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Bine ne-am găsit, iubifi copilaşi I 
V'ati întors şi voi pela cdsuţele voastre, ne-am itatcws 

�i noi. Vacanţa s·a dus par'cd. nici n'a mai fost. V4 pare 
Tău nu-i aşa ? 

- Cine a spus că-i pare bine de treeerea a,a de repede
a vacanţei ? Aş vrea sd-l cunosc ,i eu. 

Şi totuşi, câ&i ,copii am întâlnit pe stradă, pe la li
brtlrii şi pe ori unde, i-a»& vdzut voioşi, zâmbind cu obrajii 
rumeni de sdndtate, cu braţel� şi genunchii pârlili de ar1ila 
soarelui. 

'I oii vorbeau aprins, bucurându- se de de•chide,-ea tlOU• 
lui an 1colar, mândri r4 acum se 9(Uesc într' o clti84 ••i 
înaintat�, dt:cât în anul trecut. 

l-am vazut zilele trecute grăbind spre 1coal4 cu 11tio•-

danul prins dupt% gât, îmbrăcaţi în haine curate, însufle
ţind din nou posomorâtele ziduri ale şcoalei. Am intâlnit 
mame ducând de mână 7,e cei micuţi cari acuma urmau 
s4 se botezc cu lumina binef ăcatoare a ftiinţei de carte. Şi 
domnii, profesorii voştri, erau tot aşa de veseli ca fi voi. 
Şi ei sunt, doar, tot ni1te copii, doar numai cd vârsta fÎ 
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rtllpuflderile vieţii de toate zilele, i au {4cut sa-şi ardte 
Umple tncarinaţite, dar cu suflet veşnic tândr. 

Curtea casei mele r4m4sese aşa de tacut4 dupa ce i au 
plecat st4pdnii ! 

ln copacul dela poartd, s,nctd lui Narci• striga din 
toate puterile, dup4 ştrengarul carr o tulise de dimineal4 la 
1coal4. Haiduc, tovard1ul lui de nebunii, a rdmas cu lacrdtni 
fn ochi, uitându- se dupa prieten?l.l lui. 

Da, cu lacrami in ochi ! Ce cred,,ti cd animalele nu 
pot •4 plâttqd ? Şi mai ales câinii, sunt aşa de smil1tori ! 

DaY in fine, 1coala s' a deschis. lncepnn iar un an de 
muncd, de strddui11ţtl neîntrerttptd. 

Voi ştiţi zictltoarea înţeleaptd : 
�lunce�te r.oJJile, căci 11uincn c 1•it1/a. 
Aşa:dar pând la tiumdrul vutor a r�v1.qfei, s'auznn <le 

bine •i cu sdnt1tate copii ! •J -. •• ., ... . .... ...  /ogaru 

Copiii st:1ruitori tcrr•iini\ 7 clase: 
aci vedeţi un grup de absolvenţi tiuia centrul • Topol<>I-(" 

O carte buna înlocuPştc o prietenie,-
0 prietenie nu poate înlc:cni o c�to bună. 

1·. COSTA 

Jilo%o/" t·oman 

.1.��(J.J�tj� 
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De vorba cu cititorii / 

Dragi 
• •  

cop11, 
.. 

Ne aruncăm 
druruul vacanţei 
tr•cut ceva. 

oehti o clipă doar tn urm& fi din 
· m voi sa culegem din rodul timpului 

Pe cArărui făcut am presărat sburdălnicii ti j'>
cud, -,i rar .... m ind în când am poposit, rechemaţi 
dG glaaul a�cl�aa pe c re m uitat-o aproape, prin col
ţuri de L.l, iote�i ş; ghiozd� ne. 

L;br-rt.lt. .  şi jo..:til nu mai au inoă farmec. Ne aimţim 

• 

- lata pr�111ianti1 concur➔ului tinnt în Iunio -

co )lt:.,iţi d� u J ri 'r iar ocoul ve el al râaului de clopo
ţel ii t H.r şti:. "S' • ":--h· • .-�1-.. -;. al : dr$\gi copii! Ne �hea
m:\ plăceri'E' r ,. �" pr " Htnc� n11nţei ,i-a mAinilor 
no1.eitTe î:i a t--:� iuct ·n c..1 �tc\bJ. drag aminte de ru-
g�ciunil el d, n--n �""', < , orele do şcoala (claia), de 
r cri!aţii b· "h · �r i <lo t·,b o r l de prin olasA fi-adormi 
eu t>le'n g�nd 1n h)., de j.1 . Ne e to dor de ordine, ba 
chia de gr•j 1,---1,1 t d"' a d u. zi. Ne este dor de mun
ca, dr"gi co!'''· Pl�PA "" r n mu el\ este cea mai acum• 
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pa mul\umire. Care din voi nu simte bucuria începutu
lui fCOlii ?! Care din voi nu pleacă hotărât ca'n noul 
an sA muncească mai mult de cât în anii trecut", pen
tru ca rasplata sa. fie şi mai mare?! Y edeţi vo: ?! Uo
pilul care tnca nu-i şcuiar, face papuşi, îi ;:roeşte ro
chiţe, ciopleşte cu briceagul arme şi face soldaţi. Cu 
câta bceurie îşi priveşte munca şi cine-i poate masura 
mulţumirea? Noi însA? Avem o 1ninte-::tnvaţatA a cl!ti, 
a socoti şi a scrie; prin urmare cu dorul şi placerea 
lor aa ne juclim cu r,artea pentru: ca ·să-i ramani;m tot
deauna prietenă, tovaraşă şi mAngAere. 

Vacanta ne-a redat puteri noi de muncă. Voim cu 
toţii ca anul acesta sa staruim mai mult şi să cim('n
tAm bine în minte şi în suflet, ceeace trebue să ştim �, 
ce e bine 1sa facem pentru ca Ră iefitn y;:. îmbog�ţiţi la 
minte fi înnobilaţi surI�teşte. Tin eă va spun şi vouă 
câteva dezamăgiri spicuite de pe drum dela câţi-va 
şcolari. Doi baeţi din clasa IV-a merg pe strada dezor
donaţi, dau cu pietre în animalele cari nu le [ae n1c1 
un rAu. i11jura, vorbesc urât. Altul scuipă, n'are batista, 
e murdar. O fetiţA ingâmf atA rAde de colega ei fiindca 
n'are rochiţe multe şi nu e bogata ca ea. Alta o sf&tu
e,te ca nu-i frumos şi cA nu lmbracamintea ridicA pe 
om în lume. Cearta era gata. Fetiţa cuminta fÎ•a făcut 
datoria fi pleacA. Ce ziceţi voi? Oare din toţi copiii 
aceştia v'a plAcut? �14 gAodeam atunci eu tagrijorare 
fi durere la voi toţi. Câte lucruri frumoase şi câte în
vaţAminte nu vi se dau în şcoala fi câţi din voi le 
prind cu urechile amândouă cu hotArArea de a le în
faptui. 

Nu uitaţi ca ochii oamenilor vA urmAreec deti sun
teţi copii, şi nu uitaţi cA bunele deprinderi ee capătă 
ar.um şi mai mult decât atât, ascultaţi provorbul care 
zice: ,,Ziua bună se cunoaşte de d imineaţA "' . Şcoala va 
deschide braţele şi v·a�teapta. Vreau sa .,.ă v�d vojoşi 
la muncă. Glasurile noastre vreau eă strige cu o egală 
bucurie .bun venit" timpului 9coalei i,: rcv. ., Copi• 
lului Dobrogean." 

Fiţi gata să-i Rporim cuprinsul cu lucrnr: dc.!-ale 
voastre şi ea- i dăm tot sprijinul pentru ca 13� fie la 
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înălţimea numelui ce-1 poartA 9i a cetitorilor ei. Eu va

urez tot sporul pentru ca ea bine meritaţi toată lauda 
invAţatorilor, cari vor sA fac& din voi oameni buni iar 
voi să aveţi tn suflete multumirea ca puteţi fi de folo■

oamenilor �i neamului întreg. 

;llnişoara şi fiul ie împărat 

In după amiaza unei zile de primavarl, cu un 
soare dulce, lelea Floarea şedea pe prispa ca■ei:aale fÎ 
torcea din caerul de lână alba ca neaua, firul de tort 
t"ăsucit şi subţire ca firul de borangic. 

Fetiţa. ei, L-:}nuţ.a, împreună cu alte fetite de seama 
ci, se jucau în curte: de-a v'aţi ascunsulea, de-a baba 
oarba, de-a puia g�ia şi alte jocuri, aacunzAndu-se ti 
alergându-se in râs de veselie şi în ţipete de glaeuri 
argintii copilanşti ; iar lelea Floarea, în sfâ.răitul fu·su
lm, priv•�a zirub;toare IH jocul nevinovat al fetiţelor. 

După ce fetiţele au obosit de atâta joc şi alerga.
tură, ti'au strâns toate ciurdă în jurul lelei Floare, ci
calini o cu fd de fel de întrebări ca: de ce torci lele 
Floare? Uo să faci cu tortul? Da pe Lenuţa o inveţi 
1:1� toarcA? Şi KŞa mai departe. 

Lelea Floarea le surâ,lea bi ând şi le rAepundea 
după cum credea ea, văzându-şi mai departe de lucru„ 
mai cu seamă c� se grăbea fiindcă avea şi alte treburi 
de făcut în gospodăria ca:.ei sale. 

- Mamă Floare, zise una din fetiţe, acum te las&m
în pace faindca. te vedem că eşti pna ocupatA eu lucru. 
To grăbt>şti să-l isprăveşti, pentru�ă ai şi a.lte treburi 
de fa.cut, dar lt, rugam ca intr'o z?, când nu vei avea 
atâtea treburi, sa ne spui o poveste, dar ştii o poveate 
de acelea frumoase, de care ştii matale. Ce zici ne •pui? 

- Cum nu dragele mele. Va. spun cu dragA inima.
lntr·una din zile, când nu vom avea atâta treaba, am 
sA vă chem pe toate,, ea vA spun o poveste foar&e Iru-
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tnou& fi potriYita pentru fetiţe cuminte ca voi. 
- Ah, ae bine ne pare !, rispun eră toate Io cor. Oe

buna e9ti mami Floare. ln ziua t'!nd ne voi <'hema, aa 
ne apui pove■tea, oe vom lua fie are Tucrul ti cu toa
tele Tom luera, iar matale torcând, ne vei spune poves
tea. Nu-i a9a, mama Floare? 

- · Da draguţele mele.
- Oe mama buna ai tu Lenuţo. Noi credem ci te

iube1te foarte mult, zise una d·n fetiţo. 
- Da e buna, rAepunse

Lenuţa. Ma iubefte fiiind
c& fi eu sunt cuminte, o 
ucult ln toate şi ma silesc 
la lnvltlturl. Eu cred cA 
orice mama buna iti iu
be,te copiii, mai cu eeamă 
dac& eunt cuminţi �i as
eultltori. Şi cum voi sun
teţi fetiţe cumintu şi as• 
eultatoare, eu cred că şi 
mamele voastre vă iubesc, 
dupa cum ml iubefte pe 
mine mama mea. 

- E adevlrat el:\ şi
mamele noastre sunt buno şi ne iubesc, Ll r nici uoa 
din ele nu povesteşte afcl de bine ş� a,,. tle rrumo� ca 
lelea Floarea, mama ta. Dac•ar p0Trst1 cea uri întregi, 
am asculta-o cu cea mai maro placore, rară să ni 1:rn 
uraac,I. 

Dupa· ce a tre�ut câtv" timp dola a eaetă tntâ.m
plare, lelea Floarea chemă pe Lennţ intr'una din z-il� 
fÎ-i zi■.e: ,.Lenuţo, eue-te în potl fl tl�1 jos . mere, pere, 
prune fÎ nuci, ca di�etuă vont hu1111 po toate priete
nele tale la o ş�zatoare d.-., mi�i l11�ri\to.,re, când pe 
lingi lucrul ee-l va face {10�· re, l·i voiu spune ş� po• 
ve■tea ce le-am făgăduit. Apoi ca r\ nu fio chiar aş!.\' 
cu gura goala, el\ ai bâ fot iţele pP. Hng!l lucru şi aacul
tare la poveste şi rogodelr do gnstictt, �A tars- mi-s drl'gi, 
mtne••le-ar maica, f1inJc� t, c:Pminţi şi h ni�o. 

ln acciafi zi, c m s'� Înopt:·t f" .. itc l c :11.1 incPput a 
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eo3i cu mamele lor. Fiec11re avea de lucru cite c•••· 
lmpletituri de danteluţe, broderii, cu■aturi la gherglt• 
furi •i alte lucruri potrivite, dup& ftiinţa fi puterea lor 
de lucru. 

Mamule lor aveau ,i ele de lucru. Torceau dia 
c.-aere de lâna, in şi cânepa. 

U oele răsuceau borangic, iar altele - tmpJeteau la 
ciorapi. 

Fetiţele luceau veeele vorbind fi rAzind Intre ele, 
cu un râs de păaArele ce se rasfaţa ciripind tn raze 
dulci de soare. 

Străchini încărcate cu tot felul de rogodele erau 
la îndemâna fiocăruia, iar mica Lenuţa umbla din fetiţa 
în fotiţă, îndemuându-le atâ.t pe e,Je cit şi pe mamele 
lor să guste din bunataţile puse tnaintea lor. 

- L1.1craţi şi mâncaţi dragele:mele, le :sicea: Lenuţa.
Până ce lelea Floarea a aşezat toate la rostul lor,

ca şezătoarea. ei ea Cie câ.t mai placuta fi plin& de v•• 
solie, fetiţele gureşe şi neastAmpărate au hotaru ea fie 
care sa spună câ.te o gAeitoare, ori eite o snoava ca 
să mai râdă şi să-şi mai frAmâ.ote :mintea. Aşa ve■ela 
i::;andiea spuse urma.toart,a gtcitoare : ,,Oe ■e pune pe 
m�sa, iie taie, dar nu se manâoca. ( cll.rţile de joe). Iar 
Lelia Ct! cu ochii albaştri ea floarea de cicoare, p&rul 
auriu ca mătasea de papu,oi, guriţa ea o eirefe!ti 
glasul �argintiu şi placut�ca o muzicuţa, spuse : ,,Fete• 
lor, gâci gAr.itourea .mea: Am o ga.inA�(pestriţA, duee 
veste la Gheorghiţă (scrisoarea). 

Aurica o fetiţA şegalniaa, plina de duh ti frumoa■I. 
ca un trandafir îmbobocit, zise : Staţi puţin fÎ nu luc
raţi, � lAaga mino l: v'alaturaţi � şi cuvin tul mi-ascultaţi, 
cum se zice Id pluguşor, ca am en. va apun o ■noav& 
despre fetele leneşe. 

- Spune, spune, strig1ua deodata toate fetele lntr'o
gură. Ascultaţi !

A fost odată o lată aşa de harnica, de ■e ■cula 
singura de jos şi-şi şter�ea nasul cu genunehiul. La 
hora însă nimeni n'o întrecea, iar fetele când o vedeau 
îi cânta a1;1a : 
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Fata mamei jur.4uşe La hor4 m4'ndes, m4'ndes 
Cu 1unoiul clup4 u1e La a.rgea nu ştiu s4 Ies 

Joac4 fat4, ce-i juca 
C'a ttliat n1ct'ta tndJa 
Şi ţi- a oprit codiţa 

Ha, ha, ha, lncepurA a rAde toate 
fetele lmpreunA cu mamele lor. 

-Da mare chisnovată mai eşti
tu Aurico, zise una dintre fete 
mai gura.livA. De unde ai lnvaţat 
tu aşa snoava hazlie? 

-Ei, de unde. Dela mama. Afa
mA mâogâe ea câteodata, când 

mii lenevesc, mai cu eeanli\ dimineaţa, când somnul e 
11şa de dulce. Dar trebue sa E1tiţi ca eu nu sunt leneşe. 
Numai aşa câteodata. Nu ştiu cum, m'apuca câte-o to
roch.ialA de par'�ă numui aş dormi. Aşa-i mama? Spune 
drept? 

-
,,

Aşa-i draga mamei. Drept ai spue." 
ln timpul acesta lelea Floarea e'a aşezat pe un 

seAunel cam în mijlocul Cetitelor, cu (urca în brâu, ca 
aA fie auzită �e toate mai bine şi zise: ,,Acum fetelor 
am isprăvit treburile. Am pus toate la cale, pot sa ma. 
ţin de cuvânt, ca să v� �pun povestea ce v'am promis. 
Ascultaţi; a fost odată un moş şi cu o baba. Moşu! a
vea o fetiţA, iar baba avea doua fetiţe, dela ct.satoria. 
lor dinlAi. 

Fata moşului era de o hărnicie nemaipomenita. 
ToatA grija casei era în sarcina ei. :.Matuşa, deretiea, 
spata duşumelele prin toată casa, Ciindc� ii plăcea să 
fie casa curată ca oglinda. Gatea mincare, iar bucătă
ria fi vasele de buca.tărie erau curate, de-ţi făcea mai 
mare dragul, când te uitai la ele. 

Cu toatA munca şi truda ei de a [ace toate bune 
şi de a fi toate la rostul 1or, baba tot era nemulţumita. 
ToatA ziua o cicălea, că-i leneşe, ca-i nepriceputa. 

Ba lncă nu se mulţumea numai cu atâta, o mai 
ti punea sa faca lucruri peste puterile ei. O trimetea sa 

•) Argea : ScAunelul pe care stau fetele, rizboiul de ţesut. 
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9 

adueA. apa dela fAntAnl, cu nifte caldari deabia putea 
sa le ridice, iar cAnd au :sprAveau lemnele, o trimetea 
la pAdur�, eA aduca lemne cu sarcina. 

Indeplinea fArA cţrtire toate poruncile babei, dar 
c4.nd se afla singur-,. se ruga -fierbinte fi cu toatA ore
dinţa lui D zeu, zicând: ,,Doamne ajut4-mi fi acarA•ma 
de răutatea mamei mele ·vitr;ge". 

Din cauza r!lutaţei babei fi a multor treburi la 
eari e-ra pusă biata fată, mai ca nu eşia din easA. 

Pentru dânsa nu era 
niei aArbatoare, nici 
zi de odihna. Dar 
D· zeu, care ftie fÎ 
Tf:'de toate fi care to
totdeauna rlspl!:.te,te 
munca cinstita, buni• 
tatea fÎ dreptatea, nu 
1:1 intArziat de a o 

• 

rAeplAti pe Anifoara, 
ca aşa o <'hema pe 
fata moşului. 

Fetele ba bei erau 
nişte lenc-şe. Erau aşs 
de leneş,:,, ca abia se 
sculau �ingure de jos, 
vorba ceea. To a t A 

ziua atau tollnite. Toată ziua� ee găteau, se aulemeniau 
şi se uitau to oglinda, ca sA vadă daci. sunt frumoase. 
Cât era ziulica de mare nu puneau mâna pe nimica. 
Dar când era vorba de horă şi de petrecere ele erau 
cele djntâi, vo,ba ceia: ,. La horă ma'ndes, ma'ndes 

La argea nu ştiu să ţes. 
Aceste (ete pe lângăJlenea;·,de care erau stăpânite 

şi nu erau bune nici de o treaba, apoi mai erau şi rele 
de gură ca şi mama lor. In toate cele, căutau nod în 
papură. Toată ziua se ţineau de capul Anişoarei. O 
ocărau, o batj ocor,,.au. O faeeau lene,� şi nepricepută. 
Că nu găteşte mâncarea bună, că-i aş11 fi pe dincolo. 
Pe lânga toate acestea o mai vorbea şi de râu la toatA 
lumea. Dar lumea vedea fi ftia cine are dreptate şi nu 
prea credea, ce pălavrllgeau fetele babei. 
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Nepotul meu tu niei nu bAnnrş�i 
Ce luminoasă floare-ţi crcştt::'n , .. : 
Do cAte uri te vAd;-cu luare ,,. 
Cuu1 ata, cu lt"a,rtea ·n mânii ş· · , 

• • 

f ' • 

. . ' .. . -
. . . , 

E rodnici\ sămânţa. ca o san1 ., . 
Cu Oilult rol os po•ogorul min�,, ti&lo ! 
Ci, ci cartea poRrtă'n paginile ■ale, 
Adc:inc�·nţelepciun" a multor oameni! 

.. . 
* 

Jmi pla A <'Un1 inturci cu grija pagini 
Po care le uduoi în tine'ntregi 
9i cun1 pa�runzi şi cauţi ea'nţelegi 
Ideile cuprinse în imagini 

. .. 

• 

E .• ti în �a. slab ruicutul m<:::u nepot; 
Dar mt\.in�'n lt1pt� viPţii-vrA.nd o (orţa
Atunc; abia Y1.7,, canca--ca o torţ4-
Uum-plin - iti lumineaza drun1ul tot .. .! 

.. * 
• 

lnvaţ!l te de.acuma so iub i şti 
Ca pe un tfoţ, un frate>, cu căldură; 
Că-ţa daruie comor: d�'nvnţatură, 
Şi alăturea cu oa, prin ea sa creşti. 

* * 
• 

lat' d�c-u fi când-va, să-ţi năzareaeca 
] fainul gând de•a alunga departe 
Tovarăşul pe care- I ai în carte. 
Te vei simţi u ruin:l omenea�ca 

• 7:<1,hu,1·.:a llurui,hut

.. L-,u·-,•erRttl" 

Copii silitori 1.foln P!·o&pect 

I 
i j 
I 
I I I 
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11 

O ZI DE VARA! 
• cm=-

O ! •.. zi de varii, zi senină, 
O! blt-1.ndă zână, haide vină, 
Tu. ai si'1. faci iar s'nlergum 
O zi întreagă. să zburdli.n'1. 
S:'."1, colindăm turi'1. do'noetare 
Câmpia toată clo cicoare. 

Iar când va fi si'1. vJn.i't. toamna, 
N <.,i vo1n st1.·Jg·a cu toţi alarma 
S'nu<lă t:.oţi şi mic şi mare 
Oii'n.oopo �conln. i să.1.--bi:'l.toa.re. 

Cecilia ltloruzov 

el. I Nec. 

LR PĂDURE, 
Deşi sunt născut şi creacut într'un sat împrejmuit 

<l.e pAduri, până la vârsta de 12 ani cu văzusem acele 
minunate tablouri pe care ni le o[era p�durea. 

, lntr'una din zile, de va-
', · �-. canţa am plecat cu fraţii 

' 

.•, rut::i la padurc. 
De după un deal, soarele 

<leabia se zărea. 
Părea •?n ochi de f oe, care 

, împraştia peste tot, raze ar
_, gintii. Când se ridicase de 

vre-o câteva suliţi pe cer, 
eram ajunşi. Nici odată. nu 
voiu putea spune câte fru
museţi sm vazut ! 

Pe marginea unui rârâiaş, 
care şipotf'a printre pietre, 
erau flori multe şi diferit 
colorate. 

Pe frunzele ţii petalelP lor, 
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roua era to picătud mari. Parcau ci plApg. Nu departe, 
am Ylzut un loc alb. Părea nins! iCAnd ne-am apropiat, 
era umplut cu flori numite pe la noi lAcrAmioare. Erau 
a,a de multe fÎ frumoase, ca nu te aAturai privindu-le. 
Prin iarba, melcii duceau a lene easuţ�le lor tn spinare, 
lisând în urmA o dArA 11lbicioaeă. 

Am gllai t şi o broasca ţestoasă.;-'�� B · ata broască a 
păţit multo dela noi, căci fiecare vroia să-i ducA pe 
spinarea ei măcar un:m'.!tru. D"r de gcaba, căei:broasca 
nici nu nr! a putut urni. Am lAsat-o _sa- şi urmeze dru
mul, căci la fieearo:pas <lădt;>am de ceva nou_�pentru 
mine. 

Era o adevQratâ minune. Prin pomi privighetorile 
cântau aşa de frumos, cât nu to săturai asenltându-le. 

'Dupa cc-am cules melci, flori, petrieele ti diferite 
feluri de frunzo am pic cat mulţumit. Dar cu oarecare 
pArere de rAu în auflet, cA nu mă voiu tntoaree. Dom
nul învăţQtor ne-a�promie ca vom merge:_împreunl. eu 
dânsul şi cu colegii:şi:vom �sta pânn seara. 

La Hcid:llld. '3'.! de copi 
au terminat anul acesta 
7 clasb. 

Antohi C. Ion J I 
- el. V 1,r.-Cerna ""T,

poveste.a celor aot băefl 

Trăiau odată într'un sat doi băeţi, cari se numeau 
Ionica Faină şi Pttrica Funingone. Puteau fi de 8 - � 
ani, dar nici odaU\ nu au s�b imb:1t 2 vorbe unul eu 
altul. A •eau prietenie comună, părintii lor erau vecini, 
iar copiii ee fereau de a se întâlni. Oare de ce ? 

PentrucA, Petrica Funingine era�.negru e:a funingi
nea, totul era pe el negru, nu numai mâinile .. şi faţa, 

Biblioteca Județeană  „Ioan N. Roman” Constanța
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nu numai hainele şi cizmuliţele, ci şi albul ochilor era 
negru la bietul Petrica Funingine. 

Iar Ionici FI.inii. cu totul era alb. M!inile, faţa, hAi• 
nuţele, cizmuliţele ba şi lumina ochilor era tot albA ca 
fAina. Ce era mai de râs era ea unde•şi puneau ei 
mAinile lisau urme. Petrica urme de funingine şi lonni• 
ca urme de faină. 

Şi sigur ăştia cAod se tntAlneau 
pe stradt. se înconjurau, ba treceau 
pe strada caelaltA ca nu cumva el 
se intAlneascA. Se tntâmpla însa. ceva 
ce 1e poate întâmpla ti cu noi, el. 
intâlnindu-se fata Io faţă, dadurA a• 
mândoi să se fereasc� din calea celui• 
lalt, unul la dreapta şi altul la stân• 
ga ca două capre, când r.olo se vA• 
zurA iar unul ln fata celuilalt, iar la 
stânga şi dreapta fi iar faţA'n faţa. 

Copiii din jurui lor şi tncepuserl sa se 'întrebe. Oare 
ce o aA iasă de aici ? 

PetricA Funingine era cel mai supărat, rabdarea 
lui era mai mici, şi ţipa lui Ionica Faina: 

- Ei ce vrei? Du-t6 din calea mea!
Ionica. Faini era mai modest şi bJ And, totuşi fu

apucat de m!uie şi zise : 
Du-te tu! Eu m'am tntors lntAi spre stânga! 

- 'ru? Tu maimuţii alba! striga PeiricA Funingine
şi se repezi spre lonicA FAina. 

Si-i fi vlzut dupA lupta: lonicA Faina era numai 
pete negre, iar Petrică Funingine era numai pete albe 
de nu ae puteau distinge. 

Unul din prieteni se duse la ei fÎ le zi1e: 
· - Ei, acu uitaţi�va unul la altul, vedeţi, nu este

mea o deosebire tntre voi. Unul e aşa de pestriţ ca 
celalalt, amindoi aţi fost la fel de curagioşi, deci vrem 
sa va împAcaţi. 

Amândoi se uitară la mâinile lor care erau albe
nPgre şi le întinse unul altuia. 

- Nu te supăra pe mine ! zi::te Petrică Funingine.
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- Nu ma supar;PetricA, zise Ionica Faina ti 1eutur&
mâns toYarAfului •Au. 

Deatunci sunt prietenii cei mai buni fi nedeaparţiţi. 
Auzita de la bunica: 

'.l.tlmaJdan Do•,aa 

Clasa IV-a -şcoaln No. 1 fete 

-

O rnrle din r:op111 rare 
s·uu 1w 1.enlal la con

<'11rsul \inul tlc rcvisl,t 
11u:1-;t;·ă. 

PĂPURICA .. ]\I l� A 

Jnc·:t po când crum m:cS\, m� juc,Hn cu p�pnş.-le. 
l ni ere.u ::<Ştt do drag•! (mi rcam;nteec incaş• aeum.

când bun;cul mi-a• .4dcu o papnş� nrnr�. M,,re m:-a for-it 
rnin,rN� c:lr,d arn viizut �� în: h;rl':" ş• d�·�d,,<l,� orlu:. 

Ca Ba vnd un,�{: iu J:t <in nd1ii f.lO hat O p:!ltrA Şl 
i am d st in cap C<.1.pul t-.'a. Fip,Ht, wr PH am in 1·€-put ttâ

plât•g, d11t::l11du ma la mr„1 ,icu şj �rătându-i p�p!:Şa 
fara �up. 

1famiea m'a d<,j oit blând, FJpunându mi ttă nu mat 
rac aaatfol de lucrnn. 

Intr'o zi, de Crăciun, nu ml-amjntese anul, vad pa 
UHicu venind cu'n pachet în mână. ţ{i.( întinse, iar 
eu am luat pachetul, foarte bucuroasă. 

După ce l-am desfacut,":'?imaro · rmi• a Cost mirarea, 
când am văzut ca era nu1nai „ o cuti�. 

SupAratA am aruncat pachetul şi-am eşit afarA. 
Când m'a vAzut mămica afa.râ aş" de trh,tâ, m'a 

luat în casă şi m'a tnt.rbat ce am? Eu i-am răspuns: 
Ce să am ? Taticu mi-a adus ot:mai o c tie, ce ea fac 
cu ea? 
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M&mica, a luat cutia, 9i d�ehizlod•o a 11coa din 
ea o paauşa mare. cu o�hti alb:1ttri, parul blond, eu'n 
nAsuc ,i-o gnriţA:micA, cu buzele rofii şi cu dinţii mici. 

M'am repezit fi-am luat-o din mâna mamichii. 
Am avut o bucurie neapus de mare, când am vA

-zut-o. Nici nu-mi venea ell mao4.oe tn ziua aceea, de 
bucurie, iar: scara ma. culcai cu ea. 

Pc aceasta n'am mai spart o, ma glodeam la sfa
turile pe cari mi le dăduse m�miea fi mA faeusem şi 
ceva mai marl'I. li __lucram rochiţe şi ft,I de fel de lu
cruri frumoase.. 

Dupa un an, doi, am inc<�put sA umblu la şcoala. 
Aş" mi e'a înt.[unp1at cu păpuş;ca ş: de câte ori o 

văd îmi aduc aminte de ziua uceia. 

Carrile în Dobrogea 

ln C(JlU!in � Daranl:,r j -1'1 c�liacrrt, ;a 11 k;n. �pre 
'\

7ct-1t. de Cavarna. H� g"'.sc�to un muş·cr,• D i % ,h>:1ria Ho
lcvic:, caro arc în gospodaria s,l câtev.i c::-1mile, pe care 
le .fo!ot1rşt.e la muncile �gricoh,. 

Ele ount ��n <l(lt:t� cocn:\ţH11; ce:ace înseamnă că sunt 
J.e neam asiatic apre deouebir� Je cole africane care au 
o eingnrA cocoaşă. lla.nân�n orice: r,.•sturile de nutrct
dela celelalte animale, ecaeţi şi m�răcioi, cozile de bice
uitate tn bătatura, putându-ac hrăni saptămA.ni intregi
numai cu buruenile cele 1n ·1i UR�at�, cu erburi tăioase
şi ramuri pe jumătate uscate; iar I::. nevoe se mulţu
mesc fi cu un coş ve�hiu de nuele 8au cmar num:\i cu
o rogojina.

Beau ap� puţina şi foatte rar, nu au nevoe de 
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grajduri speciale ci numai de un şopron primitiY. ln 
schimb trag la plug mai bine ca bivolii pe care li în
trec în putere şi în rezistenţa. 

O cămilă da până la 20 kgr. do )Ană foarte buni, 
la o tunsoare prin luna Maiu. 

ln corn. Daranlar sunt în prezent numai 5 clLmile. 
Alt�data numărul lor era cu mult mai mare-atingând 
cifra de 25 de capete. Pier însă mereu din cauza ca 
rAmănând numai fraţi şi surori nu so pot lnmul\i cum 
trebue. 

Aceste camile se gl\eesc în corn. Duranlar de 60-70 
ani şi au fost aduse dm Rusia. 

I >-r li. I. Ctlline,._t:u 

Prducrare tlup."1 „ Trib. Şcoalei'" 

Minune vrlzută de o fată în jud. I>rahova
-· -- --�--� .... ---- . 

Io judeţul Prahova, se spune ci o copila anume Ma
ria Marin M. Petrea din comuna Parepa, a vorbit cu 
Dumnezeu în chipul urmator: 

In ziua de 2� August fata 1Iaria se găsea pe câmp 
-la marginea �atului şi împreunA cu mai mulţi copii
paştea vitele.�Pela ora 6 dupA amiazA s'a departat pu
ţin de grupul de copii şi cum se găsea singura, spune
cA a venit un nor cenuşi'l.l, iar înauntru pe un tron a
vl'zut un bătrân cu barba albă, îmbracat în alb şi care
,i-a spus: Mario-spune oamenilor s� se lase de rele fi
să apuce pe căile cele bune, căci altfel voiu pedepsi
f4ră milă lumea; iar pe locul unde te afli acum, oa
menii s:\ sape o ft,ntână st. înalte cruci şi o bisericuţă.

După aceste vorbe norul cel Ct:nuşiu cu bătrânul 
au dispărut. 

Sătenii auzind spusele copilei s'au pus pe lucru 
chiar a doua zi şi în patru zHe c\U Răpat fântâna pe 
care au int�rit- o cu tuburi de beton cumpărate din 
banii lor. 

Pentru ridicarPa biscricuţii s'a făcut un comitet. 

Omul e nă:..1cut ca. să muneea8că, precum e născuta 
pasarea ca să sbo�re. 
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.. .\ ŢI AUZIT DE PITICI., 

I•:i trăesc cu adevarat, dar nu în ţara noastrA, nici 
în Eur0pa. Tocmai în Africa pe lângă o apă, Congo. 
Acolo nu sunt anotimpuri ca la noi ci tot timpul este 
cald şi plouă, plouA, mereu. In fiecare zi dupa. amia�i 
începe stropitoare3. 

. .- !nălţimea unui pitic etite cât a
unui copil de 10 ani. Au capul mai 
ma.r�J înt1ă, acoperit cu un păr bogat 
şi creţ� picioarole sunt deasemeni. 
c,Cnrt1.: �1 1rn bţiri, iar mâinele ro arte 
lung:. 

P:\ntecele (hurta) atârnă în jos din 
c:-\<iza c� e mare ş1 balonat. / 

Piticii umblă to! timpul goi şi 
dorm pe unde apucă: numai c�nd 

-- _ încep ploile fac un mic adapost din 
frunze de palrmer. 

F.i i<e 1,ra.nesc cu ni,to fructa mari IŞÎ gustoase în
Corm:-, d•� caF.traveciori mici, dar foarte dulci, care se 
gMe�c:- din l,!�l i;;:ig în pădUTt) (banan�). 

Ocupatiunea de c�pcteme a pitici lor este mi:!ncatul ; 
aitceva nu 8Unt in stare s� facă. Când nu găsesc ba
nane ori rădăcini de plante, se mănâncă unul pe altul. 

Bltrâniii neputincioşi şi _copiii slabi, sunt omorâţi 
şi mâncaţi rară cruţare. Acolo nu exista, decât foarte 
rar ,un pitic mai mare de r:in aTl.i, cei mai mulţi mor 
i.ntre JO--tO de ani din cauza foamei şi a bolilor.

Daca sunt atât de cruzi şi cu
ai ior l:J i cu "'trăinii, pe care c,1nd 
ii prind ii omoară şi îi manânca 
cu poftă� au în schimb şi ei obi
ceiuri bune de care şi noi câte 
odatA avem nevoe : Se ţin de cu
vânl, urdsG minciutaa şi nu fur4. 
Câţi dintre eei care suntem gata 
sa râdem de un pitic, ne putem 
hotărt sa lnvaţam aceste obice
iuri bune dela dAn9ii 1 

.. 
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I) ,Toc în J>dtrflt

1) Cu patru roate
2)Unrir do ...
. ) Unul rare mer:;e dca'ndi'l

ratelra 

,?) ,Inc fn trhotglti 

. lac 
. agA\ 

un pe:;,te 
• . consoanele din „atoa•
• vocală vertical l.a fel 

,'I) Joc ln -rowib 

co11:ouă (a doua ltlerl dtR allabet) 
Naos f!ir:i � 

. Cu ce tr cern Duuărea 
111 lac d111:11011:ram (.n mmea vecbe) 

vocalrl vertical la fel 
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oO

-I) Arttmngrif 

n) '.! ,1 � .i 

b) :l •) :> 2 
c) :'I 10 G � p. 

d) � •) 4 6 

8 

Dela A la B.-un nume pe c;1re ii 
pronuntă orice om la fnceputul \'le\ii. 

a) Cine uu are pe A. B. a a duce
traiu_L 

b) Un obiect pe c:ire scrii ·i mlinânci.
c) ine are pe A. B. i se pare traiul

dulce ca ..... 
d) . e pune la mâncare.

lanculcscu Ero. ci. IV liceu

la număr. lntr·o zi !'lricându-se, o duce 
la reparat, şi spune meşterului: 

-.Bagă de seamă, c,lnd voiu lua-o 
voiu număra pietrele şi dacă nu-mi 
eae 9 tn toate directiile o păleşti co 
mine•! 

Clnd Doamna Sglrciulescu şi-a luat 
crucea, 1i a numărat pietrele, i-au eti ţ 

5) Doamna Sgârciuleacu are o cruce tot noul, deşi meşterul luase 2 din
formatl numai din pietre scumpe, pe ele. Cum a procedat hoţul de maestru? 
eare oricum le-ai fi numlrat etiau g Cine anl al ne apună şi noui ! 

Biblioteca Județeană  „Ioan N. Roman” Constanța
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tl) SocOt;ell pentru oc-,pil 

La o maBA se gl\seau 2 taţi şi doi fii. Ei au cerut trei ouA. 
- ,.K'avoţi voe sA le tAieţi!"-le-a spua st.t,pAoul restaurantului! 

Cum s'a făcut alunei, ue au mâncai fiecare câte un ou ·1 

�Iaru„ I • .Seba.•tian el. Ill lăc. 

7) l.1 n melc a c:tzul tntr'o fântânA adânr-A de 20 m. Ce & 
plţit pirn� u "�it numai ci :;-tie, mai cu soamf\ di părintii lui nu 
vroiau s�-i ele„ uici un ajutor: 

-.. Ti-11ru spu:1 sA uu to urci acolo r fi spunea mama lui, Je sus i
n'avoai l,J'� :-n iu pliml,i in paduro, cAt o de war�"i' 

�:; 1-·,l 11 v c�pt l,it'tul mole t;tnţ:ur: ziua urca �ato 6 lll<.!tri, 
.-,:- u,,,.piur•. dn nl,uaealâ, cădea iuapoi �,. 

1�1 riit,, e:!u " e�it melcul, eupi1? 

E,l�punsurile se trin1it astf�l: 

Se scn.u r.•,.:--<1t şi it1grij; t, se arafd �?o. la car� se răs•
.,1 1 1i<lt- şi ..:•· d!!pu·,i d lor invclliiton, care su?'tt ru.gaţt să le 
•, im,td o(!ctal, pnn Jirr-!cţia şcualei pe adresa: Constantin 
Petracl.J e re-111.=or şrolar-1 uic�a. 

Cupi,i d!'l:i iC:Jalâ,t d., .--i ora� le 1;ot depwr.,e. direct la

�!anca lnvl\t,ttori!or vi�-a-vi1;1 de Aclministru.ţia Fi
.,.�neiart,, in ca.sde D-foi Avocat z-,ha.na.. 

De.<:lt.?'lnle se pnmMc pcitld c r•l Ma& târziu, în âu.u. de 
2U ale /tt, �n--1 lwni. 

Amintim că a,i,"l acesta RC vor împ:h ţt premii la mai 
mulţi des!f'.?dlori. Primul râştigdtor de anul trecut, Caz1&CU 
Maria-care lipseşte din oraş, este ru,Qat4 sd t1t! trimită o 
fotografie, .,;au sa vină perE<Jnal s'o fotografittn, ca s'o poat4 
vedea :i colrrJ.i. 
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