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Mărţişorul 
-------

A venit t l\'lartie. Noi ne-am pus mărţişoare. O
dată cu 1 Martie iese ghiocelul cel care ne vesteşte 
primăvcua. Ce bucurie pe noi ! 

Eri dimineaţă, când m·am sculat, am întrebat pe 
rnama: ,,Ce mi-aţi adus 
aseară din oraş?" Iar de )ffi• 

niaei n1i- a raspuns: ,, la 
du-te la tata şi intreabj-l ! 
Cdnd n1'an1 dus, tata mi-a 
spus: 

„ la pachetul �i VE->zi 1 ·e e 
în el!" 

Când cun de.:;chi::-- cutiu -
ta. un mărţişor frumos 
stralucia inăuntru. .Avea 
pe el o potcoavJ şi un Descnm executat de elena lc1coheli 

Aurore\ d. 11-ct pr. 

trifoiu. Am ntai rnulte măr\i�oare, dar pc ctcesta ii iu
besc cel mai rnult. 

COHlNA I. CERNESCU 
ci. II-a aplicatie-Constanta

Ghiocelu.I 

Gltiocelul cstf' una din µfrmtelc cele Mai gingaşe şi mat 
plăpânde. Of' cum �c topeşte zăpada, el işi arată căpuşorul 

alb. J-:" o fforicic â de care se :;µun multe poveşti. Se spune de 

el că are mamă vitregei ş! cull! Îllccµe câlclura, mama lui îl go
Tl<'ştc afară. 

1 ulpini/a lui e formată din frunze. Rădăcina e in forma 
de ccapc1, iar floricica lui e albă ca zăpada. Ghiocelul e floa-
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rea care ne llPStPşte prlmcit•ara. Dt- cum se luesr ghiocel/. ştim 
cd trPbuc sa vinii şi pâstirelt>/P câlutoare. !$tlm r<i natura 
tr,cepP. s<i-şi fmbracP. haina fmmoas(, a prlmduerel. formatJ dl11 
flori cu mal multe culori. 

11-P. mal marP dragul sâ IP duci acum. la tm·Pputul pri-
măt•erll 1n pădurP. S('i t•Pzl couorul olb dP ghloC'el re sP t11tlnde 

pe sub copnci şi sci simţi mirosul fur parfumat. Cârduri de co· 

pii se dur elf' 11wltP ori Fn p{ulur,· şi• I rn

pesr din liniştra lor, făctind;J-i buchl'te. bu

rhete şi rluc,inda-i ir. oraş. Eu cum aud 

fi_qnncef P strir,tind: ., Ghiocei. ghiocel de 

uân::nrc" _, "11i pare că :;pun: .Copii, btt

cura/l-u,; a sosit primăvara"!. 

Oamenii ii cultll'ti şi fr, grădină. are

ştia sunt mai mari �I mal frumoşi. Ei se 

ruJtt,,,i pentru frumuse/ea şi parfumul lor. 

At·<'ştia şi tmpreun,: cu pusiirill' ccilci

toare sunt uestitorii primliverii. 

Vasiliu Alexandrina ci. V-a No. 1 f. 

Ghioceii. 

Zăpada cum s·a topit 
Prin păduri s'au şi il'it, 
Albi şi mititei 
l>râgălaşii gltincei. 

Pe uni şi dealuri presdraţi, 
Albi ca fluturaşii 
De copii sunt adunaţi. 
(]hiocei dragu/aşii. 

Ghiocei, primele flori 
Cr rir llf>Siili primăvara, 
lnrăşi ati L'cnit la noi 
Să 'nveseliţi toată /ara! 

Bejenaru A. Gherghina 
d. VII-a pr.-com. fteg. Maria-Tulcea
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0 -POVESTE. 

O�µart€', d�partP in fundul unei umbroase păduri. 
t-ra un frumos ca!--lt•I, sub stăp;inirca unui impărat cu 
numel ... ,I� Frumosul Oeorl{f>. lnalt şi frumos cu ochii 
negri, şi cu fata rotunrlă, nproape in t'iecarf > :zi se 
plimba prin padurPn din fata strălucitului casft'I in tra
sura-i bogată, împreună cu vizitiul. Cu haina lui lungă, 
strălucitoare şi impo<lobită cu frumoase odoare îm
părăteşti, privea la arborii inalţi şi frumoşi, unii cu fruc• 
te iar altii cu frunze minunatl'. Acest impârat avea o 
frumoasa soţie, Ctotilda, care din cauza trnmusetei ei 
fusese de multe :ori n)pită ctP zmei sau răufăcători. 
f''rumosul George insa n'avea t�opii. lnt, · unt1 din zile 
pe c.ln<l se pi imlJal r,rin padure, apare in ii\ta fe-
ricitului împărat un 
bătrân cu hnrha roli
liP şi-i spune : 
-Pre;1 m:1rit P, şi frn -
mosule GenrgP vt-i n
vea un copil şi-l \'Pi
creşte pâna la v,1rstn
de 1 O,ani dar la aceas
tă fragedă vârstă va fi
furat de un zmeu.
La a c e s te cuvintP,
împăratul a rămas ui•
mit. Curând însă ui
tă şi porni spre !'clS:l
fara să vesteasca tris-
ta lntâmplare. Nu peste mult timp impărăte.!sa Clotil
da avu o fetită de mai mare dragul, cAreia îi puse nu•
mele de Marilena, după plăct'rea Clotilctei. Viteazul
împărat uită intâmplurea cteacum zC'ce ani, rând intr'o
:.d, vPni la castel ct-1 mai urit zmC'u, carp o lua pc" Mn
rilPna şi fugi cu Pa. lmparntul Gec,rge şi impărate-asr,
Clotilcta voiau mai repede moartea decât răpirea fru
moasei şi gingaşei Marilena. Trecură ani multi şi îm
păratul din frumos cum era, se făcu asemănător
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bătrânului cu vestea cea tristă, iar împărătesei i se îna!
bise părul pe cap de necăjită ce era. Dar iată că toc
mai �pre norocul Marilenei, în palatul uriciosului zmeu 
mai era şi un fecior de împărat ce fusese răpit dela 
doi ani. Ştiind obiceiurile uriciosului zmeu, se gândi cum ar 
putea face mai repede moartea lui. Era frumos ceia 

ce îi plăcu Marilenei şi o facu 
să se joace d e s e o r i cu 
Leonard căci aşa se numea fiul 
cel răpit. Moartea zmeului nu 
izbutea până c â n d cine
va nu era să ia o cutie de 
sub perna zmeului. în care se 
gtlsPau două albine, şi numai 
atunci c-ând va ucide albinele-, 
va muri şi zmeul. Când auzi 
aceasta Lr onard, din gura u
nei bătrâne servitoare, ii ve
ni ceva în n1inte. Pe când 
zmeul plecă să mai fure odo• 

rul altor părinti, Leonard descuie uşa cu cheia în
credintată de zmeu servitoarei, luă cutia şi o înlor,ui cu 
o altă asemănătoare. Când veni zmeul înfuriat că n'a
mai găsit alt copil, simţi ca este bolnav. Imediat cău
tă sub pernă şi vâzu cutia Jar f Jră să se ma uite la
insecte. Se culca. dar peste noapte auzi un zgomot. Din
închisoare ieşi Leonard tot cu ajutorul bătrânei servitoa
re, intră în odaia zmeului fară frică şi se uită la zmeul
înfuriat care sări cu o sabie sa-I omoare. Atunci Leo
nard omorî albinele în timp ce zmeul îşi dădea sufle
tu!. Luă apoi pe Marilena care era mai frumoasă ca
înainte, luă 1.,;n cal al zmeului şi porni spre mult dori
tul castel al Marilenei din fundul pădurei umbroase.
Când îi vâzura, Frt,1nosul George care deşi îmbătrăni
se, citeai pe fata lui o mulţumire, iar Clotilda frumoasa
împărateasă de altadata numai putea de bucurie. Ho
tărî căsatorire:a celor doi tineri �i le dâdu drept moştenire
palatul cu tronul. slujitorii cu curtea şi tot ce avea în ti
nereţe bătrânul George. Adesea se mai plimbau prin
pădurea bătrână pntru fiinţe fericite că au trecut prin
tr'atâtea nevoi şi pe toate le-au învins.

ANDREI LIDIA el. ll·a L. P. l. 
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Primăvara. 

Pe aripile unui vânt potolit, primăvara veni la noi

cu bratele pline de flori. 
Vântul sprinten, adie pomii infloriţi, iar frumoasa 

primăvară, cc pare o zână binefăcătoare, lasă din când 
in cand sa-i cadă din brate câte un ghiocel, care aşe
✓.ându-se sfios 1 n iarba, chiamă şi alte flori, să vesteas
ca sosirea ci. 

Vrăbiile ie:, din cuiburi, ciripesc voios. 
Copiii, �taud pc iarbă şi culegând ghiocei, cântă 

cdntece de prin 1ăvd ră, iar alt ii îi strigă: ., Bine ai venit 
f r�mOi:JSil prim„1 varfl" ! 

C,îrduri, cf.rduri, cilc bchaind ies la păşune. Altele 
î:_;i strigă mieii .�globii, care zburdă pc câmpie. 

Cc:H de frumoasa e primavara ! 
Şi câte minuni nu face ca! 
Oa viata tlorilor şi gangăniilor, care uâ�âind ies la 

lu111ină. ln amurg, când ziua e pc sfarşitc, când cerul 
pare poleit cu uur, incep grcerii a tar.li, un cântec nu 
prLa lrumos, clctr plin de larme,, de parcti c cântat din 
chitara. 

Cc rerici\i suntem noi copiii că putem răsufla iara�i 
î11 voc şi uu mai sU\m zgribuliti pc lângă sobă, ci pu
tem ieşi iar la aer curat, şi la soare cald. 

::;iTEFAN OliEOHGHE 
ci· V-a primara-Mahmudia 

lnsemnătatea zilei de 1 Martie 

Acest cu v,1 nt „Martie", trezeşte in sufletul oricărui om �pe• 
rd11\d câ s'a apropiat starşitul iernii, care pe cât ii bucură pc u
nii, tot atât de mult ii întristează pe alţii. 

Ziua de 1 Martie are o însemnătate foarte mare mai ales 
pentru noi copiii. In această zi, vezi la gâtul fiecărui câte un 

mărlişor care de care mai frumos, făcut dintr'un fir alb şi altul 
ruşu. Aceste Jouă culori au urmatorul inţeles: Se pune un fir 
all>, ca să fii alb, iar roşul se pune, ca să fii rumen la chip tot 
timpul anului. Tot prima zi a Iunei Martie ne vesteşte sosirea 
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primăverii. Iar in alte dăţi. când iarna a avut grija d plece 
de prin meleagurile noastre mai devreme, in aceasta zi chiar şi 
mai devreme, vezi carduri de berze care vin iarlfl la noi ca 
să-şi repare cuiburile din anul trecut pe care crivaţul iernii le 
stricase. Nic:i rândunelele nu întârzie mult. Rare ori ins4 se ln
tâmplă ca zilele lui Martie să fie frumoase, ctlci mai ales prime
le zile sunt foarte schimbăcioase. Acestea sunt zilele Babei şi 
sunt în număr de nouă. 

lnsă bune, rele, cum ar li zilele lunci MMlie, tot ii bu
cura pe copii, sosirea ei, t·ăci in curând vremea se va face fru
moasă şi ci fşi vor începe iarăşi jocurile lor vesele părămnd so
ba pc care au căutat-o ca pe cel mai bun tovarăş atât cât a 
ţinut gerul şi [rigul iernii. 

Pintilie Chita ci. V-a Şc. No. 4 fete 

Dela Tulcea la Isaccea cu vaporul. 

(Impresii) 

Vaporul încet, încet, se desprinsese de pontonul 
portului şi îşi ia mersul lui obişnuit, tăind apa limpe• 
de din fata şi făcând-o ca intrând sub elice le lui, sa:se 
sbattt, să se frământe, într'un sgomot asurzitor. Din când 
in când, soarele îmi aminteşte vara, trimitând raze a
urii în:apa limpede a Dunării, ce tine dela vapor la ţărm. 

Printre salciile Je pe mal, aplecate aproape până 'n a
pă, s� zâresc turme de oi, a ciobanilor ce stau reze
mati in bâtă, privind 

curioşi la \·aporul cu 

care trecem no1. Din 

c,lud iu cru1d, apare câ

te un sc.tl în st,l11ga, sau 

in drcaJJtct, cu râtc-va 
ca5e ce !hH sing-ur,,t ice 

prin lungul balţilor ce se tin şir. In stânga se zăresc 
�irurile muntilor Dobrogeni cu v.:irl'urile lor tocite de vc-
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chime şi vânturile r.econtenite dinspre miaza-noapte-rid• 
rit. Ei par mai mult ca nişte dealuri şi au pe alocurea câte o 
şuviţă alba de zapada, ce luceşte din când in când la 
bătaia raz�lor soarelui. Stau afară lângă coş şi din li
niştea ce domneşte de jur lmprejur, deosebesc numai
zgomotul neîntrerupt al motorului cc se luptă veşnic 
cu valurile nu prea mari ale Dunării. 

Privirea în pu:-;tiul băltilor, mi-o atrage rareori a
paritia vreunui fa, ce stă ca de straja în sinaiurătatea 
baltilor din delta Dunării. 

Stau pe bord şi privesc in juru-mi, lncântat de far
mecul tăcut al acestor locuri. Ceeace far.e să te 
plictiseşti ascultându-l, este vântul care vâjie puter
nic, fălfâind pânza tricoloră dinapoia vaporului. Căldu
ra răspânditâ de coş în părţi, pare că se mişcă la ha

taia vântului şi tace ca fumul ce iese din coşul vo
luminos al vaporului, să-şi schimbe forma şi să se mişte 
repede prin aer, disparând după puţin timp. Dese
ori apare câte o barca a cărei vâslaşi se apleacă pe 
rc1nd, fortând mu�chii şi mişcând încet barca mare, 
incarcata cu cine �ti� ce. După putin timp, îşi face 
aparitia vaporul de pasageri „Pr. Carol• ce vine spre 
Tulcea. 

II privesc până ce dispr,re in orizont. ln dreapta, 
albeaţa zidurilor turnurilor M-stirei Terapont lşi arata 
măreţia. Prin stufărişul nesfârşit al baltilor din dreapta 
nu-ti atrage mm1c pnvarea ; doar câte o pasăre, ce 
zboară singură pe deasupra stufului ce fâşie bătut de 
v.inl. Se apropie ora unu. Vaporul, ajuns lct pontonul 
micului oră�(!I lsâccca, ecosh:al:a. Cativa pasageri 8e 
dau jos 1Jrintre care �unl şi eu. 

M. Marin d. 1-a Ciim. Industrial

Romani, iubiţi-vă tara şi neamul! 
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Ţiganul şi Sf. Petru 

Era odată un ţigan prost şi vroia sll se ducă la Brftila ca 
să-şi cumpere o tocilă. Şi s'a sculat ţiganul dimineaţa, îşi um
plu traista cu merinde şi porni acum la drum. Pe drum întâl
nise pe Sf. Pctru- ,. Bună ziuă om bun", zise ţiganul.-Da unde 

te duci mai ţigane ?-Mă duc la Brăila ca să-mi cumpăr o to
cilă.-« Dac'o vrea Dumnezeu ai să te duci măi ţigane"· O vrea 
n'o vrea, eu tot mă duc. Atunci Sf. Petre îl indreotă pe o ca
le. Peste o zi ţiganul ajunse iar acasă. A doua zi ţiganul, iar 
se sculă dimineaţă îşi umplu traista cu merinde şi porni iar la 
Brăila. Pe drum iar întâlni pe Sf. Petru.-Bună ziua om bun, 
zise ţiganul. -Da încotr'o ai luat-o P1ăi ţigane·, ii îr.trebă Sf. 
Petru.-" Mă duc la Brăila ca sa-mi c..umpir o tocilă" --Pai dac'o 
vrea Dumr.ezeu, oi să te duci mai ţigane. O vrea n'a vrea eu 
tot ma duc. Atunci Sf. Petru ii prefăcu din om in raţă ş: ii dădu 
drumul pe o baltă. A înotat şi a înotat şi pc urmă Sf. Petru 
l-a prefăcut iar in om şi i-a dat drumul. S'a dus ţiganul la
Braiia şi şi-a cumpărat tocilă �i s'a întors acasă. Atunci a vă•
zut ţiganul <;ă puterea lui Dumnezeu este marc şi t:ă rău lac
acei care nu vor să ţinc seama <k d�nst1.

STANCIU I. PENIU CI, Vli-:1 Pr. Miha i �, 
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Ţara Noastră 

Ţara noastră �e numeşte România. Ea este boga• 
tă şi frumoasă. Ea are hotare naturale şi convenţiona
le. Ea are 10 provindi: Banatul, Oltenia. Muntenia, 
Dobrogea, Moldov,1, Basarabia. Bucovina, Maramureş, 
Cri�ana şi Transilvania. ln Banat oraşul cel mai mare 
este Timişoara, in Oltenia este, Craiova, în Muntenia 
este Bucureştii, care este capitala ţârii noastre. Acolo 
:;;ade M. S. Regele <;u miniştrii şi cu toată familia re
g-ala. ln Dobroge<l oraşele cele mai însemnate sunt: 
Constanta, care-i cel m·ai mare port la Marea Neagră 
şa Tulct•a. Ţara noastra la răsărit se mftrginPşte cu, U-

craina de care se desparte 
prin fluviul Nistru. Ln apus 
se mar gine�te r.u L ngaria :;ii 
cu Jug 1Jslavic: ue care �e 
desparte prin hotn, co11vt·11-

tiu11ctl. La mi-.1zc1 1•u._q,t,� :,e 
mar:.!itH•ştc cu Polonia �i 
Ceho-Slovacia de care se 
desparte lot prin hotar conventional şi natural de apa 
Cei emuşului �i Tisei. La miazaz1 se mărgineşte cu 
Bulgaria de care se desparte prin fluviul Dunarea. Toa
tă tara noastra csk bogata şi e iubită de tot poporul 
românesc. Ţara noastră este bogată în cereale, petrol. 
sarP, carbuni, metale, peşte, păduri cari ne dau lemne
IP dP foc şi lle constructie Si:l fim mândri că avem 
o ţr1ra aşa de frumoa�ă şi bogată cum nu este alta pe
lumt->.

Dc.1tori suntem cu mic �i cu marc, să muncim pen
tru ea şi s'o aparam. 

L,\ TU f MARIA ci. IJI a pr.-Casimce11 

0111ul nu S<' ,w:-;te pc el, ci pentru /ara lui. 
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Să Cinstim oamenii lor 
iiiiiiiii. nu hainele ;;_ 

(Reproducere liberil) 

Odată Dumnezeu şi Sf. Petru, au ajuns la un sat. 
Tocmai în satul acela, e:·a o nuntă. Sfântul Pdru zise:

--.Să mergem şi noi la nuntă•! Dumnezeu ii răspunse: 
-"Să merge!n"! Ştiind ce li se va întâmpla. 

Ajungând la nuntă, deschiseră poarta şi intrară in 
ograda. Sf. Petru împinse pe Dumnezeu până la uşa. 
Oamenii din năuntru ziseră : -

,,
Cine a adus calicii ăştia 

sa caşte gura la noi?" Şi au pus ca să •i dea afară. 
Sf. Petru a zis către Dumnezeu: -.Doamne. fa ca 

hainele noastre să fie strae bum=- şi o trăsură cu cai 
buni.• Facă-se ,·oia ta Petn=-. Ei se întoarseră din nou 
la nuntă. Socru mare zisP : - � Poftiţi t11ă11ntru că avem 
oleacă de r�trPC"t>r<'". 

Oamenii Je-ilu d,1f sa iH·a şi 
cea ma, buna. Musafirii ,H'<'Ştia 
dar băutura o \·�nsau pc- ::-:t:-<.!n. 

�fi mi-tnân,�e mâncarea 
mâncau din mâncare 
Un om zi:,e : -De ce 

b�rntura nu o beţi, �i o vărsaţi pe strae? Dumnezeu 
r�'isptrns,� : -Pentrucă noi când am venit intâi, nu ne-aţi 
primit ! Vui cinsiifi hainele nu oamenii! 

BAfmA Tll S. GIIEOHGIIE 

d, IV-a pr.-Hamuzam,hioi 
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Cum om t"oat gAzdultA 

Eu am plecat odat& cu mama în Bssnrabla. C&nd 

eram aproape de Cartai, a început sft ploua. Tuna şi 

fulgera, de pBrea di ne prftpBdeşte Dumnezeu. 
Pltnft tn sat mai era ca vre·o doi chilomelri, aşa 

di ne-a udat chiar bine. Când am ajuns in sal, eram 

ud� de tot. Naro::: c! mama cunoştea .o prietenii la 
care am tras şi cum ne-a văzut, ne·a deschis poarta şi 

ne·a poftit să tragem cArula 
la adăpost. 

Pe noi ne-a chemai inii· 
untru, unde ne-a dat nişte 
scaune să :;;edem şi en a 
plecai de ocolo, şi ne·a 
lăsai cu o fetilli ca de vre-o 
10-12 ani.

Femeia a !:-181 putin timp
şi apoi a venit şi a adus o 
mHsă cu multe feluri de 

mâncare. CAI timp am sta! noi le masă, ploaia ft ince· 

lei, iar noi ne-am făcui gata şi am plecai. Pe drum eu 
spuneam mamei: - » CP bine e s� ai prieteni"! Prfrle
nul la nevoe se cunonşte. 

NECiHU V. ALEXANOHINA Clasa 111-n 

Fagăraşul Nou 

Norocul e cum şi-l face omul. 

(Reproducere liberă în scris) 

::;c µouc�t�lc c'a /ost oclntir ml om uoinic şi sânirtus. /.Ja
rmtll lui na-i lăsasera urc-o uucrc. t::L era volnic s<i frânga 
pietre. lntr'o zi, femeia pierdu râbdarea �i zise: ·· Măi omule 
ori te apuci de treaba, ori sâ pleci ca uită-le copii cresc şi Ic 
trcbuc multe �/ de ton le ... !nr omul a rii�p1111s : h l>nc'vr nuca 
noroc m, mor ci de foame!"' Azi a�u. mâine nşa, s·a hotartt 
omul şi a plecat c·a să•şi caute norocu( /1-ferg<ind ci aşu, a fn-
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t4lnlt un cdldtor. Iar căldtorlll l-a tntrebat :-•lncotr•o -mergi 
mdl frate aşa fcird popas ?•-Merg ca llă-ml ccwt norocul. Apoi 
cdldtorul l-a 11/JUB că, norocul e cum fl-l face omul. 

ŞI mergdnd aşa. călătorul a văzut vre-o trei lar,uri de grdu. 
La stdnga şl la dreapta erau nişte lanuri urite. iar la mijlocul 
acestor lanuri, era un lan frumos de grâu. Şi l-a spus dece la
nlll aceşta este mat frumos de
cdt celelalte lanuri de alăturea. 

Dumnezeu a • d a t acelaşi 
ploae pe toate lanurtle. Dar 

)
lanul cel frumos 11'a crescut 
numai cu ploac �t umul acela 
care a avut lanul mai frumos, 
a mat adăogat şi gunoiu. Şi 
călătorul i•a spus că fn zadar 
umblă după noroc. Căci noro-
cul c cum şi-l face omul. 

l:JUCUH T. ANA 
ci. V-.i •- Cc\rjelari

De ce ne iubim pă�in\ii 

( Lucrare fn clasă) 
Noi lrebue sli ne iubim piirinlii di, mămica :;;i tAticu 

ne tngrijesc ca sli nu fim bolnavi, sft nu ne fie frig, 
sA nu ne lovim şi ou şi grijă ca sft ne cumpere hlii

nal� noi şi judhii cu care sli ne jucăm. 

Tftticu ne spune poveşti, icu mămica are grij� s6 

ne curete hăinutele şi când venim dela şcoalA, tot ea 

ne aşteaptA cu nerăbdare. Iar in fiecare Sâmb!lli ea 

ne spaUi, ne schimbli rufele şi hăinutele. Şi când ne 
tmbolnlvim ea slA lâng� noi, iar tăticu aduce doctorul 

ca sfi ne vindece. De aceia şi noi trcbuc să ne iubim 

pllrinlii, fiinddi ei ne ingrlje5c cu dragoste şi noi de 

aceia lrebue să fim cuminţi şi sli-i respecliim. Deci s6 
nu-i uiUim in toatli viata noastrli. 

CI-IIHCOH!AN JL'LIL::TTA

d. III-a primara Nr. 4 de retc-Tuken
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Un sfat cuminte 

(Reproducere llbertJ) 

lntr'un cast I străvechi, tdU8 un 14nilr foarte bogat. 
Od8tli, inlâm�lându-se sli inopteze pe câmp un cillltor, 
el s'a dus la castel sti·i dea voe s6 se ad6posteascl 

��le no.e.nto _T :-__,n,.!..,:.·a _sous :- ,.Castelul meu nu e 
han". Cl\l�lorul mâhnit Îi zise : -"Dli·mi şi mie voe s& 

spun câteva cl!vlnle şi 
;> e u rm6 imi voiu ciuta 
de drum". 

-Vorbeşte, eu le ascult
- ., Uite ce voiam sli
�pun... Inainte de d-ta

cine a locuit în castelul

acesla '?

-·,.Tata", rlispunse Iii·
nărul.-.Şi mei'nainte? '" 

11e!-.e1,,11 c,c, 111.a1 de elc,·a - ,, Bunicul meu".-- ,.Dar
l,lf 11 1,cli J\uri,rd ( I. li-a pri,mir,'\ după d-ta, cine are sli

vie ?'"-,,De mi o da Dumnezeu vre-un băiat o să rămân& 
el u .- \ rezi, d!LI' cu 11imP11i rw poate sta ulei o veşnicie.

Se ciucP unul, L (f ll<! alt ul {ii tuţi sunt lr<'cători. Nu-i aşa 

câ t ol ca tm fel de han e şi castelul acesta ? ..• 

BABO!'JEA CONSTANTIN ci. III-a primarl 

Hamazonchioi 

Sfârşitul 
• • • 

ern11 

Du;ni 1·rc-o :..! luni de iarnă grea, timpul a lnceput să se 

111ai îm11oa<', a fnceput sii se topească z:1pada de pe întinsul 
ţării, lăsând iii urmu apa şi noroiul cel murdar. 

Soarele işi trimite razele lui din zi fn zi mai calde. Vezi 

nde.sca zcimbind soarele prin fereastră cu blândeţe. Zilele se mă

resc şi nopţile se 111ic�orează. Pe buzele trecătorilor vezi adesea

wz zâmbet deosebit de cum era mai Cnainte. 
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Prima floare care ne vestPşte primăvara, este ghiocelul cel 
alb şi p/C:,p,îrtd, cart" ·de abia a aşteptat sd u mal topeased zd• 
pada, s,i poată lt>şl şi PI ru petalele lui albe. 

Nu ,1111,u mult timp, l'Om m1zi câfltrcul gingaş al păaărele• 
lor. care de muit m, mal suflt la noi. 7otul a fo.-:.t putctlu ln

timpul /Pr11ll, c foar cu utata "" mal tnueselt>am noi copili ru sd· 

nlufa, µu/lnajul şi alte jocuri de Iarnă. 
Plugarii <IP abia aşteaptă ra să plece la c«lmp, au tnceput 

a-şi curlitt un<'ltele dfl muncă, de rugina pe care o prinsese rn

timpul iernii. nar llflde ne mai gtlndlm cd la sfârşitul Iernii ne
1•lne Martie pe care noi copiii tl aşteptăm c1z nerăbdare, p,mtru ca

să ne putem pune mărţişor.
Nu după mult timp. vom privi tn loc de zăpadd, la,-ba cea 

verde, pe care o aştem cu drag. 

DRAGANOP VASILICA 
ci. VII primara-Tulcea

lnvltltura bltrlneascl 

Se spunP ca er.1 odat�. un lmplrnt şi a dat porunc� sA 
se omoarf' toţi bătr�nH. Toc-mai atunci s� întâmplase că un bă• 
tr.\n avf':l trei {f'C'iori, cari ţineau toarte mult la taUU lor. El se 
J?ândeau cum să fac:\ să-l srape de moarte. Au făcut o groapă 
în c:'\mp şi l-.iu dus acolo lări'.l să fie ,·azuţi de nimeni şi l-au 
lăsat acolo. D� acolo nu mai ieşea deloc afară. 

In anul aceln. Dumnezeu a dat o criză de nu s'a făcut

de loc hrana. Cei trei feciori se gândeau, ce să semene pentrucă 
n'aveau seminţe. 

S;au uus la tatăl lor şi l-au intrebat ce să semene şi unde 
să se;nene. Atunci tatăl lor. i-a povăţuit astfel: ,.Duceţi-vil şi 
araţi pe toatf' drumurile, pe unde au trecut carele cu orz. Ei 
s'au Jus acasă. au luat plugurile şi au plecat la arat, arand 
toate drumurile. 

nupă c3tva timp. a rlls�rit şi oamenii se mirau cum au 
sl'm�nat ei at:1ta orz. 

Orzul s'a copt �• ei l-au cosit şi l-au dus acasă. l-au hlr
ml\nit �i l-au dus acolo la tatai lor. în groapă. Iar când h.• tre
bda, se duceau şi luau cât le trebuia şi tnchideau locul. 

Atunci oamenii au telefonat Impăratului că aceşti trei fe
ciori au f�cut mult orz. 
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lmplratul a vNnl la casa lor şl l-a lntrebat :-.One v•a ln
vlţat pe voi. R:t ltt•·t-ţl in ,H;:t fel?· -.Măria voastră. nlm�nl nu 
nf'-a tnv?\tat ... 

-.Nu se poatt�. voi trebuc să aveti vre-uo bătran•. 
-.N·nvem mn un b�tr:'ln•.-.Spuneţlmairepede.cilddacl 

nu sruneU vi se taie c.,pul". Atund tinerii de frică au spus ca

au pe tat!\l lor. lmparatul a poruncit să-l aducă. Tinerii l-au 
adus tn fa\a lmplratulul şi htitrânul avea bnrba până la ge

nunchi. iar mustăţile până la urechi. 
Atunci lmpăratul a întrebat cam celţi ani are şi bătrânul 

l-a �pus: .. Cam vre-o patru sute lle ani• ... -Ei, şi unde l'a\i ţi
nut?" Tinerii au r�spuns c� l-au ţinut intr·o groapă pe câmp
nevăzut de nimeni. Atunci lmpăratul a dnt poruncă să nu se
mai omoare nici unul din bătrâni. Bătrânii sunt oameni dela
c.1re putem învăţa multe lucruri de folos.

Donef Vaalle 

ci. Vll prim,uJ-com. Nalbant

Răsplata. 

Trlia odalli inlr·un sat, lrei f rati. 
Erau sllraci lipiti p5mânlului, nu ftveau decAt un 

plir. Ei îngrijau numsi ele p5r. Pi\rul ncesln nu ft rodit 
decât rrei pere. li păzeau la rând. 

Prima oară s·t1 dus sli-1 păzeascii cel mai mare. 

A doua oar5 s'a dus al doilea, iar a treia oarl se 

duse cel mai mic. 

Biblioteca Județeană  „Ioan N. Roman” Constanța



16 

Sfantul Petru care se pefftcuse in cerşetor se 
ducea tn fiecare zi şi le cerea cite o pari. Aceşti trei 
fraU fiind miloşi. dlidurli perele Sfântului Petru şi o 
luarl la drum. lşi puserli în traisUi merinde de tot 
felul. Pe drum se intâlnirli cu un cerşetor care era lot 
Sf. Petru. N'avea de mâncare. Ac:{ ,li trei freU ii poftirii 
la masl şi plecară apoi toti la drum. Dar Sfântul Petru 
ii întrebi\ :- ,. Ce vreti sl\ vl\ d11u ?" Iar cel m6i mare a 
zis :- .,Doamne, aşi vrea, toate ciorile sl\ se prefaci\ in 
Oi, ci cine imi va cere br&nzli s!-i dau. 

Al doilee a zis :-,,Doamne, aşi vrea să se facă 
toate plislirile cai şi să fie ai mei. 

Cum a zis aşa s'a şi făc1i1t. Dar cel mic a zis : ,, Doamne 
aşi vren sA·mi fac o cns� şi un pod peste npa acensto, 
cli cine o trece pe aici să poală fi găzduit. 

Peste câţiva ani de zile, �fântul Petru se întoarce 
pe la ai săi, se preface in cerşetor şi se duse la cel 
cu oile şH zise : ,, Dă-mi o bucată de caş sli·l mănânc 
cu mămlHigă ... A.cesta însă ii goni cu câini. Se duse la 
cel cu cai şi-i zise : ,, St6pâne, dă-mi un cal să mă duc 
pâni\ la surioara mea". L-a gonit cu câinii, la fel. Se 
duse la cel mai mic şi se puse sub pod şi începu să 
plângii. Femeia şi b5rbatul au ieşit, l-au găsit sub pod, 
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l-au luat tn brate. l-au dus tn casl şi l-au pus 16ng6
sobll. Iar el spuse : - .. Nu Yreau sl dorm aici, ci 16ngl
uşi, pe nisip sl dorm. Oamenii il duserl la nisip, 16ngl
uşi. C6nd se scularl di:nineata, ln loc de nisip gl
slrl aur.

·crallu N. Crauu
ci. VII-a primara-Prlclpele Mlhalu

Jocul cu zăpadă. 

La ora 12 am mers acasă şi am mâncat. După aceea am 
trwăfat lecfiile şi la ora 2 am venit la şcoală. 

Când am venit am t•ăzut cei Roza/la şi c11 Ana. au 
făcut ctite wz om ele z ipad,i. Eu am 11enit fn clasă, mi-am pus 
geanta 111 banc,i şi am incercat şi cu s<"i fac tm om uiet de ză
padti. 

Llâefii cm [,icul o bisPricâ şi 011 zidit fn <·rz o p<ipuşică rzşa cum 
" zidit Manole pe Florica, in ::ldurilP 11ui111i.,tirei Curtea-ele-Argeş. 
ft1ama. care trecea pe drum, a t·enil la poarl<i . ,; oadci cum 
lucrăm din zâparlâ. C,ind Doamna 11<'-a chemat in cla:;ci, noi am 
rugat-o să ne mai lase puţin afarâ. Abia la ora :: am terminat 
cu oamenii de zăpadă. 

Aşa de /rumo:, 111 1-am jucat .' 

l,ATO Al"BELIA 
:,;<. pr. de ,tat-;\lureş-lz\'Or jud. Ciu,· 

Vino, vino primăvară ! 

- p

Vino draga primăvară, vino iu la no, m ţară l Te aştep
tăm cu atata dor, să îmbraci câmpurile, grădinile într·un verde 
covor. Pomii încep a-şi desface mugura!}ii. scoţtindu-şi la iveală 
llorile albe, de parcă ar fi ninşi. S'a dus zăpada, s'au dus vis• 
colele cde năprasnice, s·a dus crivăţul turbat. In locul lui, adie 
un vc\nt căldic-e! ; iar SU'- pr bolt"l. senină :.,i „1lbd::.trn, râde iarăşi 
soarele dădător de căldură şi viaţă. 

Odată cu venirea ta, vor înverzi pădurile şi livezile; iar din 
pământul inc! rece, vor răsări ghioceii şi frumoasele !iorele, Pasa-:
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rlle clllto.ire se tntorc în ţară la noi. pe la culburlle plrblt�. 
Din nou o să rtlsun<' codrul de cântecelf" lor. Plugarii Duertl pe 
llnel plug, tragAnd hrazcte lungi, uni.Jr nrunc;'\ sămanţa. Mielu� 
şeii zbnrd.'\ pe campie Copiii mer,? vol<,şi L-:t şco:111, aşteptând 
m:1rea s:trhatoare a .P.,şklui• cu oul ro�ti �i cu .Hristos a 
lnvlat t• 

DICA Nlt;OLETA 
el. I V-a pri mur.) de Apllcaţie-Constanţa 

Şezătoarea noastră. 

Am f<icut astăzi. la şcoalti. şeztit,>art- desprP Ion CrPang<i 
cu poueştiir �I r,hfritorile lui. lntaiu u•11 citit amintirilP lui. lm
preunu ,·u dcm111u/ /111',i/il/or şi "" ti-/ /(pf'i�t>r �; uµoi tott şro• 
Iaru. dr/a rl. J-u µia,ti la d. l ·11-11 �i /iu1,1,w/ Ut>uiz-or, am s1,us 
ghici/uri. lJ-1 /ft"Vizor 11r-a s1111s �i 11 /'Ol't' .... /e ,·11 o 9hlcltoare, 
cum un impcirat, """''i " 11fr,·,,/ _,:,i ,':-i l'wl<i ,1,1111f'nl/ şi el 
S ,, dus ptiflli '" llfl llfl sul şi (I i 11fr11! irllt 'u ('(ir,·11'11Ui. Acolo 
a l'tizul u11 om. pt• carP !-" ifllrt'l1uf ,·,· ,·u·s,·riP ore : El l-a s;,:.s cc: 
cdncJ "rr ap<i, brll 11/11; iar câl 11'11rt• r•, ,,. 11/urll'i b1>a apii. At'oi n'am 
putut s'u plzkim �i JJt' -n s1ms-t1 tf. I l.',·t·i-.,,lr. Aşa �·a sfârşii 
şezătoarea nousJrci dt• a�/1i/.i, ,1,•s;,r·1! /, •n Cri�ung,i. 

Vine,:: Para,, lii,·a, l'I. Vll-11-Hahman 

CÂJNII VÂNĂTORULUI! 
-------

O dat I un vânător s'e dus la vânat, şi a zlrit un 
iepure: Când a vrut sii trr,gZ} ... -u puş,'a. iepurile i-a 
zis: .. Fie-li milă vânatorul� şi nu mă omori caci, când 
te vei inlottrce înapoi iti ,·oh, da_ un pui de iepure. A
tunci vAnfttorul nu-J impuşc·u şi sl' duse mai departe. 
la16lnind o vulpe, dind vru stl traf}ă cu puşca, vulpea 
i-a zis : ., Nu mă- impuşca cl\ci, când le vei intoarce,
iii voi da un pui de vulpe. ,,\lânălorul nu impuşcA vul
pea şi se duse mai departe. lat6 c& �.ttalni un lup. Cand
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vru s5 I regii vânătorul. lupul ii zise : • Nu ml Im� 
puşca vânl\lornle dici. cl\ncl te VPI iotoarce iii YOI da un

pui ctP lup". \ 8n, torul nu-l irnpu ·cli şi S<" duse mal de
part,•. Şi m<'rqOnd oşa vtrnl\torul inU\lni un ·urs. Cllnd ii 
vlh.u, IHI�(' ma a P<' trl\qaciu, iar ursul ii zise: 
-Nu traqf" v&nl\' rule el\ ·i. <'Un l vei întoarce, 
iii voi <la un pui d<' urs. Vclnl\torul nu trase şi se du�e 
mfti d "pari .. • şi int \lni pe greierul pl\mllnlului şi când 
vru slt tragl\. sl"i·. omoare, greierul pttnAntului i-a 
:1.is : ,, Nu trage· vt\nl\lorule căci, când te vei întoarce 

ili voi da un p 1i d „ ol meu". Şi m..?rgând mni dt>parte, 
van�l0rul �<' inl a ,gl? şi lu� p�!iul cel ci'-" 9rc-cr, mai d€'· 
partf' luă puiul c, .. l <l,• t1rs, mai <lrparte luă şi cei trPi 
pui: de lup. dt• Vlilp,• şi rlP iC'purc. A�.-!c- cinci Ani• 
mal� erau câinii ,·ânlHorului şj l•au slujtl pâni\ ltt mnarle. 
Dupli motU-lf'fl str.ipânulni, nu fugit in pădure. 

FNAC/11 \'. 1()'�·1 el. \ ·11-a 
Hegele Ferdinand l-Tulce-1 
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Ţiga�ul la spovedit 

Veni odată postul Paştilor. Toată lumea se duse la biserică 
ca să se tmpărtăşească. Un ţigan cam nătărău a spus: -.. la să 
ml duc şi el.I ca să nu creadă lumea că eu sunt tâlhar•. 

Se duse şi el la preotul Nicolae, ca să se spovedească. 
Preotul ti zise că înainte de a se împărtăşi. trebue să-şt spue 
toate păcatele. care le-a făcut în viaţa lui. El a început să in
şire o mulţime de păcate, dar de odată se opri şi zise : 011 

-.Dar de ce oftezi ţigane. ii întrebă preotul 1" Am un 
păcat mare zise cl.-,, Spune-1 fătul meu, că Dumr�ezeu te iartă•, 
zise preotul. Ţiganul zise că odată, a trântit căciula tatălui său. 
Asta nu-i păcat. răspunse preotul. Nu-i păcat zise el, însă capul 
tatU era în căciulă şi trantind-o, bucăţele s'a făcut. 

-
,,
Păcat mare ai făcut, zise preotul, însă Dumnezeu te iartă. 

Tiganul a întrebat: -
,,

Dar cum aflu eu. că sunt iertat?" Preo
tul i-a ais : - ,. Lasă că mă <lu, puţîn afară �i fac semn la Dum
nezeu şi el o să trimeată un srnnt şi el te va atinge pe nas şi sf\ 
ştii ca eşti ic-rtat. El se duse afară, luă un rac mare, ii puse sub 
patrahir şi veni cu ci în biserică. Spuse ţiganului st\ îngenun
cheze şi să se roage, că Dumnezeu Vd trimite sfântul. Ţiganul 
tngenunche şi preotul începu să-i citească. Când ajunse racul la 

nas :jÎ începu să-l strângă, ţiganul începu să ţipe: 

De sfânt, sfânt poate să fie. 
Dar de nas să nu mă fie. 
Că oricât o fi de sfânt, 
Când I-oi trânti de părr.ânt, 
Suu de perete l-oi da,· 
1\/u ştiu dac' o mai scăpa. 

Saveanu C. Gheorghe ci. Vll-11 
corn. Principele Mihai 

O intâmplare din viata mea 

Era pe la ora şase şi jumătate dimineaţa şi încă nu se 
luminase bine. Eu 11i"w11 apucat de {ticul curat prin casă. După 
ce am terminat, iau lampa sd o curăţ clar cum nu se lumi
nase aşa bine, nu ştiu cum, din nebăgare de seamă, am scă
pat-o jos. Deodată, când am simţit că a căzut, am rămas cu 
m4lnele tnll•se după ea �i cu ochii ţintă ca s' o apuc. 
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Da ele unde, ca se /lic!lse tiindărl, făndărele. Am rămcu, tn
rrc111cnlt,i, n'auca cine s<i rud<i de mine. Mămica era tn altă odaie 
şi cu lll alta. Ea a auzit cena sundnd dar n'a zis nimic, nu 1t-a 
dul scama cc �ă fie. Repede am incărcat mâna de s/ără-
1miturl, dar µcntrucâ nu tncâpcau, au căzut jos şi s·a auzit 
::;uruind. Mămica u auzit iar şi m'a llltrcbat: Ce-i acolo 1 Eu am 
rizspuns âi nu-i nimic �/ am .�uârllt sfiiriimtiturilc. Pc urmă a venit 
mc,mica şi ea u bi,_qat de sca,mi ca llf)seşfe lampa şi m·a tntrebat: 

- • Unde-l Lampa :•·· J Je / ric:11 cu dădeam dirz colt, tn colt. -.Ba

Cti /lll ;,;ftll, l1a ,:a l1U CU .•• " 
/l/r11111nz m·a 7.urii ;:,a : :ml. ln cele din urma am spus: 

- � 1-°ll um ::.µur 1-u 111u111iro. iarl<i-ma ! C,inci a auzit, a luat o

1111cl11.'j<1 fn 11uinu �t cl,11 �t dar. t:·11 (ipum, aoleu mămico, 
oo/t'u 11ui111icu .' Şi /l<ttu: cei, rl n'am zi::; cit o s<'i umblu bine cu 
/1111111<1, 1111 11,·a iertat. l:"i, ri<' 1T crc,foti, lHitciîu�cu aceia parcă 
a fo::.l nr111<1 tlf11 raf I 

,\111 ::;/Ji,-raf cu pu/i11. f. 111dn1 111<1 durea, clClr 111i-u prins 
/1111r, ni .-;;t a::;fit?.I niwl i,111 !u1111111 i11 111ei11,i �<i o curci(, îmi a-
duc umi11t.: �i w11l•lu liini::,or cu cu �i o JJlli la lu,·. 

/',i11,i utw,,.; ri',1111 ''" i �,,.,,., 1111·i o lu11rJJ,t, dar Ilici de

afund fncuacc, fiuulcu 111'ct 1,w,i/al luzlciiuşctt 111i11/<>. 

VOICIL,\ I. MAHIA 

d. VI-a --Rahman

De unde şi-a luat numele comuna Somova 

Acum vre·o dou� sute de &ni în urmii, unde este 
eşezaUi astlizi comuna Somova, era o i>ădure foarte 
înaltă şi deasă, incât nu se vedea om cu om. Intr'o zi 
nişte oameni din ornşul Oala\i au trecui de dimineatA 

Ia Tulcea, iar seara când s'au întors, tocmai prin mij· 
locul pAdurii, fiind zăpeda foarte mare, s'au îngro
pai şi n'au mai putut sli meargă inainte. Au stat ei pe 
loc, au aşteptat să le vină oameni in ajutor, dar n'a venit 
nici unul. Când au văzut una ca asta, au aprins un foc ca să 
se încălzească, au scos samovarul, de care nu se despăr
lcou, l-au pus pe foc, a� făcut câte un ceai şi au băui. 

Peste no8pte ei au aşternut mănUU, toale şi s'au 
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culcat. Nl,te Jupi ce umblau pria pldure. au dat - peşte 
el. l•aa mlncat şi pe el el pe cal fi n •au lisat· c1ecat 
samovarul. 

lntr'o buni zi -trec4ncl .p.e acolo oamenii. au tllal 
copa"H şi au (6\!ul case. Peste câtva timp, s'a format 
un sal mic, care şi•a luat numele dela samovarul pe 
care l'au g5sit. Iar mai târziu din Samovar s'a schimbai 
in Somo•e. 

Peste câtva timp, salul s'a (Acut fo8rle mare şi 
frumos. 

PASCALE NICOLAI 

ci. V-a-Somova

Povestea ciocârliei 

( Reproducere liberă tn scris) 

Se zice că odată, a fost o împărăteasă şi un împărat, care
nu aveau copii. lntr'o noapte, împaratul a visat o babă 
bătrână care-i vorb�a: -

.,
lnillţate lmpărate, bucur:\-te că împa

răteasa va na:jte un prunc, dacă 
va merge la j)ârâul din pădurea 
din marginea oraşului şi sâ bea 
apă dintrânsul". Cum se zui de 
ziuă, impâratul spuse inipăr�tcsei 
toate din fir în păr. lmpăratc,,sa HU

mai putu de bucurie ctmd �uzi. Se 
duse la pârâu şi bau ap� din el 
şi născu o copilă f�artc frumoasă, 
care creştcu intr·o zi cât într'un 
an. Copila când se făcu mare, 
ieşea în toatl! serile şi dimineţile la 
plimbare, să vadă cum răsare �i 
ai)une soarele. Atunci copila se in• 
drăgi de soare ii voi să se ducă 
după dânsul. 

Ea spuse aceasta şi părinţilor. 
dar părintii nu voiră să o lase. Co• 
pila incepu să se uşte') pe picioare 
sllbi d c a b e a se putea ţine 

1) U1te-a se usca.

Desemn executat de eleve
lacobeli Aurora ci. ll-11 primara
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pe picioare. Văzând impar, tul aceasta, ii d�te voie sll plece. Fata 
pleci şi ajunse la un p/lrf u pe care nu putea sft•I treacl. pen
truca nu era pod pc- rtÎnl ,. lnti"tlni o bal>ă care li dAdu to mana 
dreaptă un pomişor !,ji ii ... msc să facă cruce cu pomftorul ci 
va fi bine. Fat,, I.leu i11to lllili cum ii spuse baba -şi se vlzu 
deodată ridicată i11 sus. A ,unse la palatul fermecat al soareluL 

La poarta pc1lctttil11i, un c,iine cu două capete, vru a'o 
muşte, rlar ieşi mama soa ·clui şi o întrebă ce caută. Fata spuse 
atunci dt a venit, pentru<  c\ s·a îndrăgit ·de soare. 

Marna �octrcl11i ,·ftr.,l au:t:i, se sup�ră foc pe fată. ci vrea 
si\-i rapcască fel i.irul :,;i o blestem, se\ se prefacă 1n ciocarHc. 

Şi .-::;; 1 avc111 t i0c�irli , "" asta zi care şi acuma umbla după 
soare, i�r primăvara 1·,î11d ii vede <> foarte veselă. 

Frigiol Euaenin, ci. V-a-Calfa 

PRIMA.VARA 

S'a lo11il z ipnda albă. 
Pc pămân,· in locul ,,;, 
Jurba'n ra.·e uii �e scaldă, 
Jar pc câmp sunt ghiocei. 

Natura foatâ r1:inuie ;

Iar pe C<Îl//pt1l innl'rzit, 
S'a intins iar U<'selie, 
/orna de arum s'a sfârşit. 

Zeci de ccirduri. mii de oi 
Pasc În ia, ba inuerzită ;

Iar copiii vin vini, 
La câmp cu fata 'uveselilă. 

Mieluşeii sar şi sburdă 
Toli, pe camµul inver:il ;

Jar caµiii in cor, striga : 
Primăvara u susil ! 

PINTILIE CHITA 
\ I. V-� şc, No. 4 fete-Tulcea 
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Data statistice asupra Romanlel culese- ;I procent1t1 de 

Pro�;o�ial lllildllU f ocu;torii-l �i 
,, km. p. _.-:: 

-

-- --�· . ..-. -·---

Judeţele r::-
Banat Hf715 101100( !\� 

Basarabia 44-12� 30130<)0 6t1 

--

Bucovina 111442 90700(] 8� 

Crişana şi 
�133� l ,ţ250!'l5 63 

Maramure� 

Dobrogea '>-l'>f.O _.._,_'-J -.' 836000
1 

JI' t)

I
Meldo,a 380�)8 2�U7000 87 

Muntenia 52505 462800C 88 

-

Oltenia 2407t 159700( 62 

-

Transilvania 622:!9 J4G�lOOC 51 

•w---------.-

Timcş-Torontal, 
Caraş, Severin 
Cet.•Alba, lsmail, 
Tighina, CahuJ, 
Lapu:-jnd, Soroca, 
Bălţi, Orhci, Hotin 

Cernăuţi, Hădăuti, 
Suceava. campul• 
Lung, Siret 

Ar.id, Bihor, SMaj 
Salu-Marc, Mara-

mureş 

Tukca. Con:;tanţa, 
Duro�tor, Caliacra 
Dorohoi, Botoşani, 
laşi, Făldu, Covur. 
lui, Tccuci,Tutova, 
Vaslui, Homan, 
Fălticeni. Putna, 
Bacau, Neamţ 
Ilfov, Vlaşca, laio-
miţa, Buzău, R.-Să 
rat, Dâmboviţa, 
Teleorman. Olt, 
Muscel, Argeş, 
Brăila 

Dolj, Romanaţi, 
Mehedinţi, Vâlcea, 
(Târgul-Jiu) Gorj 
nn1t11ra. �11i1. f itiras,
Brun. Trei-Scaan. Ciuc, 
Herbei. Bi$trita. Mareş, 
Târ1. lare şi Mică. llh 

7 

58� 

17 ·-- -- -

1846 

I !'î - -·· 

342

8 - -

912 

.H 

7j 
------

2843 

2S 

335f 

16 

199g 

34 
. 

2590 
-·

ÎIRI. o,� Claj 

I 
-- •. 

1��}505611 �4601551 0021 _ __ l_•s�I� 
_...,. __________ 
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111,ul carnu Viran ci IV-a Pr. Casimcea. 
UE -- -

Orn�f•lc prinri1mlc • 

--

TIMIŞOARA, I .uguj, HPşita,
Oravi\a. Anina.

Clll�INĂU, Cd,1tc<1 - J\lu.i,
Tighina. Bdlti. I �111;1il. 

CEHNĂUTI, Had,mti. Su-
l't'ilVil, Cil li I( I li I . 111 l !! . 

J\H/\D, OHAl>E/\, S MJ\HE. 
Sil.dtet. Zalau, c�ul'ii. 

CONSTANTA, Tulc ea, B11-
za:gii:, Stlhtra. 

1/\�I, UALATI, Bolo:şc1ni,
Frn·::;.tni, Bac,w, 1'-Nemut, 
Homan, Hârlad. 

HllCUHE�TI, l'I.OE�TI, 
UHAILA. Giurgiu, Huzau, 
Tâ rJ;.?ovişte, PitPşti. 

CRAIOVA, T-Severin, Ra-
mnic11-Vâlr.f'a, C;-u,:icc.11. 

I CLUJ, BHAŞOV, SIBIU, TG. 
MUREŞ, Turda, P�troşani. 

. --

-

Naţia 

••. 11/1Str. e/0 

•- -

Religia
- . --

lrt. of• Cat. ,i0 illtll .14 

70 
301� 

io 1� 
--

fi,t Jfi R8 1 t I 
-- - --

fi4 3h �(l 7 13 
-- -- --

fiR :l2 r·• >- 1 !'l ?:\ 

- - - - -

T2 �8 xq - 1 I
-- - -- --

R7 13 8H . 12 
-- - --- -

00 tu �n - 9
-- - - -

92 8 93 - 7
-��-;;;�1 60 

I Med,a 114,11125.89 f78.68 I 5.8���·�
• Oraşe n, peste 500000loc. se scriu:
BUCURE�TI, c11 peste 100000: IAŞI, .cu
pcsteS<jO(J(): URAILA su\J :>UOOO: BACAU
/\LTt-: STATISTICE. Homânia: ca populilţic. 1' K-a din Europa, ittr .-a sup
rnlat;1 a 10-a. Din gloh on,p:I a 5()()-a parte. Constituc 3,:-<:,., " dm pnpulatia
1-:uropci �• l.:'>2 0'0 din teritoriile ci. ln t!Uti Decembrie „H statistica arnt&: 
•17l7000 de sex masculin �i 1012000v de sex remc11i11-Totul 198-!7000.
l>esî111ca este dc•d 67,7 0/ 1.

PROFESIILE. Agricultori: 15800000 loc.. imh1s1ria�i: lt1IJQOOO loc-.. li:1 
i11stit11tii publice : IOOO(ioo. comercianti: 7:l(J(JQO, l11neaza ln transport (lre-
1111ri, v,1poare) : -150000, (387000), alte profesii : 3fi7(tOO. 

NAl"IONJ\LIT/\("JLI·:. Homt\ni7•1,11.,/". lJn,:?uri ti.l"<I 0;••. Evrei 5,82 0/0• 

Germani 4,15 0/". Ruteni J.31 0/"' R11'ii 2.21 el", Bulgari 1,25 la suta, Ţiaani 
J .� la suta, alţii t ,29 la suta.
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Un om beat. 

Daci privim în lumea sattlor noastre şi mai &Ies a oraşu• 
Iul ai sl te minune:iti când vezi atâtea lucruri şi atâter1 ocupa• 
ţiunt. Minunate lu, ruri ce Î"S din mâinele oamenilor. Cu cât omul 
este mal priceput şi cu dl lucrurile lui ies mai minunate din 
malnile lui. cu aut arc şi scăderea lui şi sc:ădcrea vine tocmai 
din caui:I că, nu mui este stăpân pe conştiin\d şi pe judecata 
lui. Omul îşi pierde mintea. judecata, pcntrucă el consumă 
bauturi spirtoase în cantităţi mari. Cine 1m ştie efectul alcoo
lului asupra creerului şi pe care eu nu-l voi mai spune data a• 
ceasta, ci mă voi11 mnrgir.i să vi\ povestesc despre un om beat. 

Eram în corn. :',jt>dPlru Cht'r,ea jud. Brăila. Vecinul nos
tru, mo� Alexe. iu fiecare di111incaţ.l, cum mă V<'UC, mtl saluta. 
Eram buni prieteni �i tl<'Ct', tnnn.ti acum îmi dau cu seama. 
El avea nevuc dt• mint', hi11c inţ<'lt's ră şi ci mă mulţumea cil• 
te odată. Nu cr..J di,11i11t',1\.� sa 11t1 ma tri111c.itf\ la c.lrciumă, 
să-i iau o cinzect· ,l tlou), de r,11.:ltiu, Bietul, moş Alexe, de dimi
neaţă ii ardea gi1tlejul de rilrhiu şi j',irdalnicul lui de nărav nu-l 
lăsa nici o clipă. De;,i trealJd nu-l lasa sa plece şi mai ales
tuşa Ruxandra c.1re nu er..i ziulică să nu-l certe. 

Ce făcea, cc dregea, nu ştiu, dar, în fiecare scară venea 
din oraş, şliti pc două căniri. Se auzea de departe şi muzica 
ce•I insoţia. Toate cântecele ştia să le dinte şi din Lând în când, 
cântecul era înlterupt de câte o injuri'\tură. Cu cine se găsea 
se făcea prieten şi pe toţii ar fi vrut s.1-i r.insteasdl, dar toţi il 
refuzau. Numai eu nu puicarn scăpa uşor de el şi trebuia să•i 
iau francul, deşi tata mă certa de multe ori. Pe moş Alexe şi 
câinii ii cunoşteau şi-l intâmplnau cu lătrăturile lor. Uliţa toată 
se aştepta la cântecele lui. Toat ce avea bun moş Alf=xe, era 
că nu [ăcea gălăgie. El nu m1ura cu nimeni, nu se bătea 
şi nid în casă nu lăcca rău, deşi so\ia ii certa mereu. Unii in• 
să. sunt toarte răi la băutură. lnjură, se bat. cad prin noroi, 
pe cei din casă, ii face să doarmă pela vecini. Insa mie, Moş 
Alexe ·era simpatic; cred că pentru faptul, că mă multumea cu 
cate un leu. Be\ivii prin năravurile lor. ne dau destule exemple 
ci beţia este una din cele mai mari rauUlti al omenirii. Ea a
duce sirăcie. boală in corp şi familie, cAci copiii din părinti be
tlvl se nasc &chilavi şi mai ales creerul lor nu poate judeca şi 
utleJ ajuna atâţia proşti ln lume. lntr'o dlmineatl, ma duceam
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la şcoala. Pe drum m·.,m int41nlt cu mo, Alexe; care era
puţin cam beat. El ma lud la brat. si-i duc acasil. Eu l-am 
spus că mă duc la şconlă. Moşul, nici una nici doua. sa ma

duc cu dânsul. ln sfar,:-it, dacă am vazut cA nu scap. m•am 

hotarit să mă duc cu tl.lnsul. Ora şcoalei se apropia. ŞI 1ml 
venea să ină dur şi nu T0t mergând noi aşa, am- ajuns la un 
şant. Ş:.inţul c!"a plin c I ap4, căci pioase. Mot Alex� se repe
zi �;\ sara şantul. 1Jc1r dcodata alunecă şi a cAzut tn şant- Toc-
mai atunci, ani putut s.i �cap de el. Eu am plecat fi am Wsat 
pc mo� Alexe răscolinrl noroiul. De atunci, s'a cam sllbit prie
teni., cu moş Alexe. (ieşi d,lnsul mai vrea să vorbească cu 
mine, cu nu vroia,11, etici ma învăţasem minte. 

Dinca D. Cicerone elev ci. Vil-a primari 
Smârdanu-Nou-Tulcea 

Fol(!_asel_�_ Revistei „COPILUL DOBROGEAN" 

Revista .,.Copilul Dobrogean", este folositoare pen• 
lrucâ prin poeziile şi poueştioarele sale frumoase ne 
invaf<i să firii cumin/i, buni şi oscultălori. Ne face să 
cunoa�terr, plaiurile lării noastre şi ne lnvală mai bine 

limba românească. Des/Pgând jocurile sale, ne imbo• 
yo/irn mintea ca multe cuvinte pc care nu le cunoaş
tem. Aş urca ca r .. ·vista noastră să fie cumpărată de 
toţi cupiii. Aş vrea ca deacum înainte să publicP. jo
curi, 1,uezii şi µoUt�şti şi_ mai frumoase. 

R0vi lu „Copilul Ddbrogean" este nP/olositoare 
pl3nfrtl copiii care sunt leneşi şi ccirora nt.. le place sd 
cifrasc,z �i nici să-şi hală capul să deslege jocuri căci 
l'i se• juucă ,nai rnult. decat să invetc ,:eua folositor. 

G�rabet Traian 
d IV-a No. 1 băeţi-Tulcea 

Cel mai mare duşmun ,11 omului e betiaf 
.,,._"1�-� .c:.-:::......,:�•�3��-"-'-'"'=------------------
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lotll a venit şi \·esele primlhera ! 
Sonrclc prinde toi mAt mull5 pulerc, viele cAmpu• 

rilur şi crângu, ilor Sl: inii ripează din ce i11 cc şi cAnd 

luna lui Msiu n sosii, nalura c in plin& dcsfA�urarc a 
vutcrii �i o podoabei sale. ln crAng ! Cc fcridlă Ic 
simli olund câlHI k afli în crâng! Din fericire am a
v11I ocnzic sli lac o plimbt1rc in crâng! Era o f ru• 
moosi\ zi din luna Mttiu. lnainlca o c h i l o r vlid ici 

şi colo cc!c dinlui floricele ale primliverci. DelicaUi Io· 
poro�i se ivesc sfio�i pc deasuprn firelor de iorbli, 
ior flulurn�ii cd zglobii inccp jocurile lor 1.gomolcasc 
d•:·nlun9ul buruienilor. Copacii cei deşi se Împodobesc 
în noul veslmiml de primăvară. Zefirul odic u�or :jÎ 

cn-'n!lilr iwmilor se dolină producând un foşncl. O 
privighcluarc stil pr c r c o n g a unui blilrAn !:4kjar. 
A Vt!6 un glns o:.;1:1 de duios şi de fcrmedUor incAI o 

ascultnm cu voio�ie. Printre crengile copacilor tşi 

foc cuiburile mii de plislirele. 
Cântecul lor îti umple sufletul de veselie. Veve• 

rilele ca nişte vulpi mici sar din creangJi 'n creangA. 
Intr' o poian�, di prioarele erau la plişune. Luna lui 

Maiu este una din cele mai frumoase luni, care prefa• 

ce. toolă natura intr'un adevlirat raiu. Tainic noaptea 
se coboară, iar soarele îşi aruncli ultimile raze roşieti
ce. Turmele se întorc dela ptSscut. Tăcerea creşte in
tr'ur,a rev�rsându-se valuri, valuri. lnlregul sat doatr

mc obosii de munca zilei. ln pădurea cea bitrânii, 

donrme şi mot1ra singun,ticli. lsvorul şi luna tliinuesc 
în :;;oaple. Noaptea se Întinde pretutindeni rămAnânci 
sli murmure door pârăiaşul din vale. 

HUlUCA EHINULA 
ci. li-a L. P, 1,-Tulcea
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Cum am fost găzduită. 
Era aproape de Crar.iun. Mama m·a trimes la Brăila 

ca să cumpăr vreo două trei sute de nuci. Am plecat 
pela ora 3. 

M'am du�. am cupărat nucile şi până mai m·am sucit. 
m'am învârtit, se făcuse ora 5. Eu stam şi mă gândeam. 
Ce sa fac. ca să mn duc a,·as,\ se înnopta. M'am 
gândit. sâ mă duc şi să mă odihne-se la mătuşa mea. 
Mă duc eu. o iau la picior şi mântL. M'am dus cât se 
putea de repede. Când am ajuns acolo se făcuse puţin 
întuneric. Când m'a văzut mătuşn- m2a s·a mirat. Şi m·a 
întrebat: .,Unde umbli tu acum pe timpul ăsta

., 
? 

Eu i-am răspuns: ,,M'a trinws mama să cumpăr 
nişte nuci şi pPntrucft am inoptnt aici la Brăila, am 
venit sa mă odihnesG la d-ta ... Apoi dânsa mi-a spus ca 
să stnu. Am stc,t µutin pP pat, şi apoi mi-a dat�.-, m�
m1nc rp\·,1. Am mâncat, i!poi m'am culcnt. 

A doua zi, m·am sculat de dimineaţa, m'am im
brăcat, m'am spălat pe fată şi nu m'a !asat acasă până 
când nu am am mâncat acolo. Mi-a dat o cană cu Jap• 
te. Apoi i-am mulţumit de binele pe care mi la făcut. 
Şi am plecat. Pc drum nfam întâlnit cu un cerşetor. 
l-am dat '.l ll'i şi un pumn de nuci. El mi-a mulţumit.
Pe urmă, am plecat şi când am ajuns la bărci, m'am
suit într'una care era încărcată cu pasageri. Când am
ajuns acasă, mama s'a mirat, şi m 'a întrebat : ,, Unde
ai stat tu noaptea asta c'am avut o grija, de n'am
dormit deloc. Eu a luncii-am raspuns: că până m'am dus
acolo, la băcanie, am întârziat. Şi dacă veneam acasc'i,
se făcea noapte.

Aşa că m'am dus la mătu�a, şi m'am odihnit acolo. 
Eu am crezut ca o să mă ocărască, dar nu mi-a făcut 
nimic. Şi mi-a spus că bine am facut de am �tot acolo. 

Ţi-e foame, !ă-ti dau să mănânci? 
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Eu i-am spus: .Nu mi-..-. foame ră mi-a dat să m:I• 
nânc acolo". 

Bine. răspnnst• manrn num.hc1nd nurilt.•. 
Şi a5a am fo:-.t g.12<111 ita. 

Rurte:t N. Stan�, el. \'11 prim:irl 
Sm.lrd3nu -Nou 

O cllitarie cu maşina. 

Când eram in clasa IV-a primară, in vacanta mare 
împreuna cu tăticu am fost la tialati. Dt'la Topolog am 
trecut prin satC'le urmatoare: Regina Elisabeta. Canatcalfa, 
Dorobantu, Satu Nou, lacobdeal. La lac-ohdenl am \'ăzut 
moara cc1rf' mn<'ină piiltr,l. J\iri nrn \':iznt \':tgoJnP- mki 
car� IC' încărcau cu pintr.1. J\pro:ipt• lfo larob<IPal. am 
\'ăzut valul lui Traian. 

ln Mtarin, am stat clf'·am mfmr:.,t, i:n eh• ;-iici am plt>
<'at la satul I. C. Ur,-1tian11. I.:, l. C. 8r;"itiam1 :1111 trn$ 
maşina la han, iar noi 1w•,1111 du� I;\ ll11nt1rt', dl' unLI<• 
am luat o b,uctt şi mu trecut Dun,1n•a b <ialtt\i. CC' 
frumos era aici! Erau vaponr<' mnr i, <'<H" plecau spre 
Brăila, altele spre Sulind şi altele srrr Tulcea. 

Oraşul Galaţi e foarte marP. Pe mal erau mnşini 
fi trăsuri, care aşteptau pasagNii. 

Noi ne-am suit int1·0 tră� i.na şi am nlecat în oraş. 
Ce frumos era în Galaţi! Am vazut palate mari şi alte mi• 
nunătii, dar n'am timp să le povestesc. Când am njuns 
în ora$, tăticu s'a d�s sa cumpere marfă �i c-.i m:ufn am 
plecat la Dunăre. De itici am luat o b:ur� ru motor 
şi am trecut Dunărea la satul I. C. Brătianu. De aici, 
am plecat cu 1narfa la maşinij, Dt> la 1. C. Brătianu am 
plecat acns� şi aşa am petrecut trei zile din vacanta 
mare. 

Maier Constantin ci. V primar� 
Corn. Topolog jud, Tulce11 
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Serlsoa, ea lui NPnP-a Nicu cdtre cititori. 

Iul>lfl cititori„ 

De m11lt,i vrnne 1lu n'ani n1ai scris nimic, nici 
vreo po11f•Sf P, nici nr,•o inlump/are. VrPli să şllli cau• 
zn? latu-o! A,n fo.·l bolnav şi din cauza aceasta.

apare revista cu at.1ta intf,rzierP. Acuni sunt bine şi 
cred că incepcilld ele azi, rPuista sti apară regulat. 

Ei, dar in fim1nd hon/ei ,nete, am primit o mulli
me de compuneri �i poezii de-al-.� voastre. Unele mai 
fru"1oase ccz cele/alte! Un lucru i11s,i nu-mi place nici 
mie şi' 11ici lipogra/11l11i, ,·ad r11pefi Jile din caiet şi 
scriti ram 11ril, a�u r<z '"' sr in/PlegP ce scrieţi. Am 
1,rin1it comp1m„ri, iflrl'pfirul ele/a rl. /I-n ptillă la ci.

\III-a ş.i tfp/a {t-1li/•· :5i ,lt'lu hăie/i, tlar c-11n, ,,•nn, spus 
1,•n,11 ser ise l'P fuqu. F,, spun u ,,orhti la ureche. băeţl 
ş.li/i. ,·d Ieliţ.,if-, s'i·, i11 m,1i -Inyrijil !" Vă sptl11 aceasta. 
"" pt· 1•iilor s,i .... ,.,.;,,/i toi a�a dl' fr11r11os c<i şi rolt-ge
h• uoas/n• .' 

Anun �,; I rer la alfr,•t•a. UilP ...:,• apropie Sf. Paşli! 
A� 11n·a rn r<'11i.t::.f a rP apare pe /1111ci Aprilie, �li fie 
nunuirul pentru Paşii, <led an, lleuoe de poveşti tn le
gătura Cil a0eastă mare sărbătoare. Acei care ştiţi 
poveşti, inlâmplări, obiceiuri intrebuintate la Paşti,
puneţi-Le pe hârtie şi mi le trimiteţi cel mai târzi11 pâ
nă la 15 Aorilie a. c., cdcl atunci voiu da revista la 
tipărit, dnr · nu uitaţi de cele spuse mai sus, adică: 
nu rupeti caiet ele şi scrieţi cdt mai frumos. 

Mulţi băeţi ma intrenbă, ce-i cu urmarea la po

vestea : · "'Prinţesa nerăbddtoare,.. Cioban al din po-
1,este, după c-un, ştiţi, are oi nenun,ărate aşa cd nu 
le- a p u I u I trece pe toate puntea. Cred cd in luna 
„Florilor" se vor isprăi•i �i-alt1nci ,,ofu spune şi eu 
urmaren la rw11este. 

Acei care clese11111a/i frumos, trimifeli şi desemne. 
L<' vom tipări! Suni in aşteptarea compunerilor şi 
desernnelor voastre. 

Al vostru NENEA NICU 
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Gândeşte-te 

şi desleagă şi tu un JOC: 
oO

I i

i--. 

-

-

tl<' Oni\i\ P. Aurrl c-lE'v-liceu 

I ! 
Dt'gt""tui in can: SC' pun<' int>lul --�-t---,---;----,IŢ177 ped c :1 ps;'l p I ;l t i t � i II h :1 ni

I in el Sf' afla ouă 

A. 

r·· 
I I I ' I 

I I I 

i i I 

I I f I biciul ,u plumb =----�•--t-�-�! --rl -
sirn lwlul credinţei 

-:---:---ili--il ........ f uciga� de oameni

I i I 

I I I I 

rff' arme Ycd1i de luptă '---:--�--:---t---:1::rJ 
mama mamei

I I 

t_ I I I 

ie Marco! 

-

-

' I I 

B. A. H. -'� mare poet român, 

S. (iistu

Oraş in Ola!llia

Pe el călarea lâotuitarul

Nume de băiat

M,'\sur.1 tle timp 

ŞAR�DĂ 

din re\'. , Ghiocei •-Foc�ani. 

Prima parte ue-o cataţi, 
O băutură aflaţi ; 
A doua de vreţi s·o ştiţi 

de su;:; in jos la lei 

O măsură de timp găsiţi. 
Am,'lndouă de Ie veţi tmpreuna, 
Peste-un oraş moldovean veţi da. 
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Hazuri. 

IN "!'REN 
Un domn, tn tren, văzAnd ci o domnişoară stă ln picioa-

re, se scoală şi-i dă locul lui. 
După puţin timp se tntoarce către domnişoara şi o tntreba:
-Aţi SPUS CP.Va, domnişoară?
-Nu, răspundP. dansa.
-Credeam c'aţi sp�ts multumesc I

MICUL GIGEL
O mus:t a c.azut în cMlnrnr� după birou. Gigel, fiul casei 

o s:-ilvează dela înnec.. prinzând-o ClA 2 degete, apoi o pune pe
o hârtie alba, nescrisă.

Dur,rt ce o priveştr puţin cum se târa cu cerneala pe hâr•
tic mâsg:'llind-o, Gigel :striga pe mămiţica lui: 

-.-Mamiţico, uite. musca asta suie întocmai ca tăticu. 

PE DRUM. 
Doi domni se ciocnesc cap în cap. Unul citea jurna'lul ; 

ccl�lalt mngea cu capul în jos. gânditor. Aşa că nu era nici 
unul vinovat. Atunci d-l cu jurnalul întreabă pe al Ii-lea. 

-Asculta. domnule. unde ţi-e capul?
-Pentru moment in nasul d-tale, răspunse celălalt.

EXPLICAREA FRACŢIILOR ORDINARE 

Et,.._·ul :-Optimi. 

Profesorul : -Dacă tăem o bucată de 
curne de 1 kgr. în Jouă părţi ce 
avem? 

Elevul :-Două doimi. 
Profesorul :-Dacă o mai tăem Iar tn 

două? 
Elevul :-Pătrimi. 
Profesorul :-Dacă o mai tăiem iar tn 

dou:\? 

Prof Psornl -Dacă o mai tăiem iar in două, şi inc;ă în două. 
Elevul: -A I Ştiu. Carne tocată!" 

CULMEA NEÎ�CREDERll. 
Făncl şi cu Săndel sunt cei mai neîncrezători băeţi din 

lume. Se b:lnuesc amândoi. Când Fănel zice că Sandei e hot, 
atunci spune Săndel ct. Fănel e hoţ. 

Chiar d,\Unazi când s'a dat vacant�. Fănel i-a spus lui 
S:lndel că pleacă la ţară. La plecare după ce au dat mana. 
fiecare îşi numara degetele ... 
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