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0c0cccc0000000ccca 
- . . - . . 

TOAMNA 

S'(l inlors toamna acasă 
Cu'n huchd de crizanlenw 
:;,i ne-a spns cd l)tne 'n urm(i 
:::,; bagajul ei .. . .  peS<'11i1l<'

Câ mai are ceoa bun. 
Adunat de prin ogoar<', 
C<i prea o aşteapf<i lumea, 
Cu sacii goi in spinare! 
Noi - eram, cu miru', 1nfr11 
1\'e-am şi pus la p{md<i ·n drum 
"'-;i u aşteptăm : 
E timpul, trebuP să vină de-acum ! 

N' a trecut prea mult ;

Departe, la răscrucea dintre vci.i, 
Se vestesc cu sgomof marr· 
Fel e multe şi flăcăi, 
Toţi cu braţele încărcate 
De pometuri mici şi dulci: 
Iv/ere şi prune gustoase, 
Câte vrei, ba chiar şi nuci, 
Iar fn sticle şi'n but�aie 
i\1usful clocotea cu spumă 
Şi S<

> risipeau pe cale 
Strugurii cu boabă brună. 
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N' am mai stat nicl noi pe gdndurl 
Ci ne•am încurcat tn 1) gloatd
Şi-am pornit cu top spre Toamnă ! 
Ea, ne aştepta 'ntr'o poartd . . • •  

Şi ca o bdtrlină bund 
Ne•a luat, întreaga gloatd 
Şi plecând din casd 'n casei 
A 'nceput cu drag sd 'npartd, 
Tut11lor: Un11l vrea mere că's şi mari şi mai frumoase; 
Altul struguri, nuci, sau pere, par'c'ar vrea 

Că's mai gustoase! 
/11 sfârşit . • o hărmălae 
De • . . in lunze să te duci 
Cin� insă să se' 11dure 

Când sunt f ru�te-atât de dulci 11 

-----

C. P.

Des::!n tlin imngiawţie executat în fata r,omisiunei de către 
elevul Je/esi:u Alex. el. 1

_
11 

_
şc. No. 3 băeţi, 

cu ocazia concursulu1 ţinut în Iunie.

1) Gloata,-lume multa.
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Moş Gheorghe, unchiul Ilenuţei, este un bătrân simpatic, de 
70 de ani. Născut şi crescut in mijlocul codrului Gâdesei din 

iudeţul Tutova, a îmbrăţişat şi el meseria lui tată-său, adică e 
pădurar. Ştie toţi copacii şi florile codn.alui, dar ceeace-1 face 
să fie drag copiilor. este că ştie o mulţime de poveşti frumoase. 

lntr'o vacant!, llenuta nepoată-sa, a venit la dânsul să pe
treacă câtva timp. Se scula disdedimineaţ�. înainte de răsăritul 
soarelui şi pleca prin pădure cu unchiul ei, sorbind cu nesaţ 

aerul curat din pădure şi ascultând vrăjită, cântecul dulce al 
miilor de păsărele, ce-şi făceau par'că rugaciunea de dimineaţă 
c:\tră bunul Dumnezeu. 

Jlenuto, vei fi obosit, ia, să şedem la tulpina stejarului 
din fata ta f 

să acolo, işi str;înse un brat de 

şi sţ întoarse la unchiul ei car 
mare cât capul unui om. 

- Bine. unchiule!

Aici i:ui pl,u·c nşa de 
rirnlt I Uite cu:1), poe-
11 t I a,·e.:,1 ::-{1t e de 

fr:1:i:o •�-• şi cc de 

flori , J<' I 
ş; fM:i s� nştepte 

r,"sr ir.sul u111·hiului. l.1-
s \ tr:"lbtuţ·1 re-o µurtn 
pe umeri b tulpina 
stcj.uului şi o sbughi 
s�.r� luminişul păli.urii, 

spre poeniţ I mândră 
de îm brâcamintea ci, 

ca şi o copiliţă ce se 
mânoreşte de rochiţa-i 

nouă dela Paşti. Ajun

flori care de care mai frumoase 

tocmai scotea un boţ *) mare, 

- Uite, unchiule, ce de-a Uori ! Şi Bănuţei şi Floarea Paş

telui, şi Lumânărică şi Nu mă uita I Dar ştii care-mi place mai 

mult 1 lmi place „Nu mă uita" ! 

•) Boţ-urs=mămăligutll cu brânză de oi prăjită pe cărbuni. 
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- Ţi-o fi plăcf\nd, dar mal bine, ia să şedem, căci mi-i
cam foame! 

- Să stăm unchiule, dar te rog, spune-mi povestea flori-
i:elei acesteia ! 

- Bine, fetiţo, ascultă !
Şi printre imhu,ături, moş Gheorghe po\.este.i ..... 
- De mult, rtc mult, era un împltrat şi o imp."'lr[1t•·il'-� c,ue

aveau o fctiţ,1 cu numele de Miozotis. Şi fetiţa acc;-•sta era ilŞn 
de bună şi de frumo<1să incat părinţii şi tot r,opc,rul o iubeau ca 
ochii din c.ap. Au trecut ani, <.lupa ani şi �1iozotis cr<'ştea şi se 
făcea tot mai Jragâl,\şc. Imparatul şi linpărtHe,,sa nu mai aveau 
alţi copii şi ueaceea se �andiau cui sl lase împilra\ia, ci\d îm
bătrâniseră. lntr'o zi chemară la palat toţi sktnicii cu care tre
buiau să se înţeleagl cine să lie moştenitorul impi'irăţici. S'a dat 
de ştire in toate părţile că împăratul doreşte să-şi mi'irite fata şi 
t.ln�rul care va fi soţul fetei, acela va moşteni şi impărJţia. ln
cepură a veni feciori din toate pnr\ile şi de tot felul, feciori de 
împăraţi, de boeri şi chiar feciori de ţărani, dar toţi plecau îna
poi ruşinaţi, că nu putură prinde crapul de aur cJin .Lac-ul feri
cirei•. apt\ aşezată in grădina palatului. lnlr'o bună zi, iată că 
se înfăţişează la impărat şi un tânăr păstor, înalt, chipeş şi fru

mos cum nu mai fusese altul. 

- lnăltate lmpărate, auzind �i eu chemarea, ma iartă că

îndrăznesc să viu tocmai din fundul munţilor, să vad dacă n'aş 
putea fi de folos Mări<'i Tale şi frumoasei domniţe Miozotis ! 

-- Dragul meu, orice supus poate fi de folos ţării sale, dar 
nu fiecare poate curmui un popor I Dar fiindcă nu vreau să te 
rlcscurajez, haide în grădină să-ti încerci şi tu puterile ! 

Ajuns in �radină, după ce salută pe toţi bătrânii dregă
tori ai împărăţiei. la urmă salută şi pe domniţa Miozotis, care 
se juca cu două mere de aur. Domniţa c,lnd îl văzu, rămase 
mirată şi'n neştire scapă nu măr, jos, dar ciobănaşul stăp;11: pe 
el, îl prinde şi-l dete înapoi domniţei, apoi ducându-se după un 
adăpost, se schimbă de haine. 

Când fu gata, se duse in lata împăratului: 
-- !nălţate lmpărate, supusul vostru este gata ! 
- Tinere, în locul acesta este un crap de aur. Cine-l

prinde şi-l aruncă din apă, fiicei mele Miozotis, acela o in ele 
soţie şi capătă împărăţia drept moştenire. 

Ciobănaşul flrt\ să mai aştei,te vre-o poruncă, ca din gre-
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şalit loveşte miina domniţei, care ţinea merele şi unul se rosto
li in apa uistalină a lacului, apoi se aruncă în apă după mir. 

Vorbă să fie că după măr, căci mărul care-l ţinea domni
t,, in mână, fiind fermecat. el era crapul de aur care trebuia 
prins şi aruncat domniţei. Feciorul nostru innotă câtva timp în 
lun�ul şi curmezişul lacului şi deodată se scufundă drept unde 
se dusese mărul, prinse lrumuseţt!a de crap pe care-l aruncă 

� drept in braţele dom
� �� 11iţci cdrc nespus de

��A,--.,...., . ... • '-:?fcridta rlangca de bu-
� curic d\ va avea un 

���=,a 

li: rri1·· soţ tot aşa de frumos 
�-

11 şi ruminh', ca şi prie-
tena ci, Ileana Cosan
zcana. 

Dar ce era asta ·t 
De cc ciobanaşul se 
sculundă din nou? ln
�rijată ca nu cumva 
sa i se Ii întâmplat 
ceva, domnita Miozo
tis începu a pl,lngc şi 
minune, ... lacrimile ei 
:;c prcfaceau i11 nişte 
floricele all>astrc cari 

... par·ca-i şopteau: ,.Nu 
mă uita, nu mă uita"! 

lntr'un tarziu, dupa 
ce ciobanaşul a mai 

11cc.1jit destul p� dumniţă, a eşit la mal �i salutnnd pe împărat, 
;'J î11drt'ptat �pre dn11111i\a care i s'a aruncat in urate ..... 

:-;;i i,1,.·.1 ...i;;,t Irit., llll.•�ului ! De-atund fioridca accastd mica 
şi dr,\)..;ill,1şe cu pctuldc mici, albastre, se d1c�u11a „Nu ma uita• 
:;.tu Mio.lotis �i creşte mai mult pe locuri umede. 

-- D,,r domniţ._, s·a casătorit cu ciob,rnul? întreb� llenuta 
ncrai>ciatuarc. 

Vc.li 1Ji11c, cti Lia! l răspunse nio� Gheorghe zâmbind 
:;-irct pc �ub mustci.lţtl ingălbenită de fumul pipei. 

Nicu Da1niene•cu 

Foµte 11u vorbe! 

•
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Lupul - Stăpân 

Lupul a plecat, odată, 

Set-şi mai cerceteze turma, 

Cu, <le când n'o mai văzuse, 

Nu-i mai cu1toşteu nici urma. 

Şi umbla incoacc 11 colo, 

Tot pe dealuri /;cil1tcsit, 
Pânâ cc, ·ntr·o uligâună, 
Chiar la stcin' a nf;;1erit. 

Dă să-şi numere c,îrlanii, 

Cum fac bunii gospodari; 

Dar dulciii işi ştil; treaba 
De str(ijcri :;i rlc pc!1ulari I ••

Unde mi-ţi-l iau ia goană . . .

Şi-i Lrântcs<: u floc.:u.ială, 

Ct.i n'a fost nici cliip, s'o scoată, 

Cu ei, la ure-o socotealtl . • •  

Biblioteca Județeană  „Ioan N. Roman” Constanța



• Auzi Donuwle, se pbate ? I •••
• Eu, stt:plin pe-atlitea ol,
• Mdnlinc t>.,,., cu burul!lle
• ŞI duc traiul tn nevoi ! .••

ŞI văzdnd el ce Ispravă 

ll fac bunii păzitori, 
Le-a promis cu dtnadlnBul 
Câte-un miel de sărbători ! ... 

Căci vroia să-i tmbuneze, 
Drum mal sigur să•şl croiască; 
Dar, pe loc, el priceput-au 
c· ar fi vrând să-l mituiască. 

Şi•atlmci câinii, plini de ciudă, 
Colţii iar l-au arătat, 
C'o luă la sănătoa:;a 
Amărât şi ruşinat •.. 

Ccind c:iobanli tşl flu bine 
Ceata 'ntreagă de dulăi, 
1 urma nu li-l dljmuită 
De şireţi, ..• şi nici de răi! ..• 

. --

··:. ·., '. J"-'.:.'.�
'- . 
. � ....... 

;y;·: .. · •. . • 

;: --��i· i_-�- .• _--�---� :;.. •• 

. •; ,q'' J ..,···. ' 
. . .. ,,,,�"-... '_ ..• 

'1� , . l • >j".1111. . • .- . . 
:. ) . 

Jar când tremură sărmanii 
Mâncând porţie redusă, 
Fară frică 'ntreaga turmă 
De jivine e răpusă I .•• 

o. Coetu--Cerna
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Anişoara şi fiul de impărat 
poveste lle D. Nlte•cu. institutor pensionar 

(Urmare din No. 7) 

Anişoara avea o inimă bună. Ea muncia din răs

puteri, ca să le multumPască, să le faca pe p!ac. �i 
la luate mustrt,rile şi oci1n•le !or, în Joc să le răspundă 
şi s� se puna in cearlti cu ele, ca tăcea şi-şi vnlca dt
lrcabă zicând în gfo1d: .,Iartă-le lor Doamne, că nu 
ştiu re fac şi răsplătPşte - le dupa gândul lor "' . 

Moşul. tatăl Anişoarei, era ocupat şi C'l cu treburi.

Mai tot timpul era dus de acasă şi nu avea timp sa-�i 
vadă de fată şi s-o apere împotriva aschidii de babă 
�i a ră�tătilor <.'Î de fetP. 

Era om muncitor. Oe fire blând. Nu-i µlacea cearta. 
Era cum s'ar zice ca in cnsc1 lui cânta găina, nu cocu
şul. Şi de ar.Pe o habn şi f Ptele ei îşi luaseră nasul la 
purtare şt-şi rnceau <le cap. 

Aschida de babă, talpa 
iadului, ca1!ta prin tontc 
mijloncele sc1 în,1sprcns
câ lucrurile. Din r3ut att� 
ea indemna pe fekle l'Î 
sa nu foca nimic. S,i 
lase numai pe Ani�u,ua 
să foca totul. Iar ctrnll 
era ,·orba in lume, b,1ba 
nu mai ştia cum sa-şi 
laude tete le zizc1nd: ,, Ft.·· 
te ca ali..� ml:le harnic,-, 
pricepute �i frumoasi:· 
nu se gtisl?SC in toilta 
lumea". 
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Iar despre Ani�oara rata moşului zicea: .Fata mo
:.;ului este o toantă, o uriciune, leneşe şi nepricepută, 
alta nu ştie decât să stea toată ziua cu nasul in bli
dele ei. 

Anişoara, când rămânea singura, după ce isprăvea 
treburcle şi punea totul la rostul lor, se spăla frumos, 
se îmbrăca cu haine curătele, apoi se ducea la icoana 
Maicci Domnului şi se ruga din toata inima şi cu toată 
crcdin\a aşa : "l\1c,ică prea curata sfântă fecioară, eu 
n'am avut parte de mamă bună, că Dumnezeu a luat-o 
in ·t"anta ·a imprnătie �i de aceia mă rog Ţie, să-mi 
ascuJti rugăciunea şi să dai n�căruia după gândul său. 
Pe suro!ilc mele vitrîge nu le pedepsi după răutatea 
lor, G[l nu �liu ce fac. Dâ-lc bine. Iar pe mine oropsită 
�i năcăjita, ap�Hă-mă şi să mă aibi în sfânta Ta pază. 

Dă Doamne bine la toată lumea şi mie mai pe 
urmă". 

Şi aşa cum se ruga ea cu credinţă în fiecare zi, 
se vede că Dumnezeu i-a auzit rugăciunea, ca într'una 
din zile, pe când era singura în casă, aşa penegândite, 
i se infa.tişfi, ca din senin, o doamnă, care deşi era îm
bracnta simplu, <lVea însa o înfăţişare şi o frumusetc 
dumnez,�iască. Era maica Domnului, care•i zise : ,, Bunul 
Dumnezeu a auzit şi ascultat rugăciunea ta. 'fi-a va
zut munca şi pric�perea ta. Ţi-a priceput inima şi su
netul tau bun şi de aceia m'a trimis pe mine, mama 
l"iului Sau Iisus Hristos, ca• să te înştiinţez că oriCl' vei 
cerc în rugaciunile tc:ile, ţi se va imµlini. Şi iată ti-am 
adus acest lucru, un mar de aur şi vărguta aceasta de 
alun, pe cari le vei pastra bine şi ascunse de surorele 
tale vitrige şi de vederea oricăruia, chiar şi de vederea 
tatalui tău. Şi ori de câte ori vei avea nevoe de ceva, 
vei atinge marul cu vărguta aceasta şi îndată dorinţa 
ta va fi împ1inita. Dar ţine 1ninte, că la orice lnăltime 
te v�i ridica prin puterea şi vointa lui Dumnezeu, 
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modestia, mila, purtările frumoase şi iubirea aproapelui 
tău, niciodată să nu te părasească. Să te fereşti de 
mândrie, de zavistie, de lăcomie - şi de alte rele, cari 
aduc tn Jume neînţelegeri şi duşmănie. 

Sufletul tău şi inima ta să fie curate cum au fost 
pâna acum. 

Că tot ce este dat omului, dela Dumnezeu este 
dat. Că dacă omul este cinstit şi muncitor, dragoste, 

ajutor şi cinste va avea şi dela oameni şi dela O-zeu. 
Dacă este leneş şi necinstit, durere, necaz şi suferinţă 
îi va da Dumnezeu. Dreptatea şi adevărul să fie dru
mul tău, în viaţă. 

Intr'una din zile s'a svonit vestea, că fiul împăra
tului acelei tari, doreşte să se însoare. Dar dorinţa lui 
este, să-şi aleagă soţie dintre fetele din tara sa, fie 
bogata, fie săracă, numai să aibă suflet şi inimă bună. 
Sa fie priceputa şi buna gospodină, ca să fie dată ca 
exemplu tuturor femeilor din împărăţia sa, pentruca zi
cea fiul de împarat : ,, Când voiu ajunge împărat, toate 
femeile din împărăţia mea, fie muncitoare, sărace, ori 
bogate, voesc să fie la datoria lor, având de exemplu 
pe soţia mea, împărăteasa ; - fiindcă aşa este frumos, 
aşa este bine. :._ Toate femeile să fie la rostul lor. 

Să fie adevărate mame, vrednice, pricepute, iubi
toare de copii, de soţ şi de gospoda:-ia lor. Femeia să 
fie coroana casei sale şi făuritoarea viitorului •tării sale, 
prin creşterea şi educarea ce trebue să dea copiilor ei. 
Şi după cum bărbatul, sotul ei, este obligat a munci 
din răsputeri, ca să aducă fericirea casei sale şi tării. 
tot aşa şi femeia este obligată să aducă mângâere şi 
ajutor in vremuri grele, soţului său. Şi în toată viata 

lor, sot şi soţie, sunt obligaţi unei altuia iubire şi credinţă". 
Cele două fete ale babei auzind de vestea că fiul 

împăratului a hotarît să se însoare cu o fată din tara sa, 
fără să tină seamă de rang, ori de bogăţie, au început 
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să se pregătească într'ascuns să nu afle Anişoara, nu din 
teamă că o să le ia înainte. ci din răutate. 

- Ce, ziceau ele, să mai ştie o obraznică, care stă
numai cu. nasul în cenuşe şi în vasele de bucătărie, de 
dorinţa de căsătorie a fiului de împărat ? Lasă să ştim 
numai noi şi să ne pregătim, că cine ştie de unde sare 
epurele. Poate avem norocul de a ne alege pe vreuna 
din noi. Frumoase suntem, gospodine suntem şi mai 
presus de toate, ştim să ne gătim şi să petrecem bine. 
Ce mai vrea 1 

Cu toate acestea, Anişoara tot a aflat. Cu toate 
că era persecutată şi batjocorită de surorile sale vitrige. 
ea având un suflet ales şi o inimă bună, avea şi ea 
prietenile ei care o iubeau şi cu toate că nu eşia a
proape nicăeri din casă, orice întâmplare şi orice veste 
se auzia, prietenele sale i-o comunicau. 

Şi aşa s·a facut, că Anişoara a aflat despre dorinţa 
fiului de împărat, de a se căsători cu o fată din ţara 
sa, fără deosebire de rang şi av�re. 

Fiul împăratului, după ce 
s'a plimbat în toate părţile 
prin ţară, ca să afle nevoile 
poporului şi să ia măsuri de 
îndreptare, fie prin sfaturile 
şi îndemnările, ce va da ta
tălui său, fie după ce se va 
tace el împărat, s'a dus la 
tatăl său şi i-a comunicat 
dorinţa sa de a se căsători. 

- Bine, i-a răspuns tat�l
său. Asta e şi dorinţa mea. 
Vom trimite peţitori pela 
imparătiile vecine şi-ti voiu 
găsi o soţie după placul Şi 
după rangul tău. 
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Nu tata. Nu .::şa. Gândul şi dorintd mea este 
�ă-mi găsesc o soţie care să fie gând la gând cu mine. 
Nu-mi trebue rang nici bogăţie. 

Mie îmi trebue o sotie cu sufletul şi inima bună şi 
1nai presus de toate cu un caracter drept şi cinstit. Să 
mă înteleagă şi s·o înteleg. Să fie gospodină, bună ma
mă �i sa-şi iubească neamul din care face parte. So\ia 
mea va ti din fiicele poporului tarii mt:lt..•. i\::,la L'�lc 
dorin\a mea cca n1c1i l"i •ruintc şi rog pc pl1ri11telc meu 
iubit să-mi aµroue uorin\<1. 

lmpfirntul văzând cJorinta holarilu a fiului sau �i tiind �a 
îl iubea prea mult, îi aproh;i n:g�uuinten. 

După aceasta, fiul împarntului a dat porunca in 
loatti tara ca toate felelr:! din întreaga tarn, cari vor 
voi, sH trimcatâ lu imparăţie lu rurile ele moi bune �i 
mai frumoase lucrate d • t:le cu isctilitura ::;i adresa fie• 
căreia, ca sa vadti. fi.ii de imptirat puterea d ' rnunca 
�i priceperea l'il . .:ccirei fete din imparfitia sc1. 

(\',l ll(llta) 

-

·, tlll apare rcvi-w, t itiiorii <leln

Nu. 1 h.'\cţi, n r:tsfoiosc cu q-rdhct 

Am u(tzut mulţi copii de şcoală, care 1şt aranjea• 
z<i singuri sălile de clasâ, cu desene �i hnrfi făcute de 
ei, iar pe terestre pun qlaslre cu flori pe care le in
grijesc cu plăcere. E foarte frumos cc fac ci. 
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De o µarte şi de alfa a rcî11lui cn 
atrlaş m1111r> SP g<iseş.te aşPzat sal 11/ 
Casimcr>a. Comună mrirP, locui/el mai 
mult d<' trei .·ferl11ri df' h1omâni, iar 
restul Bulyrlf'i ...... · atul in care> m'am 
/l(/8f'!.'i .<:,i 1/li-i atul de drag·' 

( 'tinei sunt 1J/ cal câteodulci şi Lip• 
:-ws� mai mutf, inchid ochii �i mă 

• gândesc! Par' ·ă'I văd: 
Desµâr/it in doud de �o:-;eaua principalei, cu şcoa

la, primâria şi po5la i11 centrul satnlui, cu bisPrica 
1mţin mai la opr:rif', 11 o bancă populară şi c11 ocolul 
,ţi/nir din marglnPa rit:: Sud a comunei, toate re11t1mil<>

f)Pnf r u frumuseţea lor.
1\farţea se face târg. Se vând vile, păsâ.ri şi a

limente. Locui/orii se ocupa cu creşterea vitelor, cu 
pfogăria şi mai cu seamă cu oieritul. Sunt aici cioba• 
ni renu111i/i vPnifi din vremea veche din Transilvania 
şi au moştenit din tată in fiu această ocupaţie. De 
aceia in sat se află şi o căşărie. 

Vara când se coc cerealele, ţi-e mai marc dragul 
.<;ii vezi carele cu grât1, secară, orz şi ouâz, trecând 
/H' tlliţi. Acuma Îmi dau şi f'll seama dece toţi copiii 
l�i iubesc satele u,u!P s'au născut şi li se par cele mai
(r11mnasP dP pc> lume! Pe11lr11că acolo au văzut lurni
na zilri şi acolo se g<1sesc cei mai scumpi oameni de
/J<' lume : tata şi mama.

\'iqzil I. Cârnu, d. III - Caşimceil 

Hil.Jliof Pca µub!ică a copiilur se va desc//ide şi va /u11cţlo11a 
<'rt .�l anul trecut. Niciun copil f11sci llll va mai putea lua cărff 

fâri'l a prezenta wz bileţel iscr'ilit de D-l tnuăţător al clasei s"le. 
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• 

• 
- -- - --

O plantă care mănâncă I 

Era prin Iulie-vara trecut&. Mli sculasem dis-de-dl· 
mineală cum e obiceiul la mare şi mii plimbam în voie 
pe mal. Apa era sclizutii. Collurile de st&ndi se uscau 
bucuroase la soare, vesele cli au scăpai de loviturile 
furioase ale valurilor. Fiecare stând\ avusese grijă sA 
oprească insă câteva ochiuri de apă, în scobiturile ei, 
s� nu se inslrliineze cu lotul de prietenia mlirii. Cum 
mE>rgeam aşa, singur, văd la câtiva paşi inainle un grup 

de copii care urmăreau cu multi\ alenliune o planUi de 
mare, vâscoasă. Planta era aşezată inlr' o pun glii de apli 
in scobiturn unei stânci şi a\'ea o floare despletită in 
mai multe p,lr!i rotunde-, colorate frumos. 

1'-'l'am oprit s� privesc aceaslă minunală plantă, 
despre care auzisem vorbind, dar pc care n'o cunoş• 
tcom. 

·Copiii se întrebau intre ei :
- "Ce să fie mă Nicule, animol sau plantă" ?
- nSă vedem cum se hrăneşte" răspunse unul.
Avea 9ura în mijlocul floarei şi ca un fel d� sac

de provizie, in loc de tulpină. 
Totuşi nu se mişca deloc depe stânca unde era 

prinsă. lşi mişca numai floarea l 
Unul din copii o atinse şi imediat îşi întinse floa

rea ; când simii insli cli nu·i ceva de mâncare se dete 
înapoi liniştita. 
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Am luat-o depe stâncă şi am dus·o acas5 unde a
veam un vas de sticlii, mare, plin cu api. 

Apa se primenia tot timpul prinfr'un fel de robinet, 
aşa ca să pontă trăi peştişori mici in ea. Un astfel de 
vas cu apă se numeşte aquariu (se citeşte agvariu). 

ln aquariu aveam un peştişor frumos colorat şi 
lung numai de 10 cm. cât o sardea. Peştişorul se plim• 
ba repede mlisurând in câteva secunde toată lungimea 
vasului. 

Imi era frică să nu-mi mănânce planta, pe care o 
aşezasem in calea lui. 

Minune însă. Cum trecu peşlişorul pe lângă dânsa, 
abia di o atinse pu\in de una din părtile ce formau 

floarea şi deodată rămase nemişcat ca şi cum o fortfi 

necunoscută l-ar fi paralizai. 
Unul câte unul celelalte brate ale floarei sărirli în 

ajutor şi il duseră pe bietul peştişor înspre ele, dea
dreptul in mijiocul lor. (gura) 

Am stal toalii ziua flceia nemişcat să vedem ce 
are să se inl8mple �-i · m văwt cum peştele a fost in
ghilil in illiregime, dc>şi era de 2-3 ori mei mare decât 
aceas!ă plantă mâ.:1 1:ăcioasă. 

ln rwmcirul viilor uo,,z explica cum poate planta 

să prindu fJPŞljşorii {<iru s,i e mişte. 

Prelucrare, P. 

La şeoală, singuri ne facem curătenia zilnicii şi de 
aceia o păstrăm cu sfintenie I 
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Gândeşte-te 

�i clesleag<i şi tu un joc! 

t) Jocuri ln patrat

I I\ v;inrtut pc lisu� 
Sing-ur 

-� 
nume de h.:'lint

I I I 
Se intrchuintează 

la CUSllt 

vertical !a fel 
Cuzudjoglu Paraschiv;, 

,·I. IV :-.Io. t fctt> 

ii] 
P.'1mfmt gi'llbe11 
1111111C'ral 

Armi1 ,1c lupli"l 

verti<:al lu fel 
Maşca Sil\•etc1 

ci. I ser.

2) A.dunatl ll�I I - :,;,%';,'�,;\�.[�";;���- - - -
J. l(j v.1 dil totalul

- - _ - ele J�I atat 11rizontal
cLH şi vertical. 

--

' I 
lncercati �i \'Oi ! 

riarahet Traian 

d. 111 şc. Nu. 1 h.'leti

- -·--- �� -

oO 

3) Joc în romb

Consoan:I 

iln Se face clin lapte 

I I I I I 
ju<lct clin 

Molrlovn
-�,

::-

,l-":"l-ri -1-ocnitor 111 ArtlC'al

u- Vocală
\I er ir:al la fel 

Eug. Dumitri11 
('I. I Set:. 

4) Enigmă

C.iini

-:,,-�- �(ţ 
Apa 

E:.te un Joc patra! ş1 111 mij
loc st• gf!scşte o gramada tle . 
mir. Cum ar putea �ă intre ho
\ii. clc1r� intr'o parte este apt\, 
in altil foc, a treia parte este 
paziti'I ele r.iini, iar in a patra se 
gc'1 ·eşte o grămada de pietre, 
p('ste care nn se pt•ate trece. 

Hnsapi Marioara 
ci. I �L Normall\-Bucureşti
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Cine n'a putut deslega singur Jacurile 
din No. 7 sl caute aici : 

No. 1 car, ot5, roc. 
No. ,., - boltfi, anin, lin, tn, 6. 
No. 3 - b .• nno, barcA, oca, a.

No. 4 - - dela A. la B. = mamn; orizontal = 11) 
amar b). masa c). miere d). sare. 

No. 5 meşterul a lu8t • douft pietre dela cele 
două copcie din fir.Io ţulcată şi_ a ridicat 
această linie cu un punct mnl sus. Nu· 
mărali acum şi veli glisi 9 in toate di-· 
rectiile. 

No. 6 - • Erau : tain, fiul şi nepotul. 
No. 7 s·a ridicai in 15 zile ; in 14 zile a ficut 

14 m ,  iar in ultima zi a făcut 6 m. şi 
a eşil afarii, n'a mai căzut. 

Au deslegat singuri. aceste jocuri următorii elevi : 
Cu cât au deslegat mal. multe şi au trimis răspunsurile mai 

curând. cu atâta sunt mai de laudă ! 
5 Jocuri: Buga Aurelia c-1. VI şc. No. 4 f. Garabet Traian 

ci. III No. 1 b. Ioan G. Grigore ci. I lic. Ismail, Rene Mateescu
III şr.. 1 f. Radn Mnrieta · IV 4 f. Tiron Ecaterina lV 4 f. To
mescu \1aleria 11 lic. Constanţa.

4 Jocuri: Laura Munteanu IV 2 f. şi Bouroş Victoria cJ. V 
No. 2. L _ 

3 Jocuri: Ang-elescu Nic. III 1 b. Gheorghiu Victoria IV 
No. 3 f. H«imovici R. şi Marcov Cristea ambii ci. III 1 b. Mir
cea Negrescu IV lsmail şi Vasiliu Eugen IV Galaţi. 

2 Jocuri: l:klrsach R. Fani IV No. 4 f. Chiriţescu Gabriela 
IV 2 f. Costea V,1şi IV 4 f. Cuzugioglu Spiru şi Gofman B. ci. 
111 1 b.

l Joc: Arntiutu C-tin. Arvanitopol Cezar, Averian M. Bo
durighian Ed. Calcu1di Vasilică, Ionescu C-tin, Martin C-tin, Ni
ţu Ern. şi Z?rovian Nic - cbsa 111 şc. No. 1 băeţi, Calimcicol 
l\lăde\dea 2 f. Pnunescu Sofia 3 f. Sandu Aurica - Brăila. 

Amintesc că r�spun!mrile se scriu pe o foae de 
hfirlie şi SP. d2pun O lui i)r1mi2nes-cu până la 20 Noem
brie. Cei d,n judct le da:a în primire O-lor invăUHori 
care sunt rugati a ni le ci >nrnnica la timp pe adresa : 

Const. Petrache revizor şc.-Tulcea 
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