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După patimi, vine învierea...
Soartea noastră a învăţătorilor, ori din care punct de vedere
am privi-o, este astăzi cât se poate de grea şi de tristă. Aceasta
o constatăm dureros cu toţii, zi de zi, ori încotro s'ar îndrepta
paşii noştri.
In prima linie noi învăţătorii români trebuie aşa zicând să
ne răsboim zilnic cu massele, încă destul de înapoiate ale popo
rului nostru, care numai după multe lupte şi opintiri de ale
noastre se lasă convinse şi câştigate pentru cauza şcoalei noastre
primare, în serviciul căreia ne-am înrolat de bună voie cu toţii.
Câte asalturi fi lupte continue nu trebue apoi să dăm şi
cu cealaltă pătură cultă a poporului nostru, care şi asăzi ne
priveşte aşa de peste umăr şi numai cu mare greutate ne ce
dează locul ce ni-se cuvine în societatea omeneeseă.
Ce să mai spun acum de celelalte mizerii recente, ca anu*
larea multor drepturi învăţătoreşfi, făurirea unor legi dăunătoare
intereselor învăţătorilor, salarii mizerabile şi multele nedreptăţi
comise cu achitarea gcestor salarii, etc, etc.
Da, avem motive puternice ca să strigăm tare pentruca să
ne audă ţara întreagă, că noi învăţătorii, fătnitorii sufletelor ce
tăţenilor, suntem persecutaţi şi desconsideraţi aităzi pe toată
linia, de către toţi şi foate, ca şi când noi am fi cauza prăpă
dului mare, care s'a abătut peste această nenorocită Ţară
Românească.
Cu toate £ ceste, zfc, că avem să ne luptăm zilnc cu atâ
tea lipsuri ş! greutăţi, totuşi r.u trebuie să re pieid m nădejdea
în triumful cauzei noastre sfinte. Aceasta cauză va triumfa mai
late de cum re-am aşteptă.
Trebuie însă să fim înainte de lo;:'e soiideri co <(.ţ i. Să
avem încredere deplină în oamenii şi corcîncătorii r/ştr, cari
au dovedit, că eu luptat în toate împrejurările pe iru apărarea
drepturilor şi revindecarea doleat ţelor noastre învăţătoreşti.
;
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Să ne sprijinim şi ajutăm reciproc unii pe alţii, în toate
împrejurările vieţii noastre. Să muncim cu sârguinţă în şcoală
şi afară de şcoală, fiind în acelaş tit?p adevărate modeîe de pur?
tare morală exemplară înaintea elevilor noştri şi a populaţiunii
din comună.
Să fim înarmaţi cu credinţa cea nestrămutată în Marele
nostru Premergător, Domnul lsus Christos, care a suferit nespus
de mult în viaţa-i sfântă; a pătimit chiar şi moarte, dar a treia
zi a înviat glorios din m o r ţ i . . .
Am suferit şi noi învăţătorii români şi vom mai suferi încă
fiindcă cariera asta de învăţător, la noi Ro nanii, în toate vremu
rile a fost cât se poate de spinoasă. Să fim însă cu toţii încre
dinţaţi pe deplin, că totuşi, după păumirile aceste ale noastre,
va veni odată şi ziua aceea a isbânzii finale, când ne vom pu
tea bucura de roadele câştigate prin luptele şi suferinţele noas
tre multe,

Şcoala şi viaţa
Aşa cum se presintă până acum, revista Asociaţiei noastre
nu constituie deloc un progres faţă de trecut, ci dimpotrivă. Nu
mică mi-a fost deci uimirea când, cu apariţia primului număr,
cetiam întt'o cronică din „Boabe de grâu" (a dlul Emanoil Bucuţa>
că „Şcoala şi viaţa* aminteşte întrucâtva răposata revistă
„Lamura".
Afirmaţia dlul Bucuţa mă duce vrând-nevrând la o com
paraţie între cele două publicaţiuni — „Lamura" şi .Şcoala şi
viaţa" — pe care o fac fără ieamă de înţeleaptă vorbă a fran
cezului: .comparaison n'est pas raison".
„Lamura" în anii săi de glorie (1922-23—24) când se în
titula modest revistă de cultură generală", prin colaborarea per
sonalităţilor culturale din toate unghiurile României mari ), ră
spundea fără 'ndoială pretenţiunilor noastre, ducând în căminul
uitatului învăţător sătesc câte o bucată literară aleasă, inedită,
alături de una de pedagogie sau critică socială; un îndemn la
x

1) I. Simionescu, I. Agârbiceanu, A. Cotruş, Cesar Petrescu, N. Iorga,
Nichifor Crainic, Lucian Blaga, Oh. D. Mugur, V. Voiculescu, AI. Busuioceahu,
Ion Nisipeanu, Isabels Sadoveanu, Ap. Culea, Lascarov-Moldovanu, etc.
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spinoasa muncă în ogorul culturii poporului, o informaţie asupra
mişcării culturale sau pedagogice din ţară şi străinătate, o evo
care din trecutul neamului şi a şcoalei româneşti, un crâmpeiu
de psihologie populară, — alături de articolul de padagogie şco
lară internă destinat pregătirii dascălului de azi şi de mâine.
11

Ori ce ne-a servit „Şcoala şi viaţa , în cei doi ani de apa
1

riţie ? In afară de unele îmbucurătoare excepţii ), numai articole
de cultură profesională. Plus discursurile rostite la Cameră de
către dl D . T . Toni. Această unilateralitate este dăunătoare, după
cum vom vedea atât cititorilor cât şi revistei însăşi. învăţătorul
nu este numai un debitant de noutăţi pedagogice cum vor unii
să-1 creadă; este mai întâi de toate un om cu nevoi şi gusturi ca
toţi ceilalţi oameni.
Iar tribuna unei importante asociaţii, cum e a noastră,
trebuie să se adreseze, prin conţinutul ei, nu numai învăţătorimii,
ci întregului public cărturar dela noi, faţă de care avem datoria
de a-1 câştiga pentru marea cauză a şcoalei populare româneşti.
Zadarnic tot sbuciumul nostru pentru ridicarea acestui aşe
zământ naţional, dacă nu vom obţine colaborarea atât de nece
sară între şcoală, societate şi familie.
Am văzut cum, atunci când „Lamura" a deviat dela pro

gramul său iniţial întitulându-se revistă de îndrumări pedagogice
— cum pare a fi „Şcoala şi viaţa"—soarta ei a fost pecetluită;
mult n'a mai putut-o duce. Pentru ce ? Pentrucă e foarte natural
ca un învăţător cu minime posibilităţi de plată, (care nu prea
poate abona multe) să prefere orice publicaţiune înaintea uneia
cu sterpe îndrumări, chiar când acele îndrumări sunt pedagogice,

*
De parte deci, de ceeace ar trebui să fie o revistă dela
centru a Învăţătorilor din România, „Şcoala şi viaţa" nu numai
că nu aduce aminte de „Lamură" (am eviiat aci comparaţia din
punctul de vedere al esteticei tiparului), dar nu vedem prin ni
mic justificat rostul acestei reviste de mare tiraj, câtă vreme nu
ţine să se deosebească prin nimic de revistele pedagogice
existente * ) .
1) Câteva articole semnate de d. d. Jean Bart, I. Simionescu, Consţ.
Kiriţescu. S Mehedinţi, Isabela Sadoveanu, etc.
2) Rev. Invăţătorimii române, Rev. gen. a înv., Şcoala şi familia de
mâine, Pentru inima copiilor, Revista şcolii, etc.
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Conducerea revistei asociaţiei noastre ar trebui să binevoiască a trage toate învăţămintele dintr'o comparaţie ca cea
mai de sus. Iată în rezumat aceste învăţăminte;
1. Revista noastră să aibă un sumar cât mai variat cu putinţă,
prin care să devie accesibilă oricărui educator, oricărui părinte,
oricărui misionar cultural, oricărui prieten al nouii educaţii, ori
cărui tânăr intelectual român. Deviza: colaborare între şcoală şi
familie, şcoală şi societate; legătură între şcoală şi viaţă.
2. Să fie o revistă care informează: asupra mişcărilor pepagogice, culturale, literare, artistice din ţară şi străinătate, cu
cronici despre congrese, conferinţe, expoziţii, cinema, radio, bi
blioteci, cercuri culturale, bibliografie, etc.
3. Revista să susţină cu foc şi sabie cele mai arzătoare
dintre revendicările noastre, fiind glasul cel mal autorizat al
nostru. Vor avea atunci revistele regionale posibilitatea dea evita
astfel de chestiuni pentru a aborda cele de cultură profesională,
mai mult, — şi ar fi bine aceasta, din cauză că glasul lor nu
prea ajunge de parte.
O asemenea revistă care ar avea drept titlu „Şcoala şi
viaţa", ar nărui indiferenţa sau antagonismul ce există între
Şcoala şi Viaţa românească.
Şi ar putea-o face cu atât mai mult, cu cât ne vine de acolo
din inima ţării, unde se pot avea toate posibilităţile de realizare,
putându-se ape/a cu uşurinţă la binevoitorul concurs al tuturor
oamenilor mari ai noştri.
Supunem aceste observaţiuni bunăvoinţei colegilor noş'ri,
în dorinţa de-a contribui cu ceva la organizarea revistei noasire
dela centru, pentru a nu mai ţine degeaba umbră pământului.
Saiitt Jérorae.

Din răbojul vremii
— Şcoală facultativă —
E ştiut că azi frecventarea şcoalei noastre primare dela sate,
a devenit aproape facultativă, cu toate repercursiunile obligativi
tăţii impuse de legile în vigoare. Şi aceasta la aparenţă ar părea
a fi un mare progres în domeniul şcolar, căci presupune o inaltă
concepţie Ia poporul nostru, despre şcoală când frecventarea ei,
a rămas la latitudinea elevului şi a părintelui său.
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Această înţelegere a ei, ar duce implicit Ia desfiinţarea obligativuăţli care este o tristă reminiscenţă a trecutului într'oţară
civilizai ă. România însă poate fi socotită o ţară originală, cu excepţiuni în direcţia aceasta unde se odihnesc la aceiaşi masă min
ciuna cu adevărul şl unde se văd contraste de felul aceleia, că
o şcoală poate să fie şi obligatorie şi în acelaş iircp şi faculta
tivă — ca şi cum în aceiaşi teacă ar încapă două săbii.
Ciudăţenii şi lacune de felul acesta, nu e de mirare că întâ nlm
în învăţământul primar, ştiind că ele sunt o stare patologică
de eficienţă generală în instituţiunile noastre de stat, cu nimic
stabil şi veşnic schimbătoare.
N e este dat a auzi adeseori aprecieri de felul acesta în
cercurile dăscălimii: „şcoala poporului", „apostolat", „ridicarea
ţăranului", „scăderea procentului de analfabeţi" care sună e
drept, frumos la ureche. Dar în ce constă ridicarea ţăranului când
situaţlunea lui morală şi materială nu s'a îmbunătăţit cu nimic ?
Dar unde este măcar speranţa pentru viitor, că aceasfă situaţiune
se va îndrepta, când şcoala noastră a rămas la aceleaşi mijloace sărăcăcioase de odinioară, şi importanţă ei, stă în coada tutu
ror preocupărilor românului începând cu cei de sus — guver
nanţii — şi sfârşind cu cei da jos — ţărănimea. Guvernul nu
găseşte fonduri din bugetul statului ca să plătească pe învăţători
şi vrea să-i arunce în cârca comunelor, iar când încercarea a
eşuat lovindu se de rezistenţa bravii învăţătorimi, şi de protestele
opiniei publice, caută o retragere rezervându şi dreptul „şicanei"
de a ne plăti măcar din Paşti în Crăciun. P e de altă parte, co
munele nu găsesc bani ca să provadă şcoalele cu toate cele ne
cesare. Ţăranul jăcmănit si redus Ia completă mizerie, caută să şi
înghită durerea privind cu neîncredere chiar şi pe cei mai apro
piaţi de el slujbaşi ai statului: învăţătorul şi preotul.
!

Iată cum, involuntar fie de politiciani, fis de guvernanţi, prin
greşeli de toată ziua făcute faţă de această ţărănime altădată
sănătoasă, s'a ajuns a o strica şi a-i sădi în suflet germenul ne
încrederii şi ca o urmare, o apreciere laxă a tuturor lucrurilor cu
compromisuri de felul acesta: Şcoala facultativă, într'o ţară cu
obligativitate, datorită interpretării prsa extinse a legilor şi re
spectului pentru ele, fapt care fatal duce ia anarcbie. Şi cum am
putea-o numi altfel, când legea deşi nu se respectă, nu i-o poţi
impune căci ar însemna să atentezi Ia însăşi existenţi lui forţându I să-şi dea copilul Ia şcoală, când el n'are ce mâneai C e
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puţin valorează în acesta libertatea individuală, când suntem subordonaţi sclaviei economice, devenind în acelaş timp şi stăpâni
si slugi! Cine ar putea să spună câţi dintre copiii satelor noas
tre rămân fără instrucţiunea elementară din cauza lipsei de: cărţi
îmbrăcăminte şi de cele mai adeseori, hrană. Ce cetăţeni vor fi
aceştia ? Se va vedea la alegeri t
liicolo, pământ fertil berechet, bogăţii naturale; dar nici o
valorii care şi nici o sforţare măcar de a eşi din impasul mizeriei
şi a igioranţei generale.
Şi noi, noi vrem să mergem alăturea cu apusul r - cum
spunea Dl Vladimir Ghidionescu într'o revistă streină *) — Când
süniem înapoia lor cu 100 de ani.
Mai trebue oare amintit de un Fichte care acum un secol
a ridicat poporul german din letargia în care se găsia prin „Conferenţele" sale, sau de un Pestalozzi, care în acelaş timp făcea
aceiaşi operă în Elveţia — când la noi se visează „selecţiunea
claselor după gradul de coeficienţă a inteligenţei copilului" ) —
în li.iip ce noi murim de foame!
2

Feiurdeni.

Gh. Racotzi

Undiţa sufletelor!...
S'ar părea — după titlu — că e un articol literar; mai Ia
vale î jsă, voiu arăta că e vorba de serbările şcolare, despre a
căror importantă s'a vorbit şi se mai vorbeşte încă, în cele 100
-şi mai bine de reviste dăscăleşti! Mă faresc deci de a mai ară
ta, cd-.ce au arătat alţii in nenumărate rânduri, Vreau însă, ca
să arăt o siiuaţ e reală, în care împrejurările m'au făcut, să miaduc aminte de astfel de „serbări".
in comuna, unde actualmente îmi îndeplinesc apostolatul,
s'au perindat dela „unire 'ncoace peste 7—8 învăţători. Se zice
învăţă ori, pentruca aşa îi numiau sătenii şi chiar superiorii îi
considerau astfel, în lipsa altor elemente. Adevărul era însă, că
sprospe nici u:ml n'avea diploma de capacitate, aşa că erau la
discreţia tuturor!
Un aici, altul înti'aită parte, o lună cine ştie unde, una pe
tt

1) Revista international de pedagogie, Colonia.
2) Revista Şcoala şi viaţa, an II. Dec. 1931, pag. 453.
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sălile Revizoratului sau Inspectoratului şcolar, pentrucă apoi iar
să mai poarte titlul de învăţător, pentru nu ştiu cât timp. Aceşti
semicolegi îşi făceau aşa cum puteau şi mai cu seamă cum cre
deau, datoria faţă de şcoală. Asta era însă un lucru ce pe să'ens
nu-i prea interesa, iar şefii n'aveau timp să 1 constate. Lucrul
grav era altul: „salariu mic, cheiiuell mari" 1
Nu puteau deci să şi echilibreze bugetul, ceiace făcea să
rămână mereu datori pe la x şi y. Când vedea sărmanul că nici
când n'are să mai poată plăti de unde a luat, îşi făcea bagajul
şi... te păzeşte! Venia altul, făcea asijderea!
Ş'acum o mică digresiune. Poate mulţi colegi vor zice;
„ce te interesează pe Dta de purtarea altora" ?
In loc de răspuns, povesiesc mai departe. Când m'am pre
zentat în sat, n'am putut să primesc mâncare şi dormit, decât
plătind cu 1 lună înainte; apoi, oanenii mi-arătau aceiaş neîn
credere, ca ş! înaintaşilor mei.
Fiindcă din primele informaţii, am constatat ce ideie ais
aceşti săteni faţă de dascăli, am căutat să le dovedesc contrariuAstfel în prima Duminecă, după terminarea slujbei religioase,
le ţin un „cuvânt", în care le arăt că şcoala are din nou das:ăi,
că şi ceialalt' şi au făcut datoria sşa cum a putut, dar n'au fost
stabili, etc. Credeam că i-am câştigat numai prin acele câtevs
vorbe. Credeam c'am aruncai undiţa şi că toţi au să se acăţi de
ea 1 Mă 'nşelasem însă; să'e ii arătau aceiaş indiferenţă faţă de
şcoală şi ce era mai grav, faţă da slujitorul ei — învăţătorul,
Mă gândeam, prin ce mijloace i aşi putea cuceri ?
Să le mai voibesc. să i dojenesc, să le arăt şi eu aceiaş
indiferenţă, sau ce să Ie fac? Mi aduc însă aminte de serbările
şcolare, prin cari muiţi colegi au ajuns la minuni.
In mai puţin de două săptămâni, am pregătit cu copiii o
serbare şcolară. In dimineaţa unei Dumineci, le-am adus la cu
noştinţă această noutate pentru ei, iar în după amiaza aceleaşi
Dumineci, am dat serbarea.
Sătenii în nurrăr destul de mare veniseră, nu atât să asculte, cât să vadă ce a face şi dascălul „ăsta" 1
S'au înşelat însă; când să plece, nu şliau cum să-mi mul
ţumească...
Peste o lună, iarăşi am mai dat o serbare, cu aceiaş succes.
Vedeam că oamenii nu numai că nu mă ocoieau, ci chiar căutau
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să mi între în v o i e ! Astfel, prin lucruri uşoare pentru mine, am
putut să câştig ceiace se câştiga foate greu.
Le-am câştigat sufletele! Iar undiţa pentru pescuit mi a fost
„serbarea şcolară", căreia incă nu i se dă adevărata importanţă!...
Budeşfi—Cluj.

Nicolae D . Marin, înv. dir.

DĂSCĂLIŢEI
Floare gingaşe şi tristă, răsărită 'ntr'o pustie,
Cu petalele plecate cu parfum de iasomie.
Eşti tu dulce Dăscăliţă, tu, copil al suferinţa.
Tristă, resemnată, blândă, treci cărările vieţii.
Rătăcită în vâltoarea lumei rea şi nemiloase,
Tu, ai inima strivită, iar în ochi priviri fricoase.
Cin' te mângâie pe tine ? când în nopţi târzii de iarnă,,
Ta, stai, singură şi plânsă, cu obrazii uzi în palmă.
Luna-i sus, când depe chipuţi s'andurat să-ţi fure somnul,
Rouă lacrimilor tale şi din sufletul tău dorul.
Dormi cu mâinile pe peptu-ţt ca \n semn de rugăciune»
Cine te 'nţelege oare, inger blând in astă lume ?
Brăişor.

Otilia M. Anca.

Criza morală
In toate părţile se trimbiţă : „criza morală" şi nici nu vom
încerca să demonstrăm existenţa ei, care stă ca un stigmat ne
îndurător pe frământările epocii moderne; evidenţa faptului ne
scuteşte să perorăm pe ruinele edificiului moral al vremii.
Odată cu apariţia concepţiei pozitiviste a lui Auguste Compte
— care s'a manifestat în toate domeniile ştiinţelor exacte —
s'au clarificat o mulţime de chestiuni din aspectele vieţii în g e 
nere, ierarchizându-se într'o ordine cauzală. Din acest punct de
vedere, nimeni nu ar putea tăgădui imboldul pe care 1 a dat
ştiinţa exactă, procesului de transformare materială progresivă a
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mediului social. Pozitivismul în genere n'a lămurit însă o mul
ţime din cultele adumbrite ale existenţii" şi mai ales acţiunea
paralelă a educaţiei pentru a păstra tensiunea spiritului uman ca
să facă posibile avânturile idealiste.
Materialismul, care nu este altceva decât pozitivismul ştiin
ţific, a prăbuşit din temelie toată etica altruistă a creştinismului,
făcând a se pierde încrederea în idealul moral şi întărind ego
ismul personal.
Toate moravurile şi credinţele, imprimate de creştinism, au
fost călcate de pozitivism în formularea postulatelor sale.
Omul a fost prăvălit în neantul descurajării; căci ce este e l ?
„Un punct de ţărână, punctat de scânteia spiritului în ne
gura cosmogoniei, proiectată de cercetările astronomiei, în ca
drul adevărurilor confirmată de repetata verificare".
încrederea în învăţătura celui îndumnezeit prin spirit,
ipseşfe.
Neîncrederea în datini, obiceiuri şi moravuri se strecoară
încetul cu încetul.
Sectele se imu ţesc pe zi ce trece. Oamenii se adună în
jurul învăţăturilor unor profeţi de răspântie.
Imoralităţile c r e s c . . .
încrederea păturii ţărăneşti în intelectuali şi în special în
conducători descreşte, dacă mai este ce.
Descreşterea încrederii ia avânt mal mare în ajunul alege
rilor electorale când „domnii cu politica" năpustesc prin sate,
promiţând locuitorilor „marea cu sarea" numai să aplice sigilul
pe semnul lor, când ţara Ie care părerea. Pescuindule votul şi
ajunşi mari, uită de promisiunile date, iar a doua oară când cer
votul săteanului, sunt alungaţi cu pietrii sau ciomege, cum Iis'a
întâmplat unora în recentele alegeri.
T

La un moment dat unde vom ajunge ? La o generaţie do
borâtă fiziceşte şi strivită moralmente.
înainte de aceasta trebuie să căutăm un îndreptător,
Unde este ?
Să depanăm firul evoluţiei pentru a ajunge la vechile „ti
parniţe primitive" pentru a pune noi temelii organizării sociale?
Nu. Ar fi o absurditate.
O astfel de stare nu se poate îndrepta decât prin educaţie
Educaţia trebue să dea spiritului noi avânturi; către noi ideale
«morale. Sufletele să se reîntoarcă la religia creştină.
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Realizarea acestor lucruri cade In sarcina şcoalei şi a bisericei. învăţătorul şi preotul trebue să fie acei pioni cari să for
meze şi să îndrume generaţiile către noi ideale cu caractere mo
rale. Datinile şi obiceiurile să-şl reia cursul de mai înainte.
Preoţii de ps amvon şi în întreagă activitatea lor pastorală
-în vorbă şi faptă- să fie buni propovăduitori ai învăţăturilor lui
Isus Cristos. Să nu mai aibă loc expresia: „fă ce zice popa şl
nu ce face".
In faţa Înverşunatelor discuţii asupra celor două lumii, rell
gia saşi spună cuvântul.
învăţătorul a cărui frumoasă menire este ridicarea neamului
prin culturalizarea maselor, să reziste ca o stâncă tuturor încer
cărilor Ia care este supus. In toată activitatea lui să predomine
idealul moral. Vorba lui să fie demnă de urmat şi fapta demnă
de imitat. In clasă să nu fie trivial, părtinitor şi să nu persecute.
De laudă şi de mustrare să se servească la timp şi să nu facă
abuz. La adulţi să caute a intra în sufletul lor prin diferite aso
claţii şi reuniuni, arătându-le pe aceasta cale binele, adevărul şi
dreptatea.
Să nu uite că în opera de îndreptare a moravurilor sociale
el este chemat să puie piatra fundamentală. Cum va forma el
tinerele vlăstare, aşa va fi generaţia de mâine; lnspirându-le forţa
morală, aceasta energie psihică care astăzi lipseşte, îi va face să
execute lucruri sau acte cari sunt uitate. Forţa morală se poate
asemăna cu un curent electric, care trecând printr'o sârmă de
aramă o transformă cu desăvârşire, devenind incandescentă şi
ne dă lumina, atât de necesară vieţii noastre.
Prin forţa morală se vor îndrepta moravurile sociale.
Satu-Mare, 1932.

G. Dumitraş.

Scene şi icoane
La şedinţa intimă a unui cerc cultural.
Se predă lecţia practică «dilatarea corpurilor* de către bă
trânul dascăl din localitate.
Drace! Subiectul s'a anunţat, a întrat chiar în predare şi
nu văd nici urmă de material intuitiv. Auzi... Ci-că dacă încăl
zim acum globul vedem că nu mai trece prin inel!
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— Nu e de mirare, îmi şopteşte prietenul Popescu, sunt
foarte multe şcoli sărace pe aci, cari n'au nici de unele nici de
altele. Chiar şi eu trebuie să mă împrumut dela şcoalele din
vecini, de câte ori vreau să fac o lecţie ca lumea.
— Bine, răspund eu, dar de ce şi-a ales tocmai lecţia asta,
la un aşa prilej? Ca să ne arate că se poate preda şi fără
material ?
Lecţia ieşi totuşi impecabilă din punctul de vedere al trep
telor formale. De altminteri copiii o cam ştiau de rost după
carte, că de abia îi mai opria când se puneau pe răspuns.
După terminarea farsei suntem invitaţi la locuinţa maestru
lui — în corpul şcoalei — unde, întt'o atmosferă intimă, printre
ciocnituri de pahare, vom continua: critica şi conferinţa.
Aci ce-mi văzură ochii? Maestrul, — că mai bine nu i-oi
zice — deschise dulapul şcoalei, care face şi el parte din mobi
lierul camerei, spre a căuta ceva. Asta nu e cine ştie ce afacere
dar în dulap se putea vedea tot felul de aparate fizice. Nici glo
bul cii inelul nu lipsea. Nici chiar balonul de sticlă şi vasele
comunicante. Ba încă nişte izolatoare de sticlă căscau plictisite
şi prăfuite de-asupra dulapului.
Asta nu e o neglijenţă, ci doar culmea inconştiinţei, cuget
eu. Şi cotesc pe amicul Popescu.
— Aşa dar iei cuvântul la critică, îmi zise el.
— Eu nu; ia-1 tu, că voi „regăţenii" sunteţi mai îndrăzneţi...
şi apoi eu te ţin mai parlamentar decât t o ţ i . . .
— Asupra lecţiei... să auzim păreri, deschise preşedintele
vorba după primul păhărel de şnaps. Are cineva ceva de observat ?
— Are Popescu, îi dau eu — şi după mine şi alţii. Să au
zim pe Popescu!
Popescu: Da Domnilor, ce să mai discut eu succesul sau
insuccesul lecţiei, când văd acilea în dulap tot felul de aparate
de fizică, "cari n'au binevoit să ia parte la lecţie. Le deplâng
soarta, căci dacă domnia-sa, domnul propunător, nu şi-a dat nici
măcar acum osteneala d'a le utiliza, ne putem înch'pui ce tra
tament au avut şi au de când sunt închise acolo. De scuze sau
altceva nici că încape vorbă; domnul coleg ar deveni ridicol când
le-ar g ă s i . . .
— Oho, Domnişorilor I — Se scoală indignat şi înfuriat pro
punătorul. Că nu cumva îţi mai pofti şi scuze voi, nişte mucoşi,
dela un dascăl bătrân pe care îndrăzniţi să-1 şcolăriţi publice în
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felul ăsta! Da ce, aşa mare crimă am făcut eu ? N'au ştiut copiii
destul de bine ? . . .
Se Înţelege însă că nu 1 aprobă nimeni şi se iscă un scan
dal în toată regula. Până şi preşedintele, cu care era prieten—
de bererie— îl admonesta.
Am înţeles atunci, odată pentru totdeauna, că migăloasa noa
stră îndeletnicire nu e atât chestia de savantlâc, cât o chestie de

-conştiinţă.

Saint Jérome.

PARTEA OFICIALA
Toate ordinile şi circularele, ce se v o r publica în partea
aceasta a revistei, v o r trebui să fie imediat înregistrate şi
executate conştienţios de către cel vizaţi.
1

SUBREVIZORATUL ŞCOLAR A L JUDEŢULUI CLUJ

Către toate şcoalele primare de stat din judeţ.
Nr.

1481-1932.

O B I E C T : ^Serbarea zilei şcoalei".
Punem şi noi în vedere tuturor şcoalelor noastre primare
rurale, ca să dea tot concursul cuvenit pentruca „ziua şcoalei"
din 15 Maiu a. c. să se serbeze cu solemnitatea cuvenită, stă
ruind în acelaşi timp ca să se facă o întinsă propagandă printre
săteni, îndemnându-i să dea 2—3 Lei pentru şcoală. Acum in

văţătorimea noastră are prilej ca să dovedească autorităţilor el
şcolare ce poate să presteze. Activitatea, ce o va desjăşora fiecare învăţător ca acest prilej, se va nota în statul său personal
şi se va ţine cont de ea /a înaintări. Chestiunea deci e tocmai
de actualitate.
Nr.

1343-1932.

OBIECT: Nu se mai ţin cursuri de vară cu înv. supl.
Vă facem cunoscut că, în urma dispoziţiunilor ce s'au luat
de către Minister, nu se mai ţin cursuri de vară cu învăţătorii
suplinitori.
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Nr. 1377-1932.

O B I E C T : înscrierea elevilor minoritari în sepiile statului.
-n/ :x*Oi»r. Minister cu ord, U n 45096-^1932 i dispus ca, isă nu
se focă nici o constrângere la înscrierea elevilor minoritarii In
şcolile statului; părinţii sunt liberi s a ş i înscrie copiii m şcoli,
cawférm legii.
Î<--,;•
;

rlrVl358.-Í93£

'

'

••'

" ' " " :*

Dl Nicolae Iacobi, profejorjja şcoala de horticultura din
Bucureşti, a alcătuit şi i c o ^ ^ í s ü B tipar un volum întitulatr
„Flori anuale şi blsanuale". Această carie poate fi de folos în
văţătorilor cari se ocupă cu 'răspânditul őulturei florilor, mal alea
că conţine cultura plantelor celor mai uşor de înmulţit şi crescut
şi conţine, multe şfaluri îndrumătoare pentru împodobirea locului
djfri jurul şcoalei, care ar. putea fi dat ca exemplu celorlalţi
satem.
'
In conformitate cu ord. Nr. 39824—1932 al Ministerului,
recomandinj, acest volum ca să se procure pentru Wblipjecilfr
şcolarei'"'""
" \"'

Către şcoalele primare de stat şt confesionale d\n judeţ.
Nr. 1482—1932.
s

/•.

- •

:'::J3-.iO

OBIECT : Tabloul elevilor pentru Examenul de absolvire.

Pentiru a putea face dín vrfetné repartizarea efevilor, cârf
trebuie să se prezinte la exámenál de absolvire din acest an
şcolar Cerem câ să îli-se înşinteze riână îri 15 j . c. tabloul
nominal al acestor elevi.
Ui • > • , .

•• ,

•

.

•,

Revizor, M . Sasa

' i i . COMITETUL Ş C O L A R A L JUDEŢULUI, CLUJ
u

1

{i

Către comitetele şcolare rurale ért Judeţ

u

1

Nr, 405-1932

OBIECT: „Ziua şcoalei".

.

*

•

Atragem din nou aienţîutkâ serioasă ä Dior preşedinţi şf
secretari ai cbttÎfîfeielor noastre şcolare rurale asupra serbară
zmţodttM, m & íáveá loc ă «reia- Duntirtecă t S Í í - l i % /
în ziua de 15 Maia a. c. La setbarea acestei însemnate iile Veţi

laâteâî
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proceda întru toate dispoz tiunilor noastre din anui trecut, pe
cari le-am publicat îit Nr. 5--^ 1931 al .Amicului Şcoalei ."Pre
şedinţii conştienţi şi s cretarii harnici, secondaţi de ceilalţi în
văţători însufleţiţi Í ai şcoalelor noastre, au realizat şi în anul tre
cut, în multe locuri, fiu>noa?e rfzuîiate S'a dovedit şi cu prile
jul din anul trecut, ceace a m sp «s şi vom spune noi încontinuu,
că astfel de lucruri atârnă muH numai dela hărnicia şi destoiniciamembrilor comit* tului şco'ar şi a învăţătorilor şcoalei.
Aşteptăm deci ca să se muncească tot cu aceeaşi stăruinţă
şi sârguinţă recerută de către toţi şi toate, pentruca rezultatele
să fie şi mai mari şi mai frumoase, ca în anul trecut,
Să se arete plastic poporului însemnătatea cea mare a
şcoalei, fără de care astăzi nu mai poate trăi şi pentru care
şcoală trebuie să se aducă jertfe însemnate din partea tuturor.
Accentuăm din nou, ca să nu se mai învoace mizeria de astăzi'
a populaţiei. Da, sunt foarte grele zilele de astăzi şi multe sunt
lipse!e şi nevoile sătenilor noştri. Ştim însă, că pe lângă toate
<!

aceste lipse şi mizerii, câte pai ale nu se duc pe găilă degeaba, i
pe fum de tutun care nu slujeşte la nimic; pe băutură, pe fadulte
şi multe alte cheltueli jără rost.
,
Rapoartele despre serbare, dimpreună cu sumele încasate,
ni-se vor trimite cel mult până ia 31 Maiu a. c.
Preşedinte:

N. Vaslu.

Secretar:

'[

M. Sasu.

Ş T I R I
* Dorim tuturor colaboratorilor şl abonaţilor noştri ca săr
bătoarea învierii Domnului să le dea îndemn şl curagtu în lupta
grea a zilelor de astăzi,
* După multe intervenţii, abia s'a putut obţine 1/2 salar
pe o lună pentru învăţătorii rurali din acest judeţ.
* Dlui Const. I. Mateescu dela şcoala primară N o . 1 Cluj
i s'a acordat titlul de „învăţător superior*, ca fiind licenţiat în
litere şi filosofic
* Ioan Apahidean, fost învăţător în Boju, a trecut în luna
Aprilie la cele eterne, suferind de mai mulţi ani de tuberculoză.»
Odihnească ta pace I
^ » s ^ f i i ^ H ' r ^ «
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> * Prin înaltul Decret Regal N o . 949 din 26 Martie a. c.
s'a agrobat, ca şcoala primară de stat din comuna Copru, jude
ţul.nostru, să poarte pe viitor numele de Şcoala primară de stat
„Regele Carol al II lea*.
* Apelul lansat de d. Rev. M. Sasu, către Invăţătorimea noa
stră, pentru organizarea unui cor mixt, a avut un frumos rezultat
răspunzând la el peste 60 învăţători şl învăţătoare. Repetiţiile
au şi început sub conducerea dibace a diui Oct. Pop, directorul
şcolii N o , 7- Cluj.
* Cetim în ziare, că şi învăţătorilor ajutori li s'au încuviin-"
ţat a face în acest an examen de capacitate.
* A z i 26 Aprilie a. c, are Ioc adunarea învăţătorilor din acest judeţ. In numărul viitor vom da amănunte.
;

* Neachitarea salarelor produce mari îngrijorări în sânul
învăţătorimii din acest judeţ, care a început a se agita deabinelea. Cei chemaţi ar trebui să facă tot ce se poate pentru solu
ţionarea grabnică a problemei salarelor învăţătoreşti, căci aşa nu
mai poate merge,

P O Ş T A ADMINISTRAŢIEI
Comitetele şcolare sunt stăruitor rugate, ca să ne achite
abonamentele curente şi restante. Dacă nu se pot achita în
întregime aceste abonamente, rugăm a ni-se trimite şi o parte
<Iin ele, fie aceasta ori cât de mică.
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
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