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FRÂNGIUERLE: 

Nu e sărac cel ce n'are tată, 

ci e sărac cel ce n'are învăfătwă. 

Antim lvireanu. 

Exemplarul lei ,4, 
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ROD NOU 

TĂLMĂCIRI ... 

Oricine î11cearcă să se smulgă vieţii superfitlale 
şi să-şi cerceteze adâ11curi/e sufletului, îşi dă seamă cd 
aspiraţiunile adevărate, chemările fundamentale şi con
tinui sunt altele decât cele pe care le agită la supra
faţă. Toate ucestea se exprimă printr'o sete nepoto/iti 
după absolut, către aflarea lui se tndreaptă toate nă
zuinţele şi căutările neobosite ale omului. 

Pentrucă, aparţinând fntr'o egală măsură lutuiai 
şi duhului, având cehi de vultur şi aripi fragile de 
fluture, omul rămâne întotdeauna departe de obitctivul 
viziunii sale. Numai până la extaz,-şi nici acolo pe dep
lin,-n'a putut ajunge omul prin propriile sale puteri. O 

ascenziune integrală şi efectivă până la ţinta supremă 
a aspiraţiunilor sate, numai absolutul concretizat sub 
forma cea mai desăvârşită, -a persoanei lui Iisus-, 
ne-a învăţat şi ajutat s'o întreprindem cu /zbfindă, 

lntr'acet .Cuvântul trup s'a făcut• constă toată 
veracitatea şi valoarea educativă a doctrinei creştine, 
Creştinismul răspunde tuturor exigenţelor psihice ale or
ganismului moral. Prin aceasta, morala creştină are 11 
valoare educativă imcomparabilă. Astfel, exi,tă o per
fectă concordanţă intre învăţăturile creştine şi exigen
ţele intelectuale ale omului. Nu se sacrifică nimeni o 
idee decât dacă este singura adevărată. Dogmele sunt 
deci fundamentul doctrinei practice. 

Datoriile morale ale creştinului sunt poruncile de 
Dumneuu-abso/utul-garanţ/e supremă a caracterului 
lor universal obUgatoriu şi probă sigură de veracitate. 
Dumnezeu asigură eficacitatea, respectând totodată li
bertatea omului, fntrucât Dumnezeu viază ln tnsdşi inf>. 
ma conştiinţei morale, 

El ii este legea organică. Dumnezeu este la ori
gina actelor noastre cauză formală şi exemplară; trdeşte 

' ln noi sub forma de cauză eficientă, ajutându-ne să le 
îndepli11im; li  găsim deasemeni, la capăt ca sancţiune 
supremă a conduitei noastre, Speranţa, luminată de 
credinţă şi realizabilă pri11 iubire, devine pârghia pu
ternică a energiei noastre, transformând-o tn forţă cre
atoare. Dum11ezeul creştin există ca persoană vie şi ac
tivă, concretă-fn afară de noi şi în noi înşine. Este
transcendent şi imanent în ace/aş timp. 

Revela/ia obiectivă din cărţile sfinte şi din per
soana lui Hristos,-şi cea subiectivă din sufletul nostru, 
comunică omului eumini călăuzitoare pentru condurta sa. 

Sentimentul religios constitue pentru creştin moti
vul comun, inspira/ia identică şi constantă a actelor sale 
cele mai diverse, Creştinul raportă la Dumnezeu dato
riile cele mai neînsemnate ca şi hotărârile cele mai 
grave. De aceea, aceste datorii sunt universale şi pre
cise. Ele exprimă în formula lor absolută puncte de 
direcţiune constantâ a naturii umane. 

Omul fşi vrea acţiunea sa durată în etemitate. 
De aceea şi fundamentul intelectual al moralei sale tl 
vrea universal, etern, sigur, absolut Singur crevtinismul 
i-l poate da aşa. 

Dar ideea n'are o valoare imperativă, ci numai 
una indicativă. Pentru a deveni idee-forţă, trebue să se 
integreze tendinţe/or psihice afective. Numai aliindu-se 
unui sentiment pe care-l luminează şi dela care împru
mută fn schimb forţă, poate avea priză asupra voinţei. 
ln creştinism, gruparea sistematică a tuturor elemente
lor reprezentative ale dogmelor în jurul unei persoane 
vii şi concrete-Hristos�, provoacă în tendinţele noa. 

Biblioteca Județeană  „Ioan N. Roman” Constanța
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stre raţionale şi sensibile, înboldiri corespunzătoare, 
rnclinându-le spre acţiune. 

Credinţa vie în Iisus concentrează toate resursele 
sentimentale şi pasionale şi le grupează într' o massă 
compactă de energii spirituale. Persoana lui Iisus, apoi, 
realizând într'o formă obiectivă şi vie unirea intimă a 
umanităţii cu divinitatea prin iubire, oferă un preţios 
mijloc de eficacitate, care este imitarea /uî Dumnezeu. 

j__ Viaţa lui Iisus, a Sf. Fecioare şi a sfinţilor sunt in
\ terpretări umane ale vieţii divine; prin imitaţie pur în miş

care facultăţile emotive şi nctive ale creştinului. Incor
porarea vitală a realităţii divine în tendinţele noastre 
afective ne permite de a o experimentii. Această încor
porare nu este însă ,posibilă fără ca să posedăm în noi 
elemente supranaturale de dsimilare:,Şunt opera grafiei 
ivme. Vehiculele harului dlvin-sunt-1if. Taine. Fără ac

ţiunea divină şi efectele ei în noi, ţredinfa n' are forţă. 
Binele prezentat de morala creştină voinţei este 

destul de universal şi concret, pentru a răspunde ten
dmţei voluntare fundamentale,; fiind astfel capabil să 
explice toate actele de voinţă! ulterioare Ţendinfa fun
damentală a voinţei vizează. 1 Fiinţa absolută, sub as
pectul Binelui, neputănd pune limite voinţei, precum 
nici cunoaşterii. Dumnezeul creştin este acest absolut, 
Binele suprem, obiect al tendinţei fundamentale a voin
ţei, condiţie indispensabilă de eficacitate.-Dar obiectul 
voinţei trebue să fie pe lângă universal şi concret, Or, 
morala creştină o este viaţă, al cărei ideal s' a întrupat în 
Iisus, apostoli, sfinţi şi alte personalităţi creştine. Rolul <: 
creştinului se poate mărgini deci la acela de imitare. 
Este, prin aceasta, accesibil omului tn condiţiile imper
fecte ale existentei terestre. 

Viaţa lui Iisus, tn deosebi, este realizarea perfec
tă a viefei ideale la picioarele Crucii şi în faţa mor
mântului Său-rămas gol prin Inviere, - t11văţăm că iu
birea alimentează sacrificiul şi că numai însângerând 
printre spinii Calvarului înfloreşte bucuria unei rodiri 
noui: Invierea,-ascenziunea noastră pe culmile de slavă 
ale spiritualităţii ideu/e. 

Sacrificiul lui Iisus pe Cruce stabileşte definitiv 
adevărul, că drumul la desăvârşire trece neapdrat prin 
Go/gota sacrificiului, după ce şi-a luat ca punct de 
plecare şi însoţitoare iubirea. Iar Invierea este garanţifi),/l' 
izbânzii tn opera aceasta· de creaţie a fiinţei noastre 
duhovniceşti. 

Este bucuria scopului atins. 
Prof. C. Pavel. 

SCRISOARE. 
Lui Bubuluzzl 

-Iţi aduci aminte?
Eri'I toamnă ? 
(Poate prima toamnă, cea din urmă poate)
Nu-fi aduci aminte? 
Parc'a fost, şi parcă n'a fost niciodată ••• 
Tu erai amanta, 
Eu eram amantul. 
Tu erai amanta slăvi/or concave, 
Eu eram amantul stelelor bolnave • 
• • . Şi era amurg .••
Sub metamorfoza viselor dospite 
Ne uitam cum curg 
Păsdr ile albe căire zări cernite, 
Şi cum, vestejite, 
Frunzele desprinse de pe crengi deşarte 
Jn11ânaJl cu vântul prohodiri de moarte. 

' 
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-Nu-ţi aduci aminte? 
Noi le ascultam -
Şi credeam că, poate,
Dorurile toate 

,Rod Nou• 

lnlr'o zi târzie, or să bată'n geam: 
Şi la mine, 
Şi la tine .•• 
Apoi ne-am perdut 
Şi de cei puţini 
Ce mai lânceziau uitaţi prin grădini
Şi printr'un sărut 
Ne-am legat pe veci: 
Eu de line, 
Tu de mine ... 
Şi venise noaptea. 
Şi cu;,, eră noapte, stol de lilieci 
Ne ţeseau povestea fără de cuvinte 
Şi-o purtau pe aripi stacojii şi grele 
Cum purtai tu mâna pe genele mele 
-Nu-ţi aduci aminte?
Parc'a fost şi parca n'a fost niciodată,
Când, ucişi de dorul dragostei eterne, 
Coboram spre casă ca două lanterne 
Ce-şi .Purtau feştila neîntruchipării: 
Când prin miezul nopţii, când pe al cărării. 
-Nu-ţi aduci aminte? 
Eu eram amantul, 
Tu erai amanta . 
. • Şi era $i toamnă, 
Şi era şi noapte . .• 

3 

-Poate-prin-biserici, diavoli, deşimu inetanii coapte ••• 
�Eu mi-ad�c aminte. ' 
Tu nu-fi mai aduci? 
... Când am vrut 111 despărţire, să ne spunemi treicuvinte, 
Nu ne-am spus: ,,Unde te duci?• 
Ci aşa: -

� Ce ţi-a venit ţie, 
Ce mi-a venit mie, 
Că ne-am spus: ,Adio/" 
Şi ne-am despărţit . •• 
Eu m'am dus pe urmă-acasă. 
( Tu unde te-ai dus ? ) 
Şi mi-am pus la suflet doliu, 
( Şi tu ce ţi-ai pu's?) 
... Nu-/i aduci aminte. , ? 

? ? 

Şi eu am fost student! 
Radu s' a bărbierit. Ş,' a pus gulerul, papi

onul şi'a mai dat cu pieptenele odată prin 
p�r, s'a uitat iarăşi tn oglinda, apoi s'a întors 
spre Lily: 

-De data asta mă dur.• 
-Lasă-mă, nu te mai cred ! De cănd tot

te duci ... " 
-Imi pare răul Cănd Iţi spun eu. Atunci 

a !ost alta ceva. Ştii că mi s'a agăţat haina 
de cuiul acela ... dar acuma mă duc: sunt la 
uşă, !mi iau o poziţie dreaptă, privesc de sus 
şi'ntreb , D· l Director al tc3trului este aici?:_ 
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.oa• Dacă-mi răspunde aşa, intru lnăuntru 
fac un compliment, tmi iau iar poziţia de 
din'nainte, fac doi paşi, dau măna şi mă reco
mand: .Radu Bănăţeanu, bacalaureat• •• Ce do
riţi?• .o cerere de tnscriere la clasa de teat • 
ru a D-v.-bine tnţeles cu examen• . . . 

-Fugi I Sunt sigură că n'o să te ducii 
Sun I sigură.· 

-Nu ma cunoşti! ... Imf dau cuvântul că
mă duci . . .  Dar .. . pentru asta •. . ştii ... ca 
să iau un taxi .. . nu de alta, dar să nu mă 
cr�ada vre'un pierde vară . .. şi . .. 

-Ştiu, ştiu ... ceri iar parale
- .• J)acă se poate ... nu mult . . .• 
-Dar să te duci !
-Sigur frate, se poate •. Cand spun eu! • ... Pat"
Pa•.

Radu a plecat. N'a mai luat maşină, (Dece 
să Iacă risipă?) S'a Inta.lnit cu Fany. 

-Unde Radule?
-La Director."
-La Director acuma? p„ căldura ast;i?

Hai să mergem s1 ne racorim c'o bere I 
-Fugi dragă, lasa-ma să mă duc!• , 
-Eh! parca ... pe urmă n'ai timp. Prea eşt 

copleşit de căldura, ai sate lnviorezi puţin. 
-Mdf, Haide, dar repede, numai un şpriţ.• 
-5igur,. sigur!•

Au intrat tn b•)degă. Sau !ntâlnit c'un
alt grup care se .desmeticeau• şi ei de căl
dură. S'au lntălnit, s'au contopit, • Un şpriţ" I 
comandă Radu .•. ,O baterit" complectă Fany 
la urechea chelnerului. 

* 

Erau orele trei noaptea; cu toate acesteai f· 
nimeni dintre consumatorii particulari din bodP.
gă nu plecase. Radu convertit tn sfarşit că nu 
mai poate pleca la Director suit pe masă 
dirija corul chefliilor. Cantau cu toţii, cănta 
şi singur. Tocmai terminase ultimele măsuri 
ale unui căntec, cand, un domn bătrân dela 
o masa din fund, cu lacrimi ln ochi, cu sufle
tul plin, se apropie de prupul lor şi plin de
entuziasm exclamă tare sa fie auzit de toţi:
.Şi eu am fost student!• ...

Sgomote, un .trăiască".:. Bun sosit . ..!!. •. 
. Domnul s'a tnbraţişat cu Radu şi plin de 
fericir.e l-a sărutat. Apoi suiţi amandoi pe 
masă, tnbrăţişaţi, cu paharele pline, au cantat: 
.Adio/ viaţă de student!• ... Domnul plângea. 
Ochii lui Radu erau uzi .. . 

. 

. . 

Intr'un târziu s'au liniştjt, Aşteptau 
să 'nceapă trecerea tramvaelor să se ducă 
acasă. Fostul student, bătrânul necunoscut, 
dormia cu capul pe masă, Pa.rea aşa de trist I.,. 
Visa poate.. .  La ce? .. . lşi retnviase !ncă 
_odata, numai o se�ra, întreaga tinenţel ... 
:O'ntrt:aga tinereţe .. , Radu cu părul sburlit, 

Biblioteca Județeană  „Ioan N. Roman” Constanța
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cu gulerul desordonat, tril.se§� la-_ Q:, !)!{l� P.� 
un chclt1er care moţăia şi, o.!t C!I_Yjnt� tnţri:: 
tăiate de sughituri t\ chinuiau„ Sll\ln_ţf.l�_gă..de 
un ceas: .Ştii,_ l)irectorr, .. Tejitru ... �u�ily .• 
bani ... Director ... Lily" .... , ..... 

Un tramvai gol trece.- c� vatma..nu!l som
noro�; s'a oprit ln staţie, 

S'au suit cu toţii. Au pornit. Jn, legăna• 
tul 11\ăcut al ve.hicului au adorJOih DPl\1'1Rililq 
nu. Se mµpc(a şi aici sa· lămure�Că) R� tafiar 
toi: ,Lily ... Teaţru .•. Cald ... bodegă, ..... , 

Dorin Moisescu. 

ZI SFÂNTA. 

Astăzi este ziua sffinlă 
Ziua mi/ti şi dreptăţi/, 
Astăzi Domnul va cuvântă, 
Sa sculai din groapa morţii 

A'nvial Chris/os cel Sffint, 
După-a-sa/� chinuri. 
lnvial-a p_e pământ, 
Domnul din seninuri. 

Bucuraţf-vă nor.oa<ie 
De pe marele prmâllt, 
Bucuraţivă azi toate 
Că'nviat-a mielul blănd. 

Lăsaji toate tn uitare: 
lfra, cearta, vic/esugul 
Şi gândiţi-vă departe. 
Dumnezeu croil'a drumul 

lndreptaf/-vă deci gânqu/ 
/nspre domnul lăudat 
Şi vestiţi dearfindul 
Că Cristos a tnvtall 

,:1ty Molsescu, 

Christos a tn'f ia,t. 
(Fragment>) 

Noaptea învierii ... Ceva misterios pluteş� 
le în aer. Doar �ântul, adie uşor şi clopotele 
bal, chemând la rugă pe credincjQŞj. 

Dinspre conac, o umbră aoboa(/I liniştit. 
La lumina palidă q_ lunii se poate. Q/J�erva 
mai bine. Acoperit cu o pelerină neagră, 
omul. arăta a fi fănăr, cu. nri�ir;eq, şj, gestul 
hotdr:ât, 

Pe marginea cărărei ce duce Spt!e, 1tgf 
unde să găseşte un lanţ de tufişuri dese. 

Printre tufişuri, doi ochi scănteietQr( şi 
pljni de ur.ă; urmăreau umflra. la(-Q şt. pe ea 
trecând prin faţa tufelor. O. mqµq, 1/1111i1T1/JJ.ă 
se ridif:ă, şi .se r e p e• z. i asupra 
umbrei,.. Omul căzu gemând la, pămânb. !şi 
per<fu cunoştinţa. 

Când se trezi desc.hise ochii cerc{h'jţQJi 
şi-i aţinti asunra. celui ce-l i,,ta�ase,, Cân4, ii 
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observă mai bine, se căzni să-şi aducă amin· 
te, unde a mai întâlnit el omul acesta. Tresări ... 

-.Ah! ... Da! ... e/ trebue să fie ... 
Celă/ai îl privea tot aşa de crud ca 

mai înainte. ln fine rupse tăcerea. Tuşi .. 
-.Hei, boierule-rânji el-mă mai cu.�oşti? .. , 

Cel doborât simţea că puterile-i slăbesc. 
lncercă să se ridice, dar simţi o ustură

tură la umărul stâng, îi se făcu roşu înain
tea ochilor şi căzu gemând pe spate. 

- .Stai, nenişorule:-continuă celălalt- nu
te grăbi, că te duci şi la plimbare, că par
curi sunt la oraş berechet! .• 

• Tot nu fi-ai adus aminte de mine? ...
Rănitul făcu semn uşor din cap, ca şi

când ar fi vrut să spue:-.Da, da, te cunosc! ... 
Puterile-I părăsiră complet. Noaptea ,şi 

ningea lintiţa stelelor . 
• 

După scurt timp îşi reveni. Gemea uşor, 
Pe cărarea alăturată se auzea zvon de 

glasuri şi răsete. lntoarse privirile într'acolo 
şi zări mai multe punctuleţe luminoase. Cău· 
tă să-şi amintească ce se întâmplase cu el:, 
Noaptea invierii.... Vasile ... /,1vitura . . dar de 
ce?! ... de ce?! ... 

-,,Da, da, avea dreptate Vasile când /'a 
/ovit,-râse amar: Hî, hî, hî, ... păi cine i-a 
stricat fericirea omului?-El!... căci el s' a 
căsătorit cu Anuţa, care era- în dragoste cu 
Vasile. 

--.Da, voiu muri chiar în noaptea când 
Iisus a înviat, Da se vor vedea, se vor 
căsători şi e/ ... el. .. va putrezi in pământ ... 

-,.Dar, viaţa mea ce-a fost mai mult de 
cât un chin? ... Bine, bine ca scap! ... 

" 

Glasurile se au;eaJ tot mai aproape, 
-,.Christos a înviat!" 
-,.Adevărat c'a înviat!" 

Cu o ultimă sforţare, şopti şi el ca un ecou; 
.:....cu 'adevărat a înviat!" -

W.Y.Slmlcel. 

Ştefan PeUcă. 
, Omul.--Valoarea operei poetice. 

Oenera\ia de azi nu dă aşa mare importanţă ace
lor oameni, care au trăit pu\in şi bine-înteles, au scris 
şi putin, 

. Desigur, aici vreau să mă refer numai la âCei 
oameni care au ocupat şi ocupă un loc, cât ar fi de 
mic, în istoria literaturei române. 

Şi acum să vedem ce glorie a geniului românesc 
a ascuns pământul! 

Ştefan Petică s'a născut în zi11a de 5 Octombrie 
1877, în satul Buceşti (jud Tecuci), ca fiu al răzeşu
lui Enache Fetică, care era întotdeauna gala să ia 
parte la or;ce protestare contra nedreptă\i111r. A jinut 
atât e,I cât şi mama poetului, ca fiul lor Ştefan să fie 

· purtat prin şcoli, începînd cu cea din Lieşti (sal lânJ!ă 
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Buceşti), unde Petică învătă cursul primar. După ce 
termină cursul primar, trecu la gimnaziul .o. A. Stur
za• din Tecuci şi mai tărziu, în 1893, a continuat li
ceul real • Nicolae Bălcescu• din Brăila. Bacalaureatul 
l-a luat la Bucure�ti în 1897. Dela această dată până 
aproape de sfârşitul vietii, ?etică îşi închină toate pu
terile sufletului său literaturei şi gazetării române. lncă, 
decând era elev, s'a aliat la mişcarea socialistă, de a
tunci, condusă de I. Nădejde şi V. O. Mortun. Nimeni 
nu bănuia pe atunci, înainte de 1896, că Petică va fi 
premergăh,rul poeziei nouă şi creatorul de mai târziu. 

Din 1898 a plecat la Bucureşti. fie atras de miş
carea socialistă, fie pentru aşi continua studiile univer
sitare. Poate şi pentru una şi pentru alta. Lipsa de mij
loace l-a obligat să intre, ca student, în redactii alături 
de alti tovarăşi, de unde însă n'a eşit înainte să fi fost 
răpus de boală, în primăvara anului 1904. Socialismul 
lui Petică s'a manifestat până în anul 1898. Deld aceas
tă dată, îl găsim în articolele pt,blicate, ca un natio
nalist luminat. Se Iace greşeală când se caută în opera 
lui poetică manifestări de credinte socialiste. 

In- opera lui Petică nu vom găsi nici elementul 
social, aşa cum era indicat de critica vremii (Gherea) 
şi nici pe cel cultural, indicat de altă directie critică 
(T. Moisescu), căci .socialul", cât şi .cu!turaluI•, Pe· 
tică le-a manifestat în articole şi studii de sociologie şi 
critică literară, rărr ânînd ca în poezie să exprime cu 
totul altceca şi anume subiectivitatea, avântul către ide
al, care au loc să ·se mişte liber în poezie, şi nu-le 
este locul de mişcare în articole de ştiintă obiectivă. 

; * 

ln ultimul timp a fost bibliotecar la Ministerul de 
Agricultură şi Domenii. lnvins de greutătile vietii, bol
nav, părăseşte flucureştii şi revine în primăvara anu
lui 1904 în satul Buceşti, unde sub privirea .caldă ,a 
părintilor săi, în ziua de 16 Oct. '1904, în etate de 27 
ani, îşi dă obştescul sfărşit. 1 

::i'a vorbit o clipă de moartea ziaristul Ştefan Pe
tică, nimic însă de poetul poemelor şi serenadelor. 

* • 

Acum după ce am văzut cine a fost St. Petică, să 
ne dăm seama şi de valoarea operei lui poetice. 

Ca să ne dăm se;ima de valoarea operei poetice 
a acestui poet, trebuie să tinem necontenit socoteala de 
d,)uă împrejurări; a) cât a trăit şi b) în ce• vreme a 
trăit. Douăzeci şi şapte de ani de viată, sunt-prea pu
tini pentru o carieră practică, d.ir mai ales pentru des
voltarea unei individualităti artistice şi într'o vreme în 
cari eminescianismul şi poporanismul sugrumau aproa
pe toate talentele şi tiranizau aproape toate conştiiotele. 

Tot în nccst timp, între anii 1898-1904, epocă 
în care a scris şi publicat Petică opera sa poetică, 
literatura noa�tră se găsea la o răscruce. Cei grupali 
în ju:ul revistei „Semănatorul'". încercau o directie nouă, 
cu tendinta de a pune literatura în servicul culturii na
ţionale şi politice, dând întietatea elementului tărănesc. 
Pentru � reuşi semănătoriştii au încercat să înobuşe 
mişcarea literară şi artistică simbolistă, produs al curen
telor venite din Franta. La semănătorişti s'au grupat 
folkloriştii şi poporanişlii, încât numărul s'a ridicat con
siderabil, lată de simboliştii izolaţi. Deci, lupta s'a dat 
cu forte neegale. Un premergator al simbolismului ro
mân a fost Şt. Petică. Poemele lui n'au avut cinstea 
să fie citite în saloanele din Bucureşti, acolo. unde 
moda de scurtă darată, cerea să se citească poezia 
ţărănească sau regionalistă, pe care desigur, între con
versaţiile franţuzeşti, era prea puţin înteleasă şi mai 
ales simţită. Abia după douăzeci de ani, în cazul nost
ru, aparea în judecata obiectivă poezia nouă pe care a 
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rep,eunlatlo' Petică, în timp ce· curentul semăn1!f6rul a 
rKfrfas•numai ca un curent'cultural, tlanslormat•a-poi-îil 
dtmagogie', pentru a fi pierdut în partidele corespllTl
zilRlare· ale' ţărănismului şi ale najionalismului politic. 

Gonseeventi principiuluf că opera şi individualitatea 
lil\\iflscriitoY' se rezumă în paginile sale cele mai scîn
teefi>ar _şt originale pe care le-a scris vom foileta vo· 
lân'lele de poeme: .Fecioară în Alt,• .CânteeuI'Toam
llel şi ,Serenade Demonice•. ft, ele se întrupează cele 
dotfă şi' singurele- aspecte ale talentulu; lui ŞI. Petică: 

Wsu1, p1 Realitatea· Poezia lui în prhnă tată,-muzieală, 
rlîefanoolieă şi· aproape vaporoasă şi'n care emoţia e 
llfftată şt gu'rili�ată, -cuprinde o poezie de interior şi de 
a'dAncuri 'sllfleteşti, într'un cuvânt, o poezie spiritualiza
tK; în oale domină visul,- pentru a de.veni, în a doua 
IM:ă) a·poetie mai aspră şi mai brutală şi'n care da
mlri�renlltaUa şi ooO'seahr în lata aceluiaş decor: via· 
1,;· ct,rl!pleetatlP cu a poezie mai rezumativă, mai sinte-
tl�şi'/i• care adesedri;. sentimentul e înlocuil prin idee 
� îffl§şurat' în simbol! A'.mbel!f pO'etii sprijinite pe ima
gini vii, plastice'; v"rzuale şi mai ales- surprinzătbare. 

Oe exemplu: Peste balconul de ghirlande 
T-e-ap/ecl şi stai pierd/Jt'n vis 
Ca o coloană de lumină 
lntr'un amurg de paradis, 

(Peioa•a în Alb pag. 30) 

Şi, acum să ne punem următoarea întrebare: cum 
a putut răsări această poezie în epoca eminescianisnw
lui şi a poporanismuiui?'-Ială miracolul şi valoarea poe
ziei lui Ştefan Petică. 

,l"e'cloara îtt· Aib•-pritnul volum de poeme-cup
rlîfde o poezie muticală, melancolică şi aproape vapo• 
roasă! 
Apune soarele pe dealuri 
In slava purpurie de stJnge 
ŞI rwulîtJndl adtl.nc din• valurt, 
Do/neşte.un,g/as- # paţ'o'ar plânge 
l)e simţi o caldă odiere 
1'rec{!nd pe fruntea ta curată 

€tt 11' d $(fa[ftă, care piere 
Sub lio/tlr Nit' fnttetote 
$ii) ştit /1(/./1 ruga mea senină, 
€a vltlit ,ropfi/bt1 de vară 
CdJ /te' lltalţll'n um/Jra tind 
fir OIQ/iul jl!rtfel/Jr de seară,,, •. 

(fecioară în Albi pag. 26) 

/ke:ffilll pbezle avem impresia că trellue· cilită·în
cet\ aproape suspin'ând: Ne sitnţim furaji întocmai cum 
îh· unele· stri de primăvartf sau de toamnă târzie, răpi
ţi' dl, gânduri şi' de tristeji nelămurite. Volumul .Fecioa· 
ra• îh' Alb" mal cuprinde unele poeme-foarte pupne
a1c!' cllror c'ontururi şi sentimentt, sunt mai reliefate, 
găstl'ahd· totuşi aceaşi muzicalitate a versului şi' acciaş 
i!!vor al ill1i11iraţtei, melancolia. 

ln sfârşit', ceeace- ritlică, în generai, valoarea vo
lilrilulul .Feclb:rra în Alb·", e continua- preocupare d� o 
ăthrosferă· sup·ertoară. Cu aceste rânduri am sfărşit' pri• 
ril:r fatll (Viku1' a· talentului lui St Peticlţ. 

.. . 

!arac(erlsttca acestul al doilea volum de poeme 
.l�ntetul' Toamnei' şi .Serenade Demonice•'-cores· 
minz1ttof fazei a dbua (realitateaf-e descrierea realită-
111 .fşa cum nl se lnfătişează de cele mai multe ori: 
g!llllll' � brutalj, e oboseala pe care o simţim în fata 
a-ce-slei re-alit'ilp, ln fala acelulaş decor, via!a: 
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Măret precum e•un rege tn, zile glorioase, 
Oraşul se'ncunună cu purpură şi aur: 
Pe turle ruginite, pe creştete de case 

9 

Şi albe capiteluri, brodate fn tort de aur •.• 
(Cântecul Toamnei, pa,g. 20) 

ln această poezie expresiile sunt mai aspre, une
ori prea aspre; valul acela vaporaş din melancolie e 
sfâşiat: muzicalitatea mlădioasă, adormitoare a versu
lui a dispărut; sentimentul e înlocuit prin idee; poezia 
e 1!1ai concentrată, mai rezumativă. 

O ceată fntunecată s'a oprit 
1 ăcuttt şi răs/eaţă la răscruce; 
Atât de greu fi cade fn asfinţit 
Tortura de-a nu şti'ncotro s'anuce. 

Cât fuse ziua goală s'a'llbuibat 
Cu cântece şi joc fn loc de pâine 
$i beattt dec plăcere a uitat 
De grija zilei groasnice de mâin�. 

(Serenade Demonice, pag: 32) 

Poezia de mai sus, citită cu aten\ie şi complec
tată cu fantazia, ne sugerează: nedumerirea, oboseala, 
teama pe care trebue să o simtă to\l aceia, �ari ani 
dearâmlul au petrecut, risipindu-şi nebuneşte energia şi 
avânturile tinere\ei. Şi acum câteva râ'nduri ca înclteiere. 

Ştefan Petică cu toate că a trăit numai d1mzeci 
şi şapte de ani şi într'o vreme în cari alte tendin\e şi 
outenle"lilerare-potrivnice talentului său-era a tot
stăpâhiloare, totuşi a reuşit să ne lase câte-va poeme 
de-o netăgaduită lrumuse\e, po0me îrT care noi stabilim 
începuturl1e poeziei nouă. 

Mihail G" Babeş 

ln noaptea lnvierii� 

S'a inserat şi rând pe rând 
Stelute, care luminând.' 
Vestesc o zi de săbătaare, 
S'aprind fn, ceruri /uoitoare. 

Răsună clopotul de aramă 
Din vechea turlă; şi el cheamă, 
In noaptea plină do tăcere 
Creştini pioşi la Inviere. 

Pe hudite, ca şi pe cale, 
Către biserica din ia/e, 
Păşesc copii şi cu bătrâni, 
Cu flori şi lumânări fn mâini, 

Far fn bisericuţa sfântă 
In a/rarul sfânt, se cântă 
D'un preot in noaptea divină: 
,,Creştini vertiţl de luaţi lumină[• 

Toţi iau lumina din lumină. 
Şi Sfântul Paşte şi se'nch'ină 
Apoi cu sufletul curat 
Ei strig, "Cristos a tnviatl" 

Mircea Mărdărescu 

Basm Dobrogean 

Toc . , , Toc , .. Hei, undeva atar 
!şi toacă'n toacă o rugă un pescar 
Să prindă mâine peşte în năvod, •. 
Toc,. , Toc •• , Şi bate toaca lângă po·d •• 
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Răspunde'arar din alte· porti: Toc .•. Toc ... 
Un sfânt uitat c'o traistă lângă foc. 
Un fiu de vânt c'o zână lân1i!i el. 
Toc ..• Toc .•. Şi bate toaca'ncetinel ... 
Ce basm să-ti spun; Pe toate le-am uitat 
ln jara toamnei iarăşi a tocat. 
Când o Domnită a clip;t din gene. 
Toca un Mag pe tărmuri dobrogene .. 
Toc ••. Toc ... Hei, ştiu eu cine a tocat? 
Un fiu de zână sau de împărat ! • 
O fi zărit luceferi în livadă 
Şi d'aia toacă noaptea, pe zăpadă .. . 

Toc ... Toc , .. Hei, toacă undeva arar 
Un fiu de împărat pentr'un pescar 
Să prindă mâine peşte în năvod 
Toc ... Toc ... Şi bate toaca lângă pod • 

Liuben Dumitru 

PEISAGIU 
E dimineată 
Soarele deşteptat din somn, dă semne de viată !. 
Raze sfioase încălzesc coama dealului din fată. 
Un plug se luptă cu pământul 
Dintrun covor singuratic, de brebenei, 
Presărat cu toporaşi se ridică aburi leneşi. 4 

. O ciocârlie brăzdează ca un glont aerul, îmbibai cu 

Carul scartaind coboară la vale. 
Un fluor răsună'n depărtări. 
E zi de primăvară.-

miros de sulfină. 

· Tlty Moisescu, 

OCHII TĂI. 
Ochil lăi emană fascinarea 
Sunt puternici ca magnetul, 
Sunl genuni adânci ca marea 
In care mă pierd cu încetul. 

lsvoare de ale amorului pline, 
ln care viu să-mi scald privirea, 
Şi inima să mi-o deschid, 
Să-li formeze din ea iubirea. 

ln ochi-li tari ca seninul 
Şi frumoşi ca două stele, 
Văd cum pâlpâie destinul, 
Fericit al vieti mele. 

IMAGINI ... 
Vin umbre reci ln noapte 
Să-mi turbure gândirea ••• 
Aud cuvinle'n şoapte ••. 
Să plec în miezul noplii, 
Când toată firea tace; 
Să plec să-mi caut pacel 
Şi iar îmi joacă'n fată 
Imagini ne'înţelese •• , 
Dar adevăruri �rude, 
Vin iar să mă'ntrlsteze: 

R. T. 

Pigmei ce•şi vând onoarea, 
Mişei ce bat cu bâta I 
Şi brute de tot felul 
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Ce în zadar fac umbră 
Bătrânului pământ. 

Răbdarea Ta Stăpâne 
E mare; însă mâine 
Când omeneas:a turmă 
Va li la judecată 
/n ziua de pe urmă 
Sfârşi-se-vor aceste 
Nelegiuri mârşave, 

Grozav va fi supliciul .... 

L. Georgescu 

'FRÂNTURI 

11 

Pământul dăduse tn clocot. Toate fetele 
satului se scă!dau mul\cmite ln jurul unei bărci. 
Puţin mai deplrte, băeţii, de prin clasele pri
mare>, se lăs�u şireţi la fund, ori priveau cu
rioşi acolo, unde parcă ti 'îndemna cineva din 
ei, l!nul mai răsărit făcu mana pa Inie şi le şopti: 

-Bă, eu ma duc la elt!
Porni pe furiş (văzuse el o poză cu hoţi

de mare) si pe negândite răsări ln mijlocul 
fetelor, care-l primiră: 

-Aoleo!
-Dracu!
-Leano, vinei
-Cine-fi' 
-Iote-I!
-Marnă!
Toate fugiră speriate către mal. Leana, 

• cea mai mai mare şi mai curagioasă (bătuse 
pe unul, care voise s'o tragă de păr, din dra• 
goste) luă din fundul apei o piatră, se ridica
în picio1re şi o svărli lnciudată:

-Fire ai, tu, să fiii
Celalte continuară cu darnicie; 
-Muciol
-La Domnul
-Zdreleol
-Ţicnitulel
-Te spui eu la nenea! 
O babă trecu lmpleticindu-se şi surăse

pierdută ln trecut: "Are cui semăna: Tot aşa 
era şi taica-sau, cănd flacaîarn lrnpreună. 

El parca nici n'auzea. De cum se ridica
se Leana tn picioare, rămăsese minunat, iar 
după ce i s'a luminat !aţa de o nouă şi dra� 
gă descoperire, a plecat grăbit să nimerească 
şi pe ceilalţi, cărora le părea rău, ca nu-s şi 
ei ra dansu1, Radu. 

-Ai vazut, ba? 
-An·?

Radu ti privi cam de sus şi le răspunse 
cu mândrie: 

-Are!
-CinP, lndrăsni unul să-l tragă de limba?
::-::Leana! 
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Lică ascultase cu iniina strâ:n11ă. Nu era 
,înfipt• (cu to1te că admira palăria lui .Ca
rol cel Indrasneţ"), d�r se duc('a cam des pe 
la verişoară-sa, Leana şi li pa.rea grozav de 
rău, când n'o vedea macar de zece_ ori pe 
zi, ori când vorbea de altcineva !n hţa lui. 
A:um strânse pumnii şi li ven;, aşa să-l ia 1„ 
bătăie pe Radu, dar ştiind sfârşitul !ncăerării, 
se răsbună punând pe altul 08ă i arate lui•: 

-Ce crezi , mă, că nu ţi-o fa�e unchiu?
-Ba ce, bă, tu crezi ca eu- sunt prost

să mă p_rjnza .. 
Gaşca se sparse, Lică plecă s'o vadă pe 

Leana, care-şi făcea de luc.ru pe prispă şi să 
mai vorbească. 

-Ce, mă, şi tu erai cu ăia?
-?! 
-Z\ mă Lica, tu l-ai tnvă-ţat pă Radu? 
:_Nu.
-Ne jucăm? 
-Ne jucăm. La Hia cu florile?
-La aia. Na hărtia, na creion şi scrie-mi 

tu mai lntâi. 
Lica luă pozitia, cum tl lnvaţase .Dom- ,'1 nu•,. ascultă şi tncepu sa aşteamă pe hartie, 

după vorba Leanii; 
-Trandafir!
- ... firi
-Lăcrămioara, Lalea, Crin, Garoafă,
- ..• oa-fa! 

W• -Cicoare şi nufăr!
-..• nu-far! 
-Acuma pune literele unde vrei tu: F,,D, I!., M, N, ... 
-N!
-R şi P!
- . .".şi P!
-Acuma tnti-eabă•mă şi scrie răspunsul

meu cum· ţi-am arătat. Na! ştii? 
'-Da. Pe cine iubeşti? ş, !şi simţi urec

hile roşindu-se. 
-Lacrămioara!
Lica scrie tn dreptul floarei nll,!Ilite: iu-

beşti şi continuă.' 
-Cine te iubeşte?
-Laleaua!
Adăogă şi el, cam nervos, d.n adăogă:

te iubeşte. Urma: 
--CiAe te simpatizează? 
-Crinul!
-!?e cine simpatizezi?
-Trandafirul!
-Cine te urăşte?
-Garoafa!
Pe cine urăşti?
-NufăEull
-Gata, a mai rămas doar .un-a. Citeste

să•ţi vezi isprava, zise Lică supătat. 
Leana celi: 

Trandalir, F ,.simpatizez.i 
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Lăcrămioara . D .. iubeşti 
Lalea.. R .. te iubeşte 
Crin11J.. M •. te simpatizează 
Garoafa„ N „te urăşte 
Cicoare?.. P „ 
Nufarul„ L .. tl urasti. 

-Vai, ia uite, .R" ma iubeştt!Cine-i cu
.R•, Lic:a? 

-Nu ştil', poate Radu, răspunse el cu
rautatt! 

-Radu?
-Da, Radu ala frumosu!
-Lasa, ma, nu fi prost, pe mucosu de

el? Hai, sa-ţi fac şi eu ţie! 
-Nu vreau. Plec. 
-Unde? 
-Sa ml joc! 
-Pai noi ce facem? 
-Nu-mi place jocu ăsta, ca mintei 
-Stai, ma Lica! 
-Nu stau, fetico! 
Ieşi pe poartă cu ochii 111 pămant, se im• 

piedica de o buturuga şi se depărta schiopa
tand. li venea sa plangă, nu de durere, ci de 
altaceva: avea el lntr'un colţişor al s•1fletului 
ceva pe care o lmpaturase cu grija şi o as� 
cunsese cu ganduri naive: prima lui dragoste, 
Leana. Ar fi vrut s'o smulgă din. piept şi s'o 
calce ln picioare, dar nu pute?. !şi lntca şi el 
durerea, cum lnţelese: r 

-Umbia după Radu? A dracului! Lasă
c'am s'o spun eu lu,•mchiu! Pa mine ma uraş
te ! Aşa? Mai merse caţi-va paşi simţi cum i 
se topesc cate-va lacrimi pe inimă. 

Se lntoarse -napoi cu un gand ce-i sv.�c
_;,, nea tâmplele: 

-Dacă a doua oară Radu o urăşte, iar
ea ţine la mine? 

T. TAR. 

CRONICA LITERARĂ. 

,,.A.urui Negru11 

C, Petrescu. 

DE şi .Aurul negru•. este continuarea ro
manului „Comoara regelui Dromichet" este 
deosebit ca acţiune. Eroul-căutator al aces
tei comori cumpăra un teren ln speranţa de 
a o găsi acolo, dar in loc de comoara cauta: 
tă gllscşte petrol sau ,,aur negru" cum li 
numeşte d. Petrescu. lmprejurul „Aurului neg• 
ru" se deslăsoara lntreaga acţiune ln care 
autorul ne Introduc.: lntr'un mod magistral 
prin prolog: 

In timpul unei ierni cumplite tri preajma 
Crăciunului vine, la o unica gară din Baragan. 
D•I ministru al comunicaţiilor Demetru Deme, 
trian, Dar trenurile sunt tnzăpezite şi aştep-
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tand d. ministru se tmprieteneşte cu şeful 
gării Vartolomeu Diaconu, faţă de care şi-a 
ascuns adevarata personalitate dindu-se drept 
un �vocal de a-l d-h:i ministru. V. Diaconu 
!şi exprima dorinţa de a li mutat I« Piscul
Voevodesei, o localitate petrolifera.

După dorinţă, V. Diaconu e mutat la 
Piscu\ Voevodesei unde toate terenurile petro, 
lifere sunt proprietatea lui Zaharia Duhu, un 
fost căutător de comori avand ca părtaşi pe 
bancherul Hagi lord,m şi pe inginerul Griţes
cu. Ministrul D. Demetrian trecut acum la 
departamentul industriei este forţat de guvern, 
care avea nevoe de un lmprumut tn străina
tate, să facă o lege prin care sa dea - voe 
capitaliştilor straini sa exploateze pttrolul 
Romaniei. Dar, advers?rii lui scot o broşura 
ce dovedeşte origina obscură a nevestii sale, 
care dealttel şi acum II lnşeala. şi li amenin
ţa că o vor raspandi to public. Demdrian 
este silit sa demisioneze. Totuşi legea e făcu• 
ta şi votată. Capitaliştii straini invadeaza 1n 
ţara. Şi la Piscul Voevodesei se aduc alte 
imta\ iţii, alt personal. Familia Diaconu s'a 
mai tmbogaţit. S'a angajat o profesoară parti
culară ptntru Nevasturica, fata lor. Prolesoa• 
ra se numeşte Ilenuţ�; e lata lui Alecu Toa, 
der Precup. un paz;tor de noaptt! la sonde. 
E lată draguţă şi iub, şte pe un lănăr Juncţio• 
nar, tot dt!13 sonde M,h„il Peciu:• Iler.uţa· Pre
cup e văzută pe strada de noul director al 
Intreprinderii pefrolifere, e Sir Regineld Gilb
fou, caruia li place. ln curand Mihai este tri
mis la tnvatatură de Domnul Director. Atras 
de studii M•h 1i o uita pe lienuţ3, E1 este 
luată ln căsătorie de Sir. Giblous tn casa 
căruia duce o viaţă chinuita. Satulă de viaţă 
pe care o duce cu acest om ursuz si rece 
care- nu ştie nici cel puţin romaneşte, ea se 
sinucide dandu-şi loc după ce s'a uns cu bei,. 
zina distilata cu aparatele noi spre a deveni 
.minera)• singurul cuvant i:are•I Interesa pe 
bărbatul ei. După caţiva ani petrolul din sanul 
pămantului s'a terminat. Streinii au plecat tn 
veşnica căutarea „aurului negru''. Piscul Voe• 
vodesei a devenit iar un sat mic, patriarhal, 
tn care si„gurui locuitor a rămăs Zaharia 
Duhu, Totul a înverzit gandacii dispăruţii iar 
co:oşii revin iar ln satul 1r1 care nu mai 
poposiseră de atăta -vrtme. Singur, Zaharia 
Duhu lnchide ochii ameţit de atata lumină 
bună şi lină, 

Perso�agiile sunt zugră�it� şi conturate 
cat se poatt! de bine: Zaharia Duhu, deşi bo
gat este desinteresat. Şi a dat seama că s'a 
tnbogaţit fără muncă şi ajută. cand este la 
Pari�, tntr'un mod Indirect pe boerul Boldur 
lluveanu dela care a cumparat terenurile - şi 
care acum e sărac. Nu e mandru, nu e aro-
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gant sta de vorbă cu orişice ţaran. E bun, 
e milos„ Ajuta pe V. Diaconu cand acesta e 
desnadăjduit de scăderea de.vizelor petrolifere 
pe care le cumpărase. Deşi bogat nu-i place 
să traiasca pe pisior larg, ci locueşte toi tn 
mica şi vechea lui casă din Piscul Voevode
sei. Din I inere\e e pasionat pc ntru studiul 
antichitaţi!or. Demetru D,metrian un om prea 
bun dar cu o voinţă prea slaba. II descura
jează orice obstacol al vieţii. 

Ilenuţa o fată lncrezatoare şi iubitoare 
care se resc mneaza cand viaţa--i este nesufe
rită pentru a lerici pe tatlil său dar la urmă 
se sinucide Vart6lomeu Diaconu un om visă
tor ce tinde spre o viaţa mai uşoara. Tot 
ceeace aude şi vede tşi tnchipue, Are o ima• 
ginaţie puternica. 

Tina, nevasta sa, o feme Invidioasă faţă 
de cei bogaţi mai ales faţă de Zaharia Duhu 
pe care-l consideră un bădaran. 

Alecu Teodor Precup tatăl Ilenuţei e un 
om maniac; poartă zece ceasuri prin buzuna
re, le tngrijeşte ca pe LOpiii lui: le şterge. E 
tncrezator: se bucură cand Sir Regineld Gil
bous li dă bani numai ca sa consimtă la că
sătorie ficei lui dar cand afli!. moartea ei arun
că cazanele ln aer şi omoara pe Gilbous du
pa ce Nevăstuica tntristata ti deschisese uşa 
al cil.rei secret americanu ii ştia dela Ilenuţa 
ln casa căreia avea voe să' intre.' 

Van den Vandei, noul inginer, e un om 
umblat prin lume şi cult. Se interesează de 
cultura poporului. Ia pe Ilenuţa ca să-l tnveţe 
limba romana. şi sa-i _arate proverbele roma
ne. Ii e simpatică simplicitatea ţaranească. Ii 
e simpJtic simplµI Zaharia Duhu ale carui 
cunoştinţe dtspre comoara regelui Dromichet. 
!şi dă seama de nenorocirea llenuţei şi nu op
reşte pe Precup să ril.sucească manerele de 
presiune deşi tşi da seoma de nerorocirea ce 
va urma. 

Horia Ţincocu e tipul adevăratului adver
sar politic sau ponte a unu patriot. Sebastian 
Luduş e tănărul inginEr interesat de studiile 
perfecţionate, cu aparate perfecţionate tn la· 
boratoare noi şi doreşte străini să intre ln 
ţara mai repede. 

Sir Reginald Gilbous e mnul pe care· nu 
mai interesul li conduce. De altfel e toarte 
şiret, lndepărtează pe Mihai trimitându-1 la 
studii. Ştie ca studiile li vor pasiona şi va 
părăsi pe llenuţa care descurajată se va că· 
sa tor I cu el. 

Mihai Teclu e tanarul pe care studiile 
ştiinţifice li pasioneaza ca pe orice tanăr de 
varstă lui. 

După
0 

cum' ved;m pe lângă o �cţiu�e bi• 
ne condusa romanul d-lui Petrescu cuprinde 
�i caractere bine conturate, 
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In acest roman d-l Petrescu reuşeste 111 
deajuns de bine să ne redea scene din �i�ţa 
politică, burgheză şi industrială. 

' 

Dupa pa re rea mea acest roman e o pu
t,,rnica za din lungul lanţ al frumoaselor ro
mane ce scrie şi va seri d. Cezar Petrescu. 

C. M.

Re.tiste Ziare Cirt i 
lnsemnări-anul III No. 16 .Mart Dorohoi 

Mărturisim din capul lo,u!ui ca, pana a
cuma ne-am tntalnlt cu paginele mo'.doveneşti 
ale „insemnarilor" despre care atata au vorbit 
zi.rele şi revistele de caµita1a. Ne bucură 
faptul ca ni se transmite cuvant lratesc din 
Moldova, nou.'.I, celor uitaţi de mult ln largul 
stepei dobrogene . .,lnsemnar," rr;erită to3tă 
atenţia. De trei am de cand apare ln slujba 
culturii a reuşit să-şi grupeze în jur-un cerc 
de intelectuali; să atraga condee talentate şi 
vr,'o câteva condee din capital�. Astltl, ulti
mul număr este aproape !ntreg lnchinat poe
tului I. Pillat: Iosuşi sarbatoritul scrie versuri 
cu miros de primăvara. Printre articolele ·.._1 
semnate de Ec. Furtuna, pro!. Enescu se lnt
rezăreşte sărguin'ţa dl'pusa de directorul ei. 
Din numărul acesta, reţinem poezia „Pădure" 
a poetului bucovinean Mircea Strtinul, din 
care citam o strofa din cauza lipsei de spaţiu: 

Stau în calea fiarelor şi-mi pare 
Că vânători doar pe mine mă ucid. 
Sunt frate bun cu lupu/, care 

Adoarme, având pe limbă gust amar de vid. 
ln rest, doua poezii închinate D-lui Pillaţ, 

epigrame, nuvele, etc. L� cwnicli, se recen- t' 
zează carţi din editura bucovineană „Icona1 •. 
,Suflet românesc" Anul li Febr.-Mart. Oradea 

Revista poetului El. G. Georgescu, aduce 
prinos literaturei un numar elegwt tipărit 
număr festiv. 

Afară de .Gand romanesc" dela Cluj, 
nici o al tă re.vista nu se prezintă aşa de es
tetic întocmita. 

Printre versurile şi proza animatorilor 
acestei reviste, och;uJ deosebeşte urme de 
pana bucureşteana - urme de cerneală con• 
sacrata de mu't litcraturei. Astld numarul tes• 
tiv, pe lăngă colaborările bunului director şi 
celorlalţi membri din com·tet, ca de Fxemplu 
St, Stanenct•-Buzău, Eug. Ceontea, H. Bătrănu 
descilrăm ici şi co'o slova scriitorului Radu 
Gyr, a lui E,,gen Relgis, versul lui Dem. 
Basarabeanu,-a lui C. St. CJzacu, versul lui 
Virgil Ghiorghiu langă psalmodierea lui Dimi• 
trie Cosma. 

. La .cronica" alături de .Destinul• D•lui 
Voiculescu se recrnzează cărţi ca 

0
Fim'n 

p2 Iru", , Apostol". etc. etc. 
La ,revistL • se recenzează revista 

bucureşteana 11Herald"
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Braşovul Literar 
anul III 15-16 Mart Braşov 

Retras de zgomotul internai al capitalei, 
trubadurul saloanelor bucureştene, D-l Cincinat 
Pavelescu scoate de trei ani, depunand an cu 
an o munca migaloasă şi costisitoare, revista 
.Braşovul literar•· 

Numărul ultim pe langă articolul, .Amin• 
tiri literari". scris de D -1 Cincinal Pavelescu, 
aduce proza şi versuri semnate de I. Focş�ne
anu, Gherghinescu V dnia, I. Valerian, Ecate
rina Pitiş, Ion Th. Ilca, Anderca, Smaranda 
Andricu, etc. La .Cronică" 5e recenzează: 
.Amvonul de Azur" al D-lui Gherghinescu 
Vania, .Casa-Thuringer" a lui Panait Istrati, 
• Fantana cu chipuri" a D-lui N. Davidescu
ş. a. O importanta dare de seamă cu privire la
,,Activitatea., ,.Ligi culturale" ştiri culturale
din Sibiu, Cluj, Timişoara.

Pământul 
Anul III-No. 62-93 17 Mart Călăraşi 

.Pamantul" este desigur cel mai bun ziar 
din cate ziare provinciale am lntălnit pană azi. 

După o activitate de trei ani pe tăram 
cultural, • Pamantul • a reuşit sa grupeze ln 
paginele lui p e aproape toţi intelectualii 
calarăşeni. 

Domnul Eugen Cialâc, redactorul acestui 
ziar, are deosebitul merit-de a fi numit cu 
adevărat unul dintre reformatorii presei pro
vinciale. Numărul de faţa aduce, ln afară de 
celelalte articole, poezii şi notiţe, rubrica 

•Vitrina" bogata şi bine scrisă. Juste şi
totodata interesante răspunsurile dela rublica 
.Rosturile publicaţiunilur de provincie" des
chisă de ziarul • Pamantul •. 

P unct e 
Anul I No. 1 Buzău, 

Este minuscula revista ce apare la Buzău, 
revistă ultramodernistli, şi cu un viitor stralucit, 

Cronos 

Am primit la Redacţie . 
• SATUL• -Anul IV-40 Martie Bucureşti
.PAMÂNTUL •--Anul lll-63 Martie Călăraşi
.Braşovul-literar" -• li l--15-16 Mart. Braşov
„Suflet-Românesc"-., ll-Febr-Mart. Oradea
.INSEMNARI" -.lll-16-Mart Dorohoi
.crainicul Cetăţii"-. ll-5-7 Burduieni-Suceava
.Zorile Romanaţutui• Vll-9-10 Celar Romanaţi
• Viaţa Satelor"·A11ul 11-1-2-Febr.- Corneşli• D-viţa
.Semănătorul" • lll 29-30 Mart Silistra 
.PUNCTE"-Anul--l - 1 Mart Buzău 
.START" -Anul--! -2 Oct. 1933 Braşov 
• Observatorul" - • -I -Ni 2 Mart. R.-Vâlcea
.PRESA" -Anul Vf-N• 113 Febr. Piteşti 
.ISGREV"-Anul I - 2 Martie Silistra 
„LUMINA"--Anul I - 2 Martie Silistra 
,,Gorjanul"--Anul 1934 -M 12-13-Târg. Jiu 

. 

• • 

Cu numărul de fală-deoarece nu suntem o re-
vistă de polemică-anuntăm întreruperea definitivă a 
polemicilor, oricare ar fi natura lor, 
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