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Rânduri pentru Paşti! 

E primăvară 'n sat, pe câmp, pe deah.ari fi 'n suflete. No
rodul se ridică încărcat de slava biruinţei creştine şi se pregl
teşte de mare sărbătoare. 

Ziua învierii, să ne lumineze şi unul pe altul sa ne lmbrl
ţişăm şi sa ne zicem „fraţilor» şi să iertăm celor ce ·ne urAsc 
pe noi. Flacăr,1 arzătoare a credinţei, a frăţiei şi a iubire-I de oa
meni se aprinde tainic in sulletele noastre: Să cadă pentru

totdeauna mlnc:itma :-;l mimdrla deşartă şi să rămdnă deapururl

în inimile: noastre, sărbătoarea adevărului. 

-. J,ri ._: ;- · Bl.lndul şi înţeleptul Iisus ne
f1tŞ,a._ __ învaţă prin suleri�ta şi patimile 
r�, Sal.,, să fim răbdători şi să nu 

- •�îngenunchem în la!• greu1a111or
•..,,. 

·v1eţ11.

I � 
Neamul nostru românesc, care

/ 
s'a ridicat prin suferinţă, ne ce-

re sa-I păstrăm întreg şi cu li
bertate, chiar dacă vom fi che
m,1ţi să ne dăm viaţa pentru a

părarea lui. 
Pilda de iubire şi de credinţă, 

pe care ne-o dă Mântuitorul, 
. prin n10.Htea Sa, s:\ ne întăreas

că cu puteri de muncă nouă şi 
să facă din noi vrednici apără
tori de Patrie. 

COPILUL DOBROGEAN". urează tutulor cititorilor săi, să
devină copii buni, elevi sârguitori şi in viitor, adevăraţii apără-
tori ai Romi\niei. 

Ciocniţi nu on, pentru inirăţire:.1 noastră şi cu gândul şi 
sufletul în sărbătoare, să slrig�m : HRISTOS A INVIAT I 

,.,Copilul Dobrogean .. 
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Iisus şi păsărica. 

RAducu este un copil cuminte şi silitor. lntr'o zi 
se juca liniştit cu nişte cuburi, voind să faca

pe Iisus răstignit pe cruce. ln timpul acesta, când co
pilul, atent la jocul lui, uitase şi de popicul ce şedea 
rlsturnat într'un colt al odăiei şi de poezia „Paştete•, 
intra pe uşa tatăl său şi apropiindu-st> încetişor de Ră
ducu, ti prinse cu mâinele capul şi cu glas schimbat zise: 

- Ghici, cine e ? I
- Mămica, cine sa fie I dar îşi dete imediat sea-

ma ca mâinele mamei lui dragi sunt mai mici, deaceea 
adăugă: 

- Bunicule, dă-mi drumul l
- N'ai ghicit I Hai ghiceşte I
- Tăticul I
Tatăl lui Răducu îi dete drumul şi-l intrebă :
- Ce meştereşti aici ?
- Uite tăticule, vreau să potrivesc cuburile acestea

Oi nu pot I 
- _Copil tn ci. III-a, nu poat� potrivi nişte cuburi I

Ce ruşine t? 
Copilul se uită la tatăl lui, căci nu prea auzise el 

vorba „ce ruşine", dar rând văzu o, hii zâmbitori ai 
tatălui pricepu că glumise şi cu glas alintat ii zise : 

- Ajuta-mi tăticule, nu fii un tdta rau !
- Copiilor alintaţi aşa cum eşti tu, nu le ajut I Şi

apoi nu mi-ai spus că sunt un tata rău? 

De Paşli şi in toate zilele de Sărbătoare, eleoii 

spun la biserică, .,Crezul"' (Simbolul Credin/ei) şi 
,. Ta t c'i l N o s t r u".
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•- TaticulP, n'am vrut să te supir I Am glumit I 
s· dll im pacat amândoi şi tatai lui Raducu ajuţAndu-1 

Ja aşezarea cuburilor, auzi rr pasartca ce ci�pia d'6g&lll.f, 

e · afară, apoi vorbin 
� ,-.,,..,._ ca şi când ar fi fost singur. 

' � \. ,J'_' _ 
adăugă : ,, Păsărica Domnu-

.& ... � _ 
lui cu guşuliţă roşie, cu pene

� albe pe burtă, cu •.. 
�--- _ -Ce tot vorbeşti singur,
:'. taticule 1 Despre care pAsl

rica vorbeşti ? 
.. -Vorbesc despre rânduni•

ca, căci ea ciripeşte oşa d� dri1galaş f 
Şi-apoi tu ştii de ce are ea guşuliţa roşie 1
- Nu ştiu, nu ştiu I Spune-mi de ce!
- Apoi, uite ce! Hai afară pr ceardac! Acolo

e frumos, e multă, multă lumină şi rândunelele îşi re
para cuiburile făcute ant:1 trecut. 

Eşiră <1fara. Soarele prickHos de p1imavara fşi tri
mitea din bdşug rnzele lui binecuv,iut<1l�. O pereche 
de rândundl:', un bărb�Huş �i-o fc> meiuşcă, lucrau de zor 
la cuibul de sub �trPşina casei. Cu cionnile mânjite de 
lutişor �i cu pieptul pi1tl1t dt: no,oiu, stand pe fereastra 
deschisa d ca -ei, privi11d mereu la t:,'isuta lor, ciripind 
unul nwi ttHe ,:-;, i:t l.,ldlt, i.,an:au doi tiganuşi de 
cei ct· aj:1t:i pt: zi.d,,r;, adui·and tencuială sau c:-arămidă. 

- U..: �t• arc 1ânchrnica guşulit-1 ro�if', tati,:ule?
- \'n,i sa ştii'? Asc11IU1 !
„Pâna la ră:-tignirea lui lisu�. se �i,:e ca rfrnrlunica

avea corµ1JI uru,->erit nuurni cu p(•ne 11t•gre ... Iudeii con
ddmnase1a i-Jt'. Dumnul llrblo:; la moartea pe �rm;e. Cu 
111are greutatt:', Fml lui Dumnezf•u, Omul-Iisus hi duse 
cruc<'a pâna li:l Uolgoti::t. Ajuns m:olo, cttzn zdrobit de 
oboo;;;ealâ. Iudeii, poµorui act-Id câmos lc1 inima, nici 
nu-L tasară sa se odihne:ascti puţin, ci an:ncând �u 
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bulgari de pământ şi întepându-L cu suliti, ll siliră să 
se desbrace şi să se aşeze pe cruce. Un Iudeu băr
bos şi cu o hii raut�cioşi, îşi frecă cu bucurie mâinele, 
după ce bătu cu cuie lungi şi groase mâir.ele şi picioa
rele blândului Iisus. li ridicară in sus. Din cauza greu
iaţii, mâinele începură să se rupă, iar sângele roşea pa

mântui până departe. Şi Iisus în bunătatea Lui făra 
de margini, rostea din când în cânc.J: ,. larta-le Doamne, 
ca nu ştiu ce tac I " li�tr·un târziu, fiindu- I sete. ceru 
apa, dar Iudeul ce• L răstignise, în bătaie de joc, muie 
un burete în fiere şi oţet, apoi punându-1 într'o suliţă, 
udă buzele Lui Hristos cel nevinovat. riere şi oţet, îţi 
închipui ceva mai rău ? Un vultur falnic, plutea în înăl
ţimea cerului siniliu, iar vreo câteva rândunele, spin
tecau văzduhul cu sborul lor repede. Caldura era ne
sufetită şi condamnatul suferea îngrozitor ! Numai ce 

sA vezi, minune ! O rândunică micuţă şi neagră, mai 

neagră ca fundul tingirii de 
dulceată, zbura în jurul ca• 
putui Omului-Dumnezeu. Nu 
putea sa se apropie de gura 
Lui. I se aşeză oe mâna 
întinsă, ddr c\rum '-f> întâm
plă ceva minunat. Penele de 
pe burta păsărmcii se făcu
ră albe ca laptele. 

Păsărica dupa ce se odihni putin, iar începu să 
s�oare în jurul capului Celui făra de păcat şi proptin
du-şi picioruşele micuţe în barba-I stropită cu sânge ne

vinovat, picură din guşulita o picătură de apa cu care 
udă buzele lui Iisus. 

El atunci deschizându-Şi ochii şi văzând că o pă
sărică Ii dete ceeace oamenii şi mai ales calăul de Iu
deu nu vruse sa-I dea, o binecuvântă în gând zicând : 
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• 

„Pdsdrică mLca şi neagră, de azi înainte guşuliţa sd-ll 
fie roşie ca sângele cu care te-ai pătat ; _nenele de pe 
pt1nfece, ca albul mfiinelor mele neoinouate şi tu sd fii. 
solul primduerii, iar atunci când te-or �dri oamenii, sd

"ite pentru un timp toate răutăţile şi cu toţii sd prea 
măriţi pe bunul Duninezeu ! ..

Şi de-atunci. dragă copile, rândunelele au aiuşulita 
roşie ca sângele. iar penele dedesubt albe ca laptele•. 

Răducu mulţumi tatalui său pentru povestea spusa 
şi ir.trând în casă se apucă şi cu mai multă stăruinta 
sa facă din cuburi, ,,Răstignirea lui Iisus". 

N. Damlene•<>u (Nenea Nicu)

Paştele! 

Paştele cu soare blclnd 
Şi cu câmp, cu florice!e, 
A sosit azi pe pănu1nt 
După atâtea zile grele. 

P�ste tot e veselie 
�-- Cfintec, jocuri, ne'ncetat, 

Copiii cu ouă roşii, 
Când se tntâlnesc prin sat, 
Le ciocnesc veseli, cu toţii, 
Zicând: ,,Cristos a'nviat" 

Munteanu au-.,a 
fl, V �a prlmarl-Somen 

Ia, pe sus o ciocdrlie 
Cântă „Cristos a'nuiat". 
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De vorbă cu un ursuleţ. 

r·am tntcilnlt pe străzile ora<Jutul nostru, tntr'o vacanţă de 
ol- Paşti. Era legat cu u11 lanţ de vârful nasului şi osdn-

dtt să facă fel de fel de glmhuşlucuri. la porunca stăpânului Bău. 
Mam rugat de /lgan, să ml-I tncredln/ezc prntru puţin 

timp, să pot schimba o 1,orbri cu el. ll_qanul 1m s'a lăsat prea 
mult rugat, mal "'' SP.a!;;â când l-am ar<itat J>Ortofelul. 

Jată-mă-s tnsftirşlt, singur, fn touăr<işla prietenului meu. 
Are o m11tră cam amărâtă şi 

se uită la mine Cll teamă. 
De câte ori fac vreo mişcare, 

se ferrşte să nu-1 lovesc. Nu ştiu 
cum .sâ fac să scot o oorbă dela 
el. 

I! nrcil Rcuh;ta „co„Uul Do-
1.Jro_qean„ cu copiii silitori fo
lografiaţl. cu poveşti şi cu poe
zii şi fi promit că in numărul 
rlc Paşti va fi şi el pus fn 
reui:-.t,i. lnsfârşft, izu ştiu ce să 
n,ai fac .'

,.De unde efli mii Ursulică"? fi fntrehal iii cele din urmă .. 
să ştiu şi eu cu cine am de-a/ace. 

- Mrr, Mrr .I şi atâta tot.
-- N'am tnfele� ntmle ! Spune le roq mai ricsluşlt cum al

ajuns tu pe aici, ri<' te uiid aşa <le trist şi de abiitut. 
- Nici de data aceasta nu mi-a uurbit.
Când a văzut tnsii că mă port blând cu el, s'a aşezat jos,

pe picioarele dinapoi, m'u privit cu ochii tnliicrămaţl ş'a prins 
a vorbi in limba lui. 

Şi curios lucru. De unde până atunci nu fnfelegeam nimic 
din mârâiala lui, acuma incep sii pricep totul şi. să simt ce 
are în inimă. acest puiu de urs-nemângâiat de nimeni până 
astăzi. 

- ,, Sunt tocmai din pădurii c .ifuntllor Carpaţi. M' am născut
in apropierea Nerujel, unde din cauza tnăl/lmtlor prea mari# 

rar se uede picior de om. Mama ne povestea când eram miel, că 
din când tn când vin totuşi şi oameni pe acolo şi-nu credeam 
pe atunci, dar acuma văd-aşa răi cum sunt, cu toate că el nu 
au voie, totuşi ne fură, ne omoară ,ne vând sau ne pun la chinuri 
mari, aşa cum păţesc eu dela stăpânul meu. 
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Pe mine c4nd m• a prins aveam numai 5 lllnt. /ml era a 
teamă tn ziua acela şi par' că presimţeam ceva rău. Mama na 
era acasă. Ma apucat unul de după cap şi ttt apun drept,. •• 
de frică, nu ştiu ce s·.a mai tnttJmplat cu mine. 

Ştiu atâta, că am fost fript la ochi şi pus pe vatra ln,,.,._
bântată ca să joc tn doU<! pictoare, aşa cum mă vedetl cd 
jo.c când viu pela oraş. 

Rabd de muUe ort de foame zile tntregt şi prwuc cu durere 
cum SlJ veselesc copili tn Jurul meu, cdnd sunt silit d• atdplJn 
să fac fel de fel de figuri. Mă gândesc atunci la frattl mel ea• 
re au rămas tn pădure şi dacă n'aşl fi legat de carnea na111.1/ul 
cu lanţuri şi cu cârlige, aşi rupe şi aşt fugi. 

Dar aşa ... 'nicio putere nu-mi ajută şl nici prieteni nu am. 
Cel dol ochi arşi cu fierul, sticleau tn jocuri dureroaM 

de lumini ;erau lacrimile unul pul de urs-orfan de părinţi fi 
batjocorit ele oameni. 

Mi-a mulţumit pentru bunătate şt se pregătea să plece, de 
teamă să nu-l pedepsească stăpânul I L�am oprlt tnsă. Şl 
pe11tri;cii nu nuenm barzi, am· făcut o listă de subscrlpţle, ram 
plătit ffganulul şi dupăce ,..ram ţinut pe lângă casă cdteva zll•, 
ram trnbarcat la vapor şi am plecat tmpreună spre Neruja. 

Costtca caa.atorul. 
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lspră vile lui Târlea Minciună. 
-

când aveom vreo 12 Bni, bunicul meu ave8 cinci
curci pe care le 1ineo la câmp. Acolo. noi le 

duceam apft cu socul şi grâunte intr'o plasl\ de prins 
peşte. 

Din când, fn dlnd, ne duceom şi noi la cftmp şi 
mulgeam curcile. Lnplelui ii dl\d<>am druf1\ul în nişte 
tevi de stuf îngropate pe sub plSmâr.l şi 8stfel venea de 
curgea ftcasâ inlr"o cameră cimenluită. 

Dupli ce umpleam camera cu lapte, tata lua un 
pepene mare şi ·ncepea sft-1 arunce dintr'un perete in 
altul, Pânli ce tot l&plele se preflicra în uni. 

OdaUi, intr'o vacanln de Paşli, am umplut noi o 
căruti'l cu vârf, cu unt şi am plf>cal IB târg să· I vindem. 
Pe drum, o roată n clilcal o furnică ş-.,din cauza a
ceasta, cftrota s'e rl\slurnat şi lot untu) s\1 risipii prin 
praf. 

Am dal o fugii Hcasll. Hm luol furc-n şi grebla şi 
am adunat tot untul de pe jos, l"t:1m in'.:lHc61 în dir.uU\ 
şi am plecat cu el la un isvor. 11n<le hunicul l·a spălat 
bine de praf. 

Oupă aceia I- am întins pP. gard şi l-am uscftl bine 
la soare, 1- am incl\rcat din nou în d\ru\ă şi am plecat 
din nou la târg. Aici loatli lumea alerga �ă cumpere 
unt uscat. 

Pentrucli era lume multă care căula unt, l-am vân· 
dut aşa de scump, di am plec�t cu căruta tot plină, 
tnsft cu bani. 

Când am ajuns acflsli, tocmai se nliscuse fata. 
Bunicul meu pentruc� nu avea ajutor, m'a trimis 

pe mine sft vânez ceva, ca sli aibă din ce face mân
care de botezul lui tata. 
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Am luel eu grindeiul de la plug şi am plecat la 
vân5lonre ; pe câmp insli, mi-a ieşit tnainte un 
iepure. M'am luat dupl§ el cu grlndE>iul plugului tnllns, 

gala să trag când mi·o v�ni bine. La un colt insli, l-am 
pierdut din vedere şi în locul iepurelui, mi-a ieşit înain
te un urs. Am început să-l urmăresc pe Moş Martin, 
toi diutând s�·mi vie la 'ndemână ca sli-1 împuşc. 

Deodată ursul se opreşte însă la scorbura unui 
copac, vâră laba în ea şi în,::epe să care ceva la gurii. 

Era un stup de albine. Când m'a văzut, a luat-o 
la fugă. M'am dus şi eu la scorbură, am luat un fa
gur� de miere şi ). am mâncat. Am înciircat apoi bra
tele. cu faguri, gândindu-mă că e tocmai bine venitfi, 
pentru masa ce voia s'o facă bunicul la botezul lui tata. 
Pe drum mi s'a făcut sete. Mergând, am dat peste un 
lac inghetat, am liis;at fagurii din brate, mi-am scos ca
pul şi am început să lovesc cu el, ghiata, făcând o cop
că, din care am bliut apă până ce mi·am potolit setea. 

,, Tată-zise Vasilică către tatăl său-când amu
rit Marea Moartă'' ? 

Udrea Oh. ci. IV. 
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Am luot npoi fagurii din nou in brote şi nm pornit-o 
spre casă. Mă gândeam pe drum, cu pftrere de r5u, 
la iepurile pe care-l sdipasem. 

Vuind să mă scarpin în cap cum fac oamenii la 
necoz, observ cli mi-am uilat capul pe ghiată şi plec 
repede înapoi, să-mi iau capul. Când ajung la molul 
locului, ce să vezi? 

Copul meu işi făcu• 
se pici oa re de stuf 
şi începuse să pn
tineze. L'am strigoi 
să vină înapoi, dar 
el nici nu voln sl 
audli. M'am gândit 
eu ce să f nc şi a
tunci mi·a venit o 

ideie, să scol chibritul din buzunar şi să dau foc ln 
ghiatli. Când a vllzul capul d\ arde ghia\a, s'n spe
rint şi-a venit fuga la mine, rugându-mă să-l iert. L·am 
iertat, I am luot. I-om pus la loc şi eram gat:i să plec 
spre casă, când văd pe malul Jacului o multime de pă· 
sări care dormeau. 

Ce se intâmpisse ? Când am băut eu apă din lac, 
npn s'a îndulcit de la buz�le mele pline de miere, au 
venii şi păsările de au băut şi apa fiind dulce, toate 
au odormit de plăcere. 

Văzând eu com(·dia asta, nu mai puteam de bu
curie. Am inceput să adun păsrtrile in grabă, gândin
du-mă la friptura pe care avea s'o facă bunica din ele. 

OP. jur-impr�jurul cingfll<irii am egătal pl§sări, am prin& şi 
de condo, atâtea câte em pulul şi am plecai spre casii. 

Cum mergeam aşH, deodată se trezesc din somn 
şi Încep să sboarc, ridicându-mă şi pe mine în sus. 

Şi m'au ridicftt sus, sus, până tn slava cerului. 
Când am ajuns in slava ecrului, deodatl§ cozile pA

sărilor ce le tineam în mâini, s'au rupt şi eu om inceput 
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sl cad în Jos de m'am oprii tocmai pe cuptorul ln ca• 
re fAceau- lngerli pAine. 

Aici nu ştiu cAt am stat mort, cA trecând Dumne· 
zeu pe acolo şi vAzAndu·mA, a slrigat la mine sl ml 
scol. Cum putenm s5 mA scol însA, cAnd eu eram 
mort? 

Dumnezeu care voia sA ştie neapliral ce caut eu 
acolo, a poruncit sli înviez şi eu a trebuit sA ml su
pun. Am în viat. 

I-am povestit apoi şi Lui Dumnezeu plUania mea.
El, a zâmbii pe sub mustliti, a chemat un înger şi

i-a poruncit să mii ducli la poarla cerului şi sli-mi dele
drumul pe pftmânl. pe o funie. lngerul a (Acut ln gra•
bli o funie din iarbă, a prins'o cu un capAt de un co·
pac, iar celuilalt caplU, i-a dat drumul spre plimAnt.

Şi am pornit-o pe funie în jos ..... 
f1ergând eu aşa, când a rl§sliril sot1rele, din cnuza 

dUdurii, funia s'a aprins detisupra mea, a ars. iar eu 
ogAtat de capătul ce mBi rl\mt\sese, om incE:put s6 cad 
în jos ca un piefToiu. Capătul funiei s'a agiitat insli din 
f�rlcire de vârful unui cop8c foart� înalt. 

Şi cum piidurea in care se afla copacul era fonrte 
deasli, eu nu-mi puteam da seama unde mA aflu. An• 

stat eu cât am stat 
în copac, când deodalli 
auzii sunetul clopotului 
dela biserica noastrll din 
sat. Clici la noi în sat 
era un clopot aşa de 
mare, cA atunci când 
suna, . oamenii ceri a
veau casele pe lângli 
bisericii, trebuiau sli-şi 
mute cnsele, di altfel 
din cauza sunelului se 

dlhâmttu. Du1>li ce nu mai suna clopotul şi le aduceau 
la loc. 
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Când Bm auzit eu clopotul, mi-ain dat seama ci 

nu sunt tocmai departe de sat. Am iaceput s� strig, 
de m'a auzit bunicul, care a venit in g!'ab! s1 vBdll ce-i 

cu mine. Când m'a vlizut în vârful copacului, a fileul 

iute o scarft din stuf, a rezemat-o de copac şi m'am 

dat jos. Am plecat apoi spre casii şi pe drum l·am 
povestii şi Iul bunicu ce-am pătil 

J e n •�A-Lascar-Catarglu 

Pentru cei mici şi buni 
Puii 

Are cloşca patru pui, 
Nici odată nu-s sătui 
-Piri, piri, pui frmoşi
Sd vă vdd odat' cocoşi
Să păzi/i găinele
Prin toate grădinele.

Piri, piri pui de zmei 
Vă dă mama bob şi mri, 
Pieptul să vi-l oţeliţi, 
Pintenii să-i zorndiţi, 
Să fiţi spaima ciorilor, 
Fala luptătorilor. 

Piri! piri, pui golaşi, 
Să vă văd odat' ostaşi, 
Ruşii coifuri să purtaţi, 
Iatagane să 'ncruntati 
Să purtaţi războaiele 
Prin toate gunoaiele. 

Să veghiafi tn nop/i pustii 
Somnul dragilor copii, 
Iar În zori ÎTlfiora[i, 
Voi in goarne să sunaţi, 
Sd vestiţi popoarele 
Cd răsare soarele !...

I. N. 5orlcu
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lnsemnările călătoriei mele la Ierusalim. 

C
e mare bucurie am avut, când bunicul mi-a spus că

mă ia şi pe mine la Ierusalim. După ce ne-am fAcut 
toate formele cerute de lege şi am luat paşapoartele, ne-am 
preaiătit de plecare. In ziua de 25 Aprilie 1935, eram gata. La 
ora 4 am plecat cu trenul la Constanta. După ce am trecut mal 

fi?'�-----:--_ 
multe gări, dintre care 
mai insernnate-Megldia, 
acolo am v�zut lume mul
tă pe peronul gării, aşte-
ptând trenul, am ajuns la 
Constanţa. In seara de 26 
Aprilie, ne-am dus la bi-

serică, unde am auzit ânte e d inmorrmlntarea Mantuitorului 
(prohodul) pe limba slavonă. Pe stradă am fntâlnit credincioşi 
Greci cantând corul biserices foarte plă<;ut. Pe ziua de 27 A
prilie dimineaţa ne-am dus ln Banca de Credit Român. D-l Di
rector al băndi ne-a întâmpinat fiind foarte vesel şi m'a trimis 
să-i cumpăr ţigări, sfătuindu-mă se\ fiu atent, pe unde trec, să 
scriu amintiri pe carnet. Pe urmă ne-r m fotografiat cu toţii în 
grup, cele 7 persoane din familia nodstră, care am călătorit. La 
27 Aprilie, după masă, ne-am dus la vapor. D11pă ce ni s'a fă
cut controlul cerut de legea vămii, ne-c1m îmbarcat pe vaporul 
Dacia, foarte mare şi frumos şi l..i ora 10 seara, am parăsit por
tul ConstanţJl. A doua zi 18 Apt ilie am c�lătorit pe Marea 
Neagr�. am stat pe bord şi arn privit cum vaporul tăia valurile. 
După ce am întâlnit câteva vapoare străine, am ajuns şi vapo
rul Românesc Durnstor, pe urmă au început a se zări coastele 
Bosforului. La intrarea in Bosfor prima vedere a fost o cetate 
veche, apoi alte cetăţi multe, până ce am ajuns la punctul, un
de autoriUiţile Turceşti fac controlului vape>arelor şi unde ni s'a 
făcut şi nouă control. Am văzut şi localităţile Biiuc-Dere şi Ta
rabei unde se fac vara, b�i. Am mers pe Bosfor până am ajuns 
în portul Constantinopol, unde am văzut vaporul Princepesa 
Maria şi unde au debarcat mulţi pasage_ri, studenţi Romani. In 
Constantinopol am v�zut multe palate, Biserica Sf. Sofia şi ve
chiul palat al Sultanuiui. Pământul Turciei este deluros şi plantat 
cu µomi. La 28 Aprilie ora 5 am plecat din Constantinopol, in
trând în Marea Marmara. S'a făcut noapte. Am trecut Dardane• 
le, am intrat in Marea Egee, am văzut multe insule printre care 
era şi îniula Tenenedos şi am mai mers mult pană amlajuns tn 
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dreptul Vila Elinigă (Faliro), unde se face plaje. La 29 Aprilie 
ora 5 p. m. am ajuns la Pireu în Grecia. La intrare in port 
ne-a întâmpinat un remorcher grecesc • Aghios Dimitrios• cu 

un pilot, care ne-a condus în port, unde am ancorat la ponton. 

Acolo am văzut multe vapoare mari şi vaporul Regele Ca
rol I. Am debarcat în oraşul Pireu, ne-c\m plimbat în oraş apoi 
ne-am dus la biserică, unde am auzit cântece greceşti. La 30 
Aprilie ora 12 am plecat din Pireu, pe urmă am ajuns lângă 
insula Sarifos. Acolo am văzut mai multe schituri şi două mănă
stiri. Am văzut şi un orăşel numit Sirfo. Pe urmi am mai mers 
o zi pe Marea Mediterană care era agit.-ttă mult şi în seara de
1 Mai la ora 9 . .am aju11s în dreptul insulei Cipru. unde am ză
rit luminile. Dupts. multă d1lătorie s'nu zârit Munţii Liban şi am
ajuns la Beirut (Siria) oraş foarte frumos. Pe vărful Munţilor se
vedea zăpadă, iar jos era c�ldură mare. In Portul Beirut vapo
rul a ancorat în largul mării, iar pasagerii au debarcat pe bărci.
De acolo ne-am îndreptat spre Haifa. Intr'un scurt timp am a
juns la Haifa, ne-am făcut toate vizele engleze după regulamen
tul lor, ne-a făcut baie, ne-a c�mtroiat bagajul şi ne-am dus la

hotel. Dimineaţa, în ziua de 3 Mai. am plecat cu o maşină spre 
Ierusalim. 

După ce am trecut multe dealuri şi văi plnntate cu pomi 
şi sem:tnate cu grâu, am ajuns Ja lerust1lim. Acolo după ce am 
trecut ziduri! lni David, c,,re erau foarte mari, am aflat Biserica 
Stantului mormânt, ziditâ pc dealul Golgotei. Fiind seara am 
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15 

tras în cantonament la Patriarhie. La 4 Mai ne-am dus la Bise
rica Sfântului Mormânt, unde la intrare am văzut piatra ungerii
pe urmă am văzut Mormântul unde ca fost îngropat Mantultorul.
Am mai v�zut unde a fost răstignit şi piatra care s·a crăpat când
şi-a dat sufletul. Am mai văzut unde a stat Mântuitorul lnchis
ln temniţă, cu picioarele in butuci. Apoi am coborât in jos a
dane mult, la locul unde Sfinţii împăraţi C-tin şi Elena au aflat
cinstita Cruce. La 5 Mai am plecat la Betleem unde a fost năs
cut M!ntuitorul. Când am ajuns acolo, am intrat în biserică şi
în peştera unde s·a născut Iisus Hristos şi de unde I-a vestit ln
gerul ca să fugă în Egipt. După aceia ne-am tntors la Ierusalim.
La 8 Mai am plecat cu maşina spre apa Iordanului, am trecut
pe lângă Grădina Ghetsimani, mormântul Maicii Domnului şi sa
tul Vitania. După un drum de vre-o 4() km. am ajuns la Marea
Moartă, ne-am făcut baie şi pe urmă ne-am dus la apa Iorda
nului unde preotul ne-a făcut o sfeştanie şi ne-a botezat, precum
a fost botezat şi Domnul nostru Iisus Hristos. Pe urmă am mers
la Mânăstirea Sfântu Ion. Acolo am mâncat curmale. La tntoar
cere am trecut prin satul Erihon, şi pe lângă tsvorul lui EUsei,
pe urmă am ajuns tn dreptul mânăstirei Sf. Sărindar, care este
aşezată pe o coastă foarte înaltă şi ne-am urcat pe jos până la
manăstire

Am trecut pe langă mormântul lui Lazăr cel înviat de
Mântuitorul şi ne-am întors la Ierusalim. La 9 Mai ne-am dus
la Izvorul Siloamului, fântâna lui Iov şi izvoa_rele lui Solomon,
care se află la sfârşitul văiei Chidron lângă ţarina olarului şi
am aflat şi mormintele lui David, Isaia, Solomon şi Zaharia, ale
Proorocilor şi al lui A visalom. Am vizitat şi lacul Vitezda şi
palatele lui Pilat. A doua zi am plecat pe drumul Crucii numit
şi drumul durerii, înspre Muntele Măslinilor, locul de unde s·a
fnăltat la cer Mântuitorul. Am fost şi la Biserica Sf. Maria Mag
dalena şi la Munt�lt> G=•lilPu după aceia ne-,,m dus la consula

Rr iii 'l ....... tul nostru românesc unde ne-au
� -■ dat cateva lămuriri. După ce am

�
------ vizitat mai multe locuri sfinte pt

2 a _,. care nu pot să le înşir pe toate,
..... �!"""'!!"!- nc-um pregătit de înapoiere. La

� 16 Mai am plecat cu maşina
spre Haila. Pe drum am trecut
pe lângă muntele Taborului un
de s'a schimbat la leita Domnul
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Iisus Hristos. pe urmă am trecut prin orăşelul Nazaret unde a 

copilărit Mântuitorul. Am văzut şi muntele Carmel unde Proo• 
rocul Ilie a adus jertfă lui Dumnezeu şi am ajuns la Haita. La 
17 Mai ne-am făcut viza paşapoartelor, ne-am îmbarcat pe va
por şi am pornit spre Egipt. 

La 18 Mai, dimineaţa, fiind o ceaţă deasă, n'am putut îna
inta, am stat un ceds în largul Mării până s·a ridicat ceaţa. 
Cand ne-am apropiat de Alexdndria a venit politia şi doctorul, 
trecând pe toţi ;>asagerii în revizie. Am acostat in portul Ale
xandria şi am stat \O ore. Deacolo am plecat spre Pireu. Am 
trecut pe lânga insula Creta şi multe alte insule mai mici şi am 
ajuns la Pireu, de unde apoi, ne-am dus la Constantinopole. 
Deacolo ne-am tndreptat spre Constanţa şi ari, ajuns acas! foar
te bucuroşi că am avut fericirea, de o ns�fel Je călătorie depăr• 
tată şi frumoasă. Incheiu cu aceasta şi doresc- ca şi alţii să ai
bă norocul să facă o astfel de c:\lătoric frumoasă. 

Hlnlu I. Iordan Hagiul 
(CI. VI-a corn. camurlia <le sus. 

APRILIE 
(dcs,.:ricrc) 

S
0<1r1.. lt� Îii trim:te raz"lc sale de

fof', topind zapnda. Apa se 
St:urge 1H111 �.u:turi. Un C.:O\.Ur v-.:rdc de 
irub,· �f' n t.-ri11! pr > r,11,1pi0. Ghioi.:eii au 
râsărit. l't1 .. rj! • c,d 1to:1n': coc<Hii, rân
dunel, lf•, t1i�, z1•h·, 1·<-i o..,tc.lrcii şi alte pă
sarele, vin tJiu tr1 r 1k c,tldw uuse. Plug a• 
rii încep vuia i 111t:n,..::,. c.1mpu!ui. Gân• 
ditceii au i 1viat. �.!it:luş�ii sburda în 

- câmpie. Go�µorl�1, i: it!C<'µ sar-atul gră
dinelor. In curând vor înceµc sci �Pr?: ·"ne seminte. Intr·o 
zi ducându-ma in grâdinil, f\m văzut un f:dcel de iarbă, 
ce se lupta cu bolovanii dinprejnrul său, care erau ga: 
ta să-l strivească. lnduioşat, am dat bolovanii laoparte. 
Firicelul îşi scoase căpuşorul său dragut, cbtinându-1 în 
dreapta şi'n stânga, par'că ar fi voit să-mi 1nultumească. 

Totul este în mişcai e. Acum putem Zh'e: Primă
vara a sosit I 

Vlrglllu I. carnu ci. III-a Casimcea 
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Cântec! 
t u rz lup din crâng 

Şi-alerga p, in sat să fure 
Şi s'2 ducă. tn pădure, 
Pe copiii care plâng. 
Şi-a venit la noi, la poartă 
Şi-am eşit eu. c' o nuia : 

„Lup flăm<lnd cu trei cojoace 
,.Hai la maica să te joace ! "' 
Eu chernam pe lup încoace 
El fugea 'ncotro vedea. 

Iar pe drum un om sărac 
lntreba pe la vecine : 
Poartd-se copiii bine ? 
Dacă. nu, să•i vâr ln sac ! 
Şi-a venit la noi la poartă 
Şi-am ieşit eu şi i-arn spus : 

,, Puiul n1eu e bun şi tace, 
Nu. ţi-l dau şi du-te 'n pace! 
Eşti sărac, dar n'am ce-ţi face. 
Du-te, du-te" şi s' a dus. 

Şi-a venit un negustor, 
Plin de bani, cu vâlvă mare, 
Cumpăra copii, pe care 
l-lu-i iubeşte mama lor. 
Şi-a venit la noi la poartă 
Şi-am ieşit şi l-am certat : 

N'ai nici tu, nici lmpăratul. 
Bani să- mi cumpere băiatul! 
Pleacă 'n sat, că-i mare satul! 
Pleacă, pleacă ! Şi-a plecat. 

Oeorge Coşbuc. 
poet român: n tr�it dela 1866-1918. A scris poe
zii şi le-a publicat in mai multe volume: .-Fire 
de tort•, « Balade şi Idile , .. Ziarul unui pierde-va• 
rt\.- şi � Cântece de vitejie . 

Vot ce-aţt citit de a. Coşbuc 1 
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Dec• trebua 11 na Iubim mamele no11tre ? 
-

Trebue sll ne iubim moma. clcl ea ne -lngrljefle 
de c6nd ne naşlem şi p&p& ne facem mari tl ahlncl

ne mai dll ajutor cu cftte un sfat. 
Mal ales mama mea, care e cea mai buni tl mal 

sf6ntll depe globul pftmftnlesc, mii îngrijeşte şi 1ml a
rall la orce lecUe c8re e mai grea, are griji sl nu 
ml înbolnlve�c, mă i8 orşiunde, glumeşte cu mine, ne 
juclm, îmi povesteşte multe intftmpllri şi cum a tn•l

tat în timpul rlizboiulul, pe alunel nefiind clrll, creioane 
şi multe altele; nu c8 nof, azi, clnd a•em de risipii. 

Mama vegheazli şi mli ocroteşte, mal mult de cit 
ori cine. Deci trebuie sli o ingrljeac la rlndul meu, 
c6nd voi fi mare. 

Mama, mama mea e sfAnUi !• 

PopaH.Pllnlu 
el, li liceu 

- ,,Mămica uă mulţumeşte. pentru twglre
şl uă roagă să-l rPraraţl mânerul, care s'a 

rllpt, fiindcă de Pm;ti vrea s'o tnprumute 

tar, pentru coptul r.ozonacllor•. 
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Satul meu. 

gatul meu este aşezat pe malul râului Dunăvăt, 
apa de unde şi-a luat şi numele. 

Dela satul meu spre răsărit, nu se vede decât bal

tă. Aici în el, când eram mîc, credeam că nu mai este 
alt sat aşa frumos. In el mă jucam cu copiii şi cre
deam că toată lumea e a mea. In acest sat, m'a le
Kănat mama cu cântecul ei dulce. Aici am fraţii, su
rorile şi rudele. Imi iubesc mult satul nebuniilor mele 
de copil. Când plec pentru 2-3 zile din el, mi se pare 
că nu mai viu înapoi. Ori unde plel!, mi-e dor de sa• 
tul în care m'am nă-;cut şi am crescut. In apa Dună
văţului, p(-'scuesc cu undiţa. ln stuful lui alerg vara 
dupa ouă. ln apa lui îmi place să merg cu barca şi 

să mă scald. Balta

cu verdeaţa ei şi cu 
cântecele păsărelelor 
din ea, 1nă fac să 
Jcred că nicăeri nu este 
frumos ca în sat la 
noi. Seara se aude 
de departe veselia 
pescarului, care cu lot• 
ca plină de peşte, vi
ne cântând acasă. 

Primăvan1, când se 
apropie Sf. Paşti şi 
înverzesc pomii, satul 
meu îmi pare şi mai 
frumos. 

E un sat mare şi curat. Are case frumoase, bi
serică mare, şcoală care ne lun1ineaza mintea şi alte 
frumuseţi, cari cred ca nu mai sunt în alt sat. Dacă nu 
credeţi, că satul meu e aşa de frumos, poftiţi să-l ve
d�ţi. 

Slrotencu Evdochlm 
el. IV-a pr.-Dunavaţul de jos. 
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IEPURAŞUL ISTEŢ. 
ln curte esle g�llgie. Cocoşul cotcodl\ceşte ■perlat, 

aere nervos şi nu şlie lncotro sl apuce. O&ina şi ea 
strigi în alt& parte, cfi i s'au furat oule din cuşcl.i 

Le vine în gând c& asta e şmecheria iepur�lui. El 
a venit noaptea, prin lntuneric, le-o fi luat şi le-o fi 
dus prin pldure. Hai sl pornim şi unde le vom glsl 
le Julim cu noi. 

Au pornit prin pădure. cocoşul cu giUn8, merglnd 
lncet şi cu h�gflre de seemli ca nu cumva sR-i slmtl 
iepurile MPrgând pe o cărare încet, incet, au ajuns 
intr'o poianA înverzitA si fr,1moasă, de-li era drag sl 
priveşti. Când colo tntr'un coş, o 1nulţime de oul vop
alte cu roşu. 

Olina, miratl§, întrebi pe cocoş: .Ce sunt asteft, ln 
coş aranjate" ? 

-.Mere roşii, ceva ce n'&m vlzut de când sunl 11

• Se 
mirau amândoi şi se gândeau ce o fi asta şi nu se du
mireau di e şmecheria iepuraşilor.

Halnof" Lluba 
CI. IV No. 2 f

DE PAŞTE 
Odată cu so:sirea primăverii şi zilele frumoase, ne vine şi 

Sfantul Paşte. Se bucură toată lumea şi mai cu seamă noi co
pilaşii, căci n� aJuce hăinuţe nouă, ouă roşii şi cozonaci. Dar 
mai trebuie să ne adu�em aminte şi de copilaşii cei s�raci şi 
54-i ajutăm cu ce putem.

Seara, ln ajunul Paştelui. noi ascultăm la biserică, Invierea 
Domnului Iisus Hristos. Apoi venim acasă şi ciocnim ouă roşii. 

Apetroala N. Ana.oara 
CI. ll-a No. 4 fet�
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Cătelul fricos. 

-,, Că feluşe. cd fel aş ! 
Ce stai mereu tn culcuş. 
Ce nu ieşi puţin afară ?

Ce ţi-i rău, sau ai vreo boald ? "

21 

-
,,
N'am nimic, dar mi-e fricd. 

Să nu vie vreo pisicd. 
Să mă syârdie pe fald. 
Sau să-mi rupd vreo mustaţd. 

Cd 'ntr'o zi cam pe 'nserate, 
Vine pe neafi�ptate, 

Un cotoi cu'n b<i/ in n1ână, 
Ca un pazitor de stână. 

Şl îmi arse una 'n spate, 
D�-anz văzut stele albastre 
Şi _1nă văitam măi frate, 
De se-auzea 'n şapte sate•. 

D' ALE GOS�>ODĂRlt.l. 

Sldorencu Al. 
el. IV-a pr. No. 1 b. 

O fdld mlrilându·se şi dorind ca sotul ei s& şiie 
c&l e d'=! gu:::;iH.1Jiuj, se dus� la budităreas6, care edu· 
cea nişte st.uallJ, :z.ic&ndu· i: 

-
,,

Ascultă, Mario! nu ştii di salata se spaUi? 
Dl-mi sl\punnl, ce s'o pot splllo !... 
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Care este cel mai frumos anotimp 
al anului şi pentru ce ? 

C
el mai frumos anotimp al anului ? Este primă

vara I Odată cu venirea ei. oamenii se înve-
selesc, pentrucă au scapat de urgia iernii. Ghioceii albi 
şi mititei îşi scot capuşoarele lor, la lumina soa:-elui in
cântator de primavară, care îşi trimite razele lui pe pa
mânt. Mieluşeii sburdă prin pajişti, iar ciobanii şi f:i 

veseli, le cântă din fluer. 
Pomii, bucuroşi de venirea primăverei şi ca a:.i scă

pat de iarnă, dau mulluri, frunze şi flori, care ne în
cânta grădinele şi totodată şi pe albine, carora le dau 
nectllrul. Musculiţe, gândăcei şi fluturaşi s'au desmor
ţit de frigul iernei şi au plecat după hrană. 

Primavara, este anotimpul speranţei şi al bucuriei, 
care încântă orice fiinţă. 

a. Adrian
ci. IV-a p�.
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. 

ZI la undiţă . 
Cu ocazia Sf. s5rb5tori de Paşti, am fost cu pri

etenul meu la undit. Cand am ajuns pe malul apei, 
ne-am suit într'o barei\ şi plecarAm. 

Merserlim tocmai Ja ghiolul cel mai mare und·e 
cade mai mult peşte. Ajunşi la locul d� undit, scoase
rii• unditile şi le a5vârlirăm in apă. Deodat6 un peşte 
mare se repezi şi imi rupse u11dita, pe care o Uneam 
strins in mâini, ca nu cumva să o scap. Oup& aceia 
mi-am t�iat un alt stuf şi fl-curli:n undita la loc şi un
dir&m mal deparle.:Eu am ta11dit într'o oră şapte chitici de
pe,te, Iar prietenul meu Oheorgh�. a prins cu trei chitici
mal mult ca mine şi mie îmi ă ca rl\u c� el prinsese
mal mult ca mine.

Catre seară ne întoarseriw acasli, multumi\i di am 
prins peşte, totuşi m·e irni plirea rliu, pentrucă Gheor
ghe prinsese mai mult a min�. când am ajuns acas5 
m·am odihnii pentru di eram obosit. 

Nlchlfor Gheorghe 
CI. V-Somova

Ow..al roşu 

Puişorul cel frunzos 
Un ou roşu-a 'ncondeint 
Ştie doar că-i sărbătoaNJ, 
Că „ Iisus a tnuicd '. 

PSTCUL.SIU NICOLAS ,� V pkSOnltTII Biblioteca Județeană  „Ioan N. Roman” Constanța
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O călătorie. 
lntr'una din zile, mimica a spus ci o sl mergem

cu maşina la Nlculitel, la nişte rude, pe care eu 
nici nu le cunoşteam. Cfttl bucurie am avut I 

Dupl masft, pe la orele patru, am plecat spre Ni
culltel cu maşina. lntfti am trecut prin satul Cftşta. a
poi Somova şi Sarica, dupl aceea am ajuns la Nicull
tel� Era Duminicli. Pe unde am trecut, am vlzut ti
ranii şi tlrancele tmbrlicate tn haine de s&rb§toare, se 
duceau la hori. Drumul pe şosea, era foarte bun. De o 

parte şi de alta e şoselei, se vedeau câmpiile fnlinse, 
iar fn unele plirti pl§duri frumoase. 

ln Sarica, deolurile sunt pline cu vii, unde se au
�iau cântece vesel .. 

Ce mult mi-fi µllkul a,�Psl sat. (med.iei am cu
treerat curtea şi gr�dina lor. Ce gospodării frumoese ! 

lmi ern drafl, si\ pr·vesc dimmeeta când mii scu

lam, cum tre<'eau tĂranii gd1biti )t, muncă. Dar felc>le 

cu brohoadele lor olhc şi flori la- urechi, cum se d11 
ceau 18 fântftnă cu c�ldăril pe umeri, �ă ia t:!pă !... 

Rudele 1>vu�,l � s'au bucurat foarte mult vltzându- ne. 

Aveau cni şi că rulă şi ne·au poftil intr'o zi la viea lor. 

Ce mult mi e pll\cut pe dn·m, când mergeam cu 
c&ruta. Cu maşina când Bm mers, n'am putut vedea 
aşa de bine Jocurile. pe unde om trecut, pentrucft m8-

şina mergea foarte repede. 
Aşa mi-am petrecut eu diUitoria, cu moşina şi cu 

ctlruta, !a Niculitel. 
VASILIU ALEXANDRINA el. IV-a No. 1 I. 
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�artie. 
Jatd a venit acum, 
De-acolo de departe, 
lnceputul primăverii 

Luna Martie. 
Şi cu multă bucurie 
Şi verdeaţd a venit, 
Un'te ·ntorci. e veselie, 

Nu mai vezi copii ln casă, 
Toll aleargâ 'n cămp, ca mieii, 
Ia, alţii s·au dus, s'adune, 

Depe luncă, ghioceii. 

Cd s· a tncdl•it. 

Din cer par'cd ne zdreşte, 
Dumnezeu cel luminat, 
lată lumea-acun1 posteşte, 

Că-l pdcat. 
MIRCEA FOCŞA ci. VIJ-Peclnenaa 

1:URCOAiA 

Cititorii no•trl, dela •coala din Turcoala. 
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26 

O lntâmplare. 
- '

lntr'o zi de vară, tnta veni dela sat cu o clprioe
ră. Ce bucurie! Era mică, vioaie şi tare drăguţă. I-am 
pus numele Doina. In câteva zile s'a lmprietenit cu 
toti ai casei, chiar şi cu căţeii din curte. Fiindcă era 
blinda, am lăsat-o liberă tocsta grădina. Mânca din 

mina mea, trifoi, foi de zarzăr, fructe şi bea apă lim
pede. Când avea gust de joc, sarea garduri n1ici,. tufele 
de trandafiri şi brazdele de flori. O iubeam mult. Tim
pul liber mi-l perdeam ju 
cându-mă cu ea. Odată am 
auzit că mănâncă şi orz. 

FAră st\ întreb pe mama, 
umplu un vas cu orz şi. i 
dau să mănAnce. Când am 
vAzut cu ce poftă 111ănâncit, 

eram tare bucuros. Dar .... ce 
păcat mare am făcut I Până 

dirnieatA i s•a umflat stomacul cât o tobă. Am chemat 
doctorul, dar orice ajutor a fost în zadar. Până la a
meaza, mica mea Doine a murit. Şi astăzi plâr,g când 
mi-atluc aminte de en.

Sotlrescu Adrian 

el. IV-a şc. No, 1 băeţi 

-. Unchiule, dă-ml ,. ,,.,. df1t 
medicamentul acela ,,.ntra ,,_. 
terea părului : ml-a tMzut tot 

părul dela păpuşă•. 
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Cine-i mai deştept ? 
·O

Dovleac Tănase şi Boulet Toad•r, sunt ordonanţe. 
amândoi deştepţi buştean, vorba ceia, să-l iei pe unul 
şi să dai in celălalt. Intr'o zi, cei doi ofiţeri au pus la 
întrecere prostia ordonantelor. 

--.Dovleac, ai să te duci imediat şi sa ma cauţi la 
cafenea ii dacă nu mă gă�eşti acolo, să ma cauţi la 
berărie. Ai înţeles? Acu să vii cu răspunsul ! 

-"lnţeles, don' capitan ! 

-.Bouleţ, atri(lă în acelaş timp celalalt cApit11n : 
ţine polul ăsta în mâna dreaptă şi sA-n1i cumperi de 
el zahăr; tine şi polul ăsta h1 mana stânga şi să•mi 
iei de el caşca�al. 

-
,,

Indată Don' capitan•. 
Boulet se cară în grabă 

să facă cumpăratura porun
cită, ţinând în dreapta 20 
lei pentu zahăr, iar în stân
ga alti 20 pentru C8$Caval. 
Când să iasă pe poartă se 

împiedica şi cade şi scapă din mână cei doi poli. Acum 
era foarte nedumerit : care e polul peni ru caşcaval şi 
care e cel pentru zahăr? s� întoarce la Don' căpitan 
Ursache şi-i spune păţania: 

-. Trăiţi Don'căpitan ! am căzut şi mi-au sărit banii 
din mâini şi nu 1nai ştiu care e polul pentru caşcaval. .. 
Iaca vine şi Dovleac Tănase la stăpână-su: 

-" Trăiţi, Don· căpitan. V'am căutc!t şi la cafenea şi 
la berărie şi nu v'am găsit. Pese1nene ati fi fost la ca
zarmă. 

,.Şezători de searl• 

de Ap. Culea 
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Informaţiuni şcolare. 
Grădina şcoalei, este grădina noastra, a 

copiilor şi de aceia lnerijim cu plăcere de 

ea. 

Ne împărţim tn echipe - flecâre sub co

manda unui şef Jl o lucrăm dup� sfaturile 

d•lor lnvăţltorl, aşa ca sA nu fie alUl gra

dină mai frumoasă ca a noastră . 

• *

Copiii, dela şcoala din Sntu•Nou, au pus mână dela mftnă

ti au reparat singuri, gardul şi closetul dela şcoală . 
• 

• • 

La :,coala de b�eţi din Mttcin, elevii s'au organizat străje-
re1te. Fac exerciţii de gimnastic'! şi serbl\ri, cantă cantece atrâ
jereştl ol asculta orbeşte de şelii lor . 

•
•
•

Atentlune, Copil : 
ln ziua de 24 Malu, ora 10 dim.. va avea loc la şcoala 

No. I băeţl, concursul a:1ua/ al revistei noastre. lan parte la 
acest concurs, elevii cla:Jelor III şi I V din ora::,ul şi jud. 1 ulcea 
şi se vor da subiecte din Compunere, Aritmetică şi De:;en. 

lnscrlerlle SP fuc până in ziua concursului pe adresa : C. 
Petrache, rev. şc. - 1 ulcea.. Se vor acorda premii in : ccirfi. o• 
blecte de şcoală şi abo11a11umte la revi:;lă. 

PrBgdtlfHHi aşadar, din timp. 
* 

• • 

La moartea tnvăţătorului N. Balaban din Tulcea, elevii lui, 
cu sufletele sdrobitc de durere. l-au condus până la locul de 
odihna. Tot timpul au fost ·�t se ponte de liniştiţi, mergând pe 
strlzi tn cea mai trumoc1să ordine. Cu bani de ai lur, au cum
păr:it şi o coroa11:t, pe care au depus-o la rapătaiul scumpului 
lor lnvăţător. 

* 
* * 

Biblioteca pul>Ji f\ a copiilor, clin ornşul Tulcea c.. u peste 
650 de volume, t!Ste desr!Jisa in fi<'c,uc Sâmbata dela ora 4 în 
sus. Se dau caqi cu imprumut fara nicio taxă, numai elevilor 
care vin cu bilet scris tle d-nii inv�\atori. 

* 
• +

Am văzut şcolari. care nu ştiu să cante. Trăiască Regele, 
Tricolorul, Pe-al nostru steag şi alte cântece patriotice. 

Se poah! una 1...u asta 7 
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Obiceiuri de Paşti.-Coloratul ouălor. este un obiceiu 
care se păstrează dela cele mai vechi popoare, amintind 
sângele varsat de Mântuitorul. 

Legenda spune ca în timpul când Iisus a fost la 
Pilat pentru judecata. acesta a spus că nu-L poate 
condamna, nefiind vinovat. lnfuriati, Evreii au început 
să urle şi sa arunce cu pietre asupra Lui Iisus. Toate 
pietrele acelea însă, nu-L loveau ci cădeau la pământ 
înroşite, par'că, de ruşinea de a lovi în Fiul lui Du
mnezeu; iar după ce cădeau, se rostogoleau înapoi, 
catre cei ce le aruncau. ln amintirea lor, caci fugeau 
pe pământ ca nişte oua, se păstrează şi astăzi obiceiul 
de a se colora oule I 

Alte obiceiuri ? Se pune un ou roşu şi un ban 
într'o cană mare cu apă şi toti din casa se spală cu a
pa din ea. Cel care se spală la urmă. are dreptul să 
ia oul şi banul I Cu primele ouă roşii, ai casei se frea
că pe faţă, ca să fie roşii tot timpul anului. 

* 

Ce se mai crede ? Că în ziua de Paşte nu este
bine sa dormi că vine dracu şi-ţi fură Paştele ; Că e bine 
să mănân ·i prima data urzică verde, cn să ai noroc ; 
Că nu P bine sa ciocneşti cu oua albe, ca faci bube 
mari cât otJl .: că cine moare în ziua de Paşte merge 
in raiu şi însfârşit, ca cine citeşte revista n Copilul Do
brogean" şi o împrumută şi unui coleg al său, va reuşi 
şi-i va merge hine tot anul . 

• 

Pregătirea culorilor- Dacă fierbem la un loc: a-
gu•. laptele cucului, arin, brănduşă, ceapă. mesteacan 
fi rădacină de urzică, căpătăm culoarea galbena� 
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Daca fierbem coa1a de arţar, brusture, frunze şi 
coajA de stejar şi boabe de boz, căpătăm culoarea nea
grft. 

Roşul se obtine din frunzele de corn, măr acru şi 
coajă de măcieş, iar Verdele, din drobuşor sau laba 
matei, mac şi frunze de nuc. 

Toate acestea se fierb în vase smălţuite, de fontl, 
ori în oale de pământ. 

Oule se mai pot îngălbeni cu rădăcini de ghiocel 
sau frunze de ceapa, iar pentru a nu se şterge vopsea
ua, se pune şi putină piatră acră. 

* 

Cc1t ţine clocitul ouâlor la păsări: Struţul 42-49 zile; le-
blda 35-42 zile; vulturul 35 zile; păunul 30 zile; gasc� 28-30 
zile; curca şi bibilica 28 zile; roţa 26-30 zile. 

Prepeliţa. rnţa sălbatic�. corbul, cocostarcul, bufniţa, potar
nichea, cotofana. turturica şi gftina câte 21 de zile. 

Porumbelul 17-20 zile; sitarul 16-18 zile; ciocarlia ti mierla 
14-16 zile; vrabia 13-14 zile: canarul 13 zile şi randunkn 12.
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La şcoală: 
Profesorul-Cine li-a ajutat la tema aceasta Petricd 1
Petrlcd -Nimeni 
Profesorul-Nu spui adevarat .' Ţi-a ajutat fratele tdu 

dela liceu! 
Petricd -Nu mi-a ajutat D-le Profesor, a fdcut-o 

numai el pe toatd.
MIHAILOPOL N. ci. IV 

Cel mal bAtrân. 
-Aacultd. Ioane, n'ai putea sd-mi spui cine e omul

cel mal tn utlrstd din satul vostru ?
-Apoi de, nu mai e niciunul, că ăla care a fo,t.

Moş Nicolae ... a murit de anul trecut.

Ştie cli nu I se f"urli:
-Mo1ule, ctlnd ai de gdnd să te la�i de ciobdnlt ,

Cd doar cred că ai pesta 70 de ani I
-Apoi nici eu nu ştiu cdţi ani sd am, Domnule!

Cd de când sunt cioban, tmi numdr numai oile,
cd numai dint, e ele poate să-mi piard vreuna. Din
anii mel, 1tiu că n'are sa ia nimeni !

Stal ..... 
-Doi Ţigani s� iau la bdtae. Unul din ei ludnd-o

la fugd, c•lălalt se ia după el, strig<lndu-i: Stat
mdi, ce fugi, fir'ai al dracului, cd tot pun eu mtl
na pe tine. Dar ţiganul dinainte ti rd•punde fu
gind:

-Stai tu, că "upă tine nu fuge nimeni I
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Gândeşte-te 

şi desleagă şi tu un joc oO 

1) de Anghel D-tru ci. Vll-Hagilar
joc de silabet 
I 

I -, Dealul pc care a
---ir---!"-- fost n1 lignit Iisus

_ I O maimuţă 

,...,.!--_,_,I __ , Cc iese dela
------ rt\ndca 

2) de Scarlal Marin ci. VII-Ghecet

I I I j ] 
Paslirc de curte

f i I 

Gnsili la c,oito, 

Strigăm la capre 

Vocală 
3) Cocor Zi::mfir ci. Vll-R. Eli .iuetaffii L�- F.se, noaptea

I Munţi tn Europa 

I I ll�ipsc�te ăracul ....

1 I I I -! Caut sămânţa bună
4) de Vasilian I. Simion ci. I lic.

LJ _______________ I -□--
Care munte din lume se poate 

cric aici? 
5) de Uogace\' Maria ci. V -1 f.
Prima parte e la ţar,l, 
Cu el (;!'reutăţi se rnră. 
Partea doua, la plecare, 
E tn loc de .salutare". 
Iar a treia, cum s'ar spune 
Se mai chiamă şi pronume. 
Toate trei de le uniţi 
Şir de munţi o să gasiti. 

6) de Topciu Virgil ci. JII 1 b,
a) Copac

b) Oameni mulţi
c) Zapada

d) Oraş în Muntenia

e) Fiica lui Tata
f) Tarat

• • g) Oraş ln Moldova
7) de Buzoianu N. ci. VI-Peclneaga

P"""l'-,--,.-
Capitală în Europl 

E pisc op 
Rtlu tn Europa

_J Cămaşa naţionala

Consoană 
8) cte m1ceanu Dan ci. 111-Macln

• • Nume scump
• Aşa să fie• fn rugaclune

Copilaşii sunt .... 
Copac din pădure 

9) de Radu Emilia ci. II pr.
Soţia lui tata 
La cusut 
Creşte pe rug 
�Dumnezeu·, la Turci 
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Cine n'a putut deslega singur jocurile din No. 2, 
să caute aici : 

No. 1 =lin cismar s'a lăi el la mână I 
No. 2=Plug-ttr (P-,ugtlr) 
No. 3=1od. 
No. 4= Omul aruncă cu pieire şi mftimula cu mere. 
/'\Jo. 5= Luni, una, na şl i. 
No. 6=Tu-lo-va, lo-ci-sP. şi va -st:> -lt:>. 
No. 7=1nvată la tinerele, să ti fie bine ta bătrănete 
No. 8=Rândul I. 23, 17, 3. 12. 10. Rând li. 18, 2 

20, 4, 21. Rând iii. 1, 19, 20, 20, 5. Rând IV. 13, 8, 
15, 6, 23, şi Rând V. 10, 19, 7. 23, 6. 
latei ce ne scrie eleva Cazacu A/aria, câ�ti_qăfoareu 

premiului pentru dl'sleg<1ri <le jocuri, pe anul 1935. 

Domnule Revizor, 

Vă mulţumesc din toată inima pentru
premiul ce mi-nţi dat din partea revis
tei ,,Copilul DobrO_:.!f'aFt» pe anul 1935. 
Eu aşi '\ oi c:1 sa dtesc mereu această 
frumoas� revistă. Jr care nu mă mai 
pot despărţi ca de un sr11mp şi bun to
varăş şi mă voiu lupta şi anul acesta 
cu colegii, ca să mai pot l:.rn odată 
premiu. 

Cazacu Maria. 

Com. Sf. Gheorghe 

Dăm mai 10s şi numele deslegăforilor din 
numărul trecut: 

7oale Jocuri/e-Burghelea V. ci. III No. J b. 
7 Jocuri-Bouroş Victoria No. 2 f. Anghel Dumitru cî. VII 

Hagilar. P1-=-tr11lesn'. Nic. ci. V-Somova, G. inu.şă lun ci. V-Reg. 
Elisa beta. Uuga Au relia c I. Vi corn pi. 4 f. 

(i Jocuri -Laura Munteanu 2 f. Chiriţă Elena V 2 f. Costea 
Vasi V 2 L Topciu D. Virgil şi Popescu Adrian 1 l>. Victor Tu
rovschi III. 1 b. Pistol Domnica V D-ţul de jos, Virgil I. Cârnu III 
Casimcea, Suliman Şuchirie V. 4 f. Pandele Marioara V 4 f. 
Draganof Vasilica VI, Bogaciev Maria V. şi Simionof Ioana V. 
toate uela �c-. No. 4 de fete, Iordăchescu Elena Aglaia IV Prin
cipele Nicolae. 

5 Jocuri--Cojocarenco Val. V 2 f. Duduţă V. IV Isaccea. 
4 Jocuri-Stavru Spiru, Nicolescu Nicolae şi Kleimberg 

Ilie toţi din c:l. II Isaccea. Velicu Alexandrina lV 2 f. Cutarof Şt. 
Vll Hagilar, Matara Vasile V Turcoaia. 

:-J Jucuri-Calciu Donea IV 2 f. Nicolae Ilie şi Craiu Gh. III 
f!eg. Elisabeta, Bucur Cristina şi Bucur Ana V Reg. Elisabeta. 

2 Jocuri-Iancu Ion. Podaru Ion şi Dobre B. toţi din Turcoaia. 
I Juc-Paulică Barbăneagră el I lsac;cea. Biblioteca Județeană  „Ioan N. Roman” Constanța
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