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Cuvinte către cărturari si, săteni

S'a sfârşii un an de muncă. Este primul an al vie-=·
/ei noastre ca revisfă. Şi dupâ cum, orice începui este
greu, şi noi am avui de luptai cu foaie neajunsurile zi.:
/efor. ln primul rând sacrificiile muncei noastre nu au
ajuns în foaie căminurile sătenilor. Cauzele suni prea
multe. Lipsa de fonduri ne.:a for/ai să avem un ·pre/,
peste puterile oricărui sătean. Pe /f1ngă aceasta, nu am
fost nici cunoscu/i îndeajuns de to·ată lumea. Sătenii, nu
au ştiut care.:i jelui nostru? Ce urmărifi!? şi unde vre m.
să ajungem ?
De aceia noi suntem deplin mul/umi/i de felul cum
ne.:au în/eles căriurarii, şi le aducem o laudă şi mulţu.:
mire binemeritată. Dar în pragul noului an · 1e mai adre�
săm şi un apel, prin care:i rugăm să ne ·fie de ace/aş
ajutor, cum nezau fosf •şi în /recul.
Scopul nostru iJJ noul an este de _a ne răspândi
în' foaie comunele_ Dobrogei� şi a introduce lumină în
cel mai îndepărtai cămin, şi la cel mai pu/in avui sătean.
Prin aceasill lumină vrem :
Să creem şi să strângem legăturile de dragoste şi
fră/ie înire foale neamurile din Dobrogea şi Cadrilater.
Să întemeiem aci via/a r.omânească cu toate dafinele şi
obiceiurile ei sirămoşeşti. Să ridice morala la înăl/imea
cuvenită şi să combaiă cu tărie vi/iul şi paiimile omeneşti.
Să dăm spuse-lor Domnului nostru Isus Christos în/elegere şi aplicare în/eleapfă - sporind credinţa în
Dumnezeu şi evlavia căire cele ·sfinte.
Să creştem Jinereiul în frica lui Dumnezeu, în iu,,,.
birea căire părinţi, respect pentru ce/ mai mari, recu.:
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noştin/ă şi admira/ie penfru oamenii mari ai neamului,
supunere legilor şi respect avutului şi drepturilor altuia.
Să dăm sa/efor o organizare sportivă militară făcând
din comune celula na/iunei armafe, din copii, mici Do:::
roban/i de altădată, iar din tinerei osfaşi ai Regelui Jvfihai.
Să confribuim la îmbunăfă/irea vie/ei economice.
prin scris, labele ilustrate, propagandă şi sfaturi pracfice
penfru îngrijirea vitelor, culfura pămânfu/ui, creşferea
albinelor, vifă de vie, flori, gândaci de mătase, ele., în
sfârşii să construiască şi să infiin/eze la safe case de
cefire iar la oraşe infernale pentru băe/i şi fete de la /ară,
cămine şi cantine penfru meseriaşi.
Să organizăm escursii în locurile istorice şi piforeşfi.
Să dăm înfindere ideilor şi simfiminfelor nafionale
cu � scrisul prin reviste şi jurnale, şi cu vorba şi fapfe
prin propagandişfi şi conferen/iari ambulan/1.
::,ă creem biblioteci populare şi muzee regionale.
Să dăm naştere unei viefi artisfice prin înfiinfarea
de featre, dnemafografe - 'fixe şi ambulante - coruri,
muzică instrumentală, instituie de educa/ie fizică şi
coreografică, ele.
In anul care a trecui parfe din acesfe lucruri le:::am
realizai. Cinematograful nostru esfe cunoscui de lumea
safelor, şi a adus nesfârşife bucurii suflefeşfi celor ce
]:::au văzui. Teatrul „Astrei Dobrogene'' a realizai lot
ce s'a văzui mai frumos Ia Cons/an/a prin „Fântâna
Blanduziei" pe care a jucat:o, cu foi farmecul.
Sec/ia Sporfivă, Orchestra, Corul, deasemenea nu
suni mai prejos în acfivifatea lor, şi vor începe· în cu:::
rând să arate tuturora munca neobosită ce o punem în
serviciul neamului nosfru.
Despărfăminfele jude/ene Durosfor, Caliacra, Tulcea
şi Ialomifa, suni în plină desvolfare, pe care lumea le
va vedea în noul an la da/orie.
Atât Centrul cât şi despârfăminfele judefene nu vor
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putea duce o .muncă rodnică, decât dacă toafă lumea,
dela mic la mare, vor alerga sub sfeagul nosfru şi vor
pune umăr la umăr cu. noi penin, luminarea satelor.
Penfru a putea să avem o strânsă leg�fură, şi mai
ales penfru a ne cunoaşfe gândurile şi· paşii, am creiaf
un pre/ special penfru săfeni spre a le putea pune Jâ
îndemână ievisfa . noastră.
Asemenea :im redus abonamentele la cărturari, spre
a le pufea fi la îndemână şi celor mai săraci cărfurari,
cari vor dori să fie cu sufletul şi munca alaiuri de noi.
Acestea spuse, păşim în noul an cu /oală încrede.::
rea în in/elepciunea şi pafriofismul poporului Dobrogt;an,
convinşi bind că, aiâf cărfuradi câf şi sătenii Dobrogeni
vor fi alături de noi în îndeplinirea sfinfei da/orii ce ne
apasă umerii.
Cu Dumnezeu înainfe, în anul 1930.

,,ASTRA DOBROGEANĂ"

Roeanil di11 Dobro:ea
N. :R.. Român ii Dobrogeni cunosc îndeajuns ce însemnează;
:Săcelele. Ţara Să.celelor, rare face o Ieglătur:i între inima Carpa
;ţilor ş: lC,âmpia Bârs'ei, a avut ·fericire.a să-Ş'i arate viaţa plină
de 1oea mai deplină izb,â.ndă,, prin revista ;,v1;ata Săcdea!l:1" mre.
şi-a început a:,paTiţi.a cu lun;:i 'Ianuarie 1930. Primul gind at
s.a.celenilor a fost, legătura ru ,fraţii lor din Dobro,gea. In adevăr
· .r11sfoind revista, am g:ăsit o d•JCurnientar:e, elocventă şi plină .de
un viu interes, asupra anginei mocanilor.
Viaţa şi puterea mocanilor au pur!at făclia rom�nismului
cu o iştrăluciţă fală, pe plaiurile Dobrogei. De aceia avem cea mai
mare bucurie să rerroducem articolul _,,Mocanii din Dobirogiea",
'.s. ialuti,nd fotcdată cu cel mai viu entus:iasm apariţia surorei
'
, '' :
"'\,.ia.a
t ,sv,ace I eana .
!.

•V,,

.,�stra Dobrogeana��
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MOCANII DIIW DOBROGEA.
S'a afirmat _de unii, şi se afirmă! chiar şi -azi că ocupaţiunea.
princip:ală a Românilor, în. vechime, n'ar fi fost agrirultura,
ci /păstoritul şi nu-mai tărziu românii ;iu Î1Uceput s:ă facă agri
cultui-iă. Această: afirmaţie, -- care e contrazisă chiar de vo:a
bularu1 limbei româ:
neşti, care ne arată că agiricul. tura ;w\ moş
_
tenit-o de la Romani, că�i toate numirile atg·iricole sunt 1art:ine,
afar1i� de ,,plug" (slav) î.n btineşte ,,aratum" - este totuşi
aid�iv;ărată. pentru o parfe din Români. Anume pentru acei care
prin poziţia locului ce o .ocup:: au devenit dela început p;ăsto,ri:
· Intre aceştia trebue s:i amintim• pe mocanii din Săcele. Era
şi _ fir-esc ca acolo unde munţii .oferă îmbelşug:ate păşuni, 'lo
cuitorii să se· îndeletnicească cu creşterea vitelor. Prin drago:;tc�
şi sârguinţa p e care· o p
. uneau mocanii în adivitatea lor, şi-au,
-cpL•;itig.at un lo-c de frunte î.n economia naeională. Cu timipul
când oile s'au înmu]Jit şi rn:unţii a{i deve�:it neîn:dp,ători ci
au lÎnceput s� cobc;'are cu turmele lor pe plaiurile Ţ,ărilor Romfoe.
, In relaţiile l,or -cu aceste1 ei nu cunoş,teau g1raniţa. Ba cunos
cimd to.ate d.r1ările din munţi şi mânafi de sentimentul r:omânesc·
ei _sen-eau c1.deseori de d.!i:iuzie oştile române ce merg�au sp•;·e
_NrlJeal.
D-l S. l\fr1.eş ne �pun·e c?i mocani,i din lările ··Romine con
tribuiau cu mulG bunăvoinţă la sarcinele ex:a·gerate _din vremţa
Turcilor.
ln expansj;mea lor morr..nii au trecut şi Duntirea în Do
brogea, ba au ajuns chi,ar pfoj î.n Macedonia .. In ce timp au
trecut în Dobrogea nu s� ştie sig;L;1r. Din secolul Xl.X, .avem
îi11s,ii 1dak sigure de existenţc1 lor aw!o. S= crede îns·i că ei să
fi fost 1)1ai de mu_lt. Astfel ni se spune despre ei c,1 p{ft�u
impozite la douJ ·state p-e deop.art-e la Au:striad, ai căror supuşi
erau şi_ apoi la Turci, pe ale căror p1.mr-3.nturi_ p.ăşteau turmek.
Unii din RomJ.nii Ardele�i rnerg-rnu aco.l,o cu turmele numai să.
ien.eze, de mo�ani îns:f, se aiirmă pTeds c.ă; .se stahilis1=rl acolo.
Astfel Ioan Ionescu de la Brad scrie la 1850: ,,Prim.avara cei
mai 1n·ulţi din ei părăsesc ţara; cei ce rămân arendează. pi'lşuni
pehtru vară. Aceştia s'tmt S;1celenii, S.ăliştenii şi Poena,rii, cari
trăesc i.n Dobrogea de mult� vreme.
La 1856 numărul Mocanilor în Dobrogiea după istoricul
,A.ndrei Sapadopulo Nretos er;, de trei mii; siing1ura aşezare
statornică era ma11alaua Hâr�ovei „Varos" ( Pariano D. C.).
1
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5
Dar Mocanii n'au stat multă· vr,eme liniştiţi, că.d la ·18�0
1i se cere sau să se facă: supuş i otoma·11i (turici) !',au să plete.
{ Ar bore Alexandr�)In urma acestui fapt mare. p.ar'te din moc�i se 11efugiase
în .Basarabia unde rămân pârnă la 11881, dnd D�brrog<ea revine
s.'tatului rom�n, iar, B a·S'a.r.abia trece subl s,t.ă'pânirea ruseas'Că!.
D-l St. M�teş arată cum 1a întoarcer:e.a moC'a.Jli1or din' Basa1·.abia, au :giăsit toate locurjJe pustii, presărat ici cq.Io cite un
sat ,t:_3'.r,ănesc, cu car:i însă mocanii nu se puteau înţel.eg:e.
L a sfatul lui M. Cog.ă'ln i ceanu care cu I. C. Bnătianu a
vizitat acele focuri, s'au aşezat aici, au c_1:1mp,ărat chiar _şi piămti.nt.
Pe -1,fogă· mocan ii veniţi din Basa;r,ab;ia, au •venit alţii din
Ardeal şi din Bră•ila.
Rom�_nii transilvăner.i. Numiă,rul Iar se evaluiază la 2500.
Cea mai m are parte s'au stab:ili t definitiv a i ci de la vânzarea·
păm�ntului după 1-egiea d in 1822. Totuşi existenţa aici _a mtilto,ra
dintre p�nşii :dateaiă_ ·de la începutul secolului XVIII, (spune·
Pariano D. C.) Dar mocanii n'au purtat cu ei num:ai de oi]
clar ş i graiul românesc, datinile, obicfiurile şi cântecele !ori
cari ;se grăsesc_ şi azi 1,n satel;ţ dunll:renie. Ei au ţinut vie leig1ătu:�\
dintre fraţi, au fo st un element de uni!a te na.ţională.
Apoi poritt
_
\
munca ce. au depus, au transformat acea ţar,1 pustie, într·�
ţar.;1 .roditoare şi presărată cu sate romţlrn;şti înflorifoare.
,,Cine .iarăşi dup.ă vremuri, ca şi acum au fost şi sunt re
prezentaţi oei mai acti vi ai românismu'lui pirin fostele st�,Pe ale
Do brogei, ,pentru ca la întoarcerea noa stră în Dobrogiea s1ă· g,lsiri:t.
pe mulţi locuitori de �lte �ationalităţi ştiind să vorbeasd. ro�
mânieşte". ( Pariano D. C.)
Multă Iume consideră pe .a.ceş�i mocani ca mşte 0ametii,
leneşi, !r-ăpitori, cc,nsecvţnţi, etc., spune iar Pariano, dar con
vingerea ·ce şi-o face, cunosrjând„u-i ·de aproape, îl îndrep:ţă,ţ_e·şte
să spună : ,,Eu să pot pirintr.'î,ry.şii şi prin olteni a-şi lua co..:
meq-ul d i n mâna streinilor".
, inii mocani chiar, după aşez,area lor în Dobrogea mai
!Plecau vara la munte, dup;) ce cu mare _ dnste' sărN.torea.u
,,Tunsul" ·oilor. In fe1ul acesta pă strau cum am ar,ătat m�i su;-;
vie :legătura între Rom�ni1 ciin ambele părţi ale Car.pa;�ilo:r.
Mocanii au tloy, edi t întotc:eauna, că 'Sunt buni români. Ast
fel Pariano :scrie despre ei: Ce -fel d'e ră_u pot fi ei d�ă\tot.J ·
deauna sunt în fruntea or i c:frei mi şcter'i patriotice. Numai p.ritt
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�:oncursul lor s'a putut termina :a.id d.esppHsmul �celor admi-
nistratori cari se credem căzuţi din cer asupra Dobirog!enifor.
Religtiozitatea -î.i face să; ridice miă;năsireta Cocoş de lângă
lS2cea, ipe 1care multă vreme am idtreţinut-o. Apioi o mul_ţime de
c_ărţi .Jbisericeşti ;au fost aduse ş·i donate de ei !Jiisericifor. din
· · Măcin, ietc.
I
,
Răsboiu,l mondial ia 2dus z:ite gir,ele pentru mocani, (:a
pientru to_ţi românii.
fiind nevoiti s1-şi păr,ăseascâ î:n, ,refugiere gospodăriile ce
aveau, i,sumedenie de turme .de 'OÎ şi herg1helii de cai de--ale
_mocaniloir au fos_t luate de bulga'ri. Ră.s:hoiul mbndial i-a mai
hrl mat îrnc.1 un• fapt care a lovit într'o. m;ă.sură, în mocani.
Aceasta a .fost mar,ea reformă agta;r� care fdfâ; îndfoial?î· nu se
putea s.ă nu se facă, dar a frI_:1�puţin.a;t �onsiderahil terenwrile
pe -care aveau să păşunţZJe ţurmele de oi Azi bălţil1e Dun1rit
'of,eră un hun adiăp:ost oilor m·ocăneşti, ce au mai ,,,rămas° 1nt
. !fohrcgtea. bar, ap:eie Dunării sunt capricioase şi se înti mj)l.lt
_pideseori, d în mijlocul verii, când: tot câmpul e a::::operit de
cereale, tiar coastele uscate de soar-de dogioritor al verilor. se
oetoase, că Duniărea să-şi pirttsea� .;albia şi să se reverse, um••
.p1ând b.1lţile; a:tunci grel:e sudori trec pe· frunţile bieţilor mocani
· şi cu ;multă greutate, iţs ei. din neajunlsur-i.
Dar bălţille ofer1ă adăpost nu numai vara, chiar şi iarn:1 1
mai i1les c:ânci o iarn.ă grea urmeaZiă unei veri secetoase, în
care mocanii r:'au putut să; strâng/ă; nutreJul necesar iernă.hi
vitelor ce 'au. Vitele în tipsa altui .:nutreJ m.ă'n1ânc:ă· _frunze şi
riă,:murele df. -salcie, din ca1:e bălţile noastre au din bel'şugi. De
terminaţ:1 che aceste grele momente m·ocanii,. ;::ari ,:;1.u jt ..,at un
. rol însemnat în viaţa noa.,,tr:ă economică, politică şi cultural'.i�
se văd ne;10iti a păr.:isi tunmele lor: şi a Îintbr,ă;ţişat o alti, carieră
pe tare unii o pracfo_au de;a pia;alel cu cea dintâi, agricultura.
Azi se g:ăsesc foarte rnufte nume mio:q4n!eşti printre agricul
iorii pe frunte din Dobrogea.
Din �cele morne:1te g'rele de car.i am amintit,
11'aui fost
I
f
scutiţ� ;nici moc.anii :liămlaşi în Ardeal sau !În Muntenia- şi Mo: dbv3;,
şi cu [durere asistăm cum 'rnoc;inii se retragi cu paşi repezi din
viaţa ieconomic'ă. româneasQţ, în care, erau un element e.;enţiaL
Veni-vor oare timpuri m!ai bun� pe1;1ţr.u ei_?
• •

',

I

Bomu!us Cârnu
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' 7

Imbrăcati-vi
cu - strae făcute de voi
'
.

.

De Aând satul a luat mai mare contact cu oraşuJ, săk,airnf
a fi.nceput să 1 se lase_, din ce în ce mai rn-ult tj_ţ ohi�iuri'.l!e\ lu"i
S:triă.'mo§eşti. Urmând îndemnul tâ11g,01veţilor ei sJ_mt _sonvertiţ"i
în ;toate domeniile pri'n micu! avantaj temporar mai mult -�p�ntl.
Această iep.ă'Clarc de obiceiuri se .observ,ă mai' mult la_ îm
brăcăminte, dnd ţăranul a î,nceput săi imitez·e târg'Qveţul îm
brăqh1du-se tu strae nemţeşti - de oele mai multe ori - mar
�umpe �i foarte puţin durabile.
Ingă de la cei mai vechi străm'oş.i ai noş.tri, ţăranul - şi
mai cu şeamă, tăranc.a - îşi confec},i�na singur vesţminte.Îe.
Dacii, c_ultivau ,şi lucrau qfoepa şi inul, fă,când admirabile�piâ.;1ze
cu ţa.re îşi f,ăceau tot ei singuri straele. qt priveşte îmbrăcl_
:mintea d-e iarn;ă: cine lucra mai frumos· lână dec.fit ţăranii noştri!
tliainele de sărbătoare şi de găteală' şi le făcea ţăranca ro
m�niă din spum·ă - cea mai fină pânza: albă - lucrată cu fire
de (bor.ang'ic pe care i.J lucrau tot în casa.
Este _mai m-are :i•llcere si vezi in _ unele sate de la muntet
chiar şi azi, o hor;ă în zi 'cfe ·�:rbă.to�e1. ce ma.i străluc.e:ştei
sub ,soare, de-ti ia vedere:i.. !
Şi în privinţa lucr_ătur;i ţă"ranca român� este o m-fr;t:1.
Felul cum icomhină culorile, fluturii şi mărg�lile_ nu o poate întrece 1nici cel mai talentat artist cultivat.
Fiec:are <lesemn, fiecare înfloritur� de pe iea ţărancei, are
o poveste pe care o poate r-�ti ca ·1ntr'o carte. Cine nu cuno��tl
zjdnjrabilele motive - privite azi ca ornamente - ,,mâ_pa mil.o
gului", ,,râuri de cămaşe", '>p,rescurele" ; · "balaurul cu şapte ,
capete" şi altele cari s'au reprodus apoi pe vase de _pămâ�t,
.flu-ere lciobiineşt.i, etc. !
Fota ţărancei este un giuvaer cu mult mai mare gill.st lu
crate ideqât cele mai scumipe lucră,turi pier?ane, Am observav
însă ţlin .păcate, -Ctă: ţărancele au începrut să se lepede de lucră.
tura str.ămoşească, lucrând ·fotele cu aş zisa lucrătură g!ohlen;,
a:dusă <le orăşeni din cine ştie ce . ţară stră�nă !
Lucraţi, fetelor, in puncte, luc.r;ătura cea mai frumoasă;
lăsatăi <le _stră�oşii voştri, şi pe care o lucra şi bun�cile voasţre.
Nu m:ai luaţi !J:ânză. de la or�şe, pe__care v·o· dă drept
m�tasc §i <:are î9 schimb nu este deciţ un putregai de bumbaq
lustruit _(mercerizat). Făceţ:-v:i singiure .p;ânza pentru ie ,şi toate
1a
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8
nevoile µşa- cum -aţi �nvă:ţ:at de la bunica. Lucra�i inul şi cânepa
căci ;asta va fi mândria voastră.
Nu l�saţi pe bă:rbaţii voştri să cumpere haine din târg,
ci ilucraJi-le voi din dimie şi aba căci sunt m'ult mai durabile,
ieftine �i frumoase.
1 Aceasta va aduce m;ândria voastr,ă: .personală şi a ·ţării
ce .v.ă, iadăposteşte. lmhră,cărr:intea voastră strămoşeasca a fost
ad'rnira_tă de to�:ttă lumei�, ·La dife/ite exp.oziţii interna,ti_br!ale şi
dup.ă iasta streinii şi-au 'clat seama de caracterul 1i gustul
artistic i1l poporului român.
Şi ,numai dacl vrţi face aşa veţi m:erita să vă numiţi Romani.
1

Bolul tnvăţătornlut în îndrumarea poporttlul
In mod firesc, de când a existat sau de c-înd �•a resimţ·it
un �.nceput de organita.ţie sncială - fie chiar sub aspectul pr:i
mitiv-s'au distins dou,ă da.;� de oam:eni: conducă:tori şi conduşi
·
Conducătorii s'a.u manifestat ca nişte figurî mai, prnemi
nentie, .ieşite în relief·_ din massa comun.a a i_ndivizilor_, · fiind!
îin"ZJestraţi .cu calită;ţi deosebite ca: buni organ.iz.aio_ri, intreprlrt
ziitori în fapte de ap-1rarea naţiunii sale şi ex.ercitarea puferilor
lor .pe t<:µnoaşterea realităţilor.
Concl'uşii au fost .cu respect fată de conducătorii lor şi erau
gat.a (ie tsacrific1u pentru !lptfrarea intereselor comunităţii 1or.
Con:duşii au ,atribuit, din timpuri le p,rimi,tive, o putere :n iistică
conduc.ătorilor1 �a '.fiirid nişte aleşi ai lui Dumnezeu.
Conducătorii s'au mulţumit cu ac�a.,stă stare de fapt, pţntrw
a se menţine ra.p•ortul de forţe dintre conducători )i conduşi.
Conduc.ătqrilor primitivi le-a pilă-cut sţ ·ţină pe oamenii <le
rând în întuner.ecul ·minţii, în ignora11ţi complectă, pentru a be
neficia mai mult Lie puterile !].tribu ite lor, expiloatând p/oporul
de Uos, p.op;orul condus.
Aceast,ă stare de lucruri a dJinuit multă vrem'e, în timp)
�i J� spaţiu, Pl1nă când omul, dupjă f�u.ite prefaceri, a încep!Ut
să. ijudece m_ai lim(i.ede şi• sit' dea la iveală, pirodusul g;:îndir:ii
sa.1,e. · Aceasta a fost· prima manifestare a omului sub r:iportul
ţ11:tieledual.
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9
Sqăplărarea aceasta de scânteie spirifualăi a avut c·a; efect
transmiterea tuturor cunoşt;nţelor şi dtscoperirilor câştigate, din
generaţie în generaţie şi Pie baza acestora, au isvorât · alte nou,ă
cunoştinţe . şi descoperiri, formând ceeace numim noi .astlLd:
c'ii-ilizaţi,-: şi cultud.i,, adig� Îinoeputul progresului.
Lumea fiind doritoare de a se adă,pa la,.. isvorul ele lumin.ăl
1,1PirituaLă;- - lumina minţii - î1n m'o!Cf, firesc, s'au gist\ins
oamenii Ide cultură superioară,· formâ,nd clasa fi10,zofilor, a ma
riJorti,nvă, ţaţi, începând cu epoca antică, -· luându-şi misiunea de
a inv,!i.ţa pe ·alţii, ad\di fărându-se profesori şi învăţă,torL
Cunoaştem !din vechime, filosofi-profiesciri cu renume ne
mu:ritOiare î, n amintirea noastrăt de azi, ca: Socrate, Platon,
Aristotel, Demostene, Seneca, Dioglent şi alţii. fiecare 9in aceşti
f.if.osofi-p\r·of�sori au avut discipolii tor, apoafoLii lor cari au
!
avut misiunea de a r1ăspândi ideile lor în popori.
E !destul sf ne găndim căi 'î!l1suşi Domnul nostru Iisus
Cristos a avut apiostolii şi ucenicii �ăi, pentru a ră�pân:di
dodrina lţ_,deilor- sal�, de creştinism a;cllev,arat, ht poporul d'e jos.
Iată �eci, 'cum în'.Jrumarea p'Oporului cade în sarcina unor
apostoli, 'discip'(Jli 'sau uce.niâ, dăr 9rfl, 11:oi M1 zic'em Îllv,ăjătorl,
fiindcă au mt>nir.ea de a în1 1;riţa p'ie alţii.
Despre ,rolul pe care l-au avut şi-l au tnv.ăţătorii în îndl)lrnar..ea ,poporului, voi vorbi,
Orice prefacere social,'î, p,olitic:ă, �conomicăi şi culturală, n'a
fost 1dec;ît 1rezult,atul unor fr.ământăiri sociale, la baz;i cărora
·au fost nişte oa?Tieni _ris1riţ:, cari au activat sp1iritul omene.i:C.
Oric1t :transformare n'a pornit decât d�, jos tn şus·, adică de la
clfrlsa pe jos a popiorului, la cea de su.�.
,Cercet,.1nd trecutul, :constaUm că:
· 1. Creştinismul a prins'. rădăcini întâiu în clasa pp,p,orului
de JOS �
2. Organizaţia noastr:i politică· , primitivă a început de la
poporul de jos, p:rin înfiinţarea cnezatelor şi ,apoi a voevo&1telor.
3. Marea revoluţie,
� . fran,ceză de la; u(c(n! a pornit tot d'e· 1a
poporul de ios.
Iată atâtea ·exemple de transformări sociale _şi politice, cu
�cţiune
;pornită de jos în sus, căci aşa. este :f'iresc.
Oând..facem o cas:ă;, zidim mai· întâiu temelia şi apoi aco.·•
perişul. Orice acţiune treblJe să' aibă o bază solidă; dar sp1u.sci
qă @divarea ,spiritului omenesc a teist datorită, - şi este,
unor oameni mai r,ăsăriti din 'masa poporului de jos:
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. . S.in_gurii ,oameni, din poporul de jos,, cu o capacitate inte
:ledual.1 mai mare şi cari stau într'o perman!entă stare •de
confact �u Ţnassele. popular::, sunt 1;nvtr(i>:i:torii.
Desigur i:iî ,,n, u ign.orez rolul celorlalţi factori ca: preoţii şi
funcţionarii administrativi turali; dar aceştia din urmă. au ac·
ţiunea de a executa măsuri cd.e ·ordine.
. . Inv_.ăJ,ăt orul este acela care este mai aproape d� suflietul popon.;Jui, de viaţa :zilnjcă a fie�·ă.rJ-tia, cunosoâ':ncif ·nevoile _ţăra'nulu:i
}n {g,eneral şi_ individiual. D.in ficeastă, vfaţă în comun cu cunoaş..
terea nţvoilor reciproc, ·se. naşte o. strânsă lr!--t!?iltP'<j. sailektl)S'căl,
1 \
in f1J_Od :j'ir,e�c, între. ÎJtyăl,•'î(or. şi piopor. _
Invăţătqrul se facţ.; �coul tuturor 'durerilor .pop1oru1ui d1e jos
şi ,�;e -aci Jryceputul (,ie_ ma,r.if�stare ca expone'.nt- al coilethvit',ăţif
r\1.rale. D�c,ă analiză;m activita-tea Lui d'in şcoală:, constatăm că
fovăţ1ătorul Ieste :cef ca.i:� p.prinde p,entru prima oară flacăra:
l
luminii /spirituale Jin suf ie.tul midlofi copii..
. : Sufletul copiilor este p„ un boboc d� floare şi oare aştelap,tă'
lumina :şi .c1ă-ldura binef1ălC�.to:1re, pentru a îrif1ori şi a se .forma
:rodul.
Astfel Jinv,ăţăforul rup,e sufl,et din - sufletul · său, pentru . a
însufleţi partea spirituţli,\i a copilului. Inviă,tătorul dă adevăratele
. d irective ;sufleteşti. ale .. copiilor, nimicind' partea rea, apiucăJurile
rele 1ale �ufletului, i'nsufletind calită,ţile bun� .. formâ.nd� carac,ţţre
-morale şi persona,lţtă.ţi, a'.(l-ev,ă1ra.ţi cetăţeni; dar dacă a;ctivitatea în
. vjăţ�torµlui s'ar mărgini ·inu·mai în şcoală, ar însemna că- ar fi
departe. 1die a ÎJlfă_ptui scop1µl pentru <Zare a fost trimis. în mij
locµţ iP9P1orulµi.
. Prin cunoştinţele de. istorie-�naţionalăi, de. _geografie a ţării
naâstre şY a întregului_ p.Ifmfot, prin cunoştinţele ·cte dr�pţ' civic,
aNitând drepturile şi datoriJ.]_e fiec;ăruia, prin. cunoaşterea.. limbii
noastre şi 1a şoco:telilor necesar,e, .î[ll vă.ţătorul pregiă,teşte p;e ce
tăţeanul de mAine, cu caq: are d!e luptat cot la· cot, p:entru cauze
comune. Această preg,ă:tire e�te absolut nec:esarăJ·· pientru.. că în
\r.ăţătorul, în manifestariea lui pubriaă, are nevoie de �lemţnte
iluminate.
Aşa s'a· fJcut 1cum 100 ani, trezirea conştiinţei .pop:ulare
rom� neşti ,3. .originii noastre na:ţionale, prin înv.ţţători şi p:Yo
fesori �â: Oh. Laz�r, Costache Moro!u, Simion· _l\farcovici, Pe
trache Poenaru, Ion Maiorescu, fon Brezoianu, Anton Pann,
Eliade Rădulescu, Gheorghe Asachi, Florian Aaron şi alţii. cari
au ;preg,ătit marea revoluţie naţională de al 1848.
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Apoi Vasile_. AlexandJJ, Costache Negruzii, . Mîhail- - T(ogiJF
nfoeanu_ ş-i ciţi alţi intelectuali, n'au ,pre_glăltit e:i mar�a tnfăpituire·-:
r�miâ,n_easoă · .pn·litieă . din anul. 1.859: ,,Unirea . Pri»;;li,ateioi' ? ·:
· Din e�le. -exp,use pân,ă aci, înv.ăţătorul este facforruf: pr:irîcipal,:
·
. . . "este �"f�v!�rµt re-for;,melot.-.so. ciale ·de jos în s:us.-::
Care. este · situaţia. noastră .de .astăzi?.
, Dµp� t�r:njn9-r.ea -răsbo-h11ui , mondia:J, ca• o· ·eonsec-inţă· .ine.."
vita.bil,ă a lui, s'a ivit: o· criză econornioăi- foarte" ·acută şi o· crilr."ă ·.
·mm-aliă evi-d�·11tă; amânda.uă în ·strânsă Ieg;ătură·: Solutionarea\
uneia, din lil�s� cons€cinţe, depinde de felul cum vom ·rezoiva ·
pe ictalalt,ă.1
D011iă curente se manifestă ast.ă,:Zi, ca o necesitate imoerioasă: pentr4 �oluţionarea crizei economice şi crizei mornle, în
1dbmeniul economic şi cultura·! naţional: Cooperaţ'ia şi cultura�
lizpr-ea · isatelor.
Aic{, ca. ţn oric-e shestiune de ord'in gieneral, învă_ţătorul îşi
are- rolul său netă,g�duit de promotor al. acestor mişcări sociale\OC-Onom ke şi sp-irittţale în cadrul naţional.
Dacă privim în _trecutui nostru coop:er.ativ, constatăm eă
un ;înyăţ"iiHor ca Oh. Dumitres,cu-Bumbeşti, înconjurat de · o
pleiadă d� �nv1ăţ�ior! entuzin,şti, a pbmit din sat în sat, penfru
proplaga!ea de id1ei de cooperaţ·ie -naţională', cu ajutorul rnarelui
rom�n · Spiru Haret, fost ministru pie vremuri .Cine poate con
te�ta roţul pe ca.r:e . l•au ay.ut învăţătorii la înfiinţarea tuturor
b,ăicilor .popujare şi
' c9operativelor săteşti, de la 1900 şi pâruă
1
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Criza economiq� şi morală .se-_ pot soluţiort1a numm :prin c.oo
per�tif;_
adică p'e î,n�11ep1tarea situaţjei materiale a săteanului nos•
_
tril, depinde viitorul nost,ru
economic ,;i pro,p11.şirea no,lis1tr:�
_ )
··
�onom_ic�.
_
·
· , Prin · indreptarea situaţiei. materiale se va. ameliora şi. criza
morală ca: crirnele1 furturile, divorţurile, etc,, C:ăci toate ace__ştea
sunt .rezultatul săfrăciei noastre.
Culturalizarea satelor este o necesitate primord_ială pentru.
ridicarea nivelului de eul.tur.\ a ţăranului nostru, Ia acda al ţăra:
�ului din ţările apu�ene, unde �ste mai- muluă cultur,ă şî ci
�ilizaţie.
Cultura,lizarea satelor porneşte din necesitatea cit mai evi•
<lentă de a întreţine spiritul s:ăteanului într'o activitate per�
Înanentă, prin ·ciUrţa qărţilor cu caracter bun· şi a revistelor
cu chestiuni de actu'1.litate şi folos practic.
·

1
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Astfel ·revista __,,Astra Dobro_gean,a/' care este organul b;î�
wârt.ei A5ociatiuni pentru Cultura popn-ru,lui roni-ân · ,;Astri' 1 · se- pune în servi.ciul popor-ului: dobrogean -pentru ·-a :�rvi d� -:f�c1-ie
la iuminarea satelor.
Adun�ndu-ne cu. tatii. ln jurul ,,Astr.ci" V"Orti ptit�. servi tu �
folos interesul peamului, de. a lumina. Jioporul,
-_
Pe Mng.ă · aceasta; mai este ncvoc de -că.ntine -cilltur-a,le, a
qăror :înfiinţare cade în sarcina înv1Mătorului.
Tendinţele de culturaHzare, şi cooperaţie au izvorît din cele
două ma,i:i prefaceri- sociale, în _,urm:a �ăzboiului mondial :
1) Improp,rietărirea ţăranului, şi
2) Acordarea dreptului de vot .universal.
·Aceste reforme au ca scop -ridicarea ţă,ranului la un rang/
socjal demn şi orientarţa săteanului nostru în. noua organizaţie
po1itică a ţ'ării noastre, bazatli pe democraţie, adică susţinerea
drepturilor .poporului prin elemente capa.bile, îsvorât-e din mijlocul
poporului, care s:�:-1 reprezinte în forul leg,islativ naţionaţ: Par
fiia:_men tul.
laţă atâtea şi atâtea chestiuni dţ interes g1enera} şi n<i!ţional,
în care iÎnv,ăţ.ătorul este un fa.dor: princip�}, rea� şi d1e neignocaţ,,
qând e - vorba s:ă. se păşească pe planul realizărilor în fapt.
. . ]nvă�tor4l român este un om cu studii secund�re, care
numai în -urma unu_i examen de d,iplomă', este trimis în lJlUlocul
·popprului .de căitre Ministerul In:struţţiunii Roblice, · adik-ă, d�
o AJ.nitate de condttc'ere a Statului.
Având în vediere consideraţiurtile de mai sus şi rolul real
p� l!al'..f îl joacă lnvă.ţătorul în ches'tiunile âe actualitate, pentru
cuvin�
ridicarea t,ăranului nostru din to:ite. punci:elţ de vedere,
ta faţ,ă de acest lumin�tor vrednic', . să se păstre·ze un r�§.P1ecf - ·
nu un respect rigid, ·strict, p·ornit din convingerea per-•
dtlduros,
ă
:şonah a· fiec�rui ind'ivid ·_că este cel mai de aprrnape - şi :.sincet;
.pr.ieten, tovară'ş în lup:ta pentru viat,�-

-se

Ştefan Dumltre•cu ..

"' Fericirea "'

lntr'o luptă ne'ncetată
Ne-avântăm cu toţi spre bine,
Nălucim feerici u_ise
Şi gândiri tQt mai meschln_e.
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Toţi râvnim spre ,fericirea
Visurilor ce ne-omoară,
Ne muncim cu legea firii"
Şi cu timpul care sboară..
Alergăm spre viitorul
Firelor neisprăvite,
Ne îmbălsămăm viaţa
ln dorinţe ne'm.plinite.

. . . . . . . . . .

Fericire toţi râvnim
Şi clădim mereu castele ...
Fericirea-i cale lungă
Şi ne cere zile grele.

SÂ.NTEI SIMION•

Ue sA se elteaseA Ia sate
De un timp încoace educaţia „literară" a satelor e l;ăsatt
în seama ,,librarilor" ambulanţi şi a chioşca�';ilor: de ziare cari,
Fn goana ciup:t îmbogăţir� rapidă), o, tr;ă,vesc suflet'ele sătenifo:11'
ICU toL fel ul de pornografi\., .adev:Cirală.; titeraturiii de tarabă,.
sumedenie de cuplete de dubiaos.a prov�nienJ� şi de nemăsurat.ăi
:neobrăzare se răspândesc în rândurile ţără,nimii noastre, i:c'l\-nef
Jn naivitate::, ei, le ia drept cântece. Ce d,eos'.ehire enorm.ăi în'trel
aceste pro�ucţiuni ale unor rni;nţi bolnave şi a1e unor buget�
n<+uratţ şi într� frumnasel:e noastne cântece' bătrân�ti ! Omul
de la ţari, e hr,ănit astfel . cu tot ce a. creiat -omenirea. ma.i'.
!Stupid în zilele noastre.
Afară de aceste. ,,cântece'', bastarzi .ai mahalalelor, mat
circulă printre sătenit noştri şi proza mur;dară a fascirolelor1 i0U1
,,va urma'', subiecte lua.te din lumea crjr.1in�l ilor de rând. .1\fai:
eficace mijloace de destrămare a sufletutui curat de la! ţară! dfa..
partea răuvoitorilor naţiei no�stre nici că: ..:se putea! Ha.tor:iiai:
tuturor oamenilor de bine şi mai cu ·seam:l a învă:ţMor:ilor este
aceia diiţ a întreprinde în rând:urile ţă1Jnimii pe de o parte o
acţiune d� stăvilire a puhoiului infect prin conferinţe., iar ·pţl·
� alt,ă parte o ofensiv,ă culturală prin înfiinţarea de bibUotecţ
săteşti în cari s.ă:şi aibă: focul · dJe cinste în clasicii n�tr,i: Emi-'-�
,:nescu„ Coşbuc, Cr.eang,:îl, Caragiale, Iosif, -Goga:; Alexan<l!ri ;.
Sa;p'ovieanu,. Agârbiceanu, Slavici, Delavra:n� şi alţii. .Dar a-ceasta c,u un min1.1t mai d'e vreme.
. , _ , __

·o�
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_ CArţi folositoare
IAstăzi_, când! interesul tuturora se îndreaptă,
îndeosebi spre
_
viaţa politică;, apariţia unei t.ărţi de popul.arizare e o ;11devăr:1t:î;
minuneo iar autorul e� trebue socotit printre m�rii idlealişti ar
·vremii. Şi în adeviăr aşa este,, căci duhul vremii de astăii nu
scoate la iveală: d'ed
, t foarte puţini oameni dezinteresaţi, cu
tragiere d� inimă pentru poporul de la ţară şi dornici de- lu
minarea satelor noastre. Intârr.plarea mi-a ad'us. în mină dteva
d!in publicaţiile ,,Ac:2.demiei populare" din Constanţa. Ahre mi-a
fost bucuria când am văzut că mai sunt b8sbaţi de aceia cari
săi jertfea!:rcă timpul şi să!nătatea pentru a adu:c� în bordeiul
:săracului mângâiere, brucurie: şi cre<l:inţa în Dun_mez-eu. Cel
mai harnic membru al .,Academiei Populare" din , COil1stainţa;.
-este făr,ă· Jndoială· domnul C. 'Mureşeanu„ bărbat erudit, publicist
die seamă. şi bun înţelegător al problemelor de culturalizare :i
satelor. Dintre numm-oasele scrieri ale Domnjiei�Salei, nublicate
,în diferite l a<_:alităţi din R:�mânia şi tratând' chestiuni :ie peda
gogie, literaturiă, etnografic etc., am avut fericir.ea să, ciiesc
deunăzi vre-o d reva. Am r�in:as adâric. i111pre-sionat de d vna
.qu care îmbrăţişează D-.Si-1 ofensiva cultura)ă; la sate. D-s.1 in
Jelege foarte bine oă factorii . de căpde�Le. ai vi:�Jii culturale dt
Ja. ţară sunt pre0ţii şi învăţătorii. D� aeţea l� consaci::t aces
,tora multe_
din scrierile sale. Pentru învăţ_ţt_ori a publ'icat ,,P.-1.s
.
ialozii şi şcoala creatoare.", monografie f�arte.. preţioasă'; bog·ait,ăi
_în citate. Nu este lornl aici şi nici nu sunt chemat să fac o
,dare de seamă asupra acestui tratat ştiinţific, rodi al une·i munci
serioase. Vreau numai să· ar,ăt că d-l C. Mureşeanu şi-::i dat
foarte bine seama d� rolul important al înv.ăpă.torului la ţarăJ şi
d:e aceea s'a gândit d cel mai frumos e)Qemplu de stăruinţă. şir
.idragoste pentru cei de jos îl pot lua învăţătorii numai: de lei!
Pestalozzi. Recomand'. cu hată că.ldurn acest studîu domnilor.
.învăţătort ca, văzând aceştia frumoasele pikie ale marelui pe- ·
dagog, s..\ po.rneasc:ă pe calea care duce I.a fericirea neamului
.nostru. D-1 C. Mureşeanu mai e şi literat. A publicat un vo-.
lumaş de schiţe. intitulat: ,,Mie, Prea Sfinfite, lmi frebu,e sat noa!'
,Preoţii vor găsi în această carte a:devărata lor menire. E adevărat
·c;ăJ schiţele acestea au fost scrise cu vă_kjite intenfii d1dactkel�.
cee2ce ar fac;e pe un ii să nu le socoteasciă1 d'reo,t . artăJ adrevăraJ:ăl
tfru· calităţi_le stitului3 pog!ăJia limbii şi fondur -�ufletesc de o _ne
tăgjă<luitâ valoare morală,
fac din ,.de . Oi adevăraJa
operă de.
.
-- .
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v-arUi. Iată ş( ruprinsul: ţ>reott.il Corrstan tin� ideali;t în foa!lă
_puterea cuvân-t�-lui, cer_e de la arhiereul său un sat nou, pentru;
ca �stfel să pună· ,în valoare comorile sufleteşti ad:unate în cursul{
,anilor de şcoală. A}utal: de o soţie înţel:eg;ă;toar;e, duce Ia bun ·
�ârşit ceeaice proiectase. Interr.eiaz:ă, pe un loc _pustiu sat nou
.şi biserica, aduce un, ,învăţ·ătM bun, întemeiază o şcoală şi în·
timp de ciţiv,a ani, isatui păstorit de dânsul e o gr,ădină, nu�
altceva, Pret.utindeni e pFezent cu vorba. şi fapta iar <le pe a'mvon
predică în fiecare Duminecf . ,,si sărbătoare cuvântul- Domnului.
llnvinge toate grcutiţile ce .i se iv,esc în cale,, duc'e altrui_smu]
:s,ău atât die departe îndt primejdu-eşte îns.ăşi existenţa familiei.,
Nu aşteaptă dle nicăeri recunoştin'ţă:, iei face totul împins de.
,idiorul lăntri_uc de a vedea dusă la bun sfârşit opera începută:..
In cele din urm.'l,, du�,ă' te popp,renii au îneeput să se înm[UJ ...
Jească, popa Constantin ; îi ind'rumează spre diferite meserii,
_problemă de foarte mare actualitate în ţara noastră. D-1 Mure
.şea.nu a creiJt în popa Constantin' tipul p,rentului ideal!; în rei-,
.Jitiatie acest preot _ .nu există, d�r âatoria, fiecărui pastor, su
_flet:esc ar fi s,ă ia pild!ă de l3. cel imaginat de d�l Muneşeapu.
In dorinţa sa de a contribui cât mai mulf la prnpagarca ·culturii'
'îtn(_,\popor,; 'd-1 Mureşeanu a publicat-tot' în cadrele „Academiei
Populare" - o carte cu titlul ,,ln slujba M.ftntuitoratui'' în
-car�. arai..ă superioritat�a .credinţei creştine asupra tuturor ce
lorlalte credinţe. Biserica noastr:ă, :e cea mai indicată ca -- pe
.baza învăţăturilor ei morale - să facă ediucaţia sufleteaască a
�ulţimii.
Acea.sta
cu atât mai mult cu cât mora.Ja a' început :;ăj
�
Jase -de dorit nu _pumai 18. oraşe, ci şi la şate. D-l Mureşeanu·
.atribue. bisericii un rol foarte important în aceasta·. privinţă, d'e
.a.ceea d-sa n,1.dăjdueşte 'Că educaţia mass'elor se va fac� de
,,,biserica creatoare". Atâta deocamdată. {iespre stră<luinţel-e d-lui
M
' ureşeanu de a ajuta cu p�na pe cei ce sunt meniţi s,ă poatt:e
:I.racla culturii româneşti 'la sate.
Un colaborator vredlriic şi pri�ţen .a.J d-lui Mur�şeanu e;;t'e -d.�I Gheorghe Carp, das_săl _şi d-s,a. E bine de ştiut că în
lumea dascălilor, atât de vitregiţi tre·· guvernele ce se perindă!
ila cârma ţări.i, se gă-sesc suflete adevărate.
D-l Carp· a _scr�s ,,Cuvântu'! Rostit" ( Bibliotţca ·· Acacfiem'i�(
P
opulare
Constanţa No. 6) 'la îndeqmul d-lui C. Mureşeanu.
.
�n· cunoştinţă· de cauză, dă îndru'.mări folositoare relative la
'.felul cum trebae s,ă; se recitezt: o poezi,e sau ;:tltiă operă, liţerară ·
�estiune. actuală în şcoala noast,:r\ă und,e_ i .se dă prea puţină;·
.
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a.tenţie acestei frumoase îndeletniciri. D-sa a mai _pub)jcat .îr{
franţuzeşte şi româneşte o broşurică' ;,,Desemnul ca mi;toc rl-.e ·
"exprimare'', comunicare făcută. cor,igresufoi international al în
MăţJământului secundar, ţinut. la Bucureşti între 1 s' şi 2:3 l'ul}e,
i
1928. Broşura e un r.�sp.u.ns la o chestiune pusă'. d'.ţ organizatori '
congresului. E foarte inştmdivEi şi pentru înv>ă'ţ'.itori, c'ăci şi
desenul e unul din obiectek ce se predau în şcolile primare ..
REVISTE

.,'
A apărut „ Viaţa Săceleană", care este vocea mocanilor să
celeni, ·atât de dragi Dobrogei noastre. Ei sunt primii cari au pus·
baza solidă a graiului şi obiceiurilor noastre în Dobrogea. Deaceîa..
noi pe lângă salutul nostru frăţesc, am. publicat şi unul din arti- colele „ Vieţei Săcelene", cu care ne angajâm a lupta cot la cot·
pentru ducerea luminei Ia sate, şi reînvierea· şi păstrarea. obiceiu:..
raor strămoşeşti.
.
.
.Urăm ,;Vieţei Săcelene", succes depHri şi viaţă lungă pe calea lungă a publicităţei.

C,redinţa
-i•·. Do�nezeo· ·
.
.

Virtutea

Prin v.irtute, înţelegem ,acea ·putere sufletească', care face ca
omul să-şi îndeplinea� )ntotdeauna în mod liber şi conştiincios,
datoriile sale impuse 'de legea morală;; iar' oam.eniî care -��irşies¼
-m.continu nu.mai fapte bune se numres� oameni· virtuoşi. -Deci
cuv�ntul Vj.:rtu.te, însemnează_ putere corpo-raLă, tărie şi cura)-�·
Din virtute ;pleacă: cr:edinţa 1 speran_ţa, dragostea, înţe!e'pciunea,s
kf\repta.tea, :t:ă·ria .,sau cur'ajul ! cumpătarea etc.

"•nştiinţa sau Cugetul

· · Dumnezeu a sădit în sufletul omulu:i putere suf!etea'>că- prin.
�e (deosebeşte bînel'e de rău, şi· o iputere care-l sf�f:!u��ţe,
Qe.e,ace �rebue sau nu să: facă., să-l îndemne numai la bine şi carţ
putel"e în 1urma faptu.foi să,v.ârşit devine· ca un judecător, ca�-i
;u:ată: <lacă e bine sau nu.
Acea:stă p,utere su:fl' eteasciă, ca1"e înde;unntă• sau opr�şte i� om,.
ca s,ă ţa�ă o faptă ·bună sau· rea S'e numieşte conştiin:ţă: Cu ailteJ...
1este ·sf,ă'tuiforul nostru- ma.inie de săv�ireal.
.constiinta
c\uvinte
,
'
.
�
'
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faptei şi judecătorul 1nostru duplăi săv,âr�irea faJp!tei. Cum că,
qonştiinţ\3. a fost s·JJdiM: în om de la începutul crea'ţiuneii sie· do
v�tcieşte ;prin cuvintele :Ev1ei, c.ar,e îndrem
: n:ând-o şearpel_e să mă;.nJ�:m:-e 1ri1ere _ din. ,pom:ul op�it s. zis: ,,Nu Piţn.fr:ui că: � spru� Dum i.:. _
neze:u· it.â vom. mur;i''. Deci ne_ arată/ ci ave� conştfinţ:ă, însă: era
'liberiă�rle,�:a ftăbţa.. sau .nu, o faptă oaries,a.rţ_, căci la- urma utm
_ ei ·
Eva Tiin:d !liberă ca să m�·nânoe _sau -să nu mă:nânce diri pom·ul
oprit,- îtot tel imlâncat, nepiut�, nd rezista adie'mienirifor diaviolului\
C�nd rŞi-a dat (Seam'a a fost mrnstra:,tiă'. de 2ugiet1 _şi s'a ascuns.
0

SatisJacţia conştiinţei sau fericire&
Pentru un om este atunci fer'icirie sau satisfa,cţia conştiinţei,
c:â:n'd' săv-ârşind o faptă bun1 se simte împă;cat cu sufh:t1uJ şti:
l_Qeci ,este fericit.
Exemplu: Tră- :ia ,î.ntr'un sat pe vremuri, un om care era
cel mai cinstit clin acel sat1 bun _şi cumiinte. Dup-ă mai· muJţi
ani de viaţa fericită i -:_se întâm_plă. nerJoroc.frea -să se îmbolnă
vească de dambla. Boala îins.�i nu l-a ţinut mult şi şi-a veniţ
în fire, µnsă s1 răma;s· olog1 oât a m�i -tnă,it. Ade9e ori veneau
prietenii pe J1<1 el să.-1 vadă.; iar el nu mai putea de bucuri'�.
Atunc� ;îşi pmintia cu drag de fiecare faptă bună ce a făcut în
viaţa 'sa şi simţia în ·suJ'let o mare multumir:e pient�!J dragostea
prietenilor săi. -Acest om dţci era cu oonştiinta împăcată, deci
;feridt.
j
1

1

Nefe�icirea sau ·mustrarea cugetului
Jndata dup;ă săvârşirea unui fapt f,lfu te simţi cu conştiint�
m1împacată, te mustr-ează cugetul şi reg.neti de ceea, ce-ai făcut.
Exemplu: Trăia într/un sat, pe vremuri, un om' care erj
mâ.'rlcat 1mere din pomu'l op:fit, s'au as'cuns îndată: de la ve1derea lui :Dumnezeu".
nCain dup1 ·uciderea fratelui său Abel umblă răt/{�ind şi
fug-inel de ,oameni".
Dr: aceia sd faceţi num:d fapte bune, pentru- ca �1.$ fiţi cu
C.Dnşiiinţa voastr.1 împăcată' şi astt,el liniştifi în viaţ[�.
---- ♦:♦ --
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CUM NE PUTEM IMBUNĂTĂTI VIAŢA?
· Per-1tru. ·că :necesităţile vieţei se înmul�es,c m�reu şi oamen,iţ
nu:.şi 1e mai pot prnduc.e p:e toate-, dar, totuşi voeso să şi le
sia-tisfacă,; ad:reslându-mă . î,n spcdal plug'�rilor sp1un că- perrtrit ,
a r.,iut� ajunge 5r3;.şi în�p-lineastiă · trebuinţele, ·va trebui :să
ooţinif ·o producţie c%t mai n�are.
'r-'rod!udând· anumite luuuri, mai muH dea1t 1 e trebuiesc�
prisosul i1 �or vinde şi astfel vor putea cum'pLt.ra alte lucrtiri
de �ri jmai au nevoe, dar pe cari ţi nu .le pot pirod41ce.
Ca µn om
produdă' ce·va, adkă săi aibă ceva .avuţie,
trebue să 'Întrebuinţeze 3' elem·ente principale: natura, mu·.nca
ş1 capitalul.
1) Natura, elementul ele bază, are c;:a reprezenta,nt p1ămăntul.
In lg1eneral în RomJnia, pământu[ ne serveşte cu cele 2
p,arţi: sol �i subs'.)I.
Solul ofer.ă suprafaţa �a pentru: locui9-ţiă, agricultură,
creştere
Î
de ,vite şi diverse m.aterii prime, ca lemnul ( din păd.1ri), peşte
(id'in iff'U.ri şi bălţi).
Subsolul o.feră la act.1ncime variată: petrol (plin sonde),
fer, plumb, cărbu-ni, sare ( prin mine).
Pentru Dobrog'ea, voi vorbi în sp)eci,al de sol -- supra,tia.ţa
păr111ăntufui, -· isuhsolul fiind mai lipsit de materii prrime, cum:
ar ţi lin alte reg.iuni ·ca: Prahova, Dâmbovita1, Bu�ă:u: Banaf, etc:.
!Aici 1 p:ltm.�ntul esfe înt.rebuintat în special, ca teren de
c'� ultură.
..
· As.tăzi, p:ămfntul este ;·n cantitate sufiicţ.entă şi p.aafo, va
fm.ai fi foc,ă câtva timp. Dar pe m�.sur.1 ce vremea trecţ_ p:opJt
latia
�inmulţeşte şi ca s:'.î putem_ obţin,e re,colte su_fidentb
pentru toti · _ş_i chiflr să mai prisoseasloă,, va trţbui să dăm mai
multă atentiune ip:1m:ffentului, ca să prnducă: cât mai m:u:lt. Vom
fa�i{ o 811tur,ă intensivă, 'după rum voi- arăta mai departe.
2) Munca, care este, activitatea conştientă a omului, pentru
a produce bunuri trebuintioase, transformă· natura du.pă' voinţă.
Orice mtinq)ţ d� naştere I.a obose9-_lă. Dacă această. sta:re
e _prelungită ;multă vren11e, mai ales p e1 ntru oamenii cari nu au
'6ăn1ătate 1deplin.J, devine insuportabilă. Pentru a se· cr�_ta
munca proprie, oamlenii au inventat' maşini. Graţie m'aşinilor,
cari (lucrează, ·mai rţpede şi mai prrecis·, se obţine o, ,.protjt.ictie
mai ;m are :şi uniformă. Se tntrebuinţ1eaiă tin)'p m'ai puţin şi
se face �conomre mare de braţele omului, cari aunt ferite a
I

s�

. .
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mai executa munci prea, ob-<;>5itoaPe. Astfel, lucrătorul are timp
Pi,sponibil, pentru a se putea îng1riji mai bine şi de starea
s'a şi a familiei sale.
Dintre diferitele Ta11rn_ri de munqă:, aceia ce se aplică. pă
mântului - agricultura - pentru -ţar.a· noastră. ,: îp general şi
pentru Dobrogea, în · specia.I, prezintă,, cea nni mare. imipbirtanţ:ă'.
aceasta fiind ocupaţia celor mai mulţi români.
3) Al treilea faeton important al producţiei, este t;ap1i
t.al.ul. !Acesta :nu este altceva !d�cât tot o munaă econ;amisit_ă,
sub formă 'de avuţie şi care -serveşte c1 pr-0duce alte aiuttiJ · i deci
est(: i.r�ută în serviciul muncii c;,.rn se execµţă de acum .i.m.. nt-,,_
Cirat,ie acestei rezerve de mu_nci, cap,ital, oame:iii ;iu .rutut
�ă-şi p1r1>cure direrite unelte d instrumente, cari _i.au înlesnif
m.unca. S'au cumpărat maşini, _ cu care s'au econom·isit multe
braţe şi iS'au înfăptuit multe 'munci g,rele, într '. un tim;Y scurt.
Datori-tă marelui capital, s'au înfiinţat fabrici, uzine, cari con
struest !TI�şini, lo�omotive. automobile. şi avioane, :reducând mult
timpul pe :parcur,gerea distanţelor dint�e ţă,ri .; ,fă,c/ândl siă circule
repe<:le .ideile 9iela om! fa oml şi del'a u·n· pop:or la a.ltul; trafn's•
portân'd \Tleîncetat ,nouil,e · invenţii şi ră�:pân_dind. cultura pânăi
Î!TI cele :mai dep;ărtate colţuri, pătrunzând peste tot b,i.nefa- -
oerile lciviliziaţiei, [dreptul la ,o viaţă ma,i b�nla pentru ţoat1:î. lµmea.
Insemn,ătatea re�onomica a agriculţurii în Rorp::î11ia, este de
o ,importanţă. �ap·ital.ăi şi îndrepta,re:a răului Pil'.O.dus_. de_ )J1arele
t�hboiu., nu �,ţ poate veni decit . prin spQrireci._ producţiei . �grico1e şi· foc,urajarea �xportuţui. pr:oclusel(jl.r ?,g{:icp.lţ, •·
Inainte ·de ră,zbniu, :cultura ·marţ 'reuşise .să Ja� _o pr9ducţie Jmportantă, şi sclec;ţio.n;.t,ă. Astfel· cerealele. noastr_ţ,- cari
şe �xportau 'în _cant_itate foarte m;ar.e :Şi de bunl.�-c�litate 1 erau
�&îu tate, bine pl,ătite _.şi intp mult aur 11n. ţară.
'Graţie capitalului ide car_e di_sr,iunea marele pifOP!l:ieţar, ·se
putea ;aplica icele mai_ bune 'mţtode de cultură',· se -î,ntrlebu,inţ<ţ l{
1 lmaşini şi se obţine o cantitate mare şi aleasă.
In cultura mică1 ·care se ap:lică! î111 oea mai mare parte la
noi, după lr!ăzboiu, idup:ă împrO\[.llrietăidrea. plugarilor, lucrul se
execută. de i�g_tre �embrii a:.:eleiaşi familii, de cele mai a,desea; ori
cu c.apital foarte redus şi o muncă mai m·a:re.
P�nţ acum, prin sisteinul acesta de ,cultur1ă, nu s'a putut
obţine nici cantitatea. şi nt-::i calitatea cereal�lor, ce se rxroidruceaw
alt,ăidat,ă de cultura mare.
1 ;
•
Ca mijloace de îmbunătQţire a micii culturi La noi, ar fi:
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1) 0-prirea ide a se reduce piropiriet;{ţile la o tintihder'e ·mai
miQă de 5 hec'tare, penJ· ru a se pute.a apjlical sistemul -de culturw
inten1iiviă, .adică agricultorul cautli. ,să sco,a:tă ·,u·n :,,Produs cât mai
mare ,prin !întrebuinţ;are de ca_pita'I 'miar e şi muncă' multă; iar nu
tlin rodnicia lnaJurial,ă. a. .p,ăm�lntnlui ( da, în ·cazul cui turei. ,�xten-.
sive).· .Sem:ăniăturile 1se fac ·prin rota.ţie şi nici un co1ţ de teren
nu rămâne necultivat, iar agricultorul � !nereu ocuP:af ln:
timp de wnă, <;ând .veg'etat_ia ·este împ:iedJeca,t,ă,, î.ng-raşă p�mântul
şi se ocupă de /industria casnică; fe.meia toa'rce lâni _$i ţese,
preface iJaptele în µnt şi brăntă1 conservă! fructele cât mai bine
.şi �nţtebuinţea:ză .prunde la uscat ş1 cât mai puţin la fabri�
r
. t;ia:rrea ţ)--licii.
'2) Educaţia micului. plugar prin �coli de agricultud1 _ex
poziţii �gricole, ferme model şi răsp.litirea celor mai meritoşi,
prin 19-cordare de premii.
3) Inlesnirea cu seminţe alese şi s'oiµţi bune de -vite; obţi
nându-se o recoltă. selecţionata: şi vite spt:cial1e p-eritr.u: fracţiune,
·
lapte şi m;ăcelă!rie.
4) Infiinţarea '<le instituţii cari si sprijine pe ag'ricultori.
Trebuesc încurajate mult cooperativele �gricole, �ci numai aşa
se pot forma capitaluri m1ari şi astfel se va putea! aplica şi în
mica ţultur.ă, rnaşinele şi procedee'Ie for _perfecţionate. ·
Camerile agricole, ce- s'au înfiinţat ;:i.cum1 vre-o 4 ani, a.u
·menirea ca prin. membrii lor. aleşi din agricultori pricepuţi, s:t
dţi sfaturi pentru îndrumarea agriculturii pe căile cele :nai bune.
ă
5) Cum Ia moi în ţar,ă,: an_otim1pul de var;·, mai ales în Do
brogea ie secetos, ar trebui făcute irigaţiuni_ î1n toatţ p•ăftile,
pjentru- a preîntâmpina seceta, care este un ma.re fla�l pentru
agricultur�.; ipe cftnd altfel, tlatorităi "ro.dniciei. p.ă_mânfi.1-lui ·nostru,
cpXe �pro,ape peste ·tot cuprinsul Jării e de bună calft:ate, s'ar
obţine o recoltă foarte mult m'ăirită şi sigiur,ă.; ag-ricuhorul ne
irnai fiind nevoit s·ă stea cu ochii spre cer:, aştep1ând hinefăcă.
toi8rea ploaie, care foarte· adeseori înţâr zie, sau nu Tint.
6) Sili ·se încu�ajeze industriile anexe agriculturii:
a) 1Mor,ă.ritul şi .pastele alimentare pentru tran!Sifbrmare"â.
·
· ·
·
ţercalelor. ·
b) Fabricarea tdiverse- lor briâ.nzeturi_ prin tra:nsflormarea lap1elui.
c) Industriile textile pentru transformarea lânei, cânep;ei,
·inului, ,p.ărului, gogoşilor de mătase, în fire, ţ_esătu1ri şi postavuri
··
diferite, fără a mai fi tributari străinătăţii.
'd) Indttstrîa piel,ăr•iei, Pientru a p!un·e în valoare toate p:iei're
/
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animalelor domestice ŞI blănuri,le celor sălbatice, pe carţ astăzi
le plătim cu sume mari străinilor.
e) Industria conser'velor pentru: fructe, legume şi cărnuri,
q.ri �stăzi 6unt prea scumpe.
f) ilndustria lemnuluj, pentru fabrica,rea scândurilor, par
chetelor, stâlpilor, cel,ulozei, etc.
Astfel, vom reuşi ca luc�urile ce rezu.ltă din industri_ile de
mai sus, �� f1e fabricate ;n ţară şi v.ântllute mai avaintaijo-s,
�sihile la cât mai mulţi, iar banii, echivalentul !or, vor ră
mâne ÎE ţar,ă şi la noi va intra aurul, rezultat din !)d;osul
de cereale, pe car·e îl _vom txi·•,urta,.
Ştefan Petrescu-Dan1bo" Ila

Rostul femeei

Asociaţiunea "Astra Dobrogeană" in munca ei neobo
sită pentru binele Neamului Românesc, se fndreaptă cu gândul
ei curat, spre femela romuru1. Incepând cu noul an fn care tre
cem cu puteri unite, am deschis o rubrică a femeei, unde vom
arăta fn mod treptat atât rostul româncei, cât mai ales faptele
ei frumoase cu care a indrumat sufletul copiilor noştri fn tim
pul luptelor Naţionale de veacuri.
Toată lumea .ştie cti, tot ce se face ln lumea aceasta, por
neşte dela familie. Din o familie cinstită şi cu credinţă curată
fn Dumnezeu, ies copii, burzi cari merg numai spre fapte lăuda
bile.· In schimb din o familie, cu apucături rele şi cu pilde ne
sănătoase ies copii cari fac omoruri asupra aproapelui, ne
cinstesc casa altuia, fură Lucrul vecinulµi şi tot ce se poate
închipui mai rău.
De aici putem vedea că, un copil când porneşte pe drumul
lung şi greu al vieţei, i-şi aduce paşii pe căile pe cari l'a pornit
familia, făcând rău sau bine dupăcum a. fost îndrumat. Cine
deschide calea eoni/ului? Cine-i clădeşte sufletul? Cine-i tndru
mează paşii? Tata s'au Mama?
Tocmai aici trebue să-ne oprim şi să gândim puţin. Tata
este stâlpul care ne dă traiul de toate zilele, iar mama este
aceia care stă fn casă şi te conduce pas cu pas. Cine nu a
auzit când i-s'a spus cuiva că, nu are cei "şapte ani de
ac!"să", pentru o faptă urâtă cari a făcut-o? Aici înţelepciu
nea vorbei scoate adevăru!. Copilul dela 7 ani fn sus merge la
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şcoală. Când merge la şcoală el trebue să fie un copil cu apu
cături frumoase şi cu obiceiuri bune. Cine-i formează aceste
obiceiuri şi apucături? Sigur că, Mama, pentrucă, aceşti şapte
ani, a trăit numai cu ea.
Dacă fn decursul lor nu a fost fnvăţat cu apucături fru
moase, copilul foarte greu o mai ia pe calea bună, fntr.ucât din
momentul când începe şcoala, cea mai mare parte din tim!J,
învaţă ·carte şi numai o mică parte rămâne pentru a învăţa
purtarea.
De aici putem. vedea cât de mare rol are femeia fn îndru
marea copiilor. Cu toate că, numai creşterea sănătoasă a co
piilor, ar fi destul ca să înţelegem cât de mare rost are femeia
fn familie, totuşi ea mai este sufletul multor alte treburi fru
moase în familie. Astfel ea face legătura sufletească între copii
(fraţi) şi între tată şi copii. Ea ştie să-i îmblânzească, pe cei
mai aspri, cu vorbe blânde şi fnjelepte şi să-l încurajeze pe cei
mai slabi şi fără curaj. Chiar bărbatul, în m0mente, grele, de
sbucium sufletesc, găseşte o rază de mângăiere în cuvintele
blânde ale femeei.
Acum dupace am văzut pe scurt, rolul femeei în familie,
suntem datori să-ne pătrundem şi de respectul care-l datărăm
acestei munci, valoroase. Dulcele cuvânt de „mamă", primele
poveţe şi pilde de bună purtare; sunt o icoană vie, în sufletul
omului toată viata şi de aceia trebuie să-ne pătrundem de vor
bele că, ,,nimic nu e mai scump ca, iubirea de mamă"
şi la rândul nostru să o iubim şi să o respectăm şi noi aşa
cum se cuvine.
ln numărul viitor vom vorbi despre alte rosturi frumoase
ale femeei.
<;'
SFATURI BUNE

PMAJ

Ztft

Nu fiti răi cu ele...

I

Intre multele rele, de care sufere lumea aceasta, este

ş1 obiceiul urât de a chinui animalele. Destul să te uiti ]a
trecerea căruţelor pe stradă, şi să vezi că unii oameni sunt
mai cruzi decât poate cineva gândi. Ei nu ţin seamă de
puterea animalului. Incarcă cu greutate întreită căruţa, apoi
bate animalul, fără nici o milă, pentru a,.:'l face să se chi,.:'
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23

nuiască în durerile cele mai grele, şi la urmă să cadă jos
sleit de puteri. De aceia noi vedem, cu toată durerea SU-=''
fletului nostru, animale ca boi, cai, vaci, slăbite, urâte, de=ti
vine rău când te uiţi la ele.
Pentru a putea bine înţelege răul acesta, gândiţi,...vă la
vorbele Mântuitorului Isus Christos „ Ce /ie nu =- fi place,
altuia nu face". Ţie dacă=fi dă cineva numai o palmă, sau
îi răspunzi cu două palme; sau îl dai în judecată pentrucă
te""a făcut să suferi şi pe deasupra ţi=a scăzut cinstea în
faţa celorlalti oameni, adică te=a „jignit'. Oare animalul
nu=i tot din carne şi oase ca noi? Oare pe el nu-=l doare
tot aşa de Tău când îi dai cu joarda cât te lasă puterea ?'
Gândiţi.=vă la un om sănătos şi cu puterile obişnuite,.
pe cari J,...ai pune la o muncă peste puterile lui. O să""i
vezi, încet slăbind, îngălbenind, până apoi cade în o boală
ca oftica sau altele şi moare înainte de vreme. Tot aşa se
întâmplă şi cu animalul, la care mai pui şi lipsa de mân-='
care. Omul, în goana nebună după ban, se gândeşte să.=l
tină cu cât mai mică cheltuială. Animalul nu ştie să ceară.
Şi atunci vezi că-=i dai când te fae · capul şi cât poţi mai
rău, doar să-=şi ţină zilele şi să,...ţi aducă ţie bani, cultivân,...
du.=ti ogorul sau cărând materiale pentru bani. Din cauza
aceasta, mai ales noi Românii nu avem animale aşa fru.,,.
moase cum au celelalte neamuri, cari se îngrijesc cu so""
coteală şi chibzuintă de ele.
Cine nu ştie că, fără animal eşti neputincios în faţa
multor treburi pe cari le ai. De ce oare să nu,...} îngrijeşti,.
când îţi aduce atâta folos?
De aeeia vedeţi nu=l alungafi în frig, ci faceţi=i un
grajd unde să se adăpostească şi el. Dă-=i hrana trebuin"'
.cioasă şi mai ales bună, pentrucă el câştigă şi pentru tine
şi pentru el. Nu-=l munci mai mult decât trebuie şi peste
puterile lui că=l pierzi şi ai pagube, şi păcate.
Nu.:l bate că, el este bun · şi ascultător, numai să.=l
ştii
porunci, şi să""l ştii conduce.
. '
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Dacă o să ascultaţi poveţele acestea o să aveti anima le
'.Sănătoase, puternice şi cu viată lungă, cari sunt numai în
·folosul vostru.
Tot aşa se întâmplă cu păsările cari le duc la piată.
Le apucă de picioare şi le fine cu capul în jos. ,Când le
tae,. le chinueşte şi nu Ie omoară repede. Cine nu:şi poate
-da seama ce dureri simt atunci bietele păsări. Gândifi-=vă
la un om chinuit aşa ce sufere ?
Pentrucă oamenii nu ascultă, Statul a făcut o lege
pentru "profec/ia animalelor" adică pentru ferirea lor de
-chinuril.e cari le:am spus mai sus. Pentru aceasta trebue
un control, adică o grijă să prinzi şi să pedepseşti pe cei

cari cad în vină.
Intăi trebue să ne _gândim că, avem un suflet $i cu
- el o să ne dăm seama de toate faptele rele ce k facem.
Apoi oamenii cari n 'au suflet, trebue întăi să fie confro=
laţi de noi, şi numai apoi de politie şi jandarm. După cum
-el calcă legile şi nu cruţă animalul, tot aşa nici noi nu
trebue să-=-1 cruţăm de pedeapsă. Opreşte-=! dela rele, dacă.:rl
poţi. Dacă nu vrea, dă.:rl pe mâna jandarmului sa=-1 pe-
-<lepsească.
Numai dacă o să vă faceţi, CY toată tragerea de inimă
.,datoria, o să aveţi răsplata lui Dumnezeu şi cinstea oamenilor.

CRONICA ,,ASTREI''

()0NF.EBl11Ţ.E

In sala cinematografului „Regal'' a avut loc conferinţa
d-lui avocat Vlădies•cu-Olt din Bur.)ureş:ti, vorbind' desp,re „Lupta
,corr:.unismului contra :burgheziei". Ilustrul vorbiitor arată. printlf'e
altele că pentru apropierea clase.lor sociaJie, tr:ebue neapărat şi
o cohod.re a aristocraţiei la nivelul burgheziei şi nu vice ve'rsa
idup:ă cum se susţin� p':în:i acum.
Conferinţa a. fost viu urmăriţăi iatât de intelectualii ora
şului c:ât şi de reprezentanţ5i muncitorimtei.
* *
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· In sala cincm�tografului ,.Tramilis!' a avut loc tonferinţa
D-lui Comandor Aurel Neg-ulescu ( cunqşcutul scriitor Moş De
lamare), vorbind :despre călătoria bricului „Mir.cea? şi despre
cele mai. ;lungi călătorii fă.cute Ide vase1e române·şti.
Conferinţa d-lui Negulescu a fost primită cu multă, căldură'.
şi (1nsuf1eţire de cătr.ţ. auditorii noştri în 'maJ.ori,tatţ intelec. tuali, ..
dat fiind cunoscut felul vechiului . ,,lupi de mare" de a pove�ti.
Conferinţa a fost rnsoţiti( şi die filmul luat cu ocazia, oăJătoriei
Bricului „Mircea".

CINEMATOGRAF·

Secţiunea cinematografică îşi continuă1 din ce în ce cu.
mai multă r.âvnă cam pian ia de pro.pagiandă1 • sanitar >i pe la sate.
In mai toate comunele jud•eţului a fost foarte bine primit a;cest
irnijloc. de \propagandă, ohservându-se la săteni un deosebit_
interes de ,a se cultiva.
In urma <\cestui succe.; s·'a început rularea acestor i.ilme
sanitar.e şi fr1 oraş. AstBel în fiecare Dumin.ică dimi1neaţa se
ruÎ.eazA I� tjte două cineD1,:âografe, · permiţându-se numai ::tdulţii,.
la iUnul femei şi la celalt b�irbaţi.
Sălile au fost cu totul :r.eîncăpă,toare. S\1 rulat:
,,Pericolele Drazostei': un· admirabil film1 în tare· se· poate
vedea /Pericolul bolilor venerke ca consecinţe alie dmgosteî ne
cumpătate. Acest film este editat un doui copii, una s'pecial·
pentru tkmei şi alta pentru b.ărhaţi.
„Cr,eşterea copiilor", lî;n pu:e se vede îngrijiriea ce trebue
să s� dea c·opiilor de la na;şt�re p·:în.ă_ la vârsta şcolii, când a
oeastă sarcin.ă est<! ajutată şi de dascăli.
,,Coml,aterPa futercllloz.d" cu toate sistemele moderne ŞI
.sfaturi tle profilaxie.
„Şcoala în a.er,, liber" - film d� piro:pl:l;gan<lă pedagogic:l
a tnouilor sisteme şi pedag:ogie precum şi rrnua şcoaI.ă; sub cerul··
liber iin contradicţie ,cu vechiul sistem de a închide elevii în
s,ăli puţin spaţioase.
Aceste filme ne sunt puse la diS'pqziţi� de către minist',erul
-săE.ătăţii publice.

TEATRU

„

Se cţiunea teatrală �i a reluat a�tivitatea artistică. in vederea
stagiun ei de primăvară. Se repetă „Scrisoarea Pierdută'', de I•.
L. ·Caragiale iar în studiu „Omul de zăpadă",. de A. de Hertz.
�i „Pleacă Berzele", de Ion Mioulescu.
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COMEMORĂRI
___
www
__ _
In sesra de 7 Martie asociaţia noastră a sărbătorit pe ilus�
·trul Mosaryk: cu ocazia împlinitei a 80 ani de viaţă.
D. profesor Gh. Coriolan a făcut un scurt istoric al popo
,t'ului Cehoslovac dela „Indulgentile 0 Ia Ion Hun şi până în zilele
noastre, iar d. avocat Aurel Vulpe· a vorbit despr� viaţa şi opera
sărbătoritufoi. Festivitatea a fost complectată cu partea artistică.
Muzica reg. 34 a executat cele două imnuri naţionale (ro
mânesc şi cehoslăvac).
D-ra Elvir� Cristea a cântat câteva cântece cehe, iar D-ra
TrandaHr a recitat traduceri din autori Cehoslovaci.

B&LURI

L2. 29 Martie asociaţiunea noastriă: a, organizat un mare
„Bal Naţional" în sala Cer,cului M.ilitar Vechiu, unde se vo;r
.Ptemia cele mai frumoase costum[e naţionale-· de ambde sexe.

�PORT
In vederea a·divităţii de prim ă:vcţ,i:-ă·, secţia sportivă. a aso
ciaţiunei, va face regl.llat antrenament_ î1n săla de gimnastică'
a işcolii navale, ·î,n zilele de: Luni, Mierc'ur-i _şi Vineri de ia
()[•ele 7 :p. ,m.
In fiecare Joi la ora 7_ p. m. şi Duminica la ora .9' jum·.
a. .m. au loc şedinţe spo!l:'tive în·, sala Cercului militar vechiu.
1

<JO�() UR!!i IJ BI
Revista noastr,ă deschide un concurs· de programe· pentru
şezători sh teşti premiindu-se · 1cele mai bune. Adeziunile se vor
.trimite la secretaniatul revistei până la 1 Aprilie cprent.
6A.BY

Lucruri bune pentru săteni
CASE DE CITIRE
,,Astra Dobrogeană" în lupta ei pentru luminarea satelor,
.s'a gâ11dit în primul rând la casele de citire, unde săteanul isto
vit de grijile de toate zilele să-şi găsea�că o rază de mângâere,
.in citirea cuvintelor înţelepţilor neamului nostru. ,
Orice donaţie de cărţi sau bani pentru acest scop nu este
.altceva decât o cărămidă pusă Ia temelia culturală a poporului
,dela sate.
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MUZEE
AI doilea gând frumos al nostru este să adunăm în o casă,
fa şcoală sau Ia toate lucrurile cari au fost ale strămoşilor noştri.
Din· ele se poate vedea, viaţa, obiceiurile înaintaşilor noştri Ro
mâni şi dreptul nostru la pământul ce ne aparţine.
Păstraţi orice lucru vechi ce-I găseşti, căci fad un bine is
toriei neamul�i tău.

SPORTURI LA SATE
De curând s'a votat o lege prin care Hnerii dela l 9 la 21
ani sunt datori să facă o pregătire înahtte de a veni la armată,
care se zice pregătire preregimentară. Rostul ei este să vină tâ
nărul Ia armată astfel pregătit ca să nu fie nevoe să stea atâta
timp în armată.
Acest gând frumos şi foarte trebuincios satelor noastre, este
de mult înfăptuit în afte ţări. Noi fiind întârziaţi, să ne gândim
se.iios 1a aceste sgorturi şi să începem cu nădejde ·ale face.
ln revista ·noastră .vom da · toate îndrumările acestor sp5rtusi•.

APĂRAREA NEAMULUI
Suntem poporul care avem cei mai m ulţi duşmani. Pentru
a şti la momente grefe cum. să ne păzim de ei şi cum să luptăm
contra lor, începând din numârul viitor vom publica o serie de
.lucruri asupra apărării: contra gazelor şi aviaţiei Ia oraşe şi sate.

-

DIVERSE
D-nil Preşedinţi ai fillalelor „Astrei Dobrogene" pot comanda contra
ramburs 40r) lei, cijrţi pentru săteni în valoare de 500 lei, dela Biroul de
desfacere al cărţilor din editura .Astra" Str. Memorandului No. 2 Cluj.
Costul volum �lor variaz:i între 3-6 lei buc.
* Despărtfo1â11t11I Constanta al „Astrei" aduce la cunoştinţa cercuri
lor săt şti că la sediul slu (Se1·vici 1.tl Sanitar al Portului); are Ia dispozi
ţia cercurilor săteşti c:.lrţi cu care pot înfiinţa 20 inceputuri de biblioteci,
dotându-se fiecare cu câte 50 volume.
Cererile se pot adresa direct Despărtământului pentru distribuire.
Ins stăm în mod deosebit asupra rugăminte! noastre de a se tri
mite de către filiale dările de seamă asupra actlvitătei dela înfiinţare ŞI
până acum.
Aceste dări de seamă ne sunt absolut necesare la întocmirea volu
,mului festiv ce se va d1stirbui cu ocazia marei adunări generale ce va a
•vea loc în curând,

*
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Cu această beaz!e dorim să nu scape bunei recunostinte, nici o per
soan:.l care a binevoit, a sprijini înalta operă culturali a „Astrei".
* Cronica despllrţllmintelor se va publica în numlrul viitor.
* Abonamentele la revlstll s'au redus simţitor, în scopul de a fi ra
îndemâna oricărui s�Hean.
* Domnii abonaţi sunt cu insistenţă rugaţi a ne trimite costul abo
namentului.
* Noua adresă a administraţiei este str. Calomfirescu No. 21.
• Toate reclamaţiunile relative la neprimirea exemplarelor se vor a
dresa redacţiei. Rugăm a se proceda astfel, căci orice svon relativ la ne
primirea regulată a revistei este dăunlitor bunelor intenţiuni atât a cititori
lor cât şi a redacţiei. Asemenea schimbările de adrese se vbr comunica
redacţiei, prin o carte poştal�.
* Pentru evitarea greşitei îr:drumări a corespondenţei ruglm de a
adresa precis Str. Calomfirescu No. 21,
* Din lipsă de spaţiu, continuarea conferinţei „Un geniu din lumea•
Industrială" al d-lui Profesor Aurel Alexandrescu, o vom face în numărul
viitor,
* Redacţia şl Adminls'ratia revistei noastre s':-.: mutat în strada Ca1omfirescu No. 21. Toată corespondenţa se va adresa la această adresll.
* Toate sumele pentru abonamente se vor vărsa numai la adresa
redactorului nostru d-l Locotenent Filip Aurel care este şi unicul adminis
trator al revistei.
* lntârzierea în apariţia ugastră se datoreşte reorganizărei revistei,
iar volumul se complectl'!ază cu înmulţirea �imtltoare a numărului de pagini.
": Intrând îo anul al II-iea, rugăm pe iubiţii noştri cititori să ne a
corde acelaş sprijin ca în anul 1929.
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