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IUn Crăciun de altădatăf 
De atunci. de cAnd vreau sl vi povestesc tntAmplarea. 

aceasta au trecui nici mal mult nici mal putln, decat 35 
ani. Eram copil ca şi voi, prin clasa III-a primari. De 
Crlclun, ştill voi c6ll lreebl este pe acesl şi aşa cum 
este acum, aşa era şi pe atunci. lntr·o dimlneatl, mama 
ml trimite la un negustor si-i cumplh nişte stafide şi 
zehlr. 1ml dete o monedl de 50 bani numitl bllncutl. 

-Nicuşor, dragul mamei, n'atl o blncutl şi dule
de-mi cumplrl Jum. kg. de zahlir şi o litra de stafide. 

-Ml duc, mllmllcll ! Dar cum vllzusem nişte •moş
negi cu jidanul dupl ei, vestea mam�I ml umplu de 
bucurie şi-ml părea ci mama umbla prea fncet. 

-Sa vil repede Nicuşor, cft ast6zi ne vin oaspetJ.
Ml se pare ci vine şi moşu tKu Ohltli I 

Slream ln sus de bucurie, dar sl va spun drept 
ci şi ast&zi, nu ştiam dece sl mii bucur mai mult ; de 
aceea ci voui vedea moşnegii mai de aproape, sau di 
vine moşul Ohill. cumnatul mamei, un moşneag drlgul 
şi foarte glumet. 

Mama dupl ce ml lmltodoll (inveli) bine cu şalul 
la gAt sl nu·i rlcesdl odorul şi ml sftrutl ca de obiceiu, 
o 1tbughil pe uşi şi fugii dupli moşnegii care tocmai
jucau în curtea unui gospodar. Erou aşa de urili I Dar
cu toate 8cestea blietii 9e Uneau droae (grămadă) dupli
el. M'am luat cu dânşii şi-am uitat şi de zehlir şi de

stafide.

• Prin partea locului, de Cradun. e obiceiul co nişte flat:ăi sa se

lmbrace cu cojoace tntoarse pe dos fi cu maştl pe obraj cari se numesc 
mo,ne&li, laJ tn urma lor, un altul tot mascat şl imbracat cu un fel de

haina luql oeaar• numlUI caftan ae numeşte jidan. 
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C6nd sl lasA din curte, jid8nul m5 vede şi Ylne 
tnUns la mine-Nkuşor, dii- mi un bacşiş cat de mlchl
chel I (Un dar cat de mititel). 

Eu înghelai de f ricA. s�osei bAncuta din buzunar 
tl l•o dldul. lncepui să plâng D8r cum merge-om dupl 
el pl6ng6nd, la un dos îşi ridici\ mosca şi cine credell 
cil era? Era b&dia Tooder, nn (llki\u vecin cu noi I 
Mii bucurai. 

-B6die Toader, dA-mi blin i:-uta înapoi!
-Dar cine li·a luol-o? Eu sau jidanul.
--Jidanul mi-a luai-o, dar mijtale eşti jidanul I
El începu sft râdă cu hvh lle. Scoase din f undui

buzunarllor o mânii plină cu smochine, covrigi şi nuci, 
Iar din alt buzunar scoase băncuta pe cttre mi-a întins-o 
odatl cu celelalte bunliUUi. 

-Nu· li blincuto ioapoi şi i:1 smochinele, covrigii
tl nucile. M5nândUe ! Dar unde te ducet1i? 

-M•a trimes mam1t, să·i cumpăr z6h�r şi stafide,
ci diseară vine moş Ohită la noi! 

-Fugi, nu moi sta!
ŞI o luai la fugă cât ml\ \ineau i'icioarele, dar

cum fligeam aşe, nu ştiu cum �lunecai şi clizui tntr•un 
şanl plJn cu opfi� căci uitai să vă spun, er� o vreme 
cald& şi zftpada începuse sfi se topeasdi. Mft sculalu 
plin de ep6 şi ud şi cu mâinelc înghetate, vA inchipulU 
cât de bucuros erom. 

Am cump6rat zehfirul, stofidf'le �i m•em intors e
casl. Era sear�. Când m'a vlizul mamtt ud şi inghelat, 
ce sli-ml focii mai inloi? M� de!:-br�că şi cu cureaua de 
dupl uşft, boteza fli Sf NecuL1e cel d�dce, mă mângftie 
la partea din spate, mai jos de şale, unde este carnea 
mal moale. 

-Veleu, veleu, mamli nu mei da!
Au trecut 6ni de alunei, dar când vlid b!etil dl se

Un dup& capră, 0ri dui,)ă Irozi, ml'i v�d Iar copil şi•mi 
amintesc de Crtsciunul de alunei, de Crliciunul copllft
riei mele. 

Nenea Nicu 

Biblioteca Județeană  „Ioan N. Roman” Constanța



Brumar pleacă · n pribegie 
S

t

J"nu-l prindă vremea rea; 
Insolit de Grivă t vinP.. 
Din mari depărt(lri Undrea. 

Din înalt prin slta-i deasa 
Fluturi albi de ghiatd cerne, 
Viscol spulberă ză µada 
Şi-o n�lPrnc în lroienr. 

Corbii negri clall târcoale 
Croncănir,d pust;u a jale, 
Lupi /lăntânzi ur!ă'n câmpie 
Şi'n zăvoiul de :>e nate 

ln nuµ/i lungi, la gura sobit, 
Dill fuior tource bunica. 
Cu poveşti şi clin tec dulce 
/şi adoarn1e nepo/ica. 

Şi din ceruri se coboarli 
Moş Crăciun a/I, ca �i neauo, 
Calea l· o pregătesc ingeri, 
Cu colinde şi cu steaua. 

Gherasim ConstanUneacu 

fnv. CarHorman-Tulcea 

-- .,,.-- � .... , 
t� . - . ,_ .=.:..,t;t�.,.��<l'l!· -"-"'�-----
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4 

Cu Buna Dimineaţa 

Ştiţi' copiii-că printre primele obiceiuri cu care 
începe Crăciunul este şi Bună dimineata la MO$ A1un 
-sau „Ajunul" cum ne-am obişnuit noi să-i spunem.

Poate că v'ati întrebat şi voi-cum m'am întrebat 1i 
eu adesea de unde o mai fi şi .Bună Dimineaţa• asta? 

- .. Moştenite de la strămoşii noştrii - Romanii".
aveţi să-mi raspundeti voi. 

� · Bine copiii-aşa e,-Jar
�W'!I strămoşii noştri de unde 

_ au luat obiceiul de a um
n- bla cu .Bună dimineaţa? 

-· De unde, de unde,
spune-ne dacă ştii. liaca, 
mai copii-vă spun. 

Pe vremea când eram 
şi eu copil ca. voi - mai 
mic poate, fiindcă pe a
tunci nu ştiam nici să ci
tesc nici să scriu-ci doar 
să aud ce spune alţii -
pe vremea aceea mă ru
gam foarte des de ma
ma mea să-mi spună câ
te-o pove3te. 

Şi mama-bună cum c 
orice mamă, îmi spunea ori de câte ori o rugam.. şi 
eram cuminte. 
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Odată. in ajunul Crăciunului-închid ochii-$i văd 
şi acum seara acet � ... c<'\ld in casă, .• miros de sarmale, 
marna :::th1nd pe un s�ihmel la gura sobii -şi potrivind 
o păpuşă pentru sorc1 mea mai mic-a, când de odată auzim
afară lătrat de câine şi voci multe cântând.

-Bună dimint.·ata la moş ajun, ne dati, ori nu ne
dati... refren. 

Mama s'a sculat iute de pe scaun - a luat un şir 
de covrigi dintrun dulap şi a zis. 

- ,, N'a Mărioară-du-te tu şi dă-le! 
Am luat covrigii- !c-am dat şi m'am intor-. in casa. 

-
,,

Mamă -zi: eu„ Dece vin copiii aşa pe frig cu 
Bună dimineaţa ? ...

-Aşa a răn1a 5 obiceiul, mairă - dar le place sa
vie - şi nici nu i,imt frigul. 

- ,. Pentru ca azi n1i-ai fo t cuminte, până s'o în
toarce taică-tu de la oraş .• hai să-ţi mai spun şi poves

tea asta. 

Eu-1n'am făcut nunrni ure�hi-ii mnm aşezat re
pede în poala marnei... 

Şi mama începu. 
- In ziua P.C"NL. dinaintea Craciunului. Sf. Fe-

• 

ceoară Maria- simţi-
se <·ă i s·c1 apropiat 
ceasul să-l nasra pe 
Iisus ... 

Umblase în tot ora
şul BetlPc· mului- dar 
c-asf:l goală nu căsise. 

A pornit atu n c i 
spu• marginea oraşu
lui. 

lntrt bând la fie ca
re poarta. 

- .. E loc să ne
găzduiţi şi pe noi? 

Biblioteca Județeană  „Ioan N. Roman” Constanța
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- Nu e-rlbpundt�illl stăpânii.
Nf'citj1ţi şi obo:-.iti - atât Sf. Fedoară. <;ât şi bătrA

nul Iosif-s\,u trezit noaµtea târziu tocmai la marginea 
oraşului - acolo, un,le nişte ciobani îşi aranjase turn,a. 

Bună vre1ne oameni buni • 
• Buna să vă (ie inima - răspunse un cioban . 

• Oameni buni--încă de aseară umblăm dupA o
cameră de odihnă şi n'am găsit - uitată-vă femeea a
ceasta va naşte prunc ... şi nimeni n'a vrut să ne pri
n1E-ască. 

- • Ce să vă facen1 noi 7 D-stră vedeti că in sa
tul nostru nu-s odăi aşa cum doriti 0-stră- nici paturi 
nici sobă-abia de ne putem întinde noi fiindcă e frig 
noaptea-şi mai ales spre dimineată e tare frig ... 

ln tin1pul acesta vine dintre oi- stapânul ciobani
lor-ce se numea Moş Crăciun - şi zise... Ce-i vorba 
aici 7 

„Apoi-iacă-drumeţii iştea ne cer găzduire ce 
să tacc1n, că n'avern undP, şi cun1 ? 

Moş Crăciun se uită la Sf. Fecioară, apoi zise. 
- .Să dăm lor staulul... că nu-i bine, ne-or crede

şi ei. · 
Noi toţi-ne vom întinde pe afară-pc unde von1 

găsi-Noaptea aceasta se arată buna, nu-i frig de loc •. 
şi nici vânt ... 

Bine - ziseră ciob,mii... 
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Sf. Fe<.:ioară Mai ia mulţumi lui Moş Crăciun-apoi 
se întoarse ditrP ciobani şi le zi:;' : Dormiţi afară fără 
grijă-are să va fie lnmă diminrata acPasta .. are s" fie 
cald, ca'n vrc>me de •,.1ara. 

Ciobanii şi-au 11 nt cojo�ll'<.•I - , i i'lll pornit printre 
oi.. crezând cr, dormind ?ânga c le - nu . ii se mai în
călzească. 

Mareic-a [o t mirar a .. c·,ind au văzut insă - ca

nici n'au apucat să adoarmă · - ... i i-<1 npucnt o c:Udura 
la fel cu cea din zilc >lc lui cuplor .. Au . vtulit cojoace, 
au svârlit căciuli- apoi sau srulat niutându- c unul pe 
altul să se intreb c' e cu ăldura a. ta - nu-i a bine. 

- ,,Bre rratilor.. aşa Bumi Diminea/d ca acum
n'am apucat niciodu tă. 

Ieri dimineaţa, and in, pu " " ră ară zorele era 
apa inghetată-şi tr -'muram d � nu mi ·e ajungeau din
ţii 'n gură. 

Căci am uitat . ă vă pun- �,fanta fecioară şi bă
trânul (05if-tot u1n Jând prin oraş i căutând gazdă -
,ljunsese la ciobanii noştri tocmai aproape de ziuă. 

-Şi acum ciobc1 ii noştri
cuprinşi de mirare umblau 
unul d� la altul să e între-
be ce-o fi oare cu a c::1-
dură acum în miez dl! iarnă. 

- "Ce să (ie- l1' spunea

Moş Crăciun !.. 
lară o DiminC'atn BunJ

şi gata. 

S'o fi milo ,tivit D-zcu r� 
ati avut milă de f Pm •p;i ,. 

ceea care tr bub �;:i na ,1 a. 

- Aşa P, n'\spunseră cio
bani - Sa ştiti că ei au ve-
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8 

nit cu, .. Buna Dimineat<l" ,1::-.l 1 ? 

S'a făcut zitJa . şi-au pornit ciobanii cu oilP. şi s·a 
făcut iar noapt,• .• şi iatft ca în noaptf'a acPea sa arătat 
steaua pe cer-iar Sf. Fecioară a născut pe Isus .. 

C�nd 8u văzut minunea cea ma:c- abi8 8cum au 

lnteles ciobanii di era o Sfântă aceea pe care o pri
miseră în staulul lor ... şi au înte1es-de ce 1� era cald 
când 8r fi I rehuit sli le lie ( rig. 

Au mers alunei pe la toate neamurile şi cunoscu(ii 

-neuitând să povesteasdi printre altele-şi de ncea.

-Buna Dimineaţa-pe core n'au mfli pomenit-o ei,
ln toate diminetile de iarnl\ pt:f recute afară lângă tur
ma lor. 

-Şi Buna dimineaţa dinaintea Crăciunului ne amin·
teşte despre - bunlHatee ciobanilor cari au primit ln 

staulul lor pe Sf.. Fec:;oar5 pe care nimeni altul nu 
vroise s"o primeascli. 

Şi de 81unci copW--an de an .. în ajunul Crăciunu
lui ... auzim pe la ferestre .. cântând cu buzele ingheta

te de frig .. Buna dimineata la Moş ajun, ne dttli, ori nu 
ne da(i ... 

88 unii copiii moi spun. 
B11na dimineaţa Lu moş ajun 
Ne daţi ori nu ne daţi. 
Dali-ne un covrig 
Că murim de frig. 

M. Belu Dernetriad, Frecăţei
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Naşterea Domnului 
Hristu,; se naşte Slăviţi-L 

___ _. ...... __ _ 

Aşa c6ntau, ingt>rii deasuprn staulului unde se 
născuse MAnhaitorul Lumii, ar.un1 1938 rlP ani in oraşul 
Betleem. Acea�tă naşt<'re fusese vestită prin glasul µro-

fetilor cu inuite veacuri înainlt:-, însa 

materialist ca'n totdeauna aştepta uu 

poporul evreu 

Mântuitoi care 
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să-i scape de robia popoarelor, nu un M6ntuitor care 
sa ne scape pe totl d� pucat!JI lui Adam şi să aduca 
liniştea şi pacea în lume. 

După cum scriau cartile sfinte, minuni mari s'au 
văzut la această naştere : Cerul deschis din care ve
neau c6nt4nd mii de îngeri p8nn dea�upra Mântuitorului. 
iar o stea mare pe cer, arEJta tuturor locul unde venise 
pe lume Cel atăt de c1şteptat, Mântuitorul Hristos. 

Văzând acest semn ceresc 
Magii. ct> i î n v ă t a t i a 
Ct>ti in stele, au luat daruri 
:-;ct:mpe aur. smirnă şi tă
niâit:> şi au plecat conduşi 
de � t�a să se închine. aşa 
cum se cuvine Celui vestit 
de i 1 rooroci, de utâta vreme, 
Increzatori în cele scrise ln 

cărti şi bucuroşi cft mf'rg sfl :p închine adevăratului 
Mântuitor, trec prin l:•rus;.iim şi merg �ă vorbeasră şi 
cu Irod - Stăpânitorul Pa:cstind - despre acest mare 
fapt. 

Irod - insă h'h:ând partt-� şi el din tagma cPlor 
multi răutăcioşi la suflet, cum a auzit de aceste semne 
mari arătate ln nnştt- rPa a•:estui pr �mc, îmediat s'a gân
dit că acesta va fi un om m:Hl'. şi atunci rând o creş
te mare o sa-i ia domnid.

lndeamnă pe Miigi să meargă după stea până vor 
găsi pe acel nou năsr.ut ş, apoi întorcându -se prin Ieru
salim. să vină să i sµună şi lui lucul, ca să meargă să 
se închine şi el. 

Dumnezeu, cel care ştie toate, a cunoscut gândul 
lui Irod şi arătându- se Magilor le porunceşte să mear• 
gă pe alta cale, iar lui Iosif şi Fecioarei Maria le da 
porunca să fugA din tara, în Egipt. 
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Vazând Irod ca Magii nu sau mai întors, 
de mAnie dă po· un··a soldaţilor să o!Doare toti 
dela 2 ani in jos., crt>zând că astfel va 01nora 
Hristos. 

11 

turbat 
pruncii 
şi pe 

S'a făcut mnre varsare de sânge, fiind omorâti peste 
14.000 de co�'ii, iar plânseh--le şi blestemele mamelor 
în curând l'au a_iuns pe a�est mare tiran, fiindca peste 
putin timp D-zeu l'a pedepsit, omorându-l. 

· Astfel a sci• pot dda mor1rte Cel care era fiul lui
Dumnl•zeu şi venia in lume ca cu Scingele lui sfânt, sl 
răscumpere păcntul strămoşesc. 

Acec1st;ţ na� tere a Mântuitorului, noi o serbam în 
ficcatt' an la 25 D-bri� când, odată cu rugite şi slujbele 
preoţilor, slâvin1 ace�std naştere mântuitoare a lumei şi 
a păcei pe pămftnt. 

Noi crPdem cii mf'rgând la biserică la slujba reli
gioasă, în această zi şi mâncând fel de fel de bunătăti 
mai diualnte µn·gătite, s!avim ua�terea lui Hristos! 

Nu. Uacă vrcnt f'a in adevăr �ă slăvim aşa cum tre
buc această sf. zi. R poi gândul no..._ll u să sboare la cei 
orf.lni, nerajiti şi sărn ·i, carp n'r1u cu ce să se bucure şi 
ei. aşa cum trebne în acensta zi şi alinându-le şi lor 
suferinte!e ş, dâ11du-le putint:1 să aiba şi ei o mâncare 
bună, o lrnină curc1tă şi un cămin cald şi fiind singuri 
că in aceasta zi �fânta nimeni nu sufera, numai atunci 
vom putea zice că u1n slăvit pe Cel născut.

Să dăm posibilitate lui Moş Craciun sa fie mult 
mai darnic anul acesta CJ cei saraci şi atunci colinde• 
le şi rântecele de stea ni se vor părea atât de frumoa
se încât vor d�ştepLl in noi amintiri ,,şa de duioase. 
1iândind la micul Iisus, la copilări.1 colindătorilor şi fara

să vrem noi cei rnc.:ri, la copilăria noastră trecută, încât 
năvala amintirilor va mişca atât de mult sunetul p4nă 
la lacrami. 
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Ei. tormai această mişcare sufleteasca ne va do

vedi c,.1 in adevar Hristos a pătruns adânc în conştiinta 
noastra şi r.a in adcvar în această zi noi li slăvim. 

NEA M/1/CĂ 

m��
�� �1@ ___________________ \ if.f

�l::.'ţ 

Revista „Copilul Dobrogean" 
Uren z<i tuturor cititorilor şi colaboratorilor 

„S,irbători vesele", iar anul nou ce vine 

să le aducă numai bucurie, fericire şi 

S1N1TATE 

:*-1J 
}11t�-----------------------
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Cum mam rătăcit in oraşul Tulcea 
• a

Eram cam rle vreo patru ani şi jumatate, când tata 
şi ,nama se duserii la Tulcea ca să târguiasca de ale 
îmbrăcămintei şi mă luară şi pe mine să-mi cumpere 
sandale. Era un anotimp de toamnă şi plecarăm într•o 
zi de dintineata. In căruţă luaserăm 6 saci cu grâu, pe

care i-am lăsat la moară la Cataloi, ca să-i măcinăm şi 
sa-i luăm când ne întoarcem înapoi. 

Când am ajuns in Tuicea, era aproape searl.

Tata avea un prieten şi trase căruta la el, nu se mai

duse la han. După ce tata aranjă caii nu se duse ln 
oraş, ci mai stătu de vorbă cu prietenul sau, iar după 
aceia ne culcarăm. A doua zi de dimineată tata cu 
mama plecară in oraş, iar pe mine mă lăsara acolo. 
Am stat eu cât am stat, dar văzând ca mama şi t�ta 

nu mai vin am eşit din curte farti să mă vadă cineva

şi am plecat pe strada la vale plângând şi uitându-ma 

în toate părţile să văd pe 
mama şi pe tata, dar nu-i 
V<'deam nicăeri. Am mers 

aşa până am ajuns in piaţa, 
unde era multă lume pe care 
nu o cunoşteam findcă n·o 
mai văzusem nkiodată. 

Dupa ce am stat ad şi 
m'am uitat puţin, văzând că 
nu mai gasesc pe mama şi 
pe tata am pornit pe altă 
stradă la deal cu chip ca

mă duc tot pe strada aceia
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inapoi la gazda de unde plecasem. Dar cum mergeam 
plânglnd, aud ln urma mea strigând un gardi�t, fetito I 
Eu, întorc capul, mă uit şi încep să tip şi să fug. Când 
m·a ajuns gardistul a vorbit la mine blAnd şi m•a intre
bat de ce plâng şi i-am răspuns că, caut pe mama şi 
pe tata; iar el m'a mai întrebat cum mă cheamă şi 
a cui sunt şi eu i-am răspuns că mă cheamă P'lorica şi 
sunt a lui Ion Ciobotă din com. Balabancea, jud. Tulcea. 
Gardianul acela pentrucă n cunoştP.a pe tata, căci făcuse 
armata cu el, m·a luat şi tiu minte că m•a dus într·o 
cameră unde erau mai multi oameni cari scriau şi m'a 
pus pe un scaun spunându-mi să nu mai plâng că tata 
va veni îndată. Eu însă tot nu tăceam şi gardistul m•a 
luat şi m'a dus în piaţă puninu-mă intr'o cărut4 la o 
lemee care vindea struguri spunându-i sa aibă grija de 
mine până va veni un om să mă ia. Tata când s·a 
dus la gazdă şi a vazut că nu sunt a venit ta politie 
şi a întrebat, iar gardistul care mă pusese în cărută l-a 
adus pe tata Ja căruta. Eu când l-am văzut am început 
să plâng. 

Tata m'a, luat n1'a dus la gazdă unde m'a luat 
mama frumuşel şi mi-a dat o bătae bună ca să tiu 
minte dealtădată să nu mal plec de unde mă va lisa.

După aceia am stat la masă, m'am încălţat cu sanda
lele Iii am plecat. Iar când eşeam din oraş mama lmi 
spunea râzând: uită-te Florico bine ca s4 coaoştl stră
zile şi de altă dată când îi mai veni să nu te mai ra
tăceşti. Când am trecut pe la moară, am măcinat şi am 
luat sacii şi ajungând acasă i-am povestit şi lui ·bunica 
ceia ce am văzut şi ce-am pătil în oraşul 'llulcea. Mult 
timp după aceia au râs de păţania mea. 

Ciobota Florica el. VII prim. Balabancea jud. Tulcea 

�� 

�·� 
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15 

Pagina Străjerească 

cradlnta şi mJnca ,.� pentru rara şi RIII

I&.Wbijtii mei c<>ei•! 
Rândul tre::ut v•am spus ceva despre credlntA. Ea 

este primul cu,ânt din deviza noastrl strAjereascl. Ne 
vom lamuri acum cu toli cum trebue sl intelegem tl 
sli îm(i§ptuim munca noastrli zi de zi. 

-Ali v�zut voi copiii di inlotdeauna lnalnte de a
tncepe o zi de şcoală. o zi de munci, cerem ajutor dela 
Dumnezeu, c8re ne ajut& pe fiecare. 

La şcoal6, munca noastrl e impftrUl& în doul; una 
o facem cu muşchii corpului, iar alla cu creerul.

-Sfi nu vi se pari dragii mei că munca cu creerul
e aşa de grea. Nu. Atol puternicul a organizai munca 
omului in eşei fel, ci§ ceeace facem cu ajutorul muşchi

lor sli complecleze munca ce-o slivârşim cu creerul, 
clici vedeti vei, după o orli aproape de clas&, recreaUa 
cea de câteva minute vii odihneşte creerul ca s5 ince

peti din nou ora urmlUoare; apoi vii mal spun, şi nu 

ştiu dac& voi aU observai, ci alunei clnd mundm cu 

ajutorul muşchilor, dacii sufletul nostru este vesel tl 

dacli noi suntem cu voie bunii şi cu tragere de Inimi 

pentru munca noastrli, ni se pare fonrte uşoarl mun�• 
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ce·o facem, fle ea cit de grea o fi. 
Munca o facem aşa de uşor Incit nici nu ştim 

clnd trec orele. 
- -. Eu vi re.comand pentru orice munca a voaatrl.

ca orlclnd sl fiii cu zlmbetul pe bu1:e, veseli, cu mul• 
lumlrea sufleteascl, sl clnlali, clnd lucroll şi sl\ vi 
lubill Intre voi ce Iratu. 

Vedell şi •oi cit de uşor muncesc oamenii la câmp, 
detl munca lor e et6t de grea, atunci clnd, acolo pe 
oaror, clntl, ori fluerl şi glumesc; iar pe fetele lor 
se citeşte numai voe buni. Par'cl şi Dumnezeu le aju
tl f Privltl pe orice meşteşugar şi veti vedea acelaşi 
lucru. 

Cel cari din voi nu aU Ileul munci in acest fel, 
al o faceli, veU vedea cat este de bine. Nu veli uita 
însl ci munca voastrl trebue sli fie statornicii şi pen
tru foaUI viata voastrA, altfel rezultatele muncei voastre 
nu vor fi de prea mare folos. 

-Cari dintre voi nu pot face �cestea, sA se învele
a voi in acest fel. Luncrul nu e greu, voi incercaU-1 şi 
•eli vedea roadele. Nu trebue sa ullali cA lot ceeace
facell al fie Ileul �in convingere, adicA voi sl ştiti ci
ce faceU e ceva bun care place oricui.

-Daci toll <;apiii &Arii ar munci Jn acelaşi fel
Romlnla Mare, scumpa noaslrl tari, va şti c� daci 
woi aatlzi, clnd sunteli inel mici, munclti în acest•fel, 
mllne cand veli fi mari şi cAnd fieca�e din voi va 
munci pentru bunul mers al gospodlriel voastre, ori al 
atelierului vostru. viitorul poporului aoslru va fi scris 
ln cartea de aur .11 popoarelor depe întreg plmAntul. 

-Nu vom uita niclodatl ci înainte de orice mun•
ci sl cerem ajutorul dela Bunul Dumnezet1. 

-Aşa al muncită azi şi tot aşa înlotdeauna dragii
mel. ln felul acesta, tntre voi va fi o întrecere, Iar din 
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aceastl întrecere va eşi numai munci chibzuit&. de cere 
tara noastrl are elAta nevoie. 

-A, avea sft va spun multe dragii mei despre
munci, dar cr€d că voi ascullati şi inf�ptuill lot ce bu• 
nU voştri comandnn(i şi comandante vli invata. cli voi vell 
munci aşa dupll cum ei va arai& ştiind ca ei vi doresc 

numai binele. 
-Dacft toti veti munci in acest lei, tara noaslrl

nu va mai avea oameni săraci, iar noi vom fi bogall 
in tari bogetli. 

Acesta să fie viitorul Tlirii noastre pe care voi 
trebue sli-1 infăptuiti, ttşa cum vrt cere şi M. S. Regele 
Carol al Ii-lea, Murele Străjer al Neomului. 

Dumnezeu sa v;i ajute la munco voastră de toate 
zilele iubitii mei rupii, citei voi sunleli viitorul RămAnlei 

Mori şi Nouă. 
Vă dores,.: sflnalnle şi voe bună! 

Al uo�tru Unchiu, SANDU 
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Imn Străjeresc 

Străjeri din palm p<ir/i a f<'irli 
l'eni/i din laturile ::riril, 
Să ne-ac/uruim cu toţi sub steaa 
Dirz 7 iba P<Îllti·n pânza mărfi 
Un crez sa 11bnifiş<'m cu drag. 

E crezul nostru'n străjeri<'. 
Ce'n !nimi pune pe vecie 
Simţiri tnalte-un ideal 
Şi să purtăm cu bcirbciţi 
Mândrul stindard na/ional. 

Deoiza noastrii-i sf<inta /p_qe: 
Muncă, credin/ă pentru Rege 
Şi pentru neamul Românesc ; 
Ori cine poate tntelege 
Când stă sub steagul strâjeresc. 

Jn Sll{lete purtăm avântul, 
Atât de'nalt tncât cuvântul, 
Nu poate ca să-l dea cuprins; 
Avânt pe care nici mormântul 
N'arP. putere-al da trwlns. 

Oheraslm Constnntlneacu 
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De Crăci-..ra 

Cu'n brat de ic·mne c61,utate 
Oheorghiţu 'ne I spr(' c să n1Prge, 
Saprindci inr în volrti furul 
Ce prrc: ad euri se �ting<>. 

19 

- ,.lini, vino, rnamci, v1110 iute,"
Din prag 111ămica ii primeşte
Va ându-i yret1tatea'n spate,
Vâzându-1 cum se chinueşle-

.. . u · ezi, ui inglletat cu toln/. 
:'\lld tem că t -i imbolnăvi 
Şi ,i'aş L rea, maieti, bfoş Cr<iciunul 
Holrutt: in pat a le gasi. 

Mămica, uite lenine bune 
Mi-a dat la şcoală un străjt>r 
Sa fac, n1i-a spus el foc ln sobd 
Şi fum să urce tnspre cer 

Să vadă Moş Crăciun cd darul 
l-a unui copilaş strdier,
Şi să-i aducd rni-a spus n,amă,

Bunlboane ,nu/te-jucării, 
Tot ce-l mai bun ln lumea asta 
Şi lot ce place la copii 
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•Dar mie oare. bund mamd.

Bomboane multe. jucdrii.
/mi va aduce mâine Moşul
Ca şi. la ceilalţi copii?•

Poate că da, copilul mamei. 
De eşti sărac, ai suflet bun 
Şi tot se va

0

ndura să viP 
Şi pe la tine • A1oş Crăciun• 

Hai ştergeţi ochii. Numai plânge. 
Suntem săraci, dar gândul bun 
Ne va trimite 1.1ici i,l casă 
Măcar un ceas pe "\loş Crciciun. 

Aprinde acun1a ;ocu'n sobă 
Căci prea e frig şi vântul bate 
De simţi aşa cum te cuprinde 
Grozave junghiuri între spate. 

Aprinde să se facă cald 
Şi fumul să urce înspre cer, 

Să ştie Moş Crdciun că lemnul 
Mi-i dăruit de un slrcijl!r 

Şi să nu uite s<i-i ad:,că 
Bomboane multe, jucării, 
Tot ce-i mai bun in lumea asta 
Şi tot ce place la copii. 

M. Belu Der.!etriade-Frecăţei
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Ştiri 

-lncepAnd cu luna Ianuarie 1930 •Pagina Strljer�ascl !> de
1a Revista noastră va apare sub lngrtjlrea d•lor Petre Vinlf fi
Vasile Belu, ambii Comandanţi Strajeri. 

-Aducem la cunoştinţa d•lor invlţltorl. cârora deşi re
vista le•a fost trimes4 în mod regulat, totuşi din motive indepen
dente de voinţa noastra, nu li s·au putut reţine din salar plata 
abonamentului, că începând cu luna Ianuarie 1939 se vor cşalo• 
na sumele ce le mai au de plata. in rate mici lunare şi se va 
face reţinerea direct pe borderourile băncii .lnvaţatorimea• Tul
lcea. 

-Ştiri SlrAJere••• : Strljerll Stolului şc. primare
Sâmbata Nouă au tnfllnţat o Societate de ajutor, având ca priu. 
SL�Op ajutorarea celor saraci cu ocaziunea Crăciunului. 

-Str�jerll Stolului Hagilar au facut ln curtea şcoalel 80
gr· >pi 1 rn. I 1 m. pentru plantările de pomi ce urmeazl a face 
în primăvara. 

De asemeni au curaţat cimitirul satului aranjt>.nd toate mor
mir. 'ele şf crucile ce erau clzute la pamant. 

-Strljerll Stolului C4rjelarl au dat ajutor la repararea lo
Cillu .ii de şcoală dupl cum urmeazl: au coborât olanele de pe 
a cop �riş, au adus nisip depe vliile apelor şt l-au cernut Lu ciu
rul, « J scos din sala de clasa molozul cu tlrgile, nu scos cuele 
din to:- materialul vechiu. pe care l-au qezat tn ordine. 

/J. lara de aceasta au mai lucrat doua pJatforme sistematice 
de gui oi: una la locuitorul Oh. Vlneş şi alta la Nirolae Leoaca. 

- Străjerii Stolului Lunca vita au executat cu multa dragoste
şi voe buni următ(.larele : 

a) Au semănat 2 ha cu sâmburi de zarzări şi prune în ve
derea formărei unei pepiniere a Stolului. 

b) s·au făcut căr�ri pietruite la dispensarul circumscript)el
medicale. 

c) Au curăţit cimitirul satului, lndreptând cru�Ue căzute.
ncJscmenl au lucrat la gardul ce s•a făcut de jur împrejurul ciml• 
tirului alături de comanJantli şi plrlntli lor. 

in numărul viitor vom continua a publica realizarile stra
jereşti şi dela celălalte stoluri. 
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