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Vitrina literară 

de 

ZIUA APELOR 
Cârti cari evidenţiază atâl valoarea apelor noastre) cât 

şi cele mai frumoase povestiri din viata celor cari trăesc în 
mijlocul apelor, sunt descrise de cei mai mari scrHtori cari 
zugrăvesc paginile acestor volume cu măestrie ce absoarbe 
pe cititor făcându• l Sd trăiască chiar el însuş aceste pagini. 

I) ). Bart „peste Ocean".
2). ,. ., .,Schite Marine". 
3) . ., ., ,.Europolis". 
4) R. Kipliag „Marinari fără teamă".
5) A. Gerbault „Singur sh'ăbătând Atlanticul".
6). Gerard Walter „Marat".
7). B. Voineşti „Cu undiţa".
8). .. ., ., Tratat de pescuit".
9). Cotovu s. ,.Jocuri de apă ...
10. T. Buşnită „Cartea crescătorului de peşti"
Aceste cărţi le găsili atât la editurile respective cât şi

la Librăria Naţională Constanta Str. Carol No. 100. 
Citind aceste cărt i veti cunoaşte mai bine viata marina

rilor care înfruntă in tiecare minut moartea. 
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Sttlns lei:ace, cele uei elemente ale apilrirn 
nationale, aID1Ara de uscat, marino şi licro-nauuca. 
�unt conştient că 1n ziua cea mare a chemlrll, cu 
tot sufletul vor fl ln datorie. 

J\1. !S. Be�ele Carol U 

"Cheia mlntulril noucre esce drumul Dunlrti 
spre Marea Neagn1� 

M. liogiUnkeoa11 

Ziua apelor. 
Sărbătoarea apelor care datează de şapte ani, e menită 

a arăta în special tineretului importanta apelor noastre şi 
<iatoria de a le cunoaşte, a le iubi şi folosi; devenind astfel 
zi 1raditională în toate lo:alitatile de pe malul apelor. 

Din toate timpurile, din antichitate chiar, până azi, toate 
popoarele s'au luptat pentru stăpânirea apelor. 

Până şi cei mai primitivi oameni, chiar şi preistoricii, 
101 dela apă îşi aveau existenta hrana, h:giena şi adăpostul, 
Gangele, fluviul sfânt al indienilor, ne vorbeşte până azi de cultul 
apelor şi ca să nu mă pierd în noianul amintirilor istorice, 
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e destul să pomenesc că chiar primii noştrii slrămoşf, Oefii, 
înainte de a pleca la luptă, făceau jurămânl în fata apelor că 
nu se vor întoarce dela luptă decât victorioşi, Sorbind din 
valuri. se simteau mai puternici, fără teama mortii. 

Romanii au fost deasemeni iubitori de apă şi destoinld 
navigatori şi pe această mare, carE', ca o moştenire în linie 
d,eaptă, a râmas şi Marea Noastră, afară de faptul că şi în 
timpul lui Mircea, marea era a noastră, iar sub Ştefan era un 
mare lac moldovenesc. 

Toate apele noastre, în frunte cu Marea şi Dunărea, nu 
încetează a arăta ochilor şi mintii noastre numai posibilul 

Posibilul triplat în trei mari perspective şi anume: spi
ritual, economic şi mai ales national. 

Din punct de vedere etic-spiritual, apele au înălfat su
fletele artiştilor la sublim în toate timpurile şi la toate po
poarele ca şi la noi. 

I nspirati iluştrii ca Baudelaire, Pierre loti, Claude Fa
rrere, Paul Valery şi altii, iar la noi Eminescu, Alexandri 
Jean Bart din clasici şi chiar contimporani ca Gherghel. Săl: 
ceanu, Olaru şi pictori ca Ştiubei, Florian, Tarasov, Sârbu au 
avut ca motive prezente de inspiraţie Marea, cu toată bogăfia 
splendorilor ei poetice şi piduralE'. 

Trecând, dar peste desfătarea frumosului la realitătile 
practice trebue să recunoaştem că Marea şi Dunărea au fost 
pentru neamul nostru, un mijloc puternic de exlstertă şi con
tinuă afirmare şi desvolta,e economică cu un vădit rost in 
trecut. prezent şi viilor. 

cJocul apei nemărginite face din cei ce o stăpânesc pur
tători de viată nouă•. 

Prin aşezarea noastră geografică la gurile Dunării, cregelui 
fluviilor• (cum o numea Napoleon) şi lângă mare, noi românii 
suntem legati de ape mai mult decât ori ce neam vecin nouă 
şi tocmai de aceea trebue să formăm un tineret iubitor de 
ape, ca să-şi dea seama că: •granifa hotarelor pământului şi 
Marea liberă este imperativul nostru de prezent şi viitor•. 

Şi astăzi, ca şi eri, stăpânirea mărilor şi oceanelor în
seamnă stăpânirea pământului. Cauzele conflictelor interoa
tionale de azi, care s'au pronunfat atât de tragic Ia orizontul 
de vest al bătrânului nostru contir.ent, nu sunt altceva decât 
doriofa unei hegemonii fără rival. Ce darnic a fost creatorul 
cu noi când ne-a aşezat intre �drumul fără pulbere• al Du
nării şi Marea cea Mare, deschlzându-ne cea mai practicâ 
poartă prin care să ne vindem tot ce ne prisoseşte şi să ne 
aducem t.-:it ce ne lrebue, având astfel un drum deschis pe 
care putem umbla, transporta, pescui, privi şi munci cu spor 
pentru fericirea şi prosperitatea tării noastre. 

lncinşi de bătrâna Dunăre şi cu legănătoarea Mare in 
'fată, putem şpune că avem cei mai scumpi plămâni prin care 
• putem respira liberi întărindu-ne existent a economică.

Oe aceea Marea, care este regina apelor noastre şi Du-
:s 
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nârea-argintie, trebuesc iubite, cunoscute şi folosite de tinere
tul nostru, pentru binele, sănătatea şi bogătia scumpei noastre 
tări. Gândindu-ne la viitorul poporului nostru, trebue să ne 
îndreptăm grija prezentului, căire tineretul tării crescut azi sub 
directa oblăduire regească în spi"ilul cel nou de „Crediotă şi 
muncă pentru Ţară şi Rege". 

Apele au fost totdeauna păstrătoare de credinfă, căci 
între cer şi apă, omul devine sincer contemplător al naturii, 
operă a lui Dumnezeu, preţuind credinta până la rangul de 
virtute. 

E un imperativ deci să ajutăm tineretul ca să iubească 
şi să cunoască calea apelor, care t) ii face iscusit!, 2) if o
teleşte întărindu-i, 3) ii îmblânzeşte şi predispune spre a iubi 
frumosul, 4) ii face încrezători în ei, 5) le măreşte orizontul 
de concepjie, 6) ii face modeşti în fata elementelor naturii, 
fără trufie deşartă, 7) De asemenea tinerii devin iubitori de 
ştiinfă în fata imensitălii distantelor, 8) şi în liniştea pro
fundă a apelor ei devin senini, visători şi idealişti. 

Nu mai spun că pe calea apelor tineretul nostru si-ar 
putea cunoaşte lara aproape în mod gratuit, întărindu-şi 
muşchii şi plămânii, gustând totodată şi din farmecul răsări• 
turilor şi apusurilor poetice: astfel că apele nu numai că ne 
primenec aerul prin curenţii produşi, dar, ne înaltă şi spi
rilul spre artă, ne întăresc trupul prin diversele sporturi şi 
ne îmbogăjesc fara. 

Mai ales pe luciul mării noastre, aici la Constanta şi 
chiar in localitătile de pe malul apelor, n'ar trebui să existe 
s t  o l s t r  ă ie r e s c, care să n'aibă câteva bărci, astfel or
g:mizate ca din micii pui de străjeri marini să iasă mai târ
ziu marinari destoinici, legaţi prin educalie de ape; care să 
d,Jcă faima pavilionului nostru peste tărl şi mări. 

Ar fi de dorit chiar, ca străjerii marinari să facă o pre
militărie marină, în urma căreia să intre în marina regalcl, la 
timpul armatei cu oarecare avantaje de termer,, aşa fel ca 
toJi riveranii apelor să dea tot aportul lor efectiv, punând în 
valoare toate apele noastre, după importanta lor geografică 
şi după nevoile scumpei noastre tări şi mai ales după do• 
rinta iubitului nostru Suveran. 

Astăzi când ne mândrim pentru faptul că dela caicurile 
şi ceamurile turceşti pe Dunăre şi Mare, vedem cum motona
veJe noastre moderne străbat lumea şi grăesc pretutindeni 
drepturile noastre istorice şi legăturile noas1re cu aceste ape 
şi cu acest pământ; ne entuziasmăm şi simtim ca o mândrie 
nafionalcf. când pavilionul tricolor e purtat pe mări străine, 
prilej de multă încredere şi mult îndemn de a iubi, de a in
curaja şi respecta tot ce e bun şi de folos patriei din ceeace ne 
înfrăteşte cu apele. 

Tfneretul dobrogean trebue să stăpânească apele des• 
voltându-se în cultul tuturor sporturilor acuatke, invătând la 
perfecJle înotul, vâslitul, vele, ş. a. Tot azi erect că este o fe• 
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ricilă ocazie de a ruga pe ioallii conducători ai navelor noas
tre din pori, ca de câte ori ies în largul mării să ne ia şi 
pe noi străjerii cu ei, astfel că orice străjer marinar să poată 
spune: nu numai că ştiu să inol, să conduc o bărcufă, dar 
am fost şi în larg de mare pe un vapor român ... şi numai a . 
tunci să aibă dreptul să poarte pe stradă sau la paradă bE· 
reta de marinar. 

Să li se pună tinerilor străjeri la dispozitie bărcufe, la 
toate plăjile, şi nu numai intr'o tabără, în care nu pot încă• 
pea niciodată toti, căci străjeria ma1ioă trebue să fie un pro
gres efectiv în noul ritm de viată sportiv-străjerească, o vred• 
nică tălmăcire prin reala înfăptuire a gândurilo1 bune şi a 
prevederilor pe care zi de zi şi an de an, M S. Regele Ma

rele nostru Străjer le manifestă atât de puternic pentru bi
nele şi prosperitatea tineretului nostru, printr'o aplicare pe
dagogică a imperativului vremii. 

Straja Mării din Straja Ţării va fi totdeauna o apă şi 
un pământ cu toate dorinJele şi superioarele intentiunl ale 
Marelui Nostru Străjer şi Marinar, căruia ii dorim şi c1zi de 
ziua apelor ca întotdeauna sănătate şi spor la toate; iar vouă, 
iubiti străjeri, vă doresc din tot sufletul meu o cât mai mare 
posibilitate de a vă manifesta cu tot aportul ce-l puteti da 
pe calea apelor cu ajutorul celor ce ne vor putea intelege şi 
ajuta. 

Sănătate, 
T. Cergău
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Ţărm alb 

Ţărm alb. Şi albastrul visului ţâşnea 
Din noi, un imn, peste uşorul viu-talaz; 
l:)escinsă, nudă, din hamaca-i de atlaz, 
Domniţa nopţii 'n vrej, suav $e răsucea 
Pe crinii pieptului de spume, văpăios. 

Dece beţia plescăitului de ape 
Şi-a trâmbiţat în noi fierbinte coardă, 
Cu mlădieri de lubric dans de clape? 
O, cum svâcnea de cânt uimitul albatros! 

Se lega 'n poveri de curcubee 
Pe hăul cu lehamete de hoardă 
Ce se 'ncleşta cu luna 'n frenetică maree. 

Şi albatrosul visului (fruct copt de nălucire) 
Acuma împăcat. 
Privea din împietritele, olimpiane stânci, 
Cum marea, ;os, sleită cupă de desmăţ, 
Rămase într·o molicomită clipocire 
Să-şi bucure în tainice adânc, 
Deliciu 'mpărătescului ospăţ. 

Aurel Dumitrescu 

,, 

'"' 

Farul. 
lnălfaf pe coasta unei mări, 
Pe un bloc de piatră s'a trezii 
Far străfulgerând în nesfăr�il, 
Când se stinge ziua'n depjrfări. 

Glas de clopot, vaere de aramă 
ln potop de neguri risipite, 
De def]arfe tânguios ii chiamâ, 
El mănunchiu de raze le trimite. 

Şi deodatâ'nlinderea pustie 
Se preft1ce'n aur şi rubin, 
Nopfi intregi de neaqrâ i;ijelie 
Se destramă'n ochiul lui senin. 

Mii de ochi pierduţi au plâns să vadă 
Raza lui in nesfârşilul gol, 
Dar, pe cheiu, cu graba-i dau ocol 
Şi cu toţii se ascund în radă, 

Se'nfrăfesc pe fărmuri la un loc, 
ln vârtej de patimi să se'ngroapt>, 
Numai el, in noapte, peste ape, 
/şi împarte inima de foc I 

GridoYe Siilceana 

MărI de v1s 

? 

lachlaare d-lui Titus Cer:liiu 

- Hai, suflete al meu, pe mările de vis,
Cu vânturi vagabonde pe 'nlinsele tăceri,
Spre tainice orizonturi -- închise 'n depărtări
Cu trista amintire a zilelor de ieri -.

ln cânh:I grav, destinul deschide 'n rasam 
Suava puritate-a plecărilor pe mări; 
Acolo - în chemare, imensul nesfârşit 
Coboară 'nctt şi calm spre ullimele ţări •.. 

Petre A. Butucea 

1 
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Scoica. 
liane azurii pe 'ntinsa mare 
Au răsarit vrăjite, ca 'n extaze, 
Din unde preschimbate 'n mii de vaze 
De, veşnic, ne 'n/eleasa depărtare. 

Şi horbote lucrate 'n fir de raze 
Plutesc in nestatornică aşezare: 
Un val grăbit, ajuns la /ărm, dispare 
ln pulbere arzătoare de topaze.

Din inăl/imea bolfei sclipitoare 
Cad jerbele culorilor de soare 
ln adâncimea apei fără pată. 

Doar pe nisip o scoică sidefată 

., 

ln labirintul ei, din gong mai sună 
Eterna prevestire de furtună! .. 

:.1 

Al, Gberghel 

Marină. 

Jnvafă par'că marea să vorbească. 
Silabe mici şi cioburi de cuvinte, 
ln stingăcia ei copilărească, 
O cicălesc in rîs ce de argint e. 

la piept fringindu•şi minile se roagă 
Pe valurf treerate de pămînt, 
Se supără apoi pe lumea 'ntreagă 
Şi aruncă toate cioburile 'n vînt. 

Şi iat o in picioare ină//ată 
Să 'nve/e mersul ca un prunc de singe. 
Păşeşte drept, se clatină de odată, 
Pe spate cade şi de ciudă plinge 

D. Olaru

) " 

Marea pentru 
• 

no,. 
Să lăsăm de o parte, pentru alJe disculii, expresia de

venită clişeu, ca şi ,,fară eaninamente agricolă", care sust111e 
ceva despre „plămânul tării". 

Mi se pare că dacă ne mărginim a afirma aceasta, nu fa
cem decât a repeta o lecfje învăţată pe de rost. 

Io felul acesta, vorbirea despre mare nu înseamnă ni
mic afară doar de pierdere de timp, 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Marea pentru noi este o problemă de gândire etno-po
litlcă. 

Ea înseamnă pentru noi, la începutul celui de al şapte
lea deceniu de stăpânire a tărmului pontic, prilej de revi
zuire severă a tot ceeace am înfăptuit la acest tărm şi de 
scrutare a celor ce cată să fie făcute de acum înainte. 

Ziua apelor să nu fie o sărbătoare. 
Ea va să fie soroc de judecată. 

Câti pescari români avem Id mare? Unde sunt corăbierii 
români? 

Unde este populatia românească trăitoare pe tărmul 
mării şi exercitând ocupatiuni în strânsă legătură cu marea, 
împânzind tot litoralul şi apele teritoriale româneşti, de la 
Ecrene şi pină la limanul Nistrului? 

Ne dăm oare îndestul seama că această lume maritimă 
românească lipseşte şi că etnfc suntem departe de a fi rea
lizat viata românească la mare? 

Este adică o problemă a românizării mării ce apartioe 
României. 

Această problemă nu o poate rezolva numai statul. 
Ea este a Naţiei. 
Şi la ea trebue să se gândească orice Român. 
Porni-vom oare odată şi odată, spre cucerirea acestei 

mări care ne chlamă ? 
ION NEICU 
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