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Christos a lnviat I 
Ninsori de raze şi petale ' 
Plutesc in adierea lină 
ca·n sfinte vremi patriarhale 
Biser:ca de slavă-i plină. 
Răsun6 cânf Pc tremurat : 
Veni/l de luaţi lumină.. ...• 

Christos a inviat ! 
Christos a fnvint din n1or/i 
Cu uiaţa 'n veci biruitoare ... 
Bătrâni de vremi răsar la porii 
Sub nimb de glorie şi soare, 
Şi clopote de sărbătoare 
Răsună 'n f urle vechi de sat 
Să ducă vestea pP ogoare: 

Christos a înviai! 
A inuiat intreaga tară 
Cu grâul rodnic din pământ. 
Pliclurea-acum e o fanfară 
De ramuri verzi ce cânlă'n vânt 
Un cântec nou de primăvară 
O! Doamne, cu adevărat 

Ai inuiaf. 
Văd strălucirea ta divină 
fn orice cuib, in orice floc,,re, 
ln ramura ce se inclină, 
Jn viata CP biruiloare 
Inuie-acun1 in qaza mică, 
ln sborul ni11 rie rt1.ndunică, 
Jn pomul 'nalt cu fruntea'n soare, 
ltz seva niugurilor noi ..• 
O! Doamne, Tu eşti printre noi. 

MIRCEA DEM. RĂDULESCU 
.Univonul• 
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De unde vine numele Sfintelor PaştL 

Evreii au stat multă vremP. ln Egipt şl dela Egi/>frni au 
tmprumutat diferltt• sărbători, c·u numele lor. 

Aşa-spre e.\·"111plu-cw 1li11t11I prsah, luat dela Egipteni tn• 
seamnii t,, limba 1111astrci „trecere". 1n ziuu de f'i•sall- -Eg!ptenlt 

sărbătoreau venire.o prim<iuerll-birui11fa soarPlui. �au „trN·nea• 
dela t11tu11eric la /wninci (Ziua SP 111<1r('şfe, pri111<:l'nrn. iar nop• 
file se mlcşoreazii). 

Din Pesah cil egiptenflor. Eurcli au făcut sărb<iloorut lor 
.Paştele evreesc" pe care li tin t11 amintireo mtintufrPi lor din 
robia faraonilor. 

Aşa s'a (ntâmplat şi cu noi creştinii: 

Am luat c:wântul dela Eurei -finând "Paştele 11os/m,., -

cea mal mare sărbătoare creşlirzrascâ, aproape 400 cir cmi, tn 
nceaişi zi Îll care-l sărluitorenu L::rw•ii pe al lor. 

Siirbătorim lm•ierPa Do111 11ului Chris/os în ziua de Paşti 

şi r1wâ11tul inseamn<i •trecerea» dela f11t1111erec la lumină. 
l.mnina t,wfririi, care trebu<' s,; pătrwid<i tn toatr sufle/ele.
lnr tăi('ren mi<'ilor, dr- P0.şfi, fnsea,mui j<'rlfn Mântuitoru/ul

pentm creştinătate. 
CONST. PETRACI IE 

Re,·. şcolar 

Consiliul de Administrnţie al Cooperativei Şfolare 

din Luncavita şi cititorii revistei. 
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Păsă1._ ca Mântuitorului. 

Pe când Mâ: 11itorul era rt\stignit pe cruce, o p�sărică mi
cuţa, cuprinsâ l.!e 11la pentru sufclintelc Lui, voi s:l-i vin� în 
,,jutur. Cu mult., 1 t'llt,dc, pcntrnc.\ cm mic;\ �i neputincioas�. 
putu s� snu:lgl clt' pt' fru11te;. s[,int.'i, unul din �pinii ctne-l in
s.1nger21u pf' nu111• .. I. ·1\1t tr;-lg{thd , u chiculeţul, de spini, i se 
roşiră ins:\ pc-n<'l,, 11111111 ii <lt> pe pi<'pt. 

J\1â11tuit11rnl I 1t.'lri �1t11ncl. c., ·10ntf' r:-tstirelele din neamul 
ar.ela, să portrte p ne w;;ii pe corp. 

Aşa se năs1·1 :.Sticlt>tele" ca1e 1'i\ntă atăt de frumos prin 
li,·ezi, prh11�vara. 

Lege1 •da ouălor roşii 
Când M,1ntui orul mergea, ru crucea în Spdte -spre Gol

gota. Evreii dădu· .1 copiilor lor. ouă crude. să arunce cu ele 
în capul Mântuito ului, în chip de b.1tjocură. 

lvlinune Îw â : Când copila�ii riJicar� mainelc spre a în
deplini porunc:.1 p imită, se opriră îngroziţi, căci ouăle dobândiră 
cu!oarcd sângelui. 

De atunci s·c rjspânctit ol>iceiul ouălor roşii. 

C. P.
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De P�şti. 
E primăvară. Timpul e cald şi frumos. Pomii au inflorit. 

Mieii drăgălaşi sburdă pe pajişte, iar berzele. r.'\ndunelele şi cocorii 
au sosit din călătoria lor lungă. Mai avem puţin şi iatll-ne în 
vacanta de Paşti. Odată cu vacanţa încep deniile sau 5aptă• 
mt\nn Patimilor, când ,·om n�.rgc !e bisnid\ să rscultărn slujba 
riespre care spune cum n suicrit l\Tft11tuitorul pentru noi oamenii. 

S,1mbătă noaptea, la ora 12, toţi creştinii îmbrăcaţi cu hai
ne de sărbătoare, merg pentru a sarbători. lnvierea Domnu
lui nostru fo;lls Hristos. Atu u ci se d\ntă : Hristos a înviat. 

După slujb�, toţt· � ctuc "r;1s�. unde dela cel mai bogat, pann 

la cel mai sărac creştin. 11:i.1ş;1 c îr;c;�rcati\ cu: ou� roşi. pască, 

co7.0nrlci şi alte bun;ltt,ţi. 
Incepc m,1s:1 cu c:0, 1:irca 0u;,lor ro�ii zk,1nd: 
-Hristos n ind.1t !
-AdeY,1ral dl a in\'i,11!
In t.ih--k de Pa;;ti. m:,i toţi copiii se imbraeă cu haine noi,

mai ales la ţară, Ide şi fL;,-�i se duc la horă, joac�. se dă in 
scranciob şi se distread1, inr părinţii şi bătrânii stau pe de 
lături şi privesc. 

La oraşf', sunt d0 �semeni dHcrite distracţii cn: c!\luşei. 

bâlciu, circ şi alte multe. 

Toată lumen este veselă. 

PAPADOPOL RODICA, el. Ill-a No. 1 f. 
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Oece aşteptăm noi Paştele, cu bucurie ? 

Cum am inlral in postul mare, ml-am dat seama

di peste 7 siiplt\mâni o să vină Paştele. 
ln fiecare zi so,;otesc zilele, cam cât m1d este plnl 

la Pnşti. Pomii au inflorit şi ei. filndcl şi el simt ci 
vine Paştele şi trebuie sl§·şi schimbe hainele, precum şi 
oamenii, când vine !>aştele şi alte sftrblUori mal tnsem

natc. se imbracă cu h6ine noi. 
Pa�lele este pe�1tru noi. Românii, o mare şi_ s(ânll 

sărbătoare a anului 
Eu ii Bşlept c.1 bucurie, fiindcli se face leaglnul 

(scrâ,1ciob) şi când mai mă gândesc di trebuie sl faci 
mlimico şi cozonaci, îl aştept şi mai mult. 

Dea ceia cu inc hei a mea compunere, spunându-vii: 
,, Sii dea Dum1Lczeu. Paştele cu bine». 

COŞNllĂ PETRU-Lunc,wltn 
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La paşti. 
Veniţi să rrn'nchinăm. 
Veniţi din fiecare sat 
Pe Domnul sâ '116.lţâm 
ln casa marelui împărat ... 

CHIVU !;>TEFAN 
ci. V-Luncavlta

Veni/i la biserică cu Io/ii, 
Veni/i să ne 'nchimim 
C11 bunicii �i neµoJii, 
Pe Domnul s1'mil{ăm ... 

Vm,i{i :-;,"i 11n ruydm, 
La IJiserini s<i ne-aduw,m 
Si 'nloldeauna să venim 
ÎJe Domnul să•l slnnim !.. 

Veni/i hz biserică cu bucurie 

❖ 

Sci ne rugăm cu smerenie şi evlavie 
Ce lucru frumos, de nespus 
5 11 ne ducem gândul, la Cel de Sus! .. 

❖ 
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O amintire din noaptea invierei. 
Când eram în clasa patra primara.-micuţA aşa ca voi-, 

aveam o colegă şi bună prieteni Victoria. Eram cele mai bune 
eleve din clasă ; amâ_ndouă luam premiul întâi cu coronltl şi la 
amândouă ne cânta muzica militară la impArţirea premiilor. 

Toată şcoala ştia ce prietenie str3ns� ne leagă pe aman
două, aşa că toate fetele au fost foarte mirate, când au aflat 
că ne-am supărat. Supărarea noastră.-azi îmi dau seama-, 
a pornit din lucru de nimic. Doamna lnvăţătoare ne dăduse 
ni�tc probleme de reguli de asociaţie cu rezultatul în carte şi 
nici o elev� nu putuse far.e lucrările, dec,1t eu singură. Nici 
Vktnria nu re11şise. Unele fete au lăcut intrigă şi din această cau
ză prietenia noastră �·a irosit brusr, din cauza unui cuvant 
jignitor ce mi i-a spus ea. 

De Paşti, trebuia să ne împărtăşim şi Doamna învăţătoare 
ue-a spus că toate fetele care sunt :supărate şi au neinţelegerl 
intre ele, să SC' împace, că e păcat mare să luăm împărtăşanie 

cu sullctul intu necat. 
Victoria a vrut să se impace 

cu mine şi mi-a cerut iertare; eu 
însa eram mai ambiţioasă şi n•am 
vrut să mă împac. Ca drept pe
dcaps�, preotul nu ne-a dat sf. 
împărtăşanie . 

... E noaptea invierei I Clopo
tele anunţă cea mai sfântă taină; 
iar credindoşii trec la biseric�. 
E o noapte lini:jtită şi plină de 
mister, iar stelele pe cer par mai 
str�lucitoarc ca de obicei. Totul 
e învăluit intr'o marc pace şi 
numai sunetele clopotelor spin
tecă văzduhul ca o muzh.:ă cc
rt;ască. 

Dela noi deacasă, tCJti pleca
::;cra la biserică, afară de noi 
c·opiii, c,uc ramâ3esem să pa• 

. ?,· zirn ci.1:sd. 
Şi cum stateam şi ascultam 

clopotele �are vesteau i�bănda binelui asupra raului, o durere 
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ascuţită am slmtft ln sunetul meu de copil, gândfndu-mll la su
ferinţele MAntuitorulul pentru picatele noastre a tuturor şi la 
Iertarea Lui pe care a simbolizat-o prin stanta Lui înviere. 

Şi gAndurilc mi se îndreaptă spre prietena şi colega mea 
Victoria, la supărarea dintre noi şi la răutatea mea de co1lil 
ambltlos de a nu-i ierta greşala ce mi-a făcut • 

•.• Un gând luminos I 
Mă imbrac la repezeală. Copiii ccilalti ma întrebă unde 

mă duc, dar fără să le răspund, ies a[ară şi o iau la lugă pc 
stradă. Toate <.:asele erau luminate ca in ajunul unei m.iri �ăr
btitori. 

Ajung la casa Victoriei. Era luminti ca �i la ccil.ilti. Mă 
uit pe geam şi o văd pe ea într'o ror,hiţă albă, stând la masă, 
şi scriind ceva. 

-Christos a tnviat, Victoriţo I
Se uită speriată către geam, mă vede şi faţa i se luminea

ză. A tnţeles totul ! ... 
Ne imbrăţişem şi lacrămile noastre,-lacrămi de bucurie-, 

se amestecă la olaltă. 
Se indepli niseră cuvintele SHntei Scripturi pe când clopo

tele îşi duceau mai dE-parte imnul lor de slavă, 

MlHuşlcu 

De ce aşteptim, cu bucurie Paştele. 
După un post de 7 săptămâni, nemâncând nimic 

de dulce, săturându-ne până in gat de borş şi fusoLe, 
vine ziua c{trid să rnâncânl şi de dulce. Ne ducern la 
biserică, ne impărfăşim, nu scuipăm şi nu ne udănz o 
zi şi gata s'a terminat şi cu asta. A sosit şi .Paştele! 
Mamele rwa•:lre fierb ouă de cu seară, apoi le boiesc, 
ne luă1n La cioc şi cinP- sparge, acela a eşit biruitor. 
M'anz luat $i eu odată la cioc cu nişte neastâmpărafi 
de băieţi, tot aşa ca mine şi ,ni-au spart vreo 2-3 ouă. 
Anz aflat decc mi-au spart ei atâtea ! Aveau ouă de 
lemn. Şi' n supârarea ntea a"l asuârllt cu un ou după 
ci şi cunz s'a nemerit că era cam moale, l-arn pălit 
pc unul drept in căciulii şi s' a făcut tot una de ouă. 

Pa�iele ne arată venirea primdverii şi învierea 
· ft-lântuitorului.

MALCEA MIHAI, ci. IV �a-Lunciwita 
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Paştile 
acum 

800 de 
ani 

Dupi Paul de Alep. 

Era către sfâr6itul Domniei Iul Matei Basarab ,1 Vasile 
Lupu, µe la arm/ /6()0 :;l ceva. 

Un patriarh dl11tr·o tară streină, anume Jllacar!c, a făcut 

o c:cilâlorlc in tarile rumâ,wşll, tmpreună cu un tnsofttor al sdu
J\rllidiaconul 1-'aul dci Alep.

Uc:la ac:c�t arii ·diacu11 u râma.i o scriere de pc acea vreme, 
(11 liml.Ja arau<i, Îll c arc vorbeşte de strămoşii noştri. 

lată ce spune el: 
ln Joia Mare, Domnul (domnitorul ţării) ne-a trimis ca

reta (trăsura) să ne ducem la slujba ce se făcea tn biserica dela 
Curtea Domnească. 

Acolo, mat mulţi preoţi erau tmbrăcatl ca apoBtolll. Iar u
nul din ei Cnchlpula pe luda. (Aduceţi-vă aminte, ce a fdcut 
Mântuitorul inalnte de a fi răstignit?) 

Şi - - spune mai departe acest arhidiacon-la strana dreaptă 
se cântă ill greceşte-la sf. slujbă, tar la cea stângă tn rom(l

neşte. 
După ce se termină slujba, Patriarhul se dădu Jos depe

tron şi apropilndu-�e de un bazin, se tncinse cu o pestelcă de 
bumbac. 

lncepu apoi sâ spele pe picioare pe toţi cel cari tnchlpu-
iau apostolii. 

Spală fllfâlu picioarele Iul luda şl continuă până ce ter
mină cu Petru. 

Cu această ocazie trei boerll rugară pe Patrlarh să le 
facă rugăciuni pentru iertarea păcatelor, iar el ln timpul rugă
ciunilor stâteau numai tn· genunchi. 

Sâmbăta dimineaţă, ne seularăm din zori şi se făcu o 
mare paradă fn tot oraşul. 

Iar după ce s'a /acut sfânta liturghie, coplll făcură mare 
sgomot prin oraş cu zăngănit de clopote ce /lne toată ziua. 

Sgomotul de clopoţel continua noaptea plină la tnvlere. 
câcl oamenii nu trebuiau să doarmă deloc lu ajunul pa,telul, 

Copiii din oraşe se adunară apoi pc străzi şi mahalale şi 
�c du:;crâ pcla mânăstiri, aprinzând focuri tn cimitire şi făcând 
Wl zgumot asurzitor, ca să vestească lumii, că se apropie sf. 
irwierc. 

Aşa era pe atunci. 
Astăzi însă obiceiurile s'au mai schimbat. 
Nu se mai aprind locuri, nu se mai face ntata sgomot, dar 

bucuria tnvierei este tot atât de mare pentru toţi creştinii. 
C. P.
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Paştele! 

Odată cu venirea primăverii, printre alte bucurii 
�are ne arată că am scăpat de iarnă, îmbracămintea 
câmpului cu haina-i verde, infrumusetarea pomilor cu 
mii de flori, cea m�i mare bucurie este Paştele. 

Inainte de Paşti, sărbătoarea bucuriei şi a biruintii, 
prăznuim patimile Mântuitorului prin cântări şi sunete 
de clopot. 

Prin venirea Domnului Iisus Chri�tos pc pământ, 
Dumnezeu, după ce a izgonit pe Adam şi Eva din raiu, 
şi-a îndeplinit făgăduiala de-a trimete pe fiul Snu să 
�cape omenirea de păcat. D�accia Christos a proµăvă
duit numai adevfirul şi iubirea. 

Dar fariseii şi cărturarii evrei nu vedeau cu ochi buni 
dragostea cu care Prau primite învătăturile lui Iisus, aşa 
ca fără nici o vină 1-a condamnat la moartea groaznică 
prin răstignire şi ca bat}ocora să fie mai mare, după 
ce l-a r�stignit între doi tâlhari, i-ctu mai pus la cap 
şi tăblit a scrisă în patru limbi: • Iisus Nazarineanu Re
gele Iudeilor"! 

Dar nu cu aceasta se încheie �ărbătoarea Paştelui. 
A treia zi, după mo.-trtPa lui li:ms, Dumnezeu făcu 

cca mai mare minune. Aceasta a fost Invierea Dom
nului Christos. 

ln amintirea acestor fapte se f ctc oualc roşii cc a-

mintes,: S-:\ngel<� vârsat de Mântuitorul, c;o�ouacii rari 
amtntcsc dealul Golgota unde a fost riislignit, iar ni 
�alutan? intre oameui se zice: "Chrblu� a invictl" şi se 
ră')punde; ,. Adevarat a înviat" I 

SJMIUN DUMITRU d. li a Ş. I.-Tulc,« 
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Povestea 
. 

unui iepuraş 

Acum un an c;\nd deabea se desprimavarase şi începuse 
munca campului, într'o seară, ne-a adus tata Fruslna un Iepu
raş care ii găsise nE-nea Călin la câmp. Noi nu mai puteam de 

hun1rie, căci iepuraşul era tare frumos; mititel cu ochii negri 
şi rotunzi, iar urechile le ţinea întinse, parcă stătea la pandâ. 
Cum i-a dat drumu. a fugit in colţul ca!oiei. Cu timpul însă s'a 
obişnuit cu noi şi numai era aşa de sperios. Ba odată i-a ve
nit pofta să se plimbe arară şi numai ce ;ni-l luă câinele la goa
n;t şi spcridl s"c1 întors în CdSă, O I mititelul iepurait cum ii mai 
l.J,\lc<1 inimionră şi cleatunci i-a pierit pofta să mai iasă afarl. 

ln :-f,irşit vin ţ;i sarbatorile Si. Paşti. ln toţi anii cu şi so
r,, mea, Maia, c�pMam c:\tc un coşuleţ cu ouă roşii. Coiule
tele Ic g.'\scc1m in fereastra de lângă patul nostru şi langă ele 
c.ltc un iepuraş de docoluta. Mamica ne spunea că ouăle le a•
duce iepuraşul. Noi ne miram iusă, cum poate iepuraşul să
c.1dncf\ uu,'\? Jl,ar Îc\lă că şi ace<tstă minune se îndeplineşte.
Jn oimincc1\c1 Paştrllli, noi incf\ 11u ne sculasem d;n pat şi ma·
snic;i dc;;d1id� 11.::;;ţ �i i11tr<-l cpurc1�ul 11o�tru i11n:t �i gafăind cu
uuu,'\ ru;ulctc irw,'\n„Jlc ('li uui-t W)ii. Noi ,1111 sarit di11 JJal şi
i-ilm dcslacut c.;u::ulctelc tlcl,, g,'\t. Uup�t aceia s'<i ascuns Id noi
i11 pat.

Uctr t;ar111a11ul nostru iepuraş 11·d 111,li trăit mult peutruca 
ve11i11rl c;'lld,uile. 11·,, 111cti putut sta in casă şi fâcându-se mai 
mare a i11ceput ::;a ru,ada tot cc gasea prin casă 

J-\fnni:i mămic,, I a pus ln hcciu. lntr'o zi l-am gâsit mort. 
Mamd ne spunea dl podte 1-•. t gâtuit vrc•un şobolan. Eu ti so-
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ra mea cu ucenicul nostru Să11dct. l-am luat şi plângand i•am 
slpat o 1roapl în care l•am aşezat, iar la cap i-am pus o cru�e 
de stuL Multă vreme dupii aceia, ne ·duceam şi ne jucam în

preajma gropii lui, tnchipuindu-ne că el ne aude.

Aceaatil este povestea unui mic epui:aş. 
AURORA JACOBELE 
ci. li-a pr, No. 4 feto

P�ştele 
..• Din zi in zi, aşteplnm cu marc nerăbdare, sosi• 

ren celei mei mari slirblilori creşlineşli, care simbo
lizeazl învierea Domnului nostru Iisus Christor, MAn
tuiloru! lumii. 

•.• ln sfArşit, dupft at6ta aşleptore, a sosit cu paşi 
repezi mult doritul Paşte. Aceste zHe de recreatie, pri· 
meneşte suflelele fiec&ruia şi descreteşte fruntile tuluro· 
ra, dela cel mai umil şi s5rac, pânl\ la cel mai bogat 
om. Este dimineata Peştelui ... Soarele r6sare triumUUor 
de dupft coama unui deal, aruncându-şi razele str6luci· 
toare şi calde asupra întregului covol' de iarblt, care 
şl•a ridicat şi el c6puşorul deasupra pămAntului. S61· 
ciile de pe malul apei au înverzii, atingând uşor cu ra
murile inc6rcate de frunze, apa în care se o
glindesc. Pomii au reînviat din amorleala iernii, im· 
podobindu-şi ramurile cu flori in �are păsl\relele ciri• 
pese intr'un chip maieslru, alergând şi zburdând de colo 
colo, parc'ar vrea s5 spuie ceva. Totul e imbr&cat in 
haine de stirbătoare. Fiecare bun creştin, merge, la 
auzul clopotelor, cari bat rar şi răspicai, la biserică, 
spre a asculta sfAnta slujbl\ şi penlru a se închina. 

Apoi, intorcându-se acnsă, ciocnesc tradilionalelc 
ouA roşii, pe cari le-au preparat gospodinele mni din 
vreme. 

... ln sfârşit lotul a reînviat din nou şi de aceia 
iuuiti cititori şi cititoare, eu ce scriu aceste rânduri, vă 
zic • Christos a lnviat » ! 

PETRESCU VICTOR, ci, 111 lndustrlal}1-Tulcen 

Biblioteca Județeană  „Ioan N. Roman” Constanța
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O întâmplare. 

ln c1nul 1931 t r[timn împreună cu părintii mei in 
comuna CarrnPn-Silv;i. Apropiindu-�c sărbătorile sfintelor 
P:-işti, milmtl, hotărî! {I sn se ducă la oraşuţ Sulina pen
tru tflre!'tH'li d<' Pnşt i. m ·a lu�t şi pe mine. Ne-am sculat 
dt> dimin<'ntti şi nP i1m prc>gntit pentru plf'c-:-trf', răci a• 
Vf'ilm de făcut un dru:n de 21 km. 

Oin :ir<'n con111nă nu se putea face arest drum 
c-u cărutc1. Pute<'li n .nge numai cn barca sau cu vapo
rul şi noi am µIeee, t cu b1rca pe canalul Sulina. Toc
m.:.i când cr.1111 ap <rnpP de oraş, venea remorcherul
marinei militare cu o viteză mare.

ln urma vaporului se formau valuri puternice, care 
bătenu în maluri. Tocmai atunci urma să ne dăm jos 
ln malul Dunării. 

Dar un vnl ptitcrnic rfistnrn;'\ barca şi noi am căzut 
ira apă. De frica ce nP-a cuprins am tnceput să ţipăm. 
Dar din fericire, l.:i mal, npa era mir.ă şi am putut fi 
salvate de oamenii care erau pc mal. Timpul fiind încă 
rf'ce rn'am îmbolnăvit, zăcând aproape 3 săpt. Şi de atunci 
am prins o frică d� apa, încât azi mi-e frică să plec şi 
cu vaporul. 

GJIETU LUCREŢIA ci. IV -Ciucurova. 

O şezatoare şcolarii la şcoala din CaraibiL 
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Plo._.ă 
P4nă acum vremea a fost tot urlta şi noi aştep

tam ru mare bucurie� anotimpul primăverii. lntr'n zi, 
toti norii dt"'JJf" <'er s'au ri:-iipit şi s'a arătat soarelP raidu• 
ros la carr a inreput sa incolteast·ă iarba. Toti oJmenii se 
bucurau că nre să iasă la plug. A fost frumos trri. patru 
2ilP, când intr'o zi nori mari şi negri s'au riclir�t dela 
apus şi pe urmta a început să picure. Tormai atunci 
eram la \'ie să pun nişte usturoi. După ce am terminat 
ele pus am plecat acasă. Tocmai când a inct.'put ploa
ia eu am ajun:; acăsă. A plouat putin şi a �tat. Pe 
urmă m'am dus şi am aranjat vitele. le-am dat 1m-1nca
re şi apa. După ce-am isprăvit treaba. m',un dus in 
rasa unde am mai stat ca un ceas şi m '.un cukat. 
Când m'am sculat, afart, ploua. După cr m'am imbr�
rat şi m'am încăltat nu-mi ven�a sn Î('S afura de urlt 
ce era. Dar a trebuit s!l ies afara. raci n'avra cin� sa 
îngrijeasca dt' \'ih'. După C't' l<'-nm ;1ranjc:tt, m'am dus 
la doban �ă \·fid <lnci\ se duc(' cu oile. C',ind m'am 
întors îrmpoi. mergParn inc('t cn să nu cad, uar tot am 
C'iizut. Am venit acasa şi m'am pus la masu. După ce m·am 
�culat dela masă, mi-am hmt geanta şi am plecat la 
şcoală. Dar ploaia deşi st3tuse, cerul era întunecat. 
Ploaia a fost bună fiindcă a mai udat dealurile ca să 
crească iarba. sa dea Dumnezeu p!oaie multă ca la 
vară să se fâcă bucatele, dar nu aşa mare ca area de 
anul trecut, când a plouat cu Rrindină. 

BUCUR CONSTANTIN ci. VIl-a-Reg. Elisabeta 

Concursul organizat de Revista 
,,Copilul Dobrogean" 

ŞI anul acesta. ca şi anul trecui. revista „Copilul Dobrogean" 
orgalzează tn ziua de 30 Mal 1937. un concurs cu lucrări din 
aritmetică, compunere şi desenm la care pot lua parte aUU I ete 
cât şi băieţi din el. ///•a şi a IV-a primară. 

Doamnele şl Donmll colegi dela clasele notate, sunt rugaţi 
să formeze tabluuri şi să le trimeată pe adresa revistei, sau 
<lomnulul N. Damlane.8cu şcoala No. I băl•fl. 

Cane.ursul va fi prezidat de urz Juriu compus diu domnul 
C. Petrache reu. şcol., preşed. Asoc. Inu. Tulcea şi Comitetul de
conducere a revistei.

Acest coneurs ua începe la ora 9 dlmlneata şi se 1
1a ţine 

la şcoala No. 1 băeţi. 
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lnformotlunl Şcolare 

Ne facem o dntorie să aducem la runoştlntn cititorilor no1-
trl laptele de seamă ale c...>legllor lor. 

lată-spre exemplu : 
Copiii din Lunc-aviţa au o cooperativă a lor. cu un capital 

dr- pe�l� 20000 lei. O conduc chiar ei. cel dln ci. \'li-a fiind 
tmp11f Prnicltl sci ţină socot('/e/e 111 rPglstre anumP. 

Tot pc ll\ngă aceastn cooperativi\ el mai ţin şi 4 stupi de 
albine pe cari ii îngrijesc ei. sub condurerea d-lui inv. Manole 
Iorga. Le dorim din toată inima spor şi buna tnţelegere. 

* 

Cei dela Pecineaga--sub conducerea d-lui ing. Cioltan şi a 
d-lor învăţători, au plantat anul trecut aproape 50000 de pomi,
pe marginea unor râpi pr.1păstio.!se din marginea satului.

Am dori să aflăm n, se g::tscsc aproape toţi in buna stare, 
ct\ li s·a săpat l;ii anul ac,·stn p�mdntul la r�dtlrină (pentru aer 
şi ap,'\) şi dt s'au plantat !-iÎ cei 5000 care mai răml\se-se. Cine
va dintr<:- ei este rugnt să ne scrie . 

• 

Nu putem trece cu V<'derra o faptă cu adevărat creştineasca: 
„Preotul satului Dacni. p�rintelc Cojoc-aru, a infintat o 

<':-lntin:l prntru copiii s�r;:ci. 
Ti se umple sufletul ele mila lor, ct\nd ii vezi pe cei 43 de 

copilaşi, venind diminenta s� ia un ceai cu o bucaţică de paine-,· 
toţi sunt supţi de sărăcie şi de boală. 

O mare bucurif" te cuprinde ins�. c:\nd ii vezi h:trând cu
minţi doi cftte doi. în sald Je mfmcare ; se aşează fiecare la 
locul lui, fac rugăciunea frumos şi dupăce îşi beau ceaiul plea-c(l 
voioşi către şcoala. 

Dl,,!rnczeu sâ-i rasplMensc� Părintcl;.1i şi gospodarilor din 
sat, c.ire ii dau njutor. 

• 

Dela l'.fâc/11: Elevele din ci. VI. şi au întocmit un album 
islliric g-f'ogr,1fic {n,trtc- frumos. 
Şi i.1ti'l ,·11111: :111 l11�t l:o,tlf> dt> hârtie albă. de impachetat. le-au 
t.)i.11 111 ltii 1·;1111 d,• -to pc- 2:> cm. le prinse la un capăt prin 
l'af-'"L' Llt' s.irrn:1 �i 1-<tll h'\, ut un album pe cart• l-au prins 1n 
perf·lt'le ,·IJSt>i. 

Pl' lit>1·-1re µ::gin.) lipesc �poi fotografii sau vederi adunate 
din r:--vistt", d\r\i. ,-Jrti puştalt- :.;. a. 

E 11�or Jt> t.!\n1t şi ieften. 
l'..agina acc-;1sta t"stt> munai pentru faptele frumoase lăcute 

de voi. copii. 
Dad\ noi nu le trecem pe toate. nu suntem de vină. Nu 

le cunoaştem. Vă rugăm a�a<lar scrieli-ne şi r.ouă când faceli 
c�le ceva cte isprav:l. 5!1 ştie şi niţii şi să Iacă la lei. nu pentru 
laudă. 

condei 
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Gândeşte-te 
oO 

şi deslengă şi tu un joc: 

Şaradă 

Partea intala, neţi st\ ştiţi? 

Printre textile o gitsiţi. 

Şi a doua o \·eţi ana 

Printre basrne tle-ti c�ta. 

Partea a treia ·i1 e adjerth· 

Poate fi la vornth·. 

Toate trei împreunate, 

Sărb�to;-ire ne arată. 

Joc în cruce 

o sărbătoare

un nume 

. n'are dinţi 

. o boală 

, • mijloc de a învăţa 

plantele. 

Cârti de vizită ascunse 

I_ .. L. Sfniaci _I I 
A flati profesiu11ea 

<I-lui Sterlad 

Olt. Niaf i --, 

Aliaţi oraşul 

d-lui Niati

Cuvinte f6rii vocale 

Hrsfs • m•f <ln mrţ, c mrf pr mrt clcnrl.

Nenea Nicu 
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Au deslegat toate 

_Jocurile 

]\/istor Niculai el. IV Neatârnarea, LIJoacd N. Fă
nica. el. V Cârje/ari; Papadopol Rodica el. III şi Pa
padopol Lizita ci. IV No. 1 fete, Crclrijeald rlorica, 
Mimi Singerliu, $opof Georgeta, Obreja Aurelia el. IV 
No. 2 fete, Stăm•scu Nic. Hagi I. Dumitru, Gălăfeanu 
Nicu el. 111 No. 2 b, Peicu Pelie el. IV, Chi;:coreanu 
.Julieta, Radu /Vladlena, A. Petroaie Anişoara el. III 
No. 4 fete; Zerunian Onic, Arnăutu Const., Oniţă 
Emil, Topciu Virgil, Marco( Cristu, Oarabet Traian, 
Baden Const. el.I V No. 1 băefi, Jssler W. Artur el. III 
"' • l - t· , vO. t1 JO<' l.

O vorbă bună 

Mondoc Tudora, Apostol Ion, Miricii Oh., Oheor• 

ghiu Elena, FiHu Paraschivo. Bucur Jonela, Oprea St. 

Ion, Apostol Elena, J\.'iculai Moria, Cotrocea Anica el. 

VI ; Bucur Pliuna. Dumilru Niculei, Ilie Moria, Dadu 

Maria, Oavrilă Gheorghe ci. VII Reg. Elis8beta din 16 

compuneri „Plouă" sortii au hoUirit s' o publiciim pe a 

lui Bucur Const. colegul vostru. Asta nu inseamnii ci 
celelalle n 'au fost bune, ddr din cauză cii nu avem loc 

,, 

în revistă pentru loale compunerile, lăslim ca sortii sii 

aleagă una din ce!e mai bune. 

Mitro lan Licli. elev. şc. cânt. Mânlistirea Cocoş .• Un 

eveniment" nu prea face. Şarada e ceva şi enigma 
alice va. Ce-ai vrut să în telegi prin jocul 13= 13=? 
C. B. = 7

Trimite şi deslegorea.
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