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De ce ne iubim ţara. 
Patria este întinderea de pământ, pe care au trdlt 

şi au murit strămoşii noştri, lăsându-ne nouă, celor 

care trăim astăzi pe act>astă bucafn de pământ, limba 

şi obiceiurile lor. 
Ne iubim patria pentrucă este mama noastră, este 

leagănul in cure ne- am născut, creştem ocrotiţi de ea, 
in limba şi ohiceiurlle strămoşeşti, pentrucă Pa ne iu

beşte ca pe copiii ei şi fără ea, am disparP. Am dis
pare, fiindcă alte popoare din jur ne-ar subjuga, ne•ar 
asupri, ne-ar face să ne pierdem limba şi obiceiurile, 
ne•ar da altă haină şi ne-ar face nl'demni de strămo
şii noştri. Dar fără pairie, noi nu am pierde numai 
comorile sufletc-şfi, ci am pierde încă şi toată bogdţia 
ei, care ar cădea fn mâna asupritorilor, iar noi am fi 
servitorii lor. 

Patria este sfântă. Şi după cum. un fiu îşi apdră 
pe mama lui, fot aşa fiecare fiu al patriei. datorează 
chiar sacrificiul propriei lui vie/i, atunci când ea este 
în pericol. Fiindcă noi murim, dar pairia trăieşte în 
veci. 

STOIANOVICI 1. ALEX., el. I-a L. P. C.-Tu\cec1 
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Tr.ei bănuţi de aur. 
Florinei, ,:a orice cnpil. iubea foarh· mult b:111il de aur. Si

gur că nu erau dt• aur, d.ir fiind Si·o�;i tir ci:r:'\n,I .lin n1nm•tc11ie.a 
erau noi şi lu,l!au, i,1r 1::i Fh1rinel. 111, iul an•st:i ii pl.,rc:.i a�a cip 
mult, că de piimea \'rcun 1,.'\1111t nu 1-:u li eh lhi:t f<'re.,sf'i't �I.în• 
tul. 

lntr'o seară, liind p.1ft;ţi plrinţii !ui l.1 un unchiu bl,gat. l-:lll 
luat şi pe Florinei cu ci. 111 timp n' pc'lrinţ!i lui discutau ca 
intre bătrâni, el se plictisea de mo.1rtc şi se inv,hka prin c,1s;'l. 
negăsindu-şi !:>cui. Dcodat.1, se vtiz•.1 intr·o ca111eră mic:i. plină 
cu tot felul de bibduuri. Dar din tot ce era in casă, ii placu 
mai mult un pitic. Statuii! era a�ezc,I� intr'un colţ. Era bătr4'n 
şi barba ii ajunge.i pân.'\ l.1 �enunchi. Pidoil�dc ii erau str.lmLt" 
şi tncălţate cu nişk bornnd 111,1ri. l'e cap ,1Vt"'a o ti( hie ascu
ţită, iar în spate cn1cea 11.1 co� imp:t'tit. IU,lt>a mereu piticul 
acesta. 

-Oare dcce z:îmbr�tt' intr·un;1 '!-- st" intrt'u;\ Florinei şi se
apropie mai mult de stnt11i<'. 

Deodut� i�i .nnnc-ă ochii în ,nş11leţ11l din sp;itele piticului 
şi înţelese zâmbetul lui fericit. ln  co�ul pi1icul11i, rrau lrei bănnţl 
de aur I 

-Sfinte Doamne-s,1spii1:\ florirH'l--trei bănuţi de aur I Cu
aşa o avere, nici un prieten nu se ln·,,1:'\ 1 \'.1i, de-ar fi ai mei! ... 
Nu-şi putea inde;:>:\rta prh:irilc deb st.11ule. li veni o idee. Era 
singur în cameră... să încerce să int'nJ:-i mâna. Mica lui ini
mioară ii bătea sa sară din loc. .. , întinse m.1na tremurândă spre 
coşuleţ şi iată simţi in palrn?. cei trei tă11uţi de aur. Era tocmai 
timpul, căci se auzi chem,:rca mamei lui : 

-Florinei, unde eşti 7 Hai mamă. căci plecăm acasă I
Deabea avuse timp sa-şi bage banutii in buzunar, cand

trebuia să-şi ia rămas bun dela unchiul. 
ln drum, spre casă, nu putea sa scoată o vorbă, deabea 

ajunse se şi urcă in pat, minţind că îl doare capul. Bănuţii ii 
strângea în palma lui micâ şi de bucurie nu putuse adormi de 
C:\t târziu, cu gâlldUI nunHiÎ ia ei . 

... Deodată se pomeni-nu ştiu cttm- cu piticul în faţa lui. 
Dar acum nu mai zâmbea. fc1ţa ii era speriată, iar huzele-i gata 
de plâns, ii arăta mereu coşul din spate şi spunea : 

-Dă-mi înapoi cei trd bi:inuţi de aur.
-Ce bănuti îţi trebuie 7 zise Florinei, speriat.
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-Cel pe cari l•al furat din cof'lletul meu I
-Eu n•am furat nici un ban.-lncearcil Plortnel d • des-

vlnovăţească şi strângea cu putere blnuţll. 
-Ba da,-lnUlrea pldcul.--Am vazut eu bine, tilar n•am

t,nltut striga, căci noi pltlcU suntem blestemaţi de mama pldurU 
5� nu putem vorbi şi umbla pana la miezul nopţii. DA•ml banll 
iuapol, căci erau singura mea avere şi bucurie I 

Fiindcă Florinei nici nu vrea sa auda pe pitic, acesta se 
înfurie şi zise : 

- -Nu vrei 1 Ei dacă nu-i dai de voie buni. ai sa-ml-I dai
altfel-şi plecă. 

Batatul se bucur:\ că a scăpat şi se pregltea sl doarma 
mai departe, când auzi un zgomot neobi1nult. Se ridici in pat 
:-l\ afle cauza, dar căzu îngrozit pe perna. 

Camera era plină cu pltlcl. lor in mliloc, era piticul paau
hit care striga : 

- Uite. acolo e hoţul. Prindeţl•l I Legaţi-l I Florinei a ţipat
�i încercă să fugă spre a scăpa de ceata piticilor. Se svarcoll 
aşa de tare, încât căzu dtn pat şi din cauza loviturilor se trezi. 

Dimineaţa, avu remuşcarl pentru fapta lui urtta. Iar roşu 
se lăcu de-abea atunci când tatăl Iul li spuse: 

-.Florinei dragii, am intt\lnlt pe unchiul tau şi ml-a dat 
trei bănuţi de aur pentru tine•. 

Erau Ja fel ca cei furaţi dela pitic. Oare ştie unchiul de 
furtul lui şi vrea astfel să•l umilească ? Sau li trimete bănuţii 
din dragostea pentru el ? Ori cum ar li, Florinel s·a hotărit ca 
să repare greşata. Se va duce la unchiul lui şi va pune banii 
la loc, iar daca unchiul va şti ceva de furt, li va ruga tn ge
·1unchi să-l ierte şi-i va promite că nu va Iace asemenea l�UI.

Se îmbrăcă deci şi pleca. Unchiul sau statea pe terasa şi 
ritea gazeta. Florinei ii dete buna ziua şi ti mulţumi pentru 
bănuţii trimeşl. 

-Nu trebuie să-ml mulţu:ne1tt copilul mel I ŢI l-am dat
n1 plăcere, zise unchiul, fiindcă eşti un copil cuminte I 

Lui Florin el. li venea să s •ascunda de ruşine. Dar se bu
ru ră totuşi, văzând că unchiul nu ştie nimic şl zise atunci: 

-Unchiule dragă, am văzut aseară un pitic tntr'o came
ră, mi-a plăcut foarte mult I Dă-mi voie să-l mal văd odata I ..• 

-Du-te piciule J răspunse unchiul.
Cu inima tremurândă. intra tn cameră şi se apropie de

pitic. Fata lui nu mai era zâmbitoare şi era aşa cum o vazuae 
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t■ vls, tristă şi cu ochii posomor!ti. Pus i11 coşulet CE'i tr„i 
bftnu\i de ftUr fura ti şi se gr� bi sl\ pi ce. 

Dela uşă se uit:t incăotlată înapoi. An1m v.'izu pe pitic 
mulţumit şi cu zâmbetul lui fericit pe buze. 

DOINA TĂMAŞDAN, ci. l-a 1iceu-R!lda11\i 

Intâia zi de şcoală. 
-Tinco, să şlii că la toamnă, am sli dau pe bo

sacu, ăsta IG şcoal6, ii zise tala intr'o zi mamei, tHă
lAndu-mll pe mine. 

Din ziua aceia, ft crescut in mine un dor nebun 
de şcoalft. Num&ram săpltirnâni!e, bfl mai pe urmii şi zile· 
le, din lungul timp, care parca că nu mai are sfârşit. 
Ce puteam să fnc, dacă nu eram şi cu in sal sli ml\ 
gftsesc cu alli blie\i, cari urmau şi ei să vină la şcon-
16, ca sli·i cunosc mai bine. Eram ,·ier. 

C&nd venea cineva, să-mi aducă de-ale gurii, nu 
putea sli vorbeasc altceva, că eu ii ispilPam mereu: 

Cum e la şcoal�, ce fac bt'le\ii, pe ce stau, cine ur· 
meazl\ sli invete clftsa l-a şi ft. m. d. ,._ 

Mii!, ce bucurie cm sim\il, când am ouzil pe tata, 
că ne invată domnul Manole Iorga, 
căci era prieten cu mine şi mă cunoş· 
tea dela Rachelu, că-i spuneam poe· 
zii şi me in lrE ba socoteli. · 

Iacă că ti·a vc>nit rândul de şcoală 
şi (iP, mi- a zis mama ; mâine iti fac 
geanta şi s'a pus pe lucru. 

-Ahaha, sli vezi băloe, spunPau
f rntii, dar eu mă inlrislam din ce in 
ce mai tare. 

ln dimineata zilei de sfeşlanie, moi 
înainte de-tt veni părintele, a� 1 Jntrat 
în clasă toti băelii şi domnul. Eu 
eram cu soră-mea, care la uşă mă 
lăs� şi plecă, iar eu am intrat. Acum 
nu mai râdeam, ci începui a plânge 
de răsun& clasa. Se făcu linişte ce 
in biserică, când nu mai citeşte preotul. 
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Don,nul veni la mine ca sA ml tmpace. dar eu ce,p 
nvP.am. L>ut>A câtva llmr,, inct">pul a vorbi, dar lol ca

proşlii cu capul ln jos. 
Senrn. am poveslil &casA, toate cele vlzule ln cleal. 
Nu putea sl vorbeascA nimeni cu mine. DapA 

�âleva 7.ih-, m'om invă\al şi Io toate intrcblrile eram cel 
dintftiu. I >i11 on. in un, mii gAndesr, cum era boMcul 
de atuu"-i �i cum este cel de acum. 

COSTEANU MILICĂ, ci. Vll-a-Luncavlţa 

Zorilă zori de 
. 

ZI 
. 

ŞI fraţii lui.

Se � !"Une că a fo�t o bahă şi bc1ba asta avea trei 
feciori. Pe f<.>ciorul cd mare îl chema Decusearc'I, pe 
cel mijlociu ii cherna Miază-noapte, iar pe cel mic ii 
chema Zorilă zori de zi. 

Pe timpul feciorilor ăştia, era şi un imparat care 
avf'a tn„i fete şi pe cart• le-au furat trei smei. 

Atund împăratul a dat ordin în toată ţara, r.ă cine 
va scoale ! fetele dela cei trei smei, le va lua de sotii. 

Atunci baba a spus că ea are trei feciori şi ii va

lriinite ca să scoatâ fetele dela smei. 
Feciorii când au venit dela lucru acasa. baba le-a 

spus ca sf, stea şi sa le coasă câte o cămaşă. 
Bal,a le-a mai spus, că pe fetele împăratului le•au 

furat nişte sn1ei. 
Auzind aceste cuvint�. fratii au pornit-o la drum. 

au mers cât au mers şi au dat de o râpi. 
Aici au stat trei zile şi trei nopti de au împletit 

o frânghie de tei.
S'a legat Decusear.ă de mijloc şi şi-a dat drumul 

iu groupa. A mers el o zi şi o noapte, dar fâcându-i-sc 
f ridi. a clăti:1 ,t din funi�. Fri.ltii de afară. l-au scos în 
sus. Alunei s'd băgat Miază-noapte. Acesta a mers 
până în tărf11nul celălalt, dar hic-ându•i-se frica şi lui, 

Biblioteca Județeană  „Ioan N. Roman” Constanța
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a clătinat de funie şi fratii l-au scos afară. s·a bagat 
apoi Zori de zi. El înainte de a se bi!iga, le- a spus 

fraţilor : eu chiar dacă voiu sta 3-4 ani, să nu rlecati 
de acolo până n'oiu veni să vă vestesc. 

Când 1-a văzut fata cea mare a împaratului i-a zis : 
-Ce cauti pe aici ?
Atunci Zori de zi a întrebat-o, că ce mănâncă

smeul cel mare, iar fata i-a răspuns, ca bea 
un butoi de vin şi mănâncă un bou fript şi un 
cuptor de paane. A mai întrebat-o, că ce putere arc 
smeul, iar fata i-a răspuns, că asvarle buzduganul cale 
de o zi şi bate în poartă, din poartă în uşă şi din uşă, 
vine în cui după uşa. 

Stând ei aşa de vorbă, numai iată aude buzduga
nul venind. Atunci el a eşit şi l-a prins in degetul r,el 
mic, l-a luat şi l-a a5vârlit încă de doua ori, cât l-a 
asvârlit smeul. 

Atunci smeul când a văzut ce putere are, a zis că 
ăsta îi mănânca viaţa. 

(Va urma) 
VASILE GH. COMAN. ci. Vll-a-Ostrov-Tulcea 
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La câmp. 
Suntem tn plia,. pri,n;lvarll. Toată suflarea e plina de bu

curie, tn acest anotlrnp. Părinţii au ieşit la câmp, la lucru. 
La fel şi noi şcol rii, in orele de practică agrlcoUl, lucram 

cu plăcere. 
Acum să vă spun, cum domnul învăţător ne-a 14cut o ju

mătate de zi de munc�, plăcută. Cu o zi înainte, ne-a spus la 
toatii clasa V-a şi a 11-n, să venim toţi la şcoala, că vom merge 
la câmp, să punem ?tăut. Celor mai mari, ne-a spus sa aducem 
şi săpi. 

A doua zi, ani venit toţi la şcoală. Li\ ora 9 dimineaţa, 
ne-am <tşezat pe două rfmduri. 

Cei cu săpile, adir,ă nui din ci. V-a, în faţă, cu sllpUe ri
dicate pe umăr, pi\r a că aveam arme. Dela şcoala şi până la 
ieşirea din sat, am mers fr.11nos, cântând cântece de veselie, în 
legătură cu anotimp I. 

După ce am kşit din sat, am mers liberi, tn jurul -ilomnu
lui învăţător, care ne întreba de diferite ierburi şi plctnte, ce le 
găseam in drumul nostru. Nici n'am simţit când am ajuns la 
lor.ul cu pricina, cart se gasea la vreo 800 m. departe, de sat. 
Am făcut un mic pop..is. După ce domnul învăţător ne-a tnv4-
ţat cum se pune n;\1Jtul, ne-a a:jezdt cu săpile în rând, mână, 
J:\ngă rnână, pornind întftiu cel din margine, apoi unul după 
altul. Jn urma nonstr.1, cei din clasa li-a. puneau in cuib cAte 
5-6 boabe şi astupau.

După un ceas de lucru. am oprit lu�rarea, s'o impestritlm 
cu cântece şi jocuri. Uupă 20 minute, am continuat lucrul. 

La ora 12 am terminat. Am plecat spre şcoală, tot veseli 
şi cântând. 

La şcoală, am făt;ut rugăciunea şi apoi am plecat spre casă 
multum;ţi, ctl am petrecut l„t camp. 

Astfel am pus 11â11t11I. 

LI U,\CI\ N. FANICA, d. V-a pr.-Cârjelari 
.....,..,,-,:--�-----�----- --- --,-�-----·------------

Romama ,w un: uit paz,tor d�<-ui pc Dumn,-izeu şi arma 
Lut. 

MIHAIL KOUALNICEANU 

ra-/i dutoria oricând; lotdea!mu va fi cl11eua cure să te 
uada şi acela eşti tu. 

N. lOHGA
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O intâmplare cu un beţiv. 
lntr'o zi de vară, veneam del;:, <'ârnp, că-i dusesem 

mâncare lui taticu. M�rgând spre casă, pe şosea, rn'am 
întâlnit cu un om b•-·at. s� vedea de dE>parte cum se 
dădea când într'o pa, t,•, când ir.lr';,:td. Cum l-am vazut, 
mi-am zis că omul act la nu e trer1z. Int1'c1devar, apro
pindu-se de mine, se tot uita lung şi mă măsura. Eu
nu mi-am dat seama ')i i-am dat bună ziua. Dar f>l a
crezut ca am spus ceva de râu şi înceou să mă înjure,
apoi se luă dupa minf:-', holbând nişt� o�hi mari şi roşi;,
Eu am început s'o iau la picior, uitându ma mereu îna
poi, ca nu cumva să mă apuce pe negândite dela spa
te. El venea mereu d11pă mine, abia mergând, �i bo
dogănind mereu din gură. Nu-mi mai l·ra teamă de el,
pentrucă obo ise şi nu mai putea să 1neargă. Dar când
se apropia de min<', tot fugeam. Apoi rlm tras o goa
nă şi l-am liJsat în urmc=i. Acum nu putea �ă m'ajungă.
Dacă a văzul el, Ctl nu mă poate prinde, m'a lnsat în
pace. Când mi-an1 a run,·at ochii înapoi, ci se întorsese.
Mergea, cădea, iar se scula, din nou radea, iar mai
mergea putin, apoi iar didca, şi r.bia se 1nai scula. A
mers el cât a mai mers, apoi a căzut fn drum. Veneau
căruţi pe drum, c·I nici nu simţea. A venit apoi un om
şi l-a ajutat să ,nearga acasă. De-atunci de câte ori
întâlnesc \·ic:un om bc�t, m[: dau !a o pc:rte, îi fac loc
să treacă şi nu-i dau niri o ,1tenţie. Nu-i dau nici bună
ziua, şi nici nu-i vorbes,�. Mj-e să n'o mai paţesc cu 
vreunul. 

BUR1 EA N. Sf ANA, el. Vil-a pr.-Smardanul Nou 

Graba strică treaba. 
Intr'o zi, lucram la la·aforaj. lncepuse să se tnop

teze. Luminile incă nu n1 Jeau. Eu lucram ineinle. Cum 
era întuneric, mama îmi spuse : "Nu te grăbi să lucrezi, 
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oştea ptA si\ <Ieie drumul le lumin5, nu ştii vorba aceea• 1 
« Ore ba stric(\ t ree ba• ! 

Dnr eu lucram Înainte şi nu voiam sll ascult. 
Cum h.1croan înoint�, deodat& nuzii: •-poc• ! Mi se 

rupse pânza. Mi se rupse unn, douA, lref, pftnze. Numai 
ce aud in rlSş şi m8i lare : .. poc » I Mi se rupse sc6ndu• 
rn ce lucram Atun-..:i mame a început sfi mii cerle, zi
cându· mi: •Nu li-e:n spus eu s& nu te grftbeşti şi ci 
graba slrică lreab� 7 

De-atunci nu mai mft grfibesc şi nu ml s'e mal 
întâmplat luci uri neplăcute, cn acestea povestite. 

llAGI I. DUMITRU, ci. III-a te. No. 2 b. 

Busuioc Verde. 

A fost odată un împărat, care avea palatul alaturi
de o colib.1 1 1n carp locuia o baba batrână. l:npăratul 
acela avea o fată. Intr'o noapte, Împăratul şerpilor, 
veni la f erPr1�·tră Si"-i ceară fata, de sotie. Daca nu i-o 
dă, să iasă să lupte ,::u el. Dar impăratul n'a ieşit. A 
doua noapte, a venit :ar şarpf'le

! 
a strigat ca să•i dea 

fata, dar imi..-ăratul a ieşit cu o oaste, însă şarpele a 
înghiţit-o. A v�nit a treia noapte, cerând sa-i dea fata. 
lmpaaatul a spus ca i-o da, ddr afară nu n1ai iese. l-a 
dat fata şi Ş<.rpde s'a dus în palatul lui. lmpăratul a 
dc:St poruncil în împarătie, că cine poate sn sc;:,pe fata, 
ic-o da de soiiP. l::$aba din colibă s'a dus la împărat şi. 
i-a spus că are un fecior şi•l va tritnite, să scape fata.
El s·a dus, s'a du� şi � văzut un palat strălucind. Când
a ajuns, s'a uitat in palat şi a văzut şarpele cu doua
capclt::, ci-\ sU1tca pe r.rnt, iar un cap o lingea pe fată.

li sµuse r.a sa-i dl'a armata luată dela împăratul lui,
dar ş,trpele, �e împotrivi lui Busuio� Verde, căci aşa ii
< hema pc feciorul l>dbci. Busuioc Verde s'a suit atunci
i ;1.: o movilă şi a înr.cput să ornoar:! la şerpi, Încât a
la cut un rnonnan cât Cei; hlăul nostru de n1arc.
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Apoi s'a dus la şarpP, la omortt, a luat fata şi a
pus-o să-i caute în cap. Fata aruncându-şi ochii af:ua, 
vede un om, cu un picior şi o mână, mâna moale. Ei
au lnceput să râdă. Jumătate- om, că aşa se chema 
omul acela, i-a spus lui Busuioc Verde ca să se lupte

amândoi. 
(Va urm&) 

ION D. ROŞU, ci. VII-a-Ostrov-Tulcea 

Ce Învăţăm la străjerie ? 
Ora de slrAjerie, pentru noi elevei�. 2sle o 0!"6 dintre 

cele mai frumoase şi plăcute. Când vine aceaslft or6, 
toate fetele sunt vesele, clici ştim di petrecem bine. 

Auzim istorioare, din care tragem invliUUuri folo
sitoare. Ni se citeşte şi din Sf. Evangheli�. cere ne 
aminteşte de Dumnezeu şi Domnul nostru Isus Hristos. 

Cântecele, jocurile şi exercitiile care ne inveselesc, 
nu lipsesc din această oră. Pe lângă toate acestea, vara 
facem excursii, unde iovătăm gospodlirta şi semnalizările. 

La slftjeri mai invătăm să ne prezinlftm, să d6m 
reportul pe cuiburi şi grupe. Facem nodurile care ne 
folosec tn viata de toate zilele. Deviza r,oastră care este: 
„CredintA şi muncă ;>enlru Ţară şi Rege?", ne invatii di 
trebue sli muncim şi sli ne iubim (tH6 şi r€gele. 

Pentru ca sft .se lucreze mai bine şi s& poală luft 
piute toti copiii tArii, M. S. Regele Carol al II-iea a unii

strAjeria cu cercetăşia la 24 Ianuarie anul aceste . 
• 

MJMI SINGERLIU c I. IV-a pr. No. 2 1.-Tulcea 

Stânjânel şi Frăsinel. 
Se spune că a (ost odctta un împărat, c,ue avea 

un fecior numit Frăsinel. 

Acest împărat mai n vea �i un duşman : ,. Orn cap 
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de Bou•. care trebuia sa se războiască cu el, dar tn 
război a fost prins Cji băgat la tnchisoare. 

Fiul auzind că tată sau a fost prins 
închisoarP, a pornit în cautnrea lu;, cu un 
se numea Stânjânel. Au mers zi de vară, 
cale lungă sa le-ajungă. 

şi bagat la 
tovarAş care 
până·n seară, 

Cum au ajuns, pc pământul lui Şarpe cu cap de 
Om, pomii au început să se aplece cu vârfurile la pă
mânt, muntii se cutremurau. 

Atunci Şarpele cu cap de Om, a ieşit din palat şi 
când s·a avântat în sus, a trecut peste ape, peste anunţi, 
peste pad,ir�, până le-a ieşit în cale. 

Frasin el a vrut să facă un pas înapoi. ca să scoa
tă paloşul, dar şarpele n'a aşteptat mult şi 1-a cuprins 
dC' mijloc. Stânjânel voinicul. a început să lovească cu 
paloşul, dor paloşul cât de ascutit era, n'a putut să pa
trundă in Ş.:trpele cu cap de Om. 

Atunci, şarpele văzând ca mai este cineva pe ală
turi, 1-a slobozit pu\in pe Frăsinel, dar Frăsinel cum a 
vt:izut ca l-a slobozit puţin. a S\:os buzduganul şi I a 
repezit în n1oc.1lele capului. Şarpele când a aruncat ochii 
in sus şi văzând că FrJ�inel stă g::ita să-l t:!ie, �•a ru
gat s,1-l lase că se prinde frate de crucP şi ·ori unde se 
vor afla Ir va da ajutor. 

Stftnj/in<'l şi Fră.;;irn·l au n1er� la palat, unde au 
stat 3- -I zik· pove:::;tind �arpt:'lui pe cine cautc:1 .. 

(Va urma) 
VASILE ST. UIIE�GIIEŞJ\N-Ostrov 

Vacanta Paştelui. 
ln anul c:\l-�!-,fc,, vocanto Pc1şlelui ni s'a d8t cu dtJu6 

L.il� mai io11ink, fiindci'l ft douo zi era Sf. Uheorghe. 
Cum am venit delt:1 şcoală, mi-em �:;liân� cftrtilc şi 

t.:aiete:c, p<'nf rudi mttma 1ni·8 dat voie sll mii mai joc 
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şi sl mal odihnesc ct&h�vtt zile. Din seara Duminicii 
Floriilor, am început s� merg la denii. Tott!li sftpUimâ· 
na Paşlelui, in fiecare seară nm fost cu mamo le denii. 
Am fost etenl6 la ce cilea piirinkle şi la predicile pe 
care le tinea in fiecar� scară. Este primul en când 
m'am dus şi eu J.a toele deniile şi mi·o pllh:ul foarte 
mult. Cel mai muli insli, mi-a plăcui în seartt de Vi· 
nerea Mare şi Ja lnviere. ln cele trei zil� de Paşli, am 

fosl în fiecHre zi sft mii plimb. M'am dat în leagăn şi 
am fost la circ. Dupft Paşli, m'am pus sli· mi scriu şi 
sA· mi in vii I lectiile. 

Aşa am petrecut anul acesla vacanta Paştelui şi 

sunt fearte multumitA. 

ANA V. MALC�F. ci. II-a pr. No. 4 f. 

Inchina.re 
Revistei .Copilul Dobrogean" 

Ai in,plinit, scurnµă renistă, vreo trr>i ani şi jumătate, 
De când foi apari intr'una :;;i'11 uraş şi pe la. sate. 
Toţi copiii silitori. te prin1esc Cil uoe burul 
Fiindcă 'ntotdeauna vii, cu puu�:sfiri, c'o vorbă bună. 
Şi noi te-an'l ajutat atu11cea, când plăpândă abia erai 
Dar te aşteptam cu nerăbdare, atunci când inlâr ziai 
Şi ne bucuram noi foarte, când dădeai spre publi�are 
Ale noastre mici compuneri, ale noastre poezioare. 
Spor la muncă pentru to/i şi colaboratorilor lăi 
Ca să povestească multe, ce-au pâţil prin lunci şi văi. 
Şi-li dorirn scumpă revistă, cât ,nai rnulţi uni să lrăcşti, 
Să trăiască toţi aceia cari le fac ca să 'nflorcşli ! 

SIMION DUMITROF, elev d. 11-a S, 1,-Tulceil 
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Grădina de pomi·. 
( Compunere liberA) 

Noi, c-a şi reilalti o"mt>ni, avem o-grădină de pomi. 
Sa vă µovestesc despre mica şi frumoasa noastră 

grţidinită. A�cultati, r,ovestt>u ! GrAdinita noastră este 
rn ic:i, dar ti,re f, un1oc11-ă ! Ea are multi pomi fructiferi: 
rc1 işi, z.'11 z{11 i, gutui, L·lc. Fratele meu a săpat pământul 
cu si:1- I fd1:i'l n: ::!Î afân;;t, să poată pătrunde aerul şi 
a pa mai cu uşarinta. Apoi am facut gropi. A1n ince
µut să sădim i:,omii, unul câte unul şi am pus la fiecare 
câte un băţ, care sâ•i apere de bătaia vântului. La 
anul. ei vor cn·şte n1ari, vor în.flori, apoi vor da rod şi 
aşa ca pentru probă, la incepul când se vur coace. voi 
nduce şi domn 1 1lui invăţntor, o pungă cu doua, trei fruc• 
t� gustoa"-P. Povc�tea rnea este mică. Dacă vă pla
ce ctumnevon!-t r .1 şi dacă vreţi, vă rog publicaţi-o in 
revistn no;1strâ :1 şcolarilor. 

C: l:H!Ţ Ă TUDOR EL, ci. Ul-a şi-. No. 2 b.-Tulcea 

cum imi arăt dragostea fata de parinti şi fratl 
Cu ce gr�şesc fată de ei şi cum aş putea să n1ă îndrPpt. 

De când �L� nasc copiii şi până se fac mari. părintii 
numai de ei tr:->bue să se tină. Trebue sa•i apflre de foc. 
de apă şi altele. Când se fac mari, trebue să-i dea la 
şcoc1lc1. trebue_ să le cumperP cărti, îmbrăcaminte şi altele. 

De act:ea nu e bine să-i suparam, sau să-i necăjim. 
Când ne trimPte undeva, să mergem voioşi. Când dorn1 
sti nu facPn1 galagiP. De asemenea, trebue să ne iubim 
friltii şi surorih ... C„1nd avem de impărtit ceva. să impărtin1 
frăţeşte. Să nn nr> batem, ci din contra să ne iubim, 
căci aşa e frunH'-"' · Eu greşesc faţă de părintii mei su
părându-i şi fttc-â11d alte obrăznicii. li mai supăr prin 
neascultare sau rând nu mănânc şi fac mofturi. Când 
plec undeva fa.ră să le spun, iar îi supăr căci sunt îngrijati. 
De azi înainte mă voi sili să nu-i mai supăr cu obrazniciile 
mele, căci vreau să ajung un om de treabă. 

6ADEA D. CONSTANTIN el. IV-a p. No. 1 b.-Tuh:ea 
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Pădurea în luna Mai. 

L_· 
lntr'" zi, ur s.'i r bl\tor rf>, :-im µic „ t dis de 'li1,iinef.ţă cu un 

c-olrg al meu. sl nf" pliml,�m i11 .>�durea din apropierea satului. 
caud am ajuns in µ .. dur . so. r<'I • nici uu r<istlrise. Peste câtf>vn 
minute rt\s�ri �i soa, ele <qn hoit,, """ alhc1:--tr::l a ecrului, cu r;i
zele lui călduţe, care te inc�lzea şi-ţi tHtdea multă veselie. 

Copacii erau i11frun1.iţi. Stdnd suu umhra unui copac, şi 
uitându-m� la soare. vedeam r,:zde cele st:bţiri şi galbene. care 
se împrăştiau in toat� păuurea. Zdirul sufla lin prin ramurile co
pacilor. Albinele zhurau din floure in floare, incilrcandu-se de 
polen şi se întorceau bucuroase la stup, unde depuneau mierea 
strânsă cu multă grijă şi cu atâta oboseală. 

Mă gândeam la iarna ce a trecut in anul acesta. 
Copacii, de toate felurile se imlădiau in dre�pta �i în stân

ga, de credeai că se smulg din rădăcini. 
Acum toate gâzile pleacă după hrana spre a putea trăi. 
Acum toată pădurea se leagăn� frumos, de vt\ntul cc ba

te lin şl c.llduţ. 
Pe sub copaci. a răsărit şi iarba din r:ldăcinile ei vechi. 
Oile pasc şi mieluşeii se joace'\. Ciobanii şi ceilalţi băieţi, 

stau strânşi la un loc, asrultftntl n1m cânt� alt b:1iat din fluer, 
o doină din timpurile vechi.

Păsăriie ciripesc prin copaci, fiecare în limb,1 lor. 
Acum aşteptăm varn cea plină de bucurie. 
Aşteptăm ca copncii din gradini. să ne dea fru1.:te frumoa

se, iar cei din pădure, podoaba verde şi frumoasă I 

MINCU ANGHEL, el. Vll-a-Pecineaga 
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HA.ZURI 

B,ilatul :- .. Z 11nclil11/e, rle ce ,:are bm,lc11l păr? 
l lnchlul- .. 1-'thrl,·ti .. se gumleşl<' prea 11111/t t11alnte de a vorbi!•
l:Jălatul-.. Alt.r1ci. lu <ie ce ... al 11111/1 păr?

- .. 7 ătlrule, 1- o/i să te isciileşi cu ochii tnchlşl ?
_,. I-auzi ,,ur/16 I Da cum să 1111 pot? ..•
-.. Bine ! Alunei ft1<'hidP ochii şi i.,;ciileşte carnetul de note.

lo11PI ru • 'Ct11<tPI s· cw rerlat şi acum fug unul după altul. 
lom>/ :-1'/al . tai arolf'a, câ tot te prind eu I 
Sândel :-Ba stal tu. di clupti tine nu fuge nimeni!. 

Băiatul: 7 atei, de ce plouă µe pământ ? 
1 ateii: • Ca s,i crească grâul, porumbu/ ... 
Băiatul : .. Atu,ici dece µlou<'j pe aooperlşurl ? ... 

Socoteală. 

- ,, Mă Costlcâ : dacă am cwnpârat eu odată 3 ouă şi odată 

alte Î ouă, câte �· au făcut ? 
-.. Unsprezece ... 
-- .El cum se poate. la mal găndeşte-te ? 
- ,. Nouă ... 
-. Păi cum nouă. la vezi că al greşit ... 
--• Paisprezece 
- ,, Aaal, Doamne, şi tu Costele, da dece nu spui frate, zece .. . 

-.Daaa I Da noi am f11uăfat la şcoală că 5+5 fac zece .. . 
-

Cornel :-.Săndele, vil azi pe/a mine să ne Jucăm? 
Stindel :-«Nu, nu mă lasă tata, că ci că eşti prost crescut ... 

Cornel:-« Alunel nu-l nimic; ulu eu pela tine ... 
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Gândeşte-te oO 
şi desleagă şi tu un joc: 

1) de Hld.!lrian Stepan ci. l liceu

n consoana 

băutura 

oraş în România 
--,..�....,...,......,i;--,_; 

I marginea apei 
_.,.__ 

consoana. 

2) de Draganof Vasllic::: c!. VII p.

ŞARA.DX 

Partea 'nt,)io, de c!oriti, 

Printre plante o găsiţi, 

A doua de-o veţi ca11ta, 

Nota 'n muzica o veţi ,·eden. 

Iar • 3-a nu e grea, 

O tari 'n Asia o veţi vedea. 

Toate 3 de le uniţi, 

0

f ari mare 'n Asia gllsiti. 

3) de Makr C-tin ci. V p. Topolog

11 I I 
I I I 
I I J 
I I 

:1-

rJ 1)

I 2) -
3) 
.t)

Merge pe apă 

Primul om 

ln �l Jormim 

Fiinţă perfecta 

!i) Consuanil. 

De sus in jos la fel 
4) de 01.>reja Aurelia

ŞA.RADA. 
Prima parte c o plantă 
Jar a doua un pronu:ne� 
Pe-amândou3 de uniţi 
Nume de pns,:ire găsiti. 

5) de Cuzugioglu Spiru ci. lV No. 1

I I I I _I Numele de fatll

Instrument muzical 

Ziua ce a trecut 

J 

ln jos la fel. 

Poftim 

Vocală 
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Deslegarea jocurilor din No. 4 

Sered8: INVIEREA. 

Joc în cruce. Paşte, Artur, ştirb, turba, erbar. 

Cărti de viLitli escunse: Cerealist, Tighina. 

Cuvinte f. voce!e : Hristos a înviat din morU cu 
moarle8 pre moart� dUcând. 

Au deslegat jocurile: 
Toi'\te jocu, ile : Badea Const., Garabet Traian, Bo

dru ghean, Edvarci, No. l băeti. 
4 jocuri: Hurght>lea Vasile, No. 1 baeti. 
3 jocuri: Stoianovici Alex. liceul „Pr. Carol• Tulcea, 

Bcsneu C. Gheorghe ci. V-a Coimpunar, Obreja Aurelia 
�i Mimi Singerl111 c:. IV-a No. 2 fete. 

2 jocuri : Topcit: Virgil, Zeronian Onic, Onită Emil 
No I br1Pti. 

I joc: f-'lamaropol Tudorei, No. 1 băeti 

O întâmplare. 

lntr'o zi frumoasli :ie varii, eu şi cu prietenele mele, 
ducându-ne la poiana c�a _frumoasă din Niculitel, ne 
jucnm prin poia-nă şi culegeem flori şi fugeam dupli 
fluturaşi. Cum alergam noi oşa, vedem in fata noas
lr� un pui de şarpe ce ne privea. Ne-am speriat aşa 
de tarE>, încât am fugit înlr'un suflet la bunica şi spu
nându·i ce ni s•a înlâmplat, am început sA plâng. 

Bunica mângâindu-m5, mi-a spus să nu ml mai 
duc prin poiană că poete sll mi se inUlmple ceva şi 
mai rău. 

Deetunci n'am mei fugit dupll iluturi prin poia
nă, de frica puiului de şarpe. 

f-lĂDĂRIAN ARŞALUS ci. III. No. 1 f.-Tulcea 
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