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JOCURILE INTELIGENŢEI 
 

Există oameni ale căror destine s-au conturat și împlinit după voința 
de care au dat dovadă să fie biruitori și să se impună în fața celor din jur. 

Un astfel de om este și profesorul de matematică Octavian Dumitriu 
din Vălenii Vasluiului. 

După pensionare, Octavian Dumitriu s-a dedicat scrisului și astfel, în 
anul 2012, îi apare la Editura PIM, din Iași, volumul autobiografic „Destinul 
unui învingător”, iar în 2013, la aceeași editură, ediția a II-a, revăzută și 
adăugită. 

După apariția cărții am consemnat în revista „Labirint”, an. IV, nr. 
22, 2012, p. 6: „În cele peste trei sute de pagini autorul descrie propriul 
destin, biruința sa asupra bolii – hemofilia –, pasiunile: matematica, 
rebusul, apicultura, fotografia, sunt pagini emoționante despre cei dragi și 
ne oferă, în final, un album de familie.” 

Următoarea carte a profesorului a fost „Monografia comunei Văleni”, un op de 600 de pagini. 
Cartea profesorului-rebusist pe care o prezint în această pagină, apărută la Editura "Sfera", din 

Bârlad, la finele anului 2017, după cum ne spune și titlul, este împărțită în două mari capitole. Primul, 
de aproape 200 de pagini, oferă cititorului probleme ușoare din acest obiect mult controversat de 
unii, și mult apreciat de alții, numai că de data aceasta matematica este… distractivă. Autorul, care 
nu a uitat că a fost dascăl miilor de elevi, vine cu metode noi de predare, în așa fel încât această 
știință să fie accesibilă pentru toți cei ce vor răsfoi cartea.  

Știe să îmbine latura științifică, să fie înțeles, glumește din când în când, oferă probleme și 
exerciții cu capcane și ne „uimește” cu unele date de „culise”din viața matematicienilor din toate 
perioadele omenirii. 

Aceste “istorii” ale matematicii și a celor care au slujit-o 
trezește interesul, așa cum am pățit și eu, lectorul cărții, care 
am fost foarte interesat de noutățile pe care le-am aflat. 

Autorul „se joacă” logic cu cifrele pe care le adună, le 
împarte etc. trezind curiozitatea cititorului. Ne oferă mostre 
foarte simple, ușor de descifrat numai cu indicațiile date. Astfel, 
aflăm istoria lui zero și a lui 7, a șahului, legături strânse între 
geometrie și… albine, despre mașinile de calcul, unele 
„scamatorii”, sudoku, și ce e merituos în tot ce a demonstrat 
profesorul de matematică la catedră a fost – părerea mea – 
crearea la Școala din Văleni a „Clubului Matematicienilor Veseli”. 

Partea a II-a a cărții este dedicată unei alte pasiuni a 
autorului, rebusul, în aproape 250 de pagini. Și cum nici eu nu 
sunt departe de această pasiune, mi-a venit foarte ușor să 
descifrez „tainele” ascunse în pătrățelele albe ale grilelor, care, 
să recunoaștem, nu sunt puține. Pe Octavian Gh. Dumitriu, ca 
rebusist, îl cunosc, vorba expresiei, de-o viață! Împreună am 
colaborat, am vernisat două expoziții rebusiste, am participat la 
Consfătuirea națională de la Fălticeni… și colaborăm acum la 
cartea sa: AUTOR și LECTOR. 

Această parte e un regal rebusist: conține careuri tematice, careuri surpriză, careuri de definiții 
și... câțiva invitați de marcă, rebusiști, prietenii săi, în special bârlădenii: Lucian Stăncescu, Dorin 
Prodan, Ionel Şerban, Florian Pricop, Corneliu Florenţa, Dumitru David, Bogdan Artene, Costică Ispir, 
Costel Filiuţă şi subsemnatul. 

Profesorul nu i-a uitat nici pe epigramiștii – prieteni, cărora le-a oferit spațiu generos pentru 
creațiile lor. M-am bucurat când l-am regăsit pe Titi Manea, fostul meu elev, dar şi pe Ioan 
Toderaşcu. 

Cartea se încheie cu dezlegările careurilor, absolut necesare. 
Octavian Dumitriu ne-a dăruit o bucurie normală, pe care cine vrea o lecturează cu creionul, 

radiera și cu o/un foaie/caiet de aritmetică în față. 
 

Serghei Coloșenco 
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Jalea 
 

Cresc umbre cu duiumul în livadă 

Şi-o jale uriaşă-mi creşte-n piept! 

O jale-adâncă mă cuprinde, 

Dar inima mi-a izbucnit deodat′ 

Într-o ciudată, neîmpăcată jale 

Atunci, când, ca un oaspe-ntârziat, 

Am pus picioru-n pragul casei tale. 

De-atâta jale mută 

a plâns până şi floarea de cucută. 

Mi-aş sfărâma viaţa-n jalea cea cumplită 

Şi de durere n-aş putea muri. 
 

Versuri din lirica lui Radu Stanca, Lucian Blaga,  

Nina Cassian, Vladimir Streinu, Mihai Eminescu 

J 
 

Această literă nu are un istoric prea fericit.  

Aceiaşi făcători de la litera i, după ce au luat lemnul 

ţăranului şi au făcut din el literele i şi î, din greşeală au 

tras lemnul lângă focul pe care-l făcuseră pentru a pune 

de mămăligă. Bietul lemn s-a încovoiat la capul de jos. 

Cel care ştia să mestece mămăliga şi care era şi mai 

deştept dintre ei a strigat: 

- Hai să facem j din lemnul acesta îndoit. 

Şi, aşa a apărut litera J pe pământ. 

 
Nicuţă Tănase, Carte de explicare a viselor, Editura Albatros, Bucureşti, 1975. 

Jelanie 
 

Jeni, jevruţa Joiţii, 
Jeluieşte jupîniţii: 
- Jinduiesc jupon, jambiere, 
Joben, jerseu, juvaiere! 
Jur, jacheta-i jupuită, 
Jigodia-i… jerpelită! 
- Jart! Jogodie! 
Jindui jordie!? 
 

…Joiţa joarda jonglează, 
Joarda Joiţii… jenează! 

 

Mircea IORDACHE, Bucureşti 
____________________ 

„Rebus”, nr. 13 (577), 1 iulie 1981 

J 
 

A fost o variantă a literei i, introdusă relativ târziu în limba 
latină, abia în Evul Mediu. După cum atestă denumirea ei italiană i 
lunga, ea se datora obiceiului de a lungi vocala iniţială i în 
cuvintele latineşti de tipul Jupiter. În alfabetul englez, de pildă, a 
fost introdusă abia în secolul XVII. În limba română desemnează o 
consoană sonoră (jar, jur, şarjă), asociindu-se cu stări tensionale, 
concentrări şi izbucniri energetice sau sentimente de oprimare şi 
dominare (a jura, a jubila, pojar, pajură), sau cu sentimente de 
oprimare şi dominare (jug, a jecmăni, jaf, a jupui etc.). Este 
sunetul culorii roşii, agresive, în zodiac îi corespunde Leul şi 
Scorpionul. 

 

Apud: Ivan Evseev, Dicţionar de simboluri, Editura VOX, Bucureşti, 2007. 

 

J e jordia ce cade 

pe spinarea unui cal 

care-l duce din cetate 

pe viteazul Decebal. 

 

Mergi sub steag de oşti, viteze 

şi sub fum de bătălii, 

nimeni să nu cuteze 

să ne calce pe moşii! 

JOCUL CU JUPÂN COTOI 
 

Jocul se joacă aşa: se ia o mică javră de pisoi, cu coada-
jordie, cu gheare de jar şi cu ochii numai pe jumătate deschişi. 
Javra cea jalnică e la început de jucărie, mai apoi devine Jupân 
Cotoi, stăpân peste tot ce-l înconjoară, jur-împrejur. 

Jigodia judecă jalbe şi dă pedepse, jefuieşte cămările (papă 
jumările) şi jinduieşte jambonul din cui. 

Când doarme, sforăie de parcă ar trage la jug. 
Când doarme, e iarăşi de jucărie… 

 
Nichita Stănescu, Carte de citire, carte de iubire, 1980. 

 

JUMĂTATEA PLINĂ 
 

-Bă, vecina noastră a intrat în boală. 

Umblă prin ogradă jumătate goală! 

-În această treabă doar tu eşti de vină 

Că nu iei în calcul jumătatea plină! 

JOI 
(Triverb: 2, 2, 5) 

 
 

 

 

 
 

JOCURIPOPULARE 
(Monoverb: 2-9) 

 

 

 

 

Aurel DOBOŞAN, Lugoj 
J 
 

Jucau alba-neagra: el făcea nopţi 
albe, iar ea îi făcea zile negre. 

 

Jur că n-am să-i înjur pe cei din jur, 
care se jură că nu mă înjură. 

JOC DE DOI 

(Metagramă: XXOXXXXXX) 
 

Drum lung. Până departe cale... 

De-abia acum începe greul - 

Dai leul că să-l schimbi cu seul 

Și-ai timpul vieții conjugale. 

(Palindrom: 5 litere) 
 

Rezultat de eșec dat 
Ce, luat frumos de coadă, 
Dă un dans frumos, ritmat, 
Văzut la țară, - n ogradă. 

 

Gheorghe NICULESCU, Uricani 

 

Gheorghe ENĂCHESCU, Botoșani 
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J 
 

ORIZONTAL: 1)Pălărie bărbătească, cilindrică ●Vătrai pentru jar 

(reg.). 2)Duză ●Golf în Africa de Est. 3)Se ocupă cu întreţinerea şi 

repararea maşinilor. 4)Matematician japonez (sec. XVIII) ●Ieşirea din 

Blaj! 5)Adjectiv (abr.) ●Aşchii de lemn (var.). 6)Estul Gorjului! ●Eu, în 

Franţa ●Oraşul Adjud, de odinioară. 7)Specie de narcisă, cu flori 

galbene ●Localitate în Liban. 8)A renega public o doctrină ●„Vest”, în 

toponimia japoneză. 9)Cap în Jamaica! ●Temă, subiect (înv.). 

10)Activitatea gospodinei ●Filolog german (1813-1869). 11)„Australian 

Veterinary Journal” (siglă) ●Amplificator de joasă frecvenţă (abr.) 

●Izvoarele Jiului! 

VERTICAL: 1)Animal feroce din America de Sud ●Arpagic (reg.). 

2)Lac de unghii ●Poetul kazah Djambul (1846-1945). 3)Îndesatul 

balastului sub traversele unei căi ferate ●Jean Jelescu ●Nicolae Jianu. 

4)Nivel la bloc ●Împărat francez (sec V). 5)Cureluşele cu care se leagă 

opincile de picior (var.) ●A colora buzele. 6)A râma vorbind despre 

porci (reg.) ●Aeroport din Australia (cod). 7)Judeţ în Transilvania 

●„European Jazz Federation” (siglă). 8)Fluidul care ţâşneşte cu presiune ●A potrivi un 

obiect de îmbrăcăminte pe corp. 9)Stau în lojă! ●A ţine post complet ●Horia Jora. 

10)Judeţ în Oltenia ●Sat în judeţul Braşov. 
 

Dicţionar: AJO, JAHN, AJMA, JIMA, DAJ.  
 
  

ORIZONTAL: 1)Distrugere a gărgăriţelor 

care trăiesc în florile de măr. 2)Pătlăgică 

murată ●Dezordine. 3)Părinte (dim.) ●Depresiune alungită, 

modelată prin acţiunea vântului între dune. 4)Referitor la stupărit 

●Ţesătură de mătase, cu firul în diagonală, întrebuinţată pentru 

căptuşeli. 5)Un tip delicat ●Codul unui aeroport din Irlanda. 

6)Apărut (pop.) ●Ameţeală. 7)Păsări de munte cu penele cafenii 

stropite cu alb ●Alfa şi Omega. 8)Trei roman ●Supraimprimare. 

9)Susţinătorii din vie ●Suprafaţă brută sau prelucrată a pietrelor 

unei zidării. 10)Vine de la Ion ●Amestec. 

VERTICAL: 1)Maimuţă cu nările apropiate şi cu coada scurtă 

(masc.). 2)Îmbogăţiri. 3)Lucru contrafăcut. 4)Zăpăcită ●Împreună. 

5)Fructul coniferelor ●Înţelepţi străvechi, autori de imnuri. 6)Sunt la 

modă! ●Mod de a da umbre unui desen, cu tuş diluat sau cu o 

culoare de apă. 7)Navă destinată marilor călătorii pe mare, în Evul 

Mediu ●Pe tine ●Curbe! 8)Localitate în Bulgaria ●Fel de mâncare. 9)Grandioasă (var.). 10)Nume masculin 

●Fiord în Norvegia. 11)Picaj de sus în jos! 
 

Dicţionar: SEJ, RSI, NEF, RBE, ORES, RAN.  
Careuri de Octavian DUMITRIU, Văleni, Vaslui 

 

ORIZONTAL: 1)Fugă… sănătoasă ●Le suceşte, le învârteşte! 

2)Dată pe mâna femeilor ●Femeie la locul ei. 3)Echipamente de bob 

●Proptesc gardul (sic!). 4)Bară care-şi are rostul în construcţii 

●Scăpat de sub control. 5)Adus la mine… 6)Culoare de mobilă ●Cea 

mai scurtă zi. 7)Ursul dus la pescuit! ●Coadă la pepeni ●Ram tăiat din 

măr! 8)Adus la forma iniţială. 9)Probă de baraj ●Sala motoarelor (pl.). 

10)Casă de ajutor ●Tineri la arme (od.; sg.). 

VERTICAL: 1)Delicatesă pentru copii ●A petrece într-o veselie. 

2)Curăţă cuptorul de spuză ●Cere un pic de ajutor, chiar mai multe. 

3)Prime de asigurare ●Închise în lagăr! 4)Se ţin în tije! ●Televiziunea 

Moldova (siglă). 5)Suspendaţi! ●Una cu un băiat din Lugoj! ●Imobilizat 

la pat. 6)Se livrează la tub ●Lovit în amorul propriu. 7)Provoacă gripa 

aviară (pl.) ●Boala pieilor roşii. 8)PAPA de la Roma (pl.) ●Degajat 

printr-o lovitură liberă. 9)E de dreapta ●Merge la pescuit cu sacul. 

10)Neangajat la serviciu ●Uscături de prin pădure (sg.). 
 

Aurel DOBOŞAN, Lugoj 
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JOIA MARE 
 

ORIZONTAL: 1)Cronicar francez, prieten şi slujitor credincios al lui 

Ludovic IX, pe care l-a însoţit în cruciada din 1248 (Jean). 2)Alt nume 

dat zeului Jupiter (pop.) ●Prieten. 3)Făptură imaginară, cu chip de 

femeie respingătoare (pop.). 4)Numele unui dans popular ●În cerc! 5)Zi 

●Pălămide de baltă. 6)Comună ilfoveană, pe Dâmboviţa ●Linx. 

7)Călăreţ din SUA (Norman) ●Ou de peşte. 8)Numele de alint al Zoei 

Trahanache din piesa „O scrisoare pierdută”, de I.L. Caragiale. 

9)Mulţumiţi (reg.) ●Vine de la Nicolae. 

VERTICAL: 1)Junici! 2)Goluri! 3)Înscrişi! 4)Prefix pentru „filament” 

●Diplomat, inginer şi general francez (1733-1793). 5)Bivolul de 

Celebes ●Cămăşi rustice. 6)Sat în judeţul Covasna ●Pană de lemn. 

7)Constelaţia „Leul Mic” (abr.) ●Laţ. 8)Referitor la scris. 9)Stârpirea câinilor vagabonzi. 
 

Dicţionar: NEMA, TOTT, ANOA, LMI. 

 

▪ Joia-mare – Joia din săptămâna patimilor; 

▪ Joia nepomenită – întâia şi a opta joi după Paști; 

▪ Joia iepelor: a) a cincea zi după Dumineca lăsatului de brânză; 

b) a opta joi, după Paști; 

▪ Joia furnicilor – joia din săptămâna brânzei; 

▪ Joia verde – a noua joi după Paști; 

▪ Joi după Paști – niciodată; 

▪ De joi până mai apoi – în scurt timp. 
 

APUD: I.-A. Candrea, Dicţionarul limbii române din trecut şi de astăzi, Cartea românească, Bucureşti, 1931 
 

XXX 
 

„Joia e zi slobodă pentru orişice: e zi bună să tai vite, să mănânci, să dai de pomană, să faci nuntă. Joia-

i pentru dragoste.” 
 

Elena Niculiţă-Voronca, Datinile şi credinţele poporului român 
 

XXX 
 

„Numai cheful e bun joia, şi peţitul, şi logodnele, şi nunţile, şi ospeţele. Cine-o ştie altfel, altfel s-o spuie, 

şi cine-o zice căn-am dreptate, să dea Joimăriţa peste el”. 
 

George Coşbuc, Elementele literaturii populare 
 

XXX 
 

„La românii ardeleni şi la cei din Bucovina şi Regat, cele mai generale sărbători pentru trăsnet sunt joile 

dintre Paşti şi Rusalii; în aceste zile femeile nu cos haine.” 
 

Traian Gherman, Meteorologie populară 
 

 
 

 J... 
 

ORIZONTAL: 1)Jafuri ●Jupâneasa stolnicului Datco, fiica lui 

Mircea Ciobanul. 2)Juridice ●Judeţ în vestul ţării. 3)Javel 

pentru spălat ●Justificare. 4)Jalnic. 5)Jos, vorbind de voce 

●Jalnice, în final! ●Joc popular. 6)Juna din dreapta! ●Jaluzea. 

7)Jerseu pe talie! ●Jumătate de schi! ●Jur împrejurul ţarcului. 

8)Jneapăn ●Jumătatea redusă! 9)Jucător de rugbi ●Jumătatea 

tonei! 10)Jălbar din trecut ●Judecăţi. 

VERTICAL: 1)Jeluiri. 2)Jalon ●Jind (fig.). 3)Joc popular jucat 

de bărbaţi ●Junele din Banat. 4)Jumătăţi de zale! ●Jirov în 

Sud! ●Jigniri. 5)Jovial ●Japonez. 6)Jurnalul ce a apărut la 

Bucureşti, la 16 nov. 1885 ●Janta din mijloc! 7)Junghiuri 

●Jigoreni, aproape de centru! 8)Japonia şi Jamaica ●Jos, 

pleosc! ●Jumări pe terminate! 9)Jalon. 10)Jumătate de nartex! 

●Jaluzele. 11)Justeţe ●Jumătatea lui patru. 
 

Dicţionar: AVĂ, ANT, NAR.  
Pagină de Serghei COLOŞENCO, Bârlad 
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JIUL 
 

ORIZONTAL: 1)Masiv muntos din Carpaţii Meridionali, 

cuprins între depresiunile Petroşani, Haţegului şi defileul 

Jiului, de unde izvorăşte Jiul de Est, râu ce se uneşte cu Jiul 

de Vest la Livezeni●Dans popular românesc răspândit în 

Valea Jiului. 2)Iubitul Ecaterinei Teodoroiu, „Eroina de la Jiu”, 

cu care luptă împreună pe front (Gheorghe)●Sectorul zoo 

întâlnit în munţii străbătuţi de apele Jiului. 3)„By-pass 

coronarian” (abr. med.)●Trecătoare în Carpaţii Meridionali, 

pe Valea Jiului, la 513 m. alt., face legătura între depresiunea 

Petroşani şi Oltenia.4)La soroc!●Regizorul filmului „Ecaterina 

Teodoroiu” în care eroina este grav rănită în luptele de la 

Filiaşi, fiind decorată cu „Virtutea militară” (Dinu)●La Motru! 

5)Luptătorii din oastea lui Tudor Vladimirescu, ce s-au 

adunat în ianuarie 1821, în „Ţinutul Jiului de sus, de pe 

Câmpia Padeşului”, ca să elibereze de cârjahi şi adalâi 

nordul Gorjului●Băutură răcoritoare. 6)La Vădeni!●Fratele Jiului dintr-o legendă populară, fiii unui rege din 

Carpaţii Răsăriteni ●Râu în Rusia. 7)Alamă cu mult cositor●Preşedintele Societăţii umoriştilor gorjeni, cu sediul 

la Târgu-Jiu (Nicu). 8)”Internaţional Alliance of Equestrian Journalists” (siglă)●Peştii care rămân pe malul 

apelor, când le scade mult nivelul. 9)Gilort, la cota 125! ●Păsările sălbatice ce-şi „fâlfâie aripile greoaie pe 

deasupra apei”, în capitolul „Gura Jiului. Bechetul. Celeiul”, din „România pitorească” a lui Al. Vlahuţă (sg.). 

10)Lacuri de..., din lunca Jiului, dintre Târgu Jiu şi Bumbeşti-Jiu, amenajate în scopuri hidroenergetice şi de 

purificare a apelor●Ion Minulescu. 11)Dealul (alt. max. 421 m) din platforma Jiului, pe unde râul curge prin 

vest●Râul ce izvorăşte din Munţii Vâlcanului, afluent al Jiului. 12)Interpreta Ecaterinei Teodoroiu din filmul 

„Eroina de la Jiu” (Felicia), regizat de Ion Niculescu-Brună, în 1930●Locul unde Jiul „se prăbuşeşte în 

săritoare”, şi de aici „părăsindu-şi vechea albie potmolită de nisip, îşi sapă alta nouă până-n faţa ostrovului 

Copaniţa, unde intră şi se mistuie în valurile tulburi ale Dunării”, este descrierea lui Al. Vlahuţă în „România 

pitorească”. 

VERTICAL: 1)Insulă la vărsarea Jiului în Dunăre. 2)Râul ce izvorăşte din 

Dealul Cărbuneştilor (99 km), afluent stânga al Jiului●Codul aeroportului 

Canberra, din Australia. 3)Numele dac al Jiului●Lacul de la Rovinari, de pe 

Jiu. 4)La poalele Parângului!●Judeţul în care pătrund apele Jiului 

vărsându-se în Dunăre, nu departe de Bechet●La Tismana! 5)Novaci, 

nord!●Construcţie specifică Văii Jiului şi, în special, Gorjului ●Cea mai 

veche dintre marile glaciaţii cuaternare. 6)Alt afluent al Jiului, ce trece prin 

Novaci●Numele gotic al Jiului. 7)Aici, acolo (sg.) ●Construcţia hidrografică 

de la Rovinari, pe Jiu, pentru a reţine apa şi a preîntâmpina inundaţiile. 8)În 

Jieţ!●Intrarea în Uricani!●Esenţă de brazi!9)Clucerul Sâmboteanu, 

ispravnic al judeţului Gorj (sec. 18), a construit în Târgu Jiu cişmeaua ce-i 

poartă numele●Aurelia alintată. 10)Prefix pentru păsări●Izbucurile din 

această localitate, cheile de la Runcu şi Sohodol ş.a. sunt câteva obiective 

turistice din defileul Jiului●Livezeni, 43!11)Fratele Ecaterinei Teodoroiu, 

căzut în luptele de la Jiu, din octombrie 1916●Arbore răşinos.12)Rolul 

interpretat de Elvira Godeanu (n. Târgu Jiu, 13 mai 1904), în filmul 

„Ciuleandra” (1930)●Unul din coautorii cărţii „Judeţul Gorj” (Ion). 
 

Dicţionar: CABG, UHRA, JAI, CBR, GUNZ, UACI.  
 

 

Pagină de Serghei COLOŞENCO, Bârlad 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1             

2             

3             

4             

5             

6             

7             

8             

9             

10             

11             

12             

(Metagramă anagramată: 
XXBXXXXX-XXVXXXXX) 

 
 
 
 
 
 

 

 
(Dublu scart anagramat: 

AXXXAXXX) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(Metagramă anagramată: 
XXXXŞXXX-XXXXX XXU) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 J D E L D I 

I L E U E L V 

U S I V T, E N 

T, J E S Z E I 

Pornind din caseta indicată de 

săgeată şi urmând un anumit traseu, 

veţi afla cele două izvoare ale Jiului şi 

locul lor de întâlnire: 4, 2, 3; 4, 2, 4; 8. 
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JUDEŢENE 
 

Coloanele rasterate: Judeţe din Crişana (O) şi din 

sud-vestul ţării (V). 

Orizontal: Oraşe din judeţele: Neamţ, Bihor, 

Dâmboviţa, Mureş, Caraş-Severin, Brăila, Gorj şi Bihor. 

De la 1-4, 5-9 şi 10-14:Două judeţe din Moldova şi 

unul din Transilvania. 

De la 15-20:Oraş în judeţul Tulcea. 

De la 21-26:Numele a două sate din judeţele Cluj şi 

Sălaj. 

De la 27-31:Munte în judeţul Argeş. 

32:Centrul judeţului Vrancea! 
 

 

ORIZONTAL: 1)Judeţ în vestul ţării. 2)Refren în 

versurile rostite cu ocazia nunţilor ţărăneşti din 

Moldova.3)Misionar şi benedictin spaniol, care l-a 

însoţit pe Cristofor Columb în timpul celei de-a doua 

călătorii în America, din 1493.4)Judeţ din centrul 

ţării. 

VERTICAL: 1)Suceava, nord! 2) Judeţ în 

Transilvania. 3)Nume masculin spaniol.4)A sufla lin, 

vorbind despre vânt.5)Judeţ în Oltenia. 

De la 1-4:Oraş în judeţul Alba. 
 

 

JUDEŢE 
 

ORIZONTAL: 1)Judeţul Sibiu, auto... ●Judeţul cel mai nordic. 

2)Cinci sate din judeţele Arad, Buzău, Gorj, Olt şi Prahova●Două 

sate din Argeş şi Olt. 3)Oraş dâmboviţean●Bihor, vest! 

●Maramureş din vest spre est!4)JUDEŢ●Graniţele 

Mehedinţilor!5)ATÂT DE FRAGEDĂ ●Sat în Bihor. 6)Scos din 

necaz●Atac. 7)A studia în cercetare●Sunet din SIMFONIA 

PASTORALĂ. 8)Nu e predispus pentru afecţiune●Vechiul nume 

al oraşului Chengde (China).9)Oraş în judeţul Suceava ●Resort. 

10)Serviciu stradal.11)JUDEŢ. 

VERTICAL: 1)Caută prin şifonier...●JUDEŢ. 2)Suport pentru 

oale●Date să facă un serviciu. 3)Paşte în 

Dobrogea●GARANTAT 100%. 4)Albeşte părul●Le stau alături 

(fem.). 5)Însoţitoarele MIOAREI●Cuvântul plugarului 

●Îndepărtează un dobitoc. 6)JUDEŢ●Mrene scoate 

moşul!7)CURSĂ SPECIALĂ a pescarilor●Vreme la BOTOŞANI! ●Îndulcitor de fructe pe bază de 

reţetă.8)Centru în CARAŞ-SEVERIN!●JUDEŢ ●IALOMIŢA, sud!9)Administraţie (abr.)●NEAMŢ, auto ●Lac în 

Scoţia. 10)JUDEŢ●Aici se macină pentru o bucată de pâine (pl.). 11)DOUĂ JUDEŢE. 
 
Dicţionar: ÎRA, JEOL, EARN. 
 

Jocuri de Mihail BURCEAG (careu), Serghei COLOŞENCO (fantezii), Dumitru DAVID (enigme) 

25 24  28 32 

26 31  15 23 

     

21 4  29 1 

17 16  11 3 

20 19  27 2 

18 6  7 8 

10 22  12 9 

5 13  30 14 

JUDEŢUL ARGEŞ 
(Monoverb anagramat: 6, 1 = 7) 

 
 
 
 
 

 

JUDEŢUL OLT 
(Monoverb: 5 - 7) 

 

 
 
 
 
 
 

JUDEŢE 
(Biverb reflexiv: 6; 8) 

 
 
 
 
 
 
 

 1 2 3 4 5 

1      

2   1 4  

3   3 2  

4      

 
(Triverb: 5; 4; 5) 

 

 

 1 2 3 4 5 

1      

2      

3      

4      

10      

ORIZONTAL şi VERTICAL: 
1)Ţinutul judeţului Timiş. 2)Oraş 

în judeţul Caraş-Severin. 

3)Localitate în judeţul Cluj. 

4)Eroina comediei „Gaiţele”, de 

Al. Kiriţescu, ce aminteşte de 

moşia Galiciuica din judeţul Dolj. 

5)Sat în judeţul Bihor. 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1            

2            

3            

4            

5            

6            

7            

8            

9            

10            

11            
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 JAR 
Liviu Rebreanu 

 
ORIZONTAL: 1)Soţia lui Nae Popescu, 
mama Didinei, soacra lui Alexandru 
Rosmarin şi bunica lui Mircea, a Lianei şi a 
lui Bebe care în timpul războiului „a rămas 
singură să-şi păzească şi casa, şi bruma de 
avere ce se mai agonisise” ●Locul unde 
Mircea cu Nina, Gavrilescu cu Angela şi alţii 
au plecat în vacanţă, la Mangalia, Liana 
stând acasă gândindu-se în linişte la Victor 
Dandu, dus la Focşani, la părinţi. 2)Cuprins 
de flamă! ●Numele dat Floarei de către 

familia Rosmarin, servitoarea venită la Bucureşti de prin părţile 
Sibiului de a strânge bani pentru familia ei ●Ape! 3)Ziaristul de 
la „Fulgerul” care „scrie mereu articole în pagina întâi şi face şi literatură… E un băiat foarte simpatic” (Remus) 
●Numărul de zile rămase până la 11 iulie când Victor Dandu urma să plece în concediu, la Focşani, acasă, 
pentru că „părinţii vor să-l aibă între ei”, în realitate acesta pleacă la mare fără Liana, însă cu Angela, noua lui 
cucerire. 4)Piesă de Karel Čapek ●„Cuvântul rămas ca un stilet în rană”, rostit de Liana după ce Victor Dandu 
i-a spus că nu o mai iubeşte ●Lipsit de transparenţă. 5)Pană de despicat lemne ●Comun la Didina! ●Asociaţia 
Filateliştilor din România (siglă). 6)Arma din care făcea parte locotenentul Victor Dandu, musafirul neinvitat la 
sindrofia Lianei, cel care-i cucereşte inima fetei şi din cauza căruia se sinucide (pl.) ●Exclamaţie care exprimă 
durere sau regret. 7)Stau în radă! ●Răposatul Popescu, „om harnic, încăpăţânat şi autoritar, cel care a clădit 
casa pe terenul şi din zestrea bunicii”, soţul Frusinii. 8)Soţia contabilului Anghel Buta, „maestră de rufărie la 
şcoala profesională”, care-l dispreţuia pe soţ „şi-l ţinea sub papuc pentru că avea leafă mai mică decât ea”, era 
o fire „romantică, iubea versurile şi visa să fie iubită de un poet” la cei cincizeci de ani ai săi ●Rasă de câini de 
talie mare. 9)Fiica lui Alexandru şi a Didinei Rosmarin, „studentă eminentă, numai bile albe, peste un an va 
avea şi licenţa în buzunar”, „vrea o profesiune, banul ei din munca ei, să poată fi totdeauna independentă, chiar 
de s-ar mărita”, eroina romanului care, în final, se va sinucide din cauza iubirii neîmpărtăşite de Victor Dandu 
●Fiica „subdirectorului personalului în Ministerul Finanţelor” Gavrilescu, pe care Liana „o simpatiza mai puţin, 
considerând-o foarte ipocrită”, îi va lua locul în inima locotenentului de aviaţie Victor Dandu. 10)Primele ocazii! 
●Directorul general din Ministerul Finanţelor care „fusese numit de curând directorul mişcării fondurilor”, om cu 
diplome şi noroc, „se îmbrăca cochet”, îi plăceau femeile şi din pricina lor „a rămas burlac”, „păstra o elasticitate 
în ţinută care-i dădea o înfăţişare de cuceritor profesional”, îi place de Liana şi şi-ar dori-o soţie (Constantin). 
11)Lemnul din care a fost făcut patul dublu din dormitorul de deasupra pivniţei „vechi, solid”, care „venea cu 
căpătâiul la zidul dinspre scară şi cu picioarele spre ferestrele ce priveau în curte” ●Fetele care „veneau 
aproape săptămânal” la Liana şi care „vorbeau, dansau după gramofon, se mulţumeau cu un ceai, prăjituri, 
dulceaţă, ce se găsea” (sg.). 
VERTICAL: 1)Buchetul de liliac alb trimis de Victor Dandu Lianei, după sindrofie, îi făcu fetei o aşa încântare 
de „i se aprinsese pe faţă un surâs de fericire” ●Camera în care Liana l-a primit pe Victor Dandu, unde era 
cald, iar „lumina cenuşie a începutului de înserare rotunjea şi înmuia lucrurile”. 2)Văduva avocatului Gotcu, fost 
senator, care „acum trăia într-o odăiţă cu antreu, în vecini, în mare mizerie”, este o bună prietenă a familiei 
Rosmarin şi nelipsită de la orice petrecere dată de aceasta ●Gheorghe alintat. 3)Glumele lui Gavrilescu 
înviorau atmosfera de la nunta lui Mircea cu Nina, mai ales că „el râdea mai tare ca toţi” ●Anotimpul descris de 
Liviu Rebreanu în capitolele Iunie, Iulie şi August. 4)Unica fată a familiei Popescu, soţia lui Alexandru Rosmarin 
şi mama lui Mircea, a Lianei şi a lui Bebe. 5)Ţară europeană unde au plecat, la Veneţia, în luna de miere, după 
nuntă, Mircea cu Nina ●Organ al artropodelor. 6)Fata cea mare a lui Gavrilescu pe care Mircea Rosmarin 
„părea că o iubeşte mai de mult, poate de un an” şi cu care se va căsători până la urmă ●Punctul culminant al 
unei distracţii ●Alifie (mold.). 7)Bătăile gongului, douăsprezece la număr, semnalaseră venirea celui nou, iar 
„casa se umplu de urări, de ciocniri de pahare, de strigăte glumeţe şi de râsete” ●Pronume posesiv ●Martorii 
speciali ai cununiei lui Mircea cu Nina au fost aleşi Costică Alistar şi Raluca Gotcu, „boieroaică adevărată, şi 
totuşi populară, în stare să sară în foc când trebuie să servească pe cineva”. 8)Bice! ●Ministerul unde era 
funcţionar Alexandru Rosmarin, tânăr „acru şi ursuz”, pe care Nae Popescu şi l-a dorit ginere „părându-i-se mai 
aşezat şi fără pretenţii exagerate ca ceilalţi care se cereau pe şleau să le numere atâtea mii de lei”. 9)Gradul 
militar al lui Cosma Antonescu, soţul Leliţei, prezenţi şi ei la sindrofia Lianei ●Scară olandeză de la chei la 
mare. 10)Nae Popescu ●Cartea poştală ilustrată trimisă de la mare de Mircea şi Nina Rosmarin însoţită, alături 
de text, de foarte multe semnături. 11)Directorul ziarului „Fulgerul” care „scrie şi înjură de ţi-i mai mare dragul. 
Nu i-e frică nici de rege. Şi pe rege l-a luat de câteva ori, mai fin, fireşte, dar l-a atins. Şi n-a îndrăznit nimeni 
să-l tragă la răspundere”, sunt aprecierile maiorului Cosma Antonescu (Pantelimon) ●Debutul lui Oloman! 
12)Genul literar al romanului JAR ●Strada din Bucureşti unde locuia locotenentul de aviaţie Victor Dandu, 
într-o „casă mare, cu multe etaje, cu poarta grea de fier forjat ca intrarea unui templu”. 
 
Dicţionar: RUR, VUR, PALP, GAT.  

_________________________________________ 
Careu apărut în colecţia "Biblioteca Rebus", nr.6 / 2001. 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1             
2             

3             

4             

5             

6             

7             

8             

9             

10             

11             



9 | C r y p t o  
 

JAR 

 

 

ORIZONTAL: 1)Limbaj profesional ●Vase în 

laborator. 2)Articulaţie la piciorul din spate al unui 

patruped ●Vizitii din piaţă (od.). 3)Gură de foc ●Toca 

la oglindă! 4)Soi de ţipar ●Designer de modă, 

româncă (Ioana). 5)Imaginea în relief pe o medalie 

●Din dreapta! 6)Nicu Micu ●Compozitor şi pedagog 

român (Vasile) ●Catene! 7)Mineral rar, din familia 

silicaţilor ●Curmătură. 8)Şeful ienicerilor (od.) 

●Nemişcat. 9)Ventilaţie ●Barcă uşoară, condusă de 

o pagaie din poziţia în genunchi. 10)Pădure arsă 

●Lucrător în port, la nivelarea cerealelor încărcate pe 

vas. 11)Panglică de elastic care ţine ciorapul întins 

pe picior ●A noua lună din calendarul israelit. 

VERTICAL: 1)Ciomege (reg.) ●Specie de scoici. 

2)Compozitor francez, autorul operei „Armida” 

(Maurice) ●Musulman rămas în Castilia după 

recucerirea creştină. 3)Unelte de foraj ●Silicat 

hidratat natural de ceriu. 4)Abreviere pentru „Otava” 

(muz.) ●Localitate doljeană. 5)Oraş în Spania 

●„Journal of Technology Education” (siglă). 6)Mari 

unităţi militare ●Reîntors! 7)Notă pe portativ ●Sufix 

pentru „acid carboxilat” ●Nimic pe margini! 8)Bucale 

●Obiect de valoare (reg.). 9)Oaie bătrână ●A păstra 

secretul. 10)Oraş în Polonia ●Rujeolă. 11)Mama lui 

Ali din „Ostrovul lupilor”, de Mihail Sadoveanu 

●Arbore înalt, cu tulpina dreaptă. 
 

Dicţionar: ACOT, DEI, IJAR, OIC, SFAR. 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 

 
      

 
 

2        

3            

4            

5            

6            

7            

8            

9            

10 

 
       

 
11        

 

 

ORIZONTAL: 1)Piele de oaie (reg.) ●Cultivator de 

pruni, la ţară. 2)Articulaţiile membrelor posterioare, 

la patrupede, situate între gambe şi fluiere ●Lucrător 

în port specializat la nivelarea cerealelor încărcate în 

vase. 3)Scriitor sloven (Miran; 1900-1942) 

●Musulman rămas în Castilia (Spania) după 

recucerirea creştină. 4) Actor rus de teatru şi film, a 

jucat în „Petru cel Mare” (Mihail) ●Alt tip de fierar. 

5)Localitate în partea centrală a Franţei ●Armă albă 

●Roman de Liviu Rebreanu. 6)Panglici de elastic 

care ţin ciorapii întinşi pe picioare ●Regiune în 

Norvegia. 7)Două orăşele în insulele filipineze Leyte 

şi Panay ●Vas de laborator. 8)Localitate în Ungaria 

●Prăjină, arac (reg.). 9)Păduri arse (înv.) ●A noua 

lună din calendarul israelit (=mai). 10)Actor, 

cantautor, regizor, producător american, a primit 

Oscar, în 2013, pentru rolul secundar din filmul 

„Dallas Buyrs Club” (Leto) ●Arbore înalt, cu tulpina 

dreaptă, cu frunzele adânc crestate. 

VERTICAL: 1)June prim! 2)Una sub alta! 3)Repere 

repetate! 4)Tiflostomie. 5)Acut! ●„Investiţii străine 

directe” (abr. ec.). 6)În temă! ●Sublocotenent (abr.). 

7)Numele unor sărbători prăznuite în Nigeria 

●Reverie. 8)Grafician legat de lumea Maramureşului 

(Paul) ●Camere! 9)Nume popular al florii-văduvelor 

●Filă. 10)Cap de jaguar! (pl.). 11)Una peste alta! 

12)Rest e în joc! 
 

Dicţionar: JARC, JARS, FJAR, JARO, IJAR, UFIE, RUER. 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1             

2             

3             

4             

5             

6             

7             

8             

9             

10             

 

Careuri de Costel FILIUŢĂ, Bârlad 

 
 

JOC POPULAR 
(Monoverb reflexiv: 3-8) 

 
 
 
 
 

 

 

JOC SPORTIV 
(Androgin: 6, 7) 

 
Grupuri de oameni care-s uniţi 

Printr-un program, printr-un statut; 

Întrecere ce o priviţi 

Sau meci. Vedeţi că aţi ştiut? 

Aurel DOBOŞAN, Lugoj Gheorghe ENĂCHESCU, Botoșani 
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Michael JACKSON 
 

ORIZONTAL: 1)Mulatra născută din 
dragostea dintre un sclav negru şi o tânără fată 
albă, de la care începe arborele genealogic al 
lui Michael Jackson (Mattie) ●Fiul lui Samuel 
Jackson şi Chrystale King, tatăl lui Michael. 
2)Filiala muzicală a corporaţiei CBS, cu care 
formaţia Jackson Five semnează un contract 
schimbându-şi titulatura în „The Jackson” 
●Postura lui Michael în filmul „Vrăjitorul din 
Oz”, interpretând rolul „Sperietorii de ciori”, 
producţie Berry Gordy. 3)Fratele mai mare al 

lui Michel, numit şi Adaryll, în familie fiind Tito, născut la 15 
octombrie 1953 ●Podoaba facială a lui Michael care a suferit câteva 
intervenţii de chirurgie estetică. 4)Curele! ●Albumul lansat pe 1 
septembrie 1987, pe care critica de specialitate l-a considerat „o 
nouă capodoperă”, având piese orchestrale şi realizate impecabil 
●Asociaţie. 5)Acoladă medie! ●Numele muflonului găsit de Michael 
într-un circ şi care a fost adus la vila sa din Encino. 6)Iolanda alintată ●Câmpie ●Notă muzicală. 7)Primul 
album solo al lui Michael Jackson, apărut în ianuarie 1973 ●Obiectiv militar (abs.). 8)Jurnalistul care a scris 
articolul „Îşi mai poate reveni?”, în urma scandalurilor legate de Michael Jackson, apărut în „Dallas Morning 
News”, la 18 iunie 1995 (Tom). 9)Debutul lui Jackson! ●Membrii formaţiei „The Jackson Family”, alcătuită din 
membrii familiei, în care Michael avea doar 5 ani, fiind solistul vocal al grupului. 10)Semnul înmulţirii ●Din suita 
lui Harap Alb (Ion Creangă). 11)Creaţiile muzicale pe care Michael Jackson le scoate la Casa de discuri 
„Tamla Motown”: „Diana Ross presents The Jackson Five” (1970), „ABC” (1970), (1990), „The Jackson Five 
Christmas”, „Third” (1971), „Maybe Tomorrow” (1971) ş.a. ●Patrupedele de la vila din Encino, botezate de 
Michael Prince şi Princesse (sg.). 12)Cunoscut regizor american, a realizat filmul „Captain Eo”, în care Michael 
Jackson interpretează rolul principal (Francis Ford) ●Alungă câinii. 13)Şervetul chelnerului (od.) ●Compoziţia 
muzicală „Muscles”, compusă de Michael Jackson special pentru Diana Ross. 
VERTICAL: 1)Oraşul din SUA unde Casa de discuri „Tamla Motown” a semnat cu „Jackson Five” un contract 
pe 7 ani ●Dans. 2)Teatru din Harlem unde puştii lui Papa Joe au câştigat un concurs, în 1968 ●Alt frate mai 
mare, David Jackson, născut la 12 martie 1957. 3)Corcodel (reg.) ●Culoarea pielii pe care o va căpăta 
„ciocolatiul” Michael Jackson după declanşarea bolii ereditare vitiligo ●„Institutul de Biologie şi Patologie 
Celulară” (siglă). 4)„Indian Commercial Information Bureau” (siglă) ●Localitate în Maramureş ●După, la urmă! 
5)Apărarea antiaeriană a teritoriului (abr.) ●Nota redacţiei (presc.) ●Fiord în Norvegia. 6)A realizat clipul 
„Thriller”, după o idee a lui Michael Jackson (John) ●Uzina din Chicago unde Joe Jackson a lucrat ca 
macaragiu, iar Katherine casieră la magazinul acesteia. 7)Primii şcolari! ●Una din melodiile de succes ale lui 
Michael Jackson din albumul „Thriller”, considerată o capodoperă (2 cuv.) ●Primele apariţii! 8)Unul din marile 
posturi de televiziune din SUA, care, prin Casa de discuri „Epic”, a colaborat cu grupul fraţilor Jackson (siglă) 
●Cuprins de panică! 9)Compozitor, aranjor, manager, producător a lucrat cu Ray Charles, Aretha Franklin, 
Donna Summer ş.a.; a fost cel care a dat ultimul retuş personalităţii lui Michael Jackson, în 1978 (Quincy) 
●Poezii de slavă de proporţii mici. 10)Program şcolar 
●Florence Ballard ●Loc în pădure unde copacii sunt tăiaţi. 
11)Starea de dependenţă politică, economică şi de care s-a 
bucurat Nero Jackson, străbunicul lui Michael (pl.)●Şarpele 
lung de 6 picioare, numit Michael MUSCLES, de care se 
temea Diana Ross, crescut de cântăreţ la vila din Encino. 
 

Dicţionar: NIR, IEUD, UPA, SMOR, SCO, ANIC.  
 

 

1)Compozitor, pianist şi cântăreţ francez, autor al "Operei D'Aran (Gilbert). 

2)Compozitor român, a compus muzică de film şi uşoară (Radu). 3)"...Mater", 

compoziţie religioasă corală sau vocal-simfonică. 4)Melodie însoţită de 

text.5)Compozitor român, autor de romanţe şi de muzică uşoară (Ionel). 

6)Muzicant care cântă la un instrument cu sunet grav, într-o orchestră. 
 

xxx 

După dezlegare, pe cele două diagonale: titlul unui videoclip al lui Michael Jackson 

şi titlurile a două albume din 1973 şi din 1987. 
 

 

 

MICHAEL JACKSON: SE ŞTIE DATA NAŞTERII? CITIŢILITERELE ! 
 

__________________________________________ 
Jocuri din placheta omagială, apărută în noiembrie 2009. 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1            
2            
3            
4            
5            
6            
7            
8            
9            
10            
11            

12            
13            

(Triverb: 7, 2, 7) 

 

 

 

 

 

 

1       

2       

3       

4       

5       

6       
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JOC 
 

ORIZONTAL: 1)Loc de îmbinare a două bucăţi de stofă ●În 

sanie!2)Jgheab de la munte prin care coboară buştenii ●Şarpele de 

pe calea ferată. 3)Rigla constructorului●Reliefat (fig.).4)Se ocupă cu 

paza obiectelor sechestrate●Abis!5)Usturoi (reg.)●Omul Apusenilor 

●Cere un pic de acreală!6)Puţin sturion! ●De el se leagă picioarele 

la insecte. 7)Dusă-n cârcă●Păr de cal întins pe băţ. 8)Când ţi-o dai 

pe faţă, nu e bine●Divergenţe (fig.; sg.).9)Mod de adresare către un 

copil (fam.)●Loc în pantă. 10)Ineluş... joc de copii! 

VERTICAL: 1)... ●Piesă ca un pieptene la 

războiul de ţesut.2)Atârnătoare (var.; pl.). 3)Poetă 

şi actriţă din PLENIŢA DOLJULUI 

(Cristina)●Femela taurului (pl.). 4)Bătute-n 

cuie!●Întocmai (pop.). 5)Îţi aduci din nou 

aminte.6)Din coran!●Acordul mirilor. 7)Poliţă. 

8)Tărcat nelimitat!●Cărucean (rar).9)Zăpada 

poeţilor ●Petiţie. 10)Post de jucător la handbal ●... 
 

George CEAUŞU, Cârna, Dolj 

 

Eugen JEBELEANU 

 

ORIZONTAL şi VERTICAL: 1)Unici!2)Soţia lui Manole 

(leg.). 3)Cioc. 4)Efect muzical obţinut prin repetarea 

rapidă a unui sunet. 5)Porţiunea unui organ aproape de un 

punct de origine (anat.).6)Prozator german, autorul nuvelei 

"Pantalonii domnului von Bredow" (1798-1871)●Râu în 

Franţa. 7)Volumul de versuri publicat de Eugen Jebeleanu 

în 1934, în care se simte influenţa poeziei criptice şi 

abstracţionistă (3 cuv.). 8)A inoportuna●Om în 

vârstă.9)Izolat într-un loc retras. 10)Altar (înv.)●Birlic. 

11)Cunoscut cartier moscovit. 12)Intrarea în Eindhoven... 

13)...şi ieşirea din Iaşi! 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

1              

2              

3              

4              

5              

6              

7              

8              

9              

10              

11              

12              

13              

JOCUL CIFRELOR 
 

 

1)Fizicianul născut la 6 ianuarie 1907, la Bucim, 

Alba, iniţiator al cercetărilor care au dus la 

realizarea primului laser românesc (Ion I.). 

2)Critic şi istoric literar, născut la Mociu, Cluj, la 9 

ianuarie 1934 (2 cuv.). 3)Autorul studiului despre 

Vasile Alecsandri (1926), născut la Braşov, la 2 

ianuarie 1866 (2 cuv.). 4)Actorul născut la 

Timişoara, la 24 ianuarie 1932 (Silviu). 5)Revista 

fondată şi condusă de Al. Macedonski a apărut la 

20 ianuarie 1880, la Bucureşti. 6)Poetul născut la 

Bahmutea, Tighina, la 1 ianuarie 1939 (2 cuv.). 

7)Compozitorul născut la 2 ianuarie, la Arpăşel, 

Maramureş (2 cuv.). 8)Matematician, poet şi 

estetician român stabilit în Franţa, decedat la 

Paris, la 28 ianuarie 1959, pseudonimul lui 

Şerban Coculescu (2 cuv.). 

1 
2 7 2 5 8 I1 9 6 2 3 4 

2 
11 1 5 9 6 

A2 10 12 11 4 13 

3 
8 12 7 14 2 

N3 14 4 1 9 2 

4 
13 10 2 3 9 

U4 15 6 13 9 4 

5 
15 1 10 6 5 

A2 10 12 5 4 15 

6 
6 11 1 15 8 

R5 4 11 2 5 4 

7 
10 1 8 6 5 

I1 4 12 15 2 16 

8 
17 1 4 13 13 

E6 5 18 1 6 3 

 

Octavian DUMITRIU, Văleni, Vaslui 
 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1           

2           

3           

4           

5           

6           

7           

8           

9           

10           
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 JOCURI 

 
ORIZONTAL: 1)Prinsă pe rever (la Olimpiadă) ●Arab 

(metagramă-sinonim). 2)Bună la cîntec, joc, veselie et-

cetera! ●A produce jocuri de culori. 3)Jocul constant al lui 

Uţu, Ene, Pop şi Sereş. 4)Poartă atacată de Rapid ●Pe 

vremea lor „rebus”-urile erau lucruri obişnuite. 5)Oraş în 

Filipine ●Palindrom din Banat ●Doi amici din Rebus! 

6)Extremele de la Minerul ●Ocale ●0-5. 7)Membru marcant 

la fotbal ●Singurul jucător de fotbal cu drept de joc şi în 

categoria A, şi la juniori, şi la pitici! 8)„Cupa Europei 

Centrale”, scrisă cu economie! ●Sursă bogată pentru 

amatorii de ligamente ●Piese de şah depăşite de istorie. 

9)Servit ca Plocon (cu avantaj la primire!) ●Sclipire de 

moment la jocul pietrelor. 10)A greşi drumul ●Enigmele în 

proză cu care ne tratează unii doctori. 11)Se joacă cu 

ghemurile ●Specialist în jocuri de apă. 12)Învîrtita de la 

Băneasa ●Birocraţii o pasează între ei (sistemul „om la om”!).  
VERTICAL: 1)Pană ●Se trage uneori cu multă pricepere (mai ales la fotbal) ●Doamne 

cu mare trecere la şah. 2)Care trage la coş (vorbind de anumite jocuri). 3)Bloc ●Cu 

Pîrcălab în frunte, intră în dispozitivul de apărare (pl.). 4)Şi ele au jocul lor ●Cu handicap 

la jocul de cap ●Mi-e necesar cînd joc biliard… sau cînd joc şah! 5)Careu de cuvinte 

încrucişate ●Set în curs de desfăşurare. 6)Palindrom greu de dezlegat! ●Factorul 

determinant al cîştigului… la loto! 7)Un final dramatic cu patru cai! ●Lipsit de conţinut 

(fig.). 8)Ia în bătaie de joc ●Se înghesuie la periniţă. 9)Parfum ●Maestru în cuvinte 

potrivite. 10)„Cuvinte potrivite” în versuri (sg.) ●Ansamblu de cîntece şi jocuri (pl.). 

11)Aurel Zaharia ●Polo pe apă. 12)Poziţie inferioară în indiana veche ●Handbal în 7. 
 

Nicolae ANDRONESCU, Caransebeş 
________________________ 

REBUS, Nr. 99, 5 august 1961 

 

 

 JUCĂRII 
 

ORIZONTAL: 1)Jucăriile fetițelor ●Jucărie dată de-a dura. 

2)Celebră fabrică de jucării dintr-un oraș din vestul României. 

3)Nimic... în expresie ●Răspundere Civilă Auto (siglă) ●Jucărie 

care imită pe un mamifer omnivor. 4)Jucărie care seamănă cu 

un erbivor încornorat ●Șuviță de apă care se prelinge. 5)Teșite! 

●Pumnal ●Iatac (reg.). 6)În acest loc ●Jucărie care imită pe un 

cumătru de poveste ●În eter! 7)Jucărie care seamănă cu o 

mașină de război ●Servită la cină. 8)Păr al pleoapei ●Lucrători 

feroviari. 9)Surpriza unei jucării (pl.) ●Jucărie care imită pe 

mama mânzului (pl.). 10)Veritabil ●Scoase dintr-o jucărie! 

●Efect produs de o jucărie mecanică. 11)Jucărie care seamănă 

cu o farfurie zburătoare ●Jucării... de plumb. 

VERTICAL: 1)Jucărie care imită pe un măscărici ●Semn la 

jocurile de cărți. 2)Jucărie care seamănă cu o mașină 

românească de teren ●Jucărie care se apucă de învârtit. 3)Convenție între state ●Jucărie ce imită un „pește-

de-mare”. 4)Jilav ●Jucărie care seamănă cu un mamifer urecheat ●În aulă! 5)Jucărie care imită o 

reptilă (pl.) ●Jucărie care seamănă cu un vehicul tras de plăvani. 6)Jucărie ce imită un 

mamifer tibetan ●Scule! ●Băutură răcoritoare. 7)Colorat în roșu la o jucărie ce seamănă cu un 

clovn ●Intrare ●Articol posesiv. 8)Borduri de bric! ●Jucărie care imită un rozător fricos (pl.). 

9)Lapte acru ●Componentă a unei jucării. 10)Jucăria unui hamster ●Câștig obținut într-un tur 

al unui joc de cărți. 11)Jucării din os care se aruncă ●Suport al unei jucării ce seamănă cu o 

armă cu tăiș (pl.). 
 

Dicţionar: ETAC.  

Ionel ȘERBAN, Bârlad 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1             

2             

3             

4             

5             

6             

7             

8             

9             

10             

11             

12             

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
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2            

3            
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5            
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8            
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10            

11            
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JOCURI POPULARE ROMÂNEŞTI 
 

ORIZONTAL: 1)Horă repede la nuntă, seara, la masa 

mare, în comuna Corbeanca (Ilfov)●Dans popular românesc, 

cu ritm binar şi cu mişcare vioaie, răspândit în jurul Sibiului şi 

în nordul Olteniei. 2)Dans cu ritm binar cunoscut în nordul 

Moldovei, asemănător cu sârba ●Cu vârf ascuţit. 3)Joc mixt 

tip „horă de bătaie”, care este o variantă a jocului 

Ţigăneasca, pe melodia „Ca la uşa cortului” ●Turcul din 

Italia! 4)Fiinţă jucăuşă ●Horă din Botoşani cu obişnuiţi paşi 

înainte şi înapoi, după care se desprinde o pereche şi trece 

în mijlocul roatei, unde un flăcău, cu mâinile pe piept joacă 

înaintea fetei, iar ea face mişcări legănate pe loc ●Unu la 

sută de jucători! 5)Tron împărătesc ●Spus cu durere la 

lăutari! ●A juca (reg.). 6)Lac în Suedia ●Horă, în Dobrogea, 

adusă de oieri, numită şi Şchioapa sau Lepedeul. 7)Cere 

linişte la rustemul! ●„...păzeşte”, joc bărbătesc, spectaculos, 

în formaţie de linie, în numeroase variante ●Joc în Măceşul 

de Jos, judeţul Dolj (neart.). 8)Joc numit aşa, datorită 

mişcărilor cu paşi întinşi pe podea ●Cui pentru potcovari. 

9)Război de ţesut vechi ●Nenea! ●Crema leliţei. 10)Lac în 

Anglia ●Joc popular în jurul Caransebeşului, în formă de semicerc cu ţinuta braţelor pe umeri. 11)Nuneasca la 

început! ●Joc popular cu bătaie pe picior. 12)Joc vechi de perechi, cunoscut într-o parte a Moldovei ce 

seamănă cu „Polca şotişă”, după B.P. Hasdeu ●Arbore de apă. 

VERTICAL: 1)Joc de perechi, ţinută de haţegana veche sau vechi dans popular francez ●Joc mixt foarte 

popular, în formă de semicerc, cu ţinuta de umeri, desfăşurat alternativ, în ocolire spre dreapta şi pe loc, cu 

tempo accelerat, cunoscut în mai multe variante în întreaga ţară. 2)Horă cu strigături în judeţul Vrancea, jucată 

numai de flăcăi şi însurăţei, cu mişcări iuţi, bătând pământul pe loc ●Prefix din vechime. 3)O necunoscută ●Joc 

de perechi în cerc sau liber repartizate în spaţiu, obişnuit în Ardealul de sud care are două părţi: plimbarea şi 

învârtirea, cu paşi simpli, mai rar bătuţi, şi frecvente treceri pe sub mâna fetei, a cărei comandă e cu strigături. 

4)Cântăreţi la mai multe fluiere ●Asta este! ●În lume! 5)Localitate în Franţa ●Port popular. 6)Râu în Franţa 

●Sfârşit de vers! ●Literă chirilică. 7)Dans popular din Muntenia, cu ritm progresiv accelerat. 8)Înnoroiat ●El şi 

ea ●Nou la început. 9)Una pe roată! ●Joc la nunţile ţărăneşti, numit şi o găleata●Joc popular din 

Câlnic,(Caraş-Severin) alcătuit într-o formaţie cu un fecior între două fete care se prind de după gât şi joacă 

mai întâi legănată, apoi sârba voioasă, săltăreaţă. 10)Sfârşit de romanţă! ●Provincie în Groenlanda●Metal 

preţios la ţară. 11)Joc străvechi, ritual dramatic, unic în felul său care este cel mai cunoscut şi spectaculos joc 

românesc, iar după unii o reminiscenţă a dansurilor romane care evocau răpirea sabinelor, pe care UNESCO l-

a recunoscut ca tezaur imaterial al lumii ●Jucaţi mai la urmă! 12)Horă în Dobrogea şi joc popular 

de perechi, în judeţul Bacău ●Calic. 
 

Dicţionar: TAHT, AIS, NNA, RAA, ANLA, AIRA, ETI, IMAT, NTA, AOR.  

 
 

ORIZONTAL: 1)Joc popular cu ritm sincopat (3 

cuv.). 2)Prin viu grai (fem.) ●Gelatină. 3)Semn ●Dans 

final! ●Rezervor pentru diferite lichide. 4)Joc popular din 

Transilvania, cu mişcare moderată. 5)Trecuţi prin apă curată ●Vestul 

Africii! 6)Oameni de la ţară ●Preziua unui eveniment. 7)Joc popular 

cu ritm accelerat, progresiv. 8)Neplăcut la gust (dim.) ●Presa care 

striveşte strugurii. 9)Adevărat ●Caietul cu însemnări. 10)Joc popular 

din Dobrogea cu ritm vioi. 

VERTICAL: 1)Arbore ●Enigmă. 2)Maur ●Lumesc ●Cei de jos! 

3)Hămăit. 4)Instrumente muzicale cu coarde (var.) ●Violet. 

5)Comună în judeţul Mureş ●Oraş în judeţul Arad, pe Crişu Alb 

●Malurile Cibinului! 6)Veselie mare ●Priveşte! 7)Punct cardinal 

●Primar, la turci ●Perioadă de timp în geologie. 8)Bun material sau 

spiritual propriu cuiva ●Joc. 9)Metal de culoare albă-albăstruie 

●Prăjitură cu sau fără umplutură. 10)Trage aţa ●Cu nasul în vânt 

(fem.) ●Constantă (abr.). 
 

Dicţionar: BAND, AIAN.  

Gheorghe NEMEŞ, Siliştea Crucii, Dolj 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
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JURNALE 
 

ORIZONTAL: 1)Poetul care a debutat în „Tribuna” de la Sibiu, 

condusă de Ioan Slavici, cel care a publicat în 1902 volumul „Ziarul 

unui Pierde-vară” (George) ●Spaţiul nescris dintr-un ziar. 2)Rubrică 

de ziar cuprinzând cele mai noi ştiri (2 cuv.). 3)Creaţii lirice din ziare 

şi reviste (sg.) ●Unul dintre „Oamenii mari ai ţării noastre” prezentat 

în „Jurnal pentru toţi” (1879), alături de D. Bolintineanu ş.a. 

(Costache). 4)Om de cultură care a publicat în „Giornale del 

Campidoglio”, Roma, 1911, fiind fondator la Iaşi al gazetei politico-

literare „Albina românească”, la 1 iunie 1829, primul ziar în limba 

română din Moldova (Gheorghe) ●Pseudonim cu care Henric 

Sanielevici a semnat în „Lumea nouă”. 5)Scriitor francez (1873-

1918) ●„...poetice”, săptămânal bucureştean care-l omagiază pe D. 

Bolintineanu în nr. 4/1932. 6)Prozator şi publicist, colaborator la „Jurnal de Bucureşti”, „Curier”, „Literatorul” ş.a. 

(Mihai) ●Zaharia Stancu. 7)Poet şi profesor născut la Bârlad, colaborator la almanahul ziarului „Curentul”, la 

revista „Graiul nostru”, apărută în oraşul natal ş.a. (G. G.) ●Fost redactor la „Contemporanul” şi „România 

literară” (Laurenţiu). 8)Debut literar! ●Pagini de jurnal! ●„Rebus”, nr. 25! 9)Jurnale zilnice. 10)Jurnal intim 

●Jurnal. 

VERTICAL: 1)Revistă literară apărută la Bucureşti, între 1904-1906, sub direcţia lui Iuliu Dragomirescu. 

2)Scriitor rus căruia îi apare postum jurnalul autobiografic „Nici o zi fără un rând”, în 1961 (Iuri) ●Student la 

drept şi publicist din „O noapte furtunoasă”, de I. L. Caragiale. 3)Compozitor austriac care ne-a delectat cu 

valsul „Jurnale de dimineaţă” (Johan) ●Olga Istrate. 4)„Bristol International Student Centre” (siglă) ●Diverse 

prăjituri. 5)În lume! ●„Honorary Royal Academician” (abr.) ●Cui bont. 6)Folclorist şi publicist care a colaborat la 

„Adevărul”, „Dimineaţa”, „Românul” ş.a. (Mihail). 7)Suflet de boem! ●Localitate în Germania. 8)Scriitor şi 

gazetar, autorul primului cotidian literar-artistic, „Bilete de papagal”, „cea mai mică foaie tipărită de la 

Gutenberg până azi” (Tudor) ●Dânşii. 9)Claude Antant-..., regizorul francez care a realizat filmul „Jurnalul unei 

femei” ●Revistă săptămânală de teatru şi muzică, îngrijită de Liviu Rebreanu şi Mihail 

Sorbul (1910-1911). 10)Acest jurnalist! ●Pictor român, colaborator cu desene la ziarul 

„Facla” şi la revista „Adam” (Iosif). 
 

Dicţionar: HAS, NAU, LOIZ.  
 
 

ORIZONTAL: 1)Ramură uscată ●Sursă 

de apă potabilă. 2)Dorinţe ●Pardoseală de 

scânduri. 3)Sluj pe dreapta! ●Călugăriţe 

●Tu, la oglindă! 4)A înceta ●„Salt cu revenire”, în limbaj 

informatic. 5)A face anumite însemnări ●Grigore Sălceanu. 

6)Semn de respect ●Stâlpi de hotar (reg.). 7)Decret din vechime 

●Curate în vocale! 8)Document ●Ghiveci de flori. 9)Curea! 

●Sfântă ●Exprimă regretul. 10)Ţesutul sanguin ●A surprinde. 

11)Persoane supuse ●A potrivi (pop.). 

VERTICAL: 1)Oarecine (fem.) ●Actorul maghiar distribuit în 

filmele „Drama ciocârliei”, „Familia Toth” ş.a. (Ivan). 2)Lăstar 

●Agent de poliţie (înv.). 3)În parc! ●Personaj din „Visul unei 

nopţi de vară”, de W. Shakespeare ●La fel. 4)Plantă cu flori 

galbene dispuse în capitule ●Cilindru. 5)Oasele mari ale tarsului. 

6)Coşcogea (fam.) ●„Zona 

Liberă Curtici-Arad”, din 

ţara noastră. 7)Deal izolat (reg.) ●„American Registry of Radiololgic 

Technologists” (siglă). 8)Fire de nisip! ●Culoare folosită în pictură. 9) 

Seu! ●Vapor împotmolit în nisip ●Miez de nucă! 10)Oraş în Franţa 

●Refren în colinde (pop.). 11)Orificii între diferite organe ●A curge 

abundent. 
 
Dicţionar: EXU, DITA, CUCĂ.  

Pagină de Serghei COLOŞENCO, Bârlad 
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JAPONIA 
 

ORIZONTAL: 1)Capitala Japoniei și numele uneia dintre cele 

47 de prefecturi ale țării, cu cea mai populată zonă metropolitană 

din lume ●Locuitor din Japonia. 2)Ciolan ●Prefectură din 

regiunea Tohoku a Japoniei, având drept capitală orașul Sendai. 

3)Cod al aeroportului Lagrande (Canada) ●Culme în nord-estul 

Munților Făgăraș ●Intrarea în Mitoyo! 4)Insulă, provincie și oraș 

din Japonia ●Localitate în Germania. 5)Municipiu din Japonia, 

amplasat în zona metropolitană Tokyo ●Municipiu situat în 

prefectura Hyogo, din Japonia. 6)Municipiu din Japonia, aflat în 

prefectura Gifu ●Văzduh. 7)Sălaj, în codificația auto ●Municipiu 

din Japonia, centrul administrativ al prefecturii cu același nume. 

8)Cenușiu (reg.) ●Îndemn hipic ●Periferii de la Sapporo! 

9)Atsushi Takano ●Fir de cusut ●Municipiu situat în prefectura 

Tochigi, din Japonia. 10)Municipiu din Japonia, centrul 

administrativ al prefecturii cu același nume ●Prenume turcesc masculin care înseamnă „conducător”. 

11)Municipiu situat în prefectura Chiba, din Japonia. 

VERTICAL: 1)Municipiu din Japonia, situat în prefectura Aichi, locul unde se află o companie multinațională 

care produce automobile, camioane, autobuze și roboți ●Băutură alcoolică specifică Japoniei, care se obține 

din orez fermentat. 2)Municipiu din Japonia, centrul administrativ al prefecturii omonime ●Fotbalist japonez 

care joacă la FC „Astra” Giurgiu (Takayuki)... sau numele unui municipiu din Japonia (prefectura Aichi). 

3)Municipiu situat în prefectura Hyogo, din Japonia ●Chiaki Nagai. 4)Yujiro Matsuda ●„Sud”, în toponimia 

japoneză și chineză ●Municipiu din Japonia, centrul administrativ al prefecturii Okinawa. 5)Municipiu și 

prefectură în Japonia ●Ando Fujita ●Sport la țintă. 6)Limbă vorbită în Indonezia ●Municipiu de pe teritoriul 

prefecturii Nara, din Japonia. 7)Municipiu și prefectură din Japonia, având o rezonanță tristă, legată de 

bombardamentele care au avut loc în ultima etapă a celui de-al Doilea Război Mondial (în zilele de 6 și 9 

august 1945) ●Hiroki Sakai. 8)Municipiu situat în prefectura Mie, din Japonia ●Mic râu în județul Sibiu ●Sportul 

minții. 9)Constanta cercului ●Municipiu care aparține de prefectura Aomori, din Japonia. 10)Premier britanic, 

ajunsă în Japonia, pe data de 30. 08. 2017, cu scopul de a oferi garanții companiilor nipone,în perspectiva 

Brexit-ului (Theresa) ●Municipiu situat pe teritoriul prefecturii Shiga, din Japonia. 11)Municipiu din Japonia și 

centrul administrativ al prefecturii cu același nume ●Artistă japoneză, implicată în mai multe domenii ale 

creației și interpretării, văduva cântărețului-compozitor John Lennon, de la Beatles (Yoko). 
 

Dicţionar: YAH, ȚAGA, HAG, SEIN, NAN, YAWA, HEU.  

Ionel ȘERBAN, Bârlad 

 

 

JUNE! 
 

ORIZONTAL: 1)A ordona o execuţie forţată. 2)Dorit la chef, că 

dispune. 3)A prezenta istoria ●Confecții de iarnă în care se 

purtau boierii ruși (sg.). 4)Petrecere dată pentru muritorii de rând 

●Element de tactică folosit la manevre. 5)Dă boala peste el 

●Una care nu ne mulțumește niciodată ●Prime pentru meci! 6)În 

deșert... bat drumurile ●Întinde mâna dreaptă la nevoie. 

7)Acțiune vizând intrarea în posesie ●Cârpit de nu se vede. 

8)Faza lungă... la drum. 9)Intrat în rândul lumii. 10)Persoane pe 

care nimic nu le mai leagă (sg.). 11)Avut în grija cuiva. 

VERTICAL: 1)Trecută la istorie ●Cântare cu destinație 

specială. 2)Puse pe picior de război ●Pe dune! 3)Reclamat de 

partea vătămată. 4)Remarcată la proba de 

rezistență ●Dar... de la Crăciun! 5)Piesă de 

concert de muzică clasică. 6)Nu pot fi trecuți cu vederea. 7)Instalație de purificare  prin 

căderea liberă a apei. 8)Fruntaș în producție. 9)E de față la o operație estetică ●Pus pe sub 

ie! ●Deschide casa pentru toată lumea. 10)Una care nu stă pe gânduri. 11)Prezent la o 

demonstrație ●Hotărâre definitivă a instanței supreme. 
 

Dumitru HURTUPAN, București 
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JOS 
 

ORIZONTAL: 1)Moartea albă ce vine jos din munţi ●Jos, cu 

capul în jos! 2)Coborâri periculoase de la mare înălţime ●Veniţi 

jos din cer. 3)Formă de depresiune ●Ce este adevărat. 4)Căzute 

pe spate! ●Jos pălăria cum se poartă. 5)Ceva care cade uşor la 

aşternut ●Picat de ploaie. 6)Casă terminată… ajunsă jos de tot 

●Somnifer care te pune jos în pat. 7)Cântec pe care nu-l poţi 

asculta stând jos ●Ordin de tragere ●Coborât la aterizare. 

8)Scoasă la munca de jos. 9)Capul plecat! ●Se trage din est! 

●Luate la drumeţie! ●Listă în plic! 10)Chemare la drum ●Datul 

copiilor, jos, iarna de pe derdeluş. 11)A ocupa o poziţie jos 

●Ajuns una cu pământul. 

VERTICAL: 1)Muncile de jos în teren ●Mijloc de avansare… 

jos pe pământ. 2)Trece munţii pe jos ●Pus în situaţia să pună 

ochii în jos. 3)Pornesc de la înălţime jos ●Bun de tipar ●Zăpadă jos! 4)Ridică şi coboară copiii la joacă în parc 

●Căzută pe pârtie. 5)Doborât de gânduri. 6)Ajuns jos! ●Întins jos pe pământ ●Cădere de pământ. 7)Trecere 

pe jos ●Plecat jos la muncă grea. 8)Teren de joacă pe jos ●Trasă pe jos de mireasă. 9)Luna a zecea pe scurt 

●O dată… cu mulţi ani în urmă ●Muiere pe jos, pe uliţă. 10)Variantă la alegere ●A pune mâna pe ceva de jos. 

11)Ieşire la pensie! ●Luptă pentru susţinerea coroanei. 

 
 

 

JOS-JOS! 
 

ORIZONTAL: 1)Nişte intermediari. 2)Părţi ale corpului 

●Productiv. 3)Bine crescută ●Brut (abr.). 4)Clasament artistic 

●Colanţi până la glezne. 5)De timpuriu. 6)Acu se întoarce! 

●Vestigiu. 7)Caro! ●Transportă! ●Bărbos cu coarne. 8)Masiv 

muntos, de mică altitudine, situat în Belgia, Franţa şi 

Luxemburg ●Cunună din narcise! 9)June prim! (pl.). 10)Zero 

plus! 11)Se scrie în rând! 

VERTICAL: 1)În ce mod? ●Cutezător. 2)Albul pământului 

●Rebusist român (George). 3)Modul de cunoaştere şi de 

transformare a realităţii ●Staţiune preistorică pe platoul Nigeriei. 

4)A izbucni brusc şi cu violenţă ●Arată poziţia geografică a 

sudului (2 cuv.). 5)Rând ●Cu aspect de bulgări. 6)Ifose 

●Localitate în Norvegia. 7)Puse la sobă! ●Tras la faţă (reg.). 

8)Oameni foarte bogaţi ●„San Joaquin Optometric Society”, din SUA (siglă). 9)Pauză teatrală ●Râu în 

Germania. 10)Rulează la maşini ●Un tip musculos. 11)Prefix cu sensul „egal” ●În mod zgomotos. 
 
Dicţionar: DJOS, NJOS, ISO.  

Gheorghe NEMEŞ, Siliştea Crucii, Dolj 
 

 

JIVINE JAF 

(Criptografie: 4, 4, 3, 4) 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Nelu VASILE, Turburea, Gorj 

(Rebo eliptic anagramat: 8 + (3) = 10) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

            Cezar                   Miron 

(Biverb: 3, 6) 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

George CEAUŞU, Cârna, Dolj 
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JOCUL CU CAPRA 
 

ORIZONTAL: 1)Scriitor francez, care a prezentat în fabulele 

sale, moravurile societăţii timpului, satirizându-le. Din creaţia sa, 

Gheorghe Asachi a tradus în româneşte „Capra, junca şi oaia, în 

companie cu leul” (2 cuv.; 1621-1695). 2)Liric clujean, autorul 

poeziei „Moţul, capra şi copilul” (Emil) ●Strigăt cu care se alungă 

caprele (reg.). 3)Pepene! ●Os de la genunchiul caprelor. 

4)Femeia din Broşteni, care în cocioaba de pe malul stâng al 

Bistriţei ţinea în tindă „un ţap şi două capre slabe şi râioase” din 

„Amintirile” lui Ion Creangă ●Element de compunere cu sensul 

de „capră”. 5)Cioc de lemn la masca flăcăului deghizat în capră 

sau brezaie, în folclorul românesc ●Fata cu cireada! ●Nicolae 

Herlea. 6)Sfârşitul lupului „în groapa cu jăratic” din povestea 

„Capra cu trei iezi”, de Ion Creangă ●Subfamilie de rumegătoare, 

având ca genuri principale oaia şi capra. 7)Capre întoarse! 

●Soţia lui Martin din piesa „Capra sau Cine e Sylvia?”, de Edward Albee. 8)Puiul caprei ●Jocurile de culori ale 

„blănii de agată” ale caprei din sonetul lui Marius Vulpe „Capra neagră” ●Autorii de imnuri din literatura vedică. 

9)„...de capră”, film bulgăresc (r. M. Andonov, 1972), dramă din timpul dominaţiei turce (nom.) ●Culoarea 

blănurilor unor capre (pl.). 10)Ţap fără un corn ●Capra cu păr lung şi mătăsos. 11)Obraznică ●Pictor clasicist 

francez, cu subiecte inspirate din mitologie, autorul tablourilor „Păstorii din Arcadia” şi „Capra Amaltea alăptând 

pe Zeus” (Nicolas; 1594-1665). 

VERTICAL: 1)Păsări călătoare nocturne, brun-cenuşii, cu pete brune sau roşietice, insectivore, numite şi 

mulge-capre ●Capre fără ape!2)Blana caprei care dă o senzaţie neplăcută la mângâiat ●Carne slabe. 3)Eroul 

din nuvela „La hanul lui Mânjoală”, de I.L. Caragiale, care se întâlneşte pe vifor cu o căpriţă neagră ●„...capre”, 

poezie de Tudor Arghezi, tradusă în limba rusă. 4)Olga Căpraru ●„Northwest Amateur Radio Society” (siglă) 

●Rodica Ţapu.5)Aur (simbol) ●Comic vestit al ecranului, partenerul lui Bran din comedia „Idilă cu o capră”, din 

1929. 6)Masca cioplită din lemn înfăţişând un cap de animal din jocul popular, numit brezaie sau capră ●Pe 

sucite! ●Alfa şi Omega. 7)Scriitorul care în povestirea „Caprele sfântului Antonie” îl descrie pe „pustnicul cel 

bătrân” din chilia din Munţii Râşcăi, prietenul sălbăticiunilor şi, în special, al căprioarelor (Mihail). 8)A apărea pe 

uliţele satului ●Prefix pentru păsări ●Codul unui aeroport din Argentina. 9)Nepotul Anastasiei pe care bunica 

l-a uns cu dohot de mesteacăn „peste tot trupul din creştet până-n tălpi, de câteva ori până s-a vindecat de râie 

căprească” din „Amintiri din copilărie”, de Ion Creangă ●Câmpul cu masă verde pentru rumegătoare. 10)Emil 

Gîrleanu ●Fiul lui Esop ●Timpul când capra „aşteaptă cu botul pierdut/într-o dulce monarhie de zmeură” în 

poezia „Cum să-i faci plecăciuni unei capre?”, de Florin Mugur (pl.). 11)Poetul „cuvintelor potrivite” care în 

„Două capre” le descrie, împreună cu cei trei iezi stând „în genunchi, la o tulpină” (Tudor) ●12 luni. 
 

Dicţionar: TIGA, PPN, AEG, ŢACA, RSI, ARAP, LGS, ENN.  

 
 

JDERII 
 

ORIZONTAL: 1)Papa din „Fraţii Jderi”, de Mihail Sadoveanu ●Vizir 

şi Catalan, crescuţi de Jderi ●Adjectiv (abr.). 2)Plantă textilă ●Al 

treilea Jder. 3)Jderul cel bătrân ●„Association of Natural Medicine in 

Europe” (siglă). 4)Soţia şi mama Jderilor ●Caiere! 5)De la (od.) 

●Titlul Jderului cel bătrân ●E ca un neamţ. 6)Jderul cel mic 

●Referitor la popor. 7)Jderii, între ei ●Cunoscută jucătoare de tenis 

din Germania (Steffi). 8)Soţia lui Simion Jder ●Zi din săptămână. 

9)Soţia lui Cristea Jder, fata lui Anton Buzdugan de la Bârlad. 

VERTICAL: 1)Jderul cel mare ●„Fondul Monetar Internaţional” 

(siglă). 2)Podu…, locul bătăliei unde s-au distins Jderii (10 ianuarie 

1475) ●„Interdepartament Radio Advisory Committee” (abr.). 3)90 la 

romani ●Al doilea Jder, înainte de călugărie. 4)Încălţăminte veche, 

deformată (reg.) ●Cont deschis! ●Prim. 5)Păr al pleoapei ●Imediat (pop.) ●„Investiţii străine directe” (abr. ec.). 

6)Conducători ●„Texas Gun Collectors Association” (siglă). 7)Jumătate de copită! ●Literă arabă ●Crustaceu. 

8)Diftong latin ●Jupâniţa ce l-a îndrăgit pe Jderul cel mic ●Jean Hâncu. 9)Al patrulea Jder ●Frunze. 

10)Porecla eroilor din careu ●Frumoasa grecoaică ce a decis destinul fraţilor Simion şi Nicoară Jder. 
 

Dicţionar: TROS, TSE.  
Pagină de Serghei COLOŞENCO, Bârlad 
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JUMĂTATE TU, JUMĂTATE EU 
Pentru Iulia, cu dragoste 

 

ORIZONTAL: 1)Forță mistică la scară universală. 2)Calificat cu 

notă bună la purtare ●Sânge nobil vărsat pentru validări birocratice. 

3)Standard de execuție devenit rutină la serviciu. 4)Limbă de șarpe 

tradusă ad litteram ●Intervale generoase pentru parada modei. 

5)Pegas autohton din basmele enigmiștilor ●Cămăși de zestre din 

garderoba bunicii ●Paradisul pierdut al copilăriei strămoșești. 

6)Aspectul unui joc în doi ●Rămas singur între șase pereți, după o 

aruncare la noroc ●Număr teoretic nelimitat de cercuri. 7)A ajunge la 

un rezultat concret după o înmulțire cu trei zerouri ●Interlop texan 

dintr-un clan de tatuați. 8)Fondul unor filme proaste. 9)Sesiune de 

lichidare organizată profesionist. 10)Extensie academică pentru 

cursuri festive ●Detectivul adâncurilor cu urechile ciulite. 

VERTICAL: 1)Avatar al ritmului în metamorfozele mișcării ●A pune 

totul în ordine, vorba vine. 2)Insula dramei totale pentru un 

revanșard închipuit ●Spațiu relaxant… unde lumea fierbe în suc 

propriu. 3)Fard generos pentru o expunere de fațadă ●Molie cu difuzoare, varianta populară. 4)Barza celor 

copți ●Grup obișnuit în ambient rural. 5)Mititei serviți la o masă pe terminate ●Luate la ochi 

pentru lucrături pe la spate. 6)Pecetea unui ideal aureolată de speranță ●Un oarecare Nelu 

Popescu (pseudonim, desigur…). 7)Miez de haos! ●Cântare cu măsuri speciale. 8)Stâlp de 

susținere pentru o boltă grecească ●Molie cu difuzoare, varianta elegantă. 9)Corespondență 

de la băi cu adresă personală ●Cadou nedorit oferit de mama nevoii. 10)Judecată de 

frumusețe întreprinsă de formă. 

 
Cristian PAȘCALĂU, Cluj-Napoca 

 
 

JUDECATĂ 
 

ORIZONTAL: 1)Proces la judecată. 2)Face apel la judecată 

●Materie generată de curs(pl.) ●Respectat la judecătorie. 

3)Judecată în lipsă ●Dilema… unor judecători! 4)Pregatit pentru 

urne ●Dă tărie actelor de la judecătorie. 5)Goală ●Institutul 

Internaţional al Uraniului (siglă). 6)Cuburi de lemn ●Un pfenig 

găurit! ●Bine! 7)Cei din citaţie! ●Citată cu judecată. 8)Sunt în 

spiritul legii ●Judecata de apoi. 9)Judecate în final! ●Lipsit de 

judecată. 10)Care face  bine oamenilor ●Tur ciclist. 11)Judecată 

finală!●Prima la judecată●Pentru puţin. 12)A apela la judecată ●A 

chema în judecată. 

VERTICAL: 1)Ţinută la judecată ●Complet de judecată(pl.). 

2)Judecat în lipsă ●Citat în finală… la judecată! ●Trecut pe orice 

act. 3)Recurs la final! ●Deliciu cu frişcă şi cremă. 4)Intenational 

Astronomica Federation (siglă) ●Căderi periculoase ●LACUL ROŞU. 5)Date în judecată ●I s-a dat un termen. 

6)Condamnat fără judecată ●Clauză la judecată. 7)Parte dintr-un proces în plină 

desfăşurare  ●International Rugby Board 

(siglă). 8)Un om sucit! ●Unitate de masă 

●Aflat pe cale de îndreptare. 9)Pot fi şi 

judiciare ●Roşii din America(pl.).10)Dromader 

●Complet de judecată. 11)Durate de 

judecată(sg.) ●Cu încurcături… în citaţie! 
 

Dicţionar: IIU,IAF,IRB,NAR.  
Lucian STĂNCESCU, Bârlad 
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 JOKERI 
 

ORIZONTAL: 1)Lovitură în bancă (2 cuv.) ●Ajutor de camarot. 

2)Piese populare interpretate la fluiere ●Dă de pomană pe la biserică. 

3)Săritoare la înălţime (pl.). 4)Ies primele la urare! ●Bărbat în artă! 

●Ajunge la oraş. 5)Din blocul de vizavi ●Dezlipită de la priză! ●Apare 

cu un băţ de bătut! 6)Oameni de litere ●Demonstrează identitatea. 

7)Axă de rotaţie. 8)Omul cu mască. 9)Stă-n curent şi răceşte. 

10)Completează testele ●Se şterge la nas! ●Terminat în coadă… de 

peşte. 

VERTICAL: 1)Adoarme la şedinţă ●Comandă de 

execuţie. 2)Nişte zdrenţe… ●Trei într-o barcă! 3)Un 

negru pe plaiuri mioritice ●Un proiect de vis. 4)Repusă 

în funcţie ●Părţi dintr-un întreg! 5)A scoate din minţi 

●Rezolvă o situaţie fără ieşire. 6)Zice ce nu trebuie! ●Picată din cer. 7)Floare de colţ ieşită din 

piatră ●Încurajare de la colegi! 8)Cap de afiş ●Vedeta nopţii. 9)O mie… minus! ●Vorbeşte 

deschis. 10)Interpretat în felul lui (2 cuv.). 
 

Aurel DOBOŞAN, Lugoj 
 
 

JOS PĂLĂRIA! 
 

ORIZONTAL: 1)Familia de insecte coleoptere a cărăbuşilor. 

2)Comunicaţie pe scurt! ●Trigonul cerebral. 3)Indiferentă ●Ghete! 

4)Popor baltic ●Ţepe! 5)Chiciură. 6)Sunet de trompetă ●Gros în talie! 

●Podoaba capului. 7)Judeţ în Oltenia ●Aşchie. 8)Zeul mitic al 

vânturilor ●Altă denumire a ienibaharului. 9)Metru pătrat (abr.) 

●Cârlionţate. 10)Firul lung argintiu de la Pomul de Crăciun ●Lei 

returnaţi! 11)Oraş în Anglia ●Operă de G. Rossini. 12)Dă în bilă ●Lipit 

la mijloc! ●Cârn! 13)A înlătura surplusul de apă ●Primadonă! 

VERTICAL: 1)Pielea capului uman ●JOS PĂLĂRIA! 2)Procedeu de 

cântat în surdină la corn, timpan şi talgere ●JOS PĂLĂRIA! 3)Diletantă 

●JOS PĂLĂRIA! 4)Volum ●JOS PĂLĂRIA! 5)Lucrător în siderurgie ●A 

pune mâna ●JOS PĂLĂRIA! 6)Zgomotul ciocanului ●Folosit prea mult 

●JOS PĂLĂRIA! 7)Muza poeziei lirice (mit.) ●STĂ PE CAP. 8)Floare 

albastră ●JOS PĂLĂRIA! 9)Construcţie hidrotehnică ●JOS PĂLĂRIA! 

10)Fragment dintr-un text ●JOS PĂLĂRIA! 
 
Dicţionar: AMOM, ETON, IPI. 
 

 

JUR-ÎMPREJUR 
 

ORIZONTAL: 1)Capitala Arabiei Saudite ●Fiul muzei 

Caliope, cântăreţ din liră (mit.). 2)Slujba de dinaintea 

liturghiei ●Bere! 3)Istoric francez (Jean; 1859-1914 

●Produs cosmetic. 4)Căni! ●Haiduc moldovean. 

5)Unchi (reg.) ●Vizionare ●Careu sucit! 6)Războiul sfânt ●Ţesătură de 

mătase, întrebuinţată pentru căptuşeli. 7)Înfumurare ●Sunet prelung. 

8)Stropit bine cu apă ●Compoziţie muzicală pentru două voci. 

VERTICAL: 1)A privi ●Unsprezece ●Doctor în drept! 2)Rinichi (pop.). 

3)Animale asemănătoare cu dihorii ●„Administraţie Fluvială a Dunării 

de Jos” (siglă). 4)Neon (simbol) ●Râu în Franţa. 5)Roire ●Grăsime 

animală. 6)Codul aeroportului New York, SUA ●Animal carpatin ●Tudor 

Jarda. 7)Exprimă regretul ●Ren! ●Lichid incolor şi aromatic. 8)Jocuri distractive bazate pe desene. 
 
Dicţionar: UIC, JRE.  

Careuri de Florian PRICOP, Bârlad 
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JOGGING 
 

ORIZONTAL: 1)Complex distractiv de mişcări din 

copilărie ●Uşor de mişcat (fem.). 2)Suferă de mania 

persecuţiei ●Se mişcă greoi… la muncă. 3)Mişcare… 

artistică ●Semn de înţelegere. 4)Rom răspândit în toată 

Spania ●Motive ce ne mişcă inima. 5)Învârtit la cap! 

●Vas terminat cu multe sacrificii ●Cei de la circulaţie! 

6)Însemnări literare ●Merge la drum întins ●Aflat într-o 

cursă de urmărire. 7)Scoateri din circulaţie ●Galeriile 

feroviarilor. 8)Pierderi prin abandon ●Luate-n şagă! 9)Nu 

iese în relief ●Lung ce se mişcă pe şosele ●Una care te 

urcă şi coboară. 10)Specifici unor familii zburătoare ●Un 

uriaş şarpe mişcător în Africa. 11)Variaţiune de prost 

gust ●Întins la pământ. 12)Viaţa unui domn român ●Răul 

din lume. 13)Se opune de la început ●A sărit peste o 

linie. 

VERTICAL: 1)Mişcare împotriva statului ●Ultima la 

masă. 2)Se opune mişcărilor ●Produs natural, din lemn 

de brad. 3)Mersul cu pluguşorul ●Mişcare de mică intensitate. 4)Om de stat ●Roşii americane. 5)Se mişcă cu 

greu la stână (pl.)●Permis de circulaţie. 6)Unu la zero! ●Răsuflă cu mare greutate ●Fond scriptic! 7)Îl ia poliţia 

la fugă ●Merg pe sârmă. 8)Remarcată la săritura cu capul ●Ne indică drumul de mers. 9)Mişcă pământul pe 

degete (pl.) ●Vrăjitor de evenimente. 10)Mişcate din coadă! ●Elev de serviciu ●De pe vremea romanilor. 

11)Navigator pe marea albastră ●Mişcare în gol! ●Certificat de vechime. 12)Mişcări de orice fel ●Se bate 

pentru mâncare. 13)Declaraţie de conformitate ●Luptă dar nu se cunoaşte. 
 

Gheorghe NEMEŞ, Siliştea Crucii, Dolj 
 

 

JUNCTIS VIRIBUS 
 

ORIZONTAL: 1)Asigură protecția la venirea papei ●Director de 

întreprindere dat în urmărire. 2)Cuprinși recent în materia de 

curs ●Strânge ceva mărunțiș pentru pâine. 3)Abordează cu 

uşurinţă orice problemă. 4)Opţiune militară luată în consideraţie 

●Fură ca-n codru în toiul toamnei. 5)Boala coardelor pentru 

prestația de la oral. 6)Zece de la decar ●Cadru pentru un erou! 

●Se învârte de un tort. 7)A finaliza un proiect cu notă de trecere 

●Deși nu au mulți metri ating înălțimi mari. 8)Iese curat din baie 

după ce se spală în lighean ●Chemat la cancelarie pe motiv de 

copiat (înv.). 9)Militari duși cu forța la avansare. 10)Se pupă cu 

sfială de față cu părinții ●Asociaţii de vânătoare (sg.). 11)Ca de 

obicei se respectă ●De foame, s-a făcut covrig (pl.). 

VERTICAL: 1)Caseta de direcție ●Ajuns într-un punct… mort. 

2)Reuniune de mulțimi (pl.) ●Vechiturile dispărute de pe piaţă 

într-o oarecare măsură (sg.). 3)Soluția lui este de a băga lumea 

în ceață. 4)Apariție în salon care te lasă insensibil (pl.) ●Acoperit 

cu o pânză care cade de sus. 5)Un atac cu țintă precisă 

●Element de senzație cu reacții spontane. 6)I se trage clapa... dintr-o suflare ●Luat ca avans pentru deplasare. 

7)Porumbei cu inele ●Aflaţi în calicie, mai există cale să iasă! 8)Interzisă de la evenimente deosebite ●Spor de 

ciuperci otrăvitoare. 9)Specialişti controversaţi ai timpului nostru. 10)Fac casă la ţară ●Prins în fapt sub 

impulsul unei atracții totale. 11)Asociat penibil cu o viziune divergentă ●Lideri carismatici peste o nație de 

îmbrobodiți. 
 

Încrucişare: Dorin PRODAN, 

Definiţii: Teodor CAPOTA, Vasile CERNICICA,Ştefan CIOCIANU, Dumitru CIOFLICA, 

Gheorghe CRIŞAN, Marin HÂȘ, Dumitru HURTUPAN, Ion Ene METELEU, 

Ciprian OGLAN, Cristian PAȘCALĂU, Dorin PRODAN, Victor ŢÂRDEA.  

GRUPUL  „REBUSMANIA” 
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JUG DE FOI 
 

ORIZONTAL: 1)Ușor de pus la un loc. 2)Învingătoare de frică. 

3)Făcută cu dulceață (var.). 4)Lăsate cu greutate din brațe (sg.) 

●Fața unor haine de blană. 5)O palmă luată în grădină ●Modul 

nostru de prezentare ●Poale de capot! 6)Puși la patru ace 

●Mișcare moderată spaniolă la care participă o singură persoană. 

7)Membru al unei adunări comunale ●Luatul în freză. 8)Clasele 

superioare (sg.) ●Condamnat la locul de muncă. 9)Inventare de 

scenă. 10)Adună tot timpul. 

VERTICAL: 1)Dă drumul la ieșire (fem.). 2)Retragere din 

competiție ●Rămas fără acoperire. 3)Lăsat în 

amintire ●Margini de papirus... capsat la mijloc! 

●Cupe de pelin servite în pelerinaj! 

4)Memorare fără repere temporare! ●Ieșire de la spectacol. 5)Te ascultă cu urechea, 

dacă nu te strânge de gât ●Carne pentru cârnăciori! 6)Puși în valoare la Belgrad ●A fi 

stăpân pe domeniu. 7)A sta pe drumuri ●Post pus într-o lumină favorabilă!! 8)A pune 

capăt ●Poveste cu cântec. 9)Fac rost... de un război ●Bun de oale și ulcele. 10)Dale pentru 

alei! ●Orientare la punct fix. 
 

Gheorghe ENĂCHESCU, Botoșani 
 
 

JOC DE FOTBAL 
 

ORIZONTAL: 1)În faţa porţii adverse ●Pe teren propriu. 2)Fost 

jucător stelist şi al naţionalei (Victor) ●Campion… la pase! 3)Leagă 

baloanele între ele (pl.) ●Continent a cărei cupă a câştigat-o 

cândva şi STEUA Bucureşti.4)Repriză ●Atras pe centru! 5)Într-un 

salt! ●Cinstită. 6)În etapă! ●Suflet de poet! ●Îmbibat cu apă. 

7)Plină ochi ●Popă… în careu! 8)Lipsit de bărbăţie (fem.) ●Săritură 

la cap! 9)Gol reuşit. 10)A nu fi pe fază ●Rămăşiţă. 

VERTICAL: 1)Prins în faţa porţii ●Înainte. 2)Component de bază 

al unei echipe ●Emil Zaharia. 3)E pe… fază! ●Galeria (fig.). 4)În 

cupă! ●Atac la poartă. 5)Cunoscută echipă spaniolă ●Continent. 

6)În acest moment… ●…zero la zero! ●În fază!7)Giuleşti 

●Suprafaţă de teren. 8)Momentul începerii jocului ●Aceste. 9)Intră 

în teren. 10)Echipă de fotbal târgmureşeană ●A mâncat bătaie! 

 

J.O. 

 

A 
1 2 3 4 5 6 7 8 2 7 6 9 10 6 3 8 

B 

 
4 6 11 8 11 12 6 7 10 4 2 11 2 11 5 17  

 
13 12 5 14 9 2 15 11 8 14 7 5 7 18 2 8  

 
2 11 16 11 8 16 11 12 12 16 11 17 2 16 17 4  

 

A-B:Competiţie sportivă cu caracter mondial care se desfăşoară din 4 în 4 ani, cu ediţii de vară şi de iarnă. 

VERTICAL:Noţiuni sportive. 
 

Emanoil STERESCU, Curtea de Argeş 
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JAZZ-ROCK 
 

ORIZONTAL: 1)Cunoscut după datele personale. 2)Frumoasă... de 

pus în ramă ●DRAGII MOŞULUI. 3)Se conjugă la prezentul simplu ●I 

se răspunde aşa şi aşa ●Păgubiţii de la FNI! 4)Produc inundaţii pe 

glob. 5)Plecată de la părinţi, se distrează de minune ●Mobilizare 

generală pentru front. 6)Deşteaptă lume în armată... ●Joc în care sunt 

folosite formaţii de câte şapte. 7)Oarele din bătătură●Aşezat în loc de 

frunte la serviciu●Rit strict la biserică!8)Mersul la băut. 9)Profilul 

tâmplelor ●Durate în timp record. 10)Poze făcute ca la carte. 

VERTICAL: 1)Evoluţii încântătoare în deplasare. 2)Banul la ban 

trage... ●Cele... din fruntea clasei! 3)A ieşi la semănat ●Vorbitul la 

pereţi. 4)Fier îndoit! ●Bara de direcţie! ●Se ridică ultimul 

de la masă. 5)Fac cărare prin Tibet ●Supliment servit 

la pat. 6)Tip de om preocupat. 7)Metamorfoza fantastică a unui vampir autohton (pl.). 8)Bune 

la bere... pentru beţivi! ●Execuţia unui profesionist în aria lui Figaro ●Deosebit de tare. 

9)Rezultatele unor intrări nesimţite. 10)Corespondent de presă în mediul rural ●Fire de 

gurmand. 
Ştefan CIOCIANU, Cluj-Napoca 

 
 

Juxtapuneri 
 

ORIZONTAL: 1)Acceptată pentru respectarea postului. 2)Călcată în 

picioare. 3)Lipsiți de vigoare ●Se pierd în valuri. 4)Tenta 

unui...mediocru! ●Marginalizate în partid! ●Eroare fără îndoială! 

5)Produs în serie ●Au acte de naștere. 6)Vin sec! ●O bandă în port. 

7)Urmele unei furtunii! ●Nu iese din tipar. 8)Sursă de încredere ●Lovit 

în cap! 9)Director pentru autostrăzi ●Faptul divers. 10)Dau elemente 

de identificare ●Urmărită în perspectivă. 

VERTICAL: 1)Calificată după încheierea cursurilor. 2)Ieșit în fața 

casei ●Se destinde după încordare. 3)Luat la întrecere ●Folosit la 

combaterea secetei. 4)Nepermis...în unele ritualuri ●Fantele ...din 

cetate. 5)A scoate capul din ascunziș ●Franc... pe față! ●Barje în aval! 

6)Dat la refuz ●Cu capul în nori. 7)Cultură vastă. 8)Reprezentantul 

unui stat mic ●Simțit la pipăit ●Toarte la ceaun! 9)Descoperit pe îndelete. 10)Stare bună ●Recomandată în 

medicație. 
 

A. BOBOC, Gh. CONSTANTINESCU, C. DUMITRIU, C. R. Brașov 

 
 

JUSTIFICĂRI 
 

ORIZONTAL: 1)A se face praf de oase. 2)Vin împreună la cursuri 

(sg). 3)Curat...murdar ●Turtite cu ciocanul. 4)Doctorii pentru gât ●Este 

o valoare în judo. 5)Rate reduse! ●Venit degeaba la moşie. 6)În esenţă 

sunt cu multe lipsuri ●O groază de vampiri. 7)Groasă de un ţol ●Dă 

tonul cu exactitate. 8)Frate siamez în infinitatea spaţiului(pl.) ●Baiul 

turcilor ajunşi la strâmtoare. 9)Boala umflatului care iese din cec. 

10)Aşezat într-un cerc cu flori. 

VERTICAL: 1)Ton ferm într-o mărturie verbală. 2)Sunt 

pe picior de egalitate. 3)O prăjitură tare, servită cu ceai 

●Încadrat ca lopătar. 4)Floricele cu iz de usturoi 

●Recompensa unuia care a fost bine servit. 5)Esenţă 

de salcâm! ●Scoşi din vatra satului. 6)Au preferat formele geometrice... la femei ●Babele de la 

bloc! 7)Organizaţia periculoasă a piraţilor! ●Termen stabilit în ultimă instanţă (pl.) 8)Scoarţă de 

ţară lucrată de un ţăran naiv (pl.) ●Plecat la mare pentru un tratament mai bun. 9)Tulburată de-a 

binelea. 10)I s-a adus la cunoştinţă. 
 

Dumitru CIOFLICA, Abrud 
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JONCŢIUNI 
 

ORIZONTAL:1)Oficial...prezentat la judecată (2 cuv.). 2)Vin de 

hac unor muieri uşoare ●Scoase din valuri! 3)Pronunţare pentru 

partea vătămată ●Cap de afiş…cu litere mari. 4)Consumaţi când 

e căldură mare ●Prinse…de picioare,tremură continuu. 5)Răcit 

ca la carte! ●Spusă…cu bătaie lungă,pe la colţuri. 6)Produs de 

slăbire ●Cunună cu flori şi lumânări. 7)A marca o existenţă 

efemeră ●Sistemul de bază al unei constituţii ●Cari din arin! 

8)Răspândiţi pe calea undelor. 9)A ridica presiunea ●A scăpa de 

boală...cu apă chioară. 10)Istoria nescrisă încă (pl.) ●Faţă la 

oglindă! 11)Încurcă lume. 

VERTICAL: 1)Dispensare de urgenţă (pl.). 2)Unul din 

patru…ales cu cântec ●Piesă de valoare...asociată cu 

chimonoul. 3)Remarcabil în atacul la baionetă ●A reuşi o 

înşelătorie pe faţă. 4)Aflaţi la mare distanţă de noi ●Aduce mult 

cu cămila. 5)Reacţia la joc a unor ţânni…în cumpănă ●Pentru asemenea oameni...jos 

pălăria. 6)Masă cu mici la han ●Sfârşesc la spital! 7)Întrecere la cerc! ●Sublinieri intr-un 

proces verbal. 8)Parte a lumii mai puţin cunoscută ●O aşezare spre răsărit. 9)Blocul care 

domină în lume ●Asigură…spatele! 10)Aflat într-o situaţie deosebit de gravă ●Are un plan 

de zbor bine pus la punct. 11)Nu au nimic în comun●Urmele vizibile ale unor rupturi de 

ţesut. 
 

Mihai GHERASIM, Bucureşti 

 

JURĂMINTE ACRE 
 

ORIZONTAL: 1)A lucra la dispensare ●Gen de întâmplare. 

2)Trecere peste etape. 3)Luate din cont! ●Se așteaptă la general. 

4)Se desface din noduri ●Se poartă în baston ●Capă la spadă! 

5)Pune fundul la bătaie ●Turnul unui palat din vechea Romă (fig.). 

6)Dă pe-aproape ●Bătut la intrarea în casă. 7)Stau pe roze! ●Se 

pierde în rugi ●Semnalul deșteptării noastre. 8)Și-a pierdut 

compania ●Bună de aburit! 9)Nu poate fi trecut cu vederea (livr.). 

10)Fără precipitații (fem.) ●Se urcă pe biserică. 

VERTICAL: 1)Făcut din puncte ●Bijuterii de familie (fig.; sg.). 

2)Îndreptare pentru drum (pl.). 3)Ultimele de la început! ●Nod de 

cravată ●Cal de dar. 4)Scăpare nervoasă ●Țesut de protecție care 

se ia la o erupție. 5)Imită aerul de mare ●Trecuți la limbi. 6)Nu te 

tragi cu el de mânecă ●I se dau foile la un curs de geologie. 

7)Material pus la pătrat ●Spărgător de carieră. 8)Domnul cu napul!! 

●Lăsatul de cafea ●Aripi de bondar care zboară la umbră! 9)Nu mai 

poate fi pus pe drumuri. 10)Rezervă pentru bucătărie ●A pune stele pe o pânză. 
 
Dicţionar: ȚIU.  

Gheorghe ENĂCHESCU, Botoșani 

 
 

JUSTE 
(Biverb reflexiv: 4, 5) 

 
 

 

 

 

 

 

Aurel DOBOŞAN,Lugoj 

 

JUDEŢ 
(Şaradă eliptică anagramată: 

5 + 3 = 7) 
 

Vas de băut vin la bufet, 

Culoarea sa f'ind violet; 

Amestecând, să obţii sper, 

Un vechi ţinut petrolier. 
 

Nelu VASILE, Turburea, Gorj 

 

JEPI MULŢI 
(Monoverb reflexiv: 6-8) 

 
 

 
 
 
 
 
 

Gabriel RĂDUȚU,Cașin, Bacău 
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JIU-JITSU 
 

ORIZONTAL: 1)Cursul banilor ●Cel ce ne spune pe nume. 

2)Lipsită de înţelegere. 3)Vorbe de prisos ●Conectat la priză. 

4)O vedetă în port ●Piesă mutată în deschidere. 5)Uns în trei! 

●Pare, o dublă existenţă! ●Un papă lapte. 6)Aflat în criză când 

n-ai răbdare ●Oscilaţie la alegeri. 7)Catastrofe privind aplicarea 

legii fondului funciar ●Înscris în toamnă la conservator. 8)Alungă 

boala ●Are un job pe la periferii! ●Cato din istorie! 9)Se ciocnesc 

la noroc ●O scuturare de omăt. 10)Cuvânt de încheiere (pl.) 

11)Restanţier la întreţinere ●Venit din spaţiu (abr.). 

VERTICAL: 1)Luptă dreaptă la olteni ●Încape în mapă! 

2)Floare de colţ ●Opreşte boala din 

mers. 3)Unite-n cuget şi-n simţiri. 4)Se 

prezintă cu indiferenţă la alegeri 

●Lucrează pe cont propriu într-o 

structură la interne. 5)Elemente periferice din alcătuirea celulei ●Face o figură aparte. 

6)Nu-i a bună (reg.) ●Atlete performante la… capră ●Pastă de dinţi. 7)Primele înscrise 

în faţă ●A interpreta un cântec de privighetori. 8)Incitat la mită! ●Cunoscut la vedere 

din sfera noastră ●Acute la bătrâni!9)Mic de stat●Luate în beţe!10)Abatere gravă 

raportată la centru. 11)S-a ales cu un rând nou de copii. 
 

D.N.PREDA, Piteşti 
 
 

JambaJ 

 

ORIZONTAL: 1)Atac cu deposedare ●Întinsul unei culturi de 

dovleci. 2)Mod de a face declarații ●Figuri de marcă. 3)Imobile 

modeste în aer liber ●Salvator de la înec. 4)Epilog la debut...pentru 

autor! ●Descoperite în trafic. 5)O haină cernită ●Dovadă de reținere. 

6)Așezate în stative ●Urmă lăsată de un piroman ●Rest de 

plumb...pe un tambur! 7)Baie drapată în alb ●A se deplasa în front. 

8)Înregistrată în nume propriu ●Reîntâlnit după o lungă așteptare. 

9)Un războinic rămas în legendă ●O răutate pe calea destinului. 

10)Curent de mare intensitate ●Probă scrisă la parchet. 

VERTICAL: 1)Calificare la locul de muncă(pl.) ●Junior pregătit 

pentru lotul de seniori. 2)Indicii pe calea înțelegerii. 3)Reper pe un 

câmp mărginit ●Ținut într-un cadru intim. 4)Adunarea 

clasei muncitoare ●Bărbat recunoscut după 

nume. 5)Intrare în curbă...pe scurtătură! ●Transfer cu forța în interes propriu. 6)Vetust 

vehicul de promenadă ●O raritate în deșert. 7)Voal tras pe față! ●Incintă pregătită pentru 

a transplanta ●Musafir remarcat la ieșire! 8)Aprins la față ●Bălan...dar de fapt e negru. 

9)Timp narat într-o capodoperă! ●Toiul unei activități diurne. 10)Mobilier pentru capete 

încoronate ●Finalul unei dispute pentru calificare. 
 

Marian GÂZEA,Turnu Măgurele 
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JOCULSCARTURILOR 
(Scarturi multiple: 

XXXAXX; XXXCX; XXXA) 
 

Construcție improvizată, 

Pe valuri ea e purtată, 

C-o bucată de lemn dură, 

Într-un loc cu băutură. 

 

Gheorghe ENĂCHESCU, Botoșani 

JERBE 
(Triverb reflexiv: 7, 2, 5) 

 
 
 
 

 
 

 
 
 

Gabriel RĂDUȚU,Cașin, Bacău 
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JALOANE 
 

ORIZONTAL: 1)Sorbită din ochi ●Gustă din lingură! 2)Ţelină 
pregătită mărunt pentru bucate ●Stau departe de noi. 3)Îl ştim 
oricând vocal în exprimare ●Caţă plecată de la ţară! ●Crescut în 
vecinătate unor plante. 4)Într-un ceas îl aflăm cu toţii ●Prin definiţie 
îşi justifică existenţa. 5)Face pregătirile pentru o operaţie (pl.). 6)Un 
agregat prezent la exploatările din subteran ●Se ocupă cu eroii 
cărţilor noastre. 7)Învârte multe pe degete ●Face înviorarea în 
fiecare dimineaţă. 8)Adunătură de baroni în taină (pl.). 9)Aleargă 
după o stea ●Dilema i se citeşte pe faţă! 10)Din lunga timpului 
cărare ●Scump la vorbă. 11)A iubi ca altă dată ●Fură cu cărţile pe 
faţă. 
VERTICAL: 1)Perle afişate la vedere (sg.) ●Garantează speranţa 

de viaţă a omenirii. 2)Mare în fapte ●Îl aflăm în 
acelaşi loc de când se ştie. 3)Apăruţi la orizont, în 
întuneric ●Prezentă după pauză, la şcoală. 4)Unite prin diversitate! ●Lumea îl face mereu 
celebru (pl.). 5)Scotea nişte probe la concurs ●Mişcare în aer liber. 6)Înşirată cu uimire! ●Se 
afirmă în tăcere. 7)Un element din natură! ●Merg uneori cu naşul în voie. 8)Dat de suflet (fig.) 
●E pură realitate (înv.).9)Fruntaşi în activitate ●În stoc! 10)False adesea în ochii femeilor 
●Prinse în coate! ●Dorinţi înăbuşite (sg.). 11)Nu-l întrece nimeni la distracţii (pl.) ●Primeşte 
bani de la naşul (pl.). 

Laurian BUTURE, Mărăşeşti 

 

JOCUL DUBLELOR 
 

ORIZONTAL: 1)Oraş în Renania de Nord (Germania), fostă 
reşedinţă a lui Carol cel Mare ●Gând bun. 2)Istoric român, 
reprezentant al Şcolii ardelene în Ţara Românească (Florian) 
●Mişcarea apelor marine de înaintare şi de retragere. 3)Localitate 
în Spania, în estul Madridului ●Mamifer carpatin. 4)Ioan, în limba 
bretonă ●Vers la sfârşitul unei balade prin care se aducea un 
omagiu cuiva. 5)A treia literă a alfabetului grecesc ●Divinităţi 
păgâne. 6)Defecte umane ●Ţesătură de bumbac apretată şi 
înflorată (înv.). 7)Katia Orlova ●Localitate în judeţul Constanţa ●105 
la romani. 8)Oază în Ciad ●Trunchi uman dezbrăcat. 9)Act de 
vânzare, în trecut ●„Canadian Astronomy Data Centre” (siglă). 
10)Cel care se hrăneşte cu ouă ●Contracurent de-a lungul malurilor 
unui curs de apă. 11)Epitet ce se dă bătrânilor cu barbă lungă şi 
albă (reg.) ●Rest. 
VERTICAL: 1)Campion olimpic danez la tragerea frânghiei, pe echipe, la J.O. de vară, Paris, 1900 (Edgar) 
●Instrument muzical rudimentar, la negrii din America de Nord, dintr-un tub închis la capăt de o membrană 
care vibrează o dată cu emisia vocală. 2)„Associacao Academica Universidade dos Acores”, din Portugalia 
(siglă) ●Referitor la practicile cultului negro-american cu acelaşi nume. 3)Ramuri ●„Uniunea Europeană de 
Fotbal Amator” (siglă). 4)Unealtă aşchietoare formată din pietre abrazive ●Pasăre răpitoare cu ciocul încovoiat, 
cu gheare puternice şi cu aripi lungi. 5)Boli specifice unor regiuni ●Centigrad (abr.). 6)Cantitate foarte multă. 
7)Specie de mimoză din Africa ●Din capul locului! ●Coada sturzului! 8)Serveşte! ●Atârnă la urechi (pl.). 
9)Preoţii vechilor celţi ●Şi aşa mai departe (abr.). 10)„Editura Enciclopedică Română” (siglă) ●Et caetera (abr.) 
●„Duke University Union” (siglă). 11)Numele neaoş al Estoniei ●Gol. 
 

Dicţionar: YAN, CIT, AOUI, HON, MAVA.  
Florian PRICOP, Bârlad 

 
 

JUDECATĂ 
(Monoverb anagramat: 6-11) 

 
 

 

 

 
 

 

 

JUDECĂŢI 
(Monoverb: 6-11) 

 
 

 

 

 
 

 

 

JUXTAPUNERE 
(Monoverb: 5-9) 

 
 

 
 
 
 
 

 

Nelu VASILE, Turburea, Gorj Leon COCOŞ, Bârlad 
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DEZLEGĂRI 
 

P.1: J: STOC, S, LV, CAMATARIE, AROMAT, BT, PANATENEE, ABISAL, RR, RAMURISTI, AGITAT, AN, RI, ASISTA, IUI, I, GER. P.3: JOI: 

ZI DE MUNCĂ. JOCURI POPULARE: ÎNVÂRTITA (învârtit-a). JOC DE DOI: CĂSĂTORIE-CĂLĂTORIE.; SÂRBA-ABRAŞ. P.4: J: JOBEN, 

OJOG, AJUTAJ, EJO, GARAJIST, R, U, AJIMA, AJ, ADJ, TALAJ, RJ, JE, AJUD, AJU, DJUNE, ABJURA, SAJ, JA, SUJET, A, MENAJ, JAHN, 
AVJ, AJF, JI.; C, ANTONOMAJ, ACRA, DERANJ, TATUC, FEIDJ, APICOL, SERJ, RAFINAT, SEJ, ITIT, VERTIJ, NUCARI, AO, J, III, SURSARJ, 

ARACI, BOSAJ, NELU, MELANJ.; JOGGING, EL, OJA, NEAOSA, COJI, OISTI, GUJON, TIC, Z, R, J, PIC, BAIT, JOI, G, UR, VREJ, MA, 

REAMENAJAT, DIG, GARAJE, ACARET, PAJ.P.5: JOIA MARE: JOINVILLE, JOIE, AMIC, JOIMARITA, JOIANA, ER, JOI, OSARI, JOITA, 
RAS, JOIO, ICRA, JOITICA, R, JOITI, NAE. J...: PRAZI, STANA, LEGALE, ARAD, APA, APARARE, NENOROCIT, V, GRAV, CE, AVA, E, U, 

NA, STOR, RS, HI, OCOL, IENUPAR, RED, TALONER, TO, PETENT, IDEI. P.6: JIUL: PARANG, JIANA, MANOIU, OVIN, CABG, LAINICI, 

ORO, COCEA, OT, PANDURI, COLA, AD, OLT, UHRA, NICLA, BRELEA, IAEJ, JAI, E, D, T, A, GIR, RATA, ACUMULARE, IM, BRAN, 
JALES, FRUNZA, ZAVAL.; LIVEZENI (zibelină).; GILORT (aligator).; TÂRGU JIU (jugaştri).; JIUL DE EST, JIUL DE VEST, LIVEZENI. P.7: 

JUDEŢUL ARGEŞ: TRIVALE (litera V). JUDEŢUL OLT: SLATINA. JUDEŢE: VÂLCEA, BOTOŞANI.;BIHOR, IAŞI, SĂLAJ. JUDEŢENE: 

ROMAN, ALESD, BIHOR, FIENI, LUDUS, ANINA, IANCA, MOTRU, BEIUS.; ARAD, LADO, BUIL, SALAJ.; BANAT, ANINA, NIRES, ANETA, 
TASAD. JUDEŢE: SB, BOTOSANI, OLARI, REDEA, TITU, BI, MAS, D, MURES, MI, TANARA, ANT, IRA, ASALT, T, M, TATONA, MU, 

IMUN, V, JEOL, SIRET, G, ARC, TAXIMETRIE, TELEORMAN, A. P.8: JAR: FRUSINA, MARE, LAM, TINCA, AP, OLOMAN, CINCI, RUR, 

LAS, OPAC, IC, DI, AFR, R, AVIATII, VUR, S, AD, O, NAE, E, AGRIPINA, DOG, LIANA, ANGELA, OC, ALISTAR, L, NUC, PRIETENA.P.9: 

JAR: JARGON, MOJARE, JARET, BIRJARI, CRATER, ACOT, HEL, CIOLACU, I, EFIGIE, IN, NM, IJAC, TN, EUCLAZ, SA, S, DEI, INFIPT, 

AERAJ, CANOE, JARISTE, RUJAR, JARTIERA, IJAR.; JARCA, PERJAR, JARETE, RUJAR, JARC, MUDEJAR, JAROV,    FORJAR, JARS, SIS, 

JAR, JARTELE, FJAR, JARO, T, MOJAR, JARMI, PRAJAR, JARISTI, IJAR, JARED, STEJAR. JOC POPULAR: RUSTEMUL (lume, t-sur). JOC 

SPORTIV: PARTIDĂ (partid). P.10: Michael JACKSON: DANIELS, JOE, EPIC, ACTOR, TORIANO, NAS, RL, BAD, CERC, OLA, TIBBS, L, 

IOLI, SES, FA, T, BEN, A, OBV, MAURSTAD, I, JA, D, TINERI, ORI, SETILA, ALBUME, CERB, COPPOLA, TIO, ANCAR, PIESA.; DISCURI 

DE PLATINĂ.; BECAUD, SERBAN, STABAT, CANTEC, FERNIC, BASIST.; 1958.P.11: JOC: CUSATURA, ANI, CUSCAIE, TREN, CUSAC, 
MARCAT, CUSTODE, AA, E, AI, MOT, CR, ST, TORACE, POVARA, ARCUS, ARAMA, FRECUS, TICA, D, URCUS, A, INVARTECUS. Eugen 

JEBELEANU: I, ANA, PLISC, TREMOLO, PROXIMALA, ALEXIS, AUTRE, INIMI SUB SABII, ASOMA, BATRAN, CLAUSTRAT, OLTAR, AS, 

ARBAT, EIN, I. JOCUL CIFRELOR: AGARBICEANU, MIRCEA TOMUS, BOGDAN-DUICA, STANCULESCU, LITERATORUL, EMIL 
BRUMARU, TIBERIU OLAH, PIUSSERVIEN.P.12: JOCURI: INSIGNA, ARAP, CETERA, IRIZA, PALINDROM, R, TUNEL, ROMANI, IBA, 

ANINA, AA, ML, M, OCI, OV, PICIOR, COPIL, CEC, OS, REGI, DAT, SCAPARAT, ABATE, RETETE, MITA, CANOTOR, ALICA, CERERE. 

JUCĂRII: PAPUSI, BILA, ARADEANCA, R, IOC, RCA, URS, A, TAP, SIROI, TT, SIS, ETAC, AICI, LUP, TE, TANC, SUPA, CIL, ACARI, T, 
ARCURI, IEPE, REAL, CA, SOC, OZN, SOLDATI. P.13: JOCURI POPULARE ROMÂNEŞTI: GAINA, JIANCA, ARCANA, MOTAT, 

VASILICA, ALI, OM, SARITA, UC, TAHT, AU, PISA, A, AIS, LEASA, ST, TREI, URS, STEARSA, CAIA, ARGEA, NNA, IR, RAA, IEDERA, M, 

B, NU, TROPOTA, ALAMAIA, ARIN.; CALABREAZA, ORALA, ASPIC, PATA, NS, TANC, ABRUDEANCA, CLATITI, AFR, SATENI, AJUN, 
CIULEANDRA, ACRIU, TEASC, REAL, CARNET, TIGANEASCA.P.14: JURNALE: COSBUC, ALB, ULTIMA ORA, VERS, NEGRI, ASACHI, 

HAS, NAU, RAZE, T, T, STAN, ZS, URSU, ULICI, LI, RN, O, ES, COTIDIENE, CAIET, ZIAR.; VREASC, CISMEA, VRERI, DUSUMEA, UJ, 

MAICI, UT, N, SISTA, EXU, ADNOTA, GS, R, ONOR, SUALI, D, UCAZ, UAE, ACT, GLASTRA, RA, SACRA, UF, VASCULAR, ULUI, VASALI, 
TICLUI.; COTIDIAN (ac îndoit). P.15: JAPONIA: TOKYO, NIPON, OS, MIYAGI, I, YAH, TAGA, MI, OKINAWA, HAG, TAMA, ASHIYA, A, 

ENA, AER, T, SJ, FUKUOKA, SEIN, DI, SO, AT, ATA, SANO, KOCHI, HAKAN, E, NARASHINO. JUNE!: I, T, IMPUNE, ANTREN, R, E, 

NARA, TROICA, TRAIRE, TRUC, IMUN, REA, ME, CAMILE, GIPS, ATAC, STOPAT, ETAPA, N, N, O, I, INDIVID, DESCATUSATA, 
ADMINISTRAT. P.16: JOS: AVALANSA, OS, RAPE, STROPI, ALEAN, RECTE, TE, GALANTI, U, ZAPADA, UD, RUINATA, ENE, IMN, DI, 

TREN, ICNITURA, T, PL, ET, ME, LI, AIDA, SANIUS, STA, DARAMAT. JOS-JOS!: COMISIONARI, UMERI, BANOS, MATURA, BTTO, TOP, 

EGARI, C, DEGRABA, T, UCA, RELICVA, RO, DU, B, TAP, ARDENNES, NA, JJJJJJJJJJJ, OOOOOOOOOOO, SSSSSSSSSSS. JIVINE: JDER, 
LAMA, REN, ELAN.; NEVĂSTUICI (Ivănescu+Ţic). JAF: BAR ATACAT. P.17: JOCUL CU CAPRA: LAFONTAINE, ISAC, A, TIGA, PPN, 

ARSIC, R, IRINUCA, AEG, TACA, ADA, NH, O, ARS, OVINE, RP, STEVIE, Z, IED, APE, RSI, CORN, ALBE, CIUT, ANGORA, REA, POUSSIN. 

JDERII: SIXT, CAI, ADJ, IN, CRISTEA, D, MANOLE, ANME, ILISAFTA, IR, OT, COMIS, SAS, N, IONUT, ETNO, FRATI, GRAFF, MARUSCA, 
JOI, I, CANDACHIA. P.18: JUMĂTATE TU, JUMĂTATE EU: DIVINITATE, AFABIL, TUS, N, RITUAL, T, SS, SEZOANE, AT, II, SAT, DUAL, 

EC, PI, INMII, APAS, CABOTINISM, T, ATENTAT, AULA, SONAR. JUDECATĂ: RATIONAMENT, OM, APE, ORAR, BARFIRE, ORI, ARS, 

NOTAR, B, A, VIDA, IIU, STERI, PG, NN, A, CI, PARATA, VALIDE, APEL, ATE, ANIMAL, N, ROTAR, SEI, TA, JALBA, PT, INVATA, CITA. 
JAMAICANUL: USAIN BOLT (Istanbul). P.19: JOKERI: HOLD UP, SOS, ITARI, ATEU, PRIETENE, I, NE, AA, TARG, OPUS, ZA, AE, 

ZETARI, ADN, A, O, I, OSIE, APICULTOR, FRIGIDER, I, ACE, NA, URS. JOS PĂLĂRIA!: SCARABIEDE, COM, FORNIX, APATICA, GT, 

LETON, TP, R, PROMOROACA, TA, RO, NAS, GORJ, SPAN, A, EOL, AMOM, MP, BUCLATE, BETEALA, IL, ETON, ORFEO, TAC, IPI, RN, 
ASANA, EVA. JUR-ÎMPREJUR: JURJURJURJ, RIAD, ORFEU, UTRENIE, BR, JAURES, RUJ, R, NI, TUNSU, UIC, AER, UR, JIHAD, SERJ, R, 

IFOS, TIU, UD, DUETE, R, JRUJRUJRUJ. P.20: JOGGING: JOACA, EMOTIVA, OPRESIV, LENES, GRATIOASA, AHA, GITAN, DORURI, IT, 
TITANIC, CI, NOTE, ATA, EMUL, GARARI, TUNELE, RENUNTARI, AG, SES, TIR, SCARA, L, APICOLI, NIL, ACRIE, LATIT, I, BOIERIE, 

ODIOS, ANTI, PETRECUT. JUNCTIS VIRIBUS: BAVETA, SCOP, UDATI, MOLDA, SUPERFICIAL, ONOR, ARAMII, LARINGITA, U, ARI, 

EO, ATA, IZBUTI, ODE, U, AUR, CALEM, COTROPITORI, ICOANA, OGAR, SART, SIMITI.P.21: JUG DE FOI: ACOMODABIL, 
TEMERITATE, ADIMENIRE, TAS, LANA, A, AR, FIRE, OT, TEPOSI, OLE, O, SAT, SPAN, AN, I, SPERT, REPERTORII, ETERNITATE. JOC 

DE FOTBAL: ATAC, ACASA, PITURCA, AS, ATE, EUROPA, RUNDA, TRA, ALT, LOIALA, TA, A, OE, IM, RASA, RIGA, P, LASA, SAR, 

REALIZAT, A, EZITA, REST.J.O.: JOCURILE OLIMPICE, UIAEANILPUOAOARS, DNRFMOGAEFLRLHOE, OATAETANNTASOTSU. P.22: 

JAZZ-ROCK: CARITABIL, CADRA, RENI, AMU, CUM, FN, LACRIMARI, ATEE, ASALT, TA, CANASTA, ORE, MIR, RI, R, CLATINAT, 

ICOANA, ERE, ILUSTRATII. Juxtapuneri: ABSTINENTA, BATATURA, V, SLABI, UNDE, OCRU, PD, ER, LOT, FIINTE, VN, BRETEA, E, UR, 

RIGID, NADEJDE, LO, TRASEU, CAZ, ACTE, TINTA.JUSTIFICĂRI: DECALCIFIA, ECHICURENT, CHES, BAUTE, LICORI, DAN, AT, 
RUSFERT, RARISTI, AI, ABA, TENUTO, TIMPI, AMAN, ILEOCOLITA, VERTICILAT. P.23: JONCŢIUNI: ACT AUTENTIC, ZVANTARI, LU, 

VAITAT, STAR, ARSI, AITURI, RT, CORNER, O, LESINAT, NAS, ITI, OSOS, RI, T, MARINARI, USURA, ADAPA, RELATARI, AT, 

INABILITATE. JURĂMINTE ACRE: SCUTI, EPIC, CALIFICARE, ON, COLONEL, RAM, SIS, PA, LAS, CEZAR, CIRCA, ZAR, OZ, URS, TAR, 
PARASIT, BU, IREMISIBIL, LINA, TURLA. JUSTE: SUNT EGALE.JUDEŢ: PRAHOVA (pahar+mov).JEPI MULŢI: JNEPENIŞ.P.24: JIU-

JITSU: JIU, GRAITOR, IGNORANTA, E, URARI, TABAC, JANILIE, USA, ISI, EE, GRIS, TIMP, DILEMA, SEISME, OTET, U, TIO, JB, TO, 

PAHARE, BRR, ARTICULATII, PRICAJIT, ET. JambaJ: JAPCA, VREJ, ORAL, BOURI, BARACI, MAL, UT, CURSE, T, RASA, JENA, ITE, JAR, 
MB, OCNA, ADIA, PARAFA, RAR, ARES, PIAZA, JET, MARCAJ. JOCUL SCARTURILOR: BARACĂ, BARCĂ, BARĂ, BAR.JERBE: 

BUCHETE DE FLORI.P.25: JALOANE: LECITINA, GU, ARATURA, CEI, COR, RA, MONT, RUBIN, CAREU, I, UNITATI, C, MINERAL, FOI, 

ABIL, CAFEA, I, AVUTII, M, ADORATOR, DI, PEREN, RETOR, AMA, TRISORI.JOCUL DUBLELOR: AACHEN, IDEE, AARON, MAREE, 

BUENDIA, URS, YAN, ENVOI, T, E, GAMMA, ZEI, VICII, CIT, KO, VIILE, CV, AOUI, TORS, A, ZDELCA, CADC, OOFAG, REMUU, OOA, 

REZIDUU.JUDECATĂ: JURISDICŢIE (j-şi-trei-d-cu-i).JUDECĂŢI: INTELIGENŢE.JUXTAPUNERE: ALĂTURARE. P.27: JALBA-N CAP: 

JJJJJJJJJJ, JUDETEAN, J, JLEP, LR, SJ, JIR, METRAJ, J, ICI, I, TJ, JB, AZTEC, J, JARRE, RUAJ, JRAN, GARAJ, JACANA, AMJ, 
JJJJJJJJJJ.JEWELS: PORTAVOCE, ALEI, ALAUN, RAVNA, TINE, TRECUT, SUT, I, RATES, CE, TA, ROSII, S, URA, RABANA, RISC, CIVIL, 

ANION, LASA, INTERESAT.JOVIALITATE: ZÂMBI LAURA (zambilă+ură).JEAN...: MARAIS, COCTEAU (Toma+Seciu+Târcă). P.28: 

JAPONEZĂ: CHIFLĂ ÎMPLETITĂ (coif+laţ+mi+fetiţă). JAMAICA: STAT INSULAR (stativ+fular). JUBILEU: SĂRBĂTOARE (brăţară+oase). 
JIVINE: PREPELICAR, ORNITORINC, SCONCS, URSI, MATI, LAMA, AI, ANIMALE, CAL, GAIAL, IRBIS, BRAC, AT, IACI, OI, CATAR, IED, 

TAURI, LUTRE, SACALI, TAPI. JURIDICĂ: DECĂZUT DIN DREPTURI. JELUITOR: PETIŢIONAR (nepoţi+trai). 
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JALBA-N CAP 
 

ORIZONTAL: 1)Jacaş plecat de-acasă de mai multe ori!2)Aparţine 

unui ţinut românesc. 3)Companie navală de transport (var.)●Lagăr 

fără poliţai! ●Limitele sevrajului! 4)Căzut din fag●Câţiva metri de 

material.5)Locul nostru●Limitează tirajul!6)Job marginalizat! 

●Meridian celebru. 7)Compozitor francez, autorul muzicii filmului 

„Martorul” (Maurice)●Strânge toate roţile maşinii. 8)Localitate în 

Liban●Linie pentru staţionarea îndelungată a vagoanelor.9)Fazan de 

apă din America Centrală, având la îndoitura aripii un piepten 

cornos●„Assamblee Mondiale de la Jeunesse” (siglă). 10)Capete de 

jaguari! 

VERTICAL: 1)Viraje luate fără a coti!2)A se zgâria●Merge la 

stăvilar. 3)Fraţii lui Sadoveanu●„Royal Automobile 

Club of Jordan” (siglă). 4)Înţeapă în coaste 

(sg.)●Masacru. 5)Hotarele judeţului!●Scopul 

jocului (pl.)●Situate în donjon! 6)Consemnează mâhnire (var.)●Prezintă garanţie. 

7)Accesoriu pentru ciorapi. 8)June din U.E.!●Dovada bărbăţiei.9)Dincolo de oraş ●„Asian 

Academy of Management Journal” (siglă). 10)June prim aşezat la rând! 
 

Dicţionar: JRAN.  
Nelu VASILE, Turburea, Gorj 

 

 

JEWELS 
 

ORIZONTAL: 1)Gură de comunicare pentru vase. 2)Scurte de 

purtare din oraş ●Agent activ din lumea boxului. 3)Efect al forţei de 

atracţie ●A perfecta un act de posesie. 4)Moştenire apreciată în timp 

●Masă de abanos expusă în galerie. 5)Unitate de comandă în 

refacere ●Chestiune tehnică în cercetare. 6)Apel de mobilizare în 

campanie ●Afectaţi de erupţii solare. 7)Manifestare subversivă a 

opoziţiei ●Materie prezentată în linii mari. 8)Expunere din experienţa 

proprie ●Rezervă a formaţiei în apărare. 9)Atras de o activitate 

pozitivă ●Dispărută în zona de conflict. 10)Complet pregătit de 

înregistrare. 

VERTICAL: 1)Proiect de execuţie în acord. 2)Figură artistică 

impusă la sol ●Legaţi la curent în subteran. 3)Suport pentru flori de 

nuntă ●Companie de vânători de munte. 4)Creaţie populară de nivel scăzut ●Stimul rezervat 

pentru concentrare. 5)Titlu de proprietate la întreprindere ●Primar înscris în opoziţie. 

6)Formulă de prevestire a viitorului ●Limbă vetustă de cartier. 7)Albie pentru muierile 

juveţilor ●Romane vechi de anticipaţie. 8)Trandafirii înfloriţi în primăvară (sing.) ●Luat cu 

uşurelul pe parcurs. 9)Custode al frumuseţilor ascunse ●Deschidere la tubul de alimentare. 

10)Încurcat din fire în societate. 
 

Dorin PRODAN, Bârlad 
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JOVIALITATE 
(Rebus : 5, 5) 

 

 

 

 

 

 

 

 
Aurel DOBOŞAN, Lugoj 

JEAN... 
(Biverb eliptic anagramat: 4 + 5 + (5) = 6; 7) 

 
 
 
 

 
 

 
 
 

 

  Sanda                     Valeria                        Mariana 



JAPONEZĂ 
(Rebo metagramă: xOxx + xxŢ + xI + Fxxxxx = 6, 9) 

  H           Î P  L 

 
 
 
 
 
 
 

 
  

JAMAICA 
(Rebo metagramă: 

xxxxxV + Fxxxx = 4, 7) 
          N S 

 
 
 
 
 
 
 

 

JUBILEU 
(Rebo eliptic anagramat: 

(7) + 4 =10) 

 

JIVINE 
 

ORIZONTAL: Fel de fel de jivine. 

VERTICAL: 1)Pâine uscată (reg.) ●Lac în Norvegia. 2)Bir 

rebusist!●Interpreţi de muzică de cameră ●Abis! 3)Animale 

ţinute în braţe●Oferta vieţii! ●Pasăre solitară. 4)Cresc printre 

brazi●Ridică greutăţi mari. 5)Opreşte continuarea enumerării 

(abr.)●Directivă de plan!●Plătit de la centru! 6)Localitate în 

Spania●Ulii apteri! ●Chelnerii de altădată. 7)Ieşire de la circ! 

●Puşi la greu ●Perioada împreunării animalelor. 8)Omul de 

încredere de altădată●Cadă mică. 9)Toartă●Spus împreună cu 

noi (var.) ●Jumătate din corp! 10)„Republique de Cote d'Ivoire” 

(siglă) ●Unitate monetară israeliană ●Scoase din cap. 
 

Dicţionar: BOTS, LOSA, RCI, ILS.  
Nelu VASILE, Turburea, Gorj 

 

 

 

JURIDICĂ 
(Criptorebus: 7, 3, 8) 

 

DREPTURI 
 

Aurel DOBOŞAN, Lugoj 

 

JELUITOR 
(Şaradă anagramată: 6 + 4 = 10) 

 
Urmaşii urmaşilor mei 

Şi existenţa lor, 

Din ele-obţineţi cu temei 

Un vechi tânguitor. 
 

Nelu VASILE, Turburea, Gorj 

JOACA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Desen de  
Aurel Gârjoabă, Curtea de Argeş 
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J 
 

Jucaţi-vă, jonglând cu 

judecată cuvintele de mai jos, 

pentru a realiza încrucişarea 

grilei de pe coperta 1: 
 

 AN, BT, LV, RI, RR, SG. 

 GER, IUI. 

 STOC. 

 ABISAL, AGITAT, AROMAT, ASISTA. 

 OMONIMI. 

 CAMASUTA, SATELITI, TATARASI. 

 CAMATARIE, LIBERTATE, PANATENEE, 

RAMURISTI, SCAPARARI, TARABAGIU, 

VETERINAR. 

 
Costel FILIUŢĂ, Bârlad 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1           

2           

3           

4           

5           

6           

7           

8           

9           

10           
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