tari

aa

latruar

muncii J entru rtuşlta serb/J1.J

I · REVISTA

LJTER4RĂ

„ LUCEFĂRDL„ primeşltf co

laborarea tuturor începăto
·
rilor din ioaii iua. .
:
Pol!lu1nlc{!il adresâ: !( p�!
,
mifi
reDtala gr{liliil. Ttlm'l.lefl
manuscrisele pe adre81i reda
cfiel din B-iicure1tl, Strada
Bogdan VoeDod Nr. 5

POŞTA REDACŢIEI
D-IU• P. N. Pllsculesw-ffuşi. Ne- aţi
de exemp
lare şi pentru aceasta nu v 'a m.
trimis nici mai pu \i o e. ş: vă rugăin.
să ne cred eţi , ' că n'am. d ori- pen t ru
n im i ca ' a lu m e să ni s e facă reclamll
la a se m enea iatn:niri şi congr ese
căci ni ciod ată nu s' a scris sau se .
va seri vr'un cuvânt de poli ti că în ·
coloanele ace stu i �i ar .
cerut un număr enorm

Condiţiuni ? A bo n am entu l ecbitat,
după cum o face cel mai modest
colaborator.
D · lul Oh. Oheorghlu-Roşleşli. Multu
m'm pen tru urllrile şi a p r ec i eri l e
ce oe faceţi.
Tot ce s'a prom i s că vom da,
fiţi sigu r că se va da.
Zi >rul nu e numai pen tr u judeţul
nostru, ci e pentru toată ţara, pentru
toţi cei cari ne citesc. au veoit şi
vor veni cu d ra goste alături de noi,
Şi vll mai rugăm să. o e credetl, că
străbate
în cele mal depărtate
sate din cuprinsul ţării.
Primim oric e colaborare şi orice
cuvinte frumoase a oricărui ştiito r
de �arte şi ce e bun publicăm .
Condi�iunele vi le-am comu ni cat .
D-lai N. Popa-Ş letta. C red eţi - n e cil
am avut atât de m u lt material pentru
numărul d e Sf. Paşti, cll oe- a rllmss.
S'a prim it acea dare de seamă,

Aşteptllm articolele promise.

u

dar vedeţi că din l ipsă de spaţiu
n'am !f at nimica nici de activitatea

·
culturală de!a noi.
Şi da că ni s'ar pilit! abonamentul
regulat, am aparea şi noi la ti m p.
D·lul St,i/Joral-Haşl. Regretllm f.
mult că n'a apărut Datoria e sil safis.
fa ce m <forlnla fjecărui colaborator,
dar dacă se ln!Amplll să. şi nemulţu
mim n u suntem vinovaţi. Dacă tot! a r
fi ca D-v·oastrll; s'ar abona şi ne- a r
face �bonali, fl'i si gur că a m
satisface pe toţi . Dar aşa, oe milrgi ·
nim şi noi la cAt pute m .
D- lui P. Andntsca·laşl. Mulţu mi m
pentru urări şi frumo asele a preci eri .
D i n e roare, 011 v'am răspuns la
ti m p . Noi vil cerem erta re .
Articolele ce ne·aţ! trimis vor
apllr ea , dar p rimul , cu regret o
spunem va rimAnea fiindcă a trecut

sezonui' prlmliverei.
MuJtumlm p entru adresele trimise

Nu uitati promislunele şi m al ales
ca col a borator trebue să ne fiii cel
m al de a p roape sprijinitor al zi ar u lui .
D · lat I. Ntulast lnvllţ/Uor. S'a
pri m it şi m ulţu m i m , dar cu regret,
aniănăm apariţia din cauza eg!ome
ratlei de manuscrise. că ci de..... toale
se fac , pe rA11d ca la moară > .
D-lui D-r Vlinh. · A sosi t prea
târziu Rll m âne peotr.u numărul viilor.
George Micu

Tipografia, Legitoria de Cilrţl şi lncadraro de tablonrl N.
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P. Pl!IU.-Bilrlad

Glasul Nostru
rilor pAnl la I O: hectare se fac de
cltre creditori, în termen de 3 Juni

dela aplicarea iegel, Iar peste ! O
hectare se lac de cltre debitori în

Z

termen d e

ins!, ca

_

�,

foni,-

Este

rlu

declar �lle sl - fle !!cute

şi dinlr'o parte
menile

dar nn"i

! . din

alta. (Ter

curg de la 16 Aprilie a.c.)
inutil

ce4

mal arat nevoia

lmptrloasli .şi del ordin social, ca
re a Impus a

t1 · lege.
Agricultorul sţors de camltl şi
lovit !o munca f lui prin scldereli
preturilor la cereale şi la toate bu
nurile agricole. �junscse sl nu mal
poatl respira şi �aci no venea cu
această lege, nu ştiu unde se a
junge••·
Deci această I lege. readuce în
sufletul plugarulu � larllşi, dorul de
munci şi dragosţe de glia strllmo
ş eascll.

O FAPTA MODEL

C4nd mugi ca trenal spre otaşul
ffaşi, aJ_ pute tot an pitoresc _ <U nt·
descm, mal alu partea dinspre rasd•
rlJ lm/JrdeaJ4 ca p4darl malare.
Sateu framoa$t: şl printre ele, an
rupect frlUTllJS /l·l d4 satul Creftştll
de Sw.
Celtue ţi ae arattJ lntdl .ochilor, e
lllf /ramo$ monument al eroilor, şcoala
1t framoasa cas4 a lnv4ţtJtorltor Btn
ghlaj.
Mt'Jreţal � framosal monammt al
eroilor e zidit ca prop ii bani al d-nei
11 d-lal Benghlaj. Aceast4 faptd e
m4reaf4, ca aldt mal ma_lt c4 e s4vdrlfJt'J <k nqte dasclUi al satalal.
Ca 14 ne ddnz pdrtrea de pt1soana

r

MODDIEllmL EROILOR Din mmn DE m JUDUUl FĂlDU

Romlnia Mare, reallzalll dupll maDar s'au· glsit i însă şi potri'l'nicl
al acestei legi, Cljrl şi înainte dar - rele rllzhoi mondial din 1916-1919,
mal ales după cei s'a votat, crlt:c! se datorefle jertfei sulelor de mii
pe făptuitorii el spunlnd
•el! a de oataşl, care lblndu-şi cllminu
rile Ia semnalul dat .La arme•, au
gricultorii au primit legea cu mullll
r!cealll cu multi _ pasivitate şi ci plecai cu lojii la luptll pentru larll.
n' au v.but pe •g cultorl chiuind de Unirea c ea mare s' a flicut ; însl a
mintirile rlzbolului rllscoleau zi cu
bucu rie pe ul!fele satelor aşa cu111
chiue llăclil c!n
merg la recru
tare, sau n'au v�wt pe · agrlcultori
sburdând aşa cull) sburdă meii pe
păşune pri m ăvara � .
Evident el au dreptate. Agricul
torii datornici, n I pol nici chiul şi
n i c i sburda de b11 urle, filndcl nu-l
!orii,- chiar cu
uşor sll pllllcşli
reducere de 50· I su ii - contrac
tate când grAul e�a 80.000 lei va
gonul, Iar perechea de bol 25-30.000
lei, asll!zi, c!od. j,reţ urlle la pro
dus ele agricole, I au ajuns la un
sfert din co - era îoafnte.
Şi nu va fi ole . uşor,. si plllteşti
anultllţlle,_ dia r ul- plugllrlei care
aşa cum o
ast!zl a d e
venii aproape. ner �tabii!.- .
Dar d!
o; avAnd- llnlştea
sufleteasi:ll n �ccsarll în ori ce l n-

r

,

�

••-�:�

cf'

terprlndere
eneascl, incordAn
du- n� dfn nou bratele şi mintea
1
pentru a face
şi va trebui s'o
facem filndcl lfgea conversiune! ne

obligi - ca !ogoarele

\

\

Petre Marinicll
"""'°"'

Pe acea

J • proprietate • el
\ din sc!ndurl, cel

mi ll

îşi construeşte

\

mal uzuel din lesturi,

• castelul lui

de vari• şi de multe ori în zilele
calde familla - iŞi face culcuşul tn
• castel >

petrec�nd

aerul ozonat.

şi

noaptea în

suO�tul celor care, se gAndiau
la cei 800.000 eroi Romlnl cllzuli

zi

·rn lupte. Drept recunoşUnle,

l i a'au
ridicat Eroilor pe Ici pe colea şi
mal adesea ln oraşe, Monumente,
toate simboluri ale vitejiei jertfei
·
RomlneşU.
Noi am trlllt cu glndul, de a ne
face datoria de eroi, dacll virata
timpului st1 la dispoziţi a lui perso·
nall!. şi chiar în
munca

aceste

6 ·7

l u ni ,

cu adevaral grea este re

partizai! pe etape : în

timpul a ra

tului şi slmllnatulut. în !Impui prll
şitulul şi în timpul culesu l u i, inu
vreau sl las neobservat faptul că

O reglementar� a muncel lui nu
era o necesitate icu atât mal mult
cu cAt munca l�I este repartizat!
pe . 6-1 Iun! ale I anului şi restul

i

viat• în aer liber bxpus raieloi; bine
fllcătoare a le so�relul.

lor şi acum

pentru

ca sl trecem

definitiv

rindul

celor ce s'au

ln

jerfit, am
şi dupll

economisit ban cu ban,
şase

ani

de funcjionare

ln tnvllflmint, 3m lllurit Monumen
tul de mai

sus donind auma de
de mii) lei, bani

40.000 (pairu zeci

I

proprii.

Aciui este mirei fafl de puterea
noaslrll de lnvlfllori şi potrivii
vremurilor,
Monumentul înalt de 7 m. are un

vacanta cartofilor

mlvertl

(epoca cand se

Colţul Vesel

Partea Dreaptă

j andarm

Un

vede un

- Ce-ai în mâni ?
- O sticlă ,

- Şi ce e în sticlă ?

- Vin.
- Pentru cine ?

j

- Jumătate pent ru m in e, umll tate
pentru baba m e a.

jos se vid

partea babei e la fund.

A COLO.,.

Acolo infloresc sdlbatecl trinll. . .
Şi'n svtlptl<ri coboart'J ceru'n andt...

ŞI ne potutl soartle ptltrunde
/n nopţi de ettinl. . . fauT1aJ luminii„.
Acolo sub

UTI

mal tnalt de huma

Sburdalnicete ciute se adapd ...
/rz. văgdan l ce mai addncl st sapa

lfTlipierdprivirea'n bulgdrii despumtl..

unde apa st ftifmânld...
Sub rtldtlctni.. . acolo cnş/t rartl.. .
Iabire!l mea.. . s()lbatec sd mtl doara.. .
ln timp ce vântul mtlodla'ş cdnta.. .

Ac�Io

/.

îndepl!.r
sl pal e cu

Clpitan Gr. N. Pavlov, decedat din
cauza rllzboiulul.
Societatea .Cultul Eroilor; con
dusll de Inalt Sanctitatea Sa Patri
arh Dr. Miron Cristea cu adresa

Nr. 321 din 18 Februarie 1928
l!c!ruat tnnita p11rt1rhiu•tl
vlntllri

p<!nlru donajiunea

En•

ne-a

de .mai

· sas.

28839

Deasemeni şi Ministerul lnstruc

1928.

felicitll fn acest scop.
ani

dela inaugu

s·a tntlrit

ideea ci· Monumen

imbold

un

şi

ca

cea mal bunll

muljumirea s u f l e t e a s e li ci �

carte patrioticii,
cu

iar noi rllmlnlnd

ne-am fllcut o roieli d atorie pentru
scumpii noştri

eroi,

din 1916·1919

Eugenia şi Marin Bengh lal
6 Mai. 1932.

lnvll.ători-Creteşti de sus-Fllciu

în plin soare

de disdimineată pâni

târziu seara aerul curat al câ mpu lu i
lncepAnd din z ori până în noapte
·munca lui uneori chiar mal în corda l ll

:

- Dă- mi m i e partea babei d-tale
j andar

- Nu se poate. domnule

litere de · aur numele a 100 eroi
printre cari şi al fostului lnvlţlllor
late, iar mal

moş că

trece c'o sticlă în mână.

vultur cari priveşte drile

tru

atrAng cartofii, vacanta culesului de
'1'11, etc. etc.)
Ţlranul din primele xile a le p ri
�I plnll l a primii fulgi de
zllpad! lşl petrece � i •t a pe cAmpll

1

adus

tul va vorbi generaţiilor viitore ca

rul - care îşi pe rece aprQape toatl

f

minarea activit41 l să se poată re
conforta şi si-� spele corpul de
funingini şi de , praful atelierelor.
Astfel In s ! se Jp-rezinti .:azul cu
mu n citorul de pilnant - agriculto

am

rllzboiului,

rarea Monumentului şi tn eul nos

în ţinuturile agricole din ti r i le in
dustriale vacantele în şcolile primare
sunt acomodate acestor e poc i aşa
el şi copil aj utând pe pllrlnlfl lo r !n
agricultură îşi petrec vacanta subt
bolta cerească. V ac an tele acestea
poartll �I denumirele epocilor res
pective ca va ca n ţ a sllml!natului,

ln multe fabrltl s'au I ntrodus du

şuri pentru ca ld crătorul după ter

timpul

S'au lmplinil 4

face

d

In

doar serviciul de cerceta, spitale

din

noastre sl

faţă la noile
obligaflunl ce lisvorisc din aceastll
lege - vom ovedi el . s'au în�e
lat cel care au cobit despre rezul
tatele acestei !egi, Iar pe de altl
parte; vom aduce prinos de mutu
mire celor ce-�u fllptuit-o.

de foc a rlzboiului.

llonei Publice cu ordinul Nr.

rodească îndoit şi· de calitate buni, .

pentru a putea

n•a ajuns pentru a putea fi ln linia

:

�
· P.a. ctt�m
i-

acestor doi apos/oii ai satu/a/, t inutil,
dat fiind ct'J sant ca adtvarat mo<kk
<k apostoli, ener{!ici şifoarte muncitori.
De ciiit ori, seara sab farmecul pu·
rarl ntp4truns al lanel, cel tiol apos
toli, din cerdacul ftumoasti cast, na
vor fi privind cu nesaţ frumoasa opud
demn(J <k /4adat şl tdrzia, gdndlnd
la eroil a clUor namt e sdpat ca l/ţere
de aar ln monument, li se furtştazd
a!tt-o lacrlmt'J ln amintirea celor ca
a cd ror sdnge e frdmânlat pdmdnlul
ţdrii I
Facem loc - cu loaltl drogoslta anti modeste mdrlarlsiri a harnicilor
lnvlţdtori.
O. MICU

3

MIHAIL

Idei şi Fapte
Un .comentariu cu observajii
şi deducjU dela un congre"
al lnvljltorimei la la�i

ln mom!ntul

cănd

scriu aceste

rÂncÎari m � afiu În sa Î a ia care cu

24 orf' înainte, .s'a ţinui congresul

înv �ţlllorilor

pentru

a-şi reclama

dreptul la vlatll, p en tru ca sll li se

plăteascll salarii rimase în restanţi

cu 4-5 luni.
Am asistat la acest congres lări
să fiu invătător, dar am asistai în
calit a te

de fiu al aceleiaşi tllrl, ca

cu toţii şi pe care
ne apasă a ct le aş i greutăţi, peste
capul cllrora dom neşte a ce lea şi n e

r"' simt la fel

ca zu r i.
Unde

,

j

vom a unge
nimeni · nu
poate şti, dar cei ace constatăm cu

toţi e că pe zi ce trece greutitile
sporesc, lipsurile se înmultesc şi ,-

de pllm ân t ii exe rci tă

6- 7

luni în

tot timpul sezonului de lucru de la
ră să ri tu l şi pânll la apusul soarelui.

Regretabil,

la noi,

încă nu am

de cât aceia a lucrlltoru lu i din ate

ajuns ca sportul sli pă rundă şi în

llere.

clasa

este cu mult istovitoare de
cea a lucrătorului de fabricll
fiindcll este o muncă în aer cu rat

cât

,

care îl întăreşte şi ii o t e l eş l � .
La m un citorul dela tarll tubercu-·
lo z a nu se poate încuiba şi în cazu ri
cu totul excepţionale ea este exclu
siv u n produs a a l cool u l u i pe care
prin contactul zilnic o transmite şi

f am i lie! lui.

Ramura această de _11 cti vita e nu
.
o reg e men ta re a or elor de

cere

l

l

muncl!, dar impune la luare de mă

suri energice pentru îngrlldirea con
sumului de a l cool l a sa l e .
ln ce priveşte sp o rt u l , lb erlltor ul
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m u n ci toare

şi

t

ce e ş! mai

de regretat es t e fa ptul că l ucrători i
îşi· petrec ore.le libere prin cluburi
politice, pe la întruniri în s ăli ne
aerisite şi îmbucşite de i"ume aşa
că h;giena c o rpu l ui lasll mult, mult
de dorit.

Poate cll odatll şi odalll se va
lumina şi mu n ci t orul nostru şi îşi
va da seama că întrunirile politice
nu t pot aduce ce a ce ii ad u ce soa
rele şl ozonu l câmpiilor noastre
înflorite.

Inginer A. O. I( .

------

i

Pub11cali 'e nepolitice „Isvorlll Tllmddalrll" •I „Ol!Jslll Nostnz''� · ·sunt
o pro�! l�minoasll a onor . �ari

anunţat anul trecut, aştept sl com·
·
plectez onmllrul de 1 2@.
, :;-:� . _De ct � 014 pm ;fl:�zia

.a.„�:;:,a.- ... :

fel 41, �lo 11JJ11Jal o floare, un lilla&
rilsarll lidc!ngeratd, ramura p ca
a
unei 1141dl, o caniU/4 şl aJJe odat4

te t4

Legea Conversiu nei

_
.·
slrlldu1oje. I
.
· . . �' ��l Nost�u• .cari.e şi-a
�· „ScMlll Jtintra•• · 111 :ii· i#; �- · lacrt�;AJ grlj4�a mamii, „ IDIPdnt
•
·
cel sau !' Retinei.
Mai ale5 slorţlirlle f!cute .de un ' iqt, 11/Tector? ·
·
�pu:! sll . .pui!l ta iQJrenf pe Cei
.
; ,
Mal;;f!!te iot
1!1s4 - plfQgin4, �- �ea satelor,
mlln nchi
tin eri ln1moşl , fientru . ' :.:
' oate ·;e ve ni 
�itlalldln
�
fatll
a
·
pastta :-,i, aÎJţ!.re.· Cr11e.1a � ln
apanţia 8Cfstu1 d i n w-ili dai;, în . . ml Nostru", · se
m ��;im,af �portaa�. - na poate
da� t111111a l blll4�'. �id :O . adkre "'. ilfm4Ji
�
11n -satul B� este aemn ci 1tliere- ' CICllP,l!C)nor-'ctehi prcf
•. � cam ·1ii"z lu
. d ·t.Se ne·
� �'ml zlaa -f!lor, llld· aa po,,,d 'ie '.'4ta
lui clrturlr�sc de astllzl, tofelege Iau foarte molf
meţ, lilttgO ţllr4na eroului, rri'li�ni de , rellevat-' un eveniment a p de im
timp şi preoctipl
sl-şl faci ci atorte lltl ftpHtt.
şi pentru el! o 'am ac:um tn Bârlad ctU 14casta cdmpalat, adhrta amedil portant şi menit s! aducă ·o tnsll
a codntllll, pidtara 1U plotU, stdoţ" nătoşlre profundă plugăriei romA
- Ce f14rere ar.ep tk$f1R zlarlit Ull tonrlş care sll mll aj u
te cât
de ninsoare, raza lune/, · flatarele oboneştl, ca · legea conversiune! sau
no#ra ?
de cAI la pub licarea revistei .
s/J, capra /'0$/ea/tJ de /urmi, şopdrta
legea de asanare a d storl ilor agri
Scris cu pricepere,
tragere de
Pentra cd grupaţi ln jurol zlabl114rlllor, o albin4 rlJt4clltJ ori pte
cole.
loimll, cu e�tuzia sm ,1 ca o inje le ' rulai nostra Jl
a socleldţt. caltaralt, trlşol pllduret. Numal ln btserlctJ fa
Nu voi putea să arat pe larg
gere depli ni a n evoi lor sufleteşti
mtgtJ perrtru et smirna cta de jerlflJ
ce n4 ipantţi 7
de aslbl, .ale tllrllalmel noastre,.
Doresc dlil toatl Inima conducl Şi CTd Şi U Jop�c lam4tl4rlJe CTtdJn/e/1 conditfunile in care se convertesc
Clne-şl 1l/l4 mDTţJI şe •ţrredatcqU . �ator!il e plugarilor ·- cel Jnteresaji
otasa� NostJ.a este UOll .din p11•11ca�
forllor ziarului ş.I socieliti i dom ni ei
_ e cullura�e m e
ţhl
nite 5ll deschidll ·voastre, sll nu se oboseascll şi sll pe sine; e cel din armtJ dintre oameni pot gllsl legea în Monitorul Oficia)
.
şi popoare.
Nr. 93 din 1 9 Apr!lfe 1 932,
pârtie pe m leagurile destul de frl. nu se d escurajeze uşor
dar
în munca
f
Slrdbanll noprt Romanl �l aduceau
esentialul este : dstorllle agrlculto
guroase a le i vletel noastre cultura le
şi în lupta pe care au început- o şl aminte de et pdild şi la ospeţele cele
r;Jor elitr e orice institulie de credit
de astllzl. Acei cari scriu aceastli la îndeplinirea căreia trebue.
mal de faimlJ. Fran/ea vinu/ul din cele
sau particulari afarll de stal, judet
razetll, să s� plltrundl de adevlirul ales. un sirop de eţuzlasm şi
dlntdl cape se vllrsa pmtra d.
midtll. . •
El au lrd/J ditz ptetale pentru morţl şi ·comunll, cu proprielăli dela 1-10
cll noi avelJ! comori sufleteşti de o foarte multă răbd are.
El aa constru/J piramide, maasolet,
hedare păm int; s e . convertesc de
rarll bogllţle; şi o l imbi foarte puSll ne vedem în curtnd cu sll- P!lll
ltoant, au crelat cu/Joi şt zeii ocro
pl in drept cu o re d ucere de 50 fa
ternlcll şi cu care se pot exprima şi
nlltat� şi voie bunii"
titori al · morţllor.
.
sul! şi vor fi plătite în anultllţl
cele mal ale\;e manlfestlf! ale mine
E. , ttrziu.. I! ora tr� şl jumlltate şi
Cam vom utta pe cel ce ne au seu.
ti mp de 30 de an i cu o dobândă
tel
lol ��i ! notUtre şi ci nu avem · . domniasa par'cll ar vrea
sll-mi mai tarat suf/Ltol de grija morţii, cam vom
nevoie, mei .· s� maimujllrim siliri
alta pe ctl ce ne-aa ddrult cu tihna de 4 la sută anu al.
spunl ceva, dar e chemat fa masll.
Pentru agricultorii cu propri el ăji
cliptlor de acam, cum vom alta pe cel
sufleteşti di � hteraturile altor poLa ora trei şi jum. deabl a sll stea
ct-aa 'liberat omenirea catremurattJ llJ· intre 5-10 h ectare, reducerea · că.
poare, nici d olorlm gral ul plin de
Ja masll ,1 doar e mult del a 0
9
19 f.ţ, cum vom uita pllrlnţli şl froţll
tre băncile populare, ccoperative
vi oare şi ! lfneret ll ar slrllmoşi lor
dimineaţa, de cA nd a plecat la re armata acela de ahanghell, care ne- a
şi alte lnstilutiuni de credi t, aere
pnn lot felul jde neologism e, care de fecturlll . . •
âat p4mdntul nostra lntreg şl codrit
c are mai peŞlrite.
lat şi aura,l lat şi doinele noastre şi su un portofoliu . • agricol de 70 fa
l-am mulţumit frumos, dupil care
' Sunt cu 1desblrşire sigur, cll
mormintele noastre şl suflttlll nostru? sutll, reduce re a este numai de Z5
domnlasa slrlnglodu-ml mâna, m'a
la sufli, însă insti tuţiile de mai sus
Cinste şt $WvlJ aulora cari se gdn
tinerii d ela ·al!Jsul NoJtra, vor înţe
condus, - cu acelaş aer de bunllvo
lrebui� să Iacă dovadll că n'au
lege bine toiite acestea şi nu •le vor · lnjll şi prietenie. ce nu ' i lipseşte dtsc la tl cart tn zlaa sfdntd a fndl
niciodată,- ploi în mijlocul nedes llrll Mdntuit„alul au pas zlaa mllreţd luat mal mult de 18 la suii! pro
uita tocmai uşor.
a prtlznutril trollor.
pllrţitllor şi mult ad mi raţilor tran
cente in care sll intre conversiune
.- Dat fikd-cll n4..tJ/I P'Dml$ de dafiri şi dând u m l un frumos buchet
St vor suna trdm bf/tlt cari au ln
�i ori ce alte spese. ·
anul irtcut o vizlt4 III MJcitlllUa azi- . mi-a urat succes şi a lnche iat : fldcdrat morţii, se vor lamina mo,,,.lntele
Nel!când aceastll d ovadă, redu
turald ,dlA 1calltate, ta care avem · „Transmite cllduroase urări harul· · st vor cltUl11a clldtlnlţele. Omoi va
cerea şi elitre aceste Instituţii va
deosebit:: plllCFre $4 fiţi prqedinle dl ; cllor lndjlltorl, grupaţi Io jurul vorbi scatorat de palberea pdmdntulai
Sţ va lndl(a ln lamta celor du,t şi va
fi toi de 50 la . sutA. ·
domnlellafe" ...
grlll ca el. Aceasta ute zlaa cea more.
Tot în aceste condiţiuni, - in
DE.LABASl!ŞTI
M.
O.
"" In .
Prdznaiţl morţii I
diferent de întinderea terenului-se
Se lntelegd cll voi veal cu foarte !
Jtşlţl ca praporul credinţei ofard sub
convertesc: proprietarii sau moşte
cer. Ar�eţl t4mdte, aprlntkţl mii de
multă pl ă erd sll trlleac clten clipe i
nitorii lor, . ·:4lluaa tf . de rlzbol d in
.
celor
u
1
�
n1111
tnl(rnllncht
cel/li
lamdnllrl,
i
u
c
o
l
.
•
!f!
�•9.r
j
.
f•!!p•tl 111 iun!I
!!!
icna · frontului ; agncnltorli propne
el,
ţU
likdrart
f
ln
ca
l
fl
b
r
o
v
uţi,
z
cll
. .
t,lapi.tl!I _ ..Okuat . Nf!.stra. a 3odl.14Pl !
.
.
sfl,.ţtţl flo� d1 pe cdnlp· 1n11a pome tairl pAnl la 50 hectare din regiu
ln zlaa ln4Jţ4rll Domu/al, St p;llz
- eâitiirai. -ş(� mljlocUI tllrllnlm el .di n j
rrlrea lor şi tn non de clopote, III şir
muntoase cu î nlllji m e de cel
sunt sigur CI nti. se l nane ln Joatil, ţara, toţi ar:el cari oa tang d1 1'1Jtrdnl, blltbaţl,f,met li copU nile
ştl,
B
.
600 metri, deasu pra nivelo·
puţin
lilltttatea
peRlra
l
t
JI
u
11tnz
p
•cant
�
ri
'
i
deosebeşte intru nimic to obice u
porctdtţl 14 dra"' lrr r/Jllt4rl de psalmi
omenirii. El llllllP u p4m4�tol /dril.
lui mării ; cum şi obştiile de m.oş·
şi redlnte, ' de tiran i harnici şi .Mlllţl ca franza dorm rlslp1ţl
u numeşte • Local
şl lnlll- pdn4 la l«:al care
şl - proprietarii de pă
glumeţ! din lţinutul Tutcwel
Eroilor• şl sdpaţl ln safotete voastre neni,-rAze
antru # dincolo de hotare·te Romdnltl.
. .
:
duri, poenl şi goluri de munte.
- Avtţl ra noo de tlptlrtt P
Intre. stdncl, ln pusttel/Jţl dt codru, pt namt� celor morţi, Iar grlldlna care
ua tk poftJtniu,
1n· alte oond1jlunl, dar tot atât de
Io •Ina c.!_nd ocupatfil• 11refedurel ; vdtrort, sub pomii c4'npttl. pt maluri va tmorejmul piatro
d, ved de Pici, de
fngrlii
fi•
$d
ar:eţi
f
, se convertesc şi da•
avantajoase
lml vor da i:At de puţin rllgu, -voi · de ape, 14ngd dra111url, pe Cema, pe
toatt gtneraţllte de copil ok slatuilll torlile agrlcultorilor cu proprietăţi
pune sub tiilar Df! 'ol um de versuri i fla, pe OIJ '" pdmdntut .uscai 41 Pa$
Pentru cel ce vor veRl dapll 1101, ea
' tel, ta Strasland, sub putre e Balcamal mari de 1 0 hectare.
inlitulat • c+uece• şi un volum de
v11 fi adevarata şcoa/4 a creşterU na
rrllor, ln ţllrc!na Chersorrolul, ori tn
Pentru cel interesaţi repet, ci
ţionale.
• A1nlnllrl ulemre•.
, fandai apelor.
.'
le2ea este publlcalll în Monitorul
- C4nd '.a tlf}aH rolumtd de ·
OLINSKY
Al.
VICTOR
Dorm acolo ca pllmdnla tn garll, ca
Oficial şi pol lua cuooştintll de ea.
tnvllţlllor
•So11<te• ontft/Ot anal trecut ?
boratnete p6 piept şi cu craci ascute
Declarajlile datoriilor agrlcnltoCât penlni volnmul de ,,Sontte" dta$apra 1t10rmdntalal.
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B.xperlenţete

g

fllcute în decurso!

viejei au adqs omul la conringere
el! o viaţă re ulat!, impllrţltă lntr 'un

mal pujin :slste

malfc, t rebue1 s! fia a doptat! peirtru
ca rezultatul imuncei sll dea cel mal

fel mal mult : sau

-

m are exponent posibil, fllrll ca Io·
dividul si şi ; sacrifice di n putorile

yiejel.
ln primul rĂod coustatat Io lllJl[e)e
at eliere a le trlll ollllltii , cAnd prin
lui n ecesare

�

oi>servajlunl slride s'a putut dovedi
·
cll acel ca re 1 duc o vi at! regulatl
·dau, - Io ac�1aş numlr de ore de
lucru, - un I produs m al mare al
muncel lor d�t., aceia cMe în felul
lor de trai ou a adoptat aceasţll
regul 1irltate 1)1. viata lor de toate

zllele.

S'a . putut

constata că munca unul

om după o od•hnll neintrerupll de
3 ore pe zi dl! un spor mai 111 are

dec:At a · aceluia cu o od1hn1!, chiar
mal mare de cAt 8 ore - însă cu
întreruper•.
S' a m ai constatat cll acel munci

-

tor care dupl munca terminală îşi
petrece un timp to aer liber, are o
putere mal mare de muncă de cAt
acela care şi-l petrece prin localuri
- de refiil ll !nbucşlt de un aer
stricat, pl in de fum şi de du hoare.

PlllmAoll acestul lucrlllor - puşi la
grea încercar e din cauza a ctlvitătl l
lui în atelierele pline de fum şi de
praf nu se puteau reconforta ca ale
aceluia care prin pllmbllrl pe cAmp
şi Io p!dure resplrll un aer curat
şi pilo de oxigen şi rezultatul a

fost o creştere â debilitllţil, anemiei ·
şi ca efect fi in d tuberculoza.
Aceste experienţe au adus statele
Industriale la o reglementare mai
sistematică a vieţei lucrlltorllor sl
ca rezultat decretarea zile! cu 8
ore de mun cll.
Cu ace astll reglementare statele
.
i ndustri ale au Intenţionat împllrjirea
zilei de viaţll a lu crllloru lui în trei
părţi şi anume :
Opt ore de lucru, opt ore libere
dedicate îngri j i re! fizice şi a 'letel
familiare şi opt ore de somn.
Dar preocuparea princ;palll a gu.
ve rn elor a fost. ca acele opt ore
libere sll fie de un adevarat folos
pentru sllnlltalea şi reconfortarea
lucrAtorilor, şi ele au sll fle intre
bulnjale. de ei în acest scop.
Ţinta statelor a fost ca acele

8 ore sl fle destinate fglenel şi
pentru a putea aj unge sl i mpuie
- mal mult sau mai putln - lucrll-
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torului să· şi petrea'cl pe c:At se poate
de mult acest tim p de repaus în
aer hber - în plin soare - a ciu
ta! sll cr eiez e în mijlocul lor di verse
sociel;;ţi sportive.
- lncetu cu în cetu aceste societlljl
sportive au clipita! aderenţi .şi ele
au devenit cu timpul chiar o nece
sitate pentru h1crător, încât astăzi
mal fi ecare lucrAtor aparţi n e unei
grupări sportive. - Iar tuberculoza
11emal găsi nd printr e al un teren
pri el nic de desvoltar e a cedat aproa

pe cu deslvlrşlrc.-Penlru cei famili ari. c:are nu se
m11i puteau Jndeletnlcl cu sporturi

li s'a pus parcele mici la d'spoziţle
formând mici colonii de lucrilori ,
pentru ca muncitorul lucrându·şl .
fflldioija în care îşi culti vă zarza
vatul necesar gospodăriei lui .sll - şi
petreac! timpul in aer liber împre
·
un§ cu nevasta şi copili lui.
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PenlrQ. plt..igar:I e:S elevi _ "70 lei
,;,. Aancston.arl - - „ so„ •
lnstll'uPI • „ • - - 120 •

şi îndrumări pentru popor

A.llON"A.MENTZ :

Apare de doţ
d
i ori pe lună

JIUtoA•M•ftf•I •• plit• ff• tnalftf•
••01tciurl fi r•cl•,,.• do I J1t..a•ll

EROILOR

•De� & al mot Te Ooamoe li-mi
O moute ostlşencl,
Un gloato ia Boarea ălll chipi•
ln hsptl ml isbeucl...•

Io celace priveşte creajiunea artis
ticii. nici vorbii nu mal poale fi.
Nimeni nu poate ser�i la d oi

Cunoscutul şi mult apreciatul poet,
ridicat cu toatl! măreţia din brazda

Clpit.. VULCIVICI i strllmoşească, actual prefect de
ln frumoasa şi�lăvita sărbătoare
Neperitoarele viersuri ale erou-i Tutova şi preşedinto do onoare al domni : lui Dumnezeu şi lui Mamo�a.
creştinească:a l�ălţării Domnului lui căpitan Vulovici, câteva din ele socletllţii culturale • Iuliu A. Zanne•
- Ce credeţi· despre actuala crlrl!
la ceruri - dup� învierea Sa din puse şi în fruntea acestor rânduri din Bllseştl, este - fllrll indol alll
uon11mic4 ?
ţă.
cu
prisosin
spun
i>
morţi - întreaga suflare româCriza economică din tara noastril
Ş i fericitului erou, Dumnezeu i� persoana cea mal sthnatll şi mel
nească de la un capăt la celălalt
llludatll, nu n um ai din jl ou tul Tutovel se datoreşte. mai întâi, numllrului
al ţării se va atluna în preajma încuviinţat această inaltă dorinţă.:.� ci şi în împrejurimi.
De aceiaşi frumoasă moarte a
extraordinar de functionari, mal
câmpurilor de l taie sau a locuri- avut parte
şi eroi ca : Generai
mult• mari decât mici, care îogreu
lor de veşnică 1idihnă, cimitire şi Dragalina, Praporgescu, Ecaterin�
iad extraordinar buget ul slatu"ui;
biserici de pe îJtregul cuprins al Teodoroiu, Căpitan Ignat, Grăof.
_considerabilei d ato ri i externe şi
ţării , spre a sărb�tori cu toată slava cerul Muşat, şi atâţi alp viteji cli
dumpingului ruse c care a scllzu t
şi cu foată cinst�a memoria acelora noscuţi şi necunoscuţi nouă, dllf
peste mllsurll preţul prod use lo r ro
cari cu preţul -r�epi lor s'au jertfit au fost şi de aceja cari au fost
răpuşi de frig, de foame. de obqmâneşti.
în răsboiul du� pentru întregirea seală,
.
!
de boli prin spitale
Cu înţelepciune, putere de muncă
Neamului din ani 1916-191 8 şi 191 9.
Eroismul lor însă n'a fost cu
şi rllbdare, e sigur că vom trece
Este aceasta o pioasă datorie din nimic mai prejos. cu toţii au bin�
nevătămaji şi prin actu a l a crizll.·
partea noastră a celor în viaţă, meritat dela Patrie şi Patria le t'e
dar totodată şi un prilej de . reioăl- recunoscătoare !
- Cum s'ar putea ltlmiJdal?
I
tare sullete�ă şi de cultivare. al.
Numărul însă deosebit de m �e
Leacul ·acestei crize ar li deci
l.
acestul înalt sentiment : dragostea• a celor ce s au jerfit pe âlt
ml6'orarea ·pân;l la· ultimile li mite
c
d
��.! �"! ;
Z
ale bugetului ·statului ; eşalonarea
--- �a r1� 11 ,. ::�1fftoalt de' ,_ a';;;�����-;��
s:torfef· publtce· pe urr
mal iltde'
c!°atorie
.
este
.
o
p
ent ru - nor ce · n
.
patrtotrlotfsm u te m ave;i.- dec.âf
viaţi de a nu ne opri alei, ci de
lunga!, şi Intensificarea p oduc tl unei
deIa·; a.c�: v.re. ltl fli al neamilluli .' a. . duce mal departe opera, începută
agricole cu care să putem jloe piept
·
· cari o au- orec etlt viata lor ciudi de a.ceşti eroi .al neamu lui, de a
concurentei strlline.
ţara era ameninţată şi departe de. d.esăvâşl, uqJrea. făcută de ei. .
fraţi şi de p.ărinţi, o�tluţi de soţiei
Care· ar fi programiit i"dr��llor
M'aI cu seamă .pentru noi cei de ." P;lnd
��f��iul •
şi de copi · e� - ·� 1 , căzut in. lupta az1. cari suntem ţeJ dlntăi rând de nostru, d. O. Tutove aou se bucură şi �IJ a sc4pa de aceast4 crizt!I.
.'
aprigă de parare, multi cu ferici- · . qamenl care ne-am bucurat de .
Ţlli-llrilmea .ioin�·ească n'are ne�
rea de ·a al fi avut la cap o cruce · această unire, este o datorie de se va bucura de cea mal mare stimll
dar cei ma mulţi şi fără de aceasta, a desăv�i această unire căci altfel ,i admiraţie din partea tuturor celor voie. de nici uu . fel de program ca
sll-ş1 fac4 datoria ei. seculară . de
căci trupqrile lor sfâşiate în bu- zada.mică a fost jertfa celor ce-şi cari l-au cunosc t.
căţi de schijele ucigătoare, au fost duc somnul de veci în pământul
Pentru tiran, domniasa a dat . temeli e a neamului n�stru.
aruncate la . cele patru vânturi I
sfropit cu atâta bielşug din sân- ce are mal ·scump, pentru cel fărll. .
Co nd cătorii lării noastre ar trebui
.
Pământul, scumpul nostru pă- gele lor I
nici o ocupaţie, a dat frumoase slf-şl facil ei, drept program, mai
mânt, el singur i-a îmbrăţişat pe
Fie dar, ca pelerinajul anual ce ajutoare.
mullll grljll Ju nevoile în care se
top deopoirlvă la sânul său ca pe se .face în această zi la mormintele
Fiind unr.I din cei mal deaproape sliate astăzi această ţărănime. Preoţi;
fiii aceluia§I neam !
eroilor, să fle un prilej de reînăllnvătătorl, medici, funcjionari cultu
Căzuţi P,e câmpul de onoare el tare sufletească mai presus de ne sprijinitori al ziarului· nostru şi preau înălbit! cu oasele lor crestele voile zilnice, spre a ne aproapiă şediote de onoare al societllţii cui- rall şi a.dmioislrativi, s.ll înje fea gă
Carpaţilor /cât şi văile şi colinele şi a ne întări în lupta ce trebuie turale din localitate, ne-am gândit bine, că ocupajlunea lor ou este o
carierl!, c i o chemare, î n vremuri
de pe întlrjsul ţării şi astăzi Patria s'o ducem pentru a consolida şi a-i lila un • ioterview > .
prin fiii eij îşi face o sfântă şi cea a desăvârşi unirea făcută· de eroii
Dupll masll, pe la: ora unu şi juml!- cu care de mult n'a avui de l uptat
mai înaltă datorie aducând la mor- noştri, unire care a avut la bază late când m am întors cu domni asa de . neamul nostru
minte 10�- prinosul ei de recu- conştiinţa unui neam întreg, stră la Prefecturll, m 'a pofti t în birou şl
� �e v.a imbuntudţlsoa1ta ţdrani101?
noştinţă ş_i , ad.miraţiuoe !
duioţa unui rege-. iubit, loial şi
Nu numai el! intr'un· viito� io a rte
Pomenindu-vă numele - scumpi viteaz Regele Ferdinand I, nemăr cu un aer de sincerii . prieienle şi
eroi - noifnu vom plânge moartea glota dragoste a unei regine care buoll voinţli, ce o. an lntotd� auna a apropiat, si tuaţi a tllrllnimei noastre
vostră.
a sângerat la durerile neamului bine\'oit a-ml rl!spunde.
se va schimba în bine, dar însăşi
Eu, plin de emoţie şi supramul
Măreţia avântului cu care aţi · şi a plâns de bucuriile lui. Regina
conducerea statului va reveni clin
mers până I la sacrificiul vieţii v'a Maria, jertfa unui popor prea ade ţumit de primirea ce mi-a fllcut, cu
ridicat de mult în slava cerescului sea şi ou puţin încercat de soartă toate că l n lenjiona m o altă între ce ln ce mal mult acestei ţărănim i .
Legătura - am putea zice fa
tată, cu n.!?1t mai presus de muri- dragostea Iraţilor lalini şi sprijinul bare, - iărll să vreau
am între
ta l.li - dintre pământ şi plugar, este
torii de rând, şi a vă plânge moar- totregei lumi civilizate !
bat :
chezllşia m a i sigură a b un e i stări
tea voastrii, înseamnă a vă scădea
- Cam vi! lmpdcaţl ca •lata . de
Descoperiţi în faţa mormintelor
această miireţie !
.
şi a tdiiniciei neamului nos:ru Î'l
ln clipa rând glasul clopotelo.r voastre, - scumpi eroi - rugăm prefect 7
viitor.
Viaţa de prefect, e uşoa rll sau
ne va che1j1a în marea zi la rugă- Cerul de a vă avea în seama sa
- Ce pdreri avtţl despre mişcarea
ciune pentrp odihna sufletelor voa- iar pilda voastră nepieritoare să grea, după cum vral sll faci din
din jude/Dl nosua ?
stre de viteji, vom căuta � ne fie spre slava· şi mândria neamului prefecturii, o slujbll sau un apostolat. caltaral4
Socotind după greutătile cil cari
Prelectil cari în teleg ocupatia lor
pătrundem i şi noi cât mai ·mult nostru romăoesc iar numele vostru
cultu rală
de acest e�oism care a vibrat în de eroi cu sfinţenie să fie pome ca fiind pr estatll 1rnmai în folosul are de luptat propaganda
fi decât
pot
·
riu
Tutova,
judeţul
în
clipă
o
nici
sufletul vostru şi v'a încălzit viata nit de toţi acerce vor trăi în veac. tllril tiu au niciodatll,
de rllgaz. pentru alte preocupări, Îăud ab ile sforţările pe care le fac
. Ainin.·
de totd�au a înţelegând că liu este.
GHEORGHE ARIENI decât afacerile judejului, pe care lntelectuallf din o nşu1 · Huşi şi din
moarte mai frumoasă decât cea
satele judeflllul f'ălciu, pentru înte
sunt datori sll-1 conduci.
învăţător
venită în· i�reşul imul atac pe câmţirea acestei p op a gan de
CAI despre pre ocupări literare,
put· de onqare !
https://biblioteca-digitala.ro
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(jUlSUI Nostru

6

M. l. l!t!li ta111ln-1ea la tirlad

� ca

trenal tigal, la
I .,, GL A S U L N O S TRU"
a, m.. a sosit Btlrtad, M. S. Re
lT
ln&Dfil de d. gme al 11.asievili lllle
· ureazâ sărbători jerleite lubl

Miuaut 27 Apfik

ora li

gele,

Ştiri şi info rmatu

şalul palaJJdJU. lmprtJirrll ca domnii Co/.
tllor săi colaboratori şi clfi
adjutant Corukesaz, Eag. 8ÎIUUl sabdiredo·
iori.
rut 1iguranţd 1i AgapJ �misanzl pal.atalai.
ln gard a fost primii de d.tUi O. TulD·
I Rugăm pe Iubiţii no�trl cititori
vtana pr'fe</Jd
O. PaJJady prima.. să „ne erte întârzierea a pa riţi ei .
rul oraşalai, O. Carp, polifaia/ oraşului,
. ziarului. Cauza a fost gro•avele
d-nii geTtLrali : · �
;
J,, tesca. Oabrietescu,
Inundaţii ce-au făcut rangii asupr a
ConstanPa. Ali
lovanovit:i, e/J:., etc.
m4nes
la scobordrea din Ivagon d. 0. Pa/adi oraşului Bârlad.
primarul oraşu/ai, a P('wrlizt tratfifionola
Depărtarea mare ce se află între
ptUne şi sare, rostind o cuvantare de bund
satul nost ru şi oraşul Bârlad unde
sosire, iar d-nal genulu Cdncilltesca a dat
M. S. mai multe petiţ}; din partea pensio·
tipărim ziar I şi nemi l o a se le revlir.
norilor, orfanilo� dt rlizboi şi sinistra{i/or.
sări a râului Bârlad, ne . ;iu făcut
Din gard M. S. al pteazt ca maşina /n
oraş, parcurgdnd str. ţ}drii, fiind ova{ionat să nu scoatem numărul pe Ap r i l ie ,
în schiro b l-3m scos pe acesta în
de ufa/eni.
şase pagini.
A vizitat toate toclm1e inandaJe, lntrefi
ntlndase
delegaţii inistraţilbr.
I Co11dacuu socitlă/tl Ca •tarolt
lti lnapofue ln gtirl1, dap/1 ai· a vizi/al
.falia .4. Z ine• din localitatt. roogl!

judeţalut

.

-;J:

ca

strdzile orapzlui, and
t sunJ ddrdmate p'Ste
1000 CIL$t, M. S. a
primii ln gard de
cohorta de cercda.fi, j unde D. lt. Mandra
a ţinut o ar1t1.ntan. 1ţ1.r aruta1ii aa cdntat

Jpst

··
Imnul Regal.
Jnaintt de· a pleca iAf S. a lnmllnat oja
toart la peste 200 ! sinistraţi. A mai daJ
f
t
d pentru a fi tnmd
J so mii Id d lui pre
r
9te.
naţi famltHlor sinist
Din gard M. S.1 Regele a plecat la
Bucureşti. ·

M.

jocuril� noastre
-!--

Dăm seria a jrela d� probleme
şi ghi cito ri :
1
ProJi>leme

:1

Cineva s'a nă�-:ut în secolul XVI
colul XVII lea
şi a murit în
Care e anul a�teril şi a moriii
lui, ştiind ci n,bmlrul format din
ultimile doul ci {re ale anului naş 
terii m•c�rat c* 35 este de 22 ori
mal mare ca rlumllrul format · din

,

u\\\111\\f; 1.

�

tilre I ale

10111\li

\\\Q.tVJ,,

1
pe cel dintAi prin trei
iar împllrţi
şi i n m u lp nd pe al doilea cu 1 9 obţi
nem ·numer
egale.
:. .
.

li

.

lntr'o lrlzţrie intrll. un client. Oupl
ce se bllrbere�te intr�abll. pe patro
nul lrizeriei! cât îl costă. Patronul
îl rlspunde;i deschide sertarul, uiti
te cât este acolo. mai pune şi d-ta
inel atât şll ia 20 lei rest.

�

Vine un 1 •1 doi lea client. După
ce patronul ii sărveşte şi pe el,
clientul lnt abă c:At cosii. Patronul
rllspunde: u ti-te şi d-ta în sertarul
unde sunt anii, pune dii am acolo
şi ia 20 lei rest.
Vine şi a treilea client care face
la lei ca şi ceilalţi doi.
Seara c:A:nd patronul a vrut sl
vadli cite �arale are în css�. n'a
· gllsit nimic�
BI vrea Jsll. ştie câte pa r ale a
avut dlmlo�tli
qh lcltorl :
III

,

Ce e grep peste bordelu ?
IV

Ce-i mai Juog decât drnmurlle.
ŞI mal lu'.ng ·decllt mările,
Mai frumios decât florii�
Şi mal ul-i<.ios decât babele
Mai dra"1 decât icoanele
u decll.t fumurile:
Şi mal
Şi mai înjunecos decât pivniţele?
Dia caazi i:4 n'a apirut lfo pe A prilie,
amiob da a tragerii la sorti p entru �iua
de 8 Mai crt
Cel cari
deslega toate problemele
.şi ghicitorile ia cele tr,i scrii, vor obUne:
dooi cbi logulme de sabir şi abooa<!'eotul
tTatuit P' aa aa; cei care f'Or desle&•
jomltate, •or obtiae ua cbilogram de
zah ir şt aboilomeotul pe jomitate de ao;
l•r cei ce •O� deslega 01 .sfert, f'Or obtfae
clrţi. Hterare pi aboaameotol pe uo sfert
.
de aa.
Dosleglrile jfari cupoanele respecti•e.
vor li anulate.

:

.:i

�
!

Pe D nii membri cititori care au fmpru

te lnapoezt nt tn
târzlat, spr� a se confrunta ca inventa.
ral. mal alts acum când rnctl(I elev i

mutat cl!1ţi dela /J'/JliottcoJ soci<1âţei de

foarlt mau timp. sl!

�-5 al a c e st u i ziar (No.
a n ul nou) s'a publ'c�t. sub sem

şi eleve sunt in v.1canţl!.
de

D

ln

No.

nătura d-lui C.

Pos:olache agricul·

Văleni, un plu gu şor prin care d·I
O. Mătăsaru-Hmăşeni g ăseşte că

tor

s'a inc,ercat cu bună ştiinţă dt'-3 i
se aJuce oarecare pre j u dicii de ordin

moral şi materi al.
Ţinem sl pr eci z ă m lucrurile :
noi îl cunoaştt m pe d·I Măt ăs a ru de
foarte b.u n şi vre dni c go sp oda r, pe
care oricând ii put em cita ca exem·
piu de vrednicie şi stăru!ntă !a
m u ncă şi care cu atât mai mult, cu
c.At nol l·am considerai şi.I conside.
rlim ca pe unul din cei mai buni
susţinători ai ziarului nos\rti.
D·I Po3tolache

n'a

doar o glumi la adresa

împrejurlirl.

I

decât

pe cititorii noştri să ne achite abo

ce

Cei cari nt-au înţeles
le

ziar, se consideră abonat, deci ob
ligat sA plătească abonamentul > .
Noi

greulă\ile

'ntAmplnlm, ne-au

ach lat;

allii ·mai stau intr'o oarecare re ze rvă
vielli

suni

mari,

dar

ni ci noi nu putem trimite zia r u l lări

a ni se achita abonamentul.

Cine nu poate să nl-1 �ch;le, să

ne trimitli zierul în apoi,

trimite celor ce ni-l cer.

pentru al

Suni cititori care 1.au primit până
în ultimul ti m p şi t ocm ai acum :.'au
gând t să ni-1 refuze.

vrein s 'ajungem

rili

de platll,

a ce st lu c r u.

pânl

să ni se plăteas·

ci a bo n a me n tu l , dar

tăcerea celor

ne v a face, să facem

Acei cari n'au de gând, sau nu pot
să ne achite abonamentul, îi rugAm
f r u m os a nr. r es ti l ui toate numerile
primite dela sparlţie, sau de când
le·a expirat abonamentul

- Eralu;ta revistl! . ,Marea Noastrl!'
din Constanţa dt su/J condaetua D-lui
Cruţiu Dtlasl!lişte în nunta! naml!r,

canducui şi fr!l'110aselor a1tlcole ct
publici! ziarul nosl1 a.
Trans.,, ittm alt mai călduroase

aduceframoost tlolfilfoiţlat!vtl, dtmntl

mulţumiri harnicului confrott.

g Căutdm c•>respondenti h ar n ic i
in toată ţara. Oferte l e se vor lrimite
rrdact'ei ace st ui ziar.

011or11/ pentru o ţigar(l..

g

D'<minitd 1 7 Aprilft crt.

u lntoraau

cas(l.

spre

mtse: it. din locc/itnte,
un ţigan fluor,

ţigar/1.

Ţigonul

El s',ia

pt cdnd

au lnldlnit pt
dol /Jtţiv_ dt

cl!ruia Iau cerat o

a spus ci! n ' are.

mervat �i l'au luat la bl!

tr.i• cu fÎomrge şi ruţit•.

ln st'1re

gravi!

,;i fost d!lS acasl!,

undt ,t eslt cd/tva zile a murit.
De-o�uma cel

ţloi f�riciţl vor pul�a

trl!I zilele ferl< ilt scoţdnd sare.
.

şt doar

mrn lirmt lltrr' i�·i!e w.l

şi }jr"tl vrto start matuialll mulţumi
Dar IJtţia, cdtt nu

I

/.Jet .•.

OLASUL NOSTRU apare sub

îngrijirea d lor: O. Arieni înv�ţittor

I . V. Balan î n vă ţ ător şi George

M'cu iiarist.

R da:ţia şi administraţia : Oeorge
Micu com. Băseşti jud. Fălciu.

L11ni 2 Mal (a

Recunoaştem, lipsa de ban i e peste

tot, nevoile

nu

a co l o, de· a obliga

asemenea .

Io nenumlirate rânduri am rugat

namentul, dupli cât pol.

Legea pesei spune că •Cine prim·

eşte trei numere dintr'o revislJ sau

morarilor . /oare.

făcut

- aşa· cum este uzul · î n

E prea târziu.

doua zi de
Jru

Sf. Paşli) va avea loc o
moasă serbare

urmată

de

bal, în satul Dodoşti-Falciu

dala de cercul studentesc e. l

iudetului Fiilclu, în folosul
cercului şi a şcoalel primare

din satul Dodeşti.

Poşta administratie i.

A u pfiUI abooamealDI p e aool 1932, d -o ii :
ing. A. O. Kieser-laşi ; Const Ene.
Bogheoi Pllciu; Pr. A. Piirciu. loco: baa·
ca pop ,Orozeşti• Oiurcani-Pătciu; laocu
C. Oiamaody, proprietar, ldrici-F.!lciu ;
loao Avramescu. administrator moşi a
Blslşt;; Ioan Leoa, notar Roşieşti-Pllciu
Cipitaa A•iator Negrescu I.· G a ial i ; D .
Cosma-Oalaţi. d-�oara Maria M1bailesco
laylţJtoare, loco; �arln Bnlarda, ln„..&ţl
tltor }gilia· P!k i u; N. Jacotă, agricu
ltor Văleoi-Pălcia; I. B>g:u. agricultor
Oiarcani-rÎlcio; O �- Bahrim. agti cultor
J;gllia·PiJciu; Dr. H. Vl asie-laşi c.;oast.
Gr. Chirica, Moscu.CovW'lui; C- Cristea
Agronom Tg. Pilcla; P. Mariaid, agoaom
loco; I. Chlriţl agricultor. Viltoleşli PAlciu
V. Maaea, proprietar T.t.mlşeai-Pălciu \'.
Cio.aatl
iaT.ltltor feraoonlelli-Tie:hiaa

:

A. Cartu, ÎDT. Viltoteşli- FAlcio; T. !'lasÎa1e

Timişeoi·PAlciu; Pr. V. . Ciobanu
Villoleşli-Pălciai Locot. Ghitescu I. 23
Artîlt:rie Birlad. N. Arteni, ioY. Umbeoii·
Vechi· B�lţi, A. !lucureşteaou, lo•ăţiltor
Gura ldricl-Fălcia:
M.

i ••·

Rugăm daţi
din abonament
Cupon de Jocuri
Nr. 3
1 Mal 1932
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Poşta redacf l e L

D-lai A . O. Kksu, lng. laşi. C!ldnroase
multumirl. Unul rŞrr:j•• oentru Nr. viitor.
Cele co„oile do Sf. sărbitori din pand
aoutri.
D lui Dr. ff. Vlasie laşi. S'a primit şi
· maltumim frumos. S'a trlmfa zlan
d şi d· lal
profesor.
Ce bi.a.e ar fi, daci · loti cel cari eu
trecut pe ciririle acestui sat şi au copi
lirii ia mijfocal aostru, sub farmecul
pururi ne pitro os al natarel, ne.ir 1jata.
dapl·cum domaiea.yoastrl din deplrtatal
oraş, vati gâadit la satul copilirlel.
Orealiţile vieţii le simţim cu toţii, dar
câod a•em atâtia intelectuali, co situaţii
cit se poale de frumoase.„
.Dar noi.. . trebae s! ae'opliaim şi
?numile'n datorin· cari odată şi odati, vor fi
1atelese aşa ca m se cu'Vfae.
D-lui C.

Oeorgescu-Obrejiţa,

pub!ieist.

Mulţumim . Ca toată dragostea •ă primim
io ce.real colaboratorilor noştri.
va vom trimite regulat ziarul.
Sărbatori vesele şl fericite.
D.·lui D. Cosma-Oa/aţi. Noi v'am trimis
colectla. dopă c um oe-a scris d-l Cipitaa
a•Jator Negrescu. Ceiace s'a'otâmplat,
ou
putem ghici.
V'am eipediat a doua colecţie. Mulţu
mim de incurajări. Cele cuvenite de sărb.3·
tori. Asemeoea D-lui C!pitaa Negrescu.
C. S. Pr. Dumbrava Şuletea. Regrotim
loarte mult că- o'am pulul scoate Nr. pe
Aprilie, dia cauz:a iauodatiilor.
. No oe uitaţi pentru viitor.
D-lui Const. Or. Chirica, Moscu· Covurlui.
S'a prim;t Molţomim pentru abonament.
Articolele Tor apirea, dupi cum •'am
mai spus.
D-lui I. Cauea şi Oh. Titian. Na pol
loa parte doul pouoaoe, cu an singur
cupon şi o singur.I deslt!gare.
D-lui N Onu. Ne ati cerut mai multe
numere pentru distribut:e, sau să ae
face(! aboOllti.
V'am trimis.
e •li.ta tjmp şi ou v'aţi gia�it el acele
aun;t•re ne cost.I baa f. 51 doar. sa.ote:U
corespoadeat dia acel târg şi „etl şi o
scriso1re la aoi, pria care vl aogajaţi.-.

IUlfi {; �. MBl\Bm\m f.::',�
d•oStbitol coacan ce oi-I daţi.
Cole trimise se Tor. publica treptat.

Doinnişoarei Ro:rano. Malţamlm fra!"os.
'
Na ·ae aita(I peaiia Tiltor. Cele c uYOalte
de Sf. Sirb!torl.
Domn,qoarti O doritoare sd colabortze.
Cu toatA pllcerea. Ne bacuri mult.
examenele le veti lua, aamaf sl d
iocor�oaţi cu laurii l'olnteL
D·I Delabiseşti DD ştim precis ce Tlrstl
o fi ••iad ; credem ci e cam bitrin,
fiiadc! poarti plete.
Saatetf atât de carioasl? Daci au l·•li
•hot oicloiatA, de ce •ă interesaţi atit
da mult 7
l'.>a, actualmente, d-1 Delabiseşti cola
boreadi, dar nu la aşa multe reviste,
dupl cum ••-•li scris.
La ce virstl a debutat ?
Reluiă s! ae spuaă.
Volumul de novele .Cint!-mi cântecul•
•a apărea la sfârşitul Janei Mai,
Spuaetl ci •li ·citii· nuvele dia •olam•I
anootat, pria oişte reviste ce le primiţi.
Da ... credem ...
Co d. Arieni şi Balaa e foarte bun
p1"ieteo, cumai ci d Jor sunt... cb!toriţi.
Credem ci •'a m limorit.
Oe ce an ne- daJi adresa ? S4rb1lori

D-lui f. Melintt- Cmuui. s·a primit şi
mul&omim. Dar aglomeratia maoascriselor
oe face să amâaăm apariţia.
Aşteptăm cu aeribdare cele prom!se.
D·lui P. N. Pdscolesw, zian·st.Haşi. Cu
mulţumiri. Ali fost iascris şi 'fi vom
trimite regulat ziarul.
va •om trimite câte zece numere la
fiecare apariţie, co singura coa1itie sl
T! ţineţi de promisiune, după c am ne-aţi
fe1icite.

seri!,

.

C S. Pr. I. D, Leon-Costeşti. Vi s'a trimis.

Aşteptăm cele promise.

.

D lui P. M. Regrotim · Joarte mull c a

A fost cules, dar la paginat, dia
nefericire, o'a avat toc.

r!.mas

Rimioe peatru Nr. Tlilor.

GEORGE MICU

���='�======�� - ����
�
!!!
�
'!!!
�
!:
�
�
!!!!�
�
!!!
�
!!!
!!!!
!!!
�
!!!
!!!!
!!!!
!!!
!!!!
!!!'!
�
�
!!!
�
!!!"
�
!!!!
�
!!
�
-�
!!!�
I

A A Ş T E L E.

ca nori,
, caJde, ca verdea{d şi ca flori.
Şi În preaima �St01' ziJe, cdn_d COpac/i 's plini dt f:oare,
Se apropie /11 raba, cea m ai fli.an sllrbdtoau,
Paşttle, ce rep1ezlntlJ, sfdnta mare lnviere,
Cllcl creştinul prttatindenl� aitll tot ce-a plltlmit,
Şi dd mdna cu vrdşmaşal,-penttu Bldndul rdstignit.
P.işule, care ne'nvaţlJ, cil pe · 1amea asta mate
ŞI drtplalt o să fie, dar avdnd ctva rdbdart.
Cel hrtlpdreţl �i cei /atomi, ca şl ul ce prlgontsc,
N' o să aiblJ alinare, chiar dacd st pocllesc,
Peritra cd de-lf. vreme 'n coare, sta min.tuna la putere
Şl 'nblnată cu j hoţia, face vremurile grele.
Cel trdndavi, &llesc lri bine .şi cel răi tn fericire
Sunt nllpllstuiţi cur.:inţii, şi cei drepţi scoşi din fire.
Cei netrtbnlci ŞI tdlharil, îşi pot face azi o stare,
Iar cel cinstit, i sllracul, n'are Ln leu de /amânare
ŞI aşteap/4, cu rdbdau allt vrvnuri sd renascll,
Ca stl aiblJ. şl j tl bietul, câţiva lei sll-şi facil pascll.
Azi prodasul (dtdnimil, e scdzat şi de O>YITd,
Nu7tai painea I st scumpeşte, ftindctl tuce pe la moard.
Marfa şade nd,vâniutd, pâinea şade prin h211lbare
Şi plugaru 'ş �ocrld plugul, c'un semn lung de lntrebare :
Fi-va oare cu �utinţd, sll mai fie şi belşug ?
Ş'o sd- şi poalll ţine starea, dept urma llstui plug ?
Şi'ntrebarea a/;ta tsfe, cttd pe fluza tuturor,
Ce/Dr ce mun� se cu trudă, cu nădejde şi ca spor.
f
Paştele din a11al dsta, nu-l do1im nici fa duşman,
Cllcl la mulţi 1e go'.Zltl punga şi-l serbeazd fdr'un ban.
Dapll iama cea arâiil, .ca ingluţ şi ctr

f

Paşti pela noi. Ce sl! facil m u stă ci o ·
Pe u n

nostru,

sul

p ri n salul
dl

Aşa

Sco ater ea

u n ei

gazete

era

un

� de da încă
acum cân� cerJn l P.le vielei sunt mal

lu cru cam greu th1ar în vremurile

maf bune ca cel
a p ăs ătoa re i

'

o lege a firii,
se l a s e niciodată

�li
{u li ri, ci cu gândul

dupi

o m u l nu tre bue
ŞI· totuşi

�

coP.le�It d e imP.re

r

azi,

- r eg le

r

naturii - îl este

hllrllzitll o via !li mal l n al tli şi mai

cll lµI

Intensă, �ecât i celorlalte vietuitoare,
el trebue să înc�rce a-şi Iace sce astll

pp si b i l ŞI mal u şoară
pl l cu
. tll �I
Aşa a fost jn toate vremurile şi
din obos ea l a rţilntalll sau trupeascll
a unora şi a altora, din plltan ii le
vi at ă pe cât

şi

l

m ai

·

intâmplăr le zilei a eşit m ai
,
totdeau n a acea experi enţă aducă
sau

toare de„ uş u�a re a traiului care
apoi pe cal ea graiulu, sau a ser i
sulul s'a co murlicat şi celorlalţi mem
bri ai societăt \i spre ştiintll şi fo
los!re.

ocup!i m

de

Gazela a Io�! şi

esie

- nu ne
- un bun

m ! j ' oc d e comunicare între oameni
cetb politice

am putea spune mal nimerit

ch i a r

de întâja1re, u nd e pentru o
mică plată a a � o n a mentul u i , oricine
a putut şi po a\ e găsi acolo un sfa t
o ·1ndrumare, iu n haz, o veste, o
experienţă da multă priint!i în c âte
o îm p rejur ar e ;a vletei şi dacii ve
n i m şi l a foai � noastră pute m spune
s'au stră
co n d ucăto rii t;,i
cil
d ui i în tot acei;! timp de la apariţ!e
şi până a cum , i de a Iace to t ce sili
in pulinlă peufru a se apropi a cât
locul

mai

mult

del'

c eea�e

f i e o foae penfru

popor, tinând şo
spus, în acei aş

colealll dupil c � m am

măsurii d e cel� dou,!1

tar�a m oralii . '

imbuniltătirea ţniului

ln

trepue să

m a ri postulate
şi imbilrbă

a d uce re a l 1a î n d ep l i n i re a aces

tor angajament�, greutătlle

n u n e- au

apucat

l -au

Ungur

cil popă de · a l lor nea m

s' a dus la

el
popa nostru, să
i - a spus

rămâie nospovedit şi

nu

Sit.

u nd e muncea şi trăi a

-Uite ce-i fiul e . Dumnezeu e mare
şi bun . . . iertat eşti. . . d a r pentrucă
ai păciltuit, 'ţi dau sll b2ţi o sutd
de mlltllnii. .. în\des--ai fiule 7
- No cum drache se nu teles
pilrinlele, după spovadil :

zise

şi opri s�

co t i drumul,

fălos

Ungurul

p le c ă

Dar dupilce

socoti şi deodată se
de l a pilrintele„.

î n t o ar se

se

repe

-Ce e, Hule? Ai uitat vreun picat

ori n'ai în\eles bine ? - N e m u itat

Ţeles b i n e tot aste cap de M agh ia r,

Ungurul, O.le popa parinte.,.

zise

vreau

numai c h e

ştiu :

se

nu ghesim motane... putem

pisfrlte ? !...

dache
şi

b:11<

D. M.

R-

tDin NcamQI RomAoue pentru Popor.)

prins de remuşcare
dl furase nişte gă i ni , veni l a preot
sil se spovilduiască. Aces ta ii ascu_
Un Român,

Jtil şi ii zise :

- Rău ai făcut, fiule; dar,
vil l a sfânta bisericii şi,

c a să

ca pe!i iertare, mâine fiind Duminicii

să

dupil

sfârş1tul slujbei, iţi voi spune ce al
de făcut. · omul prfml,

clici n' a ve a

După sfârşitul slujbt:i,

Preotul zise

i n c or r o .

oamenilor :

A r se n i e, şi s ă
aşa este! Rom â n u l

vă spuie

- Ascultaţi cu toţii

are

să

::red�ţi,

c A ci

la

ce le

ce

ă

nostru se simţi cam stini;:h'rit, vr�nd

să

î n fu n d e

p rintel e, ce· I fil ce a
de tot s atu!; d ar, totuşi

pe

veni . ;n mi jloc u i

de râs fotă

bisericei şi ad resă

ndu-s� oamenilrir, le zise:
- O•m-=ni buni, să ştiţi el! to t i
copiii din sa t care au o c h i alba,şfri
ai pil ri n te l u i
ş i părul roş, s �n t
G h eorgh � !.
(Oia Num�l Rom!acc pcnttu Popor )

Paştele Ia. noi.

ROXANA

I

Rlsbunarea ·1ui Arsenie.

Ung_urul la spovedlL

;la venit zitde

DRAG � CITITORI,

VESEL

C O L Ţ .U L

f a l a satului d i n lată, şi-a schimbat acuma haina
De parc'ar putea să jure, că nici n'a vorbit c u iarna,
Şi ca un lmpărat-Verde din p oveşti, priveşte'n vale,
Premenit până la suflet, satul n ostru 'n sărbătoare !

ocolii nici pe noi; insi! I m bo l du l cel

mare, J'am avut întotdea u n a în spri ·

ă

Liliacul în gr d i n

şl d r ago ste r.i J.a acor 

jinul moral pe care cu o deosebită

b unilvoi.nţil
o bu nă

ce a mal

Casele scăldate'n soare, ţin fer.estrele deschise

ŞI pe prispele lor ca l de , stau acuma mese intinse

noştri şi care mai mult decât orice
a făcui ca şi truda no a stră pentru

Cu a ce la şi

păşi m

şi

IV

sprij i nu l m ate ri al,

De flăcăi şi cele fete, nu se prinde nici mâncare
Căci pădurea de pe coastă, pentru dânşi-i de'acătare
Şi cu cât pe cer s'aprinde tot mai tare făt-Frumos

pl ă tin d u - ş! flfcare ml!car abona men

tul cilci nQm:li aşa vi at a foit va
mai bi ne a sigura u.

li

Cârduri peste cârduri urcă, coasta codrului frumos !

lncil dela început, o bună p a rte
d i n ch e l t u ia l a tipllritului am l u a t- o

V
Mai colea culeg o floare, mai încolo şoptesc o glumă

asupra noastril, totuşi pentru com

p l e c tare

Şi

Şi de glumă şi de vorbă, lac pădurea de răsună

ne-ar m al trebui ceva.

Pe când cucul colea'n faţă, le ghiceşte de ursite.

Cânjăreje de tot felul, zic şi ele pe�ntrecute

în vreme a când alâlea foi po

l iti ce plltrund în l um e a de ia
de

otrăvind

m u lte

t raiul

sate

- credem el! aceastll foae
cel

rău

Pretutindeni-I veselie, viată cântece şi joc

p rezi n l il şi cu m e
nirea care o a re , - merită să fie
s usti o ută aşa pe cale ci nstit ll şi cu
b a n ci n stii.
Se poat e de multe ori ca urmarea
mai ştim n oi cărui sta: din cu p ri n 
sul gazetei să va fie de fo ar te mare

în

ă

a d u c însutit banul pe c a r e l'aţi dat
acum la p l a ta abo na m entu lui .

în

gospodfoa

dv.

şi sil

vil

Oricum. bazali şi pe alte consi

dere n te noi aşt eptăm cu lot d ragul

şi

Şi juraţi ca mâine iară să petreacă la

cu

toată încrederea sprijinul dv·

şi pe această cale.

OHEOROHt ARTENI
înviltător

Citiţi şi răspândiţi

foaia „Glasul Nostru "

un loc,

Se despart băeti şi fete şi Boghian1) colo s'asfântă

felul cum se

. folos

_

VI

ori sufl ete le şi

aruncând zavistia şi

între Iraţi

.!!i

Fiecare bea mănâncă, toti cu sufletu'mpăcat
Iar când saltă păhărelul zic : �Hristos a înviat".

insil pen tru

o mal deplină reuşitl! cerem iu bi li l or
n oşt ri c e ti tori

�t�9l!f!!�1 !!!:!! �!!�!�

v_i � re
Ş i cu pască, ouă roşii şi vin- dulce cum e mierea.

încredere şi hotărâre

şi mai departe,

III

. C.V. ��OO�&i \!\;

sco at ere a acestei foi să fle mai pujin
shutltA.

li

stă la sfat cu stânjineii

Şi pe drumuri copilaşii se întrec cu flutureii

parte, am puiea sp u n e
mare parte din cititorii

dat

ă,

Pe când cei rămaşi acasă, tot mai beau şi tot mai cântă !

I.

Am

COST. I. J>OSTOLACHE
agricultor Văleni

SOA�eLe

a v ut şi eu

Strig ă.turi„

d răguţă

ŞI-o pl e sn i t mâncând gră•:nţe ;
Am avut şi eu un socru
Şi-o perii

mâncând

ca porcu.

Am neva s tă fi ăt•oare,
Iute şi alergătoare·:
D�

i - OÎ

pomeni de m unc ii ,

l n t d\'n casă şi 3e

Şi

sc'rr

cu!că

vel e şte cu sacul

Şi doarme pân'o i-a dracui.
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pode!e
ru minel c .

Tropa, lro?a pe

La oala cu

N ici-o ceapil n ' a

Cine nu s ' a ruminl

p lăti.

Mult mă m ustră fetele

nevestele.
Cine vede şi-l cuminte
Ş t ie că nu mi-3 urâte ;

Că mi-s dr ag i

Ştie cil mi-s d regi şi fete.
Oupl .Şulto1roa•
Cine vede şi pricepe

DE-ALE POPORULUI
mc şteoit

a

nostru romi:nesc

Poporul

dela strămoşii noştri1: faţelcpduaea.
jia, hăroicia, limba şi

portul.

Pe

Yite

%iS

Aceste obiceiuri, p.arte din

lângă

de

sau mai bine

(e io tâl oi m

de · ando

peste tot

le găsim iosi., oomâi io anumite
sau

ia anumite proYiocii

chiar

a ude

ţinuturi

din loc în loc

poate şi

\�lli\R} 1111\1\& ffill \\'1.

'<.Wf.Q.I.

lQ.t,

ŞJ!!L

na

brat . d·e pae\ cirora apoi Io dau foc, pesto
i ntr"an med°;ao, ·cei mai
care caoti 'Să

sară,

Brat ia •

pară, cât de mai

mari ca câte

ori,

fiecare, prin fum şi

multe

•Irigând tot

, lila Bratia • ,
in care tim � ceil al(i de fa(! fac mare haz
odat.1 • Leii�

F.ac acest �

J oc ru

sau

iotAI

pâoă băl U.rsiu, când

oboseala îl doboarA, încep.iad mai

şi terminând mai târziu

co cei msl :mici

cu cei mai mari, cari au gri}! de a stinge

focurile, îaaînte de plecl!lre.
se

Alţii, din f:ei mai mari tot in acest timp
doc pe la

cumpenele,

de

tatnl cocoşilor.

aind

actst obiceiu prin satele recioe fi

oe mai aa1iod de ci, am cintat
să mi informez: dela oamenii cei b!1Tâoi,
ce simboliz:eazA s au mai bine zis ce expli·
ni�i

·

s.I •pod

acest

şi cred cA

(.lrj
meatmat

se u m eaţi•e Iaci multi

YHme

fiind hazliu şi ţinut namal de copil.

Cum nici oua din explicaţii nu-s sig0ro

pronnnt�

ci numai probabilitifi, las acHsta pe seama

specialiştilor io folk.lor, spre a se
sau poate

a

deduce ,

atăta că-l fac co11oscol
al a"cestei

foi.

e11 rJminhd

A. BUCURl!ŞTl!ANU

apoi lr.agl câte UD

inllţilor

Oura-ldrici· l'ilcin

umfl4,

grea

munca

·a

Ghiodii

Vin cu draga primii.varii. fiori albastre de cicoare,
port! pe cil bizare.�
pnstiu, nlvalnic, ce
Şi tu
Peste lnunfi cu codri falnici, pe oceane fi pe
Cm s� nu mii porii cftnd tolu·i joc de api, ţoc de soare!..
S'aud doine din caval, se vid clrduri de mioare,

mll

mare7

Sal şi jcodrn·i numai viaţii, saltli. lot de 'nvlorare.

Dintr•al codrului desiş, sare lainic pe-o cirare
legendarei. ..
Un cio an cu draga lui, dragi ca
El, o s llnge de mijloc rnplnd. lalnlc cite-o floare,
Anini d-o 'n pli.ru·I ne!Jl'll , apoi cite-o slrutare._
Inimii. �nstie, rece, azi ml 'ndemnl sl duc o floare
Ei.... framoasl ca 'n povest.._ fi CD ochi ca de cicoare,
Cu plrul negru ·n joc de valuri. joc de api, joc de soarel...

'nvremud

L

PRISECARU

a<Mooslt

aspirând cu

de

st islovtşle la

p4md11tulal,

ae1ul

reconfortant, el li

l'1tprosptfiead cu 11ol patul, ptntra t1
putea

biroi

sftJrşit,

din

nou ,1 dace la bun

muncele

agrkole a unul an
agricol, ce JU. abta lnctJlt.
Şi dtaceia so1lrea pnmtJ•miplugaril
'

lrtbue s o prlRucuctJ cape o mare sl1r
btU011Tt.

Prlmdvara tslt un llletput dt via/tJ
noa(J, deci v/aţll m>utJ tr.but sll /nJro
duct.m şi IR mt3t'i.d nOll.strd, 111. pturJrl�.
·

r� .s4 'J/UA.11m. "'" 1r.t1AJ1m.vv.
modll/ empiric-, 1uslle de a pr11cdca

Timpurile grele prin car• trecem nt

aceasLIJ .userle.

n'o llllil privim ca
pe o datlnd lnv•chl/4, el s'o privim ca

ca ca

plof!llrlti sll

trebae neaparat s4 p4-

de co111plkattl fi ln

pe o ştiin/ll rkstuJ
a ctlrtl taine,

S'aa

oricine

se IAdtletnlaşte cu ea.

timpaTite
s4inilt11Pn Ofl

dus

stJ r«0ltlm

ori cam,
nuam

TtmparUe s'as

cdnd munceam

ct şi nt mul/a•

ce da O-zea.

�blmbat. Pentru noi

plagozrli ln special au devenU din ce tn

na ror pune şi

mintea la contriba/le ,1 r"' face plagdrlt

ftlrtJ judecal4, na

li'71purl.

rorpaka b!ml auste

Nu mai t timpul s4 nt puntm mdna

straşintl ochi/o, şi stJ ne aiJ4m ln zaTea
slm un htdar s'au o fale• de ptlm4nt

dealurilor, l11t„bdnda· ne u11de mal gtl

pentru arttturll,

dactl

aceea

rol şi mai

·p/.ug2rul .t"bae s4

.llea .a

mare şi

atenţie felalal ctJ.m /� l1T4ta1a.
Prin

tU

mime

stl facem

artJturll urmdrlm

ca/coş cdt mai ban sdminţtlo1, ln .ve
duea creşteni şi desvolltJr�i plantelll1

urmllrbn st! bdgtlm sab brazt/Jl barru

nele &tut mtlndn&tJ !urma plDnltlD1 din

p4mdlft; mai. unntlrlm ca p1i11 a1lJtu•tl
stl ln/ohm, stJ moblliz4m

tâi 1111li blnt

piJm4ntul pentru a putea primi şi 14ţine apa care cade de

sus sub /01mll

de ploae s11u ztlpad4,

lmpird«dnd şi

pe cea din. ptlm4nt stl se piard4 prin

ln

evapo1ate şi mal Jinntlrim

ca din an

an stl ad4ncim ptllllra oralJJ/tl sco

ţdnd la suprafaţa p/Jm4nt .1Wupdmdnt

vvgln, ln care plantd• stJ•şi gtJseaSltJ
hrana de cd re au ntvoe.
Ca s4 obţlatm taole aa sie rtwittlle
lns4 tubat sll factm a14Jarl de mai
analul.

cel carat şi diltiJtor dt

ce mal grele ,1 acel ce

I,i relieclll scânteierea 'n boebe de mllrgllritare,
Ce ca
\:l pe florile dumbravei, �în pe razele de soare,
Şi cu Ilire de luminii umplu firea de splendoare.
Chiar ! lu inimii. pustie, ce le face al pleci oare,
Pe po)eci de vili şi codri, s'ascultI murmur de izvoare 1
. Voeştil sll.·11 potoleşti dorD'n joc de api, joc de soareL
·
ls prin pli.dure, violul snflll ca o boare,
Iar p e}. a vilnlului aripii, se 'ntorc şiruri de cocoare,
Dragi \privighetori şi berze fllflind din aripioare,
Vin şi' ne desmiardl viata codrului CD a lor cllatare.

lnvlo· :

cald al ptl

a paua

p�bntJ varll este an

ca · trundtJ

publicului cititor

abaral

Antru plllgu, care

şi

obiceio,

din plin,

ca noi plugaru ·

o!dtura s' au pugiltiua ptlmâ

ntalui lşl un

din arma fJtazlll/ fi ·
na poate stl
malJe ftlari şi ln anumite t/mpu1l ale
dragostea de viJJ {IJ tk cart · eşti

m4nlu/ai e,;t

viaţd nou4.

co sfojb<I, SAD cu o•re can :

ce llls„ma4 'i care s'a

li4

l4comle atrlll

'i pn•babil ci nou-IUi· grec
introdtu

rarea ce ţi-o

pl4mdnii care st

d el a alţi bJ.triai din 'aaiGlN lui, c::u m ci
ar. fi rim es dela greci. Se prea poate sl
fie $Î aşa , pria faptal ci acest sat a fost

boar

mu1J

m�

prea mic, pentru

b!trio mi· a spus ci acest obiceiu an ştie
precis ce insoamal. iad. a a u &it fi ol

noii lo

p/Jmdnt.

care asfJ!aTl1 .

şi a tot ce vi.eţiuşte

ommirti

Coşul pieptului lt s!nJJ1g1, ţl se part

mituri casa zicăod: • PnricU alar4
şi Martie ia casl•, ae face .si a• cam
fodolrn de acustll upllt•(io. U• singur

dregitorie a

10d,

lnsu/kţlt fu sosirea prlmlurr/.

mioeaţi

boeresc

dt

lnfipt ln Of!"', pentm -li desfau brazda

sbnt/J

l egAtnrl cu . mâncarea pnricilor• este un
alt ob iceiu la I Martie, femeile diadedl.

sat

cea dili4toar�

a sosit şi c4
sub şopron şi

nimeni, mai mult ca ntn,

gândim el în

Prlm5jvara se 'nliripll, cllli-UJl fulg doar de ninsoare,

�

·

strigă „Lelia Braua• lung, nu..f: mai mi·
uiacă ...ara puricii. �r fi . ş.i ace•sta tefa
sau mai bine zis s.I credem ci eeeasta

no

de

na poak s4 simt4 mat

.şi au f4cu t şi ei ca nepoţii
ce un făcut mari. Allii mi -a o

când

stos

Nimeni

" Lef i a Bratia u

dar

tiparu/al, ţaţubelal ne

plueul trebae

pt

barca mea, au strâns din umeri. spooAnd
doar că aşa au apucat şi ei de mici pe

iostmneaz4,

rL

c4 . prim/Jvara

hrana

de poporul nostru dar poate a ici de lol
kloriştii noştri . Uull di n blltrâai, la iotre

Jac de apă, joc . de soare

dind

·

ca ţie are acest obiceiu unic ia felul tui şi
care poate c.i o u numai ci au i cunoscut

Jor. până
spus că acei cari sar prin foc �i fum

lamina

g/Jrlmi.

sus, neintâl

Dopă cum am spus mai

toate fântânele, scoboarA
care

via, ia
miezul

�

ln propl malt ·

m4ntlra docdrlk lşi "" lJuz sfJoral !1pl"t
ln/J/ţlmek cua/JJI, vtstlad lntTtgei piu ·

ici colea :ite un lăJrat de câine sau dln

(miaourh;u) de pae, unse co gaz
atimi �âte o picoroife, cirora le di

şomoiog

sau

1

din .scurt o•Ja cu

vuasc

va c4nta voios •la plaz, ta plug• iar

de somnul ce i-a doborât, aazioda·se doar

obicee".

ionistă

Redea

ne•inoTate

nopţii, de câod armează ia.rlşi acea linişte
aoctural prin !apiol el loll fiiod obosiţi

naş tere zicătoarea : . • Câte bordce, atâtea

pria ca.se ourdai pc cei mal

fia

�Nl cllrţlk
tk kmne, a dat

�

ln momental c/Jml aceste Tt1ndarl 'POT

sus în

pria sat, în care timp se

Toate ecestea durează pinll dopă

c' au fost uitate de l f>cuitori i altor ţinuturi
sau loc•lităţi, dupll ica re cred el a şi luat

iar ei .se ad un! prlo mabalat'° • ia ograda

aprinS..

plcoroiţe

a!timul

aşteptatei primlJ

acest spectacol,

R. la A.,

so�ită de m âqca re.

decursul nemorilorJ din care cauze poite

hssă

liiad aşe.aat

glasul acelor fiinţe mici,

gospoda rii

rita diferitelor infloeaţe ce an avot loc to

pl!ciote. ca rne şi ciâtcva căni de vin (bine
de un litru) Co piii lor dela cei mai
mici, care pot vorbi ţi merge ia picioare
şi p !lnă la f·llc4i şi fete de m!ritat, ba
ori ş� dia cei iosurafi mal
de multe
de curâod, dup! aţeasla, ma5I coploas!.

th

dQl:4 dmânţa Jmntl fşl are rol

dlscaţ/e

o iam/J lung/J cât daa/J, cau

D-zea s/J ne vt!Um

sau M. Z.

cu viorele de .Lelia Bratia •. Io acest timp

nostru, dato

·atele5

Io acu seari

·u . M.

f.icând haz şi deosebind din tind Io când

lităli cunoscute, datOrită llmporHor Tilrege,

Un obiceiu focaln.ic am io tâ[ o it şi eu ia
"tul Gura-ldrici (f�lciu). u n de profesez
ca iavătitor şi pe Care oa l-am ma i io
r.âJnit n ici in noul dia satele vecine şi nici
o'a.m ID4i auz.ii de el. Tocmai de aceia
caut a-1 fac• cunosc�t cititoril o r acestei foi.
Acest ob: ceiu se. re pet ă poate de zeci
de an i şi poate iaci se va re pe ta molti
vreme, io seâ ra de Jăsathl secului de
brâoză din postu l · mare, dat4 când se
termină câşlegc le Cfăciuoului (caroavalnl)
şi încep� postul 0;1arc, poit ia care tot
creştinul caută a st poc,ă i din toa te pooc
t�Ie de •edere, a�eptâ ad Sf. lnviere a
Dombului cn sufletul şi cugetul curat.
(l isatul secului de
Io sus zisa seari
brân1i de postul rpire). in fiecare an,
după ce f iecar! goşpodar a mesit cum se
poate mai bine cu: iotnnga familie, cu

r:e·a .pustiit ţar;;ar.ik

ca:npenele lâotânelor şi de locuri anâod

c'au r!mas n amai unor &inutari sau Joca
poporul

şi

de şumaege

n umai in anumite localitiţf. Acestea poate

prin _care a trecut

de

nde tot setai,

se

pe •ale de la

de la

etc. Unele din obiceiuri

sărbători, nunţi,

pe deal , din partea

Esto o plăcere să prinşii

Io �rai unllhirm.

Dup/J

.ma Bratia", f4căud acelaş b„.

de le găsîm,

ţinutul românese, cu'm sunt acelea

ilniad

şi apoi strigi cu totii „Lelia Bratia• sau

toate acestea a mai moştenit şi o sum e

denie de obkeiuri.

Sll.5

foc şi le fas.i. d se urce in

'Dur

•.t:Dv41§1tor ill7UUltatul7eeDlhl, apol ftlrr1

avtm

/dril

011

t1 ne lntrtbu lnsll

na 11osi/Jilftatea sd

muncim aul pllm 4nt
Cdştigul ln

aşa

cum trtbur.

plugtlrle nu const4 ln

a avta ptJmdnt mult 7i muncit prost,

ci const4 ln a avea ptlm4nt paţin, dar
mancU mai bine.
Muncit

mai bine,

ca stJ dea

lndoU de cam d4 aslthi.
Daptl cam a spus

urca, deci

D-l

Mlnutru

1od
al

Ag,lcallurti pttţal la cereale na se va
trebae

ftl plJmdntul, c:a

s4 muncim ln :zşa

s/J

biroim la ace:tl•

lnt1'an articol pncedent, la auasbl
faae spuneam ctJ o retolt4 /Jllll4, aban
preţuri.

<Unttl depinde de

sdm4ndm.
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sdm411fa

pe

cart

a

Ptntra ctJ noi lnstJ, nu avtm /Junul

obiceiu dt a f;ce t1rtJtarl de lntarstutJ
timpul vuei,

IR

dllp� recoltatal ,,.ioa

selor şi nici artJtarl adânci ln p1ţajma

ftu:tm cel puţin a11Jtuit mai

unei. stJ

bane acll171

fn momentlll stJmiJnalalai.
dt doutl drgett adâncime
nuurma/4, ftlc11/tJ ca dai

Ca ardlu•i

ca b1azda

cai jig4rlţl,

ar fi

ptUc4

na cu doi viţei

lllh4ma/l

doi motaal

se pot fat:t a14ta1l bane şi

mz

!ltcl nu se

sugaci,

pot obţiu rtcolh satlsf4&iltaare.

A rtltu rtk tre/Jaesc, mai ales pe.atru

nttrt şi ctk grele, fllcuk
la o ad4ndtlu cart · s4 varieze Wre

ptJ•iJntarlte
14-18 cm.

ltU fJ,azda sa /te luat•
bine &unna/11.
Nu llltXJmlt dupll prav11/Jal: • trage-i

lngas/4 penua a fl
"f'ff'a.

PHU vt1dt,

dl

bt1/eru-/ chior

���· !��'!� f!� lţCJl':' a.ta� 11U nuzi
ptl&41/m pe batr m a/14 daM; tu p4·

(I�

aWm fnstl# pe noi şi-i val d4 ph/ea
notlstrll . .!

jU

face ca m4n a, fle cd se face Ul

Oap(J artJtartJ,

cil

"'4Şina,

sllmtJnaJul st

ca mult mal bhu - tre
tre/Jtu daJ .ca gr,pa, bt1roana ţie fu,
ptnlr� a crzr4ţl ptlmântul de tot pirul
sau costtlal de care sllRl pllnt OflOIUtlt
l daptl a.:elti s/1 dtln
11Daslrt şi 1Ulllal
ca grapa de sp/111,
Cint na tUt bal bani pentru t1 face
urtltal'tl b1J114 n st lntovtlr4ştasc4 ca
- cttact t

ca f1atele ca &amn11tal, stl

pantl l1r patra rlJe şi stl lacnzt mai
paţbi dai stl lal:nze mai biu.

pec/Jlal,

Na t1tbu Ml·# nJd4

de

prin a1tJtUld p10asttl, Jlind&A 114 p/4tlet
la vahJ cdnd va trebui stJ· i caleag/J

p/laulnt

rodul.

Şi jiindc4 ausu !d11du1i na vor
aju"g' su b ochii luta101 act/ol ciJrora
le sa"t lndttplate, fac un ctJldaros
apel la cucemlcU preoţi şi :J-n(l lnvll
ţiJta1i şi cu cd e o sfân/4 da/Qrle, a
naastrtJ a tutu,or, ca. .s4 punem umll
rlll şi s4 scaoum pe plDp1/i noştri
din ntpiJsarea şi din "tştiinţa ln ca1 t
14nctzăsc.

Mal fac apel

· la tinerelul sakloT,

care a lnvdţat ·cd uva

clase secondare

şi cart di11 diftriJt l1t1prejurd1l nu ş'a
putllJ cotrtinoa stadiile mai dtpt1rte. să
clltasctl c• altn(lt

şi

s4 caleop toate

oenua ln
d!um<Vea plug/Jrltt sprt mai bine, opli
c4nd aetslt lnvdţilmlntt pe ogorai pd
lnttsc' şi atât tl cdt şl p41fnţli, vor
'constata cu /Jacar/6 clJ n'au fost pier
co cel cdţiPO ani de lnvtJ.
duţi

!:1�ţtlminttl� care se

r

banlt

ţlJJattJ.

dau

og,anom

PETRE MAR.INICA

P A. G I N A.

L I T E R A R A.

DIN Î�ŢELEPCIUNEA POPORULUI
(urmare dia
•

Despre fem�fa· vajni că şi rea z ice:

iti

Muere<i

judecă pe

dracu şi-l

scoate şi . dator > . Ori :

• Muer�a a

îmbătrânit pe dracu • .

• Urâf tatli 1-a făcu t . ,

Despre omul urâi, slut l a infăjişare

spune :

în ladă şi I au

• L-a băgat mă-sa

mâncat mo i i i l e • .

ln căslHorie,

C3

n a i b a, numai

Şi apoi :

• Ze s trea

ea şi pe dracul ii

toate le astupă,

Şi da'că i

pupă • .

ji n la zestre.

unii

căci fata ; • F�ta fie
bani să a·ibă • .

ori:

aşa,

atunci nu

• Nici mărgea n eî n şirată,

rămâne :

nici slută nemăritat ă • .

Aljii l i n la persoană, căci.

• De

cât să mânânc mămăligă cu unt şi

să mă uit în plimâot, mai bine pâine

c u sare şi să mă

uit la e a

c a la

soore • .

fnvălătura i n orice ramură e pre

\ u ită de român, pentru că; • Meşle

gul

l a om e brăjarll de aur • .

l a timp,

târziu degeaba e, căci; • Calul bă·
Dacă

n'a

învătal

mai

trAn nu se inV'ajă în bueslru • . Celui

ce nu arată bunăvointă la

tur ă i i spune ;

• Ursul

r.u joacă de

învă\ă·

voie, ci de nevoie„ căci ; • N evoia

învaţă pe om • şi

Altfel. · CopihJI râsgâiat ră m â ne ce
nuiaua pe copi l • .

curată • . Şi dea cea nu făgădui ce
nu poli împlini, �entru că; • Pe unde
iesă cuvântul, iesă şi sufletul>.
D-rul trecut)
Dacă cineva li· a făgllduit ceva ş i
sau; • E ca albina în gură cu m iere l i · a d a i oricât de pujin d i n făgll·
duiaiă, nu fii nemuljumit, căci; • Calul
şi'n coadă cu ac şi fiere • . Omul
chibzuit · ş i econom zice; · Cât \ I · e de dar nu se caută pe d i nţi • . Şi
. N emultumilorulul i se i a darul • .
· pătura, atât te'ntlnde• şi; • Cum i \i
Ş i dacă omul tot trăind ş i nemu·
vei aşterne, aşa vei dormi > . Bagă
rind. a junge bătrân �i dacă v reunu l
d e seamă s<'I n u ajungi ; • -B rânză
ii ia la vale. ii răspunde ; • Nu se
bun li în burduf d e câine• ori ; Măr . · poate omul să f'e cu două: şi I A ·
nlir şi cuminte • . Bătrânul pentru cei
găritar atârnat de gâtul porcul u i • .
ti neri e de folos prin experienţa lui
Pe"'llru că; · Obrazul subţire cu multă
si deaceia . Cine n'are bătrâni să- şi
cheltuială se ţ i ne • . • Omul înjelepl
cumpere • . Dar ori cât d e bătrân ar
cu mpă ră vara sanie şi iarna car>
fi omul, nu se satură de viajă, căci
şi pentru el : • Gunoiul de vară e
. Omul cât să'nbălrânească, toi cere
piper de i a rn ă • . Omul chi vernisi t :
să mai trăiască • .
Termin ace a stă plimblare prin ! u 
. Leagă sacul pân'e rot u nd , i a r o u
rnea proverbelor româneşti, c u vorbe
când a[unge la fund • . Bagă de seamă
le scriitorului Anion Pan din a cărui
că: • Banul e rotund, IP.sne se ros
operă am făcut aceasti'i. spicuire:
togoleşte•. Şi .imul fără bani e ca
• Dela lumm adunate şi iarăşi la
pasărea fără aripi, când să sboare
lume dat e • .
cade jos şi :noare • . Trebue să ştii
PROF. V . GHIŢESCU
că: • Ruda omului e punga cu bani

şi sacul cu măla i • . Căci dacă nă
dăjdueşti în pomana altuia, ajungi
la vorba: •Până-i vine chelul boga

iesă s u fl et ul săracului • .

t ul u i ,

De

aceiP; Strânge bani albi pentru zile

n e g re • . Dar dela economie

să nu

l a sgârcenie, ck;; • Banii strân

gătorul ui în

dai

mâna

cheltuitorului•

• Nu fii set mp ia tărâte şi ieftin la

făină • căci se ştie că : Scumpul mai

mult

gu b e ş te şi leneşul mai nrn lt

pă

im·ăţat • . l ovătura însă cere r ăbdare.
pentrucl!; • l n �tµI cu încetul se f�ce

aleargă • .

otelu l • . Despre cel

îşi vinde ş i sufletul • , iar: · Lăcomia

o ispravă la i h v ăjătu ră spune ; • S'a

ce

n'a făcut nici

dus bou şi s'.a întors măgar > .

Despre oamenii

care s e în lov ă

şesc l a o treabă şi se lasă u nu l
1
\le altul, zi<:e; • Unde i>uo( moaşe
m ulte, răm�ne bll'alul cu buricul ne

tăiat • .
Despre

copiii

moştenii

Despre o�ul d e ispravă. d a r m o 
de

nimic,

dar

care s e toi îndeasă în. frunte, zice :
, Mllrgăritar�I stă în

fundul mării,

iar morlăc·unea pluteşte d easupr a •

Omul d e ispravă tace
răbdare

ş i lucrează

şi lilcere Iace

agurida mie�e • .
l � ainle d e a învinovăţi p e altul
d e vre-o pagubă ce ai suferit lre

bue să vezi dacă n u eşti

tu vino

• Pune-li căciula dinainte şi

te judecă singu r > . Despre omul ajuns

care în

a j u t� pe ai lui. le

loc să

spun e ;

•Ţiganul

ajuns

împărat, inlăi pe tată-său 1-a spân·
zurat • . D�spre omul mojic; •Pe ma

gar ori cât să-l împodobeşti, armă

sar nu po\i să-l

numeşti • .

Ca să

nu ai nemulţumiri; • Nu · li vâri na

io tărâle. te mă

sul, unde nu- li fierbe oala • . Căci :
• De te amesieci
nâncă porcii • .

D espre .o_mµI fricos, zice;

Ori ;

• Fuge

��elucă •., sau ; • Umblă
cu g hia\ă. în sân • . ori; • N'are îm
ca dracul .d e : tămâi e • .

• I se

face părui

prejur nimica·,
frica • .
Omi;I

de

căci

nu te duci • . Iar.
poftit la vre. o IJ!SŞ�:

e ş ti

• La "pomu l lăudat

cu sacul mare să
• Când

pleacă sătul d e acasă • -.Găina care
cântă seara,

dimineaja n'are o u • =

uita să dai înapoi, ca să nu Iac i ca

dest, faţă de omul

face rău,

i sl! răs pu nde :

Omul să n u s � l aude s i ngu r,

boală, spune ;

vre-o

strepezii copii i dinjii • .

vatul;

strică omeni a " .

Şi : • Tot ţiganul îşi laudă ciocanul >

• A u mâncat aguridă. părin!H şi şi-au

căci · • Cu

ş i : • Pe nI r u bani

care sufăr d e p e

urm& păcatelor părinjilor, care dacă
au

Sgârcitul e lacom

care sll·şl lege

făjarplc ; . fn

o c h i cu gur..

te unge, pe din dos cu ac te'mpunge •

Dacă t e împrumuţi la· nevoie, nu

cei ce ;

• Nici

usturoi n'a mâncai,

nici gura nu-i miroase • .

Dacă te laşi greu o ri t e

m a i şi

superi când ţi se cere să dai înapoi
aliind li se zice; • Odată vede naşul

buricul finului• şi; • Frate, frate, dar
brânza-i pe bani • .

Ş i când i i mai ceri altă dată.

răspunde:

• Milă m i - i de tme

d e mine mi se

ru pe i nima • .

iii

dar

să a i deaface cu
rudele, z ice ; • Cu rudele să mănânci
Când e vorba

să bei, daraveri să n'ai cu e i • .

Bani c u dobândă s ă n u dai, căci;

• Pentru un cuiu (dobândă) pierzi şi
potcoa v a • .

• Dacă n'ai

Şi:

treabă

fă-te m artor, iar dacă n 'ai bani, fă t e
girant • .
Nu

te

încrede

in iăgădu el i , ci

spune; . ce-i în mână ou i minciună •
şi:

- .\\ ai bine azi un ou, decât l a

anul u n bo u • .

N u l e lăsa

amăgit

a dică; • Nu da vrabia dir. mână pe

c!<'ara din par > . Dacă te încrezi în

ca spânul .de barbă• căci ; • l n t e l e p ·

lăgădueli, ajungi de: • Tragi nădejde

tul făg!dueştl! şi

dejd e • · Ci

cela:

mai

prostul trage nă

bine zi ca

ie mei a

· Pân'nu m'oiu vedea cununală

trebue să
căci pentru omul

n u mă tin ·că's măritată • .
Dsdl Ugădueşti ceva .

te ţii d e cu v â nt ,

cinstit; • Pllirăduiatii dată e

datorie

Durerea u n u i tată

1)

.. .Soarele se lastl. lot mai /ncel spre apus. ..
St: mai vt:.de jumlllate şi paral ar dori
.sd :nai prfrpascd asupra lumâ ct:-o pdslorcşle
d� t'tOCUri.
A dispărut Cil totul. .

P11 cer se vede o nuanţd roşiatica, semn
cd .a doua zi va fi timp frumos", dar
care pare mai mult u11 ul/im „ adio" al
soartlui.
Odalti ffl ascunderea srmrelui dupd pd
tlurea Ftlgeştilor, -·· vestitd in 1·eclrime prin
0
relele de 11aiduâ - s� !tJsd pmfunda ltlctre

şi asupra satului Pdgeşt.i.

:\'u�ai in deal. dopo!de. dela bis�n"cd au
i.nuput cantec11l dulce, ct·l zic in ficar an
cdr.ltc u fli! aminteşte dt . rnvitrea Dom
nului nostra fsllS Hristos. .
Un ultim dangdt la care rdspuruh eroul
din 1•nlt şi concutul ron.ştdor din mlaştin4

�

•

ţ

/n mnrginta satului Fdgeşti, spre rdsdrit
e moi multd idctrt ca ptsle tot. ln alte
.

.

gospoddrii mai auzi pe cineva vorbind, sau

vreo /emu sco/and cozonacii din cuptor.
dar ln rds/epta casd din marginea satului
e o t4ure mormtJ.nlald. Numai o lumind mied
- o stea in . ln/JJntricul nopfii - ifi face
impresie cd e locuitd dt cineva.

Ciisa e a lui Ntculai Apostol, pe vremuri
unul din cei mai buni gospodari oi salului.
Neculai Apostol e un om uu·c de s/aturd,
gros la corp. ore o privire blt1nd4 şi e sin·
gurul din sol care n'are nici un vifiu. şi
merge regulat la bistricd.
Sdrdaa dt asl4zi i.a provenit din cauza

u.nei boli a so1i!i lui, care d11pd ce a ndscul
pe al doilea cnpil - o ftliţd - a cdzut ttrnv
bolnava. pentru rou a fost intemald ln
spital, unde a stat doi ani. Dar cu toaU
îngrijirile dalL a fost 111 zadar. cdci Utilo
/rumoasd şi linistild zi de toamnd - cand
Inctpuu a rugini /runzelt - irzdurerolul
Neculai Apostol, alt1turi de flasile, copilul
lui mni mart., conducea la tocul dt veci pt
devo1ala lfli sofit, Ancuţa de alt4 datd, pe
care o iubise atdt dt mult.
. . . . . .
Rctm4sese cu doi copii. Vasile ln a•tJ.rsta
de / J ani şi Marghioli/a de 2 afli.

Marghio.iţa tra dt- oftumustft iugert.ascd
şi dt-o inldigtnţd rard.
O singur.1 durere avea .Harghiolif.a : n.tl
·
Şlia unde t. mama SG
Tatdl sau li spuse.st. cil e dusti „undeva·
departe 1i ca �'a vmi d� Puşti, cdnd ii va
aduce toatt bundldµ'le.
A/z. . . şi cd/ de muli aştepta Paşlell !. ..
De Vasile -pt care nu-l ţinea nu·nu li sp11sese ca fost neasc11/tdtor şi a fugit ln
lume, dupd ct j.a furat nişte bani

/\'iciodald nu m'a ascultai, dragd Mar
ghiolifd, ii spunea Neculai Aposlol ln ltiurta
r..opfilor de iarnd ; şi mi a furat nişte bam_
şi s'a dus ln lume, şi acuma... D-uu ştie
unde-o fi. .

.

•

Au trecut 1•rt.1J doi uni. . Uarghioli/a rrtscuse a/dl de muli, cd 1111 credtai cei. art
numai cinci ani. fttctpuse a njuta la micile
tuburi ale gospoddriti.
Dar ziltle Jrte fdrd sd le simţim paşii
şi Marghioli/a o/ttoztJ : ,.rw st mai iutoarct
mama '" . ..
'

�volamul •Ciall•tni dol<"i:al„

rl'• 1n „„...a„,:i
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cc

u

api·

Dit1

rauza

imbolndvit.

mai rd.Ji.

unei

rt1ctli, Marghioli(� s'a

Pe zi: ce trecea i st Jdua to!

Era in Sf!plt1mtlna Patimilor. Marghioliţa

mai rdu.
ratul pdrinfel

flJl

• Ct

sd i fac,

I.şi zi,se indllrt

Se i ede u1 vrea sd plece şi.: Marghioli/a
·
care mi-a dtsmerdal an.ii bdtrdnepi,,.
Cdnd era� mai lngrijorat dt sdndlaUa ei,

Neculai Apostol primeşte
difl Oa/aţi.
li scria Vasile.
Era ln � spital.

o

scn'soare : ua

Prinlre altele ii scria : .tatd te rog sd
md ierfi. Niciodald na te-am ascaltat. dar .
acum văd cdt e dt rdu sa nu. ·rascalţi u.n
pdrinte. /Ji mdrturisesc scumpe fald, cd Mia
plecarea mea din Fdgeşli, vr'un an am ser
vit prin bodegi. Dar n'am aval fericirea sd
stau mai mult. cdci ln urma unei greşeli, am
fost dai a/ard. Acasd n'am lndrdznii sa VÎll
şi /ntovdrdşinda-md cu mai ma/ţi rd.i, m'anz
apucat de jurat. Mi.a mers bine v1 'o jumtf.·
taft de an, dar am fost prins şi lnchis, dt

unde am sc4pat.
Acum s'a terminal.
Luni noaptea, dupd Florii, am plecat in
lovdrdşia unor rdi, sa spargem un magazin
Am fost surprinşi şi da.adu·st alarma, am
·
fugit. Poli/ia a tras focuri duptl noi.
P� mine m'au r�n.it. Acuma suni pe patul
morţii, suni lntr'un spital.
Dacd vrti vino de md vezi.
Te rog iarlt1-mti.

Vasile

„St vede cd /oale durerile lumii s'au in
dreptat numai asupra mea, tşi zise Neculai
Apos/ol. Bit/ul Vasile e pe patul mor/ii :
Marghioliţa, cu rare mi am mai mt!ngdiat
bdtrdneJta, grav bolRava. Cam sd mii.:duc
sd·l aduc ocas�!...
... Şi aplecai asupra Margllioli(â.
care
dornu'la , lnctpu a pldnge lacrimile ftrbinfi
ctlznrd pe frontea MafKltio/J1ei ; aceasta st
deştepta.
-. Tattl. . mi.ai spus cd mama a plecat
departe şi cd va veni de Paşti sd-mi aducd
cozonac şi oud. roşii.

Mt!ine e Paştele şi muma n 'a 1•tnit. Cdnd
vine ?
-n.„ Vine. . . dragd
Marg/liolifd. . . şi u'n
toarse ln a//d parte, penin: a nu i se o!Jstrva
lacrimile. ..

�

Zorii zilei au inc;put
se ard/a.
Cocoşii cant4 ne'netlat. luna se '11dreapt4
melancolica sprt pddurta. F4geşlr1or.

la E11mp clltE fi fiecerliE IQUf, 'lnrllir&

tdnld veseld, suindu se in slava cerulni...
Clopotele dela bisertcd cdnld ne'nata/
.;.nvierta• mult aşllptold. Cantecut lor lnfi·
oard toatd lllmea.
Sătenii st 'ntorc dtla .Inviere• cu lumd·
nltrilL aprinse, zicfJ.ndu şi ,/fristos a 'nviat•
!n cd.su/a din marfi.nea satului, lndurera

lul Neculai Apostol, ce nu se gd.ndise cd-i
trebuie cozonaci şi oud roşi
i, pentru sf.
Paşti. cu lumdnarea pugdtilb pentru ln&1itre,
in 111dnd, pliv,şte gdnditor pe fereas/rd.
.St 'n,lorc oamtnii dela . tnvi.ere• I.şi zise
<l. Ce jtumos e ajardl Nu bate nici un pic

dt vanJ Va fi anul bun, cdci au ajuns ni
lumt1nddle aorinse pdnd. aici•.
J\larghioliJa intr.;se ln agonie.
-.Tatdr·· dar mama n'a venii ?. . • dar

Vasile ? . .
Alt„. iatd p e mama . . l•ai . . tald, c e fru ·
moasd. t !
Std. lntr'o grddind frumoasd, la ambra

unui lei. Ce frumos e acolo I Numai vin de
Uite ct pdrdu lrtce prin faţa ei.
Ah ... iatd o pdsdricd cdnld ln id ; e o
privi'ghetoa1e.

�·ezi.

A ... iald şi pe Vasile.... Vai fald. ce urdt
e. E lntr'o g1d.dind ca şerpi. Vai. . a/targa.
tald .. IL mdndncd.
Uttt cum lnli11d g111a sprt tl. Mama nu
vrea sd-i dea ajutor.
��zi tatd. dacd lot timpul nu le-a ascultat,
ba a şi fugit ln lume unde s'a fdcr1l hoJ.
Tare rdu e sd n'asculfi pt pdrinţi! . ..
Alz. e uite Domnul nostru Isus ffristos !
A trecut pe ldngd mama. Ce frumos e �
Dar na ştiu de ce are nişte gduri in
palme şi picioare.
.
Trupul e rdnil.„ Vai. .. tatd ... dar ŞL El
sufere!.
Hristos a 'nvial, tati1, �'ii i\larglrio·
liţa lnthise ochii.
Taldl sdu ii puse /u.m411/lrea in mami.
A inclu's ochii pt11tru totdeauna.
. . . . .
.
. .

.

P �şă. i;trd D�rica,

· e
ltnd a
ou

'!_r;;;g

Margllioliţei,

cu

c�a mai bund ptie
cozonac şi al/tva

�os a lnvial... moş Neculai. . . S'a
sculat Marglzioli(a ca sa ciocnesc un ou

_:� ��:

l pe
ral a ln .. ş: lndbuşi pfdll:>u
d
îndureratul tata.
T
O. Ai. DELABASEŞ I

roş

( Urm•n din p•gln• l·a)

Duminica şi sllrb lltori l e la

merge

biserlcll, chiar şi atunci când mâna

� D.f
j

rrotectoare a l părinlilor nu ne . l!J3i
co ndu
a�,tbh, cu rn .:.Ş�o!IU
schimbat » aceste teistei Timpul ş:
l upta �tni.: ' exlsteotă .îi schiml>at

!W

omul şf:-.�.uf�
plin d� ţ:redin.1.ll a l
;
,,
pllrlntJJoF,;�,ciite !ş i col)duceaii în
.
li ecare . r.iiim l rllC! copiii .la bisericll

a dis pll rut . Acel sâmbure al credin-

te! nu a mai ifos! pla n tat şi suflelui inocent iii copllului nu a m a i
căpătat educaţ:unea p rofund ă a ere-

dintei. Nu mai era cine

sli·I ducă

Duminica la biserică şi necesitatea

sufleteascA de a „izita re gu la t bise-

infil trată .

rica nu a mal fost

Acel

ce necesar al sufletului a dispărut.

Şi

nici preotn l de astlizl cu multipiele lui ocupaţiuni politice nu con-

tribue atât cât ar trebui - cu oare
care excep\luni
, - la educarea su.
lletului şi de i aceea şi respectul pe
care ii avea � credin ci osu l fa ţă de
preot 11 displlr.ut. Preotul de pe timpul
străm oşi lor n oştri i; fost un adevaral păstor al su fle telor, un • pater

f:delius an:morum fl d e l ioru m „ cum

cu drept cuvânt se �i intitulau.

Bisericile iil zilele noastre, Dumi-

ni eile şi în �ărbători suni goale şi
a n ecd ota din' • colţul vesel > al ai;el ui aşi număr• din ·Olasul Nostru•

cu ordinul • Zapciului > şi rllspunsul
prlmaru!ui, cum că Duminidl în bi-

serică
•

s'au ghit

a li enate

• �i

6

c allena\i • şi 7

ni ci un copil)

este,

in ce priveşti: numărul i n fim de m i c
al credincioşilor, regretabil un· foarte

trist adevilr.
Cine' a avµt !!"rijă sli î n lo cu i ască
pe plirinţii qu cr � d in \ a lor nestră-

mutată şi p�ternicll ?
ln şcolile ' primare din Austria ş i
Germania 1-a înlocuit invlljătorul.
f!: · � ��� !:J!!rph1ică d im i nea �a îl gll-

seştl în timpul

serviciului

religios

cu toţi · şc;olarll lu i în biserlcll şi
dacă pa rte · din părlnli au fost fortaţi să neglijeze acea latură de edu-

caţiune, el au fost

rn

succes înlo-

cu lt! de elitre învllţlllor.
ln Elveţia elevul

t rebue să moli-

veze a 2. a zi abse n ţa dela serviciul

religios iar predica preotului fllcută

pentru oameni maturi este tlllmllcitll

de elitre in\'llţător copiilor pentru ca
sll fie înţelţasă şi d e el.
Jn Aoglil!, Duminica întreagll este
consacratll ,religiei şi mai în fiecare
casă, după i ami a ză se ci teş te biblia
şi părinţii d au expl ka t i u n i şi lăl m ăcesc perceptele ei copiilor lor.
La noi , în zilele noastre găseşti

Duminica toi poporul la cârciumă
şi ch:ar dacă guvernul a luat tăudabila măsură ca cârciumele sll fie

inchlse în timpul serviciului religlns
ei tot

roiesc

în jurul ei, că dacă
nu pot bea, doar să poată mlicar
mirosi şi inhala duhoarea de acreală

oblciouitll c:Arciumelor noastre de
la tară şi mahala.
Dar nu ramura religioasă a fos t
\i rtta O-lui ; Dr. Arieni, însă pentru
a explica · �rlca d� apă • a săteanului
am trebuit ; sll dau mal su s un txe.
mplu explicativ.

.

Cin• 8 căutai pânll acuma să .
infiltreze săteanului nostru nec�silalea de a I face bae? El şt i e, după
cum 0 afirmă şi D· I Or. Arteni el!

omul f ace ln vi ata tul numai de 3
p ri bae : odată cAnd se naşte, a 2· &

oarll la botez şi a

moare.

3a oară când

El, care cu greu se spală pe obraz,
care :nu sp a lă . obrazul copilului c.u

sllptămAnele,

de la . el preânzi

să

fa<:J!,. bac? Stdimoşli
lui se. duc<!au
.
la biserică a şa că copilului ·di n neam
în ·i:i.eam s'a i�filtr.81· credinta. D� r
bae? Neam de neamul fui nu s'a
bligat in vre'o cadă ssu într'o pu
tină cu apă.
Şi apoi u�or să zici : fă baie !

Admiţând chiar că din indemnul
naturei s'ar g�si câte unii d ori tori
de baie Dar unde găseşte apa
la sate. �li care el 8 - 1 0 co fe de

apll de la fântâ n ă, adesea ori I km.
îndepi!rtată de l ocu inţa lui pdru ca

!izaţie stP.tul ; a tor\at l a aceasta
prin o educatie sistematică . Dar fa
noi ??!

1n arcpre S'!U3li� :cr ş1 se iace
aceasta ; ia schi�b p entru sate nu
se face nimic. Nu este vo rba de
nfrum :isejări . Este vorba de ches
Tot în unul din ournerile anterioa î
tiuni slri �t necesare, de rezolvirea
re ale ziarului ;Glasul Nostru•
. cllrora d�pinde viaţa însllşf a locui·
într'un articol bin d oc�m e ntat, D� i torilor
lor.
lnvătălor Balan dii poveţe preţi oase
Fllră sli . nu .a cuzai că .trag cenu.ş4
săteanului ia ce priveşte creşterea pt tarta m('a • d a r privesc
chestiunea
vilelor. Intre a l te multe bune, D- 1 slinliti�I publi ce principal a conditlun e
Balan ii s lli t u eşte, în primul rlrid de "xlstenţll. ln coloa·nele ospitaliere
să aibă grijă C! vita lui si fle cu ale a cestui prelios ziar, în arti co l ele
ce \'Or urma, vo iu clluta sli aduc
rată. Perfect. Dar cine a a v ui vreo
la cunoştinţa tuturor cetitorilor su
dată grijă de el, ca el să fie cu ra t
medenia de boale ce bântue satele
cine ia dat vre-o datli vre-o îndru noastre, unele din ele d eve ni nd
adevarate pericole naţionale, dând
mare ş i mijloacele necesare in acestli
sfaturi pentru combaterea lor şi mal
directie şi atunci el sll spele v i ta
ales prevenirea lor. lmi va fi foarte
când el şi copii lui sunt nespălaţi
uşor şi tot r.lât d e uşor le va veni
cu săptămânile ?I
şi altor confraţi al mei catl d esigur
Dar în principal ş i în general îşi vor oferi colaborarea
lor, pentru
săteanului îi lipseşte dragostea de
isb!nda celor ce şi·a propus acest
ziar.
vilă. ln Elveţia patria „Simmenlha
Dar gândul meu este să p11tem
l e ri! or ' ' şi ln Austria, pairia „Tyro
i eiilor" vila sursă de exi sten tă a realiza ·ceva practic şi cele spuse
săteanului, este alintatll, ingrijită, în această coloanll să-şi glise ascii
macar intr'o micii parte şi reali
fii n d că săteanul o Iu be şte ; pe când
zarea lor.
la noi, d i n ta!A în fiu vita a fost,
Deaceea prima chestiune ce tre
este şi va fi „boală, CI uCÎUm�,''
bue pusli pentru realizarea scopulr1i
„holeră ' etc. şi foarte foarte rare
ori s'a văzut ca un taran să-şi ali ce mi-am propus, este ch e sti un ea
localurilor de infirmerii. localuri
nt� vita, dar bătae cat încape în
cari în jude�ul nostru prin strl!duinta
trânsa.
.
$! a;cl nr li rolul invătătorului oamenilor noştri de eri, s'au clădit
a proape în fiecare comună princi
să lumineze copilul cll surse unei
pală, dar care dln cauza vitregi e i
existente nu poate fi o „boală" şi
vremurilor, ia care orice am spune
o îndrumar� pentru o bunli şi ra\i
onală logrijire a vitei i-ar fi mai · t reluie să adăugăm şi pe cea a
oamenilor, am ajuns !ntr'o stare
de fol os de câ t ist'1ria românilor.
mult decât de plâns, căci dacă
Ne m!răm d e lipsa d.e i�ienă . mai
corporală la sale, pe când în oraşe nu s'au dărăpănai, multe s un t pe
C H l e de a se dărăpăna.
unde apa este la îndemână, unde
Localuri cari dacă ar fi trebuit
omul lr ăeşl e intr'un mediu mai
ordonai, 50 la sulă d i n copii au să se clădească în zilele de azi, ar
insecte: căod în spitalele mi litare fi trebuit să se cheltuiască milioane
su fosl lăsate în părăginire, pentru
înainte dt1 a li internat ostaşul, în
c.A
nu
s'a gt.ndit ntciodliltl omul
multe cazuri el trebue sll fle mal
intâi „d�spăduchiat"; chd parte din care să dea la timp sumele necesare
pentru îngrijirea lor.
T . T. �:şti tineri cu bacalorial, cu

I

�

s ă f a c li b a i e, c â a d acest
• aliment> de p r i m a necesitate îi
lipseşte chiar pe n tru necesităţile
bucătăriei. A îngrijit cineva ca şi
la ţarii ac�sl aliment de prima nece ·
sit ate să fie mai uşor ooţ'nut de
câl in condiţiunele actuale? Şi c u m
să încălzească e l această cantitate
de apă pe pl'tlşoara lui pe care i n
cap doar 2-3 oale.
Aşa iiind b3ia p � nt r u săte a n ul
nostru n u mai că n u i-a d�venit o
necesitate cum ii este b i se r i ca de
carP. toi mai are incll din când i�
când nevoie,-la b ol ez, - l a cununie şi
la înmormântare.
Din contra, baia ii este ceva res
pingător. TocmHi D-1 Dr. Arieni a r e
proba cea mai elocventă de cele
Afirm ate, căci o i nstalatiune de h a!e
destul de pract!că din satul Ungheni,
a fost distrusă de săteni, s�url timp
· dupli instalarea el, lurand"·se Gt
insu-şi săteni uşii!!, ferestrele ocel�i
i ns tala t iun i şi de ani de zile ea slă
terminată deci
în ru inii. S 'a gândit vre- o dată şcoala Normală
ele men te care ar tr ebui cll · de ie
sălenii la refacer�a ei? D es ' gur di
educa(le altora-cam lasă de dorit
nu! ba când mai pot, fură şi acuma
Ny, N!! f!! ş!i!t!lr! vom ajunge la
câte o scândură din ea·
vreun rezultat, ci cu mllsurl drastice
Aşa cum din frageda copilărie pânll ce îng ri j i re a cor pul ui va deveni
ne-a fost plantat în inimele noastre o a 2 · • naturll,- o necesitate c11
sAmburile de credinţi!, aşa trebuie şi hrana.
Ing in e r A. O. I(.
să n i se p l ant e ze din copilărie şi
dorinţa de a !n�6 j i trupul. Când
ca cop i l
a u lnvă\at părinţii să-li
spt:li în fiecare dim ineatli tot cor ·
pul te vei spăla şi când vei li mare,
Aşa se intitula înainte de război

le-

Din nevoile satelor

fiind că splllatu corpu:ui '\i·a devenit

o a bs ol ui ă necesitate şi şl!ut este
că deprinderea este o a 2- a n at u ră.
ln Eivetia, pen tru a forma aceastli

a 2 . a natură

şi p�ntru a forţa şi

pe păr i n t i să-şi îndrumeze copii spre

salubr,ilate, invllţătorul, înainte de a
începe lecţile, este obligsl să c�rce•
teze urech�le fiecărui copil şi copilul
cu urech :!e m u r d a re este trimis

acasă pentru a reveni după un scurt
_
interval c u ure:heh: spălale, şi în

scurt timp această măsura a a dus
roadele dorite.
Io mu!le ş.:oli oficiale ale statului

şi ale comunei s'au introdus băi şi
înainte de a se începe cursurile,
copiii sunt ob li gaţi a face baie. Prin
acest sstem baia a d t ven i t un ce
absolut necesar omulu1, a devenit
o a 2-a natură, ca re ".!' .5 i stomacul
reclamll drepturile ei.
Prin slavism cop:ii acestor părln\i
obicinuiţi cu baia se vor n�şte cu
inclina\iuni de salubritate co�porală
şi părin ţ i i lor vor purla grij1 ca
baia să la d e vi e şi lor o a 2-a
natură. lnsll pentru ca părin\li să
ajungă pe această treaptă de ci vi-

o carte a regretatului Dr. N. Lapteş
pe atunci medic primar judeţul f4J cl u
Prin tot cea făcut O-rut Lapteş
pentru remedierea nevoil or satelor,
numele lui v a rămâne alături de toţi
cari au contribuit la ridicare a popo
r ul u i român, veşnic demn de pome·
nire şi opera lui pildă v i e tuturor
celora, cari a s tăz i în p:iterl mai mari
sau ma i m:ci conduc dP.stinele aces
tui popor.
ln urma marelui război, care ne-a
adus vi s u l nostru de secoli împlinit
-- uni rea tuturor românilor - \ara
noastră alături de lumea întreagă
b!nein\eles, tre ce prin o sumedenie
de nevoi pentru remed!erea cărora
întreaga omenire se �bate şi pentru
care noi ne luăm partea noastri! de
contribuţie.
Dar pe lângă relele comune ome
nirei, \ara noa s tră ari' de s ufe_ri t
unele cari nu mai sunt indreplă\1te
şi continuarea lor nu sunt de cât o
ruşine pentru noi.
Fiind o ţară cu maj orita te a po
pulsţiel care locueşle la sa�e. sat e l e
dau cel mai mare procent tn c;eeace
priveşte l i psurll e ş i nevoi l e.
.
Departe de mine gândul �e- � v�n t
apăr nevoile saielor. inv1d11nd

să
so a r ta oraşelor - au şi ele nevoile

tor destule -- se silesc şi ele să- şi
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Si

s' au schimbat în fruntea jude

lu l ui nostru. râ nd pe rând oameni
cari ar fi t r e bui t să facă aceasta

ca o sfântă datorie a l or, dacă n 1
pentru el, pentru cei d i n mijlocul
cărora piecaserll şi pe care n'ar
fi trebuit să I uite. Dar se vede cli
l-au uitat, clici marea nenorocire
este, cA tot! cei plecaţi din mijlocul
satelor, odatil ajun.şi la situaţii înalte
uilll trecutul ei se mulţumesc cu
bunul lor trai ce-l duc potrivit si
tuaţiei ce ocupă.
O frumoasli ilustrare a acestei
chestiuni este şi infirmeria din satul
Băseşti. Clăditli în vrem uri destul de
tulburi şi p li ne de nevoi de dupll
anul de pomină 1907 odată cu altele
din judet, dar din iniţiativa unui
om de suflet, - dovadă cli avea
suflet ales, acel om a ajun s azi
acolo unde este şi ţara întreagă şi- a
t ras şi-şi va mai trage foloase de
pe urma acţiunei sale - şi cu d�
naţia unui om de bine ai s atu lm .
pe care vremurile Iau uitai prea repe·
de bătrânul respectai Petrache Ouţu
este aslăzi aproape ile r u i n ii, dacă
cineva care să imite gestu l vreunuia
din cel dol de m ai sus nu va lua
iniţiativa, ca pe toate căile cu aju 
torul său , iliră ajutorul cel or în drept
sll re pare şi localul şi o greşală
d& neertat a conducătorilor, cari
au lăsat în uitare uri local de I nfir
merie menit sli se rv eascll drept loc
de alinare a sulerln\elor unei întregi
reg'uni aşa izolblli d e alt centru
spi t a l i ce sc.
]n ceeace mă p ri v eşte , voiu cere
şi voiu lucra în acest scop: che�
la aceastl! acţiune pe toţi bunh

romln l.

Jzb!nda o doresc cât m ai apropiat ă.
Deallfel cât mai e vreme.
Dr. HRIST. C.

VLASIE.
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INVIEREA DOMNULUI

a înviat din morţi
Cu moartea pre moarte călcând
Şi celor din mormânturi
Viaţă dăruindu-le".

,,Hristos

De veacuri, crţştinătatea tresa!tă de emotie şi �ucurie la glasul
clopotelor din no:aptea sfintei în vieri !
Sărbătoarea sărbătorilor, pulsează u n adânc. deosebit şi înăltător
fior de bucurie Şi încredere, de
d ragoste şi nemărginită adoraţiune faţă de Acel tjare .biruind puterea morţii şi sfiirmând încuetoarele iadului, a înyiat a treia zi în
revărsatul zorilor şi a eşit cu slavă din mormântu• său".
Minunea cea mare a învierii
Domnului Isus a evid�npat dumnezeirea Sa şi coqstitue centrul de
gravitate pe care I est e aşezată temefia creşt!!'l��.ulp� ! .
_
Bucuria · acestei sărbătoriri a
inăltat şi va îiiăl� deapururi sufieful popoarelor Cfreştine dându-le
un no_u şi puterni suflu de viată.
Aşezată în pragul prim ăverii,
săfbătoarea învierii Domnului' este
însoţită şi de I tot ce natura are
mai drăgălaş, 'mai mândru, mai
măreţ, mai plătut şi mai frumos !

J

�

�

n uma l cu h a ine nouă, dar cu su
flet nou să o întâmpinăm .
O regenerare a forţelor noastre
sufleteşti se impune. O mai bună
chibzuire în treburile ce fiecare
facem se cere. E p orunca vremu
rilor prin care trecem, căci numai
aşa făcând , nourii prezenţi se vor
împrăştia iar viata senină de altă
dată îşi va face iarăşi loc şi Paş
l ile va rămâne să fie tot numai
sărbătoarea veseliei şi a bucuriei,
care bucurie măcar în aceste zile
trebue să sălăşluiască dela curtea
îm păratului până la coliba săra
e ului, după cum z_ice psalmistul: „A.
ceasta este _ziua, care a făcut-o
Domnul, Să ne bucyrăm şi să--ne·
.
ve selirii într'însa".

Purificati" prin taina mărturisirii

şi a sfintei comunicătu ri, să· ne
înăltăm deci sunetele şi să sărbăforim cu toată strălucirea sfânta
înviere a Domnului Isus Hristos,
iar la creştinescul salut de . Hris
tos a înviat", din adâncul inimei
noastre să zicem : .Adevărat a
nviat !"
ln cântece de păsărele, în sbor ! î
GHEOROHE ARTJl:NI
de fluturei, în jocuri de copii, în
invă!ălor
sburdări de n)ieluşei, în flori şi
zumzet de albine, în necontenita
mişcare a micilor vieţuitoare tre
zite la viată d!! razele de soare,
în verdele câm�iei, în aburii braz S'au tremurat stăpânii lumii
delor ce se răs.oarnă, în munca La glasul blândului profet,
creatoare dela !Plantă până la om, Ş'un duşman au văzut în fiul
în acest mare : şi strălucitor con Dulgherului din Nazaret!...
cert" pământesc, 1 iată cadrul în care
se desfăşoară aţeastă frumoasă şi El n'a venit să"răsplătească,
inălfătoare sărbătoare creştinească! Nu vrea peirea nimănui ;
O primenire "în natură; o prime Desculţ pe jos, colindă lumea,
Şi mulţi hulesc în urma lui.
nire în sufleteltj noastre!

Hristos a'nviat

l mbrăcaţi în �aine nouă, cu su
fletele vesele şi cu făclii de ceară în
mână păşesc creştinii spre biseri
ca din deal.
- „Venili de luaţi lumină" ii
întâmpină glasu( preotului din uşa
altarului, şi din \lumina aprinsă, o
mare de lumină'. se face în junii
tuturor.
Cântările de prea-înălţare încep
şi sufletele elecfrizate de măretia
momentului, trăesc clipă cu clipă
viaţa din urmă � Mântuitorului.
Câtă înviorar�, câtă bucurie,
câtă speranţă nb ne aduce nouă
· această frumoa�ă şi mare sărbă
toare.
Cuvine-se deci dar a o sărbă
tori cu toată m�reţla cer·ută. Nu

Şi tuturor deopotrivă,
lmparte darul lui ceresc,
Şi celor cari cred infr'însul
Şi celor ce-l batjocoresc.
Cât bine, câtă fericire,
Şi câtă dragoste-ai adus?
Şi oamenii drept răsplătire,
Pe cruce 'ntre tâlhari te-au pus.
Au râs şi te-au scuipat în fată.
Din spini cunună ţi-au făcut,
Şi, in deşarta lor trufie,
Stăpâni asupră-ţi s'au crezut...
Voi toţi, ce-ati plâns in întuneric
Şi nimeni nu v'a mângâiat,
Din lunga voastră 'ngenunchere
Sculaţi ...• Hristos a înviat.
AL VLAHUTA

Gânduri Creştineşti

De Sfintele Paşti
latd sfdnfa, marea şi luminata zi a ln·
viLrii DolTllllll ui. ln sfiniL/t no1Zstre bisen·d
se canid imnuri de sldvire, preanu1rinda L
fii'ndc4 a sd..robit moarteâ. Clopofek sand şi
r!Isund atdt asupra oraşe/01 cu palate mari
c4t şi asupra midlor salL cu ule mai amik
/ocuinţ:. Fddiile aprmse ne umpk sajlellll
de bucurie, nSipind lntunericfll din

sujletal

tuturora, chiar şi din acelora mai puţin
credindoşi, /fezindu-le conştiinţa cdtre Acei
Atotputernic, p�ntra care stn'gd unul a/JJJia
din foi sujktul /ncrezdtor ln El : •Chris/os
a im1iat• ln care tot bunul creştin ca IA.ria
ccnving,rii, cum d C!1ristos a fost şi este
fiai lui Dumnezeu, intdn"nd şi moi mult
cadi11fa cd a sa1·drşit aceasta mare min11ne.
rtfspunde : „Adevdrat cd a Cnviar.
Am pregdtit aceast.d bucurie pdntr'un lung
pCtst d� ln/rt1nare a diferit.efor noastre

c

pofte omeneşti. prin curdfirea sufle/alui no·
stra� mdtunSmdu·'le pdcaU/e la duhovnic
prin
fapte zile de pld.ns pentru dzinurile
suferite dt: Domnul Hristos, toate pt:ntru
isbd„·1"rea pdcatelor noaste, fffndrd .Aceasta
�u ziua pe care a fdcut o Domn.al sd ne
. b rdm şi sd ne veselim lntr.ansa•.
,"'!Dar adlll ·a se sdrbllloreşU cu aceastd
ocaZle tl gif$eşle peom-tiăii'
cum nepregdlit
a pricepe acest iucru, fiindca ochii minţii lui
nu pot sd privt!ascd /umilla p11temicd a
acestei mari minuni. Privetrscd oricine ln
sf. locaş ln timpul sfintei slujbe a lnvierii
DomnJJlai şi tndaid va putea pricepe şi slrd.. ladr� ei: Domnal !sus Hristos, Ani care
s•a ndsazt tn caljba stlrdcdcioasd a pdstori/oT
din marginea Betkemu/ai prin moart.ea Şi
invier!a sa ample lumea de s/Tdlucire. Sunt
ex.art 19 veacuri de cdnd a sdvdrsi
t acest
•
mdrt/ acl.
Pdnd lasdv4.rşirea acestţi minuni omul nu-şt'
putea da seama în chip firesc cd este ne_
m11rilor sujltlefte. dar dupd s 1vt1.rşirea ei,
s'a lncrediirfaJ pe deplin cd moartea este

�

cd�

po11Jta ce desd1ide pentru o lume de fe1icire
veşnicd ; e o lume 'lDUd de pace şi de vef·
nicd odihnd.
Dm ziua morţii Domnului Isus, urmatd
de invien, din ziua in care ni s'a ard.lat

cd moart.ea are o îndoita fa/d, una hidoasa
a dtspdrţirei de via/a de aici şi alta. lumi.
noasă a vieţii de dincolo, de atunci omul s'a
sim
ţit
.
mai mare. Isus ne-a InrredinfaJ cd
nimic nu se sfdrşeşle in viaţa de aici, cd
faptele noastre nu sunt fdrd rost şi cd sfor.
fdrile spre a lucra binele ajung fa bune şi
trainice rezultate, ca o via/d veşnicd şi piind
de repa.as ne a1teoptd din olo.
Dea.ceia noi din. aceasfd viaf4 sa ne pre.

c

gdtim sufletul pent1u viaţa veşnicd, unde se
va duce prin lngusta porti(d a morţii. Sd
pdstrdm credinţa neştlfbili! tn. Domn.ul Isus
Hristos, (indnd seamd de lnvd(d/Jlrtle sf.
noastre Biserici, fiindcd El este acela ce
ne· a p1egdlit ca�a. mai ales prin lnfdptairea
celei mai mari minuni, pe care nimeni n'ar

putea sd o facil. inviinda-se pe sine din
morţi -sdro6ind moartea- deschiztJ.ndu.ne
rnlea spre acea viafă veşnicd.
la puterl!a austei credinfe şi a tuturor
in.vdfaturilor ce ne dd sf. B_isericd, sd ne
facem vrednid a primi viaţa viltoare1 iar
acum cu bucurie şi cu inima curatd sd
Impdrtdşim unui aUuia aceastd mare şi
Ina/Id sdrbdloare creştineascd, sll. ne lnttJ.m
pind.m bucuroşi cu frumoasele cuvinte de
. Christos a inviai• şi .Adedvrat a lnviO.r
IOAN �- BALAN - lnvd{dtor
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Anul acesta. ca şi'n totJ anii trecuţi,
prim!yeri, oe adnce pe
lângă lavierea · naturei şi o iaseoioare
sileJe mândrei

bioecovântată

a

vieţei.

inoire a simţurilor
noastre, e frn•oasă şi fo.Jositoare, dacă.
gâodnl oricărui bun croşUn, adânceşte
iofelept la jertfa de groază a Domanlai
Nostro Isus Hristos . Păcatul lumei decdi
Această iovioritoare

nioară, ca
a

şi c�I dJn

vremurile aoastre,

fost şi se inmulţeşte · atât de i ospAimâată

tor. încât fiul

Oivionlui

suprem,

dat pe cruce, jertfă mortei,
lspAşirea neierta telor

oleul

Pentru.

pentru

nos.stre greşeli

�·a

ii ceasta $Î peotrnca a T-ot

Puter.
obişnutşte
în semn de pio a s! şi adânc--! reculeger.e mor
ală, ca toţi creştinii� să prohod�as�Ă în
fiecare a.a, moartea �i înv ierea a celui ce
este pentru inseainarea sufletelor noastre:
sA fia deapururi slăvit, se

.limanul mtJ.nJairii•. Drept aceia se cu rine

ca s!rbdtorile.Pt ştelai, să ne

fie

cel mai

bao prilej de cercetai-ea faptelor, bot!rând,

ca

a5coltirile ,1

odată cu lumina inrierei Mâatuitoruluf-·

să căo!Am a câ,tiga

liturHe copria•e în slo.a cărţilor de
E: d estul cu atâta

i�-

iavă

. ���-.„�_�.;_,.:.5. ����2·2�

vrajbă şi

Acum, ca

patimă, ca

nemerniciei

timpul, se cere d oe resemnil m

a• bucar4m de b arul

iitâta uJ.A
şi"o

tot

alitadf.

noa gândurilor ucigJtoare. pentru ca mal

apoi, s1

şi

binecavi..a.·.

lnYierea ce o prlsnuim anu1 acesta . si.
ne iavie sufletele la laple baae şi gânduri

tarea cereascl.

citre tot ce

poate fi

de

folos tuttiror.

o. oeo�oescu -ObreJila

Cristos a io•iatl

�� mar�ioea onor artirnle
de i ngi a er A, O.

ln

K.

Giasui Nostr u • Nr. I 0- 1 1 di n
Martie crt. Do m nu l Dr. I.

•

1- 1 6
A ri en i, medicul şef al

S pitaluiui ju
din · Ungheni, s.:ri e un articol
perfect documentat în pri�infa • igi
enei corpului la sate> .
Valorosul medic începe cu i n vo
carea cre d i n ţei nestrămutată şi pu
ternică a părlo \i l or noştri, aşa că
aceasta ne-a făc ut să avem biserici
in fi eca r e sat. - Ade?ărat - asta
însă era • pe atunci• pe când cre
dinţa ne5�rămutată şi p uterni că a
părinţilor era baza vielei · s u fl e Ieşti,
a sta era • pe atunci • c ân d fn fiecare
Duminică ei işi îmbrăcau haina de
sărbătoare, îşi luau copi i i de mână
şi se d u ceau cu ei ia b iseri că. Era
, atunci ' când ei în primii ani ai
vietei noastre plantau în Inima noa
stră sâmburele credinţei care pe
terenul sufletului inocent şi cum!
al copilului a i nc ol \it repede şi a
det�an

a şa că cre
absolut necesar
al vielei s u fle teş t i, un ce necesa r î n
viaţa mal târzie. un i m pul s de a

prins

rădăcini adânci,

d!nla a d e ven i t

un

ce

(Coolinuan ia pegfa• 2 · a)

a tele pria. car:e s 11a t priase cuiburile căci
toc ma i prfo acele aţe st ascund îocA
malte ou! de omizi.

La culrsul tom ·�•lor vă p .1deti

{

sol oţ' e de 30Jlat de fier (calacani 2C-j()
grame la litru de apă.
Viruital ('"ipsi tul) fie cu l ap te de var
sau cu soluCie de ca lacan este de mare
folos pomilor f. i n jcă b j ută l a iot io�rirea

bioe ser•i

de o scară· dublă a d ic ă făcută dia 'donă
scări im pre uda te la cap4tol dtS sas pria
balamaJt; de

c! pe când

cu

!er ş

eoaje1 (s�oarţei} feriod coaja şi de d i re c ta

lovire a primelor

aiogura d eosebire

SCinfe Obicinuitte Se fac tOI

uoa de Jarg1, s:Arile duble se fac la ca·

Aceasta

dl� ca uzi ca si se fi xeze mai

ouă de d1 fedte insecte

Cuiburile culua e bl a e •I l e ardeţi şi
ia aici un cil% s! ou le arnocaţi lu pârău
pe api fihidc!ă apa lt du ce şi le ref'a rsă

să

Trei ai flii:nt un mare rău aproapela i

Pe lâogl curăţirea omizilor de pri a ere·
ngi , curăţ;ţ; şi trunchiurile şi c ră cile mal
.groaso ale pj,mil or de muşchiu.
Muşcbiul--t•pun oamenii ia•Al•li, că
este

boală 1 parazi ta ră .

o

A dică dop� cam se şi

YO de

se

află

suge necontenit
din brana lor şi ca 3ă ta coo •l ogi de răul
ce-1 fa ce. opnştete puţin io faţa uou i pom
inc! rcat de inuşcbiu �i ai să vez i ci po„
tipii de coja :pomil or şi

mul deşi tâ�r de aoi, jare o lnfăţişare
bătrâoeasc!, creşte ca din p iatră şi dac!
are ce•a fructe s unt pipa raic He de lie silă
să le prinşii; şi de multe ori pomul moaro
!Ari Tre mo iăsâudu.te iocredin ja t el o u
cli m a sau locul .

a re veleat nţli prieş te

ocupi de el•.

prieşte poma�ai, numai s4 te
.i.mericaaUJ

spun-, cA

nori

şi

na de ii

M�chial se curăţă pria frecare fie ca
o b ucata doi pâaiă a•p r! făcut! iJladio•

o �rie fă.caii d;o

dia pir d e coamă sau
saa ca

mai

de

coadi de cal

firo sabfiri de

sârmi de ote l lcare se gl se sc ia

�f so

de şlai

c�rlt4 pria

c om erţ
cu o ba cati
58U ica m uchi a uaoi cuţit iod. cu

de *ami ca

radere

oo rJ oeşti coaja
c ur4ţ! uşor pe o
-rrem9' molnpasa fi •mediat dapA o ploae.
Dup! ce-ati curălit trinuchiurilo şi crl

pom ul ui. Mjişcbi al se
b!garo

cile

mal

sA

stricătoar�

ce se

dese dia mijlocul co roa nei pom i lor care

se iocracişeazA şi fac iacurcă tari îndesând

fără

t!D.

primăvară

coaj e i.
Deci •ărui\i biae pri a cră pă turi. Văruitt ul
se face pri a Ja11a fe brtJa rei înainte de a
începe căld urile de pr imă vară . Odată cu
aceste t reburi m al cu răţiţi şi crăogi l e
osca le, ră e)i-l e ras de lângă locul de ple _
ca re ca să se Yio�ece rănile re ped e. Po
mii ca re se gisesc Ja desiş prea m a re
şi nu prodac rod scoateji.i şi lăs•Ji loc
liber p e ntru cei care produc . Cr e ngi l e prea

mai multe c�bari.

cu pomi şi

de

află depuse pri n crăp ituri le

si •tea •ingură ia
picioare spre! a se putea ser 'i chi•r şi u n
siogor om de 1a.
l oălfi m ea şclini o potri•ili după ioăl
fim ea pom.ilo� ia aşa Ici ca să put•li aju
nge co · uş alin ţ.i la vârfurile pom ilor
fii ndcă toc m�i prin drfuri s� gh ec c ole
plil]\.âot şi

cine ştie ia ce gră din i

cildori

crapă şi produc e clei mai
ah:s Ja pe rj i, c ireşi, vişiJJ J, pers · d şi caiş i
sau zan4ri. şi mai d istruge o m ul ţim e de
dia car� cau1A:

pătul do jos mai l arg i.

bine pe

de var. sau cu 0

•ărai(i pomii cc lapte

(lh'mare din pag. W-a)

sc oate ţi din ele şi căn
ca fi'°are ramură principală să •ibă
direcţia creşterei ia l ătu ri (in a fa l ă) ; iotre
ramurile coroanei s! f!e câte un sp�1iu
de 25-0 30 cm c ăc i şi acolo se simte
f!ri rost coroana,

l•li

oevoe de lumină, căldură

şi aer fără de

care pomul nu poate prod uce, fructe fru.

m oas e şi bine coapte. Şi

întrebare a: Daci nu

cu r�ti

de mu.şcbia, de crăci
prea mare, vara

acuma

se ozşte

pomii de om iz i

tt.!cate, de

no mai

desime

treci co

prin ei şi la şi m4trAguaa. loboda,

şi

alte buruen rele

.!A.

crească

sapa

scaiul

mai inaHe

are rabat şi au-i me rge pe Jocurile oo a

ca omoi, cum

str�?!

�o alte fări

poţi spuoe că

pomul nu

cârm a itorii

f.icut le gi

ospre prin care oblig& pe

au

cultiva torii de

•e a pl ică ameazi şi pede pse, lmi iocbipui

pomi să şi·i iagrij ească şi aeg lijea ţilo r li

însă fi e ele acolo pe hâ rti•. n oi ca oa m·

că şi

eoi de

la n oi trebue

să fie

a stftl de legi

., purcedem la trlab1 dia
oo•lru ind • m n, .a au aşte ptăm a

bun

.slm( şi cu dragoste de a vutul

aoslrtl, tnbue

prop riul
fi

imbold ili de jandar m i

sa u

mai

ştiu eu

lucrul ln siae ou e otiit de gr eu ,
cât greu ute înce putu! lucrului.
de ci ne.

pe

CONSTANTIN ENE

Bogbeai-Pălciu

să

"=
,.,;;::;;;
��..,,,��""""

groase de muşchin e D iao

Jorntilel foii jlJ!Dl ft�URD"

Dăm seria a doua de probleme
şi gh1ciloiri :

Problemă
I

Un om ;av.ia in pivnita c�se' 2 1

butoae cu: vi n : 7 pline, 7 p e jumA
t ate p line : şi 7 ·go a le . Când a fost
sA moarl!� ş'.-a chemai pe cei trei
feci ori ai 1sili şi le a spus cil dupA
moartea lui să-şi imparii! lrilteşle
cel e 2 1 del butoae; să-i vie flecl!ruia
c âte 7 dai' să nu cumva să destupe
ce l e pline„ Cum au împllrtit ei bu
toaete ca să vie de fiecare căte 7
butoae cu: aceeaşi can t i t at e de vin?

li

Adunaţi' opt de al de 8
pr i n adunare 1000.

sA vll dea

Ghicitori
III
M�rge şi nu m erge;
Oe, ascu lt at te ascultă;
fdce vorbă multă;
Ce•i dai, î)i dă;
Cu la ! pa în apă st ă.

·

IV

Cei naşte n eînsufle)'t
din iasufle(it,
Şi ij n s ufle\il
� in ne!nsufle);t?
Cu„on de jocuri
Nr. 2
15; Martie 1932

o� data aceasta oferim umătoa

rele premii, prin 1 ragere fa so r)i;
Premiul I : Două chilograme de
zahăr şi abonamentul g•stui pe un an
Prem i ul fi : un chi1,1gra m z&hăr
şi abonamentul gratuit pe o jumă
tate de an;
Premiul fli : căr)i literare şi
abonamentul gratuit pe un sfert de an
DeslegărHe care nu vor fi însoţite;
şi d e cupoanele respective, vor fi
anulate.
Tragerea fa sorţi se va face in
zi a u de 24 A pr i l i e I 932.
Orăbi!i·vll cu des fegăril e şi t r i m i 
tere a cu poa n • lor.

Atlifilâlea mmrilor rnllurale

Duminicii t 4 Pebruarie ! 932 s'a dat al
donea cerc cultural ia satul Jigăli a, a ces t
judeţ.
ln ştdinţa iatimil d. I. [l ulgar u , iovă(ă
tor tocai a ţinut o lectie d e istorie la el. III.
I.o cooti.auare. a vorbit d L V. Balao,
ioTA.Citor BAseşti dupre "Mijloacele pra c·
lice peatra. întreţinerea şcoalti şi educaţia
jgitaică a cop i i 1or ", dâod o scrie diotre

91Pai practice iodromă.ri.
l{emarcăm intre a ltele. .coopera ti f'el e
şcolare•, vinderea fructelol" şi za rza vatul u i
ce s'ar putea face iotr'o grădînă a _,coa le i,

cele

La mas.I , ce a fost oferiti de d. iov.
Maria B al ard a, am a •ut d eosebita fe ric i re
a asculta din cele mai frumoase c ântece
râatate de elevii şcoaJei pe douA şi tr ei
Toci şi frumoase rec itiri.
Şedinţa publica au s'a mai ţinut din cau za
RED.
alegerilor eparhia l e.

stup�ritul etc.

la ar. Tiitor cPrcuJ eul I urai dela Viltoteşti.

h•••ind g 1rao t rupoo.sabil, fltcare rispaode de ce .scrie

.

1

I

Ştiri şi inform api

23 Art. cu d-ra şi logodnicul d-sale
d-1 Loco!. Vlasie d n reg. Călăraşi
03laţi; d-na ş i d- 1 Maior Blnmesc;u
I D-1 O<org< Micu •a scoal< la sfdrşirul şef de stat major D1v. I V Cavalerie;
lunâ Mai un volum de nuv.k şi schi/<,
d-na şi d - l Maior Lă puş nean u din
m/.Jtulot .Cantd-mi cantuu/ •... din cart
2 3 Art Bârlad ; d-l lf. G h t \f scu di· 
s'a pablkat pn·n dtfe.rite. rev�lt!. şi ziare.
rectorul lkeului din Piatra-Neam!,
Toi odata domniasa lucreazd la oranjacu d- ra Vior:cs ŞI. fi u l d·sale Nicolae ·
rea unui roma11 11uma
Sbuciumul unui
ldn11r• pucum şi la un voia;. de nuvel<, bol<- d-na şi d·I I. Şerban i nspector c. f.
zat , Pentru f•=i<".
O al a jl; d-na :;i d · I Oh. Arieni i nv.
Primul volum va aodrea în tditura N.
Ville n l - Fill ci u, d-na şi d-1 V. Ivan
dr/ad, iar celelalte vor apdrta la
Bârlad; d-na şi d - 1 Octavian Istrati
S<Creta rul şc. normale Bârlad; d-na
li Baoca Nalioo ală a Ro mâo i ei a pu• ;0
şi d-1 Popovicl B ârlad ; d-na şi d - l
ci rc ula Ji e bilete de 5001) lei. Aceste bi lete
T. Jacotă fost primar al comune
vor seoi l a uşurarea pUlilor mari, Perii
Băseşti-Fălciu; d- rei o An eta, Măndic a
dii acei care •or pu tea pune mâna pe
pe cât mai multe hârtii din acestea.
şi Margareta G heo rghi u Bârlad; d . f
Dar ... din n eferic i r e vor fi foarte poJioi .
Căpi t an Stoian l vescu reg. 23 Art.
B P ri a diferite împrejurări-credem că d-1 Căpitan fliescu reg. 23 A rt. ; d - 1
de ordin ec ooomi c-s 'a de sliioţat age nţia
Locot. G h iţescu N. Oh. reg. 39 Art.
specială ,.._ T. T. dia loc al i tat e. ,!. I. Cita„
Tg.- M ureş ; d - ra Lucreţia Nicolau
oa, agent spe c i ial, Iii ad m u t at la Valea- Rea
studentă Bârlad; d J i ngi n er Ture
jud. llacău.
�
Ioan l aşi, ş. a.
Prin disfiioţerea ageoţiei P. T. T. satal
nostru pierde foarte mult.
Au toastat : d. Locot .- Col onel P.
li La soât/olta cultura/a din locali/alt s'a
N ea cşu ·1 n cal1'! at e d e naş, care a
numii bibliot<car d. C. P<ica in tocul d-lai
u r at viaţii far'. cită, frumoasli şi î n Oh. Dobr<a şi casiu d. M. Dima ln locul
d lui I. Ca/ana, mutat din localital<.
del u nga tă iu b i !i lor fi n i.

I lncoroorarer, contigentului 1 932
s'a amânat ptnlru �iua de 1 5 Ap• l:e I 9 ;l2

r'.

��'!:

Socittaka • d<scflisd foia
inie orei< 2-6 p. rr..

şi Duminica

Cu 0 frum oasil d i cf i un e şi cu o
deosebită dragoste d-1 Col. Pet rescu
relevă meritele deosebite ale d )ul
Lo co t. Ohitescu, asociindu-se cu
toată dragostea la urările aduse de
d-l Lf . . Cot. Neacşu.

Famn cunoscut cititorilor care au luat
cdr/i şi nu /e.au adus-crudnd cd vor rdm4d-!or- ca vom are darta in jud<calll, spr<
a ni st /napoia cdrţilt.

� ln nr. v i i to r • De vorbă cu d-l
Tu tovea n u, prefect de Tut ova•,

de George Micu.
!I l(ecr ul a re a contigentului 1 933
începe la 28 M a rti e şi tine pânl! la
1 5 Aprilie I 932.
G.

în lum ea miturilor, d. Prof. V. Ohi\eseu, d i recto rul l i ceu lui d i n Piatr a
Neam!, face apologia actului divi n

Cu o prea frumoasă preumblare

săvârşit, ar.l!tând forma în care po.
por ul românesc îmbracă
acest
a;:t creştinesc. Cu prea frum oase
v1. ersurt. d in e mi n e scu , A lexa nd ri,
Coşbuc, d·sa delecteaiă câteva clipe
i nt reaJ?:& as iste n tă .
Ser ia cuvaorarltor o 1ocne1e d .
0. Arteni, l n vă1ă tor Vă leni -Fă lcl u,
car e intr'o s[mfitoare cuvântare arntă l m p1.1rtan ta ac tului silvArşit din
pu n ct de v edere social c rt>ştioes c
şi . c a,i onal� asociindu-se ia u rll ri le

� Mr.nle in vent�tor american Ford
- cel care a inve.otat cutomobiltle a inrtntat an plug care se mişcd fdrd

I Luni 7 Marii< crt. s'a stins d'n
viaţd maule bllrbot d• stat al Franţtt,

ajutorai

omului.

A.ristid• Bri'.lnd,

a.ul din at mai mari

a a vu t
I
ioc în o ra şu l Bărh1d. nun t a D· lu 1
lo.:ol. Oh · t�:;cu rt IOilD - §!m[J!!"
aduse de ante vorbitori.
ticu! colaborator şi susţinător a l foii
Spre a ne arăta afecfiunile ce Je
noastre - - cu d - ra Licuta Nicolau
avem fatii d e noi cilslltorlji le Iran·
din Bârlad.
şi bani prteltnl a României.
D um ini că 1 3 Martie c rt .

Printre asistenti am rem a rcat pe :
D - n a şi d - l Lo cot - Co l on el P. N ea cşu
dm 23 A rt. . ca nuni ; d - n a şi d-l
�olonel C. Petrescu, comand. reg.

Cărfi primite

Poezii ales<, •difia lf.a dt Tf„odor Rosen.
Prumoasele poezii a d·Joi Ros'o le-a.m
iotiloit din câad ia câo d , ia pagina caftu·
ral4 a zi a rul ui „Universul• şi ia p licuta
reYi.stă . Luceaf4ruJ • Ja ca re d. �osen era
director.
Sigur că domnia sa scrie şi la alte revi·
ste, dar n 'am avut .ocade si Je •ntâlne.sc
De cele mai multe ori, fiecare re•i stă
a că u tat să - i aducă elog i ile ca•eoite, efo
gii ce le-a meri ta t şi Je meritA.
O b ua ă dovadă despre poezia d.Jui
Ros e o este c ă d u pă >reo două Juoi dela
a pa ri ţia pri mului volum, a â părot o oouă
for mat foar!e pl ăc nt şi
iotr'uo
ediţie

,

luxos tipărit.
Aµi cit it in iotrtgime 1'o1omul de poeziÎ
ca adevărat alese, a d J o i R:osen. ia care
am descoperît comoara fromosuloi ,.io care

pl ute.şte mir�asma dutce a pocil ei sctise
anume p e n tru sufletul gospodarilor noşlrl
de la ţară.
Ca să redau un vers, unul e m ai frumos ca c eJ.Jl a l l.
Peste tot giseşti frumosul pres!rat cu
R:oscn
mireasma dulce a poe%i e i, ce d .
ştie s'o aştearnă 'onrsuri-poe.:z.ii ce te
sem.Ilao�riJe
prin
tl
r
a
o
p
farmecă şi te
nate cu grâu pe'otiosele mări presărate co
aJbastrul ce-ruJui, 5·8u plângi. alături do
d„s:S, la n : ve de rea veselei râod an ici ce ,'i.ae
odată cu mult aşteptata primă1'arâ, ori

asculţi cântecu l pliogJ tor al isYoare
taina bolţilor a lbast re , şi aştepţi-iofrigurat-ivirea chipului d r.igă1 aş al iubitei.
Totul ne face sA rAmâoem coo vi oşi de
talentul d- lu i f{oseo şi s4 ae aş te pt! m la

le sub

frumoase surpr'ze.

G. M.

mitem pe aceastll cale si n ce ri l e
noastre felicitări şi urări de bine,
feric're şi noroc.

Asistent.

I

I

Poşta reda clfel
D·lui

Theodor R.ostn,

littrat-Barureşli.

Ne· a miş�at ia 'bip deosebit primirea
Yolumelor de poezi i, peutra care .,.4 mu!ţum im căl d uros.
D lui Cd.pifan a11iator Negrescu J.. Oalaţi.
Am prim i t ce.l e două abonamen te, pen tru
care v! multumlm foarte mult.
Tot odată vJ s'au trimes �i namereJe apănne pâo! acam.
D-lai V. Ohi{<sca, prof<Sor-Piatra·Ntam/.
Ca cele mai cilda roase � •lfo mirf.
D-lui Dr: I. Art<ni, Unglrori-l�i Art i coIul la timp �i b io e •eoi L Sperăm ci de
fiecare n u mă r, s! ne d11fi cire cef'I.

·

D-şoarti l.Jcuţa Mitro/an Bdrlad. Malţu.

mim foarte mail Dar firi copoo_ ..
D-lui V. C-. Oh. Zelel Poarte frumos

da că veţi lupta toatl •laţa pentru lum i narea poporul ui şi a pirarea credi.aţelor
!'tr4moşeştL
Dar aglom era tia manuscriselor, ac face
să amâa.§m aparitia poe &ii lor, care nici
a oi ao ştim când Yor a pi.rea .
Ziarul vi-l vom trimite, numai să binevoiţi şi domniavoastrl a oe a}nta cu ceTa
ia aceasti criz a.

D-lui Proa;piz I. jalb4-Tg. Urdeştl
Mulţumim şi aşte pti m abonamentul promis
D-lui H. V. Art. Aglomeratia maa o scriselor oe face sl a mâai m apari Cia artJcolelor. Total merge•. „ pe rănd ca la

D-lui I. P...SL Cu toata el Io crede 'i
.copi l iri i • dar noi tocmai acum am gisit

moară•.

ce Ta .

D-lui A. 8. Id.

A sosit prea tân:iu.

�ămâoe pentru oumărul Ti i tor.
OEO�Oe

MJCU

N. P. PelU,-Birlad
T1pografit', Lc:g4tone de Carţ1 .şi Jo cadfare de tab1owir1
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Doina ti Jocul românesc

Noi R.omtJnii, iii Jrewf am fost poporal

poa/t Cllia Romllnal, Jiindctl

s�t slr4moşi1Dr
tJ),i /tJr.
jl
sa

a patriei noastre dup4

drag urmaş;Jor noştri.

moşltniJ şi

noştri am

Simflm şi sankm mdndri c4 purtdm nu- ·

mdt de Romlln.

Cu foatd vi/regia � vremutilor, totdeaa.na Ro
datoria sa

mdnal a fost la poswl sdu, la

cea mart şi sfdnl4 de şl·a apdraJ neamul

mdodia ei,

ptntru Cint o inftltgt, es/t plllngtrea daioasd

ştri pe care noi cLi de azi avem datoria dt
14 iviiJ/4 11' a 14sa ca acel�
Moşltnind

lnmdrmariţ; dt ce

cdle un fior, rdmdntlnd

averea ldsatd ca inoşllnire tk stnJ.moşii no

a o scoalt

Tot pt wc. pt loc, pt loc

Stl rdsard busuioc

rdndul dointi, la tofi cei de fa/d le-a trtcul

care om ftiut a pa.M cd mai mare preţ pe

gloria sa

/Ttcztld

Nemuri/Dr.d poet romdn· M. Eminucu
ara/4 tn arm41oarel.e cdJeva versan· din pot·

zia sa intitulat4. .Doind• importanţa covd.

resimte ln

r1itoare asapra doinLi ,·um se

sufletul sda şi a tntregulai popor romdn:
Doind, dointl cilii/te du/a
C!lnd lt aud no m'aş mai duce
Doind, doind viers ca foc

Doin4 zic doin4 suspin

o grdim, cdnltcele· oldt de melodioase cdnd

Doina cl1nt, doimJ. şopltsc

ddm drumul .verstilui� jDCltrilt aJdt dt sdtl4.
vorbtl•

refe şi uimitnare pentru alte naţii,

pline dt tnrel,priane, cart pdtrund pdnd ln
adllncal immei

obiaiurilt li credinţa atdt

ca

Tot

doina md mai fin

Tot ca doina vieţuesc
Dtactid ca bani R-mdni. avem datoria ca

sd na nL scape nici o ocazii: di.n acele ln
care se pomtntşU ceva din ITtcutul
•

Doind •

ba

nostru

tncd o

de puternice, ctiac� au fdrot sd nu piard.

fdr4 a ponuni şi de

foi, am susţinut rt'Atoararea la portDl nostru

pe orce Romlln. sd ddm dovadd cd sunttm

noastre

azi avem: libtrtatta pe pdmdr;ful romtJneac

ln unul din. numerele trecu.Je ale aaslli

naµ"onal curat romdntsc şi sd pdslrdm limba
bogd/iile

din

ana

care formeaz4

jelit

mult ctiace

noi

.
Daci! Romdnul a ştiut stl plllngd durerea,

romtlneştl.
De data aceasta voia

tzprimdm prin viersul ti Cil foc care atrage

urmaşi ai celor ce au

ard/a ceva d�spre
cu

iubirea şi dorul ce art ln sufletul s4u pentru

Doina s'a pldmddll odatd cu poporat ro

puie cineva, ca numai attJt ştie sd se jeluia

romdne)'ti.

.,.Doind' şi d�spre jocurile

a se rdcon· şi resemna apoi sd nu şi lnchi

slrigdturi ln hord.

sctl şi sd pldng4.

mt.1.nesc, ln timpul ttlnd Daâa era supasd

Nu, fereascd Dumntuu, el este din firea

de Romani, poporat Daco.Roman. trt1ia fo
arte mal/umil

lnctlt

nu. sim/ia

nevoie

lui foarte 11estl, presdrllnd once momtnt cu

de

glumt plint de haz.

astfel dt cdnteu. Mai tarziu popoarele bar
sd ptlrdseasa!

mtleagurilt pe

locviuu şi sd u ascundd

Ba lncd trebue sd şti

cum s4 te porţi Cil tl, cdci allftl te ln/taptl cu

bare. cart tlll bdgat groaza ln ei nevoia i a

/leat

vor/J.t dt 1t doare. Stara pe/a c/ilci şi rail

urnit

ton" cdnd lncep firul poveştilor. snoavelor şi

de frica lor ln

şolii/tJr lt desfdşoard

rrtJpdlun'lt ctle mai adtlnci şi ascunzişurile

cu atdta

cete mai mari alt manfilor. fiind izolaţi unii

pentru fiecare le gdstşle

m·ea rzevoe de an tovardş CD care sd..şi po

I.ai t

de alţii•. fiuare d.atdn.d o viaţd singuraticd.
ln aceasta 3fngurdtale Romdnul nostru
atd impdrldfi necaiatik vit(Li

gdsit acest lovot4.ş ln

lui.

şi el l..a

m_11rul apelor. isPo11fL rusecat. cdnt.ecul pd.sd·
nlor 1i 1111tlal vdn.tubti, cdrora h spanea jalea

frun.za codrului, mur·

lui din acele vrem�n" pline dt! amar,

dorul

ul mare de ceilolţi.1 de llfl sd.11ge cu d. care
_
trd1au deasemenea re.sleţi/i, precum şi dorul
de rdzbunart catroţiitorilor, dorul dt vilejit.
Şi ln limba aces/Drtovartlşi ai singurdttlţii,

bietul Romdn a lnceput s4

lt

spund I/lina

sujle/lllui lui, povts�ea jalei şi a durerei lui

sufleteşti, pe cart cdntec l·a numit . Doind•

Dacd n'ar fi fost doina„ noi nam fi avut
mij1ocul de mdngdere ln valurilt /imparilor
de restrişte.

dar aşa prin

ea şi-a

rd.corit

sufletul de jalea şi durerea chinuitoare, s'a
resemnat ln acele grele timparf şi nul1lfli aşa

a durat nu numai pt1nd la coborarea Ia
şesuri, unde s'au lnidlnit şi şi-au puwt co

i cânlLt:ul lor din vremurih
i la alţi
munica uni

lncd a

frecat prin toate vre·
marik lntuMcoast pllnd ce-am scdpal dt

paJri.arhalL, ba

duh.

Cel car�

·

t

incat
vorbd ca

tdlc,

ctJte o

mai mt1lt batiocorit ln glumele

aratd isteţ şi voinicos. apoi t .Jidanul• fricos
„

Ţiganul• care la toate e prost şi se

.fdrd ,erecM şi Orecul, Ungurul. şi Bulgaru(
Mult mai fin

tn glume

se vede la hora

de slrigdtmi saa chiuituri, cdd
Doamne, fnunodse mai sunt horele curat

sab form4

·
Azi nu mai ştii ce va .sa zicd: serafr
baluri, ciaiarl dansanle /i apoi tn loc dt
btdu, bdtu14, polc4, dcd se joactl tango.

romaneşti.'

iţ; lntord

focstrot, şimi, 'şi ctlte
14 priveşti,

altelt pe care dacd

faţa ln a/Id parlt şi

gata sa bltltmi pe cine /e. a adus ln satele
noastre.

Timpul nu t pierdut, şi dard vrem

pdstrdm ntpd/ale jocurilt romtlneşte,

sd

sd le

sd ru u'11.t.oarcem la jocun'/01 nod.sire. Adicd
ldstJm acelora de unck le·aa

lua� iar nof

ca c41 e mai de preţ .şimi• ..,tango• dLca1

polca, bnlul, ckindia etc.

Şi

Veoise ordia la

C'au

carte,

Oridnt poalt aduna astftl de slrigtJ/Jui la
joc sau orice producţiepoputard, sd n o ţind
numai ptnlru dd.nsal, ci s'o aşteam4 pe
noud„

spre a se

apoi cam şiit fltlcdal nostru sd le mai

şi tmpodobtascd cu giumtle lui sub formd
·
de strigdlan la joc. O ia de la muzicanţi ş;

rorăliti oomii �e omiii ii �e monkio
uum!rul trecut

6 7

al foaiei . Gl asul

Nostra' domoul agronom Marioică, pria·
tre buoele sfaturi gospodăreşti

ce ac da

ti m pul

a adns vorba şi despre ctiriţire a livezilor
de omiii; şi fiiodci acum •

de a

se face ac�ast! lreabi vin şi cu a com.
plecta mal pe la rg spusele D sale. Nu
cred sl fie care.,.a dintre D-stră, iubiţi sl·

leni, care s! ou ştie ce soot a celea

.coi

omizi•. A cei cari irveti câtiva
perji, pruni. cireşi, vişini, zarzări nu mai
vorbesc d" m eri , peri, gutn1 ci aceste
soiuri suot tare rari pria grădin cl c d voastri
bari de

Acnm câad nu ma1 aveti ce face, intraţi
ob.sen11ti co luare amiate

io l ivad.4 şi

de forma pânzei de paeaojeo iagrămădită
la oa loc. fie ci suot frunze u scate Şi
strâase mototol grămadă. e d estul • se
ioţelcge că iotrânscl e se ascund p!ntru
iernare oule de omiii, care dac! .au le
aduni acum ia timpul ieroei. la primele
călduri de primăvară iovie şi se imprJştie
pria toată coroana pomilor. iar muguraşii
iodat! ce se truesc şi ei 1a 'fiaţi, t1· I

distruge şi odat! cu ei fi se spulber! şi
n!deidea ci 111 toamni •ni usca botoae
de perje sau t'Îi face putini cu povidlA
(majiuo), Dar paguba cea mare no se
opreşte aci, ci trebae s! ştiţi ci daci nu
a·ţi cuiu acum cuiburile, omi zile inYie
d istr a g şi se trec de câte don.I trei ori pe
nr! şi an ci! răgaz bietalni pom ca s!
crească ia Toie �i s!·şi hrAoeasci cum

treba o fructele, ba se lotâmplă ci şi moaro.

Der.I nu staţi nepisători laţ! de pomi,
apropiali-vă cit mai mult de ei, indriglţi-i

şi la ori ce suferială a lor fi e Tă milă de

cl!ntali a le pătruode ci!t mai bine •faţa

ei şi ajutaţi·i prl o 1ogrijiri şi vă TOT -')uta

sufletului rom!lntsc, ea cuprinde simţirilt de
durere, de iubire şi de dor. la diferiU con,..
·
certe dale d• ctJnJdreţii noştri rn strdtndtate,
cdn�cele noastre pojJ1l./.au au uiml1 toate

la joc.

cuiburil or de omizi,

malul a p ei , să fiu p radă jigăniilor„.

că-şi polrive1te

neamuril.e str4tnt,

mai. al.t!S

cdnd a

venit

Dai B i n ele lilcut se uităl...
• Ei, auzi omule?• zice broasca
• Aud•

rilspuase omul.

· Sil-ţi dau drumul în ballă?•
Nu. nul • strigi! omul. Milostiveşti . mă şi haide la al treilea Ju

decător„. Cum va zice ell • „.

Mai merge broasca, . mai merge

- iacă i es e dintr'un tufiş şi vulpea
Ea ştie de patima omului, căci fu
s�se l ângă bou cu puţin mai îna·
inie.

· Cumătră vulpe ! •
• Ce-i, cumătră broască I •

• Te întrebăm ş i p e d-ta cum
am mai lntrebat şi pe alti: mă rog
bi n e l e IA�ut se uitJ? vulpea se făce a

Ddm aid ctJJeva din tle :

ou ştie de hotar sau m egie şie .

Zi-i Ţigane u;u aşa

Dll, omida

Odată cu strâogerea cuiburilor mai bA-

urechele; apoi ridi

cându-şi labele de d inainte,

fa ce :

- .Ce -ai spus cumătră broască?

mai

care aveţi

pomi să le culegeli căci e 2.!idaraică trea·

Datc..aş dracului pomand

Broasca o

dar toţi

bă dacă oo ii le cnleg şi alţii

Zi-i 'f1zant din vioatd

în t r eabă

odată.

Ea iar se face că n'a auzii, Zice:
- • Dă -t e mal la mal. cumătră.
dragai Că-s bătrână de 200 de ani..
şi n'aud bine ce- mi spui!...
Broasca se dă mal
m al şi o întrebă i ar:

a pro a p e de

- . se uitA binele !Acut, or i nu
se uită?•

- cOăte mai lângă malJ. strigă
vicleana de vulpe, Ş1 aşa de aproa
pe de mal s'a dat, încAI , mai fiic
ndu-i semn şi vulpea, omul nostru
odată şi- a făcui vânt şi a eşit
la uscat! Broasca s'a dus în calea
apelor el.

ătă.

A doua

• Ei cu
Omul zice că t re vulpe,
mătră, cumătră, cu ce să-ţi răsplă
lese eu bunătatea ce mi· a i arătat?
- Cu n i mi c a , răspunde vulpea,
ca r e cam ştia ea cu ce lei se răs
plăteşte binele pe lume.
- Nul Iacii, eu mii duc până în
salul a pr opi at şi a m să ţi aduc
vre-o câteva găini Şt i u că nu-ţi
Iace rău carnea de g li t n ă„ . D-ta
însă să mă aştepţi aici...
- Bine!
Omul se duce spre sat şi cu cine
să se întâlniască? Se î ntâ l neş te cu
ogarul. Unde mai pui că i_arna nu
era �eparte şi bla n a vulpii era fru
moasă, bine îmbrăcată. nu năpârli
se Dr e pt aceea la omul un sac şi
vârând oga ru l înăun:ru vine la vulpe.
Atâl n u m a i

cll Vulpea nui proastă
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zi

bardo! do

Veaise acolo 6 bir

primarul in.!Olit de notar

au mers la biserică

bali şi 7 femei.
'
An stat pin i la sflrţit şi aşaratl de
răspundere, ootaral şi ticln•şte r.lspoasal
DOMNULE SUBPREFECT,

La ordinal d.voaslr4 No S9 avtm onoare a

va rdspundt, cd fn comana noastTd. trans·

porldnda-ne la fafa tocallti. s'aJt ghit 6
alienaţi şi 7 aJitnaU,Ţorintre cau şi prima.
arul, şi subsemna/al.

Semn.eaz4 no/JJmL

Qja „v. s.••

Ua Ungur a venit cu oişte treburi la
Bucureşti .Şi liiadcal a brodit o zi cbd

Din graba,

era ou ştiu ce m a re aduare ia capitala
botelariJe erau iaţesate de lame

ţ!rei,

Bietul om abia a găsit 1111 pat iatr'o odaie
cu un preot.
Când si se culce, Uogarol cbl•ml pe
portar şi-i s puao el a doaa •i lli-1 scoale la

ora 4. Apoi so culc! la local lui; popa
adormi se da molt.
Oimfaeata •ioe portarul şi scoall pe
Ung a r co noa ptea 'a cap cam 1 fost Yorba
la ora 4.

Oribil, cum era, dl 51 se lmbraca dl

mal dia lnllall, mal di11
pricina iatoaerlcalol, somnor„ cnm eu,
la! bala"• p•pli.
Când si lasA, trece pria fata anei ngllnsl
şi ralm!aâod locuiai, ullllt, strigi upirat,
mal repede; şi

către portar:

No, Tite mare la tinei Bu zis se
pa miae şi ta, scal at popei.
Dia „Jlltamml Rom&ouc

şi ei. Gâodiţivă că pomii s uo t cea mai
frnmoasi podoabi cu care a înzestrat O.zeu
pimâotul; li se co•ine deci mai multi
atentinoe şi acolo unde se Tede un pom
bin e ia,riJit si se ştie ci acolo "fieţaeşte
un adevărat om. Aşa dar oameni buni
acuma cât mai e o bucată do timp pânal
'o primllfarl!, tăbiri!li co toţii pe cnlesul

Doma tste cea mai frumoasa txprtsit a

prea era

�bpaasal trebuia dat ia 48 de coasarl.
Co sA lac!J Se frimi•tl ca firea bieto
notar şi di dia coli fa colt.
Dar daci nde el şi nde c.I alcilrl
prio condici na giseşte aşa cna, pleacl
la io•At!toral satul al ca sA-1 llltrebe pe
el, cei acela .alienaţi•
ln •A.ţl toru l , an pi�kbu de romln, ca
s.!i·şi bat! joc de el, ii spase : .Ce te
fr.!imâoli aşa mii omule? Al iea a tJ lnt<m·
aeail : câţi oameni merg la biserici,•
•Boa, domnul• la•l!Jtor, si trieşti, clei
astlol o sfecleam ca .apciol• Şi Inga la
primări e sA-1 s poe şi prlmarolal. Erau
veseli am!odol, Aceasta era latr'o S.mb·

pria crengile pomiJor cum stau prinse
de crengi cu iburile de omizi, fie ci sont

o sfdrştşle la ultim/le felt et vin şi se prind

jugul strdin

alienai!

.alienaţi' dar primarul habar a'ana.

Alta st cred mat ceva.

la

răspoodl

!otrebă pe primar, ce lnsemaead

Notarul care oo

murit de gdlbdnart

Aa rdmas vr-o c6teva

trim.eatd

sA
câti

(oebuni) se gisesc Îll comuni.

flora mare fete n'are

htlrtit şi sd o

primărie

(subprefectnlni)

zapciului

Sd-mi vind m4nd.ra la joc!

IOAN V. BALAN
fnvtl(dlDr

"' faet podoa6a ilnbrdcdminlti nodstre şi a

caSti noastre, limbµ eta a/dia de dulce cllnd

Alienafii

Bosuioc cu siminoc

publica ln coloanek acestei foi cdci numai
aşa n� putem cunoşte mai bine aceste pro
ducţii din diferite localitd/i.

şi moşia, pentnwr. odatd ca acestea a pdst

ral neştir6ite porl1ll cel carat şi mdndra care

COLŢUL VESEL

Sd.�mi astJ:Jr.pdr inima.'

scoaJe

pcatr• popor"

gaţl de seami ci mai sunt un fel de i • ele
caaoscnte sub oam ele de stacb1t (scaipatal)
cacalni. Aliaţi care aa ftili ci dia lnel•le
scuipatul cucului, ies cele mai lllmloglo.
a•e omido dia cite se caaosc pâal ul.

Deci strângeţi şi ioelele. Obiceiul do
a tăia crengi l e ca omido n o e buo filadcă

distragi o parte dia magoril do rod poate

chiar de node an h ebae; aşa mai .bloo .ca.
des!işorall bl • e şi
(Condnuare ln pag_ lV-a)

legeli·le cu min a şi

şi

ş-a luat ea toate mburile.
- • U ite, cumătră ţi-am adus un
·

s ac de găini, Haide, o;lno şi Iii ju·
muli . •

- •Nu„
dr um ul cAte

- · z i se vulpea

una

că

eu

Dă le

tare am

că se inllduşe

plăcere să le prind din fugii! •
gă i nele l •

- · H a i de,

vino,

DII-le drumuii Atunci
- Nul
om ul . necăjit a deslegat sacul, şi
ogarul după \'Ulpe! Cat pe aici 5'0

prindă!

Oricum. cuvAntul broaşlli din
baltă a fost sfânt: că bi n ele făcui
se uită .

din

•

Ţ. •

E

(Urmaz-e

un gol io a.ceasre

di.n pag.

direcţie

;!„a)

ill alcătu

'

Din înţelepciunea poporului
(Urme.l'e

irea satelor no•strc t:ude 1ot aşa de bine

j·ar sta noei bli popnl are, cnm ii stl bine
şi inăltător şi Bisericei din deal şi şcoalei

vale.

dio

Şi daci foaia ; îo care opaT aceste rân.
dori îşi are un rol bine definit io edaca\ia
poporului, trebui s.! I se audl ecoul şi'u
acoastA

dlrecţie.1

Vrem şi hr&11a trupeasci aliturl de cea
SD0eteasci po Care DC•O dă biserica 'Î
şcoala.
O datorie so impune ca si avem în
fiecare sat o bae, alături de o sală de

lectură, node ar: putea si fie şi un radio
şi mai rar câte lin cinem atograf şi asUel

cn o audiţie mu:zicall,

cu no Jurnal ia

mână, cu o nd�re pe pâ nză, i-am făcut
p e cei rătăcili şi necăjiti să u ite drumul
cArcinmei.

a

Ţările civilizate ca: Germ nia, Elvetia.
Franfe, au mers pl oi acolo, c'au obligat
:
pe g<>spodarii •flelor sl-şi facă fiecare

lttae în casa lor.
Şi necaz 6.'ar fi mare căci câtel'a loazbe
d e stejar se găsesc iotr'o gospodărie de
tari si-Ji Iaci o: cadi ; dar ou este un

Şi e xempl ol tr',ebue sl-1 Iacă mai lotâi
fruntaşii ; .coostf'oeşti-ţi o bae, ţi ne-o ln
şopron S zile, dar Sâmbăta seara ad'o ia
casl şi fi bae !le şi la !oii al tăi•.
Cel •arac va �rma pe cel bogal, după
cum fetele mai
· de jos se silesc ca s3rbl·
toarea să se im�race tot a�a de bioe ca
şi cele bogate.
Şi cine a ceti� câte�Ta căr\i mal multe
ştie că şi 1a strâmoşii ooştri Rom ani un
se putea concepei gospodărie firă bae io ca.
riµ mai preteyţioşi rată de couducătorii
voştri şi siliţi si d facă acelo băi p<>pD·
lare am inti te mi!J!i sus, aşa cum era şi la
F{omaoi când şansele de reuşită ale tmui
candidat depinde� �i de activitatea desf!
şn rată ta provliocia sa pe chestiunea
obiceiu.

băilor popula ro.
Şi atunci se vi,.a umpl�a no gol.

Dr. I. A�TENI

'
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„Năravu! din fire n are lecuire".

Ori : „ Lu pu l păru-şi schim bă,

dar

năravul ba''. Şi : .,Ce iesă d i a pisică

Pentr.u

şoareci mânâncă".

a explica de ce un. om de

copii ră i,

treabă are şi copi i buni şi

zice : „Di nt r 'un răsa r iesă şi t ran 
dafiri şi mărăcini''. Dacă fi ul e mal

ticăi os decât t ată l : „ Unde a sărit
capra, mai sus sare iada''.
Dacă o deprindere rea nu-i stă

vilită la vreme,

fură azi

creşte :

ea

„Cine

un ou, mâine fură un bou".

Unele neamuri sunt legale de anu
mite neamuri. Aşa : „Ţiganul până

nu fu r ă, ou se ţine om" iar „Ovreiul

până n u înşală, nu mânâncă".

Când unul îşi face de cap şi nu

se găseşte nimeni să-l pună l a l oc u l
„A găsit sat fără câini".

lui, zice :

Jar dacă vre - u n ul sare şi-l înfruntă

exclam ă :

„

naş" ori :

„

81, este ac şl de

cojo

cul lui" sau „Orice naş îşi gă se şte

lupul ei".

să-i

la cei neavuţi, pe D-zeu împrumuţi"

Celui bogat, care n u vrea să a j ute

îi spune să ia aminte: „ O - zeu două

scări are, să

sue

şi să coboare".

la g re u tăţi, în nenorociri şi pri·

mejdif, românul îşi p u n e

ia D-zeu

nădeidea

căci :

„Când

O - ze u te ajutll. plumbui ţ i se face

sau : „Când e D- ze u cu tine,
şi d ra cu l cu colaci vine".
Dacă ai de-aface cu un ticălos
•

dracul

"

este băt rân .

î n tâ m pl ă că greşeşte un

treabă, ii scuzează cu

bele : „Calul că

tot

e

v or

cu patru p i cio are

"

se potic neşte . Dacă un o m

De s/au şi •tltbll gan�e la •fad(J,

şi

Ş' un ghilJcd din fin de zbpad4.

de treabă s e întovărăşeşte c u unul

rău şi sufere de pe

E m2l senin„ iar noqpfta-i lnsulot,

uscat. arde şi cel v e rde".

De ta un fir, de iar/14

TIJs(JT/t

Şi din ad41Jcf!Tl se Tidicd luna,

Printre

urma

oameni

Din vdi adânci doar catT< dt fum

Şi 'n depd1tdri e Unişte„„ pt drum.
St aTC4 'ncd' sprt-addncal infinit.

St fariştaz' Im cdint TIJt4cit.

I. PRISECARU

lemnul

sunt fel de fel.

şi buni şi răi, şi înţelepţi.

Şl rdde şi z4111beşte lnspre sal.

acestei

„Pe lângă

tovărăşii, zice :

Acum pe zaTta fumurie cuul

Des p re

din urmă, z;ce : „Din orice
iţi place, fluer nu se poate
I ace " . Dacă prostul v rea s'o I acă
pe d e şt eptul, pe în ţ eleptul, stârn<şte
râsul, că.ci ; „Ca să s cu t ea s c ă din
c ale, de cu seară a plecat şi în
aceştia

lemn

tinda s·a culca t".

Citiţi şi răspândiţi

f�aia „�U��l tt��UD"

De cel neghiob profită ori care,

de oarece : „Ţme capra d e - ! împu
nge, i ar altul stă şi'o

mulge" s au:

F O L K L O A

BINELE FĂCUT SE UITĂ
Era odată un om

pe malul unei

se sue el

şi avea o colibă

ape mari. lntr 'o

î�tr'o

luntre şi

zi

pleacă.

Luntrea se �fărâmli. Rămâne bietul
om numai p e o scândură. Valurile
e rau î n f riate, malul departe - se

u

gân dl a şi oreul nostru că de acum
nu mai ca'căJ piciorul lui pe pământ
uscat, ci va· fi m ân care a racilor
şi p eştil or. ijia întâmplare iese l a
faţa apel o & roa se!.

• Bună ,ziua I •

• M ult u tn esc l •

o m ul.

• � coate-mă, te

- • Nu răspunde br o&sca. • Nu
Scândura pe care te afli acuma, se
va răsturna în curând, Iar tu te

- Scoate-mă, le rog! Nu-ti v a f 1
degeaba strigă încodată om ul

vei îneca.„. •

- • N u binele făcut s� uit ă! • zi
ce broasca.

- Nu

v oi uita, cât voi trăii• răc
ni desnădăjduit o mu l nostru, • Nu 
mai scoate-m ă d e afci ! •

Auzind aş3,

st ri gă

pe s pi n area el.

a

broasca s'a alăturat

de scân d u ră, iar omul
rogl t

N an i apa, şi el căl a re pe ea". Sau:

, N i ci n'a ajuns la râu şi şi-a ridi·

cal poalele la brflu".

in tel ege,

Ca să se vadă că una îi vorbeşte

prostului, şi el alia

„ N u· I

\

spune:

primeşte în s at şi el întreabă

de casa părcălabulu " .

Prostului ori câte Iimurirl i - a i da

tot ou intelege, căci :

ii

geaba

„Orbului de

spu i că o să se fad! ziuă".

Şi : „C·o ţine de coarne, se uită, şi

tot s p un e că e ci ută ".

numai: „A

De altfel el

visa t că s'a înghimpat şi

umblă la picior legat".

Pe lume sunt proşti şi neghiobi.

pentru că : „Mintea de-ar creşte pe

toate cărările, ar p aş te-o ş i măga r ii ".
Intre păcatele

o m ul ui e şi

cliz:Jte

pe

cap•JI

de pe urma

LENEA,

ze ce,

şi mâine

da că

Şi

in ie

cA:zi . are; :satură
flămând :petrece„

·nu

rlupA asta
se -învaţă
ajur.ge: • De s ărac nici .unghii

n are la
�

vr em e de scllrpiaar.e•- Ori:
•E. î mb răc at . ca un nap din· .călcAe
pânll în cap•. S'a u: • Haina iul mai

mult afă decât f ată • .

Pe oamenii cu ghi n' on , cărora le

merge

rău, ii a rată cu vorba: • Fuge

de auleu şi dă peste oleoleo •. Dar
şi cine n'a dat peste rău,

nu

•Cioe

nu ştie

să preţuiască binele la vremea

n'a gustat amarul,

ştie

lui:

ce e zaharul > .

Omul lrebue s ă vorbească ş i să

3e po art e ·· după s'tuaţia şi
lui, căci:

vorbs, ori

v orb eşte

• Ori te

rangul

p oartă cum tl·e
cum ţi-e portul•

Altfel, poţi avea nemulţumiri sau o

scă de re a cinstei de care trebue să

te bucuri intre oameni, fiindcă: , Po
pa cu opinci

lncălţat,

de puţini e

are şi calităţi, printre care vrednf.

ajute, şi de a ceia zice : „Când dai

o m la

„Cap de- avea, n ' a ve a, nu ştie; dar

şi-a cumpărat tichie·· Ori : „ Caută

picioarele•. Ori :

c u co an ă mare, care n'are de mân

· p e sân. căd

f/!t!.�'!.f! if!!f!T (rţlgt ca flu/uTaşl ţdJ.madtJ
Ptntinsal cdmpalal pustiu şi mofWT4t.

că prostul nu-şi dă
în jurul lui, zi ce :

, Găina

n evo ia şi ,

care românul crede că trebue

Dacă se

ce·i

ca :

ascultat . _

din vina lor ori din vina altora, pe

plută

Ca să a rate

seama de

Omul risipi:or este

când s e vede ia grămad!,. ,rAcâe c u

căr ei a el are multe de su ferit, şi în

Printre oameni sunt şi

şi credinţa

„ Cine ou- i la nunta l u i aca să alt ul
'
1· oacă mireasa"'

Fiecare hiară îşi găseşte

rău, .te îndeamnă : ,,ră-lf cruce mere

Sfârşi� de iarnă

·

din

i1

sării tup!

Zice ea:- · Omule! l!u am

sll le

primul rând de

foame :

„Len ea P.

care". L ene şul poate fi c ât de m11re
şi de

voinic,

dar

ce folos, clici :

„Plopul e destul de mare, dar poame

pe dân sul n'are". Şi când al ţi i sunt

în toiul trebii, el îşi perde vremea

de geaba: „Toţi prel'.Jtindenea sa pă,

el duce câinii

la a p ă

'. Ori :

„Taie

U n viJiu dăunător p ent ru român u l

frun:z;ă l a câini".

Românul însă n'are numai păcate,

cia e mult preţuită :

• Nimeni nu întreabă de casa fru

mosului

de

ci

casa vrednicului . _

Omul vre dn i c e harnic,

de dimineaţă

şi

pleacă

se scoală

la

lucru,

căci; · Cin" se scoală de dimineaţă

departe ajunge " pentru· că : , Un
plăteşte cât trei

. ceas al d i m inefl i ,
după

prânz '-

e cu

Omul vrednic

nostr u e şi BBŢIA, de care - dacă

bă g a re de sea mă în orice împreju

căci : „Betia o vindecă sapa şi lo
pata'·. Despre betiv zi ce : ,.Mustăţile
îl c au t ă a o al ă' ', ori
„Sa afum at

ceasu!•. Şi

s'a înrădăcinat în el - nu mai scapă

cu luleaua"

neamţului".

sau

„A

h.:at

luleaua

Ca să ne arate

efectele vinului
asupra omului, z.lc.e : , . Vinul face pe
i!rn.i<i_ '1<!��v„ P.e .;iunlli cu mâini.

pe olog i cu picioare şi pe o rbi cu
ochi". Ori : „ Vi n ul bun şi nevasta

frumoasă, sunt două otrăvuri dulci

pentru om". V in ul e înşelător, căci:
„Tu -I bei pe dânsul, şi el te bea
pe tine".

Şi dacă bei mult şi des,

vinul te dă de gol, căci : • Tu-I bagi

ia maţe

şi el ese în faiă ' -

C e s e a l ege d e

beţiv

năravului său, se vede

• Să bei

până

ţi.o

de p e urma
din vorba:

eşi părul prin

căciulă şi cămaşa prin ismen e • .

Nici lăcomia, mai ale3 la mâncare

n'a scăpat de ochiul ob ser vator a l

românului: · Gura omului e iad , cât
să-i dai, tot z!ce ad' . . Şi: • Un ne

_

bun mânân că nouă pâini,

ne bun ci ne- i d ă .

d a r m ai

;1propii de mal. Uite colo e u n bou
Să I între bă m. Şi dacă va zice că
binele făcut au se uită, eu ţ'-ol da
drumul pe mal. .. Astfel îţ i dau dru
m ul in a!lă.
Se apropie d eci broasca de mal
L a mal p ăşte a un bou care-şi aştep
ta sfârşitul; căci era slab de prăpă
d i ! numai oase goale.
- • Boule• st rigă bro&sca. . f ată
eu vreau să fa c un bine omului a
cestui a : spune. mi lu, binele făc u t
se uită, ori nu se uită, ca să şi u ce
s ă fac c u el l •
- • Se uită, se ui!AI • of!l!. boul.
· Căci eu · e ra m bun la tinereţe, când
eram în p utere şi făceam slujbă la
jug stăpânului meu. Dar acuma,
fiind
bătrân şi sl ab , mă vede\i
d- voastră în c• stare m'a aruncat ! •

https://biblioteca-digitala.ro

ra re , căci:• N'aduce anul ce-ad uce
· De unde nu gân1eştl

d e acol o sare iepurele •

Omul nevredni c : •Până se

încalţă

soarele se înaltă, şi pân'se găteşte

•El

soarele-asfinţeşte • .

Şi dacă-i aşa :

iar : ·Sărăcia de el se jiae, ca pulbe
���. d u�ă câine " . Iar d acă pe lângă
t ră e ş te

viată

cârpită cu ajă > ,

asta mai e şi fud ul , îi zice

ce n'are

de

;

cercei urechi,

•.După
umblă

s ă - şi cumpere două perech i . _ Sau;
· Capra de râie coada-i picll. şi · ea

tot sus o ridică•.

Venind vorba de dragoste şi ură

două se nti mente care- şi găsesc de
o potrivă loc în sufletul omului,

zi ce:

• De dr ag ce-mi e. !'aş i băga d e
p ă r ia sân• ori : . Ji stă ca u n gu
noiu ia ochi u • D� femeia care ou- şi

Iubeşte bărbatul, spune: · De locul
bărbatului, joacă în ca pul satul u i ' Căsătoria

uneori îşi

î m po triviri le el. căci:

are şi ea

•Moarte fără

bănuială şi nuntă fără căială nu se
poat e > .

(Urmare

hi Nr.

viitor)

· Auzi, o mule?• zice broasca.
, Să ştii că te dau în apă!,

- • Nu l NuJ. strigă omul, să mai
întrebăm pe ci n eva; poate al do:
lea judecător să fle milostiv şi mai
drept ! • .„

Broasca s'a milostivit şi s'a dus
mai departe, tot acum pe lângă mal
Dar intr'un Ioc zăaea un cal gata să
moară, un cal b ătrân.
- • Calule! binele făcui

ori

nu se uită? Ce răsp un s

se uită
dai tu

t a în tre b a re a asta?• întrebă broas

ca.

- Hei!• In trebaţi-m ă pe mine.
sărmanul. .. Că eu îs pă\it„. când
eram în putere şi t ră gea m la ham
cât trei eram bun l a stăpfln-meu„.
Acum insă m'a a run cat aici, p e

asu
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Viaţa e o şc,oală în care, atât oa.

menii luaţ în parte, dit şi popoarele

învaţă multe prin experlenja lor pro
prie, pe care, după

ce

le folosesc ei

înseşi, le lasă moştenire urmaşilor.
Dar dacă viata e o şcoală, ea e

în ace!aş timp şi o luptă

pentru

trai -

- lupta

în care învinge cel

ce e mai bine înzestrai şi mai bine

pregătit.
De altfel luorul acesta se adeve

reşte nu numai î n viaţa oamenilor,
ci şi în a celorlalte
Din

desfăşu"rarea

vle)uitoare.

vieţii a cestor

veţuiloare se vede că atunci când
au apărut anumite specii, ele au

avut d e luptai , cu mediul lnconjură
lor - lupta de adaptare, cum se

zice - apoi cu 2lte f1 in\e ; şi au toi
pierit indivizi �in acea specie, pân�
când �xperienţa adunată din gen �
. le-a pus a-Ş.I asi
r a)i e 10 generaţie,

gura traiul m al departe.
lnvălălurile căpătate d i n experi
entă S-! !r3nsmll la fiinţele inferioare
sub forma de instincte, adică glasuri
i n ăscute, care le strigă primejdia de
care trebue sa se pazeasca.
Şi ca să

luăm un exemplu aproape

Je noi, ia gâpdill-vă câtă sumedenie
de şoareci au trebuit

să piară, până

ce experienţa trecută în instinct a
făcut pe urmaşi să se ferească

de

pisică I Şi iarăşi, câte păsări au tre
buit să cadă pradă uliilor, pentru

cele de azi, la vederea lor să
dea alarma şi să se ascundă I
Acelaşi lueru e şi în viaţa oame

ca

nilor. Câte ciocniri n' au avut loc
între i ndivizi sau g rupe de indivizi
din d i ferite motive, p e urma cărora
au pierit unii şi au avut de suferit
alţii. Şi de aici, cei cari au pătimit
sau cei cari au văzut ori auzit pa
tima altora, au tras învăţătura, pe

cue întelepc)unea lor a îmbrăcat- o
într'o anum1t!ă haină de vorbe şi a

wmunicat-o •apoi altora.

Venind la poporul nostru, obser

văm că intelepciunes lui se arată
intr'o mul\!m� de proverbe, maxi me
şi zicători, �rin care el judecă şi
caraclerizea1lă situaţii, fapte şi apu

cături, dând ·dovadă de adâncă în

ţelegere şi c.unoaştere a oamenilor
şi împreiorătilo r.

Neamul nostru prin aşezar�a lui
aici la porjile răsăritului, a fost me

reu în calea , puhoiului de năvălitori
şi atunci românii erau nevoiţi să- şi
lase căminur.ile şi avutul şi să se

adăposteasdl în munţi şi în păduri.
Şi din această înfrăţire la vr<!me de
nevoe ş'a

născut

frate cu românul".

vorba :

„Codrul

puhoaelor, ei se
întorceau i arăşi la vetrele l,1 r şi - şi
refăceau gospodări ile pustiite de
unde vorba : „Apa trece , pietrele rămân". Pentru a arăta prl mejd! a pă·
După trecerea

trunderei
ales pe
a zis :

străinilor la noi - mai

timpul epocei fanariote -

„ Fereşte- te Române de cui

străin în casă", iar relele pe ceri au
avut a le suferi, le-au

p

arătat prin

vorba : „A crescut şarpele la sân ".

Pentru a zugrăvi e cei ce se pu n
în slujba strămului şi-l aju!ă, zice:
„ S'a făcut coadă de topor", iar când
vrea să arate că românul mun ceşte

şi altul Îi la rodul, zice : „Boii ară
şi caii mAnâacă".
C u m pe vremuri erau dese schim bil rile ta domnie şi cum aceste
schimbări aduceau o înrăutăţire a

spatel e

lui cădeau,

.a

„Sch:mbarea dommlor, bucuri 1 ne-

bumlor".
ln prfvinta legăturilor dintre oa meni, vedem arătată prin proverbe
o adevărată linie de purta r e pe care
trebue s 0 alD<! ci neva faţă d e semenii lui. ŞI cum oameni i se apropia unii de aljii prin vorbă, aceasta
trebue spusă cu rost şi când se

cuvine, căci : „Vorba-şi are vremea

ei, şi nu s'o trânteşti

U N

Şi

apoi: „Limba îndulceşte, limba amă·
răşte " , iar : „Vorba dulce, mu t

D acă au ştii să spui vorba cum
trebue şi când trebue, îndată a azi :
„ Nu vorbi pe de-a'ntregul ca baba
chioara, căci se găseşte vre-unul
de-\ i umf l ă ceafa de pumni şi spatele
de ciomege". Şi cu ele rămâi, căc':

Aveau
noştri

când vrei",

şi epoi : „Umbutul n'are cine să-l

popoare

asculte, şi el spune îndrugă multe
parc'a mâncat p! ;ioare de găină şi-l

râcâe ia inimă".
Cu vori>a spui şi lucruri serioase
şi glume, şi lucruri plăcute şi su

părătoare : „ D i n vorbă'n vorbă iesă
a devărul" şi : „ Di n vorbă se face

fapta, şi din faptă vorba". Ş1 pentru
că de multe ori : „Limba tae mai
mult de cât sabia", de aceia :,; Pu·

spune ce ai în dăsagi. (igane?
nişte ciocane,

răspunse el.

- Dar dincolo ce ai ? 1 iganul care
minţise. la a doua întrebare s'a
fâstâcit, şi luându-l gura pe dina

inte, zise : altă �âscă. De aici vorba:
„ Altă gâs_c ă'n ceia traistă''.
Unii

oameni

au

năravuri rele,

cari suni molipsitoare şi de aici
învăţătura : „cu şchiopi într'un loc .

ne-ţi frâu la gurii şi lacăt la Inimă".

de şezi, te înveţi să şch opătezi"
Sau ; ,cu păcurarul când trăeşti tre
bue să te mânjeşti " . Dar năravul e

mele să-ţi fie ca sarea in bucate",

şi deaceia :

Dacă g!umeşti cu cineva : , Glu

căci : „Nu e meşteşug a găti mân·

buruiană rea de care nu poţi scăpa
(Cortllnuare în pag. n-a)

Înflorise- odată....
a

Invliluiji lntr'o iubire c ldli... ne spunem multe'n nopjile târzii...

Plecase Flii-frumosul din poves te... ş'alât îl plânse ochii viorii...

Iar când s'a'ntors... Ileana Cosinzeana, deabea la cunoscu i de bucurie...
... Şi cili de dragli ji-i povestea asta, d ar toi mai mult !mi eşti lu

dragli mie...

.
M'a unnliril iubirea ta curalli . .. şi m'a cuprins aşa ... un dor p!igân ..

Un om stingher, s trein de toalli lumea .. n"am mai pulul o clip li sl rlimân.
Ş'acum la vatrli când le vlid aproape... invliluitli•n rumene vliplii ...
Mai reg l se sc târzie primlvara ... ce întlorise-odatl
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in ochii tli...
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ioţeleaptl

70 lei
•

t30
80

•

str.l mo�il

,c! o minte

sat.

noştri

a

oe a

făcut

dacă

săa!.

să avem

cootactnl

.şi

ia

ne pnoe alături ca celelalte

oe-a

silit .şi am f!cut

fiecare sat, că. a3tăzi
degetul un sat

şcoli

se poate

unde

ou

arăta co

există, tot aşa

no ştiu dacă poţi arăta cu dtgetul un sat
cu bae, că e.1istă.
Ne•oile şi necazurile s o fost prea multe

iP trecutul

şi prea mari

facă pe cei bătrâoi

să

nostru

s4-i

ca

se gândească

şi

ia' această direcţie. Când omul trebuia să
tr!iască îotr'un bordeiu, adăpostit ia cine

O minciună bine ticluită, plăte ş te

-,,la

părinţilor

oăznioţa de

ştie ce

m ai mult decât un adevăr". Şi :
„ Cu 0 minciună boerească, treci
peste graniţa nemţească" Dar şi

--Am

o vorbă

câad . spuacau

biserici ia fiecare

urmări p� gub1toare.

mână:

•

Dacă crediat.a oestr!mutată şi puternici

a

său, fie în al celui căruia î le spune.
De altfel cr<d că mulţi ştiu ce rost
are m in ciuna in difu1te împrejurări
ale vieţ ii. O condiţie insă se cere,
s ă nu devi nă obiceiu şi să nu aibă

spune. adevărul se îmbolnăveşte".
ln tot cszul : „Mai lesne-i a vorbi
adevărul de cât mioclL•na", după
cum spune următoarea anecdotă :
Un tigan furase două gâşte grase
ş i le pusese în dăsagi. Şi mer gând
se tot irăndea re mmciună să câr·
pea scă de- I va întâlni vre- un român.
Şi cum se gândea el aşa. iată î1
esl în cale un român cu 0 bâtă în

•

•

G O L

săn.Atos•.

lui şi ne3devăruri, fie în interesul

�

•

toasă, na poale să fie decât intr'an trap

„Băli.ia şi ocara nu se întorc nici
odată ".
Câte odată omul spune în vorba

„

•

de
Dr. L ARTENI
Spil. Unghenl-IaşL

aduce".

văgăună de

oaturl!ll era

frica

cotropitorilor,

cJ. no se putea gândi

cam să se salveze pe ci

decât

şi ai săi

şi co

brumă mai putuse lua cu el.

i ne spune minciuni : , lşi mânâncă
credinţa ca ş1 ţ•ganul biserica". Iar
scoş .YC>�.b� �d mincinos din deprindere : „Când

stării românului, căci toate birurile

pe

d i n sare".

•

•

�boftameftful se pllf•ff• lnainfe
•nuftciar1 fi reclaMe tlap• tn•olall.
•

Sub. conducma onol comllel al SoclelăJll Cullorale „lullu A. Zanne" din localllale
care, c i a o potrivi

funcPonOrl
lnsUtufU • •

•

' Apare de două ori pe lună

DIN ÎNJELEPCIUNEA POPORULUI

ABONAMBNTJ!: :

Pentru pluvart •• eleTt

Astăzi când

ne afirm4m

ca popor, nu

se poate spune tot aşa. A.stăzi ne place
să n e facem

o casă mai frumoasă, cu

geamuri şi o.şi mari, s1 ne îmbrăcăm

o haină mai cl�gaotă şi m3i mândră,
ou oe place

tropul D<•stra.

să

oe iogrijim

tot

aşa

dar

cu
şi

ŞI când !i(e iotâmpl! că'I aduce pe uool
nevoia la spital şi trebue

I

sj_I

cureţi. ci

noste altfel. oa e rar
ng ,„ r
câte

Demonie

�

o femee

9d' poi

Doctor

numai mortal o'are păduchi • .

şi gl·

Şi când intri intr'o casă do tari

seşli pe

braţe şi

tatl sau
aozi

au:sl

când

mami c'an băeţel

zicând

.stăi

că \i·am găsit un păduche!

ia

dragai

nn-1

cap•,

tot aşa ca şi cum i·ai zice :

io

tatei

stăi dragnJ

tarei să-li şterg lărămitnra de pâine depo

barbă.

Toţi acei care s'an perindat ia fruntea

gospodăriilor noastre comunale

.şi jude·

ţene, se vor fi gândit ei la multe
sănătatea oamenilor ou prea
prin cap. Războiul din
fost o lecţie,

dar

le·a

la

trăznit

1 9 1 6- 1 9 1 8 n e-a

căci dacă

s'ar

li găsit in

fiecare saf câte o bae, n'am f1 avut atâUa
morţi de tifos exantematic, cât n'am avut
de gloanţe şi obuze.
N'a

fi

populară

el

chiar

că

omul

adfvărat

se scaldi

zic§toarea

numai

la

naştere şi la moarte, dar aici tare departe
oa suntem de ea. Şi cât bine oa i-ar face
unui biet muncitor care venind seara dela

amestecat co ţărâoJ, daci alături ca cete

munca câmpului, truiit şi plia de sudoare

Z camere, noa o.ode îşi primeşte musafirii,
alta unde locueşte

şi-şi pn:giteşte

mâo„

carea să se găseascl şi o mici cămăruţă
oode aşezată o cadă

de

lemn

să

pno!

câte-va căldări de apă ferbinte şi să se
spele ;

odihna

i-ar fi odlbn!„

miocareai

mâncare, şi puterea de muoc! a doua si
mal mărită.
l i sfătu•şli să facă casă ta aliniere, să
fie mare,

frumoasă.

d a·r

n · Jaşi să �tea Şi CU Viţel
şi să nu-şi aibă o cadă,

in casa
ori
cum

Ctl

aceia
cloşcj

işi are an

lighean de spalat oalele şi paharele, dacă
ii are.
� un go1 în

a

mai fruntaş până

:castă

direcţie

dela !:C)

!a cel mai sărac.

(Conlln uore ln pag. li-�)

Mierea ca hrani şi ca leac

rp

l

re

a prăsi stupi cit de mulp, giudlodu-se c!
depe hotarul fieclrnl sat s"ar putea briai
mii de stup� ca aduc, reamintim, belşug
şi ia semilultari.
ln lipsa de stupi, ia fiecare sat se pi erd
an de an mii de lei şi aceasta numa i din
aeştiinla şi ae pă.!aroa ooastr!.

ri

VICTOR AL.

Reviste ş i ziare primite

__.__

la rtda.cţia'

aa ob lnal premU

ţ

Eogtn Y.

Popa,

ctlrora li

notar

ŞllUua- TaiDva

Manta, tlt•
•'a

dOtld

cdrţl

fromoase de literatar4 1i abonamentul
g;aJalt pe jamdta
k dt an.

torilor de auh.

janeta

Prtmlal III faji _(lbţuroi : d-l"�"'
Mlh'lile•ca,: lnvtJţiJ/Dart Do<U1tl·
FtJlctu li d-nU : 'ţi. ApostDlltle, ag,t
c o,
O. M. Ionescu,
84.Tlad; Oh Ohtof,6hla. tlt• RoFfeşll
Fdlcia; D. CrtJt:iaJr, •lt• Huşi ; 11 P.
Sptr/dOn /Tl6tr,
cdrora U ş'a
oferit afU. o frlutwaad cam de Uterrz

. ORA/UL SATULUI'

sfert de
na le- iz

tartJ li an aboiuunetd
an.

gratuit

pe

an

Condiţlanlle premialul I

•atls/tltat n/llunl.
.

.

Cu acest namh lacepe o noul! serie de
probleme, gb lciton şi farade.
Ce rude er1a ?
Un om lntilaeflt na car cu bol. ia care
se aflau : aa b!rl>at fi o femeie
Omul •I,.. :
-,Buna. ziua blrbat şi aeT&sti".
l'emeia rbpaase :
·-,Mnllnmim dnmltalel.. dar nu suatcm
blrbat şi DOYasti, clei mama omului
1cestuia este ooacra mamei mete•.
Co rude orii femeia cu b.l batnl ?

r

011.lcltorl
I

.Am ua .om :
Şade fi bate
Şi-arat! şi 1paae
Dar DD mioincJ.

li

Am paţro Hrioare
laţi şi 15prieteloare
Toati ;viala fug
Şi au " ajung.
III
Cimllicl, cimilea
Ocolesc lume• C'U ea.
Or.iblţl-•.l cu �slegltile şi trimiterea
cupoanelor, •eţl Ir). cu aceasti tragere,
cele mal frnmnase premii ia timpul crizei
de u).lzi.

Cupon i de Jocuri
No. 1

pdnd

60

Ab1n.a�ntrd la sate tslL de

Victoriei Nr. 34

I

,..,;s
, 14 de tv1rura

/â. Redacţia şi adminislTafia : Calta

pentru popor.

alt , 'Ofa,canl-F�lcia;

s4rtad..

pninit

,SA TUL• revisl4 d• culturd p•nlnt popor.
lei anual. RtdtUţia şi ad
minis/raţia, Prtl. Po/ond Nr. 17 Bacureşli.
Este o rl!llis/4 foarte bogatd tocmai in
uaa lipstşt< ciJ.rlu.T1n1or dda (tud.
Pentru aceast4 o recomand4m tuturor ştiu•

şi

/letal Bdrlad,

oft'rll c41e

s"au

.4bonamtntul 80

d·nli: �. Popa, lnvlJţiJtor Şaklta· Tu/ova,

C.

acesl.d foi

tn. prezent armdtoartle reviste şi ziare :

la tragi.Tea ce ş'a f4&at ln ziaa de

c.·

GLfNSKY

Jn,..AtAtor

Premiile 1i oremiabi foii „filaHI nemn"

25 /anaarle a.

Ştiri şi informalii

Odioio•ri. pâ.Di a oa. se şti do pcngA�
I Ziua d• 24 lanuarie s·a sdrbdlorit în
t1rea zaJ:tlruJoi, mierea &Tea o trece re
{Ocalitate CO:n foţi anii.
mare �i _chittr acum, a�ând miere, uu am
la Tedeumal oficiat la bis�rk4, a.a laaf
li sil ill s! dim banii pe zablr. Oe mare
parte Iod/< autoriidţile.. fwupona.rii primdrid
folos e mierea, iatrebuinţat! fiind şi ca
ln frant. cu d-l T. Laca. puş•d. comisillnti
lea c . Pe 1Aagl cil ne scaiefle de multe
intuinuut ; lnlr•K co al lnP4(4/Druc, ln
boale ce s"ar iri ia Impui nostru şi al (runl< ca d-l Ţabdrd directorul 1coald; d-l
Ba/an,
prtştdinlLI< socitt4pi calllrl a/e locale;
. animalelor. Cu ajutora.I el s"a riadecat
ch iar fi di fteria şi a•ghlua, acoştl Yrlf rtprtztnJanţU bdncU populau; rtpuzentaitp;
ptrcepţiti, etc.
maşl do moarte al copiilor.
I O mare rug.lmiate: Rugim st!raitor
ladulciad ca miere zeama florilor de
persoana ce are întreaga colecţie din
soc fi de teiu, atât de bual · contra tasei.
re.ista , Uuinrsnl Copiilor• pe aaal 1 9 3 1
cam şi zeama Jlorilor de muşeţel. contra
!A n e coaiaoice la redacţie, dop.i care ya
durerii de stomac, dobindim no leac foarte primi o s c r i s o a r e dia partea ooastr!,
e.1:piciadn
· I co neyoie avem. Jo schimb va
prelins.
primi o frumo1s1 recompeosJ.
Afar1 de cele amintite, ma.Ito boale SllD I
I Orltt articole, pablicaţianl, abo
la oameni şi la Tite., cari se Yindecl cu
miere şi e )acru de sine iateles să s e
namente şi orice corespondenţa privi
Jutimple astfel clei adaaat! lilad din zeci toare la aceas/4 foaie, st vor trlmiJt
şi sute de soiuri de flori, ea cuprinde P•
dac ia fi administraţia foaltl
multe materii Yiadecitoare.
. Olasu/ Nostra• com. BiJuştl jadeţal
Puterea brinitoare şi Yindecătoare a
Fdlâu.
mierii, încă trebuie si indemne pe plugari

la Tec.blme oamenii se nutrlaa mal alei
·ca lapte, mien şi [ alt• asemenea miaciri,
pe cari ni le imbi'e firea de-a gata şi cari
cuprind Io sine tot
felal de materii br.l·
nftoare„
Istoria ne spnae, c:1 nameail din ncbi
me eran mal paterulcl fi triiaa mai malt
docil DOI cel do uthl. Una din canzel•
putorii fi triinicle lor, M c;redo fi cn toi
dreptul, el a !ost ,foiai l�r do a so nutri.
Mnl!i aaut do �rero, ci m!nc!rilo dia
zilele noastre ad.Soa g!.tllt ca prea mult.li
miestrie. mal mult strici decit aj atll sto
macului (rluzel) fi slloililil fi deaceea ae
dau slatal sll no ibtoarcem iar!şi la felul
cel ncbla do trahi. ŞI noi Io dim drep
t•!• şi zicem ci, pe cit na mai se poate
s.11 no folosim de bucato mai simple şi
oerecam fi;eştl, cam sunt de pildi. mierea,
l aptele, ouile, etc„
Deci inleleplesc )ocru am s!•ârşi cui·
1
tivind stupi lu mbur! c!t mai mare ş
folosind mierea ca nutriment ia fiecare
ca.si. Mierea se mistne uşor, e foarte
b r!ailoare fi are · na gust tare pl!cnt.
Doacoea la unele · ora,e, ea so d! ca
antrimoot copiilor lu Inate zilele şi va nul
timpu l, când fi la noi se n urma astlel.
Oe altfel mierea este proţioas! un nu
mai ca natrem1.ot, :ci se mai poate iatre�
boiala ia locul ublrulni, (aUt de scump}
ia bAoturi, �· a.

Baaireşli I.

E o ret1ist4 scrlsd IJJUU1U pentra popor�
de o mdnd dt ,·olal>oratori dintre câ mai
buni marwitori al contkialui. O recomandt1111
"uAurvr f"du.lldur 4t c.:u11e.

.ISVORUL TAMADUIREI" foale ptntni
lllminarta poporu!JJi. Redacţia şi administraţia Str. Bogasitn ·Nr. 7 Hap. Abonamtnllll
60 lei

jrwncast arlicote. r.u
lipseascd din. casa !Ud unui cdr·

antuJJ.

AutUld foaie, ca

trtbat sd

turar şi gospodar dela

sa/L.

O'lfan populaT ln
clunat cultur<i Dobrogtne. Rtd,ac(ia fi ad
ministraţia su. ScarlaJ Vdmav Nr. 67 Cons
tanţa Apart ln fi.cart DaminicrJ. A bona
mentul ·500 lti anaal

,MAREA NOASTRA•

• Publial f
rU111#ast tutico/e, dar şi mu&
potzii. E o f
otUd muncd tkpusd tk di
rectoru/ ti D I Cruţia Dtlasdlişl< şi de co
laborolori.
Apreciem şi lduddm pt harnicii confraţi.

rum

,OORJANUL •

mapuni,

organ

dt

culllud şi

infor

diredor proprietar Jean Bdrba/escu.

Redacţia şi

adminis(Ttz(ia str. Unitei Nr. 93.

Tdrgu }ia. Abonamentul 150 lei anual.
E un curagios ziar, cu arti.coll inttresanlt.
Aprtcllm mll.lt munca. harni.adJJ.i dirulor.
, CA TEDR.4 • ziar didactic cultural. Redat:(ia şi adminis/Taţia str. Caza �odd Nr.
45 Oala(i Abonamentul 100 lei amuzi.
O publica{i• foarte bund pentru serbari
fcolart şi cercuri cullaralt.
,SCRISUL NOS7RU• revistd tit•rard
Apare lanar. E singura revistd liJ.erard ce
st menţine ln Ma/dolia. Directorul ti D-l.
TuJoveanJJ., cu energia şi munca ce o depune.
a adJJ.s"o ln anal III Abonamentul 100 1,;
an"al. RtdlU{ia fi administraţia B·dul Epu·
mvw Nr. 42 Barlad.
.PRESA" O'lfaTI indtp•ntknt pentru apd
rarta inUre.stlor argqene..

E un ziar cu. articole inkresanfe Dirutor
FJUfund. Abonamtn/ul 200 lei anual.
Rtdac/ia li Adminis/Ta(ia Str. Ştirbei Vodd
No. 70 Pittşti.
Cu aasu rtvist. /Î ziare face schimb
regulat ziarul nostru
Vlad

ţ

I Societatea culturală • Iuliu A.
Zanne• din localitate aduce cele mai
călduroase mulţumiri D-lui Anton
Cartu, în'fă\ător la scoale primară
din satul Viltoteşll-Pălciu pentru
prellosul ajutor ce a binevoit, să
dea acestei societăţi.
fapta d-si.le poate servi ca cel
mal bun exemplu pentru orice cllr
turar.
I Strbare Şcolari! La şcoala primari

din comuna Şuletea, jud. Tutova a a�t
loc to ziua 24 l a o ari e a. c. o fromoas4
serbare şcolară.

u

După conferinţa despre : .iasemo.itatea
zilei•. au armat numeroase recitiri patri·
oti ce şi bailii# coruri şcoJare ş;i dansuri
naţi ona l e executate de elevii şcoal ei. (se'a
!elege c! Hora Uairei. a·a lip•it) .
Elevii cursu1ui • s
!. upra- primar • au Jucat
cu rice ere comedia .Mana Vacilor• de
Th. Sp eranlia. Asisteola a aplaudat iu repetate rânduri
pe micii .,.ertişti• r.lminind muJţamitl d�

p

p

prodacţiilo �col�rilor, îutr•

dia loguril e.

can

iatrl ş1

Poşta reda �

D-lui functt

Am
(!rl •it cole doui abonamente. pentrU care
vi aducem cele mal cllldaroasa mnl!nmlri
coutADd mult io-rillor-pe sprijinul dom
oieiYoastre.
D-lui I. M. C/Uchifd lnv. Oiu
Ne·a
mişcat in chi deo•ebit frumos�I cest al
domaioi•oastre, de a doua dia partea b!a
cil pnpnlare ,Oroze,ti" 500 lei pentru
aceast! foaie, plas no abonament
V•li fi UD simbol pentru toţi coudnc.l
torii de instituţii şi cel mai bo a prieten
al nostru.
f'rumosul gest vi onor.azi ,1 •! ada·
cem cele mei ci.ldaro1se malţumirf, ru
giada - •i ca ,, pe yfitor sa •• daţi con
cursul moral fi material.
D-lui Cons/. Or. Chirica, Moscu-lovurlai.
Cu toate sforţlrile ce le facem, ni· e im„
posibil a scoate doul numere pe Jun.I.
Sporim ia vremu mai bune fi total va
fi pe placul nostru fi a cititorilor.
Articolele •or aplrea treptat

C.

Dianuzndy-Bat:1'rtşti.

rcani.

p

ri

D-lui N. Popa /nv. Şultlra. Mnllami m
frumos. Vom tnmite ngulat gazeta. locui
torulat despro care ne· aţi scris. Mai trl�
mite·ţi asemenea adrese, numai sl ou
trimitem ziarul ia zadar. Vrem, dop! .cnm
a ţi spus .fapte, oa vorbe• Mica dare do
scamă merge la informaţii, pentru a arita
munca co o depun anii dascalf, cari ne
pregi.tesc bioe tioi.ra generaţi�, ce Ta face
fale României de m in e .
�o citaţi promisi unile.

â
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I Ollslm în ziarul' • Marea Noa
strii> din Constanţa, urmlltoarele :
Cum va fi anul 1 932
·
Pnzicerea unei feŞetice.
,O mare • daraveri• politici va fi
anul 1 932. Apoi neaşteptate vremuri
grele. lnsA nu poate fi vorba de
răsboi, totuşi vor li vllrsllrl de slnlie
ln lume.
lfomânia a sll . aj�ngi de două 9rf
mai mare pe cât este ; va fi chiar
inpirăjie.
Criza va mai merge aŞa' inel il n
sn. Apoi încetul cu încetul toate se
vor îndrepta şi poporul o s'o ducă
bine. Iarna va fi grea, clici doui
luni de;:iarnă vor fi mal straşnice
· ·
de cam au fost vr eodată.
Aşa prezice ghicitoarea :. · Zâbela
Macovski din Iaşi. (Ea a mal prezis
rllzboiul mondial, lntoarcerea în jar!
a M.S. �egelui Carol li şi altele").
Cine ştie ... numai ziua de mAfne
.
va decide.
I Stlrtttm lnlrebaţl de mulţi citltorl
dt felul cam treba• st2 procedeze pentrrz
a face plata aboRar;.entalul.
Rdspundem : cti streinl dt locali/ok
vor trimiit banll prin mandat poştal
pe adresa foaul. fle pe "" an, fi pe
jamdtatt, dupl poslbilllat, Iar cel din
apropie1e se pot preunla personal (a
d l O. Mku, administratorul /oa/ei.
I f'all de grcutlţil e cu care lopt!m, su�tem
ae•olli a aaanja el pe •lltor oa •om mal

putea trimite foaia, dedt numai celj>r
abonaţi. Acesta e nlllmnl unmlr ce-l mal
patem trimite şl la citJtorll catf Dau
·
p1ltit abonamentul.

D-lui A. O. !(josu. inginer.fa#- Am pri
abonamentul domnleh·011stro. peatru care
•' mulţumim in cb·p deosebit -?1 suatcm
ia a'teptarea ,1 a articolelor ce aţi bine

ţ<VJ. „ t.t 'i!{IMl!.\tt,
'
nghenUa,I. Aflep·
D·llli vr. I. Arieni, U
t!m cu aerlhdaro a rticolele promisa.
p.w A. Âllrt/ian, l«o. l'aa rte frumos

9 ani, au· se prea g!sesc copil, cari
s! la tocul şi s!-şl 9'1earn! fra1edel•
dia partea

de

mata ,puişorule".

La

•.lrsta

giodarl ia •ersuri.
Dar ziarul nostru, o pentru o al t! lamo
de cititori.
Poezia mata, te sf.ltuim s'o trlmill la
o re•ist1 de copil, clei a v:em : .DimlaoaJa
copiilor', ,Ualyersul copiilor•, etc.
Mata. oa t• descuraja ; scrie malt, cl�l
, acenicia. te Ta f ce ua om de talu&•.
O.lui Victor OWisky-Huşi. Am prliqlt
manuscrisele, peatro ca
fi mulţuajm.
V"a aparo numai uaoJ, dii:i cam.A el ca
toate •forţării • nri•fe co le facem, ni·•
Impasibil do·• scoate ziarul de dou.l ori
pe luuJ.
Domnişoarei C. C. Mdndrtş . T -·• Mal
mult nu sit pa to.a, ca toate sforfirile.
Ziarul fi merge ioaiale.
Da_. ,toate se •or aita". dop.I cam •li
spus ID scrisoare, dar.•. • uitare: Jo r�cht·
de'n scrin cu mina el cea rece , a s1a an
pnet.
Acelor co no ia!cleg eroismul �I moaca
le mu1ţamlm, far domnJeivo1stre aseurenea.
D-lui V. C. V.li. Da, foarte frumos din
partea domaieitalo, ca 'a anumite momente
cauţi s'aşternl dore
ta t'ersari.
Dor,
mi te·mi sl-ţi spoa cite•• rt.n
duri diatr'o scrisoare a •alorosulat nostru
scriitor ie�ao d. Mihail Sadoyeaaa, seri·
soare co am ant fe ci a s'o primesc
acum yreo 3-4 ani ia urmi, la care prin
tre altele, spunea : .fiecare scriito� are
neToie de o ncealde mal acarti on mal
lungi, dap! lmproJar.lri "
l!I bine. ucoalcla domaioitale trebno s"o
coaucri cititului cu atenţie a c!rţilor �l
Iacei iacei '"' ajunge s!-11 clarifici saRt
•
tal ş sA ţi dai seama de puterile proprii .
D eci... yoia l, rllbdare şi cnraj .
MICU DELABASE!ŞTI

•
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reă

per

D-lai I. Pr. lnv. Am primii poezi ile.
Aglomeraţia maanscrfselor ne face s.i ou
vi promitem nimica.
Dar ..• o miri. ochire asupra lor: pe
lângă .ritm" de care sunt cam �r�te
poeziile domoiel•o1stn. mai e, ci. c1t1od,
mal ales pe c ea diotli • ContempJ1re •
si mtim - firi a nea - mireasma dulce
a poez·ei lui emioescn.
, Bitrlae,e• e bani. ia general, dar e
mare.

1� Februarie 1932.
Dar... vom reveai.
M.
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Nea•&ad gtr1at fespoasabil, fiecare rispa ode de ce .acrJe

La urmă subs,mnatul,"am aeos ID rel:ef
i ateJ esul rea� al ·piesei jucate, mn.Jjamiud
tuturor cari au lua t parte IA sbbare ml·
ri ad pria acea.st! curaj al fi lni!latiYa
proprie a efe„ilor şcoa1e1.
·. N. POPA'•lllTilţ.ltor
.
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..•

Î
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Atiltel umorilor. 111tnral!

�Jiktl JI Janaarie 193:/. s'a ţirwlpri
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T o v ă r ă ş i a .-.
ldeia de tovădlşie, este

nlscută

odată cu individul, ia oameni, ani
în toate veţuitoarele . ori

. male şi

1,; 'şedinfJJ inJiJr/,4 , #,_�oara. fantta Mi_ �t de mici ar ii ele.
fraiJa4 ·li1Vdţdtoat1 'iJ;;tk
şti a ţirwt o ltqit
Am văzut că pruncul în faşă, dacă
dt ŞUinţi NatanzJe,id, d. 1//-11.
are ia faţ a lui un ak prunc, aceştia
Lecţia · bine J1rtdaliJ; ptrz/l1l CDTt i . s'a .
sunt veseli şi zâmbitori.
adus e
logii. .
Copilul chiar dela 2- 3 ani este
d.
/Jw
•.
7
a
6
d
r
d
,
prtştdinltlt
fn co'l/IMqr.e
·

.

vesti, cu multă tragere de lnimă la
adunarea şi construirea jucllriilor,
când îşi are tovarăş şi chiar când
sunt m � i mulii cu mult drag aleargă
a.cest sa6iut _
şi se joacă. · Aceşti copii câte odată
Şedinţa publică a ·lncepul la ora 2 p m .
se întrec la fapte, care nici oame
.qz un. cuvl1nt de d.eschidt1t rostii dt d. Ţa
nilor în vârstă au le reuşesc atât
bJlrd prtŞed. c�cu/al, care lnlr'un scurt ca- ·
·d e bine.
vilnt a dlii fnzmoast ,sfaturi ţ4ranilor ptnlru
Deci line- li minie, când începi
a..şi pldli datoriilt cdlrt bdnci.
lucrul singur nu este curaj, eşti
Aa urmai cd.kva cd.nltţe şi m:ild.ri. dupd cart
ctrculu{pUUazd dtsptt .Mijloacele praclict

pentru ·sporiTe_afonduiilor coRzitetului şcolar•,
dd.nd o strit de lndiumdri ln ltgdturd. cu .

·d. I. Ârltni, "rnvdttJtor Odgeşli, a vorbii despre îndoeinic· că nu ii vei putea sfârşi ,
,Foloaselt /ivtzi!Dt şi grddinilor dt zarzavat• .
perzi judecata,. urăşti şi lucrul ră
· DJ Arteni. a. W-rbit cu ma/I tnluziasm şi
mâne neterminat.
pe inţeltsui pâporu.laii dt!nd celt mai fru- ·
Când suni mulţi, deşi printe ei şi
moase - şi . llle mai pr�dkt lndrumdri ptnlra
slab!, sunt veseli cu credinta fiecare
puner"ea in _ vQ.µxzre a 1 f!.C�stor bogdţii proprii că tovarăşii sunt tari şi se vor ajuta.
climei fi sola/JJ( no,stru.
.. Credin\a dă curajul care în toate
. . � . mai u.r� cd.trya conJri şi redld.ri,
afacerile reuşeşte.
dup_ri crpi domnul b. Arieni prtştdini<le
Se zice că animalele domestice
.
Comitetului ck Coniţuetre - al acesi foi.
de orice spetă, când în napii de
printran. scurt cu11dnt· ci ardtdt frumoasele
'
toamnă au întârziat pe câmp două
suvidi .a _te a�uce dceOstJJ. foaie /dranilor�- .Nid an ziar (l.U sb-dbale tn casele tuturor s'au mai multe, stau împreună şi

cdr/urarilor, ca • Ota;ul Nostra. Nu e cdr·
.
·1urar din sa�le judt/ului nostru. şi .celt
· dtmpreju;,: edit sd nit dleascd aceastd./oaie
Scris'- anume· pen"tm popor, tn mijlocul. l�i.

rii�amn4

·
pe: toµ � o dii şi rdspd.ndi en .
lumeă â!rturari_tor. A'poi domniasa a citit

cefe mai hazlii snoarM ce l·ta gdsit prin di·

fetii� re.vis!f

dacă una

din

ele

este

găsită

de

stăpân, vin şi celelalte în s•t chiar

deci! ar fi ele din alt sat. S'a. văzut
animale apărându se contra fiarelor

sălbatece stând corp ia corp bătllnd
cu picioarele s'au cu coarnele.

prej şi iau· baoi mai multi •: Nu este
atât de drept acest cuvânt ; mun�
ceşti singur şi vinzi· singur. : .,
E ilrept că nu !oti 011.meilii ' suni

deopotrlyă la

munca cAmpulul cât

COLŢUL VESEL

· Cu danc:iul la vânat

O ciorop i nă s'a dus odată ' cc

d anci ul la vânat.

Şi

n'apucară bine

prin pădure că băiatul vede

şi-l strigă lui tlltAne.s11,:

un epure
' ·

şi în gospodării, to.tuşi trebue înlci
- Teti, teii, iatall cafea, şoŞOi
vărăşiti, numai acel care se canosc . ·baroi l
ca buni gospodari şi când lucrurile
lar : tiganu; dând din cap cu· pă
vor merge bine se vor îndrepta ·şi
rere de . rău, ii răspunse . oftând :
ceilalţi muncind la lei şi cel dlntăf

vor li pildă tuturor.

Este nevoe de tovărăşie absolută ·
la munca câmpului şi la începutul
arăturilor de primăvară.

Se ştie că înainte d e războiu, când

moşiile erau cultivate de proprietarii

lor.

boerii

aveau

lanuri

întregi

de grâu, porumb prea puţin, orz şi
ovliz. Poate dia aceste moşii lllsau
păşune de vite şi sll se odihnească

- BI, teii, teii, giaba şoşoi baroi

.dad nu e genti paloş sll Iacă fârtai-floşc !...

M i t r o p o 1 e aL
.

ţigan

Un

mergea

odată p e un

drumeag ·far ia urma lui venea un

preot călare. Ce-i veni în minte li·
ganului să-l ·necăjească pe părinţelu:
- Buna ziua, varicule I

.

viitor.· Apoi

- Eşti nebun, \igaae, varie ÎS ?
- Haolio I . doar oe-i fi Mitro-

mândria jării, despre care s'a vorbit

polea ?
- Nu, cioară I Du vezi că sunt

pentru grâu

pe

anul

de pe acele lanuri eşea grâu românesc

în pagiaele acestei foi,

�râu

care

ţara nu-l mai are azi pentru com
plectarea rezervelilr şi eyport.

Loturile de azi ale gospodarilor
s'ar putea Iace în parcele ·sau raele
dacurmezişul dealurilor care vor fi
cultivate în rola\ie cu grâu, porumb,
orz, ovăz, etc.

popă I

Ţiganu depărtându-se cu grijă şi

râzând cu şiretenie, ii �ise :

Ba, zo, popa eşti ? Io te vazui

La glava stuhos
La barba barbos

Am crezut, pă"rinte, zo

Parcela de mai multe loturi se

Că din puşcărie eşti

mănate numai cu grâu selec\iooat.
pe lângă c'ar av.:a u n aspect frumos

grâul nu se va corci (amesteca) se

scos I

Din .Neamal Romloesc peiatro f:oi>oi'•
do O. M �-

Cel din urmă sor

va bucura de . aceiaşi luminll, aer
Micile vietăti in special albinele
şi cllldură şi deci va creşte şi rodi
şi fllr nicele, de nu ar trăi in tovă
.
mai frumos · ca atunci când sameoi
răşie, sule şf· · mii ar umbla răslete,
·
n
�ar
,
pu.tea
lai;e
nimic,
dar
toate
grAu
între
porumb,
etc.
·
'mdnafDJf # Ull ilillloj.
·
laolaltă lrăes: şi fac minuni care
Apof aceste parcele s'ar putea
Ne-a pldcal monol�guf. • Ţiganul deputat• .
La drumul larg. ce pitre'fi coibtJ[it,
.
te
.
vom.
desvolta
ia
aceste
pagini
şi
-"' CorÎJrlJj· bine Coliâkise de d· ra tnv. janeta
. �ra ş; în cu rmezi ş, aşa cum arau
Sttl troiţa credinţelor. iU mal! : ·
t
t
pa(
e
din
aces
e
minuni
l
e
cunoaşte
MiJuiilţsC/l.
propropridarii, care arllturll. este
ftecar.e. .
Doar arlptle vtintul de i-aa sm ult.„
·
. Toate cd.n/ece/e billf a/tse.
.
· foarte folositoare semănăturilor.
:. '.; " D� co m-af! das 'ţ!e ltJJrgd voi•;. ,Ruga
. Să .nu ne depărtăm prea mult,
E mult de-alunel„. Pt la Sdnttl·
tlilizl• ·;11\� C4mf.Iil_ p1Ut· dt s4nge• . .vom , co�tloua scopul. cu. credîn!a dl. . Îllvără�il: lltAI _ IA mntn11.t �t �I '
· "Mlielli
· r a secerat, cărat şi treerat, apoi la
ne: a p14azt mai inoll.
.
·tot ce' nu . poate face unul singur
Pt aici mocanii . coborau spre şes
. vânzare este absolut necesară.
can r� nla
vom putea face totf laolaltă, mă•gl
Avutul lor ln tanni nenD.11l/Jrau,„
zis
un
mare
cooperator
c
Uşor
A
s
,M
şi
, 1411na _otrtJvild"
dmd·
otndu oe la uş urarea veţi/ prin tovtJ
a preduce şi e greu a vinde„ Dela
FtJceaa popas ca negura la sau ·
!fi;!{ ji fpzoaac•;( . • ·
rtJşie.
._,
· · §�d!fl/9. PI!� a, fost /nc/1Î$d tk d. Ţa
Omul după naştere creşte con semănat până vezi in sac, nu te Cdnd se'ncepea al vii/iJr cules. ·
. hdr"l:'Cttrt „a-.adai. ,,,u"q,zmir.i lllluror •sis·
gândeşti
deloc,
apoi
după
ce-li
strâns între cei ce-l înconjoară de
tenţiJor.
plăteşte negustorul începi să !act
şi nllscut cu spiritul de tovărăşie,
Pt-aieta cl4carii se grtJbeau.
··'' An1- t1bst!lval�U11 mare inârts din par/ta
·
moşteoe�te de fa oameni şi chiar
.socotelile şi te amărăşti. Deci vă Stl dea domniei vtşti de jaf duşman
d..Jor . tnvdţ4Jori di(I satul undt a avui loc
:��:.�a:/&:.. s��- obUrPqt ia tofi grija şi inlL tovarăşi urâtul gust . de îngâmfare indemn pe anul care am călcat 1 932 Şi troiţil din fugll se'nchinau.
'"risaJ · ce-! dtpan li. prtEdlirea linertlor vlds· şi i!!birea de bogăţie. Gustul de la tovărăşie atât fa muncă dar mai
îngâmfare si iubire bogătiilor cresc
�t,. c� YOf .f�t
/?.omd.niti de m4ine.
ales fa vânz are. Cei ce muncesc
Pt dramul p/Jr/Jsil din. •n ln. an,
şi se d!syoltă în om mult mai repede
:1JoltUlal. <. Dimior al:- şcoalti, merild cu.
muncesc şi vând răzleţi, iar
ca
spirilul
de
tovărăşie.
Deacefa
MIJ'�chin azi ta plecat slib c�ral gol
•. drept ac.tst Ulbz..
.
c.;umpără, cumpără întovărăşiţi.
Pe drumul lung suRt cel dln armtl sol.
. ·· ·
j"f_t viu., mdfţamiµ de unirea şi buna auzi · • Da ou mal pun ia plug
Singuri vindem, singuri cumpărăm.
cu cu m ăt ro, cli boli ful sunt mal
� ,. cţ •�14. lni[e apostolii dela .(ard.
'f!
g
Oi-I. N. j.4COTĂ, ·
slabi şi apoi femeea mea se scoală· vindem tovarăşilor intovllrăşijf şi
şi ziare,• pentru care a fost viu
apJaadaL
· R�ml serbdrii, tdifva coruri, redtdri, an

#�le

?'R��'N�;jdtiz '

."f.t1f/ijef.ti";'

�
fI/Ji

fqlti.

MICU

: • -.;

l· s.

.

_

_

la

cel· c�

1'�, �_�C.rcul Coltaral do i. J;gllia.
.

sili te'- lavăl ce să faci
p e rmă,
. ll!!li, _ ,u
' · Gând li' '-venl·\ acasă dela moară
· sll" nu.-1
niillica, să nU-1 baljo�
coreştl„ ..
aşa . cum te · fnvăt şi
are să ·-fie bine> .
,·

'-!· ··

cu care a'm

zt�{
SJ,.facl!

. Pe urmll. .bJb,a o plecat şi pe

��

drum s'<? fntâ!nit cu bărbatu llinclli
'
venind del�
ară.

.. -..: Ehei t c� · bărb at voinic. şi
.
frumos, da ·picAI de dânsul, că
nu
ştie
d -aşteapţă ia sara asta acasă,
şi zicâri
�şa-, ��apropie de el, bă_
. lându:I cu.::P.ahiia pe spate ş i pe

�

�

�nh;a haine!,-;

mal diminea\ă, �u sunt mai puternic
prăşesc mai mult ca el, eu lucrez
mai bine pământul, fac grâu mai
mult, mai frumos şi- l vand mal cu
Măi, fimeia ta, vrea să te omoare.

Ş'.o pus gând râu,

ş'are să-li tae

gâtul cu briciul l a noapte, după ce'i
adormi.

Iaca disară

după ce te'I

culca să te faci că dormi

şi să'ncepi

a horăi şi ai să ve2i cum

ea are

să scoată briciul din sân şi binişor
are să vie la tine

să-li tae capul.

Date acasă şi să

n' o ocărăşti. Să

ou-i zici nici o vorbă rea şi al să
vezi .c'aşaf,

·

Barbatu, s'o îndreptat amărât de
cele auzite, l!Jlre casă, Iar baba s'o
dus mai departe în
alte- minciuni.

drumul ei cu

cumpărăm dela ei.

I. CATANA

Citiţi şi răspândiJI

Contabil Cooperator

Acasă femela'! aşlepta cu nerăb

dare, sil vadă dacă- i aşA cum

· spus baba.

Mare 1-o fost m i rarea,

i-o

când văzu

cil s'au adeverii intru totul cefe
a p u se I .
la

le uifă-îşi zise ea î n gând-

cum s'o întins, ş'o pltrecut
făcut de cap cu alta I

şi ş'o

Da lasă, că

am să-l fac să mă i ubească numai
pe mine.
Sara,

bărbalu-s'o

după

ce s'o

culcat, o început a sforăi, făcându

se că doarme, dar el o pândia pe

. ea să. vadă.. ce ar.e să facil.
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„GLASUL NOSTRU"
Crezând c'o adormit, ea scoate

briciul dia sân şi se îndreptă spre
dâasul, ·

care

ştiind

baba pr. drum,
vrea să-i
repezi

lae

ce'i

spusese

ş'o'ncbipuit

gâtul, şi

şi-i trase o

că ea

atunci se

lovitură bună,

de-o rămas moartă pe loc.
Dela o vreme,

pe el l-au apucat

mustrările de cuget şi de · ·ci ud ll că

s'a 11.otriviţ unei . minciuni omorân
du-şi femeia,

o dat loc casei

plecat in lume .

şi-o

{Ponite utili dela 1oc.r11-mea P. C.
Beldie JuJtltor dia Mosca-Co„urla.i}•

C.ONST. OR. CHIRICA

.

•-

.2. .

Pea'f#âtt:t.i_q��-· ii' �
sdm!�·-�"fnunoaseu.

S
P R E ,;,P R O G R E S _1

��

9J

:

; ,i

'
O,;,,.eril · bllTli;.:c4te-va.._ rtfndul, ce v�� mai
VI!-. vor fi c

f

_

·

��oe�i�: :

j

�

.;�_g4��.Ş;I�-

!

�! :

d�:,l�- Ş�:

.• . „

'F O L K L O R

M l N C ·l U N = A 0

·

· .. ·
�
,
'
Trăeaji odată dol gospodari, care
- Ei măi neg. ule, da ce ai de
· .. se injdl6.geau d e · minune între ei.
eşti aşa e m li rll.t ? lqcotr() te duci ?:
D1avolul: .cliuta ctr orice preţ, ca
- Apoi uite - răs pu nse d i avo : sli-i fadli �'li se : sllidească şi · să Iul - am fost triinis de S cara osc h r
· strlce 'gospodăria.
să stric casa Ilincăi ceia din dealul
.
Nouă i ani de zi le s' a m u.nclt el salu lui, şi iaca · n' a m putut face
· aşa ·' şi rl'o isbuti t să facă nici un rău
nimic că ei tot bine trăesc am â ndoi .
să dea so- 0
„ Tocmai : can d se ducea
' ă am· de zi„, e m ă n ă că'iese
e nou
· ' cote al ă, · 1ui Scaraoschi cel blltrAn
u_ m·A duc sli dau socotea l ă
a
şi
c
·
·
a•e
m
itevde
amărât
sa
a
e
n
u
ni
de·
"
că iiu 1�buli ;e deloc cu pl a nul său, celui m'ai m are.
' se'otâinf c'o 'babă blltrll.nă, ca re era
- Cum sll. poati ? Să nu faci tu
nici at ât a lucru ?li· Mal stă! puţin,
mal iscusită aecll.t dânsu l în lucruri
de-ac·P·siea.'
nu te. duce şi iaca eu până mâni am
să le stri c cas a.
de lspruP CAI .... aplrca..

·

�bro;ş:r-�·-.Omal

„
'

sa te dud urgent la dodor şi sa- I spui uizd1 u doare.
S carl atlo a şi Aoghlo a sunt boU rtle la copil,
Cum st pot canoaşu ltsnt, ·uik'ndata o sa ştii,
Cdcl ac�slt boU ardtt, tnctp ca dmtrl de gdt,

Cu ltmptra/u1a mare şi cu greaţ4, aşa .lrudt,

Cum se' nbolnavtşu anal, chiama doctoral pt daiiJ,
C�I el ştie ce sit fa&IJ, s4 nu ample lumea toat4,
Ca �unt boll molipsitoare # · dac4 slntind mtrtU,
Trtbat multa ch1bzulalll, uşor vin, da� se- duc

Frigu ri l e sant, s·ar zice dinirt bollle u7oart,
Daca ta din timp chinina, nimtnl sigur ca na

·. :

grta.
moare ;

Dar dt o laşi dt st'nvuluşte, scopi de ea ca maJJ mal erea.
C4cl e boala curioasa şi opan tot merea.

.

sa ştiţi ca Tuberculoza, dtşl tste boala _ grta,
Are totuşi Ltac şi ddnsa şi te poţi chiar vindeca.

lnstl' cert ma/te nguU, caraţm lt

şi cumplltart.
.
sigur, st vindeca mai uşar,

Au our, mdncare bana, Linişte

Cd.nd o tai din ptlpa,

rdbdart,

Docto1ul daaJ tt vtdt, tt trimitt'n Sanatot
ŞI acolo Iţi tact cura şi te vlndtcl ln curtlnd,
Astftl dac' o luşi, st poate sa te bugt lrr morm4nt.

Mai runt boli. desig,ut, maltt� mal puţin pttlcaloast,
Pneumonia şi Bronşita, boli de ochi, a tac la o ase ;
Mai cu pro/uri şi siroparl, saa ca bal ln casa ta,
Ctl ct ne veţi u11Tia sfl.tal, ca sa na vo1bim ln gol,
.va veţi vindtca mal .lune, data nu ·btţl Alcool.
Dar austt tot cu mtiJu, mai _uşor lt poţi trata,

!!

:

'

Trtbue ca orice rana, cdnd pt corpal i/Ja apare,

:i

' _c.i. sca1,111e: şi mese şi_. sernşţe şi· ca· sală lnapoL lasă progresul consistă in ceea ce
;,do' fect�r!J.peo� a cei ce dor�sc si .citea.
�m lritât mai sus, · iar niCi dectim ta
' scă cărji dela bibliotecă.
faxul cio nj-1 por.:iitem adică în introf;u·: 1{ziio_I� de slrbAtoare, mal ales sea ra · \area pirdrei, pariuaiul11fia
,1i li măiăsuri
. "
' se · a"du"Dă' 'aiultll lti'me Să asculte inusica
·noastre de la
· 1or scumi>e' la Roii>B.ucele
·
la .radiof. Dar pentru lntreţiaerea şi . ·
iară.' care se p0ariă prea lii'.los fa!l de
" fallcţiooare.a radiului cât şi a· băiel s'a
m;jloicele de care dlsptiu fiind şi ia contra
fixat o •µ!"! de 3 lei de persoanl pentru
·; intrare , -!• . • radio". Radio lnncţioneuă . pronrbnlui: ,Ori te poartil ·cum fi�t vorba,
, reg!!!li!. în: li�car.� �a��· lar�a s� ada_nll .ori· vorbqte ·azm ţi-e porlid". A observat
Iniile ui•i ! molt1, dar la timpul •erai numai · Ori -cioe� la -o · boi'i� saa· la o'nuotJ, ciYJli·
·
,
. :(die'ectttili ll sihiltii.
·uţia · falşi (de mithnri)· · a tlrancelor
.
l'entru i�lrar• 'la bae s'a fixat 5 lei- la
noastre._ , ,
.
.
� in$1ţri şi ·I Q lel-ia' cadri. lncărcarea acumu- · _ D
acă iubim pe semeull noş_tri, dacă
fatprilpr nlocesari la ,radio," cât şl Jumlaaiubim bin�Îe şi '1r11mosnl, daci dorim să
, . re.a .ca; electricilate a introgil caso naţionale
·
se face de an ,di 11� m electricu c,a,re pro'.- i•P'ii!irllm snferiafel4 oamenilor, d a c ă
riem st pi'ogfedm si ·oe uoioi şi si.
d'uce electricitatea ·necesari 'i care fon·
ridlcim o .C.asl Na1ională•.
;-'C�Oae8zi 1ati·mai când est• ne.Oe. A pa
· - · aetesat.i · pentru bae e-st" trasă printr'o
IOAN D. SANDU
'., pompll diiltr'an basin.

de
v4
, ·• ..dtslgar boa/4_ grt

Dac4 vii cur,dnd la mine ca injtcţii tu u scap.

Ct'Jcl aula c• . conaalnA,. al�oel P_�.st. 1n�i:.,d.

Organ/$mal lfi sl4btfU şi boala mai greu Indura.

gtoza'ia, ct. mal bd.nlae la noi,
exantematic: şt.l cunoaştelt din razboi.
E tnznstnlsa U-un op4dacht 'fl e .bo/,ila -[Oflrl• '!'ea!
D'ala sa va spillaţl trapul, sa arţ< sllf•rili d• · ta.
E Ti fos.

O a/id. boalll

;i11i

_,:

le

cdnd

Y

•

iliik ilud

bta:
S_t prezint4 ca r4ni mulk şi chiar cu dartrl iU cap.

"

�� � : :

ca

,sURt '$

Şl o cap/U4 . rlcl t ci1nd dlzp4

;
d�

��

Vreau

Ca s4

s

Dt t:umplu : ·

l

�::::

medical@:'f:-'!_,
.
lâ va�:�;ţ�l: ;'?1�
.
. a .feiD la(4-; t:4cl
/jf_
� - .· � �
: �fit
toµ sff
cluasc4, vntilij.uY,_cfi sit' te,.�zjţi; d �
}:� _
ştiţi
rltlc:· boala,
"''-" Ulllt'.d
/enfli_..
:-.�12
Syph i lisn l
a
.:. '1'.ţ
o
n
an !Jolnar

Sfaturi

..
- ·�-,-- ___
· .Ce foloase .ad_uce şi ce · scopori armăpro�l!J;� ce _şl-ll . p'r6pns
să
�a aC:
ciiltiUa1t'i. asal :JoŞto accastă.CaJiA · Natioa1!i? Prid ,-ra.dio"
Nost
fii. ..
rbpiii�i� acelo
f-f',idâ fiecare indiYid Intră în con�act cn prodnc
,
taeerc şi ţ �'.ilnpi rtlil•- .... perioare,.. a_ le spirilulm•omen.sc,•re
potetll� : 4e care d ispna/ Y. dau Idol.a în- . ocazia să ascni)e o · ma�i ci urlată· şi
.
.
·
fiia!ăd!)I
Ji_ �Case Natio•a!e".
foarte frumoa� la programul de' fiecare
·
Dlii-',mal:. lnill de toate sA ndO'm ce
zl...al prodnciillar muzicale'· �e se lraarmit
«le o Ca� Na!ioaală şi ce scopuri urdela ,radio• Bacureştl intră şi ciatece
mare�te. Natra .aceasta, Toi lua UD caz populare foarte plăcale.
-co.aer.el, Toi/Torbi despre ,Casa Na!ională"
Ori şi ciae ar li : tânăr sau bătrâa,
dim comunii Nisporenl jade!al L!paşoa, ia
cult saa incult, are ocazia -să. ascul te la
care ain a ·nt ocazia d_e a sta o slpti.mâni
.radioe conferinţe variate co fel de fel de
.
ceastă Casă Napoaală est�
intreagi.
snbi•cte. Pria . ,radio• te poli instrui, te
. construită . ia piatră după planul caselor
poli caltlu, urmărind de aproape iot ceea
naţionale, ţu o fafadi. foarte frumoasl
ce se transmite. Având în Tedere un
indrep,tată �pre_ mia1ă-zl. la -mijloc o sală
,radio" cu · maximum ·posibil de l.impi, tot
foarte· m ar de 30 m etn pe 1 2, ia telal
ceea ce at prinde (dupl luogimea de undi)
unei săli
teatru, ca scen a ficnt! odat4
s'ar ao:d clar, chiar daci uneori se mai
'pe�trii'totddana•, unde se dau repreztnta lil iatâmpl.i să to supere aşa sişii .parezili".
teatralr. D�minicelo cât �i celelalte sărClei dop.I cum am mai spos a cut 9radio"
'băt�ri; dapl amia'zA Se dau şedtori caf.
d_espre care TOrbesc este foarte puternic
turale, cu doalerlnl• \inate : sau de Pre- iiicât s'aude d el a o di�taolll de 500 metri
forul"dfo ac;:ea plasi, sati do ÎO'fiţ!tori,
mai ales seara când este Tremea liniştitl·
:sat. 11c· · ereotul din sat. Aceste cn•ântări
Imi a�iatesc de timpul când am avut
fericita •ocazie si stau la aceastA Casă
·s·ti'nt spu!e Pe înţelesul tuturor, iar oamenii
Natională şl să ascult la . radio" era prin
'din sat TÎD �D mire nn mlr să prind.I multe
1 oa� e, cIci· se
sfatura· f�'F.
'de că au luna M<i,· ciod se"aş.eza uneot i .h autparleurn1• pe brânl ferestrii ia aşa fel ca
· io:ţeleS rOs tUI· acestor cuviotări.
să se poat! auii �i afară ceea ce se
·· · Această Casll NatJonală s'a ridicat, nu c!nta. ..lozii ia fiaiştcl noptii de Maiu,
de mult liojp, ci . chiar i n anal t 930, şi
·muzică traumisA dela .radio" Bacnreşti
sau alt post de emisiune ca Varşo„ia,
are uti c�itet de condocere : un director,
Buda-Pesta, .Viena, �oma� etc. Era o
. ··.un subdireqtor, ua· secretar casier şi· u.o
a
e
g a
· biblit>teear. j Satul (m a i bine zi� târgul) „Nis
a ;��: l:u i '0:! �
��: 0: i
·porcar" est�- foarte mare, are peste I OOO ca lua! care te faciala şi fermeca.
·
· de loCuitori' are 4 şcoH primare şi o � oal l
M.i-aăliote3C cam ' ia unele seri "Ytneau
de meseri! ar iotelectaalii satului se icoamenii obosiţi dela moaca cimpolni şi
�
.
� aproape de cultura şi lum i. ter.esea d. 'i
se opreau ra eamul prin care s'ao zia
g
-narea poporului.
ltradio• �i rAmâ eau acolo n!fiţi multi
a
: ' -: Dupi cu?:a„am mai spus, a_ceastă Casă
vreme până târziu, uitiad şi de oboseală
.Naponal4 ll i ad. cu lafada spre miază-ri,
şi do masă.
are pe parlea drraptă o bae poptilarl cu
Un foarte mare ser.viciu aduce oameni: ·1 2 · dllşari �imeotatc cu ap!_ ca.Idl sau . lor, o bae pop ular!, c.ici curăfeaia est•
mama sAd.tAtH, iar sinltatea e�t• prl�a
·: tec• :tupl Cum s" s mte oe.-oe. Tot pe
e ci
or
partea dreÂptA are o sală" cu · I I) cabin e,
�n �
�m �
0
.. .
_ l �t ia
lte.c ro 1io aceste ca b ine câte 0 · Ja.i oritr e capeţi. iti vine' si ciuţi si· flaeri
� . ca�··de. m rmarA unde poţi fa c e o bae -. „oio ţa este mal tare, mloh:a ti · se limpc·
, Jo ,copdiJ.iil. celo mai · bu.ce.·
i.eşte, sufletul se ioseni n eazl şi este sll·
ploit do s�otimeote mai oob1le mai fru„
·· <, ..P.o. .par.te - stingi·: două săli ; noa ser·
oase.
m
.
:.-11..�te dr•nteasA de ·sfat ia•-in.coalaltl
sall:
.
renainta general4 a omenirii este de a
instalat.
„.Ra d i p• foar:t•:
·
puternic şi o bibliotecă lnnstrati· cu .tot mtlrge ,spre clTilizape•·· ,spre pogris• şi
· noî ca· mică parte a · omenirii, · vr'�m iii
. felul .de _c.irţl. , . ,
-.Aceută;-sală c-a. l>ibliotecLe•te uortată progresăm, ne m· sA 'mergim ·;aainte, nu
•

c4i mal dts, 'ca

de gllslţi vr'an p/Jducht,

Capal

ŞI

ungtµ 11

·grija; sa-/' spiJloţt fi'4

:sa

·

. "
: . �;

1ltgaz,

ta gaz.

lat: la noi,
bobul tk popa.şot.
v.t

All4 boa/4 ce pd.ndtştt şi stctra

E Pe l agr a şi-i prodasa din'

Popaşoial, cdnd se strdnge. ptta devttint,

!

�-:� "{
--���ti;
.:f

ntascat,

Trtbu1 ales ca gtl}a, cdnd se da la macinat.

Cacl dt's boabtl stricau, Lut /4ina ama1a,
· Cint mdndnra maialul, boota slgar U doboar4..

·

Cd.nd beţi ap4 dopa mas4, saa cd.nd organismul

cere,

. Parutl proasp.tl4 sa fu şi ca crl.staliil mat vttt•

.Asudai, cdnd tşti de muncl!; sa te ftrtştl a o bea,
C4 te'nbolnd.veştl pe dat4, ddnd t1stfel peste btlta.

Apa dac!J. t murdlita şi st4tata . sa n'o bti,

C4cl ·şi Febră Tifoid ă şi Ho l eră poţi sa lti.

Ea v!J.

rog. aceste sfaturi.

D'apol cum ?.
C'o minciunii bre, ce ţie nici
atâta · Jacru nu \i-o venit în cap?.



• B- ba o şi p o rn i t- o la Ilinca acasll.
·
şi ştiind-tă băr batu- s'o era le m oa
rli, a întrebat-o :
- • A.şa·! că bărbatu-t'o li le

moară ?„
- Da.

- Apoi ştii ce făcea ?. Când ai
şti tu 11.
....., Da ce fă;ea mătuşă ?
- • l i ri!u de tot. E.ra cu una şi
se ţinea pe după cap, beau a mait
dol ş i jucau, d e credeai
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des,

cu toţU sa le rumoţl,

Daca v1oiţt ca dt boale, s4 na fiţi,

c'o ifat

'-

•izitaţl.

ROXANA

=
binele de când' lumea peste dAnştr >.
Proastă mai eşt i tu, ·c1e·1 crezi cu
minte , pe cită vreme el se'ntl n de

cu a l t ele. Şi ca probă c'a�a-·i ·ce;tl

·

spun, iaca an um e să te uiţi câ n d a

_

ve ni acasă. �ă are urme de mâini

pe spate şi mAni ca , hainei,

apucat cei a d e- o j u cat · şi

fllina de pe dlosul .

Cllltl• l•o

s'e şters

Da, am sll. · te învli\. eu -un ·meş 

teşug, cum s·ll faci �ii: · te " iubea.Scă

numai pe tine. DlsarA, 's•ascu m:l
briciul în sAn şi d u pli ce-a _adormi
la noap le, tu să t l scoll binişor şi
sli-1 tal un fi r de pllr .dela plciqr,

·

ţ.'·a s u
�

.

'
l

Foaie culturală cu informafii şi îndrumări pentru popor

Reda� şi Adallnistrajia :
GEORGE /MICU

com.

Blse,tt

-J

CHEMARE
Trăim vremuri grele, lucru ştiut
de toată lumea. Greutăţi din ce în
ce mal mari nd. pândesc la tot
pasul şi un v a ' de îngrijorare
•
apasă tot maI m It asupra fiecarula din noi. Ce, fost şi ce este
ştim. De cele c� vor m a i fi ne

t

dJn localllale

X111o•cJ„1

Kltoaa11t.eatal •• pllfeffe

I reclaM• "•

taa1ftt�

la•olatl

....

Cooperaţia este scaparea

oameni luniinatl şi mai presus de
orice, cu foarte mare tragere de
Inimă pentru binele obştesc -- cari
societăţi au activat şi activează în
•
toate direcţi
"iie ŞI sub toate formele
pentru a-şi atinge scopul propus:
luminare, îndreptare, alinare, incurajare, încredere şi iubire.
Tot pentru un asemenea frumo!!
şi nobil scop, ne-am strâns şi noi
cei câtiva din jurul acestei foi,
pentru ca 'n limita puterilor şi potrivit mijloacelor de cari dispunem
să contribuim şi noi cu câte ceva
cât de cât la ajutorarea semenilor
noştri.
Desigur, iluzii prea mari de cela
ce vom putea săvârşi uumai noi
ceştia care am plecat la început,
n u ne-am făcut. Am plecat insă cu
atâta gând curat la acest drum,
lipsiţi de orice ambl!ii deşarte şi 1

Ast!d când criH, sau mai bi•• zis
slr.i!cia ce-a lo vit p o toate !lrile depe !aţa
pimAatalnl, ••-a lovlt şi pe noi � ne-a
lovit cu atJt mai greu, cu cât oO.a i:lsit
mal pali• pregltill pentru a lupta contra
ei ; scipare de această airlcle na putem
a vea decât prin coopera jie.
Cooperaţia este o tov!rl�ie, o UD!re a
tuturor pentru • învinge mal a'°r greu
•

-

cooperativi care le · preface fn conseno
vinzlndu-le cm prej bun.
Prin aceasta •i na pierd niclodatA �
·
au a)tuu foarte bogajl ·
Vedejl dar, · lraji sileni ci ,p.la.I �
B-•
�gar11 ae-aa 1nat loaiale, ajungAad prim
cooperajie bogaji ia ţari airad,. pe chd
aol, din confra, 1antem a.traci · 10 tArl
bogati.
D eci macar acum, la ceasul al nHpr�
zecelea sl ne deschidem ochii �I 11 l alm
exemplu del a popoarei• ce ne inco�joar.1
clei altfel •• fi mal grea ca acuma.
Dac.l aoi am 11 depus ia Umpnrl de
belşug prisosul de bani la banca populu.I
şi c!nd am fi nat nevoie d<I bani, •m Ir
impram ata t tot la banca popolari �I ..,
la blncile comercial•� n'am fi ap „
a.traci ast!zl, air!cle ca'a mare- pute· III
se trag• din caaza specnlei· nce ••-au ficat· o bucii• comom.i„
: !uilndu-ne camiti de clfe 5G'f.
ba �
mai mult.
AstAzl, clnd prin l!camia Iar biudfa

.

·

•

îngrijorăm.
t!jilo vielii.
Recunoaştem, lupta vieţii este
j
Alto popoare an iofeles de mult roiai
din ce în ce m31 aprigă şi un pic
maro al coopero!ioi p•ntrn bana stare a
de prevedere ntl strică nimănui.
oameni lor şi dcacela do mult sau uait
l(ână a te strânge
Dar de aici şi .I.
prin coop ·r> aţi e ajaogând la 0 stare mult
numai în jurul tău, a vedea numai
mai bun! ca a aoastrl. Snat ţlrl c ari
n'au plmântal atât do biaeca•ilutat ••
de ale tale, a uit;. · aproape cu totul
o.„u ca plmAatul· J!rli noastre. Plml
de semenii tăi �i a te îngrijora
lui a celo r !lrl e slrac şi ca sl rodoasei
ca'n fata cine ştie cărei întâmplări
are •••o• de malt! m anei şi moli! chelsupra-n!lturale �e poate să vină,
tuia14. Totufl locuitorii acelor !lri ao
•
cred că e ceva 1, prea-matur, dacă
ajaas sl triiaac.I mult mai biae ca aitenii
nu aproape f ă � ă de sens cel
rom ân i.
_
pu(in pe.ntru acqste timpuri.
Aceast! baal 1tare a lor • Ileul-o
coo pera li•. dci , cooperaţia o unirea şi
.Viata nu este decât o luptă şi
.
comerciale · s'a1r prib�- au, •T- alt
uni rea Iace puterea. .
trecutul" neamul I no5tru n'a fost
.
.
�haca:papalarL
�
.
.
....
aak
.
saiaa.a,�.-dc
·
det2t w„ .:._.:.. „··-şlr.ifi!'"gm!titfi" · '· ffr.bf�nm;'mrtrim -a:tâtzt'dragostc-'�a1a1
La banca populari ·1oc&1.i1 si · a.- ciep;._
Bulgar·
care de care m li grea şi mai fără · de cei în mijlocul· cărora n e ducem •01 da ca uempla pe poporal
nem prisosul de baal ce.am ana ;fi ti>t
A, pu tea sl dau ca eumpla alte popoare
viata,
încât
ou
ne-am
îndoit
şi
nu·
totuşi,
şi
mcrezăveultl
veste
de
care p rin cooper•l i • au Ileul rde: rate
dela •• sJ. DO, lmprumut.lm cin• a m „„
�
ca Ş I cellalfl
o cllpă,
tor! în steaua Ic r strămoşii noştri. ne
nc Yoe. Si anm !nsi griji si ne ac:blt.lm
ariîndoim
ca Ş •
(I
•
'
m1aun1, scblmbiod com ple ct lei• llrn lor.
C
I
1
no
a
un
t
ros
m
conPrin munca to ·, prin vrednicia,
Dec.I dau ca ex emplu pe poporal B ui- 1a t1mp lmpramatnrile cltre banca . pOf'll·
ducerea satelor• Şi simt la Ie1 CU I!!
rift
rin �!!'�
• J! �!!! din !'!D•I !'! .!l�i ll_omâqil larl, ciel numai atunci vom glsl' .ieto1·
J?!fu
f-�!'�_
dinţa pusi în . Dumnezeu ei au noi să nu vină şi să se alăture · întotdeauna l-am considerat ca pe poporul deaua• bani.
Prin banca popalan »'ao- rinlleilr ce.
.
ce-l mal slab I• minte, ficlndi.-1 eroul
trecut cu bine acele greutăţi şi acestei mişcări
""
realele noastre, r
- care sl cintlm a · 1.
- diieriteIor anecdote, ande ua
•• . dovadl do
Cuv ântuI nostru se •m dreapta
ne-au păstrllt cu cinste nepreful·
· curllji clt mal bine; dd ·� n>r dplta
•
•-·
puli 0i m . nt•. AcesI popor bolgar a c""
a'
ace
ru
stau
ăt
re
mai
c
ce
int
poate
i
· or moşteni"to n·
tele comori a car
Iar faima dlnaiatea risbolnlal � ·Toi' · fi
.„ d• boI11·1 11• ••-'I
,... .
• • ca t0t0I 1 ·'P5'"'
Iar„
suntem : cr�dinţa, limba, obiceiu- o oarecare rezervă, făcându-le o noastre fi a.ând fi ua pimint sirac, a · clntate de popoarele ce au neTOe de ole.
rile, portul,j patria şi acea neclin- sinceră şi călduroasă chemare . de ajuas ..a alb.I 0 stara mal baa.4 ca 1 Astlzl na lan campirltorll declt eirealole
curate fi bane.
tită încredere în puterile noastre a venl cât mal curănd acolo, unde noastrll Aceast! stare buni a Bolgarilo
Vinsllld cerealo pria banca populari
lumina, căldura şi entuziasmul d-lor a ficat.o c oopersjia, clici 1-aa latoles
de viaţă cal popor.
vom lua pref mal boa, c!d tofl bwl de
• cu pat erea e1.
·
ea
ar
o
pu
a
a
a
t
•
1·
d
l"t
f
I
e
os,
1
mai
măsură de mari
QreutăH
l' "este
·
t'
· de prodaseI• 1u1 declt p• ele •or Intra numai în pnnra TO&stri
8u IgaraI nu YJu
s'au abătu.t... şi asupra celorlalte seamă in aceste vremuri !.
fi au la punga negustorulal. de multe ori
I• cooperativa locali de unde ,_
�i complri
Vom fi mal multf, isbânda în
strein de ne•mal nostru şi care no,traeft•
popoare d � n lume şi'n special
·
os
tot
a
ef
reb
decât din munca aoastr.1.
a t• 10 g podlri 1111· Vb
ce-i t
asupra celor oiai încercate de îndreptare va fi mai sigură şi
z
âad produsele lui la cooperativi, u pltA
P
••ca
·
pop
rin
b
„
DO
u
i
l
ca
ar
m
plrlm
deplină
către
mai
şi
aceasta mai
soartă în m;kele răsboi european
00 pr•I u>ult mai bun ca a tunci c!.nd a
pl ugul, born•a �I tot co ne trebaeşte ta
din anii 19�4-1919, dar nimeni nu ales trebue să ţintim cu toţii.
vinde la alti parte 'i tot c4tlgol din gospodlria noastri. cic! 11timal •'8 ..,m
GHEORGHE ARTENI
şi�-i perdut. iCUmpătul şi Hecare a
•in•ar• intri numai la puaga lut Doasecl plta marfl bani şi e!Unl..
ll'lvll.Tll.Toa
ciutat şi caută încă a se vindeca
menea dela cooperati•i cnmplrl muli
Picind aşa Tom acipa şi noi 4• slrl.
P„
s„
p,.,_
fnunoa••
pr-omr.IUnl
de
• d e ram"Ie de care
•t ma.J•
Ca
'b DIC
! fi mult mal eltial ca atunci cia d · do, vom putea şi noi sl trlim mal biae,
colaborare „...,_ „ dJn ,,_...., unor boacampira
clş
negustor,
tot
icJ
dela
r
a
.
c
sufere, spn; a se pune c'un ceas
la fel ca popoareJ• ce a·au folosit de
mal de vreme pe calea progresului -u-rm ln Chip d-ebn pen"" iru- tlgal ce-ar trebui ai·I aibl negustorul j binefacerii• cooperali•I CD mult inainlca
e
lmâae
Jul.
Pia.I
şi
grAdioarii
bulgar
noastrJ..
�ingura care poate aduce fericirea ::::.=::!: c.u;:�·e.d�::='�� s!!n:: r
•i-au fondat cooperativa lor. Toate una
Ne Tom ridica şi noi ta buna star• a
•Jutoaret• date.
visată de ·flbcare.
•alurile ce aa Io pot vinde, le dau la
no noi.
acelor 'popoare �I ridicându-ne r•
Soc1etatea
noastră românească,
vom ridica şi scump• noastrl ţari, llclnd-o
deslgu·r n'aj' fost nici ea în afară·
mult :nai lrnmoasi �I bogati ca acn m.
de sfera a�estor greutăţi urmăToati munca noastri va ft at DC! QQID&)
-spre folosul nostru. tot ci�Uzul prodnsolor
toare oricărui răsboiu ca lipsuri
mun cii aoastro •• li numai al noatrn �I
aici ln dlub�cre,t1ue
de tot felu boli, sărăcie, fel de .Nu mai joc de astll dntll,

�

.

.f

„lullu A. Zanne"

S11b coadumu a111I comitet al SoclellJll Callarale

·.a.BOJIA..MD"l'm: :
• 70 ._.
r..acponart „ . „ .; so _ .
tn.utuSU „ „ „ „ „ ._ao •

Pentru. plugari •l •lewt

Apare de două ori pe lună

ud. Flllclu

I

'

��-.-�!!�

,

.

.

1!

.

�

.

-

J!
�

fel de greutăţi, etc. etc., dar oricine ·a inte s cred că îndreptarea
DU poate Veni decât tot numai
Prin noi inŞine, prin puterile noastre, prin sfo,rţările noastre. .

Pentru
i�dreptarea a tot ce este
..
rău ca !'nn/ire a vremurilor prin
care am·· trţcut şi pentru călăuzirea tuturdr spre o viaţă cât mai
hialtă şi m
frumoasă s'au pus
bazele atator societăţi conduse de

�·

�:_c;::::a:.;:;:�!1;:=-_::�:S::

,

L a H--o r ă.

Nu mal joc de mi-l lilia,

Tu ml \ltil cl-s mllrilalll

Şi el lumea-I gurll reaL

SI ml strlugl, dar vezi, aiurea,
La isvorl m·aş mlnia 1
Pofi sl-mi dai clnd treci pi durea
•

$1 0 gurli de-o nsera„.
.

-Nu te las

nesll rnlalll

•

Zicll lumea ori ce-o vrea...
Eu pe dncn

li

am lalll l

1 -Tl-l

Tu eşti tlnlr ,1 ml tem-•
-Las'cll ştiu eu elf de bine
Le suceşti pe placul lllu;
Şi ele vine, ori n• vineTe sllrul ş'atlta rllu.
.Nu ml vezi cum tremur toatl. .
Ml.iue seara pe coline
Mol li!sa şi . . . . . slirulatl._
Numai silii acuma bine-"

Şi de cine m'aş aperia1-
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.

ui sirei11, . care trA•?l• ia
e
aceastl ţari · Iliri sl li coairihnlt c11 nimic
la închegarea· ,1 a�rarea el şi. a cin!
pimAnt este plim.ld;t ;I lr.lmlntat CD
sân&•I• atilor eroi al aeamulul nostn.
s.âag• virsatdin bel,ag peutru aplrarea lul.
JO.AN CHICHITA

un a a gastoral

Clnd plldurile le chem.

De se'nflmpll şi el vine

I. MIHAIL .

U

1n...„.,.,.._._..1

NOSTRU"

Cltlll sl răspilndlP

„GLASUL

4

„GLASUL NO.STRU'" .

BÎserÎca şi Şcoala

Bisulca şt şcoala sant ai doi fal
tori, de care dLpiRde ln primul rdnd

als/enţa

unui popor.

unui popor. Nu
este dtajans ca lnvdţ4 torul sd-şi facil
datoria numai - dt a preda lecţiile
,
dapd cam crtd mulţi, - ci va 1r,bu1
varta

, af doilea progusal
Frlr4 !bisulca şi şcool4 nu

şi l n

pl)a/t aista nici :ilaful, a. carli lemtlll
sunt actsft

doua

sd adauge şi ceva ptrsonal - drogosle

lnstitaţiL

sa progreseze,
alb4 neaparat bisuica, şi

Ptnf.ruca

an

tnbaie s4

dt ctiace predtl şi dt uiet san1
dt faţd - fiindcd numai aşa li va
cdştiga de patt• a sa. El va lrtbui stl
deştepte cu orice chip, drogostt de citit
şi'n afa1 4 de şcoaltl, cdci altfel nu
face mare lucra.
Mulţi din tei ce-au te1mlnat clasele
/a/il.

popor

şcoa/4 bine organizate.

Btstlica este

de veacuri, dela for·

act/a care timp

marta neamului iomtlntSc şi ptln4 la
inflinţaua şcoaltlor, a propogat mora

litatea şi caUura (n aalaş timp.
Pdmile cunoştinfi

de cal'U

. venit

demnurl sprt o vf4ţ4 mai ommeasc4,
orin

bls. ric4

au

mal

Prin tradaarllt

dragostea

lnfdi şl

ln romdneşte,

s'au

rdspdndit

pdndil

/dela

ck

timpal

ca

c4

tn

toţi

dt

neam

tn

oameni

nol

la

g!lril

a fost,

slav9neşlt cum

erau singurii'

citirea c4rţl/or

care

sfilite

a

se ocupau cu

şi· de multe ori

fdceau unele lnscrlpţli pt
ndstlrilor, ce s'ail

Dtla

biserlc4

pe

cart

zidarii< mâ
dµcoptri.i mai târzia.

a �.4zl>l omul lamina

exemplul faptelor bune,

invtlţdfurti şi

urmându-le, câştig(J mtlntulrea

sufletului.
Dar

şi şcoala este

sll· şi canoasc4

de mart folos

invaţ4

orfgilla neamulal sl!u

prnlru popor. La i(Daltl

copilul

şi faptele mfJrtlt ale sf.rtlmoşllor
De aceste fapte tll se va

lt

v.:i

punt

ln ptp.clic4

cum a fost înainte

astîfzi:
Dt /tlul cam

$dl

lm/JfJr/Jdta şi:
mai

Alcl in vaţ4 sfJ-şl i� beasc4 ţara

o/la

ce lum e t1dtsc.

târziu.
şi va

şi cum estt

ra preda lnvdţiltoral
canoştţtn ele salt ci>p/Uor, attlrn4 calll-

Carol I al Românul spunea: . Un popor
ln stare de nimic bun şi solid, Regele

Cart-ş i ltlrgtşle orizontul cunoştinţelor

Cu acest aamlr

in domeniul

etrctleze

le

faţa pdmâr.ta lai.

CONST. OR. CHlRICÂ

O
O
O
O

bucura doslcgliton1 �

;,,

;

PropDlc de cin. Ţablrl Vasile
4 J V Lic. Militar laşi

Dim mal jos se�a 3·a de jocuri :

Joc ln t�lunghlu

m li m • •
11 m • 8
•••
111!1
•

Vertical la Ici

�in io Romiaia

Pasire rilpitoare
�an in Germania
Proaume

:

Coasoaaă

Şa.radă

Partea întâia e! cam grea
Clei sunt mai multo ca ea.
O vodcii..• ări mirare
Pela ţiglnc i şil in mare.
Partea doua e
oaume
lmpreooi dau ttn nume.
Oe o lloare ai( prea rarli
Co vesteşte a rim!va rl.

l

in'

P,

CupOD J, e Jocuri
Nrt 3
16 Ianuarie 1932

Ştiri şi ln:lo r·mafii
I

Orlct articole, pu/1/icaţlant,

toare la aceasld foaie,

abo·

namtnft şi orice corespondenţd privi

pt . dresa :

redacţia

st

şi

fo.2iel , Olasul Nostru·

vor trimite

administraţia

Bdseştl-Fa/cia.

literilor,

şi şcoald, pe care tr1but
orlet ţdro n . Numai
dându· şi stitean ul copili la şcoaltl şi
lndemnându- i s4 tT.eargd şi la blsericll .
poporul f!osllu se va lamina şi astfd,
luminat va putea progresa ln orice
laturtl a cu!lurii, dtlnd dovada prin
aceasta, cd sunum vrtdnlci de a lrtlÎ
tn m ij/D,ul ce/Drlalle popoare de !'.�·
stl

so termini suia de

Cei ce vor deslega toate problemele.
�aradele �i jocurile ;publicato vor primi :
w_ t
3 clrţi de literaturi Şi abouamco!DI grat
pe na an · cel ce 'rer dcslcga jumăt.ate
diq problo ole, şara�ele �I j�orilc pnbli
,
cale, vor primi : 2 Clrţl de hterat�ril Ş:;
un abonament pe jnb!talo de an iar cei
& Tor deslega uo sf�rt dia probl.e�ele e tc .•
propuse vor primi <! carte de literatură
ş1 un affnament pe ! UD sfert de 10.

ştiinţelor,

prin bisericil.

pr�miile de care se vor

jocuri. Ropotim

A P E L,

Clllre foii cei ce doresc binele fi ridicarea neamulu
i, elitre d-nii
profesori, ofiferi, doctori, avocalf ingineri, elitre cucernici
i preolf, co· 1 �
legii tnvlljlltori, elitre frunlafli gospodari ai satelor
fi elitre loji tinerii I •
studenji, cei care ml.lne vor face fala neamulni prin
contribulfa munoll h
lor la patrimoniul nalfona), facem un energic ,; cllldnror
apel de a .... r .
uni la acjiunea noastrll de lndreplara ,1 ridicare
a maselor dindu-ne ! :i
!n chipul cel mai larg ,; neprecupejil tntregul d-lor
'
concurs.
O comoarll neprefwlll. se ascunde tn sufletul celor
mulii şi oropsi!I
cari ostenesc cu ml.Inele pe coarnele plugului, spre a
ne asigura noul
tuturora plinea cea de toate zilele. Pentru u,urarea
iraiulul lor, pentru
alinarea suferinjilor tn aceste vremuri afli de grele şi pentru
clllluztrea
lor spre o viatll mai lnaltll, se cuvine a face tot ce ne sili
ln pulinlll
spre a·i ajuta.
Vom fi foarte recunosclllori tuturor acelor ce ne vor lnlelege gin·
durile pentru realizarea cllrora facem nesfirşil de mari şi grele sacrificii.
GH. ARTENI • · 1nvlltlllor
Preşed. comitet. de conducere al acestei foi

8 Orice manuscrise, publicaţluoi,
etc. se vor trimite redacţiei acestei
artelor, este an popor care nu piere
până cel mai târziu I O şi j 5 a
şi care· şl a3igurll temeliile cele mai
fiecărei luni.
solide alt exisltn ţtl sale naţionale.
Rugăm ca manuscrisele să fie
P1in cultur!i o naţiune cart tinde Ia
scrise citeţ şi numai pe o singură
un viilor lung şi /orie/I, se cfirmlJ, st
pagină a hârtiei şi să nu fie mai
inalţd , se lnobileazd şi- şi cdşligd locul
mari decât c e l m u I t trei pagin i
rtspectat. cart i st cuvine in concertul
lumii civillzot„ .
de caiet.
Cultura şl civ/lizoţla se lnsuşesc
Manuscrisele nepublicate se distrug·
salt

jWUL nouar
JO[IKILE fOllB
.

pe

Poporul care nu se cultivt'J, nu este

avem

apdrut inldi ln mdn4stlre, unde c(Jlu·

scrisul aşa

uitd şi ce-au

activitdţli lor, ntddnda-şi seama

tlctlaş

romdnli

citit,

pmlru

pabili de progres in nici o ramard a

toatt

romdnli

ace/aş gral şi ne :trogem din

la alte şcoli

Actştia sunt oameni de nimic, inca

din

s'a rds·

romtlni,

urmeazd

tnvil.ţal mai'nalnie.

slavoneşte, a ctJrţllor reUgtoase, care
ţlnutarile loculu

şi nu

mai dtparte, neavtind d1svoltafil ln ti

primart

şi tn

tocmai ttlrziu prin şcoa!(J.

şi civilizarea

Ghicitori
I
mie deslegate
mie sil fiii
mie o'o ghiciţi.

are

Tragerea so

Ghiciţi ce e ?

li

ureche ş:i nu aude ?

va face la 25 lao a arîe I 93Z.

Nu iatârziaţi cu desJegirile şi frirnilerea

copoaoe1or.

-----' --���

Poşta ad ministraţiei

Au plătit ai:>oaameatul la această foaie :

H ârtopeaau agent sani iar loco ; f,

domnişoara
Gh.

dr. Antoaneta Holba u loco ;
Ca-

tana agent special P. T. T. loco ; P. M ari -

nici agronom-loco ; G. Rotaru notar-loco ;

I. B egi o
M.

Dima

casier

banca

populară loco;

agricultor Giurcaui ; Oh. Cataaa

perceptor Jigălia; Oh. M!tăsaru.Tilmăşeui;

I . Oh. Badiu

d I Holban

atât pentru

agricultor Vlfleni ; d-na �i
proprietari loco ; M. Coman

sub inspector Hnşi ;

câatiret Tămăşeni :

I. V. Arteui iaYă(ă·

tor Olgeşti ; I. Cbiri\.i Viltoteşli ; D. Vieru
C.

Rado

câotăret loco;

Locot. Ghiţescu I. reg. Z3 A rt. Bârlad ;
Prisecaru, iavătător-Stoeşeşt i ; I. Ol aru
in •ăţător VoioeşH-laşi ; Victor Glinsky

indţiltor Huşi ;
teai-Fllcin: etc.

adreseie

procuruea seminţei, cât şi

P. AUIUNICA,
ludeţal r-atcîu.

pentru sfaturi ia priflnţa cuJtarei, d-lni
agrooom comuna Bbeşti,

Rn trebu• sl lipseascl

de lingi go•·

podAda plugarului câteva prăjini cultivate

cu 3lecli, n utreţ şi câteva prlljioi cultivate
cu lucernă

Cine doreşte sl aibl Tite frumoase şi
sl aibl folos mult clepe urma lor, sl

cultive sfeclll do Dili· eţ 'i lacerni.
Slmâo\a do sfecli trebne I kgr. la
prlijiol sau 10-12 kgr. la hectar.

5

Slmânţa de luccrul, trebae I kgr. la
2 prJjlol sau 26-28 kJ!r. la hectar.

preot Al. Oiiosky Podo-

v· aducem

D-Wi Anton Car/Iz

ln•dţ Vdtotqti-FtUcilz.

cele mai c!lduroase mulţumiri

da pentru susţi nere a acestei foi.

pentru deosebitul ajator ce-a\i binevoit al
Frumosnl gest vă ooorcaz l �i ••

li

un

·moael de mare pref pe ntru toţi cilrtnrarii.

D-lui Locot. O/Uţtscu N. Ioan Rtg. 23
Art. Bar/ad. Am pr!mit cele trei abona

mente al domniei-voastre şi doal pentru
doi g�spodari baro.ici ce·i •om crede de
cuviinţă.

cel e mai. călduroase
.Apreciem

frumosul gest şi •'aducem
mulţumiri,

contind

D-lui !. Oh. &uliu agricultor Valeni-Fdlciu.
Vă mul ţumim dia suflet pentru abooa-

şi mai departe pe sprijinul domoiel·•Olltre.

mentol trimis pentru 1'32 .

foarte frumos din partea domoieit"oastre
că oe-aţi trimis abonamentu!. V c - \i fi un

A.posto/ide Oiurcam.

exemplu pentru toţi plugarii.

D·lui N.

Am primit

cupooul Nr. z. Dar deslegările de ce ou
le aţi trimis?

D lui Oh.

V. Pardu Loco.

Numai

cu

doul probleme deslegate oa pnteli câ�tiga
cele aminti te ic scrisoare. De ce a'a\i
trimis copooal Nr. I ? f!ri el nu merge.

D-lui G. Cristea ,antdreţ Şuletea- Tut1na.

rării cupon DU merge.
D-lui N. Onu Tg. Falciu. Ne

tfigia Vo.,,odului Mihai

ce se

gdusc

:_:_
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1n

bale mon<tie tu. va/oan de 18
lei.
Noile monede vor fi puse tn circulaţie ln
c1irsul /unei /anie a. c.
cirCilla/it.
Se vor

milioane

ft Comitetul de conducere al aces
tei foi, aduce cele mai vii şi căldu.
roase mulţumiri domnului învăţlltor
Anton Cartu deta şcoala primar!
din satul Viltoteştl-Fălciu, pentru
deosebitul ajutor dat în snatlnerea
acestei foi.
Gestul ii onoreazll şi aşteaptă
Imitatori.
I

doi diD cei mai miri fruataşi ai el : pe
Iacob N•gru••i,· ••"' •ii• ••l --1 S..I.�;. .
lotr'o săptAmân! România a piordl!t

scriitori, mort ia virstll do 90 ani şi pe '
C. Hamaogiu, minislral

La ar/lealul

J

vârstl de 64 ani.

•

Jnstitiel,

mort io

A_p e I • pa_e
.

•..

JV-a

rdndal s. din troare s'a tlp4ru· cavdnlul cpatriotism• ln lOt: dt cpatrimoniu•.

I

Oia lipsă de spatln, rbpunsarile

,.Aachetl" le

Tiitor.

vom

pub1ica

·

în numitul

io

de

cadrul

noastre. Gitili cu atenţie ce lei

lo for.

loaiei

maţli publidm noi şi trimiteţi io acest fel,

Foarte frumos din partea domol1ivoaS!re

ooastii.

VI vom

el vi ioteresaţl at!t do

mult do foaia

trimite mal multe numere

pentru a a 1 face abooaţl şi odat! cu pri
mirea abonamentelor. vl

Deocamdati· ,1

Tom considera

abonat gratuit.

dent din acel târg.

considerim corespon

Deci_. ca.rej şi co. D-zeu tnainte.

[).fui Un doritor sd colaboreze. Malţu·
mim fnomos, dar trimiteţi şi restul de
probleme ioso\ito de cupon.
_

D /JU Oh. N. jaco/4 profesar Bar/Jld. V• i
mnl\nmiri pentru poeziile trimise, dar ca
regret, noa va rlmâoe pentru numlirnl
viitor.

ţJ..lui Victor

AI. OUnsky lnvdţ.

ff"f_i.

V'adncem cele mai cllduroaso mul\11m1rl
pentru ambele articole şi abonam entul
Avind material prea mail şi m a i având

domaieivoastrc şi al părintelui.

un articol

vcllit mal din timp ia leglturl

cu 2' Ianuarie, regret!m, dar rlmioe.
i_�i·
Nu Ditaţl ca ia articolele ce oe tr
teţi sl au se strecoare �eY& despre politici
cari s·a întins ca scabia.
Pentru aceasta articolul a cam su ferit
·

modi liciri.
D-lui I. c.

Loco.

dar la pt'giaat

Articolul a fost cui�•
- dia nefericire - D a

-;--:;:-,-;-:--;-;:;-r;:i::;;;iii":i�;'.i;;:;i

l ncadrare de Tablori N. P. PEIU,-

;<
tJfi.
�·
�''

�
�
�
....
....
..,,,
..,,,

Informaţia no latr!

•·

la :. . :.;.-:_·

lncăput ia nu mărul acuta.
tnl el v'ati glndit atât de tanin să ne
Rlmlno pentru onmJrul viitor.
trimite-li un at ticot pentru slrbători.
MICU Dt!LAB.
_
t'oart• vă mollomim, dar • P rc • 1ir • i11 - _
_J_
__'."'-_
Bllr!ad
mir! lap-

ărji şi
Ci
a-:dlte�
orMi;
; L'
L�
i ia0
găttt;;
Ti p;;:o;;;
e;i
:ii;
ra
g:;:
:: -----:f:;',
;:scrie
:=-:::-:::
de -:ceeace
:--:;-:--:;:fiecare
: răspunde
=::::�
r�sponsab1I,
==
girant
• ===::;
ţ
====
�Neavând
M. D!'.:LAB.

fost retrase din circulaţie şi monedele cu

....�
.. �......

Poşta redactlel

De unde tot iai 'i se măreşte ?

Ci oe

sl se

doreşte să cultive sfeclă de

mie legate

li
Ce este :

.

I Orici ne

auire\ (de vite) şi lucerul,

I NoiJL fTIJ)flefit metalice ""' fi d• argint
1i vor lnlocui htlrliilt d• 100 le� cari aa

.

nsc at şi

sibă zşternut o.scat, să i

potrivit de căldu ros, de obiceiu
podul casei. ia apropieree băg�agclor
sau borottri1or.
ln cazul când au am ficat această
operaţie pe ogor, attt oci i'D toamnă san
l a'ocepu tul ernii, alegem din coşer ştiuletii
cei· mai frumoşi şi da ,
�&racterele a răta te
mai sos, pe care· !. �şitim pe sfoâră1 •

aşezinda-i

fa

Joi,

sfoara in jurai

şi-i p!strim

la

loc

N n trebne

si aşteptăm

primăvara, când

1929,

Să o u uităm nenorocirea anul ui

a alege popnşoiul pentru să mâ o lă, cgoa

caad din cauza oeg!ii••lei plugarilor de

rele au rămas

sterpe de rodul pe care

lr�buia să-1 dea.
Dacă şlialefii erau

d lo timp şi

aleşi

ou d �gera

şi să mâ n fa în.

puşi la loc uscat şi ;ferit de ioghef,
brionul (colţul)

em

colţes, aşa a trebuit: s1 privim cu desnă„

dejd e şi

chiar

co

ogozrele

lacrimi, Ia

rămase fără recol tă.
Dacă bănuim că �ă mânfa este infeclală

de boli criptogamicei ca : mălură, tăciu.o e,
rugioă

etc„

saramurăm

atonei trebue

oeaparat s'o

obţloe prio Camera rde Agricultură.
Nu-i răn insă. chiar dacă sămâoţa on
este infectată,
tratată

s! fi� ia mod

prevectiv,

cootra. boalelor criptoga mice.
C.ă sământa are pa tera
atuoci cu donă săptămâoi

Ca să ilm siguri
de

i o.coi t i re ,

câte o , su tă de boabe

înainte d e setDăoat, ;punem din fieca re fel
de •ămâotă

între

dou l foi de sogati<l şi aşezat� în farfurii

la căldură coostaotli (regulată) la um ez ire

4.6 · zile

regulat şi după

lească.
După
dăm

îacrp să incol

n u mărul de bo3be
seam a de puterea de
1

DacA

se m io tei.

ob

incol\ite,
germioaţie

oe
a

nctreţad

T�cuciulc;, Ja o sU.!ui:e

a m avut intr·ua

sat îmi spunea : „Apoi

patra ori pe zi, că eu am fixat tesa1a ia

le

pragul de sos

şi de câte ori le scot la

bag in grajd, ele trec pe sub
.

ţesal4 şi se ţes�lă si ogur.e • .

M3.rturisc:,ţC că sp; ritu l a stârnit

mult

fapt

ia

l o!t e

a fost d u : ercs clei acel 3pirit confirma o
de

s.ateJc noastre.

C!!re

d2 i nueşt e

La şoldul vitelor, baliga de toam:ia şi

că pri măvara vitele încep să năpârlească

regulat.

d!dea

Câod tr<ei pe uli(ile <a le l or Şi-li Abali

milor irudif:ri, i:utură frmue ag.it ate ca
pricito aţă d� paianieo, ca re o u suot
de �ât cuiburi cu ouă de o:n!zi.

Od�tă cu io c� pc re a

căldurci d e
v or da

prim! ·

milioana de omizi, care vor pusti i livezile,

vară. ac este c u i b u r j
Jistrugâud

toată

via fă

la

recolta de fructe şi

timp. to fi

pnnâOd io pericol însuşi
De.ci, :căt mai este

ogronorn

folositoare sfaturi

Proverbe şi zicători

m erita mai· maltă:

iogrijire

plugarolni.

••

dio

partea

Te a puci jafea câi od treci prin sate şi
la m ulte gospO;d.ării, vitele răzimându 

vezi

de garduri fără adăpos� hrănite prost

Averea'j gard

de p ia tră.

cea m a i mare pMte sunt

streini, şi strelnul ştie să se folo

Şi

c eiace cumpărăm dela ei sunt ha;ne
seas;ă d9

slăbicţiunea no ast r ă.

urâte,

netrainice şi mai scump':
decât, dacă Ja.am lu cra în casă. Mai
alts in zilele de azi, câ n d e at ât a
criză de bani, nevoi le şi m ai mari,
câtă econ o mi e nu s' ar putea face
dacă cu banul c�ştigat d i n vânzarea
p r oduse lo r agricole ssu casnice, nu
s' ar putea pr : nde

alte nevoi decât

să le d a i aproa!Jie de po m a n ă ne
gustorilor I Pe ce să mai cheltueşti
b an u l, dacă ai lână, cânepă, in şi
borang!c ?

Care

es t e podeaba casei şi

dri a gospodin elor ?

Este

m â n

a pregati

în gosp odărie, imbrăcămjntea şi pe

fiecare din fam ilie din tălpi şi până
in creştet, atAt p en t r u purtif, cât
ş i pentru zil e · de s ăr bătoa re .

i

- E·ngrozitor !

Unde

dă mama carnea

Dar

b�t · O pustia de

e

destul

de uşor a

- Ei ? Şi p en tr u ce

românesc,

m o d ă , că tare

ne întoarce l a
românesc dacă

insemaătatea

p or tu l

d ato ria

şi

nostru

na\ional.

atingem două scopuri : intâi

că ne

d i n care iacem par te, iucru ce tr�
buie să - l facem şi poat e să servească
pildă unn a ş ' i or no ştri ; ar d o il e a ,
s' ar puteil realiza o econo.m i e destul
de fr u moas ă în gospodăria noastră.
,\l a melor I Vou ă vă e�te dat a
purta la sânul vostru pe copiii c e
fa cem

datoria

1

c it ite?...

M. Db.

I.a ş coală . . .

spune unul din capul UhL

Elevul : - Păduchele.

mare către

neam'.11

tot

Omul cât trăi eşte invafl · şi

oeîovaţal.

moar•

Ia

p âi n e

de

nu duce dor.

două luntri, cade ia

api.

ili!m3 tăcutaJui Jocueşte d rac ul.

Dia pronrbcle ro�oilor
de folia A. Zanoe.

vor f urmaşi ai ce lo r de a zi . Vouă
vă e ste detoria ce a mare sa să diţi
lâ ngă

din le2găn în sufletul l or dragostea

să�irea cre d i et e i , a ruşinei, a dra
gostei de biserică şi d e aproapele,
să purtaţi copii in p o rt ul românesc
de

tot

ce e

românesc,

pe

şi să-i învăţaţi a-l lucra cu mâiaele

lor din materii făcute î n casă.

O

de

altă

aceasta

datorie
a

g r a ; ul

sfântă

păzi

nostru
curat ro
este

şi

mânească. Să cerceteze şi să ana

românesc, limba

lizeze oricine.

noastră

să vadă

se spune, despre

următorul cântec :

ce

fru m os

limba noastră in

dulce şi frumoasă,
Limba ce-o vor bi m.
Altă limbă armonioasă,
Ca ea nu găsim.
S allă i n i m a'n plăcere,
Când o ascultăm.

Muti e
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le

pofte sc la

mini Ia masll. Numai dacii poji.•

- 11Bine, viu!"

Seara, Şirul se duce.la ljic. Poarta
Clinii ll!trau
de zor, mai sl!.-1 milnânce.
Nu era chip sll lntre. Mai stil ce
mai stă şi ci\nd dli sli plece, vede
inchisli. Uşile la fel

pe Ilic la geam :
- „Bini m oi, puntrli dice eşti mu·

gar 1 Ml!. pu l!eşli la masll şi eu nu
pot sl!. intru în curte. •
- „Tu dija, eşti pro sl. Nu li·am
spus, sl!. vii. numai dacă poli 1 Tu
eşti chior ? Nu vezi că nu poji sl!.
intri ?0
V. M 1.. 0UREANU
(Din revista AlbiDA)

Dă-te după. mine- .•

Pe u n vise or g rozav, doi figani se
întorceau sgrlbalili acasă. Unul avea

o cinglitoare de tei, dar cellilall
era gol de-al binelea.
Dela o vreme viscolul întelindu-se
lae frigul pi\nli

figa nii simlirl!. cll·i

în mllduva oaselor.
;\lunci,

ce-l

lncins

cu curmeiul

de tei, se în to arce spre tovarliş şi

stri g ă : Dă-le la adl!.post dupl!. mine
golule cll-i pieri ca un bles!ema!.
(Oopl .Soli• Moldoni'")

Epurele Jiganului
Zice că un jigan a lmpuşcat un
epure şi plecând odată pe drwŢI cu
un Romiln, luiln d u-s e de vorbă, figa
nul începu a spune :
- Am prins un epure şi a avut
20 de ocă de untură .
-- Fugi dracului ml! .baroinle",

cli

m i nfi .

15 ocl!.

- Minji , pârleo, nu se poate sil
aibă 15 ocă.
- Ba. zlh1, avea 10 oei, de unturi
c�am u m p lut oa la .
- Nu se p oate, mii „biloane•,
cine dracu a mai v5:zut epure de
10 oc l!. . dacii el roade numai rlldli
cini.
t�ţ ��"..� �
� H!J?!!li !!!!�!!!!!:�:
ocl!., zliu sll

fie al drligufului cu

copiii lui.
In acest timp, jlganul aude toba

bătând

Pe roată de aur se'o vârte Je gea .

Qmul l ucrător,

p o J I !._

D a că

- " Şirul, disearii

- Ba, blldicii, du, toi avea
d acă nu 20.

Jn.-llfătorul întrebă pe u n elev :
Ionescu s p u n e un animal domestic.
Etevul răspunde : - Elefantul.
Invălăloru l : - Nu din carte mli,

creşte.

avem ca buni Români. Numai
prin r::>g : u n ea muntoasă, unde s' a
plămădit a e nm ul nostru, se m_ai văd
azi g•}Spodari şj gospodine, atât ei
cât ş i casele l or îm'oră:ate nafionnl
ceiace ne Poate am'.nt1 o rig '.ne a
no2stră. Şi r.o? mai mult am d � s 
pre\uit ş i dispreţuim aceasta I
lntorcându-ne către portul r.0stru
intelegen

ce

scriso rile

Toate

- Penlrucl!.„, altfel cum o sl!. fie

Cine stă pe

s'a mai inrăd8cinat şi pe!a noi ! Şi
portul noslr u curat

la

bue să fie deschise de primilori !

sărăcia'i zid

Bogatul g:-eş�şle şi săra co cerc ertAciuce.

în casă, îmbogăţind astfel pe n egus
tori, care

de nueJa,

tate, decât mult co strâmbătate.

Vita ca si dea m aximum de folos,
trebue ţiaatl iaroaJ ia grajd călduros, să

şi intru

cad se trimit astăzi prin p oştă . tre-

Mai bioe e de a câştiga pujio cu drep

şi aeiogrijite.

discui

Curi ozitate __ _

gospodarii

PETl�E M A RINICĂ

ned espărţit şi oepre
n iljută la toate muncile, .

asta,

viaţa pomului.

precedcat,

Vita este tourăş

ea

Când învârti mâna ca s ă arate
cum va fac e , figanul se poticneşte
înaint e , nimerind cu cheia în gura
sergentului.

le gospod�ritor, 7ezi cum d� ra mu r il e po·

ou se ionedoicesc să cb!eagă �c�ste c ui·
buri de om:zi şi !'ă l e ardă in foc.

cară ... vine

plranda mea.

capul h dreapt! şl'!J stâogs, prin gr!dioi·

pentru iogrijirea •(telor.
ţuit pluga rulai.

cu chela

III. Curăţirea liv2zilor de omizi

te miri C"u m gospoduii. care a u a·
tâta timp d · sponibil acum in C!lrsul itroei,

ca slL..

cioarll, şi nu

HHpoi nu vezi cum vin
casele huna după h alta, pa rcă difi
l e ază ghenllralii pe dinaintea me a?
;\şlep! până vine şi casa mea şi
mine.

la

itmltă cnrăţe�ie.

Şi

mă

- Haoleo, mânca!i-aş livorvelul...

bună şi la ti mp dată şi cât m.!! i

om�zi,

ii dă laptele, lâna şi carnea , şi deci, ar

acasL. l a s ...

caute să le proc ure adăpost bun, mâa.

a.Jtceî'a,

:

- Ce slai aci
!e duc i acasă 1

Dt!ci cine voeşte să aibă vite b une. să

care

stradă, auzindu·!
apropie de el, şi -I

se

intre a bll

Ori chiar atunc i câad se dă vi te i mâo·
::a re multă, ou-i folostşte la nic:iic. dacă

IL lngrijiţea vi lel or

D-1 I. Bafan

Un sergen t de

v orb in d,

ş'atunci bal iga cad:: singu ră cu păr c u IQt.

vor ţj oe seamă

lotr'ua .articol dia numărul

şi vine şi·a mea'" ...

până primăvara nimeni o'o cu r ăţă. Noro:

vita nu este şi curăt i:ă

1)

u a Stancu„.

haz dio pa rte a celorlalţi ascultători, dar

stare

C o i f u. I v e s e l

- Haoleo, pirando Ia. ziua hasta
fu se'a mea, zicea ţ;ganul i eşind
noaptea tâ rzi u dela cârciumă.
Când mergea pe drum, i se plirea
cli odalli cu el, merg şi casele.
La un coli de slradli, se reaziiml!.
de un felinar şi începu a numlira :
-„Casa basta îi a lui conu Cos
licli... hasta-i a lui domn prilect
mână lungă, hasla-i a lui domn
av c l
carli bani cu sa cu..•
hasla-l a lu i cumnatu Ilie, cari moare
de sără ci e... , mai ham două case

ce

să păşe.am! la cu răli t u l pomilor de cu ibori
de
sratarne de mal sus; inu ttebue Se se s upCi-e - de
dacă vor să aibă fru.:te la vară·
Da �ă vor întârzia va veoi primăvara,
că şi de aici înainte, vor a ve a tot recolte
proaste, fiio:lcă p ro verbu l spun e : „ C eeace 'omizile vor lua viaţă $Î lupta contra lo r
va deveni aproape iroposibi1ă.
semeni, aceea. cntegi".
pl ugari i

Ţiganul beat

zi.

d·le A gronom, vitde m•le se l<sslă d e

de piat ră vânătă

co sol ufie

preparate ch imice care se pot

sau alt�

dea mâ a ca re

v-ari at adică să

Nn t rebae sA facem. BŞ!l cum no plog ar

din fi nu taJ

apă şi

punem sapa la gnr� coşerulni şi trage m
la voia intâmplărei Şi bon şi · rău.

mod

şi mai ales să fie curătilă in fiecare

în po•iţÎo orizontală, lesând

uscat şi ferii dii ger.

se

i se facă ra ţie din tot fet al de

cu socoteată şi în

in

ln sat şi tnlreabll pe Roman :

- De ce bale toba ? hai, Româ·
nico 1
- S'adune pe lofi mincinoşii ln
dealul acela şi sll-i împuşte.

- Haolico, blldicli, sl!. fie al dra·
eului cu milmulica Iul, care a gllsit
un sirop de untură de epure.
IOSIF N. DUMITRESCU
( Oia Tador PamfiltJ

Şi pe buze aduce miere,

Când o cuvântă m . . „

Şi noi pe la sate am cam început
stâlcim , dar de această·

să o ma i

boală suferă mai mult orăşenii. De

dânşii a u a lţii grijă, noi avem grijă

car e

de noi cei dela sate. Dar boala de
suferim

ducem la

e aceasta :

c3ad

ne

oraş, vrdem acol o moda,

auzim graiul cam stâlcit şi de acolo
ne influ�ntăm uşor şi căutăm să

·facem chiar c a e i , crezând că putem

vorbi mai
rn od i ffcat
(la modil).
Tocmai acesta e răul cel ·mare, că
întrebuinţăm în vorb i rea aoastrl!,
cuvinte pe c are nici n.:>i nu le înţe
legem atât de bi n e, rezultatul e că
sunt e m de râsul altora.

ca · Români să
S ă n e întoarcem
românesc.

ne facem datoria:

la portul şi graiu l

IOAN V. BALr\N
lnvAILHor

Iomormântarea f1iuo1nlui larnv �I lont�r

Duminică 3 laouarie 1932 au fost

depuse în locaşul de veci, rămăşiţele

pămâllteşti ale mult

venc:ratului şi

bll1idului episcop i IACOV AN ro.
.
NOVICI.
.
.
La ora 3 p. m. episcopul Cozma
Petrovici al Dum'lrei de Jos, asistat

de P. P.

.S. S. Aţhierei Grigore şi

Veniamin, de prot!>ereul H agi u , dia
coni Calistrat Ciobotaru şi Gheor·

ghilii şi loji preoţii din oraş, cum

şi streini, au înc�put prohodul în

prezenta D-lor :

prefectul

.Ani bal Apostoliu

judetuluj,

preut

Gh. V.

Şuşnea, Preşed;nt.ele Comisiunei In

terimare a oraşuh(i Huşi ; Gr. Ve

riceanu inspector , genere.I adminis

trativ ;
fect;

N. Tiron deputat, fost pre

Colonei :

Constantinescu co

manâaatul reg. 25 lnf. Vaslui ;
Cosl4chescu comandantul cercului
de

recrutare

Mihalache
comandantul garnizoanei Huşi ; a
lnlregil m a gislratu;ri în frunte cu
d. Mircea Sfat preşedintele tribu
n al ului, a membrflor baroului, a

întregului

Fălciu ;

corp didactic

secu�dar

şi primar şi a unui 1 numeros public.
După terminarea serviciului re

ligios, ai: început cllvânlărlle.

Arhiereul
Origorie ca reprezJntant al I. P. S.
Au

vorbit :

· p. S. S.

Mitropolitului Plmen;; ·P. S. S. Arhie

reul Veniamin, vicarul eplscopiei
H u şi .
Părintele Crăciunesru, secretarul
general i..l MinisterJlui Cu l t elo r, a
citit o adres4 din partea D-lui prim
m in i stru N. Jo iga .
Au mai vorbit : pllrintele Şuşne;;,

protoereul Vasilescui, d-nii : Tiron
în numele orfanilor pe rl!sboi, d r.

�r���\11 j\ldti\utu! �i \?,

,
S. S. episcopul CoZma.

A�Q!ţQI.\'!

Tofl an adus e!ligil memoriei de
functului episcop i;are a fost no
suflet nobil şi i;a distins cărturar.
Ceremonia s'a încheiat la ora 6
seara cu • Veşnica pomenire„ după
care sicriul a fost ridicat d e preoţi

şi scos aladi, unde aştepta un public
numeros.
După ce a fost purtat de trei ori

îm prej!lrul sfiolel episcopii, ii

fost

Una dia cele filai mari şi mai

mâni laţ! de neamul nostru, printre
multe altele, avem şi pe aceia ca

să păstrlim neŞtirbite credinta în
Tatăl, Fiul şi Sf. Ouh, aşa cum ne
este deschis drumui larg prin îovă
portul cu tot

\ălurile Sf. S.:.riptu�i,

farmecul lui, limba tu toată dulceaţa

ei,

cântecele

cele . înălt4toare de
suflet, jocurile cele frumoase, legen

dele, poveştile şi ·vorbele adânci,
toate acestea, aşa cum ne-au fost
lăsate de strămoşii noştri.
Şi fiindcă noi cei de azi, oe
deosebim mult de cei din trecutul
nostru, in leglitură du acestea, m'am
gândit ca prin colo�nele acestei foi,
pe cât spatiul îmi va permite, fiindcă
sunt foarte multe dei s9us în a ceast ă
priviotă, sll desfll?or · a ceste p u n c te
şi s4 vedem, ne in<leplinim noi sau

I. Pă s!rarea şi pregătirea seminfilor
O recoltă. bună, abundentă, este în

pus ia mormântul săpat io spatele

ca să ·an incolteasd sau să imncezească

uscat pentru a feri sămanta de nmezeală

;ar din câad in când lrebae l opăta tă

tru

fuocfie d� sămânţa pe care o semănăm.

altarului episcopiei.

obţinem
recoltă proastii, s eminând sămânţa · bun i,
Semăoând

Cel care a păstori� 8 ani eparhia

Huşilor, a inimi pentru l<Jtdeaona
în locaşul de veci.

sămânla

căpătăm recoltă bonă.

·

Din oeoorOcire plugarii noştrii - mă

la micii plugari - un dau deloc,
sao dao prea pufioă atenţie, semio(ei pe
c are o seamioă.

Note biografice

Şi

dscă

recoltele

slabe

se

datoresc

d;n când

io câad

Ep:scopul l acov s'a născui la t 8
cătunul S!mili

şi lucrărilor agricole

Cursul primar l'a început la 1 865

proaste condiliuoi, d a r recoltele
·
proaste, ia cea mai mare parte, se dato.

secitelor cari

Noembrie 1 856 î n

şoara, comuna Bogdana j ud. Tutova.
la şcoala din Bogdana, terminându-l

apoi la Bârlad.

La 1 8 72 s' a înscris la seminarul
din Huşi pe care l'a terminat 'u
mare d ; sl in cj i e in 1 8î6.

Dornic de c a rte toi ma i multă, a
trecut la seminarul din l aşi u n de a
urmat trei ani.

La 23 Septembrie 1 880 a fost
hirotonisit diacon pe se2.ma biseri
cei Sf. Ilie dia Bârlad, iar la 26

Iulie 1 88 1 preot la aceiaşi biseri că,
unde a funcţional p ai ru a n i .
Io to a mn a anului 1 885 s ' a înscris
la facultatea de teologie din Bucu
reşti.
Terminând universitatea, î n afară
de cariera de p r e ot , e î mb răti ş a t
şi pe aceia de profesor, pe care a
p rofes at - o timp de 37 ani.

lui,

prin care '. deosebe şti pe

ua neam de altul. E l e sunt icoana
vie a trecutului poporului d e ca re
se simie mândru de ele. Şi atunci
când un neam începe să-şi u'le
limba şi să disp·etuiască portul,
cântecele şi jocurile n a ti o nale, ce
poţi să mai crezi de viitorul l ui ?
Noi poporul ro m â n es c , care sun
tem împresuraţi de toate părtile de

Locul unde păstram seminţele,

Dacă ialâmplălor n'am triorat sămânţa

din toamni, atunci n�aparat trebae s'o

tri eră � în prim!vari, pe.atrn a. nu 0
s�m ăna cu �ămânlă de burneui, fiindcă
ş1 aşa pămaat�I e plin de sămâufA de
.
. 1or
buruen1,
m1�1.l or plugari le lipseşte
buanl obiceiu de a pli ri holdele.

din momeotµI recoităn:i - adică

să

Pentru obţinerea .seminţei

aleagă sămânţa

.

şt1u1eţii cti mai frumoşi

păst rată

Pe urmă sămânţa trebue

m egazii uscate şi curate,
li psesc

regalat e şi
cotor,

magazii pentru păstrat seminţele

jos cu

scânduri.

ca

(eqntinuare in

pag. J..a)

E

la

loc

r n e i

Pt p !1mdntul ud şi n,g,u amorţii dt-al Toamnei Jidnt,

Tu

şi pâoll la

o culme şi„i punem la păstrare

să fie

O d a

pline dela vâri

cn ciocanul cât ma.i subţire, pe

cari legâodn.i cn foile lor. ii. aşez4m pe

iacAperi ale
loco)

copfi.

rietăţii pe care o cultivăm, a•âod rânduri

in

gospodăriilor, atonei aceste încăperi trebue
podite

şi mai

care repreziati mai bine .caracterel e .,.8•

iar acolo uode

şi sunt păstrate în diferite

de pornmt;

al egem d i o ogor

dAnd afară semioţde de burueai, boabele
pipernicite şi cele sfărâmate.

tnbue

apă de

var îna in te de a Je depnne.

(popaşoi), trebae

aşternl intr'o clipealt1, un curat şi a/fJ vestmdnt.

·

u

Durezi poduri pestt ape şi ridici şi m nţi de vatt1,
Făcând din sătucul nostra, o grt1dint1 fumuatt1.

fmb1acl cdmpul, albeşti por.:il, faci desene pt ftrtşti.

Nt uirruşti cu a ta ar/ii şi ne cndem cil'n poveşti.

Pul obstacolt pe drumuri, ctl!ălori opreşti ln loc.
Şi ne tit pe toţi la__ vorbă. sszrihuliti p4 lline4. f'm:.

.i 4

Cu cei oropsiţi dt soartă, tu, nu eşti de loc dr/Jgu(t1,

Tt Iubesc inst1 copiii, că faci drum de slJniu(lJ.
.
Şi'i ţi-i pur1Uia pe-afară, m ai vioi, mai plint de via(t1,

Mal ales atunci când opa, tu ai transformat- o'n ghtoţt1.
.
tifi urdt4 (Q{,

Cdnd /t superi cdte-odată, q/unci

Fad sd'ngheţe tot pe lame, dela om. la dobitoc.
'
Val dt ut ce se 'ncamttil, sll se a/u n a ta cau,
'

Ca ta n ai un pic de millJ, laşi ln annll ţi numai jalt.

S'a oct.pat foarte mult cu scrie
rea cărtilor religioase, . a multor
documente, dintre cari cele mai în·
semoate suni cele cinci volume
, Documente bârlădene· şi mai multe
·
cercetări istorice.
Episcopurlacov este î n femei etor ul
noului local al seminarului teologic.
A murii în vâr3tă de 75 ani.
M.

semnele

adică de a da viaţi viitoarei plante.

să fie bine curăţit şi stropit cu

buni, s'o treacă prin vânturătoare şi trior,

Ia i 922 a fost episcop al Dună·
rei de jos,iar I 924 episcopul Huşilor.

Porful, l imba, cântecele, j ocu ril e,
poveşti ! e şi toate ob; ce i u r ile suni

s:ă · şi

arunca

zâod prin aceasta puterea de germinaţie,

Plugarul cu trager� de inimă de mese·
dela tre �r - trebue

se

umezeală încolţeşte saa muceg.leşte, piera

în pămâat.
I n al egerea şi păstrarea semia!ei, micul
plugar nu pune aici o grijă şi deaceia
primăvara, vedem ogoarele cu mari lip·
suri, adică semănăturile răsărite ra r.

lă\i în adminislra\ia şi j usti \i a bise

ou această datorie. aş' cum au fă
cut strămoşii noştri? Răspunsul vine
dela sine, că nu n e facem această
datorie, ba încă fărll ex cep ii e to\i
suntem c ă w li în acest pacat.
Pentru data ace as ta voiu arăta
importanta portului şi l i m bei noastre
curat românească, urmând că despre
celelalte obiceiuri să arăt în n u m e
rele viitoare ale acestei foi.

fste nenorocit obiceiul de a

�mân\o in cine ştie ca coli de iacăpere,
10 con iac! cn pămâatal, node dând de

resc seminţei proaste care este aruncată

ria

a no se iocuiba insecte Tătimătoare.

lună în !noă.

ia cel e

se fac

cari

ma i

A o�upal cele mai înalte demni

riceascll: proloereu al j ud. Tutova
( 1 900 1 902\, me m b ru şi preşedinte
al Cons' storului Ep a rh i a l ( 1 897 1 900)
şi ( 1 903- 1 9 1 8), m e m b ru al Co n s' s·
torului superior bisericesc.
Io 1 9 1 8 a fost hirotonisit arhiereu
şi numit locotenent de episcop al
Huşilor.
ln 1 92 1 a fost trecut vicar al
Mitropoliei Moldovei.

bâotne

pen

Dad so pislread simâoţa ia ·butoaie
.
de&s:emenea trebne aeiri�iti cel pujfn di�

proaslă,

refer

Portul! şi limba românească

s!inte datorii ce avem ca buni Ro 

Câteva sfaturi pentru plugari

ln mânia ta ntfJanlJ, na dai nici un crezlJmânt,

Şi cu munţii

tk mal/t ori mormânt.

tăi de vatlJ, faci

Ca să fJagt groo za n oameni,

Scoţi şi lapil dt prin codri, şi·t trimiţi la
'

noi ln

sat,

dt lndată ct-a'noptat.

Uneori joci edit- o festlJ, mare fJacurie al,

Când ne prinzi mai goi pt-ofarlJ, ne dai câtt-an gatural.
.Dar, ori cât ai fi dt as011l, şi ori

câJ al /i dt lunglJ,

Când apare mândrul soare, te şt moaie, te ş'a/ur.glJ.

T/ONEL.4

neamuri streine şi lacome. trebue

să ne cuprindă mare jale, când ve

dem cu ochii cum se d u ce

portui

românesc care, orice s'ar zice tot
mai lesne ! m b rs că o i n i m ă româ
D a că d i sp re t u i m p ort ul , d i sp r ei u i m

nească.

pe cei din neamul nostru ş; e to c

mai el em e nl ul pe care

mare

streinil p un

preţ. Până şi Bulgarii,

care sunt pe la noi şi se o cup ă c u
cel mai

grădi n ări a , pentru nimic în lume n u
lor

Şi noi, î� lo cu l cămaşii

părăs�sc

ş a l v arii

b?Jlg ăreşti.

zăpada, c oj o ce l , mi nteanul, zeghea.

albe ca

ifarii. căciulă în cap şi opinci în
picioare aşa de frumoase la bărbali
şi bă i eta n i, oe îmbrăcăm cu putrega
iurile slr e i n i l o r , ne facem spinjere,
p a nta loni cloşaţi, ghe te c u pio e uri ;
tar în locul m a r a m e i, ii ei, fotei, vâlni
cului şi b et�l o r . cu care le stă aşa
d e frumos româncelor, t e vedem
îmbrkale cu lot c e este mai falş

https://biblioteca-digitala.ro

la

negustori şi unele din cele mai .

tinere sau chiar din fete, cu rochit.e
scurte până
şi mâiaele
căciulită de
cu tocuri de

la genunchi, cu pieptul
goale, cu basca sau
târg pe cap, cu panto fi
o şchioapă ş! ca culme

în loc de frumusete nalurall! unde
se vede sănătatea cu bujori în obraz,
iat-o sulf:menită ca o mască destul
de caraghioasll.
Pe lângă părăsirea portului ro
mânesc mai pierdem îndemânarea
la . lucrul

c as n ic,

lăsat-o strămoşii.

pe

care

ne-au

Azi_ lâna nu se

ţese decât ponlru levicerd (scoarte)

şi sumani, pe când \esutul boran
gicului esta cu totul înlăturat, fiindci!

nu se m a i ocupă, decât prea p u ţi ne

gospodi n e, cu c r eşt e rea viermilor

de mătase, tocmai ceiace aduce
sărăcie,! pe mofvul că totu l trebuie
să-şi procure. cu bani de la negus
tori şi-şi procură tocmai din acelea
ce !reouie să şi le pregl!lească

.
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Redac!ia şi A�lia :
Societatea Culturalll
„IULIU A. ţ\NNE"
B ll s e f l i - F ll. l c i u
I

cu

Foaie culturală

informaţii şi îndrumări pentru popor

au fost acel�a când najia
română, prin la.leşii ei, a. pus
m dimineaţa /ţflei de 24 la·
nua.rle 1859, strălucitoarele
coroane a. lai Mihai Viteazul
şi Ştefan cel Mare, pe a.cetaşi
� ubllmă /r un e a fericitului
znt!u pomenl�e domnitor roman Alexand u 1. lo_an Cuza!
Frea.mat d bucurie nesfârşită. a. c prins poporul
român, la ve ea acestei îndoile alegeri făcută. în persoana Domnitorului (; u z a.,
şi din mii şi l mll de piepturi
române răsuriau de-a. lungul
tarii strigăte de: »Traias că

l

�

�

.if

!

U ni rea I
·1
aiesui lldOtaOVJtil

Traiască Cusa-Vodă

niei I

şi

81 m.unoo'
Trăiascli România, una

şi

nedespărţita I ".

Principiul ' frăţiei româneşti triumf*e !
.f.'�r:lc;ita. uplre a fraJilor
despărtltl ţ.<·
„e apa Miicovuiui
se fă.case şi 0 eră noaa se
aşternea. tiJ c a. [ e 8 a.cestul
.'
,..am.
n„
A l e g e r � a. Domnitorului
aSbOIa [ lndepenCarol l R"
den/ll, Prob/a.ma.rea Ţării ca.
Regat sunt acte de înaltă
ajtrmafie j vfrtU/ifOT naff<r
na.le, cart *iileva. decenii mai
târziu, a.v au să culmineze
fn legenda ll epopee din fimpal Marel�r-•i Răsbofu, când
urm..,ii
or ce sAngerase
...,
în /a/a Pi vnel pentru câştigarea lnd� endenJll I i. r I ;,
aveau să mulgă acam, alătarea de u,.arll noştri alia/I,
cea mat 'slrlllacltă şi mai
desavârşif� btrain/ă a. nea.
mulai: sfi.râmarea. granl/e
lor dintre ltra/l şi unirea lor
într'an s fngur mănunchiu
s u b gloriqasa. fi de scumpă
a.ducere a.minte domnie a
Regelui F�rdinimf! 1.
Rând p� rând, Basarabia,
Bucovina, i Transilvania. vin
şi se allp�c la. patria mamă,
desA.vlirştdrJ unirea pe care
Mihai Vlte•zul numai pentru
câteva clipe, o înfăptuise,
a.cum c.fteba sute de ani in
urmă.

,

·

ţ

�

t

•

sorocltâ pentru sărbătorirea
unirei tuturor fra/ilorromlini,
este o zi scumpă. inimilor
noastre, şi se cuvine a o
sărbători . cu toată cinstea,
cu toată. căldura şi cu toată
s/ln/enla sufletelor noastre
de români, preamărind pe
vrednicit înaintaşi cari cu
prtsosin/ă au bine-meritat de
la Pa trie, şi păstrând cea.
mal deplină. şi mal a.rză.toare
încredere în Măritul � Voevod
al culturii româneşti" M. ' S.
RE GELE CAROL ll.-Acela
care d e l a D umnezeu are..
înalta şl deoseblla. misiune.;
de a desăvârşi şi su/leieş.t�1

ln•dtupi

•

•

•

_

•

•

•

•

•

70 lei
SO •
120 •

Jlbonamefttal se pllhtffe IR•iftfe

Sub conducerea anal co111l lel al Soclelălll Clillarale „lullu A. Zanne" din localllate

24

funcJl.onart

•

Apare de doull ori pe lună

,,24 . IA.NUA.RIE_._.
Sărbăto�rea unirei tuturor Românilor
--Ziua de
Ianuarie - zi
Mari şi (n�l/ătoare clipe

�ONA1'olBllTB :

Pentru p)uga.rt •• el....S

Jlflanclarl fi reci••• .S.pi hi1"M•ll

H-JI l�RIM ��I Jlf l�lH R�Mlftlf 11
, un

Un nou an oe bate la poarta
· oaspe plăcut şi
vielii şi ca p e
a şte ptat venit din zări îndepărtate
sufletul nostru ii primeşte cu dra
goste şi cu dragoste-I zice : bint·ai

pentru obijduitul nostru popor, cât
şi pentru scumpa noasti tari I
l ată-ne deci la întrebarea, pe care
am pus· o în fruntea acestor rânduri
Ce-ti dorim noi ţie, dulce Românie
pentru anul care ne bate proaspllt
la poarta vieţii şi c a e poate ascunde
în sufletul lui şi noroc şi nenoroc,
deopotrivA ?
Ce.ţi dori m ? Dorim, înainte de
toate bel�ug şi sănlltate. pentru
bunul şi milostivul nostru popor
românesc 1 Dorim ca cel hrăpăreţi
şi volnici sil-şi iee pedea psa cuve
nitil, dorim ca dela un capăt la altul
a) lării; UD duh nOU · de cinste să
străbată inimile toate; dorim, ca
liftele pilgAoe, ce sug puterea de
viajll a poporului nostru, să plarll,
ca lum•JI de lămâie. Mal presus de
toate însă, să înveţe toată lumea
un lucru ca binele tn caprlnsal aces·

r

•tnit t

Odată cu această urare de bun
sosit, ca în fala oricărui lucru tai ic
s u fletu l nostru tresa re inc.§ de o
îngr jorare mare ş1 se tntreabă ne
dumerit, ce va aduce ţării noastre
scum pe, dulcei noastre Românii,
acest nou an d in viaţa omenirei ?

Va fi el oare mai bun, mai înţemal norocos, va fi aşa după
clim aşteap!liorlce sufltt de creştin şi
de R m An rr.zai fericit, decât s e men ii
lui, cari !recuri! intuneca\i, trişti şi
plini de du rere ?
Oh. daci! am avea suflet de pr
ro c şi simi de ghicire, ca să des··-'-A" .;;;"„1;; .1� ----·· • . ' .JăşurAm..da. pe acum. dintr' o siogură.
stci ţdrl nu poate ·veni· nunut1· dela
Cuza la 1859, şi de gloriosul och i re tot ce a nul 1932 ascunde în alţli, aaca noi stam ca mdlnde inc1u
Rege Ferdinan d l tn anul cute le steagului sll u înfăşurat, - ce
cişate. De acela singanzl mijloc de a
de mântuire 1918.
bine ar fi atuncea I
lrzvinge urfoşele greul/Iţi de tot felal
Am v ed ea sbuciumul care ne şi mai cu seam� neagra sdJIJJ:lt, cau
GHEORGHE ARTENJ
tn••IA•or
aşteaptă, am inlelcge d u erele cari
rze halt tulurota ln poatld, va fi at:ela
ne pAndesc ş! am cunosşte cilrările
dt a lu<ra cu puteri lndollt şi <k-a
!J.ţ_c!_ţ_�l.l!_�ite._ s � re ca e �a�il noştri
.
legător,

o

:

o

', o

-

.

Cântec de departe...
O oostalgie-aprlosi mă recbe•mă,
La cnibul piiriotesc sciild1t iu soare.
__

Lâng'un ceardac cn lilieci in floare,
Când asfiujitu'n•iilue 'nmaramă
De

pnrpură in geamii de isvoare
eram! ...
Şi lri•I în mine se frlmâot'o teamă
Ce-am iucălzit-o'n san lremurătoare,
Bătrâna casă, •iea şi o

Că o'•m să

I coane1e ce 4Z l Ie

pot purta
am

!n gan
- d;
in

larg de Jar!

Când sub no deal opai( tremurând...

.

Tu satule, r1m4i o ulicioară
·
• ·
In care-am ••gropa1 , ••şu•<••

Atâta clocot do copilărie...

r
-

10

:

r

r.rlf/,'I. 1!!.�e_tf! '!�'!•. �� '!"!_ �'a/.":' J?dn4

se · d reaptă. A m m 1 e1ege ş 1 a m
cunoaşte neintelesul şi necunoscutul
şi am şti ce se ascu nde dincolo de
ziua de măi.ne. Dar au avem puterea aceasta dumoezeiascil şi de
aceia în sufletul nostru ·se încuibă
cu înzecită p ati mă întrebarea : ce
ne va aduce anul cel nou? Fi-va
el oare mai bun decât cel care
trecu, ori iţele lui vor fi şi mai
încurcate şi durerile lui şi mai mari?
Nu ştim. ln locul unor proorociri neîntemeiate, n u putem drept aceia să facem, decât urări şi nu putem
să ne ariltilm decât dorinli, de mai
bin'! şi de mai multă fericire, atât

acuma ! Munca �i cruţare. oumai ace

stea vor fi cele doui! arme puternice
prin care vom putea învinge toate
piedicile ce ni se ridici în drum.
Cu aceste arme au învins toate po
poa l e lumii în lupta viejii şi cu
aceste s;ngure vom învinge şi noi.
Numai aş1 temeliile ({omâniei
Mari se vor cimenta cu dmentul
dragostei dintre oameni şi cu puterea
fericirii aceleia, pe care au visat-o
vitejii noştri Iliri! de numllr, cari au
murit întemeind ({omAnla-Mare.
Noi în a c st sens adânc şi ro
mânesc, vom purta steagul şi lupta
noastrll în anul ce vine şi avem
credinţa mai tare ca granitul, cil
România lericitil şi m are se va naşte
numai deacum înainte, dupll ce po
porul oostru va putea să hotărască
liber de conducerea sa internă.

re

e

CH. N. JACOT A
=======,.,.,;;,,,,=

D r a g o s t e ...

Ml-eşll clragi'l vezi 1••• ba nu.
••. iimi eşU urala

ca ori ce-aş spune nu vrei sA .n.A crezi..„

lml ceri să-li spun ce dragoste am.- cAtA 7

ln peplul meu duc dragoste al&tA•••

Pentra

t

Mal di'l-imi o gur6..•• dou.6-- şl'ncii una„.
.•

tl

şl crlnll cari cresc

Sălbalecl liingi'l marglnl de poeanii

CUlde<JC un ral din

u ul piirnllnlesc•..

ŞI n'aş putea sA-fl spun cA te Iubesc
CA te urase din dragoste._ Ileana„.„
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I. MIHJl.ll;

buni

aldturta

de

toţii vom lupta col la c•t pentru pro
gresai (dril şi pentra fericirea pOflOrtz/ul
romdntsc t.

ŞI ochtl UU ml-s dragi ci'l-s vloreL
Un cer senin ca.re-a stArnlt furtuna.„

Vor face la olall6 numa.I treL-

„„

cel

acestei credinţi

şi rara şovdlre,

noi, p nlru ca lmpreuna cu el sa fat:em
legdmtint ca şi ln anul 1932, noi ca

Tot mal adanc privesc l.n ochii tAl--

...

lndlţatd

ch4mdm pt toţi

CAI poartă vn.ra Oorlle"n llvezl..„

ŞI s&n.11 uu

lrz/4ptuirea

. cu ftuntea

'

ln acest ia\eles do ri m tuturor
celitorilor noştri şi îolregulul popor
român un an nou mai fericit şi mal
lmbielşugat t

VICTO

��=; �;INSl(Y
„

APEL,

Amlritlri fi ·consideraţiuni.
pJ

Dupa o promisiune f/lalttf al14

num�rul 2

. tfat4·

in

al acd,lti foi ,Olasal Nos

miu tkptbu sa ard! ctva din
vill/a, de asf4 da/4, a salldai ,Cojapza•
din judeţul l4p11fna. du auui4 ocazk am
tru• confitwi

s4 tas ln paa

pe .neniţi" 1f o s4 poves!Lsc
tn c/Jftpa cavinlL vmf}l şi mijloactlt tk a

tr4i mai uşor. alt am1r • Moldmltni" cart
vorbesc limba · noaslrtJ1. aa aamşi crtdinţd.
aetltaşi datini şi o/Jlc�lll'i ca şi noi_

Ctta ct m'a lndtm�ol sd •orbesc t!tsprt

actsf sal

urmdfoart :

•

Acl!SI sal

Cojaşna• ·sunt considttaţiani�
t!tşi tsfL �illlaf lntr'o rtziane

t!tlurOIJ$d ca mai toa.le salL/t din Basarabia

c4,

şi de pt la noi, to/Jişi /act o fn=.aasa

lmprejarimt!L

imprtsi� oriş�dnti vill"tator, prin 11aia

toate dealurih din
acoperite ca . va

amtn-fa,,, ·

1ahJbzi sani

pomi roditori dt toate ţ:aitgoriilt ta : dreşi,

şi t1lir1rzf• ca

meri, pui, zarzdri. pni(li 1i vişini.

Vinun1t • Coju1n1nabr• sanJ nnamill li
cduta/L prin •aridllţi/e dt ,,;ţz amtrimntr
care sunt dintre etlt f>tai b1111e, aPtlnd rn
vedtrt ca mai foţi goipodarii din sat san1
podgoreni i•tsUţi, aşa ; cum san.J poaU ce;
din Cotnari, Odobtşfi, 'fanda, Niamşfi car;
Tşi au catalogul pep1niţri1Dr ca renume, dt

vi�

ameni:ane 1f pomi �toi/i, saa. sant abo�

dţ

r vitlcol sau agricol.
7oa.te castlt safzdui ,Pnt mari şi/rwnO<lSt,
tnvelitt cu ţigld roşit,! porţile sunt tn.allt,
naţi la revislL cu cara

lucra!L frumos din ltn/ţl şi CD acoperiş ln
doud. apt dand pn·n aceasta impresia dt

ifie

bogdţit şi tniinkie.

PrimdVara mai alts

sa stai tn.

•

Coju1na•.

mai mart drogu1

Aerul curat, mirosal lmbdl4torprovenit din

pa1/umul a/4tor flori Jn livtzilt satlll.ui, 1/i
dd pulert

şi dor dt 11 !r4i.

• Cojuşna' t
flori runamdrak.
sanJ şi cat�11a .slupdriir care aduc sd!Lnilor
nd,ipa; oricine, bogdfia
dup4 cum 1fi poalL z
ram rard rk dat4 1i �tre.
Vara cand t cdldurd cea mai mart vin
ordştni şi mai alts ntgusfori din Cllişind.a
ro sa pttrtacd cdtewl 'sdpl4mani ln a.ru1
curat al • Coiaşnft• la mbra pomiloT şi pt

Ca o urmart a fapta/ai ra

ca o grddind

mart, d,

poji#elt. livezilor.
:
Iar de pt arma acUtor 11izite1 gosfHXline/t

g.i

dlo

sabtlai c�fi
Rrin J,.inzart� lapiL/ai şi a
'
ou
r.
Ntgusforii vin m sa q:mptrt fruc/Llt car;

3unt frumollst şi dt biln.4 calitate, sau Pina

rilt etlt rtnamite ak � Cojaşnei".

Fructele ctlt. mai frlunoase şi rina.rile celt
mai bunt ct st vand rn ClllŞinaa, un oraş
foarfL mart, sanl aduŞt celt mai mqlfL din
. Cojafna• •.

11mrt1e taa�i "fiWUL nomr

Publicllm seriai a doua de dod

probleme şi o ghf,c:itoare.

1.

-

Buna ziua '. 00 de gâşte.

- Nu sunte'1

I 00.

numllra jumltate din noi,

Dacă ai

�i cu d-ta, ar fec:ţ 1 00.

un sfert

Oh lei câte suntţm ?
l i . - Adunaţi

şase de I (unu)

a�a fel ca sl vi I dea I Z3.

I I I . - Am doi :C:at : când îi duc

la lântânll se uillli acssll ;

când îl

nduc acasll, se uijll l a !Antânll.

Dar, amma dopd ct am ardtat cum lrd·

juşna.•, lmi dau pdrtrta c4 ar fi o mart
fericire tfaca Şi /a noi OOJr�nU tu !narea
s4 trakastd, şi aU/tl dt cum du trdit ptlnd
aauna. na n.ttmai din vdnzarta cerealelor.
C4d ctrtaltlt adac .,.puţin' folos dt pe o
ie.se mai bine şi mai uşor. ţdranii din

lnfindtrt

•

li

mart• th pamdnl,

•

Co.

tncercam a /act fi noi ca sa!Lnii din

•

Co.

juş�a·, cari sCDI foloase li bog4/i
i .mul!L"

dt pt o· tntindtre dt pamdr.I , mied'.?
Un fapt dt refinai este ctl . Cojuşnenii"

au ln!Lmeial viilt şi livtzilt /Dr, dup4

raz.

boia, dlzpd et aa scapaJ de sab sldpdnirta

l'llStaS<4, tnsd toi cttaa aa /deal

stanul. aa /deal prin
mljl()(Ut rtstrdnse.

Nu trebut sa uildm cd

/acruri, ca

, Cojuşna

•

este

un centru de romanism şi s'a menţinui chiar

şi ln timp ul !"1.odnirii ruseşti, fiind uniţi
tntotdta11na ca Intrau mdnunchiu.
Daca oamttu1 s'a1 asocia, s'ar pulla
planta şi la noi pomi roditori dar I• con.
diţii/e cerute şi prtstrist ln ctlrţile dt pomi

culturd şi na nJJmai thcdt in preajmu casei
ci afara la cdmp.

.

S'ar putea culli•a vi/a americand cd dom
pamantarile noastre sunt dtslal dt bunt
far pancltlt de vedtrt pe cart ma bazez,
cdnd sp un aastea, sunt urmdloartU :

. Din puţin s'a /deal muli lntotdtllllna Şi
s'ar pu.lta /act şi mai mult.
oamrnii

dal"d

s'ar uni, aja1dndu.se unii pt alţii•.

.Daca s 'ar lnlovdrdşi la ori ct aa dt

mai grea,

grtst uimitoare•.

s'ar puica aj11ngt la pro·

Cdd tot ct s"a 14.cui

';,,

tn

omenire mai

fru os. prin. anlrt s'a /dcut•.
.Cam s'au /d:ut lucruri frumoase ln alld
parlL, foi a/ s'ur puita face şi la noi'·
, Un fapt tlt 0 mart tnsemndtate ulL ca.
acolo andt sunt copaci mulţi atrul tstt mai
carat p. aa urmdre şi ploile
rdcoros�

mm

saut atrau tn tUta rtgiune • .
St p oaU cdşliga foarlL mail de p e /raci•
cu� am wJzat la Chişindu. ca st lncdrtaa
tn gard, vagoane lrrtrtgi ca cireşe, zarzare,
mtr1 şi �rr. JrucU cart trau tmpachttatt

rn hdrlit p tlluaU ln coşuri anume fdcutt.
pentru a fi transpofrd2
��. ·zndA,
na şt gdstse
frodt· s'au chiar rn
slrdintffaft, andt st Pl1ru1 pt pre/ari /oarfe
buru• .

aasfL

-,,, liJtt

Fracltlt, cdt şi strugurii şi vinal ameri
can daa putere şi pnlungtsc •ia/a •.
Avdnd ln vtthn /apltlt fi CDnsilkraţiilt
ardtalt, parca;nt ar Indemna sa lnctrt4m a
/act şi noi ca sdltnii din , Cojqna'.
•

JOAN D. SANDU

11tketa tnaiei JWUL nomr

Pe lângă s �ria de trei jocuri,
cu acest număr, începem şi o
anchetă, pentru care rugam
p e iubiţii noştri cititori ca
o.data cu d eelegArile sA n e
raspunda ş i la urm"toarele
trei întrAbAri :
l. Pe cine Iubiţi Dvs. m<1i

mult ?
2.

Care-i

persoana

cea mai

iubita. de Dvs., dintre persoa

T ragerea la sor,ţi s e va face l a

nume

persoana.

!

I

Cripon die jocuri
Nr 2
�rle 1931
1.5 oecem
• I
•

J

·

Rugam eA ne daţi câte un
din

•

Invlltltor

Preted. comitet de conducere al acestei foi

tovdrtlşit, mijloc prin

care. st pot /aa multe şi mari

fdcat

OH. ARTENI,

mai dt

România

Păstrat! capoanţle şi nu întârziaţi

cari ostenesc cu mllnele pe coamele plugului, !lpra a 11e asigura iiOul
tuturora pline• cea de toate zilele. Pentru utnrarea lr•lului lor, penin.
alinarea suferlnjelor tn aceste vremuri atlt de grele tl pentru cllllaslrea·
lor spre o vlatll mal tnaltll se cuvine a face tot ce ne sili tn pnlinfll
spre a·i ajuta.
Vom li foarte recunosclllorl tuturor acelor ce ne vor tnjelege gin
durile pentru realizarea clrora facem nesllrşlt de mari ti grele sacrificii

doar dt

nele marcante din

cu trimiterea lor.

,1 neprecapept ·1ntresJal

O comoarll nepretnftll se aacnnde tn saflatal celor · mulii ,1 oropstJi

muncii st munct#t. N"cu fi bine oart sa

Ghiciţi ce e ?

Z 5 lanuarf, ! 93Z.'.

Clltre loji cel ce doresc binele 11i ridicarea - iiesm��
.... clltrţ d·nil
profesori, ofiferi, doctori, avocati, i11ginerl•. cllţre cucernicii preop, co
legi! tnvlljllforl, elitre fruntaşii gospodari ai satelo�· ,1 elitre loji Hllerll
studenll, cei care mtine vor face fala neamnlui prin .contrlbutia m111lclt
lor la patriotismul najlonal, facem un energic tJ clllduros apel de i se
uni I• acjlunea noastrl di;i !nclreplare şi ridicar� a ma.selor dbdlr·ne
. '. :
tn chipul cel mai larg
d"l�r concurs.

fiecare

marcantă (poet, scriitor, om
de ştiinţa, om politic, etc.-)

3. Oe vA place ea citiyi mai
mul t ?

Toate răspunsurile c u nu
mele c e lor ce - ne-au rllspuns
la ancheta le vom · publica
în num &rul viitor al acestei
foi .

f'CeavAnd girant re5ponsabil, fiecare rllspunde de ceeace scrte

Ştiri şi Informatii

I Comitetul de conducere al ac:estel

foi se compune din d·nli: Oh- Arieni
preşedinte, lnvllflllor Vlllenl·Flllclu,
Micu Delabllseftl redactor fi admi
nistrator, ziarist : Iar ca membri
d-nil : I. V. Balan, tnvllflltor, Oh.
HArlopeanu, agent sauilar, r_ N. Ca·
fana, şeful
agenţiei P. T. T. şi,
St. Al. Sandu, plugar.

I .G L A S U L N O S T R U"

urează
sărbători fericite şi mulţi ani, iu
biţilor săi cititori.
I Avem deoseb'ta bucurie sll anun

\lm cititorilor noştri c'am
lllgllduiala unei

cllplltat

largi colaborllri a

d-lor : N. Bălllnescu, inspector şco
lar ·laşi,

profesor V_ Ghiţescu, di

rectorul liceului de băieţi din Piatra.
Neamţ, inginer A. O. Kieser laşi,

fost consul al Ilirii în strllinlltate,

doctor I. Arieni spitalul Unghen;•
( a�i, Locot Ghltescu N. Ioan, 23
Art. BArlad, D. şoara Dr. A- Holban

Bllseşli,

O.

Tutoveanu,

prefrctul

judeţului Tutova şi preşedinte de
onoare al s.oc:. cult. din localitate•.
N. O. · Doria- avocat Blrlad, Locot..
Ghiţescu N- Gheorghe 39 Art. Tg

Mureş, Inginer Hristea Arieni

•

Bu·

cureştl, avocat Oh. Mihailescu satul

Mihllileşti-Tutova şi T. Oh. Jacotll

Vllleni, cllrora le multumim în chipul

cel mai clllduros pentru tot sprijinuj

ce vor bine· voi a ni-l da.

I

O ltgt pentru apdramr gospodaliri ţ4rd
ntşli. Vazand diferi!Lu eucaţii litdrtplt tlast
sa/lanului,

Ministrul jas/J/iti, va

împotriva

adat•

domnul HamangiD,

o ltgt prin cart
va socoti ca .,.bun dL familie• tasa, gnJdina1
uneltei• şi vilele dt munca alt ţ4ranafui,
prtcam şi lnlint!trta de !Lrtn ca/fivabil pana
la an hectar, penlru a tllipra astfel mijlo
cul dt txisltn/4 al familitL
binevenit,

Proectal va fi
aus s/flrta

tlt lacrari

dafd fiind mai

dt astazi, cdnd St

scoaU la mtzat cea din. armd avtrt a s41La
nului, cart s� vedt a.stftl rdmas pt drumari.
Toi ct va fi CDnsideral , ban tk familie" ,
na va putea fi urmdril şi nici ipotecat dt
Stat sau creditori.

I

lncepând de la I Ianuarie

1932,

se vor pune în

circulaţie

monede

nede de argint,

cam pinii la

de 1 00 şi 50 lei. Se v.or bate mo,

3.4

miliarde lei. Biletele de I 00 lei se
vor strânge de elitre Banca Naţionali,

I

La I

N-brie 'a. c. s'au împlinit

Z ani dela lnliin\area socletllţil cul
turale • Iuliu A. Zanne • din localitate_

pentru

Au fost momente de supremll le

ricire

toţi cei cari lrecven

tead vasta-i b' bliotecă, toţi mlndri

de societate,

care a luat

împrejurllri foarte grele_

filaţii în

I �ugăm pe iubilii noştri cititori s4-şi
re'ooeasci abooameotnl puim anal Ul32
�ugim cu lasllteotl s! a• achite maca
pe jum.itate de an, filadei facem slortJri
uriaşe peolra tip.iritai loaiel. Tipograful
nostra e na solid foarte aobil, di r ca
loat4 baall•oi•t• domalei•sale � atata ma.
terial şi mltacă - cost.i baal.
ŞI mal presas de toate, e. o gazel.I la
tari care are obstacole iasalit1,
ca aoa
·
dela oraş·
Mulfamim dia sallet tuturor rAspedl
t�rilor şi saslinilorilor ei.

Poşta redacflel
. D-lui N. V. M. Mnllumim · cllldnros
pentru bunlvolnla Ce·o arlllall a
colabora la aceasll foaiePoezia „Autodlagnozl", e buni,
dar nu lntrli în cadrul foaie! noastre.
Schiţa e prea lungii, fajll de spa!lul
foalel ; iar sfrlglfurtle llJ' · fi mal
blne·venlte, dacii ar fi din cele
localnice.
Noi vil primim cu loatll dragostea,
dllJ' cu produclii cat mai origin•le.
clei cite frnmusejt, -adevlrale co

-'-. u.�- m,�tK ,ti.
sunetul jlrllli1'!a f romaîa::şr-pe ..,..
gl •stea, manuscrisele s'au primi
prea tlniu.
Incercaji cu ceva ce intri fa ca
cirul acestei foi. Cercetali .Glasu
Nostru" No. 1 unde este dat pulfn
din programul ce-l urmllrim noi.

D·lui Const. Gr. Chlrica, Moscu·
Covurlul. Ne bucurl foarte mult
faptul el ne apreclalf atit d� mult
foaia noastrll.
Brofura d-v. • Vremuri triste•, am
recomandal:o. cititorilor nottrl.
Multumlm cllduros de promlsl·
unea de-a fi colaboratorul acestei
foL VI rugllm s'o rllsplndijl. tl re·
comandali tuturor prietenilor d·v.
Entuziasmul ,1 munca de apostol
a d·voaslre, ne bncnrl fb41re mult.
Vl vom trimite regalat foal• ln
condijiunlle cerule.
. .
Din lipsi de spajlu, rugim pe cel
lnteresaji s'afleple rlspwisnrlle ln
numllrul viitor.

MICU DELAB.

Institutul de Radiolog ie

Dr. s. Herscovlcl
,1 Viena
(Raze X)

·

Speclallzat la Paris.

Dlagrt.osUcul boalelor Interne
(pU!bnAnl„ btltnA„ st'Omoc„

prin Aaie X
oase etc.)

Consultatll 8-ţ2 a-

·a ar1�d, str. Gh

�

şl 7-0 -a..

t-<l P->ft
.

.Uchl Nr. s
(lârigă Cioematogr;afţd �rancez)
•

P; Pl!IU,,Bârlad
Tipografia, Leglltoria de CA1 ţi şi lncadrare de Tablouri N.
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COL�L
Vi;:şEL
.
I
„..m._1)

..

�!\'4�5!

Dod

.-:.' .

.••pita.
· . - Mii Hmee. bai

I

.

.

Nu de mult .a !dst o ·1111aioail.'8&1toan
.a. merxem �i noi
.
ia acest.sat. ci.atA de eloril�lelprimare. . ut.bLJa biserică, cA-i sobor mare.
�llc:al
ş.altorll• .
- Da uadapolf sl te duci, <îs� femeea
au.
.
au Ye&_I·. ci.I aJodul la genunchi.
_ ..
: .. .

Pfpaşl

s&11$1�. de:i!arişila.-

a. ncllal o- ou
p
f

.iltrit. m. clas

� L�oii in4 seara

fu lulr9bat da tat4l sla..:
...:. ·oraca- -�I,. l•a

a,f;�.

a

„,;:. �,_.

Du. ce .sl facim?, alua e mare şi
· luebt1J1qd stind în cui. - Dar oare sl ne
.• ducem la craflll i?.
. -Acolo.•. cred · ca 111 putem duco.

J1 d8aa

.-

acasl

aplaudat .publl-

ci.:J , ·�oia aplaudat, tatA ?
- Adlci au b�tut dia palme?
- Da... au bliut... .
•
Odpi clte•a arie
,. Costică •lae foarte

snphal dela şcoa\A.

- Oe ce eşti �rat; Costică ii

talii. du 7

'

·

- Am· fosţ o�ra•nlc

m'a aplaadat.

'
Pocllnti.

- Ţi-ai găsit �

·

Ira_ a fos�
- Şi ce-a ·_bl�t ?

Vom merg,e- bial}or şi ne •om line

H duel şi
·

de

pria glod, ris-

La

întrebi

1)

el odatA
cr�ml ?

Din •oL •Sacu1 ca

snoue' ce

Plclleall

u

apue.

•••

. la cliP.a pleclrei trenului dia laşi spre
· Bucureşti. Un domn nmbla reped• pe lâ•c4

.

- lţiC, lţic, unde eşti I
- · Tr!sni!'ar
el beli•n-1. Nu şt iu .
Ua alt· domo , dorii sl vadl cine strig.I.
la ce caplt "!m s,io scot ca. dâasal, am sl
scoate cap l pe fereastra -ragonului şi
.
diyorţn.
. prim�şte o palmi sdru4oi de fa cel de
Of.„ Doamae..l beli•n·i ..
la dl-mi o · sâaieapl de rachiu, dar jos. .„ şi trenai plec! I

tren strigaad :-

EJ-&la.

•ni

sl fie

a

IJ!ai tlrlşor, sl mal oii de cele

ce- bJa ra.:hiul, zise :
- Fir-ar al dkacului, ca betrr b.lrbat
mai am, am .ti -111..,rţn, i·a mai d.I un
rachiu.

uluit �i. 'ftaiodu-fj io 'ine.
mul C•mit ;

StA o clipi

- Ce prost şi acela, cum s'a păcălit ...
a ride

începe
·

et

eu

crede el

chiaml

MolşA !.•.

lţic

is

şi pe mine ml

P:' L U G U Ş O R ')
PlagajD1' ·ta, .patra Ilot
Şi m411at_ 'Jţ dlll jl4dJl

:

PlJleaşonil:f•· pom1Şlt

Am. an#

�

· ·

Mdnaţt m4t

eJt • .arat
· '·

hflt .•

Onfll-=i,c -1.-as

N#>GD! · ""f'U•ft·Ollt · &tmitnat

Ş"'L'"
�--

.bo10naJ
. · 1'
CA-· „
_,.
-_
·.A
..,...

Şl /,._am

iknaurdnlat
f

l

Mt111aţl mlll hllf...

Am strâns[ f�tr din 1ut.
;
Ani ·lllllhl4l -din. ciu4 n casll
P• la alt i inat framoase
Iar cdnd.Ju ./a sectr.at

le. sp!llm de� cu leşie şi ·sll le un
gem cu gai:
deopotriv!
Cil uleiu de fn, cu ajutorul unei
clrpe. Splllni la urmll vita cu api
şi sllpun, dupl ce s� �suc!, o ţesAllm.

i

llnH llltloi'. Orice s ar spun·e,
tot mai mnlt . pre t şi tot mal multi
'

îngrijire de hfaoll neau strlmoşii
noştri pentru ;vite, decAt noi. fi au
înţeles-� ci· da�l · unei vite ou-I: dai
mâncare cum lse cade, organismul
ei 1.ufere pler�eri, pe · care n'ai de
_
unde sll le �i l a_ loc, vila se slă

i·
j

blloogeşle �i tot aşa ii vor fi şi
viţeii!. Pentru aceasta s'au glodit
sll sameoe lucernl, trifoiu, sfecl ii ,

napi porceşti, jmorcovl.• . .

Hrana pe deoparte dă cllldurl şi

putere cfe m11n� corpului; pe dealtll;

parte ajiltl la creştete, la des vol tare

şi întremare. I
Noi sll le dll tn, mADcare în deajuns
şi cu regulă, fn toate zi lele, cam la

l

_

vrdme. Cea mal bună
ţ
hran l . peatru . ltele mari 5UDI gril ·
uniele de orz, ovlz, porumb, mă
zlrlche. Orzul şi ovlzul se dll· di
la acela�!

mineaţa : call r oemlclnate, Iar
- " -- -• ... . „J1,..r mllr:inste outin

..._

NamJJl f.te

alta. Cbd începuse a·I risbl glnma,
eneul zise raza.d ;
- Ştii ce, frate Ioane, glum i uumal
cu gura, nn şi ca. mina.. .
în

(Din

ŞI

Cil

ea

•

de V.

J DJ Olnme d� Ja TArpJ.Neamf•,
A. Ohoorgh;ll )

Durerea Turcului.-

Se ponsteşte c! era odat!, lotr'uo sat

un Turc, cliruia

li murise de cnri!Dd solia.

Oamenii, Tizâadu·f mereu trist, iocercao

chi pul - de câte ori

si-i mâogâe !
io

tot

ii io tâl oeau -

tot trbt fi :ise:

UnuJ, i.otr'o %Î, vJzâadu.J

noi oe •om duco aude este sojia ta
cJcJ nim eni
1 au fa trAi aici
pe pim iat cât fa line
lumea!.. ."
- .Nu m ai

căci şi

fi tot trist, rmăt Turcule,

- când ni·a sosi ceasul -,

- .ta

taci din gură,

răspnnse Turcnl. -

mii �omâoe,

murit femeea ;

fa

a'am cu cine culca! ••• •

La mia• nu trist ci

.mine sa.pirat că

Bride;li-Bacla

VASILE V. ANTOHI

io•lţltor,

fra oa om şi ana mai mulţ� copii,
da' ei erau cam cu totul , şi părinţii şi

Cel cu poreclele.

copi ii. şi

staroste. Zice :

A'fean

proreclL Iaca

la o fatil.

urâtul obiceiu de a se
dl Dumnezeu şi vine staroste

la du-te

Da'

neghiniţa

sdnal az �l f1'4tr�
aşa iubea şi tata.

. . !rl4/laţl. mtu

k4i,...

Şi ca toţt aşa IU· odal4
Arn cuprltr1 brmJta toaJ4
ŞI i:t1t ai clipi din ochi
Am /ilcat graaJ snopi
Şl din snopi l· am pus ln c/41,
far din cl:U
Noi cei fl4c4l
Am p/U mdna pe ţapol,
Careu le-am . lnc4.m1'

apuce I

Era

Chioara,

surcele!�••

gara ca moara"L.

DUMITRll l'UntlNA
(Din •Neamol Romluesc peotra. Popor•)

sl

5•'.:'.'·Ce sl

taci pllclnte.
un

pui dt jigaa

cu lelea

mai faci Ionică ? întrebi Safta,
- Ce
lac? Bine I
- Dar mama ta ?
_ Şi ea tot biue. era să Iacă
asear4
nişte pl!ciate, da o'a mai llcut.
- PAI de ce ?.
_ Apoi n'avea brân�i,
nici anţ. nici
!lină, ci tul găsea ea în saL
(OiA rc:ri1ta pntn popor •Atbi11a,.)

a

_Ct la anal dt· o fi caap/4

Mart, pentru

noasttd gloa/4

Mdnaţl mili h41...

Si d• crtdeţl al-s mlnch:nt
S4 veni/I s'o vedeţi lll4iRL
Pdnd alafttta v4 gdliJl
Si pe noi nt ddralfi
Cu ce aveţi, ca c• ·g4siţl..

Dacil n'aveţt gowgonl,
Daţi-ne cd dol ianeant;

!ai de avqt mU4 de ei,
Daţi· ne al dDl ·vqn;

A P'" hamurllt tndatit
Si de stu cargea'n covalil
N.urnal /41n4 cu'°/4.

Da/I şi vaca cea ta /lipu
Muşchl th porc, co/ad 1wo 1apt1.
Sl vr'an deca dDl de· vin
Şl s4 trilfll mul/I ani, Amin.

ManaţJ t111U h(lI„.

ie-t

Cli-1 umbli

Se iatâl aeşte

moara la Fdgdd4a

.s4

mimai·

fata asta era mal mlcL ŞI ul·
cea mal· mare, la care. nnlse
starostele, 1k:e :
- .Da' duci-se Smulta,
Ci-i a ei annta 1••.. '
Auzind aşa bietul om, s'a ficat fQc,şl
strigă· la nn fecior a lui mai mare :
- ,D'apoi tu, mii Furi·Mllai,
N'ai no ciomag sJ dat•?.•.
D'a biata babl, dacâadu.se singurl-dupi
surcele, fac:e către moşneag :
- Ba taci, moşuege Crapi-lapte,
• c.a.s ·a ta ie fapte I„. •
Săracul staroste ! Nu ştia pe uo.de sl
Oa'

C4-l morrzra n414Rla
Doar li ştiţi, ce s4 spun ta,
Iru cdnd nt-a vtlzat ca caru
Hot'J �l dt A,filtdsara

Iar cdnd fu

: ·

tând-O pe

Un<le fact mal! şi raa

ca ml4dlţa

�ilotul de colo

- , Da' duel-se

Mânaţi mat h4t„.

la

şi a4I

- ,Mii bilete, CrAmpolele,

evre u când îutr"o parto, câad

Si la moar4 l-am piuat.

cam u p/4aa Iul b4diţa

ca odzil

mai împingea şi

,;.; obiceiul I •-ll

rama

Alzo... A/wo... A!woo..••

A venit ţaţa Ileana
Ca rochi/a ei cea scartlJ
Flrtar dlU afurisliii.
Ce ia vama pe din doa4.
Iar !lin ce a rilm4s şi noua
A<1i . fllcuJ o turta ln vatra

agricll/iQr

C. I. POSTOLACHE

P1agoşonl &114
a� o rbpaDden.

1'1t.

Vlllenl
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·jamestecat

�ombul, . glumind,

trlgea pe

nu. •l maJ-;poreclltl.

auzit 2" Parei el
erau proşti al au41 ! Ori zi mai bi11e-ci
om,;I. greu. se desbari de oblcalld cal. rlia.
S'apac! femeia ol fac! niancare penim

La maşina I'am etirat

Le-tutr flkaJ pe. gdr/4 punte
şi pt ctlt mal fJdtrdne
Li·am trlmes la m4nllst/re.

Cdet

Ca. alt oitutil'n' -(Ol dDgftk
.Şl la sp� $11 aJM�o mie.

jarare ;

cum

Pdna-n stara am trttrGt

C4&1 P• ceU mai nrdle

MtUnt an�
ile'no_k/tl.
· ·

ins! e cam

când spune ceTa
an ·şade bin�or. A,a şi lu aceast.I impre

prlmlrte.

Jotr"o zi Teni la primirie oa om şi
adresioda-se notarn1uJ, zise :
- Domnule ·.o..; am •init s! decler
naşterea unui bJiet.
- Bine, :dse-· notarul , dar de ce 1ex t ?
M. Db.

- A luat · o F.eaşcl · de ·rachiu şi pe
.
nrml·:."a du- la treaW, Lasl un·I• mai
face inimi reL. �

oecazarL.
ŞI dapl

glumeţ şi, de obkeiu.

- ,MII ciutaţl · si
Omul ii zice :

doi pri eteni : no- �o

mân şi ua. Evreu. �omân ul

paus• fem1 ea

�i c1<>m�ara

la lreatii firi· a se duce pe _la
A fost· pe ai(ea- cumtre ?
-·

gard �·tru a. DO U:.erge
co bucurie.

p,onla 1..

cui, cud.- Da..

feluri de glumi.

Stiitea u de •orbă

( urluialll) s'au tl!râţe. Altă m Ancare

are

mai bun şi să se mistue mai uşor.

I.

pru origioal, rcdaq;a

DO

buoll e luc.:rna şi trifoiul,

care se

Porcilor să li se dea dovlegi,

mai

dupll ce

altfel se

c:And aude biciul în vânt• . Ce buni
invăţăturll poate fi şi pentru noi l

lllrâte ori cu mi'llalu, să li se

dea

primul rând sl despllrţim vita bol

dll cailor verde, Iar boilor, vaci lor,
s'a

uscai,

cllci

umflll şi mor. Acestea e bine sll· se
dea şi Iarna şi vara, cu · toate că
merg la păşune, fiinddi nu le ajunge

din pbcut şi m•i ales când

la muncl.

Apoi se mai

lt _punem
dă fânul

care e bine să se dea vilelor

cu deosebire primăvara.

mai

Ca să li se mai schimbe măncl

rile, şi pentru ca

vilele sil prind§

putere multă e bine sll le dăm : sfe·
ele, morcovi,

tocate mărunt

a le

cllror rădllcini

le dllm amestecate

cu pae tocate, ori cu tllr4ţe prăsl!

rate cu sare.

Sfeclele şi morcovii

se dau mai \JIUlt ·la boi şi v aci, tă

rAta şi făina 111 oi: Se mai pot da

la vite şi paie şi coceni de porumb,

dar să nu punem toalll năde)dea în

ele, fiindcă n 'au putere hrănitoare.
Pentru ol şi capre mai sunt bune

frunzarele, care se fac vara ia ap ro
pierea plldurllor. Nufre\4rile uscate
sll fle stropite cu saramur.!I, peo!ru
ca sl le moale s.!1 le facă un rust

cu seamă

fierii şi

L-am invlltat să mll asculte numai

amestecati cu

şi porumb.

Cum si ne partim ca

vilele.

Ce s1 litUI dDd se imbol1ivHc. ln

navll de cele sănlltoase. s4 curlţi m

cu doctorii, care omoară microbii

Vita

p1,1să la muncii are nevoe de hranll

şi odină, pentru recllpătarea fortelor

boalelor, toate

S.!I nu le punem la muncă de
mici, el nu se mal desvoltll Ş; ră
mân pipernicite, chiar dacă suni

un loc. Să vestim la primărie,

mari să nu le încărcăm pesle pu
terea lor, nici să le batem, existând

legi pentru pedepsirea celor ce le
bal sau le încarcll peste măsuri
mai existl şi o secietate pentru
protecţia lor. Spre a vedea cum

străinii ştiu să cruţe vitele, un şofer
povesteşte într' un ziar cum în Aus
tria pun vilele pe rAnd în fiecare·

zi câte una la oişte, odihnind pe
c�alaltl, apoi cum· la- îndemnul lui, .-,
ca să loveasc! Neamtul ' în calul.
ce ducea o clirutll, spre a-i face
loc sll treacă cu automobilul, Neam·
ţul i-a ri!isp uns ; • Bu nu dau ia cal
pentru cll nici el nu dă în mine şi
noi trăim de pe urma celuilalt.

https://biblioteca-digitala.ro

locurile unde sfau

vilele. Să nu lăsăm să bea

pierdute prin muncii.

api la
sl

cheme doctorul veterinar ca sll la
măsuri pentru lecuirea boalelor, şi

_

pentru ca să opreascll llltirea. Lap-

tele dela vita bolnavi nu trebue
băui şi dac.!! vrem. să·I !:em, să-l

fierbem bine ca să omoare _m i crobii .
Veterinarul oe va

cum să le

poV'lful, apoi

sc.!lpăm şi

apărllm de

boale, din care unele se pot vindeca

iar altele ca rllpciuga şi daiacul
sunt f.!lră leac şi se pot lua şi la om.

. Ţinând seamă de acest e ·sfaturi
cred c! fiecare gospodar VII putea
avea vite multe, mari, frumoase şi
sănătoase, spre mândria sa şi fala
neamului nostru.
IOAN V.

BALAN

Ca IJJt;te cd n� ua. �gi atâi de
aspre, dar 1coala iera mal popalal4 ca
astdzl.

1014 d«t

.

muf14· adacul· anlinte.
OflWl

care ca adn.trtat

I� vUJe molţomirt ale sd�nilor.
Sd fle plld4 �le pllllnz bou:tt ·de
cuttJzi # 11lmllot penJnz phtgll.TL
ln am/JrJlreti lat ne pltt:4• teJUllllhii
şt l4sllm sd picari o /acrim• din odlit
noştri, tn şemn d4 ploasll rtetmoşlinţd
şi vrednicl adlutrl aminu.
MICU DELABASEŞTI

N oIe bi�srafice

nici

un

rlmas

pic de· nădejde în rodul uuel

7iÎ

tâodu-şi de nevoile lor, şi-au pus

sufletul şi-şi sacrifica · pun2a,
aduce o razi de luminl
şi o razi de speranţă in întunericul

fosei culturale ·Olasul Nostru • .

Fiind condus de aceleaşi senti

mente, mii alătur şi eu cu tot su·

fletul, la aceasll mişcare şi voiu
contribui dupll modestele mele puteri

ce această

Io trecut vitele În iienere făceau
lalll şi marc avuţie neamului nostru,
- azi a ajuns a tlu mal li bllgate
în scamă, s'au împ�linat, multe · din
ele se clatini d� slabe, ori sunt
mici şi pipernicite,
.
.
.
Dar înainte vreloe lumea era mai
puţinll şi pentru J\raoa oamenl lor
se cu ltiva mai putlu plm.11.ot ca ni ;
păşuaele erau ml.! numeroase şi
a1Uncl starea 'filelor noastre eca
mai înfloritoare. erau cai mlndri,

fund.
Cerem ajutor pentru salvare de

al gazetei, conducere•

spur.e cll va
intre acele , idei sllnlliJJase
şi frumoase" şi idei în legilurll cu
ucupalia de căpetenie· a plugarilor

la conduclltorfi lării.

propllvil.dui

Suntem în dreplui nostros'o facem.
Şi este îmbucurlltor că conducll·

torit - guvernanli şi opoziţie - cel

putin în ceasul al 12- lea, au căzut
de acord şi ş'au înteles sJ lucreze

ca : munca mai bunii. a pămlnlului,
creşterea şi îngrijirea mai bună a
vilelor, desvoltarea ramurilor anexe

la oiai!!, pentru salvarea lllrei.

plugllriei, etc. ca om mai cunoscător
in tainele acestor chestiuni, voiu
cllufa, atât cât îmi vor !ngldui co

lnsll ori cât de mare va li truda

lor, lsblnda nu va !I nici
şi

aproape

nici uşoară, daci şi noi, nu vom
da din mAinl.

loanele aceslei gazele, ca iocepAnd
cu numlrul

lsbAnda mai

mult pe jumlltate,

stă in minele noastre:

O pis til pe termen

mal

lung

datori il o r, o uşurare a dlrilor elitre
· .stat; aşa cu m ·aşleptlm de . la con

a

Oacl totdeauna sfatul· pentru a ' dncltorlf de sus, poate aniellora,
munci mai b i ne pimlotul, pentru. a · poate îndulci pulin criza, eu. sl-1. zic
îngriji mai cu atenlJe de vili şi-a
slrlcla, ia care oe zbatem, dar. n'.o
a.vui rostul, aslbi în criză, sau mal · poale tnlAtura, n'o poate vindeca
româneşte' zis, în sllr!cla în care cu-- desivArşlre. ,
:ne ·:i:batem; nu mai sufcr:i. nici o
ŞI dacl datoria, co�clac4torilor
. dlscutlc.
· ţirll, este să· amelioreze atu;. da
Nu poli îotAlni un singur om, mai

.ales din lumoa satelor, care s! nu

li se pllngl cil. nu mal poai'e- rllbda.
Ţi se plAng.e de datorii mari, de

·dobAnzl mari, de impozite mar' ; li
se piluge cil. ln !Arg
Iar

munca

batjocurll.

totul e scump,

se vinde pe prel de

CUM SĂ INGRIJIM VITELE.

foloasele ce le avem dela vite
.sunt eedcacrla do 1 marl, fiindcă ele
ne îmbraci, oe hrlncsc şi mai pre
sus de toato - uaele din ele - ne
ajut! l a munca cl)npulul, fiind to·
varlşul nedesplrţit şi mâna dreaptl
.
a agricultorului.

lăsllm grei sll clldem la

·

agricoli.

·

boi frumoşi; vaci lăptoase, etc. Şi
lioeau mult strămoşii noştri la vite
ca la ochii din cap. f!rau cllutate
de strllinl, se vindeau ln ţările ve
cine şi aduceau bani buni în casa

�omlnului.
Az:i toate au dat lndllrll Vilele
nu mai suni ce erau odalll. Aceasta
din cauz! cll. locuinlele :suni nişte
poeţi fllrl rost, unde se li.n vilele
grămadll şi tremură de frig ca şi

cum ar sta alar!, r.lllurl de gril.
mada de gunoi al drul aer stricai
ii respiră. Ca hraoll le dăm vara
sll pasei pe islazuri, care sunt pullne
şi fllră iarbl, iar Iarna le dim pe
sponcl, câteva pae şi ciocane.
Pe lângll asta, de când suni ml.:i
punem la muncll pe�te mll su rll
.
unii punând chiar şi vacii.: la JUI!'.,
ele care oe dau laptele atAI de tre
buincios. Aproape le s.Jcollm ca o
povar!, nu le dllm nutreţ cum trebue,
nu grajduri.... Iar le bătrânele le
vindem cu preluri de nimic, in loc
sl le lngrlşlm.
le

Am vrea u elo să ne dea nouă
lot, Iar noi lor nimic.

:Kiatcnr

Pf!TRI! MA�INICĂ
agronom

din m41ol ca sl putem pluti sau ne

făcut elitre ci t itori , m primuI numli r

viitor sli le tratez pe
rlnd d ân d sfaturi practice şi potrl
vile pe nt ru îndreptarea in mal bine
a liecllrei ramuri de prod lieţi e

T�e sl

veni ajutoare, ce facem oare? Dim

. Şi · pentru cil ia frumosul apel
·

��

.
i:u ;-dtSivAr
şf�e · politica, iJm;j fostlbilflle�•tor.
Trebae sl c11war•. . orl�ce ..diiş111
1 viaţi uoul.

·

mintea,

atingerea scopului

ftdii�

de jos :ii daci nechlb:i:uinţă a fost

glsit o mânl de oameni, care ul·

la

pornit.din

Dar. . .pco� � sJ."{pufem:; face
toate aceslea;;tl!tbnc sll tnuP.em o

ale intre lralf şi să dom �eascl
numa!. buni. înţelegere.
sus, apoi nechlbzulnta a fost - şi. ·
Trebu e sA. · nc .grup!m cu .fQ!ff în:
foarte, foarte multă -- şi jos.
jurul bisericii, în· jarul şcoalel. şl iac
Dar în trucât faptul este consu jurul tovarlşillor cooperatiste;· baac:a:
mat, nenorocirea o avem iii lafil. şi · popular! şi
asoclatra agrlcolll, căci:
o trăim ; pe noi aslbl, nu trebue sll numai aici
vom gllsi curlîllrea sune preocupe de cât ce trebue sl. ' !letulul,
luminarea mintei 9L VOID
facem ca sl putem sclpa, sl. putem ' readuce lar.lşl
&elŞug Îll! rospadJril.
supraveţul slrllciel de aal!zl.
Io altll parte nu.
Suntem io situaţia celui care se
De vom face aşa, ne vom mAntui,
ineacll şi cerem disperat! ajutor de nu. vom {ace aşa, vom. pieri cu
pentru salvare; dar ploi ne vor . slguran1n.

este nespus de îmbururător, că s'au

gazetă şi-a propus.

a.

,Sllll, dar lrebae;sl re:11aa11ş.
tem ci . vinovaţi suntem şt ·oofc cel

tota de

pornire c:.ltre materialism,

satelor, cum fac cel grupali în jurul

j

Ne găsim io tipipul iernei când
orice munci la câmp a încetat. ln
acest ilnotimp, peil IAngll· alte ocu
patiunl mil.ruute. qea mai prlncipalll
penlru bunul gospf>dar e îngrijirea
vilelor. Ollsesc momentul potrivit
de a da clte'l"a sf�turl despre buna
îngrijire a vitelor, , nu numai pentru
timpul de farul, ci · în orice timp
al anului.

cil. muJt;.. tJu

munci firii. de· odiboA. a uuul au întreg
clud · toată luarea este c:uprinsl. de
o avid!

productele, totr.'.o via
ăesb-Ar
şită economle, .i;, aşa : l!lldiăeparte.

Toate �sie nccazr.rl smitanm.
cate fi�!. rcie"I. în .capul<c:mufud
'°rllor 1Jrii. - Nu . de:, o fl, :clrept,

Im aceste timpuri grele, când în

sulletut plugarilor n'a mai

pentru a

Iuliu Zannc
ul inginerului
Alexandru Zaune. unul dintre re.
volulionarll dela 'J 848, pentru care
a fos� exil&t. la $rusa (Asia micii.).
După certificatul de naştere găsim
că tuliu Zanne !fa nlscut în zi u a
de 1 1 Iulie 1· 85& : in cetatea Brussa
naş fiind Costache Negri, care i-a
pus numele de !Uliu.
Pe certificatul �e naştere �ăsim
1emultura lui C. Negri şi a urmlltorilor martori : • O. Bollntineanu,
c. Pădeanu, o, :oujulescu şi A.
Oolescu.
La vluta de 9: ani, Zanne a plecal bursier la Paris unde a făcut
şcoala complectll · • liceului Louis
le Grand. A urmat apoi şcoala centrală de arie şi! maoufacturll, de
und e a ieşit cu j diplomll Io 1880.
A Intrat lngioer!.:lasa 111-a la cil.ile
ferate în z August 1 88 1 şi stlru
plnă la 1 887, suijdlrector la servi.
ciul technic al pHmllrlel capitalei
dela 1887-88, apoi iar la căile lerate 1 890-94, secretar general la
Minlsterul Oomen 'llor subt C. Stoî cescu şi la Jucrăr .le publice, avAod
pe O. Oreceanu �I N. Ohîca- Comăneşti ca -minlşl{I.
(n Bnciclopeciia l{omAni de D-r
C. Oiaconovich, .tomul III, Sibiu,
1 904, pag. 1263- 1 264, printre altele
se spune ci • I. Zan nt a publicat
o colecţie boga!J de p rorerbe romAneştt la 9 vulume (1895-19031.
prl:nel.e ci!>04.preiqiate de Academia .
Romlnil> .
Cercetand volumele de proverbe
a lui Zannc, am toostatat, contrar
celor spuse, ci lbllu Zann" a publlcat bogata col�e de proverbe
romaneşti, dar ia zece volume, fiind
toate premiate de �cadcmla �omlnl.
Iuliu Zanne a '11 urlt la 14 Februarle 192.f, la Bucureşti.
· MICU DELAB...

�

CĂTRE· CITITORI.

.

torla noastrA. este s'o· vlndec:lm�
· ŞI vindecarea noastrl, a. plulf.ari
lor, nu· const! · de clt în a manei
mai bine plmAntal ca -si-i Iod.olm
rodul, în a îngriji mal bine vitele

ca să le mlrim prelul şi• produsele,

în întovllrllşirea

noaslrll ca sl ne

putem mai · bine condiliona şi vinde

Azi lumea s'a schimbat, dar şi
noi sl ne schlmb!m şi sl purtăm
mal multi grijll de vile. Am ajuns
sll cumpllrăm noi dela alte neamuri
cllrora noi le putem vinde. Dece sl
ne minunăm noi de vitele strllnilor
· oile spaniole, \lacile elvellene, caii
ungureşti, porci de rasll englezi şi
să nu se minunez:e el de ale noaatre?
Cum vor li lllc4nd unii din strllinl
cll au vaci care dl una I 0- 1 5 litri
de lapte pe z:i , în tot timpul anului,

E.i le au bine îngrijite.
Pentru tratarea acestei chestiuni
se glsesc foarte multe lucruri de
mare importantll de arltat, .msl
ml voi mirgini pe cAt spatiul îmi
va permite a arăta pe scurt, cum
să fie loc ui nţa , curlilenia, hrana,
cum sll ne purtlm cu ele, cum sl le
îngrijim în caz: de boall, sll ne hrll•
neascll şi sll putem avea ca'n tim
purile vechi : vile mari, frumo.1se,
multe şi de pre\, cu care sil ne
putem făli.

Loculnfa fi carifu!I vililor. Ad4po·
st u l vitelor să fle aşezat pe loc să
nlltos nu u med nici jos, sil. fie spre
mîaz -noapte de casS:ce o locuim
sll fie lncăpltor pentru toate vitele.
54 lie lucrai din 'Arămidl ori din

lÎ
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ln noaptea sfântă

Tdnla ln noapte 3faa veghind p4storit
la Bttlttrr., forcdnll pe l4ng4 focari

Po�tstea rtgtlat acelor wcart

' Ce le-aa fo3t dat'nainlt 11rerg4JoriJ.

Camnd

o

stea. pe

sklaJ- �.

.a· spane
�co aaJlotn· pair.

Va strhjat prefdua. mlnant.

Sl lnpT dalb ptJmJrllor
De prancal noa·

Şi-•1 altrga ca daruri Sl2 u'n&lziru

Ctre>cailll copU # Matat s/lnu
P4rtaşt slllvllel tndanJrt divine.

O, bunlp4slorl, ca-alvoslra ckipcumlntd
Cum aşi dlJrt şi dorat m4"fnlm4nt4,
Sd fia ca ·rol ln noap!M ruta s/t1Jtt4t
OH. V. Bţ/TNARIU

Praverbe şi zrc.11ori

u�� na.-l bhbat ln casl. nlcl ml:nJllgl
„ mas1.
M•erea liri

Cn ple,und
pome111�ti

=

blrbat. ca calul dospodecat.
=

când

TOri>qtl, u,„„

Di•

sl

1111

provert>de- llombilor
-� A.. Zuoc.•

de

pAmAnl (v414tuc;l, ciamw:) cu.peretele
cAt se poate de 'gros, înalt de vr'o
+ m., acoperişul ridicat ca sll· se
poatl scurge apa- cit înlesttlre, ai'
aib!: uşi lungă şi lată cAt la casele
noastre, ferestre mad şi p11ae io
partea ci& su� a. peretJlo�, .ca sl.
nu. vini lum nui to othh vitelor.
Acest adlpost al fie podii ca sl
Ic ţlnl cald. Pe jos sA fi -e· pomestft
cu plmlnt blttat- bine, ori· st fte
podite. Podeala sA fie puţin inel!·
nată ca a4. se poalA scurge urina
şi sl rlmlnl aşternutul courat. SI

facem atliea desplrţiturl ca.te vite
avem. Ieslea sll. fle ridicatl dela
irllmlnt de cel puţin jumltate d�
metru, sl fie maf. lar(I la fund· ş1
mal iogustl. la pri.
ln privlola curlţcnlel, pentru sl.
olltatea vitelor, • mult mal bloe- ca
adil.poatul sll fle vlruit atât pe dlnll
uotru cit şi pc dloafarl. Chiar porcff
an nevoie de· cocini .fnclpătoare şi
caratl. SI · cur4ţim bllegand iG fie
care zi fi si-i 9l=0at1:m afarll, fUndc:I
strici, aerul, sA deschidem vşa şi
ferealrele de mal multe ort pe zL
SA 1esllilm call seara şi di m l nela .
Sll IDJ te · adlplnr nlchişlte. Apa ce
c:o le-o dim sf. fie curat! ,1 aerisii!.
Cloci vitele au lasecte pe piele sl

·a s u

Foaie culturală cu informaţii şi îndrumări pentru popor

Redacjia şi Administraţia :
. Societatea C'ljlturall
„IULIU A. ZA.NNE•
B l s e • f i · Fill l c l u

Apare de două ori pe lună

•••'

•••f• Hftl,

caN •• fi la tet peperel pridAI ••
•ar• b•carfeJ ci.ci aaflt1 s'a "''"'
aelff IA cetatea laJ D••1cf, Mi.ftfal·

ferar, C!are e�fo Hrl'.lfes Do•••L

ln ieslea sfântă ! dela Betleem s'a
născut - acum aproape două mii
de ani în urmă r Acela - care
încununat cu toată! strălucirea dum·
nezeieştilor sale P,uteri, aducea cu
sine atâta blândei�. dragoste, milă,
mângâiere şi spll,ranţă pentru cel
multi şi însetaţi rde duhul adevă
rului şi dreptăţei.

este

Inţelepciunea învăţăturilor sale
apropie şi i�altă.

Pe pămant e bucurie iar cerul
se deschide �pre a primi miresmele
acestei iitaltb bucurii ce frământă
lumea dela ' un capăt la celălalt.
Trezirea I� o viaţă nouă - iată
ce a i11semn!lt pentru omenire naşterea la �tleem - U:nde steaua
luminoasă a ; călăuzit pe Magii de
la Răsărit � iar cor de îngeri a
preamărjt pe Domnul in cuvintele
de : wSlavă intru · cei de sus lui
Dumnezeu Şi pe pământ pace,
intre oament bunăvolre"!

·

lată eveniÎtienţul a cărui căldură
şi astăzi ne înfioară sufletele şi pe.
care creştinîltatea ii serbează cu
adâncă evlavie şi neţărmurită dra
goste.-

•

_

•

•. •

•

•

•

70

lei

SO •

120

•

Jl&on•ft\enfal S• pliteff• Îft•inte

Folcloristul Iuliu A.. Zanne .
Vremea trece

ca paşi

dt pisicd şi

din farm ecul tinui(ii pe <art n'o vom

putea rdscum:id1a cu toate bogdţilk
lumei, ne vedem - ca prin minune albiţi dt vremuri.
Piuare ln viaţd oittgiim dupd ctiace
ni e sortit.
Timpul tuce şi povara biUrdneţii

nopţi n<dormite, pent1 u u aduna şi
aşeza provabtlt şi zicdto1ile ca.lest,
dupd alfabet, fiecart numuotat # cu
explicaţiunii• necuare, şi mal presa�
dt toatt, cât de mult a trebuit sd citeascd
ce adllnc cunoscdtor al serurilor to·
nzdntşti şt chiar sire/ne, cdci gdsim
acolo proverbe şl zlcdtori din operilt
scriitorllor

Ca filant1op ·Zanne e pomenit şi dat

Marta opud săvâ1şi14 de dâns.ul pe
când tra la Ministerul L ucrtlrilor Pa

bllu, este şosta aa u leeg(J gora Ro
ş/eşti cu sotat 8dseşli şi saftle vecine.
E cea mai frum oasd şosea şi mal
greu d• txtcutat d;n toate din împre
jurimi. Mtr� prin pddure cale de an
ceas. . . O frumuseţe dt ntdescrls,
ln localitate a fost cel dintdi care
s'a găndltc4 t'ebue un local de şcoa/ll·
Cu ajutorul mare/ai· Hard, ministru
al Instrucţiunii în actl timp şi cu ne
obosita munca a locuitorilor, a ridicat
o clddirt pentru şcoald, din ctle mal

Nimeni în act! timp

frumoast din împrejurimi.

Momtnie de emoţit şi suprema

·

-

.

.
.
Unul din uitaţii soartti e şi folclo

ristul şi inginerul Iuliu A- Zanne.
Ceeace a lnsemnat taliu Zanne pen

tru literatura romdneasrll, n'a fost
discutat aproape dt nimtni.
Nimeni nu s'a gândit sll răspân
deascd, s1u s'aminttascll llnertiuiui
de as/(Jzi şi tuturor plugarilor şi pro
P'letarilor dt branşa lut mana optrd
sdvârşild în viaţd.
Muncitor şi rercttdto� ntobosit, a
fost Iuliu za·nn� pdnd cdnd paşit i'au
fost lndrtptaţi c/Jtre locul tk veci.
Soarta vit1tgd ni J'a luat prta dt tUn
'
puriu-tocmai cdnd inginerul st ndrllgo
stlse r;".a/ mult de prodacţllle popu lare.

Zannt a fost
a laat cta mai grea
·zi de înălţare sufletească şi de sarr:ihd: s adune provtrbele tuturor
niare bucurie, se cuvine a o cinsti Rom4nilor.
cu toată -� ăteţia şi cu toată pre
A adunat proverbele tuturor RcJmd
gătirea sullet�ască cuvenită -:-- mer nllor aisttnţi pe saprafaţa pdmdntului
gând pe căif.e aratate de Acel - şi le- a lipd ril ln ztce mari volume_
a cărui na$ere astăzi · o prea- ·· Pentru aetaJla ţ-2a lrtbuit ani lnt1'gi
dt certtiart, ani lnt!fgi a'ntreţlnat cores
mărim.pondtnţd cu lnvllţitlbrll, preoţii şi foţi
:GHEORGHE ARTENI cdrt.ararti satelor, penlfa a aduna atdita
Ca fol<torlst, falia A.

singurul cart şi

Vd paltţi lnchloal, clltd manc4, edit

provube şi zlclltort rllmdtuştt.

conacul

pddarl.

sda

imprrjmuit

de blltrdne

Toate l-au entuzlasmat, toat• ·I-oa
ftlcut sd lubtasc4 atât de mult pt ţtJ
ranl, ctJci sufletul ţ(Jranalui român e
plin de poezie şi id/o l.
Nu e om care l·a canoscut şi care
în lnllmilatt sd n a- şi aduci! aminte
dt , c'conll jannt " , cum U ziceau ti
şi sd nll verse o lacr/md ln amintirea Iul.

judeţului nostru şi cele di'mpreiur,
ţdrani argintaţi de vrtmarl şi nevoi,
veniau cu jtfl/Ji - a cdror scris era
ştus cu lacrimi - şi zilnic ii vtdtai
aşteptând pt • c' conu janne•, care
era sculat poate mai dimimt1ţd ca
el, dar era du s pe moş!e.
S'a exprim at odafd un bun pr/tien
al lui, spunând cd numai tocuilorll
salulu i X ar putea stJ-1 ridia o stattie
ptnfru martlo bine ce te-a fileul.
Pt ldngd toate astea, Zanne mai
ua modest şi /ilar.trop.
Din

M ulţi

ctle

mai

bdtrdni

ascunse col(ttri alt

li auzi f;Stdzl spu

nâttd . la câte un 14n4r: .md, janne
umbla prin lame cu /oina şi panta/o·
ni• cdrc/li/l. Dar a mai"jdcut cine •a

mai mult glzl!!e pentru oamml ca tl ?
Dacd s'ar mai naşte un janne, satul

nostru ar hi oraş, noi am hi oamtnl,
c•ct am a•ea eul ne pl4ngt •.
De mullt ori era amestecat ca lu

crd/01/i şi dt s'ar fi dus cineva strdin
n'ar fi bdnaiJ cd U!I bo.r ca Zannt,
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presus de

exemplu de toţl.

n'a !nctrciJf o mai grea
muncd ln acest domtnia.
ŞI ca drept mal(umirt
Academia R�mdnd i-a
premiat toatt ctie zece
volume.
A dou2 m2re calilaft
din viaţa lui Zanru a
fost dragostta pentru
ţdnni in mijlocul cd
rora a trtlit o pa1te din
vtaţd.
Dt câte ori nu şi-o

ne-apasd voinlcfŞie amuii şi din zi
in zi, ne aşteptdm ultima clipd.
Pe urmd .. e deajuns o lopatd de
ţă rân d ptste sicria, pentru ca sd fim
acoperifi cu vMul ntgru al uitdrii.

mai

toate, ar lucra imprtand cu ti-

de

ji pluct aruhta -cdnd
s'asculte
era pe moşit
şoaptele de drogaslt a
unor tineri ce se credeau
n�vdzuţi de nimeni; tU
cdte ori n ·o fi umblat
cu creţonul fi !!IJ!till !I!
m4nd, puziru a nota
proverbtlt şl ztcdtorlle
spuse dt bdtrdnl şi lineri, cdn� eraa la m�n�a
cdmpalu1; dt rllit ort n o
fi uitat şi masa admirdnd tot farmecul naturei ce te lncân/4 la

lucrdtorii şi

ar s/4 cu

uamll din acel timp.

tuturor

'

învăţător

lnstlhlPI •

UN UITAT.

ln vremea aceia! de mare rătăcire
când idolatrizare;!. mai tuturor for
ţelor nafurei � precum şi multe
alte rătăciri de rf.elul acesteia încurcase peste măsură de tare
minţile omeneşt� şi le strecurase
teama şi desnă�ejdea ·în suflete
- apariţia Mântu torului care adu
cea credinţa în ocul necredinţei,
r-ş1 speranţa
gostea în r
- dJa
in locul desnădeJdiei - vine ca o
undă de intărire !şi de imbărbătare
a popoarelor ca.li cu smerenie şi
_credinţă i se plFacă la picioare,
sorblncţ cu !lesapu din învăţătura
' ., . ' '
lui cea 'uoilţDuhul bl�ndeţel începe a să
lăşlui în sufletele roase de ură şi
zavistie de I până atunci şi un val
de viaţă nouă se revarsă peste tot

Mesla cel mult aştept_at
venit.

JLBONAMEm :
elevi

plugarl şi

funcP,onart

XRaftciari .Ji recf•me d•pA 1awolalA

S11b coaducerea unul comitei al Socltlifll Cullarale „lllllu A. Zanne" din localllale

�auerea �omnulni.
...fl iatl a49c

Pentru

l

ricire st citta pe feţele
l!J sftnţlmi

Haret, fond

fe

şcoalti aa"'Yiizî1.:--·sp17ii-'
Brllt/onu, V. Mo1ţa n ş. a
tutwor. ctlnd.

Una din cde ma lf1 umoa se surprize
pentru ministrul Hartt, a/ost placarda

fixata

dtasupra uşti dela illtrare, pe

care era scris . şcoala prlmard·mfxid
Spira C. Hartt• şf care era acoperit4
ca o hdrtle et·o fdcea invizibild. Cdnd
au vrut sd inttt lndontru, Zannt, c11
ceva mai mail invizibil a ridicat hârtia
.
ae pe P/acard4 ·
·
Haret o privi ca lacrimi ln ochi şi
strdngdnd mdna la toţi ţdranii, ce
voioşi aldlarl d• Zanne, a
intrai inrlu nlru.

stdteaa

practlcd

Pentru ca ele•ii să invt/e şi o cal!urtJ

la şcoaltJ, Zanne i-a

donat

un htdar de pdm4nt, iar ln faţa ei a

ridicat an

frumos monommt pe care
sunt siipaie ca litere de car numele
celor cdzuţi ln rtlsfJaial dela 1877-78.
Când s'a lnfiinţat o mied bibliotecd
la şcoald, Zanne a donat_ vffo 400
dt volume tk ca1ţi pentru a fi citite
dt toţi ştiutorii de cant.
Dar marele incu1ojdrl cele da elt vllor!
Ml-aduc amlnle de sincera mtlrtari
sire a unui biitrdn, care îmi spunea
cil avea doi feciori la şcoal.ll dJ>ţi din
ln dtmnul /ai Zann•. şi ca m alţamlrit,
_ Zonne i· a dol câte cinci prdjinl de
pdmdal de fiecare copil, in armdd pe
timpul cât vor fi ln şcoald cel doi fii
ai sdi.

Şi nu numai lui, dar la toi salu/.
Dar premlilt date copiilor la sfdrşitul

fiecdrul ani

Plugari. boruni. etc. la bile{! şi rochii

astdzi lntlllneştl absolvenţi ai
din acel timp, care span :
. iatd plugul ista U am de când am
tetmlnat şcoala, dat dt janne•. Iar

ŞI

sau a/le lucruri casnice ta fete.

şc�altt

altul: .bo1una asta o am
terminal şcoala, de.

dt

cănd am

'fATUKI p[ftîKOl lfimmrnKI

OrJ!t!

se

: .;

bani(i la /alee,

I5 August şi fine pdn.d

incepe dupd

:„a.r..;,._ rt!rziu.

fntre

I 1-18

seamdnd

111

li

şi 40 saci la faill S.aad are gu

kgr.

ufatea di! iS-81

Oh.

lmpietriji grânl sau li porzola!i.

lurei (tdci11nelui) grilului sunt llnpielri/al cu

d-nli :

1'i•

?

bine ln aul Pas. apoi se pune

I Ne·a plllcnt muli inifialiva luatl
de·a repara drumurile din sat.
Dacl s·ar gândi asemenea şi la
alte lucruri, s'ar schimba mult sta·
rea de astllzi.

topeşk

un kgr. var

Varul are puterea de a prinde mai

nestdns

bine piatra pe bob şi ajutd ca. sd se usuce

mai repede. Muiem apof;grdal sau U stropim

cu ajutorul unti m4turi, , se tntinde pe ţoale

de semdnaJ.
Porzolarea, se

ca sd se usuce şi numai dapd c1 s'a svdnta1

,

este bu.n

face ca. ajutorul unu

prof. mai rtpede, uşor şi simplu ca la Im·
pitruirea cu pia.Ud vdn41.t1.

Punem inJr'un sac 21/! baniţe şi 100 gr.
praf Porzol,

U legdm la gurd,

li purldm

catva timp, lu11ndu·I de fund apoi de gura

pdnă se amestecă bine praful imediat fiind
bun de sdmdnaJ.

lnirebuin/d.nd ana din areslt doud re/el.e
graul llll va mai cdpdta

{d

veţi fi siguri,

mâlurd.

I

ln•epând cu acest' număr începem
publicarea

care va

primiel

cuprinde

a c:!te trei

jocuri

în

9

de jocuri

serii
total

fiecare

jocuri

n u m ă r.

l n acest număr publicăm primele

trei jocuri.

D esl eg ătorii vor tri m i te cupoanele

, p�ntru jocuri • î nsoţite

pe

adresa

t ii le pe

foaie!

larg

cu

cum

deslegare.

au procedat l a

li

se

m ătoa re l e p remi i :
De.l!.'egătorllor

de

menţiunea

de ex plica

vor da ur-

Cei cari vor deşlega toate seriile

3 cărţi de
un ab,onament gratui t.
vor deslega două serii
2 cărţi şi abonamentul

p roble me vor p ri m i

l i t eratu r ă şi
Cei cari

pe j um ăta te de an.
I ar cei ce vor deslega numai o
vor p r i m i

serie I i se va da o carie şi abona
m entul

pe un sfe rt de an.

-

Ionel

întreabă pe

Leouta

câti ani are. Ea răspundn:

Ştiu ră

mama are de două

ori

ani ca m i n e ,iar tata

I 00

are

m ai mulţi decât m11ma.

ani.

Oh ici

mai mulţi

10 ani
Toţi avem
cu

câţi ani am eu ?

li. - lntr'un coteţ sunt porci cu

gâşte la u n loc. Dacă numeri toate
picioarele găseşti

numeri capetele

di

suni I 00, dacă

g�seşti

38.

71

Câţi

porci şi câte gâşte s,u nt în acel colet?

III.

7 1 4: 9
_ 31

8
5
a--�---;,..._,..
... -�--t-1
.
. 9 ,. 2 . 6 - �

l n lo-:u:n:I cifrele prin litere iţi dă
n u m e l e ur.ei foi cunoscute.

CUPON DE JOCURI
Nr.

1

15 Noem�rle 1931

I

Conduterta rtgiunei

d. ogronorr.. Morinicd.

teşti

pentru frxarea

a

Băseşti,

se

va ţine

Iubitul nostru Suveran M.S. Regde

Carol al Ii- lea, a imolinit

Acela

la 18

Oc

tombrie a. c. 38 ani.

a fost incr�dinţald

g,1st: a

pentru

şi a'nchinal

care

şf

puf!rea

toc '�

rldicarta

neam.

din

addncul

fericiţi, spre binele
mului

adevdrat oamenii d!

I

acestui

'sufletului
şi

şi cu

fericirea

u rd m

dra·

munctl

de

ş/ntJJ.rirea

loatct nlidejdea li

tn casele domnUi·sale. TotodottJ
va lnflinţa
un muzeu agn·col,
care va sta fa dispoziţia tuturor vizito/ori/or.
Dacd toate acestea se i·or adeveri, apo;

tcttlJ.

mulţi

8

La mormântul lui Avr&m

B

La _ Toelz

ani

de I Normbrit

cel gmera/e

a. c., s' au

de. economii din Batunşti.
economii se pot depune la
a

BIJ.n

orice oficia postai din ţarii, tare sant

socotite ca sucu1scle ale bilncii şi care
au inslrucţ.' uni ln atest s �op.
llimuriri S< pot cllpiUa

oficiile

la

şi ogmţiile postale.

I

dura

Mai recomandăm 'u !o&tli clU

şi

• S ănătatea

viaţa fericită•

enă socială, e d ucaţ; e morală Şi

l_i.

rcv'stă de medicină populară, higi

terat u ră medicală, Strada Triumfu

7

lui Nr.
plătesc

Bucureşti.

câte

I 50 lei

de 200 lei.

cercu·

cu!tural s' a f' xat

în luna Decembrie.

.

cd tu

c e rc

Primul

V11!0-

intinerarului

pentru satul Viitoteşli şi

Noem6rie 1931, în

bine se ddund in satul nostru.

s'au într n;t Îil
Vălen',

d i n salul

şcoalei

ritor culturale.

spane d-sa

putem spune,

şi

localul

Dupd informaţiile cdpdlate, rtginnta va
fi instalatd

U r de şii ,

Dodeşl', Tămăşeni,

Vuftani, ca reşedinfa la Bdseşli.

cold

d<schiJe

N oe m b rie a. c.
invătăloresc d i n satele :

co r pul

judeţu/ nostra s'a reinfiinfat rtgiunea agri

Doi a bon aţi
anual în loc

Cuvinte infelepte
Om:il na

trebae

sd uite cd locueşle

mal mult sub pdmânt decdt deasupra.
Ozi face cdi

trei

pentla cine ştie sil

o lntrebuinţeze bine.
Ochiu l

na

mintea acolo.

Vtde

nimic daca

Iarna miJndncd ptimdvora,

aa

toJmna.

niJdejdea ,

amintirea.

Tinerii
rdmân e

G

nu e

v ra

şi

bdtrdnilor le

Culese cflD Calcnd•rul plagarilor

nea 

Iancu

Poşta redacfiei

•craiul munţilor„ aceia care la 1 848
I A'!' admirat şi impărtiş;m tuturor
D lui N. ONU fg. Ftllciu. Cu toalll.
. opera saYârşili de d-1 prefect dl judeţului pe câmpia dela B:<>j (Transilvania) dragostea te. primim in cereai nostru
Tutova.
a ridicat steagu l refolutiel contra dar lbcmai ateÎll de care sarua o Lume
La marginea de sud a oraşului Bârlad,
U ngu ri l o r asupritori, i s'a pus la lntreag4, na-ţi patem acorda.
d. p refect a dat ordin ca să se străngi
începutul acestei luni, o pi atră coDacii al toatll. tlnJgostea de a fa·•
tot gunoiul la Wl loc (platforml).
, a pos to l at „ da, - dar cu bani, nu.
memorativă (de aducere a minte) a
A mai dat ordia ca'n toate satele din
judeţ •4 •e faci platforme la margiuea marei lui vrednicii şi dragoste de Fd-ne :zbonaţi şi trimlte·ne ma/aia/.
satoloi (s.I 1e adune gunoiul) unde s! fie neam.
I /ţi vom da abonamentul gratis.
!hat ph! la pultHir;, apoi dns pe cimp.
I Dece s'ar r!de in R_omâoia: Austriacil · ·-;,.��� -N.-NlfÂ Mar;eni Tatova.
Pentru uşariatl, agronomii ia unire ca şi Ungurii au iacArcat •agoaoe, au umplu, Ţl·odmirlim dragostea şl interesat ce-l
autorit!ţile comunale (primar şi şei ·de post)
aeroplane cu rândunele, pe care. din pri· depal pentra foaia noastlil. Oblfg„ţlunl
nrmăresc de.aproape executarea platfor·
cina iernii timpurii le-au dos in ţările c•lde· şl condiţianl nu.
m ei .
ln t!rile din A pus, foloasele acestei
fieco.re Gm luat tol,;gul aposiolataCe bine-ar fi, dacă şi'n judeţul nestra pisărici sâni altfel preţuite ca la noi,
şi alte judeţe s·ar lua exempfu.
node pasărea, potnul, Tita şi ch ia r omoi lai şi cilat4m a propoga tât mai malt
Ce zic domnii agronomi ?.
adevarul pa1 ln masa ţ4roneauil, P�
sunt strivite cu multă nepAsare.

I

Na de mali, s'a numit prtfett al

I

ln

jadeţalul nostra
toliu,

Probleme şi jocuri
I.

Cu incepere dela

a. c. se

D u mi ni c ă 8

I

OAME.'I DE UNIRE
l Mai mulţi s4teui locali, dnpă oste
.ncali de vre-o 6 l ua ;, 6U făcut o cişmea.
ZileJe acestea s'a făcut cuvenita sfi.oţire.
A luat parte lot satul. Toţi au fost
mulţumiţi de cei cari.au coadns aceast!
aiacere. Act:astl c:işmta, e opera cea ma i
JromoasA săvârşită in acest sat, ia ultimii
ani.
Ce bine ar fi, dacă toţi sătenii s'ar noi
pentru a face alte fapte tot otât de fru
moase !.

Din CaJendsrul plugarilor

Jomrile loaiei.. fimUL n�mr

Sanda ploga', /oro.

Pe ziua

I

lnetput opuuţiile de tconomii
Aceste

Notmbrie

La I S

parlamentul
Se vor aduce mai multe legi pentru
votare Cea mai iosemaatA, va fi proectol
de buget care se va discuta foarte multSe vor mai face modificări ia organi·
zarea admioistrc tiei. Ţara t"4 fi impă rti1i
ia zece regiuni, c!upă caracterul lor eco
nomic. Regiuoile vor f: coodase de câte
uo inspector gener.a l.

I. N. Catana şefa! ogenţlel P. T. T. /oro;

vdndtd, care mai lntdi a

kgr. ptatrd

I

lu1ui ?.

, ziarist ; lat ca membri,

Al

mână

dela mână. pentru repararea loca

invdţ/Uor

I. V. Balin lnvd/litor. loco ;
agent sanitat, loco ;

Stamate

un doi Id în pius?

S'au, n u s'i<r putea pune

Oh. Hdrtopeanu

litri apt! {la I O cdlddri op') u pane

fost pisatd şi se amesticd pdnd se

oreş•ditJtt,

cere

s'ar puita

d· nii :

Villeni-Fdiâa ; Mica Delabdseştl redat·

piatrd vd.nd/d sau·porzola/ ca porzol

!n I 00

Arltne

tor 1i ad- Io

Singurek medicamente practice contra m4Cum se face //npietrirea cu piatrd vdndtd

?

Comiktul de conducere ul acestei

foi. s� com an e din

la recoltare prodace

Viua

Ştiri şi l n f o r rn afii

d. dr.

Anibal Âpos·

locul d. Toma Metoza.

ţiative frumoase. sputm
Dapil milsarile faate

staua judt{ului no,tru.

sd

şi d jcrite

ini

se "h'mbe

I Vizitind şcoafa locală, am rlmu
mnllumiţi de .totul
Ceiace ac·a displicut. e ci acu5tJ
şcoal.i la care al!tari de Zant, a m uncit
sile şi n op ii intregi satul, 8cuma pe mar
fÎUe (pe lâug.i pereti) s'a făcut şaoţ dia
cauza ploilor.
Păcat c! localul e frumos reparat şi
sătenii ou pun mână deia mâni, pentru
a adoce nisip, spre a p.izi pe reţi i şcoalci•
de apa adccelă din ploi .
Tot as�me-nea să facă ş1'mprt:jurul mo
numentului din ft.ta şcoalei, şi pe lâog.I
aceasta să · faci uo grilaj de fer uode a r
pot'-a simăoa flori. C c aspect frum,•5
ar avea !
Ce zice d. director al şcoalci. im pr c u o!
cu cei io drept?.

g

Totul ne-a p lă cu i la infirmeria

local�.

dar

Em

rămas

surpri�şi.

domnişoarei d o c t or şi agen
că lccalul e pe calt'
de a se dărâma, iar gardul e distrus.

când a m ascultat sincera
s ii e a

mărl�ri

tulai sanitar,

Când vin alâtia bolnavi l a pd
mllrie, d in taxa ce-o pll:tesc nu

Tionorafie. Leollforfe

de

Cllrtl

.m lncadrărl de

este o

de sus,
cresc ă·

în Bavaria

!orie de păsări. I o rnra trecută a u
fermă

populat

şi un fel de

localittle�

c a m

a cr t sta

80.000 păsăr e l r , d;r. tre care 20.000

de rândunele.

E

După constatările d r u:ui

khardt

păsărelele au mânc2t în f. ecare Z i
3 2 chintale i n secte vătămătoare
1 600 kgr.

adică

Urmarea :

pomi

incarcaţl de roade,

rod.tori
i ar

foarte

vacile

au

dat foarte mult lapte fi:ndc'bu scapat

rle gângănii.
a

I Un d o c l o r german a

nascocit o maş ină cu care,

dupa cercelflrea bătăilor tnt·

mel, arată slarea sufletului
şi gândul omului.
La scciela tea cullura : ă . I uliu A.
ZannE

•

din l o c a li t a te se primeşte

valoroasa

rnreşti,

rtvislă

prntru

· , satul • strada Polonă Nr.

abor.cze

l ei

Bu

csre stă la di s pozi ţ i a oricui

f; c;tilă. O recomanc!ăm că'·
ce l i lo r i l or acr slci fo!, să se

· spre a
durcs

popor

17

în sch'mbul sumti de 8 0

a n u e l pe ntru p:ugarl

şi

elevi.

a clirti temelii u

uv�

Dac4

ne

sp1ijln6 ţara.
fad abonaţi şi nt dai

materl!!I. f(i vom f1imile

meniul

Fu ţă d� m ulttl� scrisofi dt lncIJra
şi mulţumire re am primit dela

j;n

c; tbori, n• /ipSiŞle .<poţiul p1nt11i a le

rlJspande la toţi.

le

mulţumim ditJ sufl. t,
r1J.spunsa1ile �
etlelaite namtre Celor to11 nt·OU tri·
Ţ,;tuor

rugâr. du· i

s'cştepte

timbre le "om nlspunde lmedi1lt.

MICU DELAB.

Numărul patru din "GLASUL

� �E:

nat memoriei
N OSTRU" va fi închi
lui !ULIU A. - AN

Inst itut ul de Rad iolo gie

Dr. s. He rscovicl
(Raze X)

Spe cializat la Par is fi Vlen•

(plă
Diagnosticul boalleor interne
mâni, inimă stomac, oase etc.)
prln� Raze X
Consultaţii 8-12 a. m., l-4 p. m.
şi 7-9 seara
aarlad, Str.� Gh. Asachi Nr. 5
(lângă Cinematograful francez)

�
�
�
�
�
__..:_
�
�
�

�
�

Tab lou ri NICOLAI! P. PEIU, slrada Şlefan cel Mare Nr. 15 Bârlad

https://biblioteca-digitala.ro

abona-

.
. .

gratuit.

� n · MAU tnn t M t ft l
Zarv4 mart.

Din toate p4rţilt, lume m ult4

ar

m4rtşft cu atenţie pe nişte iandarml,
cari fug spre o diruţle.

lameu se ia

dup4 ·el.

tâmplat; dar nimmi nu ştie nimic.
/n cele din arin4 un tântlr,
spune cd jandarmii

l·mi

urm4resc pa un

Individ, care ar fi furat ceva.

jandarmii,

s<otocit peste lot de

ctltre

dtrea individului, anndrit a/dia timp
de jandarmi.

pt

tânăr fugind,

ca

Curiozitatea se citea pe feţele tuturor.
Autorităţile tncepuriJ a se

enerva, ln

de necaz cd şi-a spart cdlimara şi na·l
va mai aproba'n buget o alld cdlimariJ.

strâm
• Glasul

Dupd vr' un sfert de ortl. de cercetare,

a gdsit ln sdn, tocmai la spate,

Nostru "

cel comparase

tdntlrul - un

d i n localitate - dela

conştiinţ4,

bun

s'au

redacţie şi-acuma fug:a Intre vii. stJ.. l

Aa fugii dapa el prin vii,

luat

cdrturar

c/teascd ca nesaţ,
M IC U

livezi,

grddini, dar ln zadar. S'au ţinut după

Aici, notarul cart era o fire dt om
suios, ce nu

ptrmllt

nici superiorul sda,
st

compard

cu

sa I

deranjeze

zicănd •ca el na

nimtnl>,

trtzit

din

somnul ce-l do1mita reztmat de biurou,
'
ieşi lnaintta lndlvldu/Ui cu ctllimara n

Individul

lncerca

sa

evadeze

din

curtea primtiritl, dar se simţi lovit de
ctva.
şi nil
zise tl.

- Aolto,

a tras cu puşca · n mint
se scurge sdngele pe faţd, îşi

�

se'nldmplase ?

Notarul,-ca forţti publicti în biurou

jenat de isp1ava
pentru a ardta cd-I un

numal--fiind follllt

·t�ţ'!.ţ C.5!/bţ(�/f!,_c_�f?s,_ aruncd cu cdlima!a·

lovlildu-1 ln cap. Cerneala st scurgea
depe cdciulti pe faţa Individu/ul.

Cum stdta individul, aşttral dela
prlm4rie, a şi pus mdna pe el şi'n·

Pichi, cavaler vestit,

Câod capela işi scotea,
Capul şi-l âescoperca.
Era foarte iscusit.

a

sa.

ln5ă, ce e de mirare,

Când ieşea pe pod') călare,

Să ia aîer ta plimbare.

Poarte bfoe ii zăriau

Toţi acel cari-I Ycdeau.

Se mai ::1p uue cu mirttre

De UD

CA.o.d

lncru

i?:semoat

clJâtorea pc ma re,

El an era

pe

nscat.

om a

armlUire.

Şi'ntr'o Vinere şi.a dat

primarul
avea

la

sosi

cu ajutorii,

cercetarea

luci urile

pentru a

ho(ulat,

tarate,

ascunse

, cart
sub

haină• , /şi ziceau ei.

1111ut

tântlruJ

ln prezenţa tuturor aatorttăţ//or şi-a
numeros publlt,

hoţ ln-

ca din elevii unei şcoli să dev:nă
mai tărziu ceeace nu gândeau nici
ei, nici părinţii lor. Dar dacă nu
vor fi aşa după cum ziceţi dv.
părintii acestor copi i, apoi dece să
nu-i' pregătiţi pentru viaţa de toate
zilele aş a cum se cuvine ? .
Ca să Iii cetă\ean priceput şi bun
trebue' să fii mai întâi
pregătit pentru aceasta şi o pre
gospodar,

gătire mai bună nu se poate găsi
decât în şcoală.
Nu toţi copii vor li ingineri, dar
cât de mare folos le vor fi cunoş
tinţele despre măsurări de terenuri
şi deslegarea tuturor problemelor
din practica vieţii. Vedeţi prea bir.e,
că greutăţile vieţii sunt cu atât mai
man mai ales în chestiunile de
vânzare sau cumparare, câod omul
nu ştie să cântărească. măsoare, să
socotească, dar având aceste cu
noştinţe, no este inginer, dar le va
folosi pentru dânsul şi gospodăria
lui în viitor.
Doctori, nu veţi putea să: faceţi
din copil dv., dar dacă vor şti sl!

cinstea

de

întreaga suflare

Iniţiativa acEstei frumoase sărbă
toriri, la care s' a alăturat şi străi

nătatea, se datorşte

M. S. Regina

a vorbit la radio, arătând marea
admiraţie ce o avea pentru • maes

· GLASUL NOSTRU •

Al lni

�nflet

f�

cunoscute.

�1

şi mnriL

pre� carat.

Dacă Simbiltă muria,
loc'o ii el mai trăia.

X

l Omlete - Mbc:ate c.o oul.
Z P<od - Strbile'o •t:chim.e erao ficate Oia
sWdorl şi St: oumua pod.

păstreze ordinea şi cea m a i p erfoctă
curll\enie în g1•spoc1ărie şi pe corpul
lor. vor şti cum să se păze�scil de
diferite boale, când se îmbo!năvesc
să ştie ce să lacll pentru vindecare
precum şi a veni în aj u tor u l celor
bolnavi, nu sunt doctori, dar cu
ooştin\ele întrucât le strică când Ie
pot fi de mare folos ?.
Vor fi deci sănătoşi şi sănătatea
le va aduce ferici rea.
Zire ţi că nu-l ve- li i a ce Fopă sau
episcop. Se poate să ajungă şi fără
voia dv. ; dar dacă nu va ajunge,
va putea fi prin curăţ e n i a sufletului
de mic p!nă Ia adânci bătrâneţe,
ducând o vi a ţ ă morală, după regu·
lele religiei noastre, pl!strAnd frica
de cel A-tot puternic, pregătindu-l
a se feri de locul Gheenei, spre a
câştica împărăţia Dumnezeiascil.
Cât priveşte despre iatl!, e o
greşală de neert&t, a se spune că
ou trebue să înveţe atâta carte.
Adică ea având acelaş drept la
viaţă, ca băiatul, oare nu poale
avea acelas drept şi pentru culti -

Viu aici

la

'
N am mai vdwt I

oraş şi vdd: f.1mac/a

.La Valpt "; auzi d-ta I.

Aici sunt fa1maci/ ş(pentru & nimale,

pe. când la noi ln sat,

nu. sunt nici

pentra oamer..i, ba nici la .fe.rmelle. •

nu gtl.stşli , dofiotii" când te doare ava.

C e a r t ă
pe m icul Iosif ?.

- Ce s.a'ntiimplat, moi Rubălă, de cerii

şi'otrebâ:odu-l

- Să vezi, Saul : Iosif a fost fa şco•lă
domnul

învăţător

unde-i

·Palestina, n'a ştiut.
- Oi vei, �ohălă ; nu-i. nimică.

daci

Mă duc
te

la

gară să iau două bilete şi

ca el la Pa!:stioă, să vadă unde

se află„.

E f ; î n

te

Cum

faci

vtld aşa de

ta m;i pdriitule,

inţold

dela

o

de

vreme.

acu ctind cerealele sunt itfline şi ha/.

nele suni atât

de

scumpe ?. . •

- Pj/, sti vezi: am invăţat ceva ;

ieftinf ...

mi le iau dupd miezul nopţi;
sunt mal

- Imi plac

foarte

mult

atunci

trnfaodalcle.

Ţiu la trufandale c a la ochii

Cel m a i m are născocitor al l u 
mei în domeniul technicei ( me can ic a )
a murit în vârstă de 84 ani .
Lui se datoreşte telefonul, tele
graful,
tramvaiul electric, lampa
electrică, cinematograful ş i grama

f9n.!!)1

- Bre omu l.t /

Trufandalele prderate

E d i s o n

din cap.

Caut verdeţurile să iic tot mai fragede;

m i se scurg ochii după tinerele ; m ă dau

ia vânt după prospătură, rochii scurte şi

de curâod parfumate. . .

Căod c Yorba de ... ia...

poate să fie .şi

mai Yecbişor. că nu mă dau ia lături.

M . DELAB.

v!>rbim de cele mai

Plecat din oameni saraci s!a ridi
cat prin munca lui proprie, fiind ne
voit să vândă

Piia'ci rana-i ha- mortală,
Bie!lll

asista

toată

fost sărbătorit cu

româneasdl.

Măoc!rl si lo:z:oase mese.
Câod omlete') ii fă« •.

care· fu Invitat a lua parte la aaast4
duptl

relui rllsboiu, a

Buciltaru-i da adese

De o spadi infernali.

Trimlser4 repede şi

lent ne-a dus faima peste mări şi
iări şi care cu m ultă duioşie a cân
tat Ia capul răniţilor !n timpul ma·

Câad nu bea, nu se'nbăta.

Domnul Pichi a fost lovi'..

Nu trecu un sfert de ora şi

în domeniul

Rugăm pe bunul Dumnezeu să
l i nă mulţi ani ferici ji, pentru
a duce gloria noastră la infinit.

el cdl putea.

primar.

G. ENESCU,

muzicei. neîntrecutul şi fermecăto
rul cântăreţ din vioară, a împlinit
în cursul !unei Octombrie 50 ani.
Acela care cu îndumnezeitul ta

ni-l

El era un q eti• mare

g4mfat de această lspravtl, rtlcnea la
Sostr4 jandarmii şi şeful postului,

nostru

M I r a r e !.�

mare artist a neamului

trul Enescu " care a fermecat-o
tocmai din timpul câ n d acesta era
cunoscut de • copilul minune• când
cânta la curtea regală.

Oaă'o ele ii punea.

ŞI st41u balmtidt ..

lndlv/dulul şl

Domnul Pichi

Căci avea o vie

mdna - neavând revolvtr.

COLŢUL VESEL

a neamului nostru

Maria, care cu prilejul a n i versărei

el v1eo orfJ.
ln celt din urmă, individul sdri ln
curtea primar/el.

O glorie
Cel mal

Nu gdseaa nzmtca.

moto/ol, un numtir din foaia

venind din patru/4,

soldaţi ce·şi fac slujba'n

dop4 el.

a fi

uşierul dela primdrle, mândra de p1in

special notarul - nervos din fire - şi

Mirat de aceasta, lntrtb ce s' a ln·

v4zănd

cepu

-GLASUL NOSTRU„

ziare şi a avea tot

felul de ocupaţii, care de care mai
grele, până când geniul lui creator

îi dă posibilitatea ca să ajungă
cunosciit întregii lumi,
natele sale nllscociri.

prin minu

A fost înmormântat la N ew- Jersey

(America).
Cu moartea lui Edison s's
dut ce.I mai mare

per

învăţat a lumei.

. QLASUL NOSTRU•

Către cucernicii preoţi,
învăţătorii şi gospodarii
satelur.
F a I i d e lncurailrlle fi

promlslunlle clpilate dela
domnllle-voastre, ne aflep·
tim la progrese frumoase.

Vi r u g I m nu ne datl

uillrll tl ne aiulaţi cu con·

cursul Dv. l'i'lalerlal fi moraL
„GLASUL NOSTRU"

varea suilelului, prin aceste cu !Jetului ca să � facă din ei : buni
oameni, buni c�eşt n ' , bun i p ; t r iot i.
noştinţi ?.
Pentru ce băiatul să. se bucure · buni cetăteni şi buni gospodari ;
iar din fii ce : bune m a :ne, bu ne soţi i ,
de două zestre şi fata de una ?.
bune chivernisitoare. bune gospo
Apoi fata de azi va f 1 gospodina
dine.
de mâine şi mama, care va trebui
Din toate acestea reesă că to t i
să şi alăpteze copii, să·i crească.
copii atât baeţi cât şi fde tn bue
să-i hrăneas.:ă, să-i ingrijeas;ă, şi
să· şi lum·neze m i ntoa prin învătă ·
numai femeia cu carte ştie cum
tun'!, spre a f, prq�2t· )i pentru v:aţă
să i hrănească, să i îngrijească mai şi aceas!ă pregăt:re unde se poate
bine. Ea este datoare să desvolte !ace mai b:ne decât la ş�oal ă ?.
în copil- iubire, mul\umire, ascultare,
Te jelueşti, că n'ai cu· c�-1 îm
supunere şi cum va fi mama aşa
brăca pe copii, cu ce-i cumpzra
va li şi copilul.
căr\1, etc. şi t ri m i te Ia şcolă. Vedem
Mama· e cel dintăi învăţător al neajunsurile,' fiindc&. trăim în m ij! o
copilului şi. . . câtă deo sebi re este cul dv„ nimeni nu sunt�m coborâţi
intre un copil crescut de o mamă
din cer şi credem ceiace vedem.
care ştie carte şi între unul crescut
·
Dar dncli n'ai ceva mai bun să i
de una care nu ştie.
dai copilului d-tale la însurătoare.
O mamă care ştie carte poate s a u măritiş, dă-i cel puţin în văţătura
face din casa sa un ad�vărat Rai d e carte. Nu uita. că I ai fă cu i pe
pămâ ntesc, putând să schimbe în copil să vină pe a ce a stă lume,
bioe chiar viaţa barbatului.
datoria de părinte te face s ă- l pre
Orice părinte trebue să îngrijeas găteşti pentru viată, învăl ându - 1 .
că de creşler�a trupească atât a
Faceţi-vă deci d at or i a . Trimiteţi
băieţilor cât şi a fetelor, ca să se copiii la şcoală.
iacă voinici-dar să îngrijească mai
IOAN V. BALA N
mult de luminarea mintii şi a su-
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HGLASUL NOSTRU"'

Tovărăşia

(Ufmare din pag. l-a)

criză. Căci d a că pAnea n' are preţ
cern se ifltâm p l ă a:,tăzi, el hrăneşte
şi ing raşă porci pe care ii vinde

pe preturi

foarte

·

bune.

Nu trebu�şte să uităm că are 2

sau 3

j un ca ni gr<işi proveniţi dia
vaci lor pe cari li vinde sau

de muncă
Tot ca un m · j l oc de f o pt ă contra
cnzei • n ea m ţ u l > are 2 sau 3 cai
de vânzare şi astfel t răe şte mai
bine decât �omân ul nos t r u.
viţeii
p en t r u carne sau ca Y,ite

Dacă te duci la masă la el ai să
vezi că mănâncă câte două feluri
lle mân�are şi a st a în mod obişnuit
consumă mai mult cartofi şi c a r n e
de porc.

1n ! o cu l mămăligei r1o ast r e, el
con s u m ă pâinea de grâu foarte

gustoasă. Dimineaţa ia sau ciai cu
pâine sau l a p te cu pâ in e . Şi când
te gândeşti că sun t ţărani ca şi noi
ş i fată de noi ei trăesc şi m ăn ân că
iu�rte bin:J, şi doar muncesc şi ei

ca şi

noi, ba poate şi mai mult,
dar traiul lui e traiu gos po dă r i a
tor trebue să fie model p�atru noi.

Casa l o r este cu două·trei s au p at ru
odâi. Au gra j d pentru cai, au l:(rajd
pentr!I vac•. Ac€ s l ea toate fo arte
ti" n e z;dite, s;u din pi at r ă sau din
ciamur

lvă!ăh;d).

CoîeJui porcilM d eo p art e este
făcut din lemne. Coştere;;ţa găi n il or
iăwtă ctin scâ nd u r ă tot intr'un colt
a l ogrăzei. La dân şi i vitele sau
Pe u r m ă un iapt de r eţ i nut este că
iie�are gos ?od ar îşi are fâ ntâ n a
i u i în ogradă.

porci• nu u m blă prin ogradă deloc.
mai

Când unul dintre săteni ar� v re o
sar şi-l ajută. Se
oţi când au de pus
asociază cu
c�va la cale, câud au de făcut ceva
m a i oreu. P r imarul lor este ca u n
n�vo". cu tolii

iată de

tţe

un

duc

îl

viaia a c şti nemţi
�ământ care n u este mal bun
familie. toţi

Astfot i�i

fost bine organizatâ (ir:kJvdrdşitd}
. dat de
•·a
tovar4ş lui Adam pe Eva.
a urnizs şi d.ci am dobandil Romania Mare
Du,tl ce au fost daţi a/ard din Raia, ! i
d� care şi mic şi mart1 suntem md.ndri.
au pkcat m tovtlrdşi.e, s "au imu/ţii pe fa/a
Da ca nll uam bine organhaţi (in!Dvd1dp4mdrztu/ui şi au tTt/lntit penbu a putea
şlfi} puteam fi /nvişi şi robi (sillgt str4mo·
IT4i.
şilor) ast4zi.
Au fost n..,oi(i s4 3' lnlovdr4şeasc4 ;n cete
Cald n..,oie de to vdrdşie s'a simţit mult
(triburi) 14 vl1ndfoau, pescail şi la adunat
14 apdri(ia omului pe pdmdnt, cllnd era
Jrucldt de pe locu1ile moi dtpartaie şi ne· mai puţin populat pdmllntul, fiind arealtlf
umblate pentru a-şi agonisi hrana de toatt:
şi atunci şi acum. atunci colegeai fdrd ::d
zilek singura lor grijd pe acţle vrcmUJi.
sameni şi vanatul nu I pldtiai, ca '1tat mult
Nevoia de tovdrdşie s'a simţitprin faptJJI
mai mu/J nevoile de azi cer to11drăşia, ctlnd
cd fiind malţi se puteau apdra coutra fia· semeni şi greu cuUgi şi dacd L·utegi foarte
relor sdlbatice la vdudtoare, ajutor la pescuit
greu vinzi.
Mai ales asttfzi cand timpurile sunt grele
şi str4nsul fructelor.
Şi astdzi se şlie cdnd l!n gospodarp!eacd
şi noi suntem slabi istcvi(i şi storşi de munca
la targ spune .mtf duc m4ine seara cd am
de toute zilele, din care neaam ales nici
tovarăş pe moş Oheorghe, cuindtru Costache macar cu mdngtJierta sufleleascd şi speranţa
şi alţi
i'.
cd illcrurile se var indr<pta, ded suntem
Apoi fiecare dia noi cdnd plect!m pe un
expuşi incd greutdfilor, sd ne unim intoJ-'ddrum ziua s 'a u 1UJoplea, ojungdnd un prie- şindu-ne la orice pas pentru progresul gosten şi zicem -.hti da bine cd om tovardş" poddriilor noastre cu credin(o cd pdrghia
Este adeParat cd la drum. chiar la muncd
pentru inldturarea greutdţilor ln viaţa de
dacd ai tovardş 1/i pare, calea mai scurtd
toate zilele este : Unirea, munca, ânstca şi
Cdnd a venit omaJ_peptJmânt. Damneuu

şi munca
Chiar

sfdrşeşte.

in

lncepdud cu numărul viilor vom publira
aceasld foae şi rubrici pe Inţelestd tuturor

felul punerii

ln aplicare,

•

Uool

-ei •tătea

din

caap ?

ŞI" o'au avut la

li

Norocul

Cumpăn.ească fiecare fa pt el e ară

Pe

tate a ici, cum s'o pricepe mai bine

an al

De to deoare-o grij.i grea,
Na te pl i.nge ! Taci şi beai

îaainto.

urmă o1c1· o

f!l

parte. ·

Ca

o!cllire ao-i

Trei aceste lucruri sunt

IORGA
Din calendaro..I plogarilor
N.

Che

Tu să'ncetci cu toate trele
M.ori

.şi

oa trii

T r i m i l e·t i c o p i i i l a f C O a l ă

oebun.

fa . focalităţile noastre se

MOTTO : „Prin

apli cll

aceiaşi lege şcolarll, care este făcută
'
şcoa l e le primare cu

pentru toate

p ri nse intre hotarele ţării

de

azi

a

�omânlei

noastre.

mari.

Legea

a rticole hotărâtoare, asupra felului
şcolară

e făcută ca ori ce lege cu

cum t reb ue să

şcoala;

functioneze

arătând şi p edepsel e ce vo.r suferi
acei ce nu re sp ect§ dispozi ţiunile ei.

d

Ockare ar vrea să-şi

facă cale,

m e rgând-în orele de cl3să-la una
n

!· Ceste

şcoli, ar

pu1:ni e!evi sunt
n u m ă r mic.

că se re petă

ved ea cât de
se cons t a tă,

prezenţi

în fiecare

cu re gre t

Şi

a ce st

zi.

t;ne 13 n u m ă r - dia acelea, ce a u
acun2trtoti c opi i în ,vârstl! d e şcoall!
urmând zilnic foarte re gu lat.
, Legea e aspră, dar e lege> şi
Suni în cât e v a ş-.:ol i - foarte p u 

nu l eg ea

ar trebui · să fie mij lo cu l

cultivarea sµDetuloi simţi ci t.rieşti'°.

pe

copii la şcoală. Pedeapsa legi se

de a forja

părinţi,

să-şi

dea

ap l ic ă celor nepă�ători. Ori, eu cred ,
că

această nepăsare

nu-i

cuprins aproape. pe
copiilor de şcoală.

!oii

vor

fi

părinţii

dre pt at e

Deaceia ace ste rânduri sunt în·
către Dv., iubiţi părinţi
de copii.
Şcoa l a primară dă copi i lor toate
c ar

lnvată pe c opi i

să

e

cunoştinţele · de

in viată ca plugari,

au

t re buinlă

meseriaşi. ne

gustori, buni creşti ni �i buni patrioţi.
se

gânde�scA.

să vorbeas�.ă cum trebuc cu

m i ntea

a :tora cu

vo rbe şi înt•!les l ă m ur i t. Aceşti co p i i

şi ce judecă să spună şi

vr'o pregă"re

de a păşi de prima dată pra gul
ş coa le i ? (no;erce oric ar e să i n t re în
au ei, oare

v o r bă cu

ase m enea

copii

înainte

şi vor

vedea cum pol vorbi. cum socotesc,

se închir ă

G. CO$BUC

şi

cum

dare trebue să
t rebu

e

a vem

sch'mbă

şi câtll '.Ilm:că

să dep u ne m noi învăţălorii,

sufletul curăt!t de t oat e buruenele

pen t r u ca

aceşti

cu

copii

să i a să cu

c u n oşti n je le fotos;toare - asta
numai bunul D um n eu u şt;e.
Pe lângă toate acestea şcoala

vătămătoare şi
de

m i n te a

luminată

învată pe cop i l să scrie. să citească
Dar un p a cat .
şi să soco t e.ască.
mare îi strică pe aceşti cop ' i , care
au sfărşit clasele pri m a re, lasă în·
părl!sire c; titu l, scrisul şi socot i tul
şi se dedau la b i P.ste mă ti i cl!re l e
str ică a vere a ş i sănătatea !. Vezi
apro•pe zilnic t:neri cari beau pe
' nt re c ute, joacă cărti, s u n t tutunari
şi mai câte altele, vorba ti ga n ul u i :
. O m cu d ou ă me şteşuge
Beau tutun ş1'njur . de cruce · .

. Aşa c ă d upă 2- 3 a n i n a . i mai
cunoşti c ă au fost prin şcoatll. Pană
la a rmată au uitat aproape totul.
Pentru aceste motive s'a mllrit
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Cuvintele

de

sunt
"

e

fericirea

mai

prisos�ltând

>

=�..::::

ca un fulger : cu cât

este mai strălucitoare, cu atât este

scurtă.

refam meanul îs Jnna ftD!m�rie
Termină

oătur::le de

colcsul poru mbnJai şj semă 

:

toa mn ă grâul şi s ecara .

Mai

fac ogo ae pentru setpăaătari de primăvară

[odrea ptă greşurile şi lipsurile la semă
u.ăturele rărite, obsenâod sA nu: fie atacate
de viermi. Grăpea•ă păşnoele şi Interni·
erele. Tai� mărăcinii Şi împrăştie bălega„
ru1 şi muşuroaiele de cârtitei .
Carătă g ră dina şi l i ve .i.le de mărăcini
şi pietre. Curăţa pomii de crăci o.scate,
muşchiu şi ouăle de omizi depuse ia
frunzele u scate.
Scoate pădaretii de altoit şi-i aşe ază
io ph·oiţă io nisip Jaolaltă ca mlădiţele
tăiate ca să-i altoiască ia laanarie acolo.
Acopere cu paie, fruoze sau coceni
Jocul unde sunt iogropate ltegumele peotru
mâncate sau cere de

semâaţă.

sculele

păstrare la Joc uscat

de legume. Strănge

le repa ră.

şi

.Pune la

rece sem in tel e

le curăţă şi

lngroapă viţele şi strânge haracii. Face
desfundări ia vederea plantirei. In pivniţă
iagrijeşte ca vasele să fie· pline. Pe vrana
butoielor io · care· iacă fierbe rinul, ţi n e
un sac cu nisip mărunt curat ca să im
piedice intrarea aerului �I prin urmare

. o\•t•.-••

•l„uh•i.

Dacă vi nul fierbe prea iocet e semn
cA ia pivoifă ou e destul de cald, pria
urm are acopere butoJul cn Ct1'a 4e l.inl.

Daci �ioni iierbe prea iute obiojeşte
bntolol co o pâ.osll odll sao ·o stropeşte.
din când ia cin.d cn api rece.
Acopere co
slllpli ca
ferească

pae

de ger. lngrije,te ca

să-�

albinele să aibi

deaj na.s şi sll fie ferite de şoareci.

îa

�epari gardurile cartil şi a, grădioei.

Vitelor de moacă li se sobfiull hrana
.
vieri scroafele care si fete ia

că se ridică gno oiul

io curte.

Cari gunoiul la câm p iodată ce vede

mai urâ k vo; bc ş: numai
atunci veţi putea înt'i!ege câtă ră b·
cum

cele

l
„l

�.

t

inimile se'nteleg.

Martie.

Mori ci nu mai mort eşti bon !

nGlasul Nostru"

omul mai

Dă la

Dar c.ind o'alli leac io ele

Cititi şi răspânditi foaia

cu"$!�
··oţ·

ca încetul până la Februarie.

Salletuloi pe păm ân t.

ce-ş! dta de drumul lui.

şi

a dor de to frământă
sll te mângâi, ta ciintA.

Iar n' o

întâlnise; b!t departe,
L'aşttpli ?

a

-r;�1,;,\\\ 10i111! li " 1lriş\'
Lasă· li tota l şi iubeşte.

pândind pe loc,

Cel'lalt fugea si-i lasi ·

modul de urmat

C â n t e c

aoroc

Doi oa meni se'ndroaptă_ cătr.e

Dar fiecare cu o altă minte-:·

dându-se după vremuri.

I. O. SANDU

mai

economia.

ln calea norocului

aşa de mult l a ceeace au apucat
dela · bătrâni. şi. trăesc tot aşa cum
au t răi t p ărinţii lor, fără să-şi
schimbe cu nimic felul de vi aţă,

•

.ei cumdtrt!.

auzi

•

e

noi c a aceşti ţărnnl oro sa tu l

acum

se

I

�
mui ��::oi

. -:� ..
( � . ... . j

tr�bui !tat
Primul
este sulerinta, ,căci .de . dAMif are
l�cr

s

noa tră a

la noi, ia şipe cumdtru şi foloasele unirii, muncii, dnslei şi econo
ni-i urd.1 singuri Şl noaptea-i un miei care puse in concordanfd de fiecare
an de mare
gospodur vor da roade neaşltplate perztro
la fel se fac clddle, şezdfon·te de tors ridicarea fiecdruia şi deci al nafiun ei.
lt1nt1 · canepd etc.
O astfel de to1·tJrăşie s'a lndugat intre
Am i•diul cd şi la munca campului se
intovdrdşesc gospodarii, la arai la a!rat ctJ.ţiva oameni, sub proteguirea şi ajutorul
Socield/ii Cu/lurale . {uliu A. Zanne" din
snopii ta trur etC. tare bine/ac şi foloasele
focafilate pentru srnate1e1J. prtztnlei foi
le ştim ca toţii.
Otasul Nostru
cu indrumdri şi sfaturi
Şi apoi povestea ca. Moş Ioan_ Roatd cu
bolovanul din grddino boneascd Unde-i penim popor, care o credem bine i·eni!d şi
prin care rugăm pe toţi cititorii şi bin.eroilori
11ntzl nu-i putere la nevoi şi la durere, unde- s
doi paluea creşte şi duşmanul nd. sporeşte" - sd o :-,;priiine.
ION N. cXrA.vA
Apo( tovdrdşia 6te mare lucru.
Contabil Coopera/or
Ir. rdzboaeh ce k-am - auut mai ales i.Jl
anul 1917-1918 şi 1919, - dacii armata.

ca al nostru, pe care d acă ar fi
tră i t Români de ai no ştri care ţin

trosu-nemli >

şi

se scurfeozd şi lucrul

disear4 cu furca

Pin

cd noua

ascultll.

d ar eu sunt de părere să faeem

mai uşoard, mai rtJzi, mai spui,

timpul trta. colea

Cugetări şi vorbe

:

Din

CalendaroJ

plDgo:tiloc

nufl'ăru· de clase la şapte,

cursuri

clasele a V.ş, VI-a şi a
se fac

VII

a

în timpul iernii.

nu mai pot fi

chema\i

adică
dind

und�

la munca

vârsta
de 1 6 ani pe n t ru complimenti;r şi
1 8 ani î mpli niţ i pentru adul\i, să
câmpulu;, sau să ducă un traiu· în

desfrâu ; astfel ca până la

albă o incoutinuă legăt u ră cu şcoala.
ln clasele pri m are se dă o d eo
seb:tă atenţie chestiunilor de agri 
cuhură de mult folos lor.
Tot la şcoa l ă copii capătll cu
noştinte d espre Dumnezeu ş! c r e
dinta n oa stră. cum să·şi păstreze
sănătatea, despr e l egi l
ţării,
a
n a turei şi al t el e. Toate acestea spre

e

binele lor.

.

.

Mulţi dintre dv. mă vor întâmpina

cu răspunsul, că n'am cu ce să-mi
dau copilul l a şcoală ; altu l, c ă ce
sll fac din copi l ul meu : inginer,
doctor, pop ă, etc ? Altul : ce-i mai
trebue fetei mele atâta carte, că ce
o să iasă dacă ·o învăţa cart e m u i tă :
doctoreasl! sau preuteasă ?.
S ' a r put e a in tA m p l a foarte bine

.0
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Foaie culturală cu informaţii şi îndrumări pentru popor
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\

' strâns.
,
O ploae binefăcătoare din uli imile zile a adus tot ce mai trebuia
pentru ca arăturile de toamnă să
inceapă şi totuşi :numai pe alocurea
fierul plugului a început a răsturna
' brazda aducătoare de speranfă şi

j

. bielşug.
ln lumea noastră dela sate, preţul acesta prea scăzut al cereale: lor a adus oarecare ·descurajare
in suflete şi mulţi chiar din plugarii
mai vechi şi mai încercaţi stau

-încă nedumeriţi şi se întreabă cu
_îndoeală dacă de alt an să mai
-,samene ori nu _ căci cu toate
;sforţările făcute până acum ' produsuJ.,·;muncii lor de un an inltreg n'a acoperit nici plata impo>zitelor �tre stat - necum celelalte
!CheltueB făcute cu însămânţarea an u
:-�

la numele bun al ţării şi pe acela - tu de unde iţi vei câştiga prunea
de .hambarul Europeiu astăzi să de toate zilele, dacă nu vei semana?
refuzaţi o luptă unde avefi cei· mai·
Deci cu toată hotărârea şi cu
multi sorţi de isbândă ? Prin caii- toată încrederea în Dumnezeu,
tăţile lui hrănitoare, grâul nostru apucaţi-vă de arat şi sămănaţi
românesc este cu mult superior grâul nostru moldovenesc care nu
grâului de prin alte fări şi dacă se poate să nu-şi aibă un preţ
vom şti a-1 scoate şi curat, reu mai ltun macar de alt an. Deja
şita în chip sigur a noastră va fi. o întrebare mai mare a şi început
Dar să te mai întreb ş1· altm1· n a avea pe la morile din Franţa
trelea pe d-ta plugar vechiu şi Germania, Belgia şi Elveţia şi chiar
încercat ' Ce-ai să faci cu pămân şi înăuntrul ţărei i s'a mai ridicat
tul dacă n'ai să-l sameni ? Ce vei preţul în ultimul timp şi e posibil
face la vară, căci eşti deprins să să şe mai ridice. Dar chiar dacă
munceşti nu să stai ? Cu ce-ţi vei admitem că nu s'ar mai ridica,
plăti dările către stat, şi ca bun trebue să ştiţi că nici întro.
ă
. sa
•
datone
• nu
roman d e aceasta
ilin lume, preţul n'a fost mai bun
fugi şi nici să-ţi pară rău. Apoi ca la noi
că conducătorii ţării
cu ce-ţi vei îndestula casa şi ce noastre au făcut tot ce le-a stat
vei zice când celui ce seamănă _în putinţ;l ca să ajungă până la
acum, atunci îi va scârţâi carul acest preţ. Acum fac sforţări de a
de greutatea sacilor; iar tu nu vei face şi ' alte înlesniri, cum ar fi c u
•
•
m
avea poate m·c·1 de o co1.1va
păsuiala datoriilor agricole etc. ş i
casa ta ? Ai să cumperi ? Dar bani M . S. Regele c-el dintâi ne�a fă
de unde ? Nu, boţărât lucru. Pă găduit acest - lucru.

IP' .ca_rţ odată cu vinderea recoltei
giilde�. ca să le poată pune capăt.
Jn bună parte, dragi plugari,

c.

plângerea dv. este destul de intemeiată şi o ştim cu toţii.
1
Dar oare în faţa unei lovituri
! a împrejurărilor de care o lume
; întreagă sufere, noi să ne perdem
! curajul şi să rămânem cu braţele

încrucişate ?
Oare plugarii celorlalte ţări agricole stau ei in acest timp degeaba
şi se căinează - căci şi pe la ei
pâinea a fost fără preţ, nu numai

pe la noi?
Ei bine, toate veştile care ne vin
de prin acele ţări ne spun că ei
s 'au apucat de lucru şi încă cu
, mare zor lucrează, căci ce-a fost
Dll mai este şi timp de tânguială
nu-i. Meteahna lucrurilor au pri
ceput-o ei unde este, şi acum o
întrecere intre toţi plugarii lumei
1 a început, pentru a· scoate cel mai
- bun şi mai curat grâu, şi a se
i asigura de cele- mai bune şi mai
i sigure pieţe de desfacere.
,
Muta bătălie a grâului este deschisâ şi pentru viitor cine va avea
· g�ul cel mai mai frumps la bob
mai gren şi mai curat. acela va
avea şi preţul cel mai bun şi nu
mai dela el vor cumpăra toţi acei
cari au nevoie să cumpere. Acesta
este un adevăr care nu suferă
contrazicere. Şi atunci când toţi plugarii lu
sau angajat în această în acea
stă mare IUptă- de întrecere, de ce
tocmai - c1v: acei _cari prin produsul
muncii dv� afi făcut şi face-ţi mân
, dria ţării 00astre Şi aţi tirănit în
vremuri atatea popoare adăugând

1
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ABONAJICKm :

Pentru plugari fi e„..-1
_
funcţlonart: • • •

A.pare de dou ă ori pe lună

�f UN SFA.T
•!1·
'. 1 lntreaga recoltă de pe câmp s'a

I

1-1� Noembrle 1931

4 LEI EXEMPLARUL

moşi strămoşi, nu trebue lăsat
pârloagă. Ar fi un păcat de-ar fi
aşa. El trebue lucrat, frebue sfin

ţit

cu munca

traufră şi Dulî!nezei.i

va ajuta ca această muncă să fie
răsplătită„
Este foarte greşit acela care nu
seamănă căci nu se ştie c u m vin
timpurile.
N u vă potri viţi nici la acei cari
dau indemnul c'ar fi bine sămănaţi să numai sămănaţi.
Uitaţi-vă bine la ei, şi veţi vedea
că ei mai au poate şi alte venituri
şi le convine să facă o experienţă
care in chip sigur va da greş dar
oricum le vor eşi lor socotelele,

• PJ!C;��sincer şi.prie

tenesc _ este acesta :
·
Nu mai st�ţi o clipă la îndoială.
legeţi pământul - cel mai bun p e

I

�

ure-1 aveţi, . fautf . ăfăturli. ai1!iiică

Numărându-şi anii vle111 rezemel ln JU1 cu spală
Parc•ar fJ de cand e lumea bnpArat bAtrAnul ta.16-.
Ori priveşte printre pleoape1 cutn trec Furt de mAt6nU
Printre degetele slabe. ori ascultA svon de sllnlL.„

Dar acolo la fereastra tu te'ntrebl a au- oara I
Ce-l Iubirea, ce e lumea l trunt-·nce- sA le doara_
ŞI ca!n basmele de aearA. cUnalnleft ta .......
Zmeul cel cu solzi de-aramilli 91 _. fAI fniîilps c:aJareCe n•at da s6 vezi departe cum c;:eta.tea. p s•ascunde,
SA-li vezi calul de zapadA codrD negri cum pa1run<de.
Iar6 l!"at-f:ru.mos••• de-odatA, capul grea t:f-1 laşi pe co .a.te
Talii, ochll 11-5 ln lacrlmJ, cred ca -telegi - toat• eL Mlll AO:.
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•

•

'70 lei
so •
130 -

JU1onaMe111f•I •• '"'•ff• 11taf1tfe
Jll ft•t1d•rl fi recl•111e tfapl lft•Olel.I

Fapte de imitat
lntâmpl area m'a dus şi am vizi
tat m ai multe sate din Basarab!a
dar mai cu seamă, câteva sate din
judeţ� ! LApuşna. i nsA viata şi orga·
mza11a a cestor sate !Jind deosebită
mult de a noastri de pe aici,- m'am
hotărât să povestesc şi l a al!il cAie
ceva din ceiace am avut feri cirea
si vid în aceste sate din Basarabia„
l ncep cu satu l : • Chetrosu- Nem�l ·
După cum )'erată şi numele ·acest
sa� este !?'uit de ţărani .'nemţi •
prin obArş a lor şi chiar prin firea

1

şi limba lor, situat lntr'un jinut �u
pimânt cam pietros şi ca urmare ·a

acestul fapt ch;ar casele acestul sat
sunt zidite dm plată. Dar - celace-1
de mirat, este că- ai:eştt nemţi tră
esc destul de ·mulţumitor pe un pi·
mAnt pe care daci -ar fi trlit cte al
noştri ar fi - dus ,·<h !otr'.0 ueagri
·
săricic.
\(!''·'" « , Dar cum se.fai:C ,()Jlr.i .<:i .• nemtlh
t ră es � i>ine ? ,
:, _ -- -„: -- - " :

latll cum : --.- -Dela . lneeput- dnd
aceşti • nemţi, �� - P.i:Jinif �m!nt1d
.pe care au . i_nţep)ll 'iJf _ ;i�-: casa"
pri ma -grijă a 1or, şi dupll cum uau
i;I obişnu;_JI a !ost : sA care iot gu
noiul pe care . ii aveau la indem Anli
pe ogoa r e le lor.

Şi-au cu m pll r at şi d i nt re cele mai
bune: pluguri, gra pe, lanţuri, (boi uni )
semănătoare, se c e ră to ri , pră�'toerc
pe care le lokstsc cu toj i împreună„

-

• ŞI privirea ta de lnuer unde fuul sa nu aluneci
„Pe covoare de mAtasA bAtrAne1ea 56-ml lntunecf
„Nu'll Jipi 16mplele calde pesle lnvechlte graW
.Rara Doare de zApadA din bnpib'Alfa taUL...•

•

Nemţii liind os me n i cari se inie·
leg intre dânşii şi se unesc lesr.e
p entru s:opuri frumoase, s'su aso
ciat câte � sau 6 gospodari la un
loc şi su cu mpă rat unelte şi maşini
p e n t ru agrlculturll.

T a t a. . .

...

•

t rsgll

GHEORGHE ARTENI

.ParcA p6s6rl prlm6:vara vrAnd au.zul sA. mf desmerde
„Au deschis concert ln lu.ncA pentru bnp6retul verde...
„Fericit mA sbnt atuncea c&nd te ştiu mereu aproape
.Părul
tău balal cum cade ! ca un asflnJll pe ope•••
_

•

Prin a cest p ro � ed eu au ajuns sll
mari folczse,
dar numai
• nemţi; , ştiu a sem e ne a lucru ? J

luaţi sămânţa cea rn!li sănătoasă
saramuraţi-o contra boalelor, arun
caţi-o în pământ, boroniţi bine şi
puneţi
credinţa la Dumnezeu.
Boabele aruncate in pământ vor
creşte şi vor rodi însutit şi înmiit
şi vor aduce tot bielşugul la care
aveţi tot dreptul, precum şi toată
mulţumirea sufletească că v'aţi
lăcui pe deplin şi'n chip cinstit
datoria dv. de plugari.

Ziua --ntreag6 el veghează, noaptea somnul nu-l cuprinde
VremU cari se strecon�A 'Viat• tot mat sc:ll.n'IP şi-o „mde
- N„o sA dorm de veci oda.tA .ş•apol cine mJ...ar mal spune
„Basme seara, draga ta.Ul" glasul Ulu e-o rugi!!lclune.

ln•UtulU

I

I

Astfel au putut să samene mai
mult, şi să cA şt ; ge mi;i mult. Iar
c a urmare sA-şi întindă proprietatea
căi mai mult in imp re l uri m ele sa
t ulu i lor. La munca câmpului ei
na intrebuinjad decA t caii care sunt
foarte frumoşi. Fiecare gospodar
are pAnă la 6 ca i pe care ii hră
neş t e mai muli cu pleavll lllc u tl din
pae tocate la maş:nă, cA t c 2 vaci
cu l apte s-i d i ror vitei ii cresc
ma r i ş!-1 v â nd pe preţuri foarte bune.

Un gos poda r din sal care ştie
sA p reg<'llească laptele mai bine şi
chiar se obl'gJI pentru- aceasta. trece
ln ' fi eca re d1mineaţ!- pe la liccare
şi st râ nge laplele intr'un butoi u,

însemnând intr'o condlcl!, cantitetea
pe care o dă fiecare.

Apoi după ce a ad unat laptele
dela toţi gospodarii din sat cari
au vaci, scoate mal intlU untul din
lapte, pe urmi preg.11.teşle brân za.
Un tul şi brln zi, astlel pregăt ite

sunţ vlndtite la oraş, toi aşa în
mare c anti tate, pe care trebue să
ştim fa paral e foarte bune, lmpllr
ţ i nd pe urmi banii, după cantitatea
depus.li. de fiecare.

BI nu

Astlel ştie n ea m jul s.11. tr!iască.
su fere in aceste vremuri de

fton/Uuulr<

ER paz.

fl-11)

N O S T R u·

.G L A S U L

F r a t e.

Inmormântarea Mini�trului [onu. maman�y

lJ•-li <SU safktai sd•obit d• c�m

pli/ele sarcini ale vieţ:i şi
biserica

ridice, lntrtl in

dela El isblivire p rin rugă ci u r.e .

De-ţi

simµ

Domnului şi

de

inima pastie

ori-ce

in miilocal tuturor

<UU�arat4. bIUarie,

·inţ1tădunil9r lumei acestia, vino Ina_
. inU.fJ AUarului. ca-zi ln genunchi şi te

-roagă .
Eşti

valul

de

ndpraznic

apucat

rtlafd(ii

:desntldtliduirli.

din

pricina

:oanunllor carl

din

to2fe p!zrţile te

'lnconjoartl, tu nu sta nici o cliptl c u
·sufletul nelucrtuor, ci

roagă- t e .

ispita.

Tot, lot ce te priveşte. păcatul tău
al

�u

altora,

slăbicianta.

floa/4 sau sll.rdcia, numai cu un sufltt

fi tAltltiuat,

puternic, luminat prin

rugdciane,

poate

deci roagă-te.

Rugtlciunea este puztru sofltful tdu

şi aripile

ceiatt este resp/Jarea pentru trup, aerul

PIJ/4
�merit4
peşţi.

iţrik ln

apa ptnfru

pentru ptlsllri,
de

şi

stdruitoare,

rugdciune

o

nu

fkrbinte,

este

cu

ptdfll/iJ ca sd trdim şi sd biraim du
.

mjlocul lumii.

lk aceia Wbltt fr:ilF. ori decâte O•i
� fKllli lili pt ;·:";;intea unei biserici
Atlt trllim cât n e rugăm.

J...,.ne şi aici IZ1l te mulţu11ti numai
ta i .simp/4 cruce mecanicd fdcctd pe
� ,.,, intrd lnllJuntru Ei, aprinde
d-1.se,

d,. llua4nan
•

1

·

ta

trece

na

,ţ t;OZI ln genunchi

}fia

smerit,

fk datd

� tntr'dlzsal,

�uit de

faţa aUaralai

m n u I u i

a/uto r u l celui

:Damntzeul tăul

Aşa, frate, nu
lepciunta vie(ei,

uita cd

toată înţe

c upri11sd

std

tainic

·ln aceste trei cuvinte :

Roagă-te ! Roagă-te ! Roagă-te !

Curiozităli
Acum două luni, observatorul as-

care vorbeşte,
dln

Pari s

de orll.

a instalat un

anunţă sferturi l e

pe

Ceasul, pus în legătura cu
;plăci de gramofon,

11rimat glasul
:parizian,

unui

anunţă

n işte

care s'a i m·-

cunoscut" actor

foarte

răspicat

sferturila de oră.

•noaptea şi fiind în leglltură cu , re
:ţeaua teleloclcll a oraşului, orice
.abonat la telefon îl poate auzi luând
ipUT · şl simplu rece ptoru l la ureche.
Parizienii sunt foarte încânta ţi de
aceastll l nven ţi e .
Ceasornicul funcţionează

;

fi chemaţi să îndeplinească acel aş i
misiune ... D - 1 Tiron, deputat, şefu l
organiza ţiei liberale a ju d e ţu lu i Păl

nrlltat pe l a rg aceleaşi merite

ciu a

ziua şi

tuturor, skriul cu rămăşiţile pămân
borâte ia

Tot

Nimeni na părăseşte morm ân tu l .

si cri u l celui care a fost ministrul,
fil antropu l

ţăranul şi

mandy.

domnul
care

pensionar,

Const. Dia

durerea

arlltat

MICU
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Ştiri şi informafii

f:i

Socidatu c u l t ur a l (z

, Iuliu A.

din io:alitatt. cu o bogata
.
biblioiectl �:. an jrumo• numtu de
Zanne•

std la dispoziţia tuturor dori

t01ilorjoia şi Duminica dela ora2-6 p.m.
reviste,

1§ Aducem viile n oa st r e m u l \ u m i r i

d. G. Tut01·tanu,

de

pre ş e di n t < l e

on oa r e al so.:. c u l tu ra l e d i n l oca l i 

pentru preţiosul domniei sale

numai u n sdkt d< roel
I Od atA cu

tivă,

S6tele :

Viltoteşti

şi

torităţile

s'a

I

ie poale da.

oona reformă a jmioistra

L�od.::şti, Til măşt: ni,

Urdeşti,

au

iastzlat

ia

şi sub nona

Văleni,

trecut la satul

Băstşti. PrimAria, împreună

Ciocan

ce

şi frumoasele �laturi,

toate au

cn

conducere.

Ofertele se vor· trimite redactie: a cfs 

ord;nnl

Onor. Casa Şcoalelor c n
35478(93 1 , a a probat iofiintarea ş i
fuocfoo area .societăJii cuJtorale 11Iuliu A .
Zaao e • din 1ocslitatc.

5

Curagiosul lJViator Cdpit.' N,gresca

reuşit

Ioan, original din comuna noastră,
sd strdbatd

5

cursul lunei irecute.
Bucureşti

tn

aeroplanul

ca

ore

a
in

distanţa Roma
şi

26 min ute ,

clasându-se intâial din cei cari au ln
cercat. pdnd

la

dată.

acta

sd /aed

această lntrecut.
Dru11tal

ca ploaia

i-a foet foarte

a•ând tk luptat

care i hărţuia apa1atul

ln

trtcut

untvaios,
şi vântul

toote pd1ţile·

şi sd sboart la pufe 4000 m. lnălţime.

motiv peatru care a tubuit sd st lnalţe

întrecere

un sbor de

dtasuora Poloniei şi Cth.oslovaciti, !i
dorim tot succesul

în această

nobilă

şi zrea cariera a şi-a ales.

I

Rugilm cl!ldoros p• to\i acei cari

.au primit Nr 1 din foaia , Glasu) �estru',
să ne trimită abonamenlnl macar pâoă la

l fanoarie 1 932 (un sfert de an) în sumă

lei.
Ce1or cari

de 25

I

din sufleL

ne au trimis,

Odombrie

ln ziua de 4

le muJtumim
a. c.

corpul

Tti.m4şeni,

inv4ţdtoresc din satele Dodeşti,

Viltote.şli, Vdltni şi Urdtşti, s'a întrunit in

localul şcoalei din satul Bt!seşti,

pentru a

A fost prodamat ales In unanimitate, d.

Anion Ca.riJJ, lnvdţdtor din salul

primeşte această

Nr.

şi anul

all'ge u.n ddtgat al invdfAtorilor

Cilutilm corespondenfi harnici in

I

Valorosului pilot C6fl a mai încercat

Gb.

să oi se realizeze unele visnri.

tej foi.

l

sperăm

casele d.

cu

un cleşfr tdios, duţt1 cau

porcul 'şi revine şi lnctpt sd mdndnce
bine din nou.

;gi

Unturi care a prins miros
Treb u ' e

(paraşut'a

Vi/to/eşti.

cortel de

1:1 D-ra Smărăndiţa Brăescn prima pa

raşutistă română

e nn

mlltase cu carr aviatorii ln ptricol de moarte

6000

işi dau drumul din fn4lfimilt ceru/Ul) a re·

nşit

să-şi dea

drumul

dela

metri

inAlţime, clcsânda·se iotâia din lume diotra

decorat o cu cruce a

femei. Pentru această deosebită faptă de
curaj, M. S. � egele a

de aur a •Virtafii .Acroaautice•. Acum
ea a cerut sA i se d ea voe ca să se

arunce dela

7000 metri.

li dorim ca �i această nouă încerc are

si.i fie încoronată de succes.

anunciuri.
s'au scriţi rtdarţiti

I Penva orice informaţii,

etc„

adresaţi-vă

acestei foi.

8 Celor cari vor cere diferite
lămuriri, le vom răs pund e la poşta
redaciteL
I tocepbd cu Nr. 2 •om pu blica re
gulat, pr<>Meme 'i g b I c i I o r i pentru
deslegare.
Cu prţmele probleme vom da pe larg
şi premiile desltgiltorilor.

Nea"âud girant responsabil, fiecare ri!lpande de ceea ce scrie .
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din nou până nu

fiartă

face sgomot la fiert.

de pâi n e şi se lasă până c e se
p răje ş te pâinea. A po i se ia untura
dela loc; se lasă câteva m i nut e,
apoi se scoate pâinea care se aruncă
prec u m şi zaţul ce s'a depus în
Se a ru ncă în

untură pujin m i e z

fu nd u l vasului.

Pie · ; ţăr.âna uş oa ră.

în

�
""'
�
""'
""""
""""
..
""' ���...."'=""
�
""'
""""""""

cuvinte, a

scurte

spre a i se tdia colţii - numai vâr

ful -

de ţărani

oricărui jăran -

în cazul când are

şi chiar limba. se va ciuma un meşter

veci - o groa p ă

Bolovanii nemiloşi, s un ă sinistru pe

nefe rici r e nu poate lu a parte > .
E n c u I e s c u,

casa de

albiţi de vre mu ri - ca şi el - cari
cu şiruri de lacri m i şi- amintesc de
m a rele binefaceri al e boeru 'ui şi de
g l u m ele ce le îm p răş t i a printre ei.

şi transmite condoleanţe familiei din
partea d. I . O. D u ca - 'care d i n
acasă, a mai vorbit

Trtbue cdutut şi

teşti a lui Oiamandy, au fost sco
ca a

va servi de pildă celor cari ror

to.ale localităţile nn de se
foai e .

Ceasul vorbllor
1runomic

„.

filantro p > .

ln cantecele cl eru lui ş i disp era rea

fru n te printr e cei mai distinşi s l uj i ·

concurs

Recunoştinţa apasă greu ca o
�iatră de moară.
Puţini oameni pot s'o poarte
toată viaţa lor ; cei mai mulţi fac
ce fac, spre a scăpa mai repede
de astfel de povară.

ceas

tori ai neamului...

Stom. cal lui primeşte orice. St Î/2-

târnp!d lr.sd cCteodottl cd na mai poate

P" l ân gli l acrimi de recuno�tinţă,
a ru n c a buchtte de f lo ri pe m o r

mâ ntui regretatului

• „.Diamandy a o c up a t u n loc de

orice ii

bine.

colţii prea mJTi, cari li rllnesc gingia

bă t rân

câte u n copil s au

vor

regretatului d ispărut.

n:Erge

calc şi ii

manca bine şi arunci sldbtsc.

biserică

au

in

St ştie ca porcui mdnâncd
iese

tul d e toate zilele al ţăranilor„.

. . . Sărbătoa rea, când vor v e ni la

ministerului afacerilor slreine, care
a arătat pe l a rg, toată activit2tea

tate,

Cugetare

c ortegi u l

lin;stită zi de

. . . a m u rit boerul nostru, e cuvâ!:

pretutindeni a p e t recu t

" porn:

lntr'o fru m o asă şi

�

Porci care nu mănancă şi slăbesc

acestor aşeză:ninte boereşti,

vorbii d. doctor lacobovici d i n p&rtea

co;e

este

•

la locul de veci pe reg re t atu l Const.

Diamandy.
lnainte de

m ijl oc ul l o r.

to a m nă aripa mo rţ ii a fălfâ i l i; su pr a

Serviciul religios a fost oficiat de

te vei ridica luminat şi mânc�e

corn.

P. S . S . lzcov Episcopul Huşilor.
Lume de

Cum starplm gusganll

se citea
in disperarea fa m i 
liei şi a rud elor , a vorbit d. G .
A rl en e, in1'. in salul Văleni- fâlciu .

lu i li ber a l , ministrul afacerilor streine

Vulcani, etc.

strâi;ge buruiana n u m i l ă . limba
cu ră d ă c i n i cu toi. Se
câ n e l u i ,
sdrobeşle b;ne şi se vâră în găurile
g usga ni lor .
Se

p e fetele t ut uror,

I. O. Duca, preşedintele partidu·

fam;!ia Em. Juv a ră , p ri mă r i a

in

d i n vi ată

Au trimi s c o r oa n e şi je r b l" d e flo ri
d.

PRA CTICE

La mormânt când d u r ere a

m a n dy, l a biserica cela conacul său

I'.

SFATU RI

\ăranilor pentru moartea lui O i a 
m a ndy, care şi-a petrecut o p ar te

din s a tu l ldrici Judeful !"ălciu.

vei vtdea cam

şi

lui Cunst. Dia

fă cu t inmormănrnre

pentru o clipă ln

D o

tndllrdrii

ntpdsdtor mat

în

D umi n i că 20 S c p l e m b r i � a. c. s ' a

nimeni nu

se apropie de tine. pentru ca să ţi le

cere

·" \ \

Când

o

vi:z.

o

Fierberea peştelui

pan< ptşltk ta

adaugz în
lingură di sa,e,

sd i se

.de

va

se

acel timp.

fiut,

în apă.

trei linguri de oţet

c„ous:1uă
·

n1.1fifl ptl-

si

Dtl un g_ust desebit �iP,.i!«JIJ••�ţ.IJU,.

l(uniel

(Din

i.i11rul

Ştiinl�lor şi Cl:l!to.riilor>
O. R. V.J

de
•

;gi

Nu �sie să rac cine na.re · tată

şi

m a m ă , ci acela <:are n'are inYăţătură

Citiji şi răspândiţi foaia "Glasul
Nostru" , singura hrană sufletească
pentru plugari.
Abonafi-vil

cu

loafil

dragoslea.

COJ O C Ă R I A

STERIAN DIACONAŞU

din

Joca.Utate„

aduce Jn

cu

noşlfn1a .dorilorUor el execută

orice lucrArl ;„ acea�tA branşă

cu preturile c.ele mal reduse�

- lncercafi spre convingere -

TI POGRAFIA,
L E G Ă TO R I A

N. P. P E I U

STRADA

BARLAD

ŞTEFAN CEL MARE 17

Executil orice fel de lucrilri. ca :

Cilrji. reviste. gazete, registre
şcolare, registre oficiale pentru

primilriile rurale, procese-verbale
dovezi. citafii, somajii, procese·ver•

hale de sechesfrll, acjiuni şi tot ce

depinde de Arta Graficii.

LEOATORIA ; fiind inzestratl cu
maşini ,1 insfrll mente noul, ,1 ma•

terialele cele mai fine din farli şi
slrliiniltate, executl orice fel de
lucrliri ca :
Legiltari fn piele, piele p : plnzil

cu folio de aur; ·1"� ln
l i de
plnzl ,1 hârtie ; moisllr
lomi
"
fncadreazl· J.if>
cusute,
rame
itt -'fi cu
cu ramele · cele mai frumo'i

plnzll,

scriae

preturi modeste.

... -.-:.-

-

â S: i
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I
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Î

I
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Redactia şi Adminislratia :
,
··societatea Culturalii

.!ULIU ·A . - ZANNE '

B li s e ş l i - F li l c i u - -

Foaie culturală

cu

informaţii şi îndrumări pentru popor

Pentru plUCJarl tl ele�

Sub conducer e_ci SocleUiţll Culturale „ l ullu A. zanne" din
localltale

""""""""�""=

Utre �upo�arii latelor

.

; ABONAMEN"l'Z :

A.p � re de două ori pe lună

Către cititori

funCllonarl •
lneUtutn • • • •

•ll0Ratft•1t.l•I

se

•

•

•

70 lei
SO „
120 .,.

pll.l•fl• l1t.ainfe

XA••d•"' fi reci•"'• tl•pA

l•••i•fi

AGRICULTORI

lnfllnfându-se tn sa.tul Băseştl judeJul Fălclu, colţi 11; ale mai boga� tdri din lt me, tre.
Clilre dv. vrednici şi bunl pospo·
dari ai safeJor, se adrese. - f' �
o societate cu ca.ra.cte .1' absolut cultural,
după bUL S O 14.mddain:.
primul loc rândurile acesl1
A.p 11U1.nDt ani de zile ln nrJdejdeo unui
cum se prevede prin i.-.suşl sta.tutele el - a.viind
' · scoasl de o m!nli de c1i1·
an maifuiJ:it ; dar amd fericit nu s'a ardto.t.
l o frumoe.să bibliotec ă de u n d
ce-şi duc viata toi în mijloc·
e oricine - ln
Neliniştea d. •mneşk prin re domniavoas11d
şi cari vii cunosc destul de
�e schimbu l unei
mici cotlz �fll luna.re, poate să-şi FieCIJre na SpllnLţi d«dt: .anal istD na voi
nevolle şi durerile şi care nlicilij
mai s4.mdna gr4rz "a sa.u .sd vede,,; ce s'o
adape
sufletul
din lsvoarele nesecate a.le cărtf
duesc cil vor putea sli fie - prin
/act m 6orrkroal dat de negustorii de rerea/e• _
sfaturile ce vil vor da - de un mare
lor, pe lângă cultiva.rea sunetului cu tot ce poate
Agriazltori.,. Na vd descurajaţi.
şi imediat folos practic, dacii la
fi de folos, ne-am gândit a propaga - prin scoa
Romdnia e ţara cu cele mai frumoase
g!ndul lor bun, curat şi desintere·
:-:at - vor lnt!lni 'Iii din partea dv. terea. a.cestei foi, care este „GLA.SUL NOSTRU", holde şi ca bogdp; care Intru pe ma//e ţdri.
Puunucii zilei-tn care trebu� sd ne tn
o cât de micii bunllvoinfli şi dra·
a tuturor celor ce doresc luminarea mintii săte crtdem-Por sdtimba. starea de ostil.zi.
gosfe de a ciH şi urma aceste sfaturi
nilor
Idei
Nu
„4 tkscarajaţi, d senu!naţi grdu ca
sănătoase
şi
frumoase,
cu scopul de
lsvor!le din experienja altor oa
l ani
meni mai fncercafi de soarlll - sau
a fa.ce să propăşea scă spre un mal frumos viitor p·n ailllfi
01ataţi ca grtJul domnidor voastre sd fi•
a celor cari sau îndeletnlcil vreme
viata şi gospodăria. săteanului. Dorim să vedem
daJ la 0/rior", pdmt!nlal sd f
,z arat In con
mai tndelungatll cu cercetarea cllr·
pe orice sătean un bun gospodar şi pe orice să- tii/blni bUIU! şi 11Jl111ai aşa Peţi puua tkJb4ndi
fllor tn cari s'a scris despre lot
an gr111l framos şi an ban pre/.
cetace mintea omeneascll a putut teancă o bună 9·.ospod
lnă.
.
sll nbcoceascll şi sll aducll ca nou
Or4Dl nos'/ra, prin. )nunuse�o şi mdninea
Pentru a.ceu.sta. von{ cere a combate d.Herlte bobalai V4 fi superior grtJulm din aklalJe (dri,
,1 ca uşurinlli de I r a i fn yiata
aceasta de toate zilele.
.boU şi vlfll, ca.re fac r ave:gu ln lumea no-tr6
Am avat ftriârea de a di.sat/a odtl.14 cu
O schimbare a traiului fn mai
dela sate, _ tndrumându -1 pe totf pe calea. - cea. d. O. T""""11U1, prt/«1 de TlliDva-lntr'un
dnun spn """" Omi{ll {Tllkwa) - ul mai
, _•:'bine . e cerutll, •I ea nu va fi cu
sănă toa s ."
. ,-._ > · . •
enfaziast şi nuzi 11u1u sprjinilor al p/rlgarilor
.4ac!I nu v o m tncerca a
'
cu" lojii zi de zj, ceas de
:
. i vUi mDl{ll
Vom ar6ia.
crecUnfa cât şi da.Unele· din lmpnjllrimi, IUrtarisUu!Ji.m
.mire te i-a prodas·o vizita la ITUJŞÎII d-lui
ceas l a fndeplriarea· relelor ce sll·
să oe păstra.te cu Ivanmz - ta11re proprietar 1n lmprefurimile
, , lll,Iuesclatre noi ,1 cari ne-ar putea
Sflnl��e. :
8/Jitadllbli-care art un pdlfldnt foariL ban.
. duce la plenailie - acum sau mai
·. -�:: -·:
;
_ ;�. ,
:_ • . thsia;- . dal:--aproa)>!': ln chip sigur.
: ·.'' �Y.9m sfătql J>t!!: agdcUitorl cum 8ătl muncească fiinik4 lot gunoiDl dia sa�I• mtguşe II
_,.
_
: 1 :.;;�P)s
cl cand
·
. �- pc �, .&'."!! -�şie _şa i·! aducd.
t
Jii•.i11'-•
ma1 *mare- . '!Şi·cu illl�ll/rlllril gnllll d·8tlli! " dat 160
�
-=-„ . r
'"•J� lf
�::
· ·
fire la an. spic, aiaa TUJ st prea tntampld
tea de muncii cinstitll, credinta �;
fo1os.
1a Rom4nill..
•
·
sinceritatea fn legiUurlle dintre noi
Nu vom uita de creşterea 91 buna lngrljlre a.
Era fn vtdzi- /n Egipt (Âsia), aZiut S<
oamenii şi cAnd vom şti fn chip
rrvdrsa apa Nilalai, � a.tdt şesari ua grtJ.a
vltelor, care sunt mâna- dreapta a săteanului.
lmnlnat, cum sli ne admjnlstrlim
at4t d.t fru=s, 11g41 d/Jţiea c4k 300 fire
go--;p�dftria noasti-i: pentru ca Îm
Vom arăta. roadele ce se culeg depe urma Ia un spic.
n
u
b
I
e
c
sl
traiul
şi
belşugarea
lald ded marea lngrijire u trebut r'o ddm
ceh'• ce se ocupă cu creşterea vermllor de· mă
domneascli tnlre noi toţi.
la sdmdnatuL grd.u.Jui .şi o celorlaUe unOk.
tase, a. albinelor, cultivarea pomilor roditori, a
Aceastli foaie vii va sta la dispo
ptntru a pulla ob(int ca adn•drat c n:co/td
zi!ie cu toate sfaturile practice de
vitei de vie şi cu gră dinăria.
framoasd.
care veţi avea nevoe, pofrh�it locu·
Nu vd dtscarojaţi din tauza crizeid� asrdzi.
Vom
aduna
şi
publica
materialul
de
folclor
lui şi tmprejurllrilor tn care vil
Ace.asttl cnZd I ln. toate /dn"Je din lumei
veji gbi.
de prin a.ceastă regiune.
S'au vdzut ţdri cu bogdţii frumoase, cor.
Ne vom lngriji asemenea şi de
Vom da spre frământarea mintii diferite pro In ultimul timp ajunsud � pragulfolimtntulu
par,ea cealaltll sufleteascll, singura
bleme, ghicitori şi şarade, pentru care deslegă ' DaCJ!. In Statele Uniu (America) - rara
care· dii fnjeles acestei vieji pliaurului şi a ctlor mai bogaţi oamtni din
m â nteşli.
torllor le vom acorda. premii ce vor consta. din lame - s'a simţii aaasld criz4.1 atunci tre
.
A te îngriji numai de nevoile tale
buia sa se simfJJ şi la noi.
cărfl, in urma. tragerilor la sorJI.
personale, a vedea numai pânll'n
Dea.aia, nJJ pd pobiviţi lll diftrifi poi1t.i
Vom face cunoscut diferite lnformafll şi ştiri cianii. can· caut4 sa /aed vrojbd, â semăna1i
marginea intereselor CE' le ai, e
prea tauiu. Noi vrem o viafll mai
despre lucruri şi fapte de mare lmporta.nJă, a.UU c�'n toţi anii, ln condiţi.uni cdt $� poau tft
fnaltil, mai largii, mai frumoasii.
bune, pen.tracd numai aşa vom pu a uimite
din Ja.ra. noastră cât şi din alte Jări.
altor ţ4n-. ctualtlt cele mai fnimoase şi
Rllsboiul cel mare a rllscolil atâta
Pentru
atingerea.
scopului
ce
se
urmăreşte
vom pulia zia odaJJJ cu podul, cd : • noi
energie omeneascl şi daci a adus
şi oarecare greutl1i cari cu vremea
prin cele scrise tn coloanele acestei foi, vă ru cei din mijlocul câmpiilor sm!Jţate de
floare la marginea codrului spu!tor de
desigur se vor şterge - dar pentru
gam, a o răspândi in lumea ştiutorilor de carte, basme. sub naja pururi nepătrunsa a
noi romlnii a adus şi mult bine,
pentru binele şi folosul tuturora.
zirilor. unde fiecare fir de iarbi, fiecart:
clici fn urma mliretii şi glorioasei
fruoU, fiecare stea, e5'te. adânc icpletitâ
jertfe a celor opt sute de mii de
viteji romAni ce-şi duc somnul de
cu Tiata snfleteisci a neamulu'. no,trn „ .
IOA.N V. BA.LA.N
suntem cu adevdrat pilde vii pentru
veci s u b frageda şi primitoarea
lnvAfAlor, BAseşU
generaţiile viilbiln.
brazdll slrlmoşeascll, alliturea de
tl Pref. Soc:- Culturale .L A- zanne•
Qff/ŢA PLUGARU
multi din vitejii nOJtri aliaţi, noi ne
glisim asllltl lnlr'o tarii mai mare,
mai m!ndrll, mai frumoasll şi mai
SNO�VE 1.
bogaUI, având pe !oii fralii la un Joc
Coltul Vesel piranda mta fSU numai coroani1.. . bun;
sub glorioasa '\l"Î fnteleapta domnie
1 orc este porc; da pi cucoana lui domna
a M. S. Regelui CAROL D.
Lecfla Ţiganului
- Satu\ arde şi prostul porneşte
porc, mi1 1og nu ştii cum ho chiomli ?
Despre frumusefile acestei Iliri,
împeţit : aşa şi tu bre Ioane : dator
despre eroismul celor ce-au •lini-o
Un ţigan, vtnil d.t cartlnd din ţdri
apllra fn vreme de mare greutate,
vândut ; go! pistol şi te plimbi cu
streint, vorbiil cu orict preţ siJ'nvt/t şi
vil vom vorbi, şi dacii la acpunea
Dela. Biserică
căciula pe- o ureche şi cu mânele
noastrl de lndreptare şi fnăljare a romtl.ntşu, fiindcd li plilcea Romrlnia
sufletelor se vor adlluga •i alji mal mnlt ca altlallt ţilri.
Un oarecare, întrebă pe o servi l a :ipate,
priefo-1i - ori de unde vor venl •i
'
- PIAngA cAmAtarii cari r-. 'au
.oare ce fusese cu stăpân A- sa la
Oda/4.
dupil
ct
n
vil/ase
matţimt
dt
ori nr.de se vor glisi-noi Ie vom fi
cuvinte, ca sd st /aed voinicos, zise biserică, în dimineata zilei aceea. împrumutat ; ştiu cA n'am să le duc
recunosclllori, clei ajulAnd la ri·
Viza de "414zi,

a şi.iz ardtaJ hidoşii

t

a

Jdinll
I'' ,--'_cpontrflidl
·

�-

�

rii-i/îW�t

· ;Ca· ·�fât

�t:.r���'�ş��-·.P�!�,+�„-bitnb�.
J�;;.l:"
�-H� -ce1-

te

Unul care râde de cămătari

dicarea celor fn mijlocul cllrora
trlllm - ne vom ridica pe noi loji,
vom ridica neamul din care facem
parfe ,1 ne vom glsi la fnliJtimea
celorlalte neamuri din Jnme fn mij
joaul cllrora convetuim.
ŞI acum, cu Dumnezeu lnalnte L

_

GHEORGHE ARTENI
'YaJenJ

Ju4... FAietu

....1T1TOR
..

Satul

„

a•al romdn :
- Rom4nuo, ham lnvdţat romi!neşu
cât ai zice ptşft.
Romi!nal, · ca siJ r6dd d.t tl, U zise:
- la spune-ml, c•·r.i lnvdţat ta
romdnqte.
- Haf)oi... bott csu boer... flean
csu botr lmpilrat„. ca�oana �sltf/mu• . •

----i.-=t>ro „ol „Sacul ca Snoan·

în ctsrind.

ce

va apare

- Pă AnicA, te-am dzut cu stA

eu grijA.

pAnA-ta; de ·unde veniali ?

- Dela biserică.
- Şi cine-a mai fost I a biserică ?

. - De„. din cocoane .a m fost nu
mai eu şi cu duduc.a, - d a din lume
de cealaltă, nu ştiu cine· a mai fost
cA n'am luat seama.
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Ln Drogherie

ltgr.

Biiatul

- Daţi-mi,

wJ

rog, o jamillllu

praf d.t parici.
Drogblstul
Dt a aşc: de nwll ?
B!latul - Ne trebUL! nw!L.. fiindcă di

-

stard vin pq;tori la sora mea.

MICU DELAB1Sl!:ŞTI
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Precuvântare
La 2 1 noiembrie 1929, în com u na Băseşti, lua fiinţă Societatea Culturală Iuliu A. Zanne, a l cărei

preşed i nte e ra învăţătoru l Ioan V. Ba/an şi p reşedi nte de onoare

-

George Tutoveanu (atunci, prefect u l

j u deţu l u i Tutova ) . D e altfel, poet u l G. Tutoveanu a fost u n ferment activ, c a a n i mator cu ltural ş i
întemeietor a l câtorva reviste din zona Bârl a d u l u i . Între proiectele societăţii figura ş i editarea unei foi
culturale cu informaţii şi îndrumări pentru popor, d rept tri b u nă de pro movare a ideilor de ema ncipare a
plugarilor, popu laţie greu încercată de război, criză eco no mică şi stare de înapoiere socio-cu lturală. O

asemenea p u b l icaţie a fost Glasul Nostru, d i n care a u a p ă rut 70 de n u mere, timp de şase a n i, între 15

octo mbrie 193 1

-

i u nie-i u l i e 1937. P rezenţa a djectiv u l u i posesiv în d e n u m i rile altor două reviste din

zonă (care sucombase ră anterior), respectiv Graiul Nostru ( 1925-1927) şi Scrisul Nostru ( 1929-1931),

de notă aspiraţia de identifica re a orientării socio-cu ltu rale în ra port cu a ltele, dar şi nevoia afirm ă ri i u n ei
în rădăcinări spaţio-te mporale a gru p u l u i de intelect u a l i .
Proiectată c a b i l u n a ră, foaia cu lturală

-

Glasul Nostru

-

a a părut sub egida Societăţii Culturale

Iuliu A. Zanne, la Băseşti, în fostu l judeţ Fălci u . Chiar de la întâ i u l n u m ă r, învăţătoru I Ioan V. Ba/an

p reciza d i recţia esenţială din progra m u l pu blicaţiei: luminarea minţii sătenilor şi propagarea u nor idei
sănătoase şi frumoase, cu scopul de a face să propăşească spre un mai frumos viitor viata şi gospodăria
săteanului. G r u p u l redacţional era atent să n u se strecoare în texte propaga nda pol itică şi îşi fl uidiza

atenţia către starea sat u l u i românesc, în toate co mparti m entele de viaţă şi civi l izaţie: mu nca, educaţia,
să nătatea, fa m i lia, credinţa, tradiţiile şi obice i u rile sau, laturi p recizate de Gheorghe Arteni: partea de
folos practic (sic ! ) şi partea cealaltă sufletească. U rmărind doar titl u ri le, se poate observa d iversitatea

aspectelor: cu ltivarea pământu l u i, tra i u l gre u şi m u nca fără p reţ, păstra rea cu răţeniei, di rijarea curs u l u i
apelor, despre a n ima le, i nsecte, b o l i dău nătoa re etc.
Un ob iectiv a p a rte, ca re asigu ra emancipa rea n ive l u l u i de viaţă şi civilizaţie rura lă, u rm ă rit
consecvent de cola borato rii foii culturale Glasul Nostru, 1-a reprezentat educaţia şi instrucţia copiilor în
fa m i lie, la şcoa lă şi în bise rică . M e morabilă ră mâne scrisoa rea dramaturgu l u i Victor Ion Popa, ad resată

răzăşi/or lui, prin care îi îndea m nă să-şi crească copiii cu d ragoste, fiindcă în cinstirea copiilor e însăşi
cinstirea voastră, să-şi prime nească viaţa m izeră, să respecte tradiţiile creştine şi să p reţuiască

învăţătura de carte.
Această atmosferă de înviora re a vieţii săteşti interbe lice a fost a u reolată de cercetarea
sociologică şi de m u nca ech i pelor studenţeşti alături de gospoda ri (cămin cultural, dispe n sa r medical,

fâ ntâni, pod u ri, clopotniţă ) făcute în ve ri le din anii 1935 şi 1936, în satul Dodeşti, sub îndru marea l u i
Victor Ion Popa, î n cal itate d e i nspector a l Fu ndaţiilor Rega le. Acest revi riment rura l a venit în

co mpletarea a ltor acţi u n i a nterioa re de răsu net din zonă (constru i rea unei şose le către Roşieşti, a u nei
şcoli primare mixte în Băseşti). E j ustificată, de a ceea, expri m a rea sentimentu l u i de mândrie generat de
susţi nerea şi prezenţa u nor înalte oficia l ităţi în mijlocul sătenilor, p recu m re n u m itul folclorist Iuliu A.
Zanne, mi n istru l I nstrucţ i u n i i Publ ice şi Cultelor

judeţu l u i F ă l c i u

-

-

Spiru Haret, liderul l i beral Ionel C. Brătianu, prefectu l

George Tutoveanu, episco p u l H u ş i l o r

-

P.S. Nifon ş . a .

Întreprinderea prezentă de alcătuire a u nei e d i ţ i i a nastatice a publ icaţiei interbel ice Glasul
Nostru, i niţiată de Cătălin-Andrei Teodoru, e o faptă bi neven ită de restituire a u nor va lori spirituale din

zona Bârlad u l u i ( Băseşti, Dodeşti, Văleni, Tă măşeni, Vâ ltoteşti şi U rdeşti), de p reţuire a trudei acelor
adevăraţi a postoli din mediul rural, care, cu m a ri sacrificii, dar cu o neînti nată d ragoste de neam, au
reuşit să impună o p u b l icaţie ( l ongevivă în raport cu altele) spre luminarea minţii sătenilor.

https://biblioteca-digitala.ro

Lin a CODREANU

Coperta I :

Gheorghe Arteni, Iuliu A . Zanne, Ioan V. Ba/an, Anton Cartu, George Micu Delabăseşti,
Pr. Dumitru Dumbravă.

Coperta IV:

Victor Ion Popa şi Maria Mohor în m ij l ocul învăţăto ri lor participanţi la Cercul cultura l şi a

săte n i l o r d i n Dodeşti în a n u l 1936, Victor Ion Popa la Cercul cu ltural a l învăţători lor la
Dodeşti în mai 1938, fotografi i din colecţia Gruia Novac.

ACADE M IA

BÂRLĂDEANĂ

I

Fondată în

1915

I

Vo l u m l a nsat în d ata d e 21 mai 2015� de Sf Constan tin şi Elena,
la Teatrul Victor Ion Popa d i n Bâ rlad
în ca d r u l ma n ifestă ri l o r o rga n i zate cu oca z i a
Centenarului A cademiei Bârlădene
1915

o

2015

Descrierea CIP a Bibliotecii Naţionale a României

G lasul nostru : foaie culturală cu informaţii şi îndrumări pentru popor -

(Organ de propagandă cu ltura lă la sate) : 1931-1937 / sub a d m i n istraţia Societăţii Cultu rale

Iuliu A. Za n n e d i n Băseşti- Fălci u . -

.

Ed. a nastatică I alcăt u ită şi îngrij ită de Cătă li n-Andrei Teodoru . . . . - Bârlad : Sfera, 2015

I S B N 978-606-573-479-1

I. Teodoru, Cătă l i n- Andrei ( e d . )

008(498)
Tipărit la 5. C. IRIMPEX SRL

Bârlad, str. H a mangiu nr. 15

Telefon/Fax +40335 425302

https://biblioteca-digitala.ro

https://biblioteca-digitala.ro

