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c Cuget clar• (Noul Semil,tu'Jto,,.). al d-lut profesor 
N. Iorga 'recomandt'J. numai cetace ar trebui să
ne serveaacil, de hra'Tl.t'J. sufletească, condamn4ncl cu
d-rept cuv4nt tot ce ot-rltveşte sufletele tineret noast)"e
gene-raţ:i. O reconianddm călduros tuturor colegtlo-r
i,nvdţătort, ca pe un (Jh'fa literar, pentru ca sli ştie
a ocoH apele turbwri dela isvoare -tnt.•eninate.

Beviata „Progres şt Oulturrl" din Tg. JH.uref a 
depăşit cu 1nult cadrul de revistă a asociaţiei in
văţltto'ri lor, ci se pc>ate situa printre revistele mari 
,, se'l'ioase, t•ld1.c0.ndu-stt prin condlţl:r,nile tehnice. 
c4t şt p-r,in colabo1·ato'1'il niai, ales. la i,,ctlţbni ce nu 
pot attnge alte Teviste of1ciale. 

Trimitem toaUl preţuirea noastră revfstei , , Pla
iuri Secelene" care cu ?nult tnatntea noastră a 
luptat cu d4i-zenie, pnitru a servi cu entuziatnn crea
tar colţ'işorut de ţară pe care U repredntli, cu man
drle şi etnate. 

Bevista Tinet"'i111,1.i C'rucei Boşii. filiala Bazar
gic j'ace cinate conduccttorilM" prin -re�ul i,nngrtlU şt
deoaebit de ale�. atat ca frn-mă cat ,-t fond, tn care a 
apcl,rut numărul dtn A.prilie, ,nai ales ca început. 

Bei·tata F. N. H. ne t1ine cu mult avtb6't întrnsa, 
cu 1nult entui=iasm, 11t •CU 11•ulte deztde1·ate ser-loase, 
inc4t ne face st!J. credem, c4 -t#Jl a-re o attt-udtne bine 
deterndnatt'J. în cadrui vieţii soci.al-culturale. 

Ne intereseaseam Bevista .,Dobrogea de Sud" a 
d-hd B. Bucctreanu a,n Ba1:argir, şt deşt a-ni trhniB
�pre schimb numerele noastre aplJ1rute vană acu,m,
nu am. primit ni.m1e; rug4n, dect a ne trimite.

Abonamentul 100 lei anual 
Autorităfi 200 ., ,,

Domniei-Sale 

Domnului 

Satul ---·--····--- ······--······· Corn. 

Jud. Constanta 
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GANDURI 
DELA MARE. 

Revistă 
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' 

culturală. regionQlă. 

Condusă de Titus Cergău. li 

'......

MOTO: 

Sunt efinţ.i care luli moaffe 

ti sfinţi care lasă gâucJuri. 

N. IORGA.

Dorim să contrbuJm cu toată puterea noastră de 
munci la ridicarea meleagurilor noastre dobrogene, 
făcând cunoscut trecutul, redând prezentul şi căutând 
a face şi modeste preconizăl asupra viitorului, situ
ându-ne astfel printre revistele regionale ale tării. Biblioteca Județeană  „Ioan N. Roman” Constanța Biblioteca Județeană  „Ioan N. Roman” Constanța
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Cuprinsul. 
Săptămâna luminati, Traian Marcu. 
C..iceo-mania ca şi alte manii, Gr. Someşeanu. 
OAnduri dela Mare, V. Galan. 
De prin plaiuri dobrogene, M. Bonjug. 
Alienafi mintali, /. Dumitrescu Frasin. 
Cântec dobrogean, Titus Cergău. 
Steaua învierii, /. D. F. 
Nevoi dobrogene, Titus Cergău. 
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Pe această cale aduc cele mai sincere mulţu
miri d-lui Constantin Sarp, părintele presei dobro
gene, pentru clişeele ce ne-a dat. 

=-== 

� 
li mulţumim_ �u toat� căldura d-lui Eugen Cia-

lac pentru amabilitatea ş, promptitudinea cu care

ne-a trimis colecţia Pământului din Căllraşi, condus 
de d-sa cu atâta măestrie şi abilitate literară. 

4a. 
Bog tnn•tent pe to't' d•nff ceffkW't ,, abonaf' at 

revtatei noaatre 11t'J ne trimitt'J abonamentul odatil eu 
nm,rea revtatet. 

X. CEB.

Redacfia şi Administra fia : Str. I. C.ahovari I os 
Constanta 

InaHtutul de Arte Grafice ,,Alban4a"' - Oon11tanţa 

Săotămâna luminată. 
Praznicul cărţii ne invită Ia o săptămână de re

culegere sufle4ească, în timpul căreia să uităm o clipă
goana după măruntele trebi ale zilei şi să ne adâncim 
în fiinţa şi nevoile lăuntrice. Gândul înaripat, care dăi
nueşte mai trainic de cât bronzul monumentelor, cum 
spunea Horaţiu, e vrednic de acest sacrificiu din p ar
tea noastră. Din în1reaga frământare a trecutului n'a 
rămas nimic în afară de creaţiile înălţătoare ale spi-

. ritului. Ele au călăuzit generaţiile omenirii până astăzi 
şi nu vor cunoaşte nidodată moartea. 

De aceea _ctitoria culturală a lnaltului Oblăduitor 
de astăzi al ţării noastre este cea mai de seamă o
peră de creaţie aşezată la temelia României-Noui. 
Dacă în trecut am însemnat ceva prin arme sau prin · 
virtuţi războinice, în viitor trebue să brăzdăm dru
muri de lumină prin puterea minţii. Marea transfor
mare a început. Dar tâlcul vieţii noui încă nu e în
deajuns limpezit pentru toţi. Şi acesta-i rostul săptă
mânii cărţii - al săptămânii luminate. Să adâncească 
convingeri şi să deschidă orizonturi. Să dea îndrumări 
de viaţă nouă situând spiritualul deasupra vremelni
cului. Să ne smulgă din vechile preocupări, cultivând 
virtuţile sufletului şi put�rea minţii. Iar cartea este -
cel mai de seamă element al acestei orientări. 

Trecutul românesc al pământului dobrogean a cu
noscut premergători în acest ogor .. Şi praznicul luminii 
se cuvine să· fie şi praznic al amintirii şi al recunoş
tinţei. Nu vom trece sub tăcere pe semănătorii aces
tei seminţe căci din fapta lor îndemnul va fi mai pu
ternic.. şi mai urmat. 
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Strălucirea care a depăşit timpul şi a trecut hotarele t�rii, a lui Vasile Pârvan, a fost plămădită înce .... a ma1 mare . pa_rte în lucrări desfăşurate pe pă•
�anf u} Dobroge�. Acelaşi pământ a zămislit pe subhJul ş1 �ezd�uncmatul încr�zător în triumful binelui şi� adev!1rulu1, poetul Panait Cerna. Adăpost vremelnic1-a �f:rit _ ace�t pământ lu_i 4

DuiJiu Zamfirescu, cel maidesavarştf arhst al formei m poezia românească. Fără vun răsunet universal, zbuciumaţi în înfăptuiride o _real� valoare, au apucat spinoasa caJe a preocupă!llor malte �etru Vulcan, Ion Adam şi Ion Roman.fl!1cara_ sufletului lor a luminat înjghebarea viefii romaneşti pe aceste meleaguri şi cei de azi Ie datorescrecunoştinfă acestor pioneri deschizători de drumuri. Pomelnicul nu t!ebue să treacă la cei în viafă.Mun5a._ lor va avea_ mtreaga prefuire a viitorului crescuta m forme nou1 de viaţă spirituală. Acesta estesen;mul s�b ca!ev treb�e ţn�r�mată, prin carte, viaţa.Mru mult� senmatate m
_ 

mim,, mai multă înfelegere a!1P,:oapelu1, dragoste mai mare între semeni şi multămalfare . sp__re .... sfere _sup�rioa�e de existenfă. Abiaatunci săptamana luminata va mceta de-a mai aveaun rost căci în locul ei se va fi creat „viaţa luminată".
TB.AI.AN 11L4BCU. 
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Liceo-mania ca şi alte manii ... 

Prin cea mai recentă lege de reorganizare a în• 
văţământului nostru secundar, ne trezim- dintr'oda_tă
că toate şcolile din această categorie, pe frontispkiul 
intrării, şi-au ţintuit, cu litere mari de aur, vizibile-ca 
o reclamă americană,- titulatura schimbată în liceu.

De-acum încolo numai e: şcoală, «Şcoala de_,_., 
ci e: liceu - dragă Doamne - căci, vedeţi, denumi
rea veche şi care - după mine - corespundea în 
totul menirei pentru care aceste instituţii au raţiunea 
de a fi, a devenit prea prozaică, s'a părut prea de toate 
zilele şi nu însemna prea mult, nici în ochii celor ce 
o frecventau, nici - mai ales - pentru mentalitatea
unora orbiţi de titluri fără merit şi stăpâniţi de un or
goliu sui generis. Nu m'aş fi sezizat de această subită
şi cu nimic justificată schimbare de suprafaţă a şcoa
lei noastre, dacă la congresul pedagogic al învăţăto
rilor, ţinut mai zile trecute la Bucureşti, vre-o căţiva
colegi învăţători, nu ar fi propus, ca - printr'o lege
specială - şi Şcolile Normale, să se 'ntituleze în vii
tor: licee normale. Ca şi cum cele vechi, adevăratele
licee traditionale, ar trebui să se numească atunci :
abnormale, ca să se poată face distincţia!? Nu?

Sau se crede că prin această titulatură nouă s'ar 
schimba, atât situaţia morală, cât şi - mai ales -
cea materială a dascălului ? Ori, ar fi în stare noua 
nomenclatură să-i ridice prestigiul învăţătorului în faţa 
mulţimii şi faţă de şcolari? Nu nicidecum nu! Presti
giul şi-l menţine nu numai educatorul, dar orice om, 
prin însăşi faptele sale şi vorbele sale cotidiene. Mai 
mult o socot eu această tendinţă de schimbare de nu
me, ca o grandomanie a intitulărilor, pentru care, lu
mea în genere, e foarte susceptibi!ă şi ahtiată, chiar 
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şi 'n,_ for�a ]ui : « Titel, ohne M.itte I ! • un fel de: cfalăgoala, traista uşoară ! •  
Mă miră că încă nu s'âu luat di&pozifii ca actuala şc?ală de_ p�scari-v�năt�ri_ de_Ia �?ns�anţa - după ace1aş dormfa, - prm mm1c 1usbf1cata - să se numească tot liceu şi de sigur i s'ar zice: liceu pescăresc, sau de pescari, cam aşa ceva !? 
Vă_ vine să zâmbiţi, nu? dar aşa stau lucrurile. �u. mai avem şco�I�; nici inferioare, nici superioare,mei .�e grad�I I, _mei d� gradul II-iea, ci: licee şi gimnazu �omerc1ale, mdustrrale, profesionale, casnice (?) etc. Ş1 acuma să ne 'ntrebăm de ce din cşcoală• am devenit liceu, sau gimnaziu ? ' 

A Uf!U! domn inspector şcolar ş! liceal, pardon I punandu-1 mtrebarea, dece această liceo-manie ca să zic aşa - în �ap�I şi J?e capul învătă:_mântului nostru şi al c�ndu�atordo� lw? Nu era„ buna şi adequată chiar,vechi_eav htulatur_a de} «Şcoala•,. cu atribuţiile ei: co
merciala, profesionala, de arte ş1 meserH casnică de gosp�dărie �te, 7tc. ? O�re nu 

V 
şcoală şi şcolaritate, 

deci. If!Struct1e ş1 educ�t1e se facea şi înainte şi se 
ţace ş1 acuma-cred-m toate aceste instituţiuni de mteres obştesc şi naţional ? ln plus, institutele-surori 
cu fir!Da schim_�ată azi î� licee

4 
pregătesc şi fac şi o 

şcoala a muncu ; sunt şz şco/z practice de cariere
im

_
ediate, în cari teoria ar trebui lăsată pe planul al 

�ollea: pentru c� ţo! ţ!mpul. să fie rezervat practicei, 
m vederea spec1ahzaru. Căci un absolvent (ă) al aces
tor şcoli,. va . trebui să iasă din ele, un om pe deplin
format ŞI priceput în. meseria sa. Doar dânşii, la ter
mmare, primesc o d1plom�, ori aceasta însemneazi 
ştilnfă ! Ni s'a răspuns că tocmai aceasta s'a avut în 
vedere - prin noile titluri - ca să se atragă cât mai 
m�ţ�. «Jic�en!• �i «gimnazişti• (sic) spre aceste şcoli, 
stav1lind mt� ucatva afluenţa, tot mai evidentă, spre li
ceele teorehce, ademenindli-i astfel pe copii să 'mbră• 
ţişeze şi carierele practice prin frecventarea acestor 
şcoli cari, an de an, aveau un număr tot mai redus de �scrişi. Trebuia deci, o denumire pompoasă şi răsu
natoare ! 

S'a făcut!
Argumentaţia d-lui inspector, Ia primul moment, 
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mi s'a părut foarte judicioasă şi oarecum reală. Mi-am 
zis, deh! o fi şi acesta un mijloc- şi cum el se scuză 
prin îsăşi scopul - - de a îndrepta pe copiii neamului 
nostru, să se 'ndrăgostească şi de alte cariere, decât 
cele bugeti-vore; mult mai rentabile şi cu dare de 
mână - evident -dacă eşti om în stâlpi şi-fi vezi de 
meserie, decât slujbaş-lefegiu pe spinarea şi în cărca -
statului ! Era cât p'aci să mă las convins de subtilul 
argument pus în faţă. Dar după ce - retras într'un 
ungher - am reflectat puţintel mai în fondul chestiu-
nii ; după ce am analizat niţel şi partea psihologică a 
lucrurilor şi oamenilor; ascultând conversaţi-de pre
zent şi viitor- pe stradă şi în familie; la ceaiuri fie„ 
şi dansante ; trăgând cu urechia în tren, tramvai şi 
autobus-peste tot şi dela toţi-am auzit: dela liceu, 
în liceu, merg la liceu, liceu" ... liceu ..... ; mi-am dat sea
ma că acei cari au scontat efectele bune ale acestei 
schimbări de titulatură, a unor şcoli practice, au comis 
acel «eror fundamentalis•. Ia care-desigur-poate nici 
nu s'au gândit! In concluzie deci - şi logic şi real -
nu dragostea de această meserie, nu identificarea cu 
însăşi cariera, ij îmboldeşte pe tinerii noştri să urmeze 
o astfel de şcoală, ci titlul de nobletă, blazonul liceu-
lui îi atrage ! ? Aceasta să fie oare?!

Vasăzică, titulatura de cLiceu• e mai mult o mo• 
meală, cu care prinzi pe cei ce nu cu dragoste. în sine 
şi cu plăcere ar frecventa aceste şcoli!?. 

Aceşti liceeni, sau liceene (sic) de şcoală practică, 
abia de acum încolo nu se vor mai alipi carierelor, 
pentru care au învăţat. Aşa-i mentalitatea L 

Cum să se coboare un astfel de absolvent (absol
ventă) din olimpul liceului în beciul prăvăliei ; cum să 
stea la masa de croială, ori la ciocan şi nicovală ? 
Cum să le mai ardă absolvenţilor de licee, sau gimnazii 
textile, (căci avem şi de acestea la Cisnădie!) să în
toarcă 'ncet suveica, ori să scuture covorul, când dânşii 
au terminat liceul ? Ori aceasta înseamnă - aşa-i men
talitatea tineretului de azi, susţinută şi din partea fa
miliei şi a majorităţii publicului - că trebue (musai) să „ 

mergi mai departe, să te faci cdomn•: funcţionar, de• 
putat, ministru, mă rog, orice, numai meseria învăţată 
să n'o exercitezi. 
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Absolventul unui astfel de liceu se cuvine a urma 
Academia, Universitatea şi alte şcoli înalte, iar regi
strele de contabilitate dublă să le poarte cine o vrea. 
Iată cum se naşte pofta ! 

Iată cum, prin însăşi această «schimbare la faţă. 
a acestor şcoli practice şi de specializare, mai mult 
s'a stricat, decât s'a câştigat, în vederea creerii viitoa
rei noastre clase de meşteşugari şi liberi profesionişti : 
comercianţi, contabili, electricieni etc. anume pregătiţi 
pentru aceste nobile îndeletniciri Absolventii aceştia, 
mai mult ta în trecut, vor da buzna la bugetul Statului. 

Din păcate, .noi Românii n'am ajuns încă să con
binăm, în mod fericit, teoria cu practica. N'am ajuns 
încă să cinstim, după cum se cuvine, şi alte preocu
par1, m afară de funcţiile publice. Nici astăzi nu am 
scăpat încă de zodiacul în care «Românul se naşte 
funcţionar şi moare pensionar» l Din acest punct de 
vedere,- durere-suntem încă unilaterali, trăind tot sub 
vechia deviză: «Sau Caesar, sau nimic I•. Numai că 
nu toţi pot fi •CAESARI •, iar a fi «nimica»-i rău şi 
pentru individ în parte şi pentru neam în general !.

Aşa încât o soluţie a acestei grave probleme, de 
ordin social şi naţional se impune a fi găsită şi ur
mată - dar una sinceră şi limpede, nu falşă şi dul
ceagă - ca să se poată forma adevărata burghezit! 
românească, fără de care o naţiune, în actualele îm
prejurări... şi niciodată -n'a avut viabilitate, nid tărie I 

Clasa de mijloc, clasa producătoare ne lipseşte, ea 
trebue înfăptuită nu cu momeli şi titulaturi, ci una con
ştientă şi viguroasă, care să primească fără tremurici 
realitatea în faţă. «Mijlocaşii» trebue antrenaţi şi puşi 
la locul lor, căci în „matchul social" dânşii echilibrează 
extremele, care vecinic se ciocnesc !

Dar pentru aceasta ne trebuie o educaţie în sen
sul acesta-începând dela cele mai umile cătune-cu 
prE;otul şi Invăţăforul, până la cele mai înalte foruri, 
toţi să fim pătrunşi de acest adevăr şi să lucrăm în 
direcfia aceasta. 

Clasa aceasta de cetăţeni muncitori, să n'o sedu
cem -dela început-pe căi greşite, prin concepţii falşe 
despre menirea şi rostul ei în stat şi societate, ci pre
gătindu-i pentru viaţă, să-i dedăm pe şcolari_:cu mo-
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desfia, munca şi sobrietatea: calitătile esenţiale ale u. 
nei burghezii conştientă de fiinţa sa. 

Cu intitulări de soiul celor arătate mai sus, mea 
nu am creiat o clasă de mijloc demnă ; ba, mai rău, 
am săpat o prăpastie periculoasă între locuitorii acestei 
fări, îngroşind rândurile dJsrădăcinaţilor pl�beţ. 

Deci, mergi Ia şcoala, elevule, ce vrei dm toata 
inima să înveţi o meserie practică, iar liceul, cu al 
său nume, lasă-l şi pe mai departe, teoriticienilor ! ! ·

Prof. Gr. Someşanu-Constanfa. 

�� 

Gânduri dela inare. 
Le-am primit în clipe de profundă linfşt'! sufle:

tească. Nici o frământare diabolică. Privesc dzn stepa
spre mare, pe care, în fiecare dimineaţă senină şi
calmă, o văd ca o tipsie de argint, în care Apolo se
oglindeşte. Uite ma·rea ! O vezi! Avem şi noi aici un
fel de fata morgana. 

Şi marea m;:•a trimis gânduri. Gândurile sale,
simple, pentrucă ea în fond cu tot noianul său de
apă, e compusă dinfr'o simplă împletire de molecule.
Ei, da, .aşa este, însă această împletitură e sc�iţa
imensului romantism. care a mistuit şi pulverizat
atata energie umană. 

Eterna ispită. M'am ferit. Mi-a fost şi-mi este
frică şi nu cutez să primesc îmbrăţişarea sa. /mi
sunt prea vii, prea noi, prea aproape, înconsceven
ţele, violenţele precum şi înjusteţea sa� N'a fost
dreaptă cu nimeni, mai mult, n'a cruţat nimic şi din
egoismul ·său n'a depăşit nici un milimetru. Rectili
nie. Caracter, deşi înspăimântător, dar caracter.

ln plus, n'are sentimente, pentrucă, să fim drepţi
şi să recunoaştem, în fot trecutul său a rămas faţă
de oameni, indiferentă. I-am dat tot. Toată comoara
no-astră spirituală, Cu jertfe i-a.m smuls, i-am furat
multe taine. Cu Prometheu focul, AI"gonauţii, între
prinderea, creaţia, danaidele, butoiul fără fund sim
bolul circula/iei materiei în cosmos, Poseidon,

'l 
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Nereide, Sirene,- Amazoane, Vestale, focul sacru, 
colonii, civilizaţie şi îmblânzirea vastelor câmpuri 
barbare. 

Omul a depăşit de mult destinul său. Din sclav 
şi stăpânit, a devenit, prin cucerire şi luptă, liber şi 
stăpânitor. 

Tu, azi, dragă mare, te mulţumeşti din când în 
când să mistui câte un naiv, care crede că te poate 
măsura cu înnotul, sau câteodată să pedepseşti pe 
căpitanul care nu-i calm şi perseverent la cârma

monstrului de fier şi foc care te brăzdează ignorând 
pigmeii de altă dată. Oricum, recunoaşte. Te stăpâ
nim. Mici, dar suntem puternici. Ne-�i învăţat soli
daritatea, ne-ai dat ideal, creaţie, ne-ai pedepsit când 
n'am fost la datorie. Noi azi îţi facem poezii, scor
monim cenuşa stinsă a vieţii de altă dată, te iubim 
fiindcă eşti a noastră. 

Vom adăuga ceva la zestrea ta ? Puţin î/i vom 
putea da, fiindcă suntem puternici şi, dacă azi nu 
eşti o simplă baltă, uei fi mâine, C?nd urmaşii nu 
vor mai avea absolut nici distanţe, nici dimensiuni, 
iar noi vom fi lut obişnuit. 

Totuşi, iartă-mi pozitivismul care mi-a ucis poe
zia şi fantezia. Aşi admite orice jertfe pentruca să 
reîntorc tecutul, să am binele; dar la răscrucea cu 
indeciziile şi învolburările de azi, nu putem decât 
să aşteptăm limpezirea generală, pentruca să se 
poată semăna sămân/a lumii noi, cu filozofia şi 
valorile sale cari în întregime vor forma uriaşa plat
formă a adevăratei civilizaţii ce vine. 

Gânduri dela mare, fie din trecut, fie din pre
zent sau viitor, pe toate, le primesc cu drag, pen
trucă orice gând bun, e admirabil când e sincer şi 
curat. 

Un somn cu vise, la căpătâiu şopot de isvor, 
duhuri blânde şi bune, îngeri şi spirit de dreptate, 
atâta pot spune pentru oamenii ce trimit •Gânduri 
dela mare•. 

V. D. Galan Motoşeni.

8 

.. 

' 

De prin plaiuri dobrogene·� 
de M. Bonjug. 

M'a bucurat mult următoarea informaţie ce am cl
tit-o în ziarul ,,Credinţa", din J 3 Aprilie a. c. 

Io comuna Zebtl, din Judeţul Tulcea, ae conatrucşte 
o Jcoali monumentală, care va fi unica dintre ,coalele
rurale dln ţari, cuprinzând : clncJ ■ălJ de clasă de 14 I 7,
sală de 1pectaco!e, antreu in fată cu 6 bolţi ,t terasă, o
cancelarie pentru director Ji alta pentru invăţătorU Jcoa
lct, ateliere 1pccfalc pentru bieţi fi fete fi câte o camcrl
pentru păstrarea sculelor, bucătărie pentru 1:oala de me
naj cu cămară JI sufragerie pentru copHI 1ăraci, coridor
pe toată lungimea claselor, ială de festlvităţi pentru elevi
Jf alta pentru ,nvăţitorl, săli de dezbrăcare, pivniţă pen
tru director, mapazie de lemne. sală de dislrlbuţte elec
trtca etc.

La etaj Iocuinta directorului compuso din 5 camere, 
tală mare pentru bibliotecă şi muzeu etc. 

Adunarea fondurilor Ji subvenţiilor se face de către 
d. George Botez, directorul ,,oalei fi pre�edtntele comi
tetului Jcolar de conatructle.

M'a bucurat, cum am SPUI, această plăcută informa
ţie pentru mitu:, prin faptul ci, ca mt-a trezit amJnUri 
neJterae dln timpurile tdite in această comună, copil a
cum 55 de ani � mai târziu, începând din J 897, ca în
văţător-timp de 10 ani. 

Deşf locuiam cu plrlnţU mel ia aatul vecin Con
gaz, unde tata slujea ca preot, totuJI cele mai frumoaae 
amlatlrl le am din ZebiJ, când împlinind în l 883 - eta
tea de 8 ani, tata m' a dat la şoala din această comuni, 
căci pe aceea vreme - fiind curând după anexarea Do
brogei. nu se aflau ,coli româneJtl, de cât rar vrtn câte 
o camună mal iosemnati, cum erau Zcbllul cu tnvăll
torul normali1t atU!!ci de curând numit, D-tru NCţeacu,
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de fel de prin Coch{rlenl, fud. Constanţa. 
Iovătătorul Niţescu ml-a pua cel dintâlu abeceda

rul în mână, invitându-mă literi.le după nouile numiri 
pronunţând consunantele dlntr'o data cu vocala «â =

astfel: bâ, câ, dâ, etc. citind: câ a Jâ = cal, pâ o mâ 
= pom. 

Metoda de11gur Ideală., pe atunci, compar.1Uv cu 
buchUe vechi, dupa care îşi bătea capul şi bietul tata 
să mă'nveţe a citi şi nu reuşea cu nici un chip, căci,·,:� 
m1ntea mea crudă pe atunci, nu puteam pricepe, cum 
ae face că din caco-az-Hnde, 11 lasă cal, şi din piscoi
omU-mtslete, să scot{ pom : cu atât mai mult, cu cât 
tata voie, repede, repede să mă'nveţe pe lângă aceat 
fel de cetire chinezească şi memorizarea a o multime 
de rurăcluni ca : Mânca-vor 1ăracll, lmpărate cere■c 
Dumnezeul ael vecinic, deosebit de Tatăl nostru pe car� 
îl ■puneam şi în biserică de vreo 2 ani, tar Mânca-vor 
săracii pela pomeni, când mă lua tata cu dânsul : acum 
îmi cerea să-i apun în biserică şi crezul - eram 
abea de vre-o 9 ani şi î l-am spus de sft. Maria din 
Augu1t de l-am umplut de venin, căd deşi-I ştiam des
tul de bine acasă, în btserfoă l-am 1pu1 până la un loc 
şi deodată m'am oprit, căci nu mi-l aduceam aminte de 
loc din ce cauză şi chiar de mi-a amintit dascălul dtn 
strană, toţ n'am putut continua. Atunci, de ruşine, fac 
stânga 'mpre şi ţuştl pe uşă afară, uitându-mi şi căciula 
tn bilerică şi neoprindu-mă dtn goană de cât aca1ă. 
Atei făceam imprudenţa că Ia tntnbarea mamei dacă a 
meri bine crezu], i-am spus că a mers ca apa. Aflând 
tata şi aşa de1tul de supărat pe mine că am mai spus 
fi minciuni după ce am fugit din biserică cu crezul ne
isprăvit, ml•a tras o ba1toneală, de par'că o aimt şi a
cum, Noroc de învătatorul Nitescu care m'a scos din 
mâna lui, căci altfel era ,, mai ră�. Venise cu tata de 
la biserică fiind poftit la noi, ca aă aranjeze cu înscri-
erea mea Ia �coal11 din Zebll cu începerea noului an 
fColar, Rămăsese ca pe l Septembl'ie 1ă mă prezint la 
şcoala, Fiind gata cu tot ce-mi trebuia, intr'o Duminică 
cu vre.o două zile înainte de începerea ,:oalei, tata lu
ând-o şi pe mama, m'au dus cu căruţa noastră la Ze
bi.l, unde m'au lnst.tlat în gazdă la un fin al no1tru, 

ro 

Angel Mârza, om avut, a cărui gospodărie cuprindea 
vr' un hectar de loc, cu vie îo do1ul caaei f t ni,te nuci 
mari cum eu iacă nu văzu1em, apoi meri. pruni, perJ, 
:încărcaţi de fructt, de n se rupeau crengile, avea ,1 
stupi de albine în grădini. Mai târziu afla!u că mu1ţl 
din ZebllenJ aveau vil şi grădini la fel. 

Sat frumos era Zebil şi pe atunci, dar îocă acum? 
Pomana ce şt-a flcut-o Paşa turcesc cedând acest Joc 
din moşia sa, a făcut-o cu toală Inima, căci aşa 1e zice 
că Zebilul care însemnează pe turce,te pomană, a fost 
a,ezat pe o parte din mofl& unui Pafă care a dat-o de 
pomană satulvi. 

Pe partea de M. z. acest frumos sat eate Iacul Ba
badag, pltn pe atunci numai cu ca:nbulă, iar acum de 
când cu comunicarea cu bratul Dunărei Sf. Gheorghe, 
are din belşug tot felul de peşte. Kilogramul de cam
bulă pe atunci 1e vindea cu JO bani fi rare ori de se 
urca la J 5 bani. Pe partea de Nord se tnUnd vUle nu -
mite «CârHga» puae din îndemnul meu în acest loc po
trivlt pentru vU. 

lnafnte aveau vii fn ceair, care dau nlfte vinuri f. 
acre, pe când aceste produc un vin care rivalizeeză cu 
cel de Sarica �I NlcoHţel, 

Moş Marin Cartoafă, D-zeu să-l erte, un om înţe
lept, m'a ascultat ;t a pus întâi, tot după sfatul meu, a 
plantat el şt o pădurice cu oţetari daţl de mine, din cel 
din grădina ,coalei, de cad nu puteam scăpa, de mult 
ce se puiau. Spre răsărit e dealul numit Piatra luete şi 
terenurile agricole, în cari 1e află al fCoalil şi al bfse
ricti, câte l O hectare. Spre apus vine delul Roşu in care 
e1te o peşteră numită Gaura Zmeului, despre care se 
ztce că trece pe dedesubtul Zebiluluf, pe sub fundul la
cului Babadag şi a cet!ţH Heraclea, · de lângă satul Enl-
11la. Io anul l 904. profesorul de geografle Calmuskl de 
Ia ş:oala normală din Ga1afl venind tn excursie la Zebll 
cu mai mulţ elevi din ultimul an, printre cart �• fratele 
meu N, Bonjug-tnvăţltor fl el în comuna Regele Fer
dinand, fost deputat şi revizor şcolar al Jud. T uJcea şi 
care are aranjat în frumo1ul local de �coală ce pr/n 1tă
ruintal ui s' a clădit şt un muzeu cu mai multe sectiunl având 
obiecte felurite, tot de el colecţlonate) • vrut 1ă mă• 
aoare lungimea aceatel peşteri. Armaţi câţiva din nof cu 
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revolvere -pentru ori ce evcntualita_tc-fi cu o fr.lnrhfc.,.

cu lumânlri aprinse la tcava revolverului, am intrat nu 
cu putlnl frlcă, mal alea cu csre mă puaefu tn fruntea
Jirulul. După mfne venea preotul ■atului Simion Moro
zof, un prieten al meu dln coptllrfe - apof profesorul,
Calmuskl fi, Ia coadl, normaliJUI. 

(Va urma). 

"' ARTIŞTII MARII. 

Cunoscutul Jf mult pretuitul pktor Florian, care �a
bucurat de o deosebită admiratfe dln partea cuno1căto
rllor de artă, trăeJte în portul nostru. îndrăgostit de mare, 
locuind de câtlva ani to corăbioara lui, artiatlc amena
t ată cu 2 cabine confortabile, unde picteazl cele mat 
fr-umoaae tablourl marine. Pânzele lucrate de eJ repre
dnti frumuscti închegate cu c:!e1lvirJ(tă măcatrle pfetu
rală, lipsit de orice amănunt de prisos ff totodată stilul 
pur marin tn care 1unt cizelate ace1te tablouri curat ar
tlat1ce ale pictorului dobrogean. denotl fi forţă ,t matu
ritate a unui suflet de artist, care vrea fl răuşeşte sl 
facă pe 1pectatori aă se simtl legănati de valuri, ceeace 
el, artl•tul, a 1lmţtt când fi-a conceput opera aa pictu
rală. F erldt arliatul din mân• căruia Ies aaemenea ma
rine, clei marea eate un element neastâmplrat Ji ca
pricios ca o femee Ji e cu atât mat de admirat a
ce� care atăpăn'eate acea1tă amantă nebună, geloasă 
par că pe maeatrul care o posedă aub talentul artei ■ale.

I. 

Un creator de lucruri dalbe 
Cum te'n fioară valul lui I 
Cum râd în zare spume albe 
ln gura infinitului . . .

ln cuibul său de feerie 
Din cel mai rustic vas marin 
Iţi dă prilej de poezie 

' 

Făcând să uiţi al vie/ii chin. 

T. Cer.

12 

Marini de Florian 

._ 

ALIENAŢI MINTALI. 

E'n luna lui cuptor. Căldură, năbuşitoare. N adie 
nici o boare pe vânt şi frunzele pomilor stau nemiş-
cate par'că sunt de piatră. "

ln primărie, domnul secreter cască şi priveşte la 
pânza de păianjen ţesută într'un coif. Prin împrejurimi, 
s'aud caii tropotind în arii, sdrobind spicele ca să s'a • 
leagă grăunţele; iar gospodarii îi mai îndeamnă cu 
câte un chiot sau un pocnet de biciu. 

Ce bine-i să stai alene în primărie! Doar de a
ceea �•a făcut secretar. Dece să mai fie rob la munca 
câmpului ? N'a învăţat decât la şcoala primară ; dar ce 
are a face ? I se pare că toată lumea se uită după 
el şi-l admiră, iar fetele nu mai pot de dragul lui. 
Vorbă să fie, căci oamenii din sat râd când tt văd 
tăind câinilor frunză; iar fetele i-au scornit fel de fel 
de cântece cu împunsături. 

Apoi, acum el crede că ştie să vorbească mai bine, 
- ca târgoveţii. Spune câte una de se uită oamenii
miraţi le el, fiindcă nu-l înţeleg. Nici el nu prea înţe
lege cuvintele acestea noui şi sucite, dar este mândru
că le poate spune. Numai cu învăţătorul din sat nu sţ
prea împacă, fiindcă tot râde de el ; ba încă, odată i-a
făgăduit c'o să-i taie pofta să mai vorbească păsăreşte.

Ce-i pasă! Este secretar? Ce bine-i să stai aşa, 
lenevind în primărie! Numai un lucru îl nelinişteşte. 
Dela prefectură, a venit un ordin care spune : 

«/n douăzeci şi patru de ore, întocmiţi şi tri
meteţi un tablou amănunţit de foţi aliena/ii mintali 
din comună. De neexecutare, sunteţi răspunzători». 

Ei, asta-i asta I Ce sunt aceia c 1/ienaţi mintali c? 
De aşa ceva n'a mai auzit Pe cine să întrebe? Pri
marul e dus după treburi la oraş, iar notarul, având 
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concediu, nu-i nici el în comună. Cât despre moş Chi
riac, - ajutorul de primar, - la ce să-l mai întrebe? 
De unde să ştie acela, dacă nici el nu ştie ? Ar ră
mâne învăţătorul; dar cum să-l întrebe? Mândria lui 
par'că nu-l lasă. Ce să facă? factorul poştal mai s·tă 
doar câtva timp prin sat şi apoi pleac.ă la oficiul dir. 
comuna alăturată. Răspunsul trebue dat astăzi, căci 
factorul tocmai poimâine mai vine. Ce-o fi, o fi. 

Se scoală şi iese din primărie. Pleacă spre şcoală. 
II vede pe învăţător robotind prin grădină. 

- Bună ziua, domnule învăţător.
- Bună, Mirescule; dar ce vânt te-a adus pela

mine, căci nu te-am mai văzut de mult? 
- Aşi vrea să ştiu ce sunt aceia «aliniaţi min

tali•, fiindcă nu prea sunt lămurit. 
Invăţătorul se opreşte din lucru şi-l priveşte lung. 

Cum ai zis? 
- Aliniaţi mintt1li !

Unde ai văzut scris ?
Am auzit undeva.

- Apoi, nu se zice «Aliniaţi mintali-..
- Dar cum?
- Alienaţi mintali !
lnvăfătorului îi vine să râdă, dar se stăpâneşte'

Prin minte îi trece un gând năstruşnic. Venise vre
mea să-l lecuiască puţin pe domnul secretar şi-i tăl
măceşte vorbele pe dos : 

- Apoi, Mirescule, alienaţi mintali însemnează
oameni cuminţi, cinstiţi şi destoinicL 

- foarte mulţumesc, domnule învăţător. Cam aşa
ştiam şi eu ; dar nu eram sigur. 

Invăţătorul, fără să-şi trădeze zâmbetul, spusese 
acestea cu un ton convingător. 

Secratarul îşi ia rămas bun şi pleacă repede la 
primărie, mulţumit că în sfârşit ştie ce trebue. 

Ia o coală de hârtie, o liniază frumos şi începe 
să scrie titlul : 

« Tablou de aliniaţii mintali din comună-.. 
Pe cine să pună ? Ei, pe cine ! Pe primar, pe 

notar, pe proprietar, pe preot, pe învăţător, ba şi pe 
el însuşi; dar, stai că mai sunt: Stan, Ion, Vasile, Pe
tru, Stoian, moş Chiriac ... 

14 

Scrie domnul secretar un pomelnic întreg, în care 
sunt trecuţi vre-o treizeci de inşi. După aceea, face 
şi raportul cu care să înainteze ţ�bloul._ Trimite ap�i
vătăşelul să-l cheme pe moş Chmac, aJutorul de pri
mar. Bătrânul, lăsându- şi ari�, vine. 

- Uite, moş Chiriac, a sosit un ordin dela pre
fectură să trimitem grabnic un tablou de toţi oamenii 
mai de seamă din sat şi vreau să-l dau chiar acum 
cu poşta. Iscăleşte şi dumneata în locul primar�lui, 
c'am semnat şi eu! 

Moş Chiriac iscăleşte «pentru primar-. şi pleacă. 
Domnul secretar vâră tabloul şi raportul într'un 

plic, îl ştampilează, îi scrie adresa şi-l trece în con
dică. Tocmai atunci se întoarce din sat şi factorul 
poştal. Acesta iscăleşte în condică, ia plicul şi pleacă. 

După vre-o săptămână, vine un alt ordin dela 
prefectură, în care scrie : 

„Nicolae Mirescu, secretarul acelei comune, este 
îndepărtat din serviciu, fiind alienat mintal". 

I. Dumitrescu-Frasin.

Mama .... 
Nimic nu-i mai etern, decât ,mama> . Nimeni şi nimic 

nu• i mai bun, mai apropiat, mai sincer şi desinteresat ca : ma
ma. Gata la atătea jertfe, abnegatiuni şi privatii - pentru 
ai săi şi fericirea lor - cine poate fi altul, decâl: mama ?

Mama e întruchiparea binelui şi al frumosului i mama. 
e sinteza iubirii universale şi concretizarea genere, aceste, 
lumi. 

. . 

ln jurul ei. ca 'n jurul soarelui, se 'nvârtesc. c�1lalt1 sa-
teliţi ai microcosmului familiar. E� e centrul de g�av1tat! �ătr� 
care tind şi tot ea e centrifuza dm care se desprind atat1a ş1 
atâtia meteoriti în haosul acestei lumi. 

Şi încă de când aceasta ? � • Din toate veacurile_. ea ... mama a fost rnceputul ; prin 
ea s'a dat viată; cu ea şi prin ea s'a. per�etuat speci�; J?rin
ea suntem noi astăzi, .ceeace ne numim ş1 tot ea va f, ulhma 
suflare a acestui pămânl 

Tatăl şi-a făcut datoria - atunci - la 'nceput; a zis: 
15 
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•să fie• şi s'a făcut, dar, mama .... ea, a creiat. .. şi creiază mereu 
de-atunci şi până .'n veci. 

O, mamă, de ziua ta şi a copilului, ce-ti putem dori tie 
- noi copiii - neastâmpărafii tăi copii; ce-fi putem cere, de
cât, să ne ierti sburdălnicia, să ne ştergi lacrămile, să ne
vindeci rănile ... să ne primeşti şi să ne strângi la sânul tău
de mamă: cum ai mai făcut-o de-atâtea-ori şi totdeauna?

Ce altă recunoştintă mai vrei; cum să ti răsplătim, nu
mai singurul fapt, că ne-ai adus pe lum!, când - noi miti• 
teii - suntem prea slabi şi nu suntem în stare să 'otelegem, 
măcar, această tainică minune. Pentru noi aceastJ• i lumea; 
căci dacă n'am fi fost, nici universul nu exista pentru unii. Tu 
ne-ai dat viata; tu ne-ai deschis ochii - prin tine trăim noi, 
trăeşte lumea şi există Dumnezeu. 

Jn mâna ta eram ; puteai să ne sugrumi, să ne 'oeci ; 
puteai să•ti lepezi balastul grozavei tale dureri; dar n'ai fă· 
cut-o, nu! căci iubirea ta de mamă, ti-a copleşit durerea; dra• 
gostea ta imacullă s'a resfrânt asupra micutului tău îngeraş l 

Şi astăzi suntem! 
Te necăjim, te supărăm, suntem nevrednici ; facem mai 

mult rău, decât bine şi tu, o! mamă, ne lerti; ne pri
meşti, aşa precum suntem si 'n fiecare drac vezi: un înger I 

Aşa e mama; aceasta e iubirea cea mare şi fără seamăn! 
De aceea ori unde te duci, ori încotro te uiti, în tot lo

cul, vezi şi auzi acuvântuJ: mamă. Dela leagăn până la mor• 
mânt totdeauna strigi_. mamă I Primul cuvânt al noului nă
scut ei mama; pe patul suferinJii, �os de boală, chemi ajutor: 
mama-; în primejdie fiind, primul fipăt salvator e : mama; 
iar muribundul DJJ se poate despărti de această lume, fără să 
pronunte cuvântul: mamă! 

cO, mamă, dulce mamă, din negura de vremi, 
•Pe freamătul de frunze, la tine tu mă chemi ... •

căci şi dincolo de groapă - mama noastră vrea să· şi aibă şi 
în jurul ei să-şi vadă pe copiii săi I 

lată până unde merge iubirea de mamă şi aceasta n'o 
putem răsplăti - noi, copiii, - decât să facem şi noi la fel, 
la rândul nostru ! 

Aceasta de ziua mamei şi a copilului. 
Prof. <JR. SOMEŞEANU. 
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y Cântec dobrogean. 
Când pe aripi de furtună 
Dinspre mare vuet vine, 
Crezi că firea e nebună 
Mohorând zile senine, 

e jalnic ! 

Urlă marea cu turbare 
Spumegând spre tina rece, 
Haos negru este 'n zare 
Şi fior prin suflet trece, 

năvalnic. 

Apoi sgomotul se pierde 
Pe al zărilor cuprins, 
Şi sclipiri de val se vede, 
Căci tot soarele a învins . . .

e biruinţă! 

Dobrogene! Tu sub soare 
Iţi duci via/a de plugar 
Şi în cântecul de mare

De furtună n'ai habar . . .

şi ai credinfăl 

Soarele îţi dă tărie 
Să lucrezi glia cu mană 
Şi oricând a ta mândrie 
E origina romană -

şi speranţa ! 

Pe-ale Tomisului urme 
Sub a cerului cupolă, 
Se măreşte cu renume 
O frumoasă metropolă ... 

e Constanja! 

Titus Cergiu. 
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Steaua invierii. 

Peste tot, clocot de viatl noul, Plantele se arome1c ia 1buc
llitca sevei proaspete. gAiclc dcsmortitc mi1unl ia toate pltţilc, iar 
om-ul, sub impulsul •âorclui nlvalnic, par'cl iotinercitc fi ci. 

Noaptea iavicrii. 
Dela biserici, crcdioclo§ii ies purtând lumlolri apriaac 'o 

mliui. Gruputi.gruputi se rlspândesc pc strld şi -ca nişte licurici 
prin iotuncric,- luminiţilc pat'cl duc departe vestea biruioţH celui 
nciavios, 

Costea se 1t,ccoarl prin mulfimc fi o apuci tlslct. Deşi sti 
departe, ou.i rrlbit. Abia Plicştc, de nici ou simte unde calci. 

Se r1odcştc ... A fost un om &lrac i• a dus o viaţi aspri. 
1'1 lcrasc soarta de iotruc:hiparca visutilor lui'" Maria. Dat acum? 
Chiar ia noaptea aceasta se '0plioc1te anul de câod Maria ou mai 
este. Poporul spune el nu-i bioc ca cineva 11 moarl ia preajma 
învierii şi ci tocmai a1Ud i-a fost dat. 

Lui ou i.a rlmas decât copilaJul cu pir bllaiu. Câod ii pri• 
VCJtc, par'cl vede pc Maria. 

Tot mcrrlod iocct, gâodutile lui cuprind pc Nicuşor, care 
doarme dus a,um, ,u zâmbctisl pc buu, visând de atele Ji de mrcri, 

Dar acasl, ia pltuţu,I lui, Nicuior ioc:c�pc sl se mJştc. Se 
ridici, se frcacl Ia ochJ, se oUl la lampa aprind fi pria casl ... 

Io patol de allturi, mltuşa Aoa se ttezcite Ji ca, Copilo! 
o iotrcabl:

-cUnde-i tata?•
-•La biserici, puiule, S'a dus 11 iea '11aforl, clei mUoc-i

paştclc, Acum arc st viol,• 
Cu vorbi buni, mltuşa ii a,eui din nou iti pat. la urmi 

se culci Ji ca Ji adoatmc, 
lasă Nkuoor ou poate aµpi, Mâine-i paitclc? Vui, de a

ceea i.a adua tatl( slu un miel rrititcl cu lâna pc ci ... 
Mai de mult, tot la o alrbltoarc, i.a ados niitc juc:lrii fru

moaae, Atunci, a-farl era :tlpadl Ji copiii umblau cu steaua. Nu 
c,a tot p&Jtc? Acum dccc ou-i dpadl? Mâine trcbuc sl umble 
iar copili_ Arc Ji el o stea. la ficut-o atu.o_ci tatll slu - o stea 
micuţi ca fi ci,- al ac joace, sl cânte şi sâ facl ncb-:Soii cu ca 
prin c:asl. 

Nicuşor se dl bioiior jos dfo pat ca 1'0 caute, O gl1c1tc, 
Dar cântecul ii mai Jtic? Cum ou! L-ar cânta ci, illll•i cite 
tcam1. 11 n'o deştepte pc mltuşa Aoa, 

Cc •'aude? Poarta I Trebuc al fie tatll slu care se 'otoarcc 
f8 

dela biicricl. NiCt>iOr ÎJÎ ia atuua �i s'aJtUl în mijfocol camuU, 
rata par'cl de atac. 

Uşa ac drscbidc şi tatll iottl. Deodatl, Nicu,or mifcl steaua 
foi cca mJcl, suol clopoţeii şi, cu glasul lui argi_ntiu, iticcpc al 
cânte. Costea ac opreşte uimit şi privcitc la ci, Nicu,or ioaă câoti 
mereu. Mltu;a Ana, ttciitl din somn, se uitl fi ca miratl, 

Pc obrajii lui Costea se prdiOf doul lacrimi. lti ia copilul 
itl brate, ii mlnrâc ;i-l sltutl. 

lotr'ffo Uuiu, Costea a adormit cu Nicuior-pc genunchi. Io 
Tisul lui, Maria i s'aratl ar1tâodu-i copilul # iar Nicuior par'c:l 
tot ctotl mitclod mereu steaua,... steaua oldcjdii dia noaptea 
învierii. 

I. O. f'.

ln memerlam. 

t TROHIM CUZMICI. 
L• 14 Auruat 1937, în vara aceaata ae tmpllncJte 

un an dela moartea colcguluJ Trohim CuzmicJ, care a 
fost �vlţltor Ia Mihai Viteazu), fud. Con1tanta. 

r Fiul bltrânuluJ dobrogean MoJ 
Eflm Cuzmlcl, dln Năvodari� rl
posatul Trohim a fost un ■uf lct 
de om ales, un tnvăţitor con
;tiincios fJ un cctltean conJtlent 
de rolul pe care îl avea tn 10-
clctatc. lnchfn din toatl lnhn& cu 
tot regretul aceste rânduri. aceluia 
care era ,1 un marc Iubitor al 
Dobrogei pentru care începuse 
chiar al adune material, spre a 
face o monografie a ■atelor H
povcneiU de pc litoralul MlrU 
Negre. 

Dumnezeu al-I odthneaacl ln lumea drepţilor, pc 
cel care a flcut cinate corpului, activând de1intcrcut 
atât pentru premJlitldc cât ff pentru atdJeda ţirll. 

G. d. M.
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