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Er<>ii N «:»ştri. 
(cu ocazia aducerii osemintelor a 300 eroi tulcenl.) 

-----ic;;;-;::-; . .ac:::::,, -

Copiii de la şcolile notote mai jos, pătrunşi de res
pectul şi recunoştiuta pPntru eroii judetului nostru, au 
dat din putinul i.,e care t-au avut câte o mică sumă. 
Cu banii adun,,ti dela noi şi delct alte persoane cu ini
mă românească s·a construit o casa (osuar) la Tulcea, 
unde St! vor depune osemintele lor, atât de preţioase 
nouă tulcenilor. 

Suma adunata de la şcolarii din judeţ, este de lei 
10.624 şi a fost adunată după cun1 urmează: 

Şcoala primar:1 0:-;trov lei 60, Agighiol lei 175, 
Carjelari lei 154, Dorobantu lei 102, Traian lei l 90, 
RPg. Elisabeta lei 73. BPştepe lei 70, Mahmudia lt"'i �36, 
Reg. Ferdinand lei 109, Nalbant lei 215, Cataloi lei 123, 
Bţ'id::-llld J�• 165. Ceamurlia de sus lei 302, Ceamurlia 
d� jos h·i 179, Greci lei 443, Turcoaia IE:i 100, Peci
neagn !d 203. Dăeni lei 55, Somova lei 60, Meidan
chioi I-i 170 Niculiţel 229, Jijila lei 185, Văcăreni lei 
259, L1n1cavit�, lei 280. SI. CerchPză lei 350„ Zebil lei 
36�. Sarichioi lei 11 O, Jurilofca lei 60. Rt>g. Maria lei 
11 O, Cerna lt•i 300 Casin1cea lei 352, To polog lei 196, 
Măcin (băeti) lei 31 I, MA cin (k t._,) lei 203, Babadag 
(fete) lei 202, băeti lei 42, Sulina (băeti) lei 207, fete 
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lei 220, Isaccea lei 325, Gradina de copii nr. 3 Tulcea 
lei 571, şcolile primare di,1 Tulcea: nr. 4 fete lei 140, 
nr. 3 h!te lei 652, nr. 2 fete lt'i 430, nr. I lei 48>, nr. 
4 bieti lei 60, nr. 3 baeti lei 257, nr. 2 baeti lei 100. 
nr. I bieţi lei 269. 

Total Lei I O 636 
Se scad Umbre puse. po foaia de vtirsamânt Lei 12 

Total Lei 10.624 

Multumim cu recunoştinţă celor ce au dat acest 
pretios ajutor. 

.copllul Dobrogean• 

�i� 
v :

Povestea păunului şi a corbului 

D
upă ce Dumnezeu a făcut lumea şi cu toate

vieţ11ito„rele depP pc1mânt, IP-a chemat la D4n• 
sul sa le hotărască felul de trai şi totodat6 sa 
le arate care le va fi îmbracămintea. 

Când a venit rândul păsărilor, s'au adunat toate

înaintea Lui şi fiecare cerea ca penele ei să fie colo
rate mai frumos. 

Cum Dnmnezeu pregătia, în nişte vase, culorile cu 
câre sa le vopsească penele şi păsările se înghesuiau 
care mai de care să ajungă în frunte, un corb rasturnă 
oala cu vopseaua neagră peste el şi sP făcu negru pes
te tot. 

Corbul în loc să ceară iertare lui Du1nnPzeu, el se
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făcea că nu ştie cine a rasturnat oala şi mereu întreba:

care ? care ? ••• 
Dumnezeu - necăjit - ii apucă de cioc, n smunci 

puţin şi apoi li zise: • Aşa să-ţi rămână îmbrăcămintea, 
neagră ca noaptea, iar de cântat, ca celelalte păsari, sa 
nu poţi cânta, ci toată viata să poti spune numai : care? 
care ? I• 

De atunci corbul a rămas negru, peste tot, doar la

cioc este mai alb, fiindca atunci când 1-a apucat Dum
nezeu de cioc s'a mai dus negreala, iar clnd vrea să 
cânte, nu poate zice decât doar: car I car I r.ar I 

După aceasta Dumn�zeu porunci păsarilor sa se 
depărteze de lânga Dânsul, fiind ă nu sunt liniştite şi 
chemă, tocmai din fund, pe sotii pâuni care să•i dea 
ajutor. Apoi necăjit cum era, rhPmă în repezeala pe 
fiecare şi ca să termine mai degrdbn, pe fiecare o vop
sea cu câte o culoare. două. 

După c-J termină de vopsit tt>ate păserile, Dumne
zeu îşi aduse aminte şi d� so\ii pa uni şi le zise: Aoi
leu ! da'poi de voi am uitat şi uittlndu-se prin oalele cu 
vopsea le zise: C'ilrt:· din voi vren să fit- mai frumos: 
tu păunule sau tu păunico ? 

Paunica fără sa aştepte vorba păunului răspunse : 
eu, că sunt parte femeească. Atunci Dumnezeu întrebă 
şi pe păun. Păunul sfios, rugă pe Dumnezeu ca s'o faca 
mai frumoasă pe păunică şi da1ă o mai gasi ceva cu
lori--la urmă-să-1 vopsea�că şi pe el. 

Atunci Dumnezeu hlagoslovi astfel : Tu pău�e vei 
fi regele păsărilor şi nimeni să nn te întreacă în frumu• 
seţe şi mândrie. Şi încPpu să-l ungă cu albastru, verde, 
roş, ne1iru, etc., peste tot. 

Când ajunse la coada Dumnt---zeu zise: Ţie păune 
am să•ti fdc coada cea mai frumoasă. Această coadă 
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s•o poţi purta ori atingânâ pamântul 1 >·i ritlic4nd-o io 
sus rotundă ca a curcanului. 

Apoi vopsi şi pe păunkă tot cu t ulori deosebilt>, 
însa coada i-o lăsă tot cum era. 

Apoi Dumnezeu chemă la El icU pe păun şi ca să 
arate celorlalte vietuitoare că păun:1I a fo:;t mai cuminte 
.tecât păunica şi mai respectos fată d� Dumnezeu decât 
ea, îi mai puse pe creştetul capului nişte pene-drc>pt 
în sus-frumoase ca şi cele dela ·oadă. 

Când a mai văzut•o şi pe ast1 ;1auni'-·i'I, începu să 
plângă şi o sbughi la fuga. 

Păunul fugi şi el după ea, uitând cn Dumnezeu 
mai are sa le vopsească şi picioarele. 

De atunci păunii au rămas cu penele cele mai fru
moase, dar picioarele cele mai urate. 

Corneliu Iordachesc11, L. Pr. Carol-Tulcea 

10 MA.I. 
�·-

Români lăsaţi acuma munca 
Veniţi cu totii, n2ic cu mare 
E Sfânta zi de JO Mai 
Şi ţara 'ntreagă-irz sărbătoare 

Veniţi lăs<Jti pe câmpuri plugul, 
ln griji:, Don,nului Isus 
Să vă 'nsutească EL belşugul 
Cu mana Domnului de sus. 
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Ventil la Sţ4nta S<irbdtoare 
Veniţi din cdmpuri şi din plai 
Sldvitl pe ce L de Sus din Ceruri. 
Slăviţi şi ziua de 10 Mal. 

Ca toţii 'n gând o rugăciune 
Lui Dumnezeu sd ne lnchlndm: 
„ St<ipâne, Tatălui a toate 
„ Mrrire ţie tţi tnălldm 

.Dă sănătate ,1111/t(l Doamne 

.Lui Carol Rege-al Ro"zâniei 
„ Belşug La hold�le nzdnoase 
,.Şi pace 'n ţară ca să fiP. 

„ Deapururi /ii asupra noastrd 
• Ocrotitor pe acest plai
„ Măreşte ziua cea de astdzi
,. ln veci trăiască 10 Mai".

Mircea Focp 

j" 3 

Ziua Eroilor. 

5 

Petrică şi Ionel sunt veri. Ionel în clasa II primarii, 
v;ne la Petrică care este în ci. IV ca să-l asculte şi sa-I 
i11vt>te, cum s,ă spună mal frumos poezia ce i-a dat-o 
Domnul s·o spună la Ziua Eroilor. 

Aşezati la masa din mijlocul grădinei, sub un nuc 
m�re, cu răzoare de flori şi trandafiri pe delături, Ionel 
spune cu glas tare şi poziţie de străjer, Poezia, iar 
Petrică din când în când, face observatiile necesare. 
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La un moment dat, Ionel lntrebA pe Petrtcl : 
- Petricl, tn ce zi serbăm Ziua Eroilor 1

La 2 Iunie.
Dar tn toti anii sărbătorim această zi la 2 Iunie ?_
Nu.
Dar cum?
Ziua Eroilor se serbează totdeauna în ziua de

lnilţarea Domnului la cer. 
- Pai ... ia să vad la caiendttr ... s� duce în casă

şi cercetând călendarul zke: aaa L dăpoi şi lnlltarea 
este tot la 2 Iunie. 

- Este anul acesta, dar la anul o să fie, poate,
în alta zi, fiindca ziua lnăltărei se serbează la 40 zile 
dupa lnvierea D-lui şi Paştile nu cade la zile fixe ca 
Criclunul. 

Şi de ce s•a pus Ziua Eroilor sa se serbeze odată 
cu ziua Inaltărei ? 

- De ce ? Iată de ce: După cun1 Mântuitorul Isus
Hristos a trăit printre oameni, i-a învăţat tot ce trebue 
să ştie un creştin. Apoi a pătimit pe cruce, pentru ca 
sângele lui să spele păcatul strămoşesc a lui Adam şi 
a Evei, apoi a înviat a treia zi, iar la 40 zile, în văzul 
tuturor, înconjurat de îngeri S'a ridicat la cer, tot aşa 
şi Eroii neamului nostru şi-au vărsat sângele pentru a 
învia Neamul românesc şi a face România Mare de 
astăzi. 

Sufletele lor s'au ridicat la cer întocmai ca Isus şi 
astăzi stau deadreapta Lui pentrucă şi-au făcut cea mai 
sfântă dotorie: Apărându-şi ţara!.. Acum ştii 1 

Dar cine ti-a spus toHte a �tea ? 
Ne-a invătat părintele la religie. 
Da nouă de ce nu ne-aspus ? 

- O să vă spună atunci când veti fi în clasa lV.
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Vadnd trandafirii, Ionel, îşi aminti ca Domnul le-a 
spus să aduci şi flori, elevii, in acea zi când vor mer
ge la cimitir şi fugind dupa Matuşă-sa, mâma lui Petricl. 
ii ceru ceva flori. 

Matuşa ii mâ ngâe pe păr şi-i spuse: 
sa vii Joi dedimincată si-ti dau flori proaspete, 

altfel se vestejesc- de acum. 
sa,utând-ui mâna şi multumind lui Petricâ, Ionel 

fugi bucuros la mamă•:,a s,i-i povestească şi ei cele 
spuse de Petricit � · că are şi flori de pus pe mormln
tul Eroilor. 

-·-

Regelui nostru. 

Se tn,pllnesc 8 ani de atuncea 
Şi parc'a fost, chiar eri 
De cdnd Alteţa Sa Regală, 
Sa coborlJt ca tngerll din cer 

D. J.

Venind din /dri tndepdrtate, 
Chemat fiind de-al sdu popor, 
Ca 'n sunetele de fanfare 
Să 'mbrd/lŞPZe-al Ţdrli tricolor. 

Şi n'a lntârziat o clipă 
De dorul pentru fard şi popor. 
De dor cd are sd-i re1Jadă, 
Porunca! Drumul la motor .. , 
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Si nenfru nast'frea măiqslrd. 
. . . -

Nimic n'a trebuit mai m11lt. 

Ctlcl c'o iufaltl vertiginoastl 
Brtlzda vtlzduhtln larg şi lung. 

Trecut-au ceasurile tip, zbucium, 
Şi '11 fine tocmai pe 'nserat, 
Mult aşteptatul 11ostr11 Rege 
Pdmânlul Ţării cu drag L-a sărutat 

Şi cum ştiut-A prin inţelepciune 
lntreg poporul ca să-L desrobeas�ă, 

Datori suntem ca să strigăru 

,,Sd n� trăiască!" 

I. Gheorghiu, oficiant P.T.T. Tulcea
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lnsemnătatea zilei de 10 Mai. 

Ziua de 1 O Mai la noi Românii, este o zi nallonall. 
ln ziua de 10 MJi 1866 a venit in tara Românees· 

cft Princepele Carol de Hohenzollern. La 10 mal 1877 
s'n deda rol i{omâ nia liberii şi neetârnatA de nimeni. Iar 
la 1881 România se !naltă Ja rengul de regat, iar Dom
nitorul Corol 1 se incoroneazli ca Rege al României, 
punând pe cap o c0roan6 făurill\ de otel din tunurile 

luate dela Turci. 
Anul aceslA :in ziu8 de 10 Mai, noi elevii şcoalei 

No. I de băeli, ftm făcui u :-.erhflre. 0-1 lord6chescu, 
t1 linul u cuvânlore despre insemnăl81ea zilei de 1 O Moi. 
Nui om d\nlal şi am spus poe7.ii. 

După cc am lerminal serbaren, ne-am dus la bise· 
rid\ cu d·nul invlHălor. Am aşteptai până ce au ieşii 
preotii dela sL slujbă. Pe urmă ne- am dus în fata grft· 
<linei publice şi ne 8m a�ezftt in rânduri pe trotuar. 

Am văzul cum au defilat premilitarii şi armele in 

rrunle cu d-l Colonel care purltt o pelerinii albă fonrte 
r rumoasl\. Tala spune6 că această pelerinA o poarUi 
numai cei care au fost viteji in rlisboi, fiind decorau 
cu Ordinul • Mihai Viteazul". 

Seera s'a f6cul relrftgere cu torte. Vilrinile erau 
frumos arenjale. Mie mi-a pl6cul cel mai mult vitrina 
delH libr�ria Hangiev, penlrucă reprezenltt România 
Ma re de ftstli zi. 

Constantin Tanase. ci. III-a pr.-Tulcea 
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Una din cele mai insemnate sărbători 
naţionale ale neamului l'.lOStru. 

10 Mal este ziua care simboUzează toate faptele eroice din 
cursul t•eacurllor ale neamului nos��:.z. 

Astfel Cncepând din anul 1866, când a l•enlt tn ţară Regele 
Carol I şi când a făcut sfânt jurământ pe care L•a pă:;trat timp 
de 48 ani, ziua de JO Mal şl•a tnceput tnsemnătatea. 

ln anul 1877, tot tn acelaşi zi, Omul care cu 11 ani mal 
tnalnte deabea călcase pămdlltul românesc, acum declară Nea
tdrnarea ţării dorită de veacuri de Rornt2nl. 

10 Mal 1881 a fost ziua Cncoronărll ca Rege al poporului 
Roman, M. S. Regele Carol I, care conducând poporul Roman 
peate malte piedici, a ajuns să declare, cu 4 ani tnalnte, Neatâr
narea ţării, dorită şi stropită cu sângele vitejilor ostaşi Romdnl„

Multe au fost zilele eroice din istoria poporului românesc. 
care trebuesc scrise. ln frunte cu JO Malu. cu litere de aur tn 
cartea vieţii poporului nostru. 

De aceea ziua de JO Mal trebue 3ă o sărbătorim tn fle· 
care an ca o amintitoare a legăturii cu trecutul. 

Popescu-Comi�ani D. Adrian 
ci. IV şa. nr. 1 b. Tulcea

D-l Const. Petrache, rev. şcolar al jcdeţului, mulţumeşte
elevelor din ci. IV de la şcoala de fete Măcin, pentru frumoa
sele cuvinte de felicitare ce i-au adresat de ziua onomastică. 

De aS.lmeni mulţume1te elevilor clasei V •a de la şcoala 
primară Neatărnarea pentru telegrama ce i-au trimis. 
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Pagina StreJerllor 

Iubiţi Străjeri, 
Rândurile mele vin către voi toţi, cei ce purtaţi simbolicul 

nume de •Str!jer.., nume ce a stârnit de-a lungul veacurilor
şi care cuprinde în «e/» şi cu •el»--tot ce are mai frumos şi 
mai înaltător sufletul nostru românesc-

.,
Strâjerul Ţării•-. Şi ce 

poate fi mai frumos şi mai măreţ decât chemarea aceasta I? .. 
Sa simţi tu, micule copilaş--cum cei mari, cum noi top, de 

aici şi de pretutindeni, ne punem în tine toate nădejdile neamu
lui nostru. 

Te-am văzut şi auzit adesea-iubite străjer-rostind deviza 
străjerului : • Credinţă şi muncă pentru T ară şi Rege•. 

Am cetit în rostirea ta atâta dragoste şi atâta dor de mun
<;ă pentru Ţară şi Rege, încât nu o singură dată am privit cu 
ochii umezi către cuiburile şi centuriile voastre, de unde desigur, 
vor creşte speranţe şi forţe noui. 

Iubiţi străjeri, Marele nostru Străjer, M. S. Regele Carol al 
Ii-lea, ca să ne arate dragostea şi înţelegerea cea mare ce ne-o 
poartă, ne-a rezervat 8 zile dela începutul lunei Junie-nouă
numai nouă-străjerilor după întregul cuprins al Ţării Sale. Dela 
1 la 8 Iunie. Săptămâna aceasta a botezat-o-pe drept cuvânt
săptămâna străjerilor. Săptamana aceasta e a noastră, strajeri I 
Atunci veţi putea arăta tuturor, toată puterea voastră de munca 
şi toate inUlptuirile voastre. Jo săptămâna aceasta aveţi prilejul 
sa arătaţi D-lor şi D-nelor Comandanţi şi Comandante, că sfatu-
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rlle fi tnvlţăturlle ce v'au dat-zi de zi- au prins rădlclnl a
dAncl ln sufletul vostru. 

Munca pe cuib, pe centurie sau stol, vor dovedi satului 
lntreg, ci străjerul este veşnic neobosit, ve1nic cu zâmbetul pe 
buze şi fruntea senină. Veţi dovedi tuturor celor ce vor veni sa 
va vadl în săptlm4na voastră-a străjerilor-că sufletul vostru 
e mereu dornh; de muncă, că el vrea să facă uneori mai mult 
decât este dator-pentru binele Tării şi neamului său, pentru 
Marele nostru Străjer M. S. Regele Carol al II-iea. 

Participaţi la •Săptămâna Strljerilor•. Luati parte (;U tot 
sufletul vostru tânăr şi plin de veselie. 

Arătatl tuturor că în fata .Străjerului• nu există nici un ob
stacol de neînlăturat, atunci cand este vorba Je Ţară, Neam şi 
Rege. 

Nu uitaţi că- străjerii trecutului nostru au purtat în suflete 
aceeaşi credinţă a biruinţei, a neinfrângerei-şi au biruit. Dova
da biruinţei, existenţa noastră. 

AJuceţi-vă aminte de versurile Marelui nostru poet Natio
.nal .Eminescu• : 

.Noi r,'auem oşti-dar iubirea de Neam 

E un zid 

Care nu se 'n:;păimântă. de-a ta faimă 

Balazid• 

Iubirea de moşie este zidul cel mai tare-zidul t:e nu-l pot 
strlbate nici tunurile de cel mai mare calibru şi nici bombele 
avlonelor. 

E zidul clădit din granitul sufletelor voastre t.. 
Participaţi la •Săptamana Străjerilor» cu tot sufletul vostru 

plin de voioşie I.. Aratati tuturora că această săptămană poartă 
cu drept cuvânt numele de .Săptămâna Străjerilor•. 

Cu toţii •Gata la datorie• iubiţi străjeri �i strajere, oricând 
şi oriunde, Marele nostru Străjer-M. S. Regele Carol al Ii-lea 
să găsească în sufletele voastre aceeaşi dragoste şi aceeaşi nă
dejde pe care "· o trimete şi a pus-o în voi-Străjeri al Ţării 
Romaneşti. 

Sănătate! 

V. BELU
Comandant Strljer 
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I Im11ul Străjerilor 
Trompe. ele răsună 

Prin mi. 1ti şi prin câmpii 
Slră jPri cu toti se adună 
C11 sutei� de mii. 

Un glas pe to/i ii cheamă 
E glasill neatârnării 
De nimeni ei n'au teamă 
Trăească oastea /<irii. 

Stn ieri ce 'n inimele lor 
Nes 'ins păstrează dorul 
De 'ară şi popor, 
Un glas pe toţi Ci duce 
La ;rucea sf ântd 
Să . ;ure şi să strige 
Tră ?ască al noastru Rege. 

13 

Ol encer Dumitru, ci. VI-a cpl. şc. Nr. 3 b.-Tuleea 

x:x 

Dece îmi iubesc ţara. 
Eu imi iubesc lftr8, pentru di pe ogorul ei m'am 

născui şi am viSzul intl\i lumino zilei. 

Strămoşii noştri şi-ou jertfit viata pân! Io unul pen

tru credinto nestrlimutalft. Strftinii vin vara la aer în 

slatiunele climaterice, sft v8dft frumusetea Ilirii noastre. 
Duşmanii cei mfii infocoli şi hrftp1'reti au ciuntit 

(are. Duşmanii ftU mei vrut să ne ia chiar limba, portul 

şi credinta. dor locuitorii ei cu bratele vânjoase, au mu· 

rit pe câmpul de luptli şi nu i-a llisat. Cu s4ngell şi 
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osemintele lor eu ingrlşat plmAntul, pe care noi astizi 
ne hrlnlm. 

Vartt !oalft tara esle imbricat& ln lanurUe sale gal
bene cn aurul. Seara, pe câte o vâlcea, se aud UUlnglle 
vitelor, venind cu ciohAnaşul vesel cântând din fluer sau 
caval. Olas de bucium se aude de prin fundul unei •li 
ca o rugăciune. Pe câmp auzi cAnlece de pretutindeni, 
par'cl ar fi toalli lumea numai a lor. Pe valea Prahovei 
sondele mii slrlUucesc vara la razele soarelui, iar duş
manii nu v�d cu ochi buni. PAdurea sa cea fromoas„ şi 
binefAdUoare ne etinsA de topor (sec1.ue); apele sale fru
moase şi bogete în peşte pentru poporul ei şi pentru ex
port in tftri slrAine; fabricile sale pentru febricatul n tu

turor unellelor şi armamentul tlirii; aurul se scoate din 
mine pentru monede, etc.; munlii Apuseni de unde au 

plecat cei mal destoinici şi mai viteji oameni pe care 
l-a avut tara noastrff; şi multe bogAtU pe care duşmanii
ar vrea sli le inghilft, dar nu pot, clici armata noestrl
este condusli de vrednicul Rege M. S. Regele Carol al

11-lP.a, care sili mereu de veghe.
Noi strftjeri,nlidejdea t6rii de mâine, o sa anurim pe 

câmpul de luplA ca strlibunli noştri. O brazd6 nu o sa 
d&m din cuprinsul tftrii udat cu sftngE:le străbunilor noştri. 

Tincu Ion, el. VU-a pr.-Topolog 

x:x 

Rugăciunea Străjerului 

Stăpâne, lmpărate, la tronul tău ceresc 
Ne lndreptăm privirea şi gândul străjeresc; 
Căci tu eşti birui,nta cea mare de demult 
Şi'ntine tot străjerul găseşte-ur, falnic scut I 
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Care-a făcut atl1tt>a minuni in vrenie grea 
Şi-aceea e „Credi11ţa„ ce'n leagdn strdmoşesc 
A dăinuit de ueac�.-i cu neamul Romdnesc I 

Dă-ne credin/ă, Doamne, şi darul de- a munci 
Cdci doar muncind, străjerul se sin1te a trăi! 
Dă cugetului nostru pulin/a de'nţelege 
Ce sfllntă este viv ta, de-o·nchin la neam şi Rege! 

M. Bel 1 u Demetriad-inv. Slava-Cerchezi

x:x 

_j Tricolorul României L 
Sub Tricolorul Românesc, ce-l vezi pe cer, ce-l vezi pe plai, 
Sub sfântul nostru Tricolf)r, ce-a fost cu el cândva, Mihai, 
Noi toţi stăjr.ri, să ne-adunăm şi toţi cu'n singur gand 
Să-l urmăm in orke vreme, precum depus'am jurămant ••• 

Căci, cat va fi în astă lume, atât pe cer. cat pe pămant, 
Tricolorul României, Tricolorul nostru sfânt, 
Nu va putea nici un vrăjmaş să rupă-al nostru sfânt hotar 
Nici Ungurul nelegiuit şi nici hainul de Tătar. 

Aceste sfinte trei culori le vom purta în orice vreme, 
ln pace, când îi veselie-în război când ţara geme 
Păşeşte dar, voios. străjere şi înalţă te an cu an, 
C'avem o inim'oţelită-ca-vem un sange de Roman. 

Iar în război, tu brav străjer, unde atâtia fii mor, 
Tu ochii să--i indrt"pţi spre el-al României Tricolor 
Şi dacă dorul tău atuncia, va fi mai greu ca altă dată 
In el citeşti şi mângâerea şi nădejdea noaatrl toatl. 

Dumitru Simion, ci. III-a Q. I. U. Tulcea 
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O faptă străjerească. 

Astă vară, eu şi cu un prieten al meu ne scăldam în ghio
lul .Ciuperca• und � prindeam şi peşte cu undiţa, căci eu aveam 

o undiţă şi el una. Ne mai întreceam şi la înnot. Când el mă
întrecea, cand eu I întreceam. Şi la sfârşit am întrecut eu. Şi eu
1-am spus : Hai să mergem in altă parte şi am început şi acolo
să prindem peşte : i sA ne scăldăm. Tocmai--atunci o femeiP
trecea cu vreascu· i din baltă şi nu putea sa Ic ducă. Eu am
cerut să le duc pimă acasl. Ea mi le-a dat, iar eu le-am pus
pe :;pinare şi le-ar 1 Jus pană acasă. Prietenul mi:u a iuat şi el
vreascurile ce-au mai rămris şi am pornit împreună c;casă.

Am pus vre,1scurile în curte, apoi am plecat acasă şi am 
povestit mamei < eeace h'icusem. Ea mi-a spus că am făcut o 
faptă bună, ajutând în aşa chip pc o femeie bătrână. Totdeauna 

să facem fapte b1me şi să ajutăm pe cei bătrâni şi neputincioşi. 

Ifrim Alexe, el. IV-a nr. 3 h. Tulcea 

x:x 

Biblioteca Județeană  „Ioan N. Roman” Constanța



Ştiri Strajereştl. 

DAm mai jos faptele sAvArşite de ciltre strajeril ur
matoarelor stoluri : 

1) Elevii străjeri dela stolul şc. primare Topolog au
botezat un copil �rac. pe cari rau II luat sub ocro
tirea lor, p4na va ajunge să-şi câştige sinaur existenţa. 

2) Elevii străjeri dela stolul şc. pr. Beidaud au luat
sub îngrijirea lor familia unui colonist sărac, căruia i-au 
reparat casa, gardul, i-au făcut curitenia şi vlruitul pe 
dinăuntru şi au împodobit-o cu tabloul M. S. Rege
lui, icoana şi candela necesara unor buni creştini. 

2) Străjerii stolului şc. pr. Măcin au replantat ln
treaga grădină publică a oraşului Mllcin, care, distrus4 
în timpul războiului, era lisată în părasire. 

4) Cinci elevi străjeri din stolul şc. pr. Jijila au parcurs
pe jos-distanta de 14 km. numai dL-i dorinţa de a 
participa la sfintirea pavilionului Naţional ce a avut loc 
ln com. Luncavita în ziua de 21 Mai a. c. 

5) Străjeri stolului ,c. prim. Calica au îngrijit mor
mintele din cimitirul satului şi au aranjat o frumoa!-A 
grădina tn jurul monumentului Eroilor. 

6) Au trimis obiecte pentru expoziţia organizata
de Straja Ţării următoarele stoluri : 

Stolul şc. pr. baeti Măcin, Stolul şc. pr. Nr. 1 băeti 
Tulcea, Stolul Şc. pr. Nr. 3 baeti Tulcea, Stolul şc. pr. 
Caraibil. 
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