„Şi când5[faci [osfră^ţ
chiamă săracii, neputin
cioşii, şchiopii şi orbii, şi
va fi ferice de tine, căci
ei n'au cu ce să-ţi răsplă
tească, ci ţi se va răsplăti
la învierea drepţilor."
Luca 14, 13.
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NOUL MINISTRU AL CULTELOR
PROF. I 0 A N L U P A S
D-l Octavian Goga, preşe
dintele consiliului de miniştri, a
săvârşit unul din actele cele
mai fericite, chiemând în frun
tea departamentului Cultelor pe
profesorul loan Lupaş dela Uni
versitatea din Cluj.
Mărturisim, că gestul nu
ne-a surprins, în schimb însă
ne-a făcut o deosebită bucurie,
fiindcă răspundea sentimentului
general al conştiinţelor orto
doxe din toată ţara. Iar Tran
silvania în special, are îndoite
motive să salute cu entusiasm
această numire, în care vede
garanţia' ©primă a' intereselor şi
idealurilor sale religioase.

Căci profesorul loan

Lupaş

întruneşte, prin graţia cerului,
toate acele condiţii morale, in
telectuale şi politice, pe cari le
socotim indispensabile în situa
ţia dificilă .de astăzi, răspun
derilor mari ce le implică de
sigur conducerea iscusită a tre
burilor noastre bisericeşti, atât
de variate şi delicate.

Credinţa şi ştiinţa sunt cele
două linii fundamentale, cari
unite într'o armonie desăvâr
şită, constitue structura sufle
tească a profesorului Lupaş şi
temeiul ascensiunii sale rapide
în galeria marilor figuri repre
zentative ale vieţii noastre con
temporane.
înzestrat cu talent excep
ţional şi încălzit de o puternică
sensibilitate religioasă, pe cari
le ocrotea de timpuriu
cu
toată iubirea o mamă credin
cioasă, el le-a desvoltat cu râvnă
fără preget în cursul anilor de
prim-eminent al şcolilor din S ă lişte şi Sibiu, Braşov şi Buda
pesta, stârnind pretutindeni ad
miraţia profesorilor şi prezice
rile J o r măgulitoare.
In adevăr ele s'au confirmat
în curând, căci la vârsta de 2 3
ani i se şi oferi o catedră la S e 
minarul A n d r e i a n din Sibiu,
unde cursul său de istorie na
ţională deveni pasiunea studen
ţilor şi începutul unor preocu
pări sistematice pentru viaţa

de ieri a neamului nostru. Nu
trecură nici patru ani şi isto
riografia ardeleană primea la
1909 din condeiul
tânărului
profesor vasta monografie de
spre Mitropolitul Andrei
Şaguna, care prin metoda ştiinţi
fică modernă şi veşmântul ei
literar surprinzător, i-a adus au
torului un premiu al Academiei
Române şi alegerea ca membru
corespondent în această supremă
instituţie de ştiinţă românească.
De-acum reputaţia ştiinţifică a

profeserului loan Lupaş era sta
bilită, şi îq cursul anilor ea a
crescut necontenit prin seria bo
gată de studii şi cercetări ori
ginale, cari în 1 9 1 6 l-au aşe
zat definitiv printre nemuritorii
literelor române, iar în 1 9 1 9
i-au prilejuit chiemarea Ia ca
tedra de istorie naţională a Uni
versităţii din Cluj. De atunci şi
până astăzi a îndeplinit o operă
didactică, educativă şi ştiinţi
fică atât de prodigioasă, cum
puţine îi pot sta alături prin
seriozitatea, valoarea şi efectele
ei binecuvântate. Exploratorul
infatigabil de arhive şi tâlcuitorul impecabil de documente
n'a dat la iveală numai lucrări
de seamă, ce limpezeau atâtea
colţuri obscure ale trecutului
nostru, ci a creat la Cluj o a-

devărată şcoală

istorică, în care

a ştiut formă serii întregi de
profesori solid pregătiţi pen
tru cercetări ştiinţifice şi ocu
parea catedrelor dela institutele
de învăţământ de toate gradele
din Transilvania şi alte părţi
ale ţării.
Cele 7 Anuare

Institutului de istorie

masive ale

naţională,

tipărite în colaborare cu dl Al.
Lapedatu, sunt proba cea mai
elocventă a muncii migăloase şi
direcţiei binechibzuite inaugu
rate de domnia sa la Universi
tatea noastră. Iar manualele de
istorie, ce Ie-a scris cu atâta
căldură, claritate şi preciziune,
au devenit un fel de biblii popu
lare citite cu aceeaş bucurie su
fletească de profesori şi elevii

lor.

S ă ne reamintim

recenta Istorie a unirii

o clipă

Româ

nilor, tipărită din îndemnul M.
S. Regelui Carol II-lea, care
prin concepţia şi stilul ei a pă
truns în toate straturile socie
tăţii româneşti ca una din cărţile
cele mai admirabile. Dar pro
fesorul Lupaş n'a rămas numai
un savant de catedră, ci chiar
dela începuturile activităţii sale
a înţeles să fie şi un distins
îndrumător al opiniei publice
atât prin scrisul său fecund la
toate ziarele de seamă, cât şi
prin conferinţele fără număr ce
-le ţine pretutindeni, cu acelaş
elan înălţător şi cu aceeaş elocinţă cuceritoare.
Ele i-au dat un prestigiu şi
o autoritate necontestată, pe
cari temniţele Seghedinului şi
suferinţele internărilor din vre
mea războiului n'au făcut decât
să-l înalţe tot mai sus, şi să-i
dea aureola de martir în cea
sul înfăptuirii idealului naţio
nal, pentru care luptase cu atâta risipă de suflet românesc.
*
Să nu uităm însă, că repu
tatul savant şi neîntrecutul na
ţionalist eră dublat — ca nimeni
altul — de calitatea de preot.
După 5 ani de profesorat la
şcoala lui Şaguna din Sibiu,
glasul strămoşilor şi mândria
compatrioţilor săi îl chiamă în
scaunul de protopop al Săliştei,
căruia îi dă o strălucire necu
noscută până atunci în Biserica
ardeleană, înfăptuind
protopopiatul-model.
Parohiile se pri
menesc printr'o nouă ordine gos
podărească, iar viaţa lor sufle
tească capătă un suflu idealist şi
creator, datorită unei intense a c 
ţiuni pastorale. Amvonul capătă
glas în fiecare Duminecă şi săr
bătoare, predicile cele mai bune
sunt tipărite într'o bibliotecă lo
cală, şcoala confesională estesupraveghiată de aproape, conferin
ţele preoţeşti devin isvoare bo
gate de orientare duhovnicească,
problemele culturale şi econo
mice ale satului sunt urmărite

Cenzurat.

RĂSPUNSUL
P. S. Episcop Nicolae Colan
la a d r e s a dlui Ministru de Culte

Prea Stim. Domnule Ministru,
V'am primit cu vie satisfac
ţie adresa cu Nr. 37024 din 31
Decemvrie 1937, ce Ne-aţi tri
mis îndată după numirea Dvoastre în înalta demnitate de sfettic al Tronului.
Constatăm cu bucurie, că
Biserica noastră
dreptmăritoare
se identifică integral cu pro
gramul de guvernământ
schiţat
în acea adresă, pentracă el fiind
zidit pe întreita deviză: „Hristos,
Rege, Naţiune" e menit să

des

chidă perspective luminoase spre
o epocă de renaştere
spirituală
a Neamului
Românesc.
Slujitorii Sfintei noastre Bi
serici vor fi fericiţi să colabo
reze la cât mai grabnica înfăp
tuire a acestui program care a
alcătuit şi până acum ţinta ce
lor mai curate şi mai entuziaste
strădanii ale lor.
Primiţi,
Vă rugăm,
Dom
nule Ministru, odată cu arhiereştile Noastre
binecuvântări,
asigurarea caldelor Noastre sen
timente de cinste şi afecţiune.
Cluj, la 15 Ianuarie 1938.

f

NICOLAE
Episcop

cu stăruinţă înţelegătoare, toate
împreună contribuind la o în
viorare religioasă remarcabilă a
poporului. Protopopul / . Lupaş
înfiripă prin ştiinţa şi exemplul
lui impresionant, concepţia prac
tică a preotului-apostol,
devotat
până la jertfă sfinţeniei altaru
lui şi ocrotirii naţionale a cre
dincioşilor săi. Nu-i mirare ast
fel, că oratoria inegalabilă a
învăţatului protopop a trezit în
suflete acele avânturi mari, cari
au determinat toate satele de
sub păstorirea lui la salvarea'
eroică a şcoalelor primare din
moartea ce le-o pregătise legea
scelerată a contelui Apponyi.
Acelaş spirit preoţesc nou
şi superior 1-a dus în toate cor-

poraţiunile

noastre

bisericeşti,

unde inteligenţa, cultura şi pres
tanţa lui au ştiut totdeauna să se
facă ascultate, prin profunzimea
judecăţii şi claritatea perspecti-

velor ce le schiţa în faţa unor
adunări, uimite de farmecul ver
bului său înaripat.
Cu aceste atribute a intrat

în România întregită şi în pofida
catedrei sale profane, n'a vrut
s ă renunţe o clipă Ia legăturile
sale organice cu Biserica
orto
doxă, îşi va păstra deci locul
de onoare în toate consiliile, adunările şi congrele bisericeşti,
contribuind printr'o prezenţă de
osebit de activă la realizarea
operei istorice de unificare din
1925, iar de atunci încoace la
toate actele mari ale ortodoxiei
româneşti.
Cunoscător eminent al B i 
sericii în desvoltarea ei istorică,
incomparabil iniţiat în tainele

organizaţiei

şaguniene,

care ne

cuprinde astăzi pe toţi, perfect
orientat în viaţa cultelor mino
ritare dela noi — profesorul
Lupaş deţine toate titlurile spre
a fi considerat, prin anticipaţie,
cel mai competent Ministru de
Culte din câţi i-a avut Ţ a r a
după războiu.
Eparhia noastră, la a cărei
înfiinţare şi desvoltare a con
tribuit în măsură determinantă,
are toate motivele să-şi mani
feste mândria sufletească de
care e copleşită.
Problema Cultelor are încă
multe aspecte nesoluţionate, iar
Biserica neamului aşteaptă de
atâţia ani împlinirea revendică
rilor ei legitime, cari s'o pună
şi de fapt în situaţia de a fi
realmente
dominantă.
Căci s'o recunoaştem, poli
tica bisericească a Statului ro
mânesc n'are încă definitiv fixate
principiile şi directivele ei, c e e a ce a făcut ca titularii dela Culte
să se conducă în activitatea lor,
dealtfel bine intenţionată şi spor
nică, mai mult de convingerile

lor personale, adeseori subor
donate disciplinei de partid. Ast
fel s'a putut întâmplă să nu acordăm Bisericii neamului toate
acele posibilităţi legale şi ma
teriale, cari s'o reintegreze în
misiunea ei tradiţională de în
drumătoare spirituală a Statului,
iar de altă parte să vedem Cul
tele minoritare, încă şi azi ne
încadrate în legea din 1 9 2 8 , dar
beneficiind de avantagii exage
rate în raport cu ceeace ele pre
stează pentru pacea şi hotarele
României.
A sosit vremea, ca în acord
cu Coroana guvernul să traseze
jaloanele de beton al unei po

litici religioase

permanente, ne

supusă fluctuaţiilor interne şi in
joncţiunilor din afară. Această
politică de Stat va trebui să
procedeze la afirmarea
prima
tului spiritual în viaţa publică

însufleţesc spre gloria Patriei
şi slava ortodoxiei naţionale.

de chemarea la guvern a unui par
tid în minoritate", M. S. Regele răs
punde :
— Nu ştiu dacă alegerile repre
zintă întotdeauna exact opinia pu
blică. Rolul Suveranului este să ju
dece care este cu adevărat sentimen
tul public. Nu se poate tăgădui că
în România acest sentiment public
tinde către naţionalism. A fost prin
urmare mai potrivit cu sentimentul
public să chem la putere un partid
mai naţionalist decât altele. Alegerea
Mea nu s'a călăuzit de ceeace seva
spune în alte părţi, ci a fost făcută
numai pe temeiul nevoilor naţionale.
Guvernul este de autoritate şi cred
că aceasta e necesar. Poporul Meu
vrea să simtă că este ordine în ţară.
Nu trebue să încercaţi a confunda
politica internă cu cea externă. Ur
mând-o aşa cum o conduc acum,
procedez foarte democratic.

I. Mateiu.

Cenzura presei.

a României întregite, ocrotind
generos toate activităţile cre
ştine cari se desfăşoară în sens
patriotic, dar îngrijindu-se cu

precădere ca Biserica

Neamului

să ajungă stăpânitoarea necon
testată a puterilor sufleteşti ce
asigura existenţa naţiunei şi bi
ruinţele ei de totdeauna.
încrestând aceste gânduri,
isvorâte din experienţe vechi
şi realităţi prezente, speranţele
noastre se îndreaptă azi mai
sigure ca oricând, spre marele
fiu al Bisericii, ajuns titular al
Ministerului de Culte.
îi facem cele mai calde urări,
ca susţinut de unanimitatea bu
nilor români, să ducă la iz

bândă idealurile religioase ce-1

Un i n t e r v i e w i m p o r t a n t
al M. S. R e g e l u i C a r o l II.
M. S. Regele Carol II a acordat
d-lui Easterman, trimis special al
ziarului englez „Daily Herald" un
interview important, pe care-1 repro
ducem şi în gazeta noastră, pentru
informarea clerului.
Suveranul şi Guvernul
trebue ş ă c o n l u c r e z e .
— Nu este actualul guvern, —
a întrebat ziaristul, — o dictatură?
Aceasta este o întrebare de bază,
v răspuns M. S. Regele; trebue însă
să se înţeleagă că un cuvânt ca dic
tatura nu poate avea aceeaşi inter
pretare universală. El poate însemna
ceva într'o ţară şi cu totul altceva
în altă ţară. Termenul de democra
ţie nu poate avea în România aceeaşi aplicare pe care o are în An
glia, unde constituţiunile politice sunt
cu totul deosebite. Civilizaţiunea noa
stră s'a desvoltat într'un timp mai
scurt. Ţara Dvoastră are o tradiţie
parlamentară, sentimentele şi educaţiunea poporului britanic nu sunt a-

celeaşi ca în România. Din cauza
situaţiei partidelor şi a stărilor po
litice la noi, numai Suveranul fiind
un element statornic poate ţine linia
dreaptă între ele. Dacă aţi voi să
aplicaţi României cuvântul de dicta
tură, aceasta poate fi sensul lui şi
nimic mai mult. Nu este nici o su
gestie de dictatură,^ aşa cum o în
ţelegeţi D-voastră. într'o situaţie dată
este o chestiune pusă conştiinţei Mele
să judec care anume lucruri sunt rele.
Nu este în->ă în intenţia Mea să iau
astfel de măsuri pe cari le implică
termenul de „dictatură".
Guvernul
Meu se întemeiază pe autoritatea şi
spiritul puterii executive, care este
Suveranul şi guvernul Său.
în spiritul
este Suveranul
împreună.

Constituţiei
şi guvernul

Sentimentul public
este naţional.
Ziaristul amintind M. S. Regelui
că „opinia publică a fost surprinsă

Se obiectează de obicei, că pe o deviză in
diferent care ar fi ea, în programul de guvernă
mânt al unui partid politic, nu se poate clădi, deci
bucuria în nădejdea de mai bine, este prematură.
Fie-ne permis, ca după ori câte desiluzii înregis
trate, să dăm mai mult credit cuvântului, cel pu
Noul guvern român şi-a început activitatea ţin până la proba contrară. Altcum ar însemna, că
sub auspiciile devizei „Hristos, Rege şi Neam". răul la noi este iremediabil, şi că nici nu se poate
Găsesc că nu este un program de muncă mai ni presupune strădania de îndreptare.
în cazul dat, legarea unei guvernări de prin
merit pentru conducătorii unui stat eminamente
cipiile
lui Hristos, înseamnă mai mult decât con
creştin, naţional cu regim monarhic, decât tocmai
cel sintetizat în aceste trei cuvinte. Deşi nu se vingerea, că adevărurile creştine sunt singura te
poate încă prevedea, în ce măsură va fi posibilă melie solidă a vieţii sociale, înseamnă angajamen
realizarea devizei programatice, de altfel nici nu tul formal de a lupta pentru impunerea dominaţiei
este în intenţia mea a anticipa păreri, cari pe ni acestora într'o lume a desechilibrului moral, pu
mic nu pot fi întemeiate, — constat numai, că fap stiită de necredinţă şi pesimism. în această luptă
tul este de-o deosebită importanţă pentru conjuc- biserica nu poate fi indiferentă,, Trebue să meargă
tura vieţii publice dela noi, deosebit de îmbucură alături. Colaborând îşi deserveşte propriile ei inte
tor pentru biserica noastră şi pentru ori ce bun rese, înţeleg prin biserică nu numai biserica învă
ţătoare, ci complexul tuturor creştinilor, cari cred
fiu al ţării.
Din analiza devizei „Hristos, Rege şi Neam" în puterea reconfortabilă a doctrinei lui Hristos arezultă, că munca inspirată din ea, urmează a fi, supra vieţii sociale. Se poate angaja ori cine în
o tămăduire în spirit creştin a tuturor relelor de această luptă, cu convingerea că este pe drumul
cari suferim, o primenire a vieţii de stat. A satis cel bun, că jertfeşte interese, muncă, timp pentru
face postulatele creştine monarhice şi naţionale, în triumful supremului ideal uman. Din experienţa ce
conducerea unui stat, înseamnă a-1 întări în intern lor 19 secole rezultă limpede adevărul, că aplica
sub toate raporturile şi a-i întări poziţia în angre rea principiilor Mântuitorului în reglementarea ra
porturilor dintre indivizi într'o societate, într'un
najul universal.

F O I L E T O N

Creştinismul
ca temelie a vieţii sociale.

noastre
lucrând

Am întrebat pe M. S. Regele,
scrie ziaristul, despre părerile Ma
iestăţii Sale asupra cenzurii presei,
— Aceasta nu este un lucru nou
în România, Am avut-o timp de pa
tru ani. Nu o aprob în principiu,
dar uneori este necesară. Trebue să
ţineţi seama că presa din România
nu este ca presa din Anglia.
Guvernul v a menţine
alianţele..
Revenind la guvernul român M.
S. Regele declară:
— Am trecut peste alte partide
când am chemat acest guvern, pentracă am luat în considerare intere
sul ţării. îu hotărârea Mea, nu se
pune chestiunea fascismului sau alte
chestiuni.de sisteme. Programul in
tern al guvernului nu atinge alian
ţele sau politica noastră peste hotare.
Am întrebat pe Majestatea Sa
dacă aprobă programul intern al gu
vernului, — scrie ziaristul.
— Este guvernul Meu şi trebue
să aibă aprobarea Mea.

neam, într'un stat, înseamnă armonie, ordine, mo
ralitate, evoluţie imperturbabilă spre idealul omenesc,
adecă inobilitare şi purificare de tot ce este rău.
Moralitatea publică în raporturile sociale, bu
nul după care râvnim cu atâta sete azi, bun care
înseamnă, respect faţă de persoana şi bunul se
menului, subordonare în faţa legilor, dreptate fără
excepţii, conlucrare benevolă pentru tot ce este no
bil, ierarhizarea automată a valorilor în ansamblul
social, îşi au adânc înfipte rădăcinile în creştinism.
Dinpotrivă anarhismul moral isvoreşte din anarhizmul necredinţei. Ruperea legăturilor morale, cari
unesc pe oameni în societate, este rezultatul ru
perii legăturilor omului cu Dumnezeu, cu Hristos
şi doctrina lui. Singură convingerea creştină im
primă legilor morale puterea practică. Voind deci
a restabili ordinea socială, în primul rând trebue
restabilită ordinea convingerilor religioase în so
cietate.
Cât de neputincioase s'au dovedit toate cele
lalte încercări de a contopi într'un mănunchi s o 
cial indisolubil în sânul căruia să domine amintita
ordine morală, chiar şi numai pe fiii aceluiaş neam,
avem experienţa multor mii de ani.
Ce-i poate lega pe oameni între olaltă, încât
să se simtă mădulare ale aceluiaş organism, ce viază
în lume, sau cel puţin să-i împiedece a se sfăşia
între olaltă ? Au doară omogenitatea sângelui în-

Chestiunea e v r e e a s c ă .
La o întrebare a ziaristului de
spre chestiunea evreiască şi unele
svonuri despre măsurile ce s'ar lua
M. S. Regele a răspuns:
— Chestiunea evreilor din Ro
mânia este un factor principal al situaţiunii. Nu se poate desminţi că
există în ţară un puternic sentiment
antisemit. în istoria noastră, această
chestiune este veche. Măsura ce se
va lua, pentru a vorbi despre ea,
•este în principiu revizuirea cetăţe
niei evreilor cari au intrat în ţară
după războia. Ceeace s'a întâmplat
a fost ceva în felul unei invaziuni
de evrei ruşi şi galiţieni, intraţi ile
gal în ţară. Numărul lor s'a exa
gerat. Unii spun că ar fi până la
800.000, dar maximum a fost cam
de 250.000 cari au invadat satele şi
cari nu sunt un element bun. Poate
fi socotit cetăţean cel care a intrat
în ţară prin fraudă?
Acei evrei cari au trăit în Ro
mânia înainte de războiu vor ră
mâne neatinşi. Dar acei cari au venit
dupa războiu sunt fără drept legal,
decât acel de refugiat. în ce priveşte
pe aceştia, vom lua în considerare

ce trebue să facem. Nu este vorba
de expulzare. Dar sentimentul public
este că nu putem da drepturi poli
tice invadatorilor. Nu este nici un
motiv de nelinişte în străinătate asupra acestei chestiuni. Nu vom fi
aspri. Dacă luăm măsuri ce par ne
logice raţiunii engleze şi în desacord
cu civilizaţia, nu trebue să se uite
că scopul nostru este de a salva
ceeace rămâne, Este important, să
se noteze că evreii în chestiune. —
invadatorii — nu intră sub prevede
rile tratatelor minorităţilor cari pri
vesc numai pe cetăţenii teritoriilor
legal transferate ca un rezultat al
războiului. în această chestiune ca
şi în altele, întrebarea ce se pune
pentru Mine este dacă să trec peste
sau să urmez opinia publică. Cât
priveşte viitorul, hotărârile Mele vor
fi bazate pe ceeace socot că este mai
bine pentru ţara şi poporul Meu.
Nu va fi nici o schimbare în po
litica noastră de prietenie cu Marea
Britanie. Dimpotrivă, legăturile noa
stre prieteneşti vor fi întărite.
Răspunsurile înţelepte ale Suve
ranului nostru au avut un răsunet
extraordinar atât in ţară cât şi în
străinătate.

Revendicările Bisericii.
în şedinţa sa din 13 1. c.
Consiliul Central Bisericesc, a
hotărât să înainteze guvernului
un memoriu de revendicări, cu
prinse în următoarele puncte:
-revizorilor bise
riceşti suprimaţi prin reducerile
bugetare din trecut şi a căror
lipsă a produs în ultima vreme,
pe lângă unele abuzuri gestio
nare bisericeşti, şi imixtiunea
abuzivă în biserică, contrară
principiului autonomiei, a or
ganelor laice de control din stat.
2 . Reînfiinţarea posturilor de
misionari bisericeşti.
3. Reorganizarea cancelarii-

lor eparhiale şi ordonarea
crului lor prin reînfiinţarea
rectorilor de cancelarie.

lu
di

4. înmulţirea numărului cir
cumscripţiilor a d m i n i s t r a t i v e
protopopeşti.
5. Plata de către stat a consistoriilor bisericeşti în vederea
funcţionării efective a lor.
6. Reactualizarea proiectului
de lege asupra repartiţiei bu
getului cultelor potrivit princi
piilor proporţiei numerice.
7. Acţiunea de revizuire a
repartiţiei actuale a pământuri
lor cu cari s'au înzestrat mă

tărită de ideea naţională ? Nu. Nu înregistrează is
toria atâtea acte de desbinare, de trădare, de văr
sare de sânge între fii aceluiaş neam? Nu ne în
grozim noi cei de azi de adâncul prăpăstiilor cari
se intrepun nu numai între diferite popoare, dar
chiar şi între fiii neamului nostru? Trupul naţiunii
sângerează cumplit, pe urma împerecherilor, neîn
ţelegerilor şi conflictelor de fiecare clipă. Urechile
noastre sunt surde în faţa strigătului de alarmă,
•care ne porunceşte unire, interese mărunte şi mes
chine ne grupează în partide, gata de a începe şi
susţinea cea mai desonorantă luptă de subminare,
de invective injurioase bazate chiar şi pe minciună,
-de destrămare naţională.
Au doară interesele materiale? Nici odată ba
nul n'a făcut fraţi. El distruge în suflet orice pu
tere de apropiere între oameni. Uneşte pe oameni
întrucât privirile lor sunt îndreptate spre el. Ei în
tre ei sunt streini, alipiţi unul de altul numai în
tâmplător şi pentru anumit timp. Cel ce ajunge în
posesiunea lui, este imediat declarat duşman al
celor cari îl râvnesc şi nu-1 au. Azi unul este dat
pradă furiei mulţimii, mâne altul. El dimpotrivă,
•este agentul ce samănă discordia în societate. Dacă
ar fi avut puterea de a uni pe oameni, niciodată
-coheziunea în societate n'ar fi fost mai pronunţată
<lecât azi, când el are regalitatea absolută în lume.
Puterea lui de stăpânire asupra statelor şi naţiuni

năstirile, făcută pe alocuri
afară de spiritul legii.

în

8. Reîntregirea Contenciosu
lui Patriarhiei Române prin re
darea de către Ministerul Cul
telor a avocaţilor luaţi acestui
contencios în Aprilie 1937, pen
trucă astfel:
9 . S ă se poată proceda de
către Consiliul Centrai Biseri
cesc, la studierea temeinică a
tuturor propunerilor ce urmează
a se face on. guvern în privinţa

revizuirii
ultimelor
cerute de
dicţie cu

unora din dispoziţiile
legiuiri bisericeşti ne
biserică şi în contra
legile ei organice.

10. Readucerea la salariile
din 1932 şi a salariilor episcopilor şi referenţilor eparhiali şi
patriarhali, aşa cum s'a făcut
cu toate categoriile de salariaţi
publici potrivit hotărârilor în acest sens ale guvernului trecut.
11. Revendicări bugetare şi
de salarizare a clerului.

H o t ă r â r i l e Consiliului
Central Bisericesc.
Joi 13 1. c. s'a întrunit în Palatul
Patriarhal Consiliul Central Biseri
cesc în şedinţă plenară, sub preşe
dinţia î. P. S. Patriarh Miron.
Au luat parte majoritatea P. S.
Epiecopi, precum şi dnii Silviu Dragomir, ministru; Al. Lapedatu, f. mi
nistru; C. I. Băicoianu, T. P. Păcescu şi Pr. C. Dron efori biseri
ceşti ; general I. Popovici, prof. V.
G. Ispir, prof. Ştefan Ciobanu, Teo
dor Neaga şi P. C. consilieri pa
triarhali Pr. Gh Velehorschi, Şt. Iordănescu, Dr. A. Crăciunescu şi Pr.
Butnaru.
Luând în desbatere chestiunea alegerilor eparhiale, cari fusese fixate
în cursul lunilor Ianuarie şi Februa
rie a. c , s'a hotărât amânarea ace
stor alegeri pe întreaga Patriarhie,
pentru a se evita coincidenţa dintre
alegerile eparhiale şi cele parlamen
tare, care se bazează tot pe sufragiul
universal, înlăturându-se astei eventualrle confuziuni sau fricţiuni păgu
bitoare intereselor bisericii.
Datele la care se vor face alege
rile eparhiale au fost hotărâte astfel:
pentru membrii clerici, convocarea
colegiului preoţesc electoral se va
face în ziua de 15 Martie, urmând
ca alegerile să se efectueze pe ziua
de 22 Martie a. c.

lor, în artă şi ştiinţă, este absolută. Ori ce încer
care de emancipare este socotită drept nebunie şi
o înăbuşeşte din faşe. Lui i se închină lumea. El
cumpără pe împăraţi şi sclavi, genii şi mediocri
tăţi, conştiinţe nepătate şi atitudini dubioase. Cu
toate acestea societatea omenească poate niciodată
n'a fost atât de fărămiţită şi lipsită de unitate pre
cum azi. Om împotriva omului, frate împotriva fra
telui, părinte împotriva fiilor, bogat împotriva să
racului, stau gata să se sfăşie întreolaltă, să se je
fuiască, să se împroaşte cu tot noroiul batjocuri
lor triviale.
Sau în fine poate crede cineva că se poate
găsi legătura magică dintre oameni în vreuna din
ideologiile sociale, ieşite din nebuneasca încercare
de a destrăma tot ceeace a creiat creştinismul până
acum? înşelăciune. La ce rezultate au ajuns so
cialismul, comunismul, marxismul, bolşevismul? întronat-au altruismul în lume, sfărâmat-au distan
ţele dintre clase sociale, dintre oameni ? Dinpotrivă
nici în păgânismul "antic n'a dominat atâta indivi
dualism, mai bine zis egoism. Cei mai fanatici pro
pagandişti ai acestor ideologii nu sunt decât nişte
abili mânuitori ai cuvântului ademenitor, nişte vâ
nători după puterea de stăpânire, de încătuşare a
libertăţii individuale. Ajunşi în fruntea piramidei,
societatea pentru ei este o turmă inconştientă bună
de mânat cu biciul. Ori ce drept oprimat, ori ce

Pentru alegerea membrrlor mi
reni, convocarea adunărilor parohiale
electorale se va face Duminecă 2 0
Martie iar alegerile se vor efectua în
ziua 27 Martie.
Acolo unde din diferite motive
nu s'a putut întruni adunarea paro
hială la această dată, ea se va în
truni şi va face alegerile în ziua de
3 Aprilie.
Pentru despuierea scrutinelor mireneşti s'a fixat data de 9 Aprilie a.
c , astfel încât toate alegerile vor fi
terminate la dota de 17 Aprilie, cu
o săptămână înainte de Dumineca
Floriilor.
Hotărârea Consiliului Central B i 
sericesc a fost adusă telegrafic la
cunoştinţa eparhiilor.
Consiliul a fuat apoi o serie de
hotărâri de principiu în privinţa mo
dalităţilor alegerilor bisericeşti şi a
ţinerii şedinţelor adunărilor^eparhiale,
hotărâri cari urmează să fie legife
rate la timpul potrivit.
Discutându-se apoi chestiunea ti
păririi unei ediţii populare a Sf. Scrip
turi, î. P. S. Patriarh Miron a sub
liniat necesitatea de a se răspândi în
masele populare mai ales Noul Testa
ment şi Psalmii, cari pot fi mai uşor
pricepute de credincioşi, fără peri-

părere îngheţată pe buze. Da realizează o legătură
în societate, este legătura durerii, a suferinţei fără
glas a morţii brutale, care pândeşte la fiecare pas.
Toate aceste isme nu pot avea credit, cuvân
tul lor opiu ameţitor, plin de desamăgiri.
Aşadar atât experienţa istorică, cât şi logica
sănătoasă ne învaţă că puterea, viaţa şi sănătatea
societăţii isvorăsc numai din creştinism. Este ridi
colă afirmarea atât de mult trimbiţată, că creşti
nismul nu poate aduce lumină în deslegarea pro
blemelor sociale. Celui ce o profesează nu-i putem
da decât calificativul de demagog, care speculează
credulitatea masselor, desoriéntate. E gratuită inju
ria adusă bisericii, că nu cu rugăciuni şi predici
se rezolvă greutăţile vieţii sociale. Rugăciunea şi
predica sunt mijloacele cari au să transforme su
fletul uman după tipul creştin, şi odată încreştinată societatea, toate relele sociale dispar dela sine.
Sufletul creştin este suprema garanţie a progresu
lui social.
Iată de ce deviza „Hristos, Rege şi Neam"
întruchipează în sufletele noastre atâtea nădejJi.
Aplicată în viaţă cuprinde o lume întreagă de rea
lizări salutare şi binefăcătoare obştei româneşti.
Prof. L. O. MUNTEANU
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colul de a cădea în abateri dela
dreapta credinţă, din lipsă de sufi
cientă orientare.
De aceeas'au şi imprimat deja în
Tipografia Cărţilor Bisericeşti aceste
părţi din Sf. Scriptură, într'o ediţie
nouă, cu preţ scăzut.

î. P, S. Patriarh a arătat apoi
realizările importante pe care le-a avut Biserica în cursul anului trecut,
exerimându-"şi nădejdea că se va con
tinua cu reparaţiile cuvenite astfel în
cât să i se dea posibilitatea de a-şi
împlini mai din plin rolul său.

IN F O R M A Ţ I U N I
Spre un congres ecume
nic. S e anunţă, că dl prof. I.
Lupaş, de acord cu Sf. Sinod
va începe pregătirile necesare
în vederea convocării unui sinod
ecumenic care ar urmă să se
ţină la Bucureşti, cu participa
rea delegaţilor Bisericilor orto
doxe din Răsărit. Ar fi unul din
succesele istorice ale Bisericii
româneşti. S ă ne rugăm lui
Dumnezeu pentru realizarea aacestui mare eveniment religios.
Dificultăţile sunt multe, dar ele
pot fi biruite prin credinţă şi
perseverenţă.
C o n v o c a r e a Sf. Sinod. Pe ziua
de 25 Februarie î. P. S. Patriarh
Miron a convocat pe membrii supre
mului for bisericesc, pentru exami
nare canonică a episcopului Maramurăşului, care se va alege în 24
Februarie de către Congresul naţio
nal bisericesc.
A l e g e r e a Episcopului de M a 
r a m u r e ş . Consiliul central bisericesc
întrunit în şedinţă plenară în 13 1. c.
a hotărât să convoace marele colegiu
electoral pentru alegerea noului Epis
cop de Maramureş pe ziua de 24
Februarie c. Sperăm că data aceasta
va rămânea memorabilă în analele
Maramureşului prin alegerea fericită
ce se va face de reprezentanţii auto
rizaţi ai Bisericii noastre.
Conferinţa d-lui prof. Sextil
Puşcariu. In ziua de 14 c , ora 6
p. m., a avut loc în sala mică a Co
legiului Academiei Regele Carol II.
inaugurarea conferinţelor Extensiunii
universitare de către d. Prof. Sextil
Puşcariu. Marele învăţat a vorbit cu
desăvârşită competinţă despre: Gân
direa linguistică şi gândirea filosofică.
Un public număros şi ales a as
cultat cu deosebit interes expunerile
originale ale eminentului conferen
ţiar, răsplătindu-1 la sfârşit cu aplauze
furtunoase.
I c o a n ă ţi c a n d e l ă la p r e ş e 
dinţia Consiliului. O delegaţie a bi
sericii Sf. Nicolae Crângaşi din Bu
cureşti s'a prezentat dlui prim-ministru Octavian Goga, oferindu-i, prin
preotul I. Husariu, originar din Banat,
o icoană a Mântuitorului şi o can
delă de argint, ca să fie aşezate în
biroul şefului guvernului ca un sim
bol ocrotitor în activitatea ce o des
făşoară pentru neam şi lege. Gestul
creştinesc a lăsat o profundă impre
sie în opinia publică.
Măsuri de ieftenirea vieţii. De
legaţia economică a guvernului a ţi
nut săptămâna trecută o şedinţă' de
excepţională importanţă chiar sub
preşedinţia M. S. Regelui Carol II-lea.
Obiectul ei a fost luarea măsurilor

necesare pentru ieftenirea vieţii ţără
neşti. Astfel s'a decis înfiinţarea unui
oficiu special pentru distribuirea sării
pe un preţ scăzut, societatea ovre
iască „Discom" urmând să fie su
primată. Tot aşa se va proceda şi cu
vânzarea bumbacului. Gazul lampant
va fi redus cu 1 '50 la kg. sub preţul
actual. Impozitul agricol se declară
desfiinţat pe ziua de 31 Martie c.
Tariful de călători pe toate liniile
C. F. R, pentru cl. III se reduce cu
2 5 % - Iată câteva măsuri serioase
luate de guvern în folosul populaţiei
noastre rurale. Ele vor fi primite cu
sinceră bucurie de toate satele româ
neşti.
Controlul scrisului bisericesc.
în pagina Bisericii din ziarul „Uni
versul"
Em. Vasilescu publică
un foileton, propunând să se înfiin
ţeze — până la realizarea cenzurii bi
sericeşti — un organ de control ne
obligator pentru scrisul bisericesc. El
ar avea să funcţioneze pe lângă fie
care Episcopie, urmând să cerceteze
cărţile cu conţinut teologic sau bise
ricesc, însă numai pentru acei autori,
cari doresc ca scrisul lor să poarte
girul moral al Bisericii.
Sugestia aceasta merită să fie dis
cutată mai de aproape de presa bi
sericească, căci ea poate constitui un
bun început pentru disciplinarea scri
sului teologic şi sporirea prestigiu
lui său.
Biblioteci comuniste. Autorită
ţile au descoperit că mai multe bi
blioteci evreeşti din Basarabia s'au
transformat în organizaţiuni comu
niste clandestine. în aceste biblioteci
se făcea propagandă comunistă şi se
distribuiau cărţi şi reviste, oprite de
autorităţi să circule în public. Astfel
s'a stabilit că bibliotecile Libre étran
gère, Vera Kinfeld, Cultura, din Chi
şinău, Prestem, din Chilia Nouă, Salom Aleh şi Munca şi Cultura me
seriaşilor evrei din Ismail, biblioteca
cercului „Reuniunea" biblioteca Ligii
culturale evreeşti din Chişinău şi al
tele similare din Hotin, Soroca, Mărculeştî, Bălţi, Cetatea-Albă, TatarBunar, desfăşurau intensă acţiune
comunistă, contra siguranţei statului.
în urma referatului dlui ministru
de interne, prezentat consiliului de
miniştri, toate aceste biblioteci au
fost închise.
P o m e n i r e a unui g a z e t a r . Secţia
„Astrei" din Arad a hotărât să co
memoreze in ziua de 23 1. c. pe re
gretatul gazetar G. Augustini, de ori
gine cehoslovac, care a dus o luptă
aprigă în „Tribuna" lui Ion Slavici
din Sibiu pentru drepturile Români
lor. Cea mai intensă propagandă a
desvoltat-o în vremea furtunoasă a

Memorandului şi a procesului din
1894, distingându-se, alături de marii
gazetari ardeleni, prin talent şi ener
gie de impetuoasă combativitate. A
decedat la 1 Februarie 1900, fiind
înmormântat în Arad. La acest "act
comemorativ vor lua parte şi câţiva
delegaţi din Cehoslovacia, prilejuind
o frumoasă manifestaţie de amiciţie
între cele două naţiunt aliate.
Ne asociem cu pietate la această
meritată pomenire a vrednicului luptă
tor pentru dreptatea neamului nostru.
In atenţiunea preoţilor. Dl G.
Sion,
marele mecenat al eparhiei
noastre dorind să contribue în mă
sură cât mai mare la îmbogăţirea co
lecţiilor Muzeului Eparhia), roagă pe
Cucernicii preoţi, să binevoiască a-i
trimite cărţile vechi, în schimbul că
rora le cumpără cărţi noui. Adresa:
Gh. Sion, Cluj.
Tot în stil injurios. Ne pare
rău să constatăm din nou, că gaze
tarii blăjeni se complac în moravurile
vechi de ură şi denigrare. în numă
rul „Unirii" dela 8 1. c. brodează
iarăş câteva coloane de atacuri de
plasate în legătură cu discursul I. P.
S. Mitropolit Visarion ţinut la des
chiderea celei dintâi adunări epar
hiale a eparhiei de Maramureş. E
destul să cităm ca probă numai ti
tlurile articolului, care sună: „De
magogie şi minciună. Vlădicia diho
niei lâ treabă. Rosturile ei prozelitistice recunoscute oficial. Vorbe li
niştitoare şi fapte uluitoare. Misio
narii ortodocşi amestecă în acţiunea
de învrăjbire numele M. S. Regelui."
Când vor înţelege oare reverendisimii, că pe calea aceasta nu ser
vesc de loc interesele de viaţă ale
neamului primejduit din nordul Ar
dealului?
Monetele d e 250 Lei. Constatându-se că percepţiile şi administra
ţiile financiare refuză să primească
dela contribuabili monetele de 250 Lei,
pe motiv că multe din ele sunt false,
Banca Naţională a sesizat Ministerul
de finanţe. Acesta a dat dispoziţii
severe tuturor organelor în subordine,
îndeosebi administraţiilor de încasări
şi plăţi să primească monetele de 250
Lei la plata impozitelor, arătând că
se vor lua sancţiuni contra celor vi
novaţi. Măsura e binevenită mai ales
pentru ţărănimea noastră, înşelată de
toţi pistruiaţii cămătari.
Al 48-lea ajutor din „Fondul de
ajutorare preoţesc" al Eparhiei noa
stre s'a acordat familiei fieiertatului
preot-paroh Dumitru Anca din Tecşeşti, decedat la 16 Noemvrie 1937,
în suma de 57.600 Lei, iar al 49-lea
ajutor, în suma de 57.800 Lei fa
miliei fieiertatului preot-paroh Aurel
Monda din Bistriţa-Bârgăului, decedat
la 12 Decemvrie 1937.
Aceste 2 cazuri de moarte sunt
al 3 şi al 4-lea caz excepţional din
anul 1937 şi de plătit de membri cu
câte 1 3 5 Lei fiecare caz.
Al 50-lea ajutor a fost acordat
C. Diacon Constantin Dumitrescu,
prof. de religie în Alba-Iulia în suma
de 15.300 Lei pentru fie iertata soţie
a C. Sale Măria fostă membră a acestui fond şi decedată la 2 Ianua
rie a, c.
Consiliul
eparhial.

Nr. 4
Consiliul eparhial ort. rom. Cluj.,
Nr. 8292/1937.

Comunicat oficial.
Către P. C. membrii ai fondului
de ajutorare preoţesc.

Plecând dela faptul regretabil în
tâmplat cu preotul Gheorghe Mureşan din Călăraşi, protopopiatul
Turda, care rămânând în restanţă cu?
cotizaţiile sale la „Fondul de ajuto
rare preoţesc" vreme de peste 6 luni,,
în baza Art. 6 din Regulamentul fon
dului şi-a pierdut calitatea de mem
bru, împreună cu toate cotizaţiile
solvite şi orice drept faţă de acest
fond, atragem atenţiunea P. C. mem
bri şi membre ai fondului de-a fi.
totdeauna Ia curent cu achitarea co
tizaţiilor lor.
De vreme ce cotizaţiile reglemen
tare sunt lunare este dela sine înţe
les că acelea trebuesc achitate lună
de lună şi nu cu întârzieri, cari pot
fi împreunate cu pierderea ajutoru
lui, ca'n cazul arătat mai sus.
Cazurile de deces — chiar şi cele
peste 6 într'un an — se publică în
dată în organul oficial de publicitate
al Eparhiei „Renaşterea"; deci este
esclusă orice scuză de necunoştiinţă
a situaţiei acestui fond. Pe de altă
parte Regulamentul la Art. 4 prevede:
„Provocări pentru neplata cotizaţiilor
la termen nu se dau, ci respectivul
membru restanţier încetează de a mat
fi membru al fondului conform cu
dispoziţia prevăzută la Art. 61it. c . "
pierzându-se şi orice drept faţă de
acest fond.
Cluj, la 15 Ianuarie 1938,
Consiliul eparhial.

Nr. 3 6 2 — 1 9 3 8 .

Comunicat.
Aducem la cunoştinţă tutu
ror preoţilor noştri că ceice do
resc să "candideze pe listele electorale pentru parlament sunt
obligaţi să ceară în acest s c o p
din bună vreme încuviinţare dela
Chiriarh. Cel ce va fi ales este
obligat să ne aducă la cuno
ştinţă numele preotului care îl
va înlocui în timpul absenţei
sale din parohie.
Cluj, la 18 Ianuarie 1938.
Consiliul eparhial.

Nr. 175/1938.

(1) 1—3

Concurs din oficiu.
Se publică concurs pentru ocu
parea postului de paroh în parohia
de cl. III. Coma, din protopopiatul
Abrud, cu termen de 30 zile dela
prima publicare în „Renaşterea".
Beneficiile împreunate cu acest
post sunt:
1. Salar dela stat.
2. Casă parohială şi grădină cu
dependinţe gospodăreşti şi Vi j g
de cosit.
3. Onorariile stolare îndatinate..
Cererile de concurs, înzestrate cu
documentele de lipsă, se vor înainta:
Consiliului eparhial în terminul fixat.
Candidaţii vor prezenta şi act de
învoire dela P. S. S. Episcopul no
stru, fără de care nu vor putea fi
luaţi in candidare.
Candidaţii cu prealabila încunoştiinţare a oficiului protopopesc se
vor putea prezenta în parohie pentru
a face cunoştinţă cu poporul.
Cluj, Ia 14 Iauuarie 1938.
u
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Consiliul eparhial.

