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Vin sărbătorile, copii I 

Pe unii vă voiu găsi cred, înainte şi vă voiu bucu

rii mai mult. P� altii ii voiu întâlni, poate, cine ştie ? ••. 

intre Anul nou şi Bobotează. Nu·i după gândul şi ini· 

ma mea! Eu aşi fi (oarte fericită, :să stau alături de ci

titorii mei, în noaplE:a sfânUi a Naşterii Domnului, sli 

le ascult bătăile inimii când aşteaptă pe moşul.. .. bli

trAnui şi neobositul m->ş, arlucător de dtuuri, sac când 

işi împart, a doua zi, d\şlifJul dela 

colindă. 

ln sffirşil cc n'aşi cift so nu mă gă· 

sesc dPparlf' ci" c<>i mai �cumpi Iova· 

ril<:,i ni m<>i-in clipf'I lor d<' bucu· 

ri•" ,f-rnlil, cfind c-u mftma, tala şi 

frttlii, laolallă, pPlrf>c Crăciunul. 

1 11 -ie poal<' insu. P,âni'l mă văd 

lipRritfi, pi\nă mă duc la poşlă şi 

apoi câl trehue să mc> rg prin ploaiP şi ninsoare, până 

ajung la voi, vremea trece. Oe aceia, Vfl rog să nu 

vă supărali, că am să vă aduc poveslile, poale ceva 

mai târziu. 

Urarea mea o fac la timp, rugând pe bunul Du

mnezeu să vă ajute, atât vouă cât şi părinlilor şi O-lor 

invăllUori şi să vă dea noroc şi � ănătate intru multi ani! 

,,Copilul Dobrogean,, 

Sunt cateva bucă11 pe care. deşi anuntate 

la sumar, tolu�i din lipsă de loc nu le am putut 

publica. 

Cele mai multe insii, nu -.unt pentru Cră· 

clun. a•a. că le vom publica in numerele 

viitoare. 
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POVESTE SF1NTX. 

Copiilor mtcuţt 
Să fiii cuminţi acum, 

Din vremur' le bătrâne. 
Un basm am să vă spun : 

Nu-l basm cu smei şi zâne 
Şi nici moşnegi sfătoşi, 

CI e poveste sfântă 
Lăsată din Strămoşi : 

La margini de cetate, 
J,z casă de păstor 

NI s' a născut Hristos, 
Nădejdea tuturor. 

Că'n Betleemul falnic. 
Cu mult bogat popor, 

Nu s' a putut să intre 
Pruncul Mântuitor f 

Domnea tn noaptea sfântă 
O pace de mister, 

Şi-o stea de-o frumuseţe 
Se tnulţâ �·pre cer. 

Măreţe porţi străvechi 
Atuncea s· au deschis, 

ŞI liberă era 
Intrarea' n Paradis.

ln slăvi plutit-au umbre 
Cu chipuri tngereşti 

Era o strălucire 
Cum n'a fm;t în poveşti. 

Cdntau tn tainei cântec 
De ::;lauă 'npărătească, 

Doborând la noi 
O linişte c rească : 

,,Pe pământ pace, 
,,Lui Dumnezeu mărire, 

„Şi tntru omenire 
„Bună tnvoire I" 

Şt clzipuri albe 
Cu uer melodios, 

Adus-au flori plapânde 
Mlcutulut... .. prin oa, 
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7rel magi bărbaţi de seamă, 
ln stele cititori, 

O/randă'n daruri scumpe 
Adus-au liingă flori. 

Surts era pe fata 
Blajinultti Isus, 

Să'mpace-o lume 'ntreagă 
Din răsărlt'n apus. 

Deatuncea uPacuri multe 
S' au scurs spre nesfârşit. 

Dar pacea. blânda pace 
J11că nu ne-a 'nfriiţit. 

Micu/I/or de astăzi. 
Cu sufletul curat 

Ca tngerll ce poartâ 
Vestmânt imrr.culat. 

Striga/I in noaptea sfântă 
Cu fngerii în cor 

Să ducă uestea ·11 lume, 
s· mur orice JlOpor: 

«Pe pământ pcwe, 
Lui D1m111ezeu mc'irire 

,,ş; fntru omPnire 
Alai mull<i infrliţire I 

Iar lumii irwecltite 
111 patimi şi in chin, 

Aduceţi-i ofrcmdd 
Crenguţe de 11uislin. 

ION CORLEANCA M.ih11111dia 

_, 

s 
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Crăciunul in 1.91.6. 

Dragii mei copilaşi, cred că vă mai aduceţi aminte de po• 
vestea mea din anul trecut : Moş Crăciun in judeţul Tulcea I Ca 
urmare a aceştia, uite Nenea Nicu nu vă uită şi vă povesteşte 
acum ceva din Crăciunul anului 1916. 

Pe vremea aceea copii •. eram militar, iar ta ,a noastră era 
înconjurată numai de duşmani, iar o parte din ei se făcură stă
pâni pe aci, ca la d a asă. Era greu de tot şi de noi cei ce 
eram milibut, dar era şi mai greu de populaţia --ivii�. care era 
sub călcâiul duşmanului cotropitor şi care o obliga să-şi uite o
biceiurile scumpe din moşi şi strămoşi. 

Şi cum vă spuneam, Crăciunul anului 1916 ii faceam ca mi
litar, departe, cu trupele în refacere pe la Burdujeni, vechea gra• 
nită intre ţara Ftoastră şi Austria. 

Era o iarnă grozavă şi la toţi. civili şi militari. ne lipsea 
căldura, fiindcă nu se mai 1,tăseau lemne, ne lipsea şi mâncarea, 
aşa că lipsurile acestea făceau ca mii de soldaţi să fie bolnavi. 
!n seara dinspre Cr.'.\ciun. eram <.I" serviciu şi trebuia ca 24 de
ore să stau îmbrăcat, gata pentru orie<> intiimplarc. Stăteam la
marginea orăşelului, spre gară, intr'o casă ai căror stăpâni mu•
riseră de tifos. Vreo două buturug-i sfârăiau jalnic pe vatră, iar
un turn acru ne afuma de vii. Câteva glasuri răguşite de copii
necăjiţi, colindau prin oraş.

„la sculaţi, sculaţi boeri. Florile cialbe I 
Că vă vin colindători. Florile dalbe I 

Prinse a se însera ! Glasurile amuţiseră, iar un soldat aprinse 
un opaiţ. Un alt soldat intră pe uşă. 

-Ce•i cu tine camarade ? ii întrebai eu.
-Să trăiţi d-le brigadier I Ce să fie ? Găsii vre-o câteva

cioate, pe care le aprinsei I E un frig cum n'am �omenit I
-Hai fugi de te ·n�îtlzeşte puţin, îi spusei, sculându-mă

de pe scăunaş. 

Dragă irni este vacanţa, scumpi i.mi sunt părinţii, 

dar nu pot uita, tovarăşul nedespărţit, cartea. 
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-Domnule brigadier mâine e Crăciunul! Ce vor fi făc;And
cei de acasă, vor fi având lemne ? Vor fi având mâncare ? 

„ Măi camarade, P. drept 
să te ingriieşti de ei, că ti-s 
aproape I Dar cei de sub 
duşmani, cum o fi du• 
când-c, ? Soldatul amuţi 
cu oc!lii la locul care a
bea licăria, iu vreme ce 
altul cânta, ca pentru el, 
un cântec de dor. Fie
care cu durerile lui! 

-Măi Stănică, ai adus
ceva mâncare 1 

-Da d-le brigadier I
Nişte carne- eructa pe care 
avem s 'o prăjim pe căr
buni I 
-Ce cărbuni, te-a găsit?

Nu vezi ca focul e pe sfirşite :;;i n·avem c1lte lemne, afară de 
cele câteva cioate pc- cnre le-a adus Costache 7 

-Când am f()st la l.Jucătar, am luat şi un brat de lem
ne uscate ca chibritul, cil, sa vedeţi. .. , el e dintr·u11 sat cu mine .. 

-Bine Sta11ica I I lai pregăteşte ceva, u;;a ca pentru Cră
ciun! 

Dar n'apucai sa isprăvesc vorbele- ru Stănică, când aud 
strigând 

-Cine-i,? Cine-i, i-' Stai! Inaintează la ordin şi dă„ti pa
rola I 

-Moş Crăciun!
-Moş Crăciun·, • u recunosc I E departe I Poate împarte

daruri la cei uc sub straini I Dar aşteaptă I. ... Brigadier de gar
dă! Vin de rec·unoa:_;t<3 pe Mo;; Crăciun I 

Alergai intr'un suflet cu câţiva soldc1ti, să vedem ce este 
şi la lumina unui fclinnr, vazui µe Moş Crăciun, abia răsuflând 
sub greutatea sctcului lcrmccat, plin cu [el de fel de lucruri. 

li recunoscui. Era acclaş batrfm, cu părul nins, cu ochii 
sclipitori sub sprinren�ie stufoase, dar nu mai era vesel ca in 
copilărie, ci trist şi abătut. 

-Moş Crăciun! Rine-ai venit, Moş Crăciun !
-Uine v·am găsit logofeţii moşului! Odr numai atâ\ia sun-

teţi? Unde sunt ceilalţi'? 
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-Par·că matale nu ştii unde sunt? Multi camarazi de„al
noştri au murit apărându-şi glia la : Oituz, la Argeş, la Turtu
caia, la Neajlov ! 

Ştiu lucrul acesta. dar sa ştiţi că ei n·au murit cu totul I 
Sufletele lor sunt printre voi I Ele nu pot vorbi, dar amintirea 
lor vă indeamnă să luptaţi cu bărbăţie. căci moartea nu e a
tât de urită cum v·o închipuiţi, ci este o zână frumoaal ti drlgl
laşa care culege sufletele celor căzuţi şi le duce în grldina fer
mecată a • vieţii următoare• !

-Moş Crăciune, poftim puţin şi te-ai incălzi I Ţi-o li lrlg
şi acolo in casă ne-ai spune ce sa facem ! 

-Dragii moşului, aş sta bucuros, daca ar sta timpul I Nu
mi•e frig! Am venit să v'aduc câteva daruri şi să vă Rpun ca

Dumnezeu vă v·a ajuta! Arum voiu plera 1,e la frăţiorff şi co
piii voştri, s� Ic duc ceva daruri, dar mai mult �a darurile. 
le voiu duce speranţa şi dragostea cu care trebue să fie incon
jurati de toată lumea I 

Şi spunând acestea, Moş Crâciun plecă improşcăndu-ne cu 
un pumn de ghiaţă, in vreme cc santinela işi luase c1rma .,pen
tru onor". 

După plecarea lui, dind am tlcsla1;ut pachetele, ce credeţi 
c'am găsit ? Am găsit veşti dela cei dragi. care erau aşa de 
departe, dar am mai g�it rnulte mingi de �chijă. cu care am 
băgat spaimă in rindurile duşmanilor. Aceştia cu nespusa masă au 
cam trebuit să-şi ia tălpăşiţa, de pe locurile ocupate vremelnic, 
uitând şi de Tr�nsilvania şi de llucoviua, numai să scape mai
repede de dnrurile lui Moş Crăciun, pe care le dăruiam cu toată 
inima! 

Nenea Nicu 

N. B. Nerzca Nicu mulţumeşte tuturor micilor cititori, /-'en

tru felicitările trimise cu ocazia zifoi onomastice. 

- - -- - -�-- =--==-

Draga 1\-1:oş Crăciun. 
Te rog foarte mult sa-mi trimiţi tot cc imi trebueşte pen

tru şcoală. Cărti de poveşti, caiete şi un toc. Şi mai te rog 
să-mi trimeti şi o păpuşă şi toate acestea să mi le trimeti intr'un 
pom de Crăciun. Ma silesc sf, invaţ bine. 

Sărut mâincle Draga Moş Crăciun. 

APETROAIA ANl�OARA--Tukea ci. I! A No. 4 fete 
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CE Ml-A SPUS MOŞ CRACIUN. 
-ooOoo

L1arn intâ.lnit pe Moş Crăciun, 
Cu sacul plin in spate, 
Mergând încet şi 1ncovoiat, 
De•atâta greutate ... 

A.vea in sac, hăinute noul, 
Ghetuţe, muzici, turte dulci ... 
L1a1n în!reb� t; "Cui vrei să dai 
Atâtea bună.tăJi, ce duel?" 

El s•a. op-rit- -!-a ajutat 
Să-şi salte sa-c-,:a 1 n "9pete, 
ŞI mi-a răspun inc t şi rar, 
Privind in zări departe: 

„Când am plecat din cer ml-a 
spus, 

"Cel c ?-?. ,oi ar,> intre sflnll, 
.. Ca să 1-?-rnt�a�t pe toate, 
„La copilaşi cuniinU. 

,.Şi socotesc me::-P:1 câfi am, 
,.Nepoate şi ne[loţs, 
., Vreau să le'm,ar în şa fel, 
,.Ca să-i i1npa.c pe t...:--Ji ! 

"Pentru şcolari şi şcolărite, 
"Mai c:U�'l i::-t. acest nn 
,,Un d ... �r fru'ţnos.. El e : REVISTA, 
,,COPILUL DOHROOEA.N!u 

IDJ5 Occcm!Jric i-- 1[:"-;IC r\-LASCAR CATARGIU 
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Povestea Crăciunului. 

Ştiti voi copii, cfi acum vine CrAciunul şi nici nu 
ml lndoiesc, di fiecare din noi ştie. cA la Crllclun, noi 
creşHnii serbăm naşterea Lui Iisus Hristos. Dar v·au în
trebat oare dece-i zice „Crăciun?" 

Asta nu mă dumeream nici eu când eram copil 
ca voi şi intrebond intr'o zi pe mama mi·a spus po• 
vestea pe care vreau s6 v'o spun şi vouli. 

Ascull8\i : Când păstorii vAzurA steaua cea mare 
pe cer şi dUiiuziti de ea au găsit Pruncul Stâni in es

- lea oilor, l-6u adus daruri, 
t-.�-->--. şi I s'au inchine1t, apoi au 

m W P. plecat in lume, sli vesteas• 
rr câ oamenilor, bucuria cea 

mnre. To6Ui lumea se 
ducea la stână. cu daruri, 
duptt puterea fiecAruia. 

ln B�tleem insli, mai trA
ia un moş blUrăn, biUrAn 
de tul, pe care· I chema 
.,CrAdun". Cclnd află 
Moş l.' răciun de naşterea 
Mântuitorului, '!ie duse şi 
el şi-l duse la rândul sftu

dar şi I se inchină. Maica 
Oomnului când ii vAzu ii 
zise: - ., Moş Crăciune, 
după cum vezi, aici avem 

multe buni'Hi\ti a� ... �� ca dar dela oameni, Lui Iisus. Eu 
t� sf6tuivsc �ă încă rci un sac ţ,i să te duci pe Jo ca
sele oamenilor, und unl c-opii �ăraci :şi cuminli, sA le 
dfti din o ceste hună lăti 5i să Ic ::.pui că te· a trimis Iisus 
Hristos, cu sti M' bucure :;;i ·i <le venirt::!H Lui pe lume ... 

Mo;; Crikiun a făcui inl )t.mai cum h1 spus Maica 
Domnului �i de atunci în fiecare an, Moş Crăciun are 
grije să ·c ducă pc la copii! cuminti, a�cultători, :;ilitori 
şi mai ale!-t µe Id sărad şi :-;ă-i bucure, de ziua naşterii 
Mănluilorului. 

Ială deci, de(;e 1.icem noi c:ă vine Moş C1 ăciun, 
când serbăm na�I ·reu D· lui lisu::. Hrislo�. 

Stela Nlc.olou 
luv. cr, de u.>pil C!lrnal>w 
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Amintirea 
.

unei 
. 

seri de Crăciun. 

Sunt mai bine de 10 ani de atunci, dar acea amintire nu 
se va :;;tcrge niciodat�. din sufletul meu. 

Aveam vrc-o � anişori şi cum eram copil cam bolnăvi
cios, se nimeri ca to mai de Crăciun să fiu în spital. Eram 
destul de îngrijit, dar mi1ncarea nu-mi plăcea deloc. Mi se d�dea 
un fel de artoli, care aveau u culoare verzuie şi erau sălcii la 
gust. Aşa că mă ·ăturasem de spital, dar n'aveam ce face; doc
torii nu-mi dadcau dr:.;mul, deşi era o lună de când eram acolo. 

Uin pătuţul meu alb, ingrăJit jur împrejur cu sârmă ca să 
nu cod jos. c i nm ·um fulgii de z�padă cad rar şi lin, întoc
mai ·a ni�te stclu\c cte ni tal. Icar sufletul meu de copil. se 
strfing<'a dureros la g,îndul r ._ voi petrece sărbătorile crăciunu
lui în spital; îmi i.ifunuam ca�ul în perne şi plangeam mereu . 

.... E sc<-1ra rnciunului I e aud copiii colindând pe străzi 
şi săniile u clopoţei ducftnd lumea încoace şi încolo. ln salo
nul nostru d spital, ardea sff111ta candelă. iar îngrijitoarea ne-a 
spus în trcac:'\ t, ci\ da .1 von� fi cuminţi. ne vit aduce şi nouă 

Moş-Crăciun, ceva fru
mos. Eu mă gândeam a

asă, la tăticu şi la mă
mii-a mea, iar patul pe 
cn rP zăceam mi se pă
rea prea mic pentru su
ferinţa mea. 

Oeodată uşa se 
desrhlcle şi intră tatăl 
111eu cu o µMură groa
s:\ de Wn:I, în c-are m'a in
lăşurat. spunându-mi că 
a venit timpul să pără
sesc spitnlul. 

CC1nd a111 ajuns acasă 
�i am ieşit din intuneci-
111C'a paturci. mi s'a înfă
ţişat înaintea ochilor, un 
tahlou ca'n poveşti. Pe 
mas:\, trona un marc 
pum de cr:iciun, luminat 
şi inc�rcat cu tot felul 
de bunătăţi : covng1, 
mere, portocale, bom
boane, ciocolată, fără să 

mai pun Id S\}COteala şi tradiţionalul cozon3C. Şi 
mine Moş ral'iun nu era altul decât tatăl meu, 
tată, care mă cosese din spital, el desprinse 

cum pentru 
bunul meu 

incetişor din 
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pom darurile ce mi se cuvineau: un joc de clădit, care după 
planurile pe care le avea, clădeai din cuburile mici de lemn 
tot felul de lucruri ; un revolver cu dopuri, cu care împuşcam 
toată ziua, un pachet de cărţi de joc, cu diferite chipuri pentru 
copii şi multe alte lucruri frumoase şi placute. 

A<;easta e amintirea unei seri de crăciun din copilăria 
mea. PETRESCU VICTOR 

/ 

CI. 111 Industrială-Tulcea

Ce-mi aduce Moş Crăciun! 
Era în noaptea de Crăciun. A

fară ningea liniştit. Tata şi mama 
se duseră în oraş, să mai târgu
iească câte ceva, iar eu şi cu fra
tele meu nrni mic rămâseserăm 
acasă cu bunica. Pe atunci aveam 
5 ani.

Bunica începuse să ne poves• 
tească despre naşterea Mîntuito
rului, iar noi stam cuminţi şi as
cultam foarte atenţi basmul buni-

chii şi din când în când cântecul colindătorilor care 
veneau pela fereşti. Ştiam ca·n seara aceea trebuia să 
fim mai cuminţi ca ori când, fiindcă mama ne spunea 
că Moş Crăciun aduce daruri frumoase copiilor cuminţi. 
Deodată auzim un sgomot in sală iar pe uşa intrara 
tata şi cu mama, cu mai--..multe pachete in mână. Nu 
ştiam ce să mai facem de bucurie. Tata ne-a dat la 
fiecare câte un pachPt. Cât de curioşi şi nerăbdători 
eram noi să vedem ce era înăuntru! Când le-am des
chis, eu am găsit o mandolină iar fratele meu o tobă. 
Peste puţin vine şi unchiul meu. Dansul ne-a adus 
dou5 automobile foarte frumoase. Ce bun a fost în 
seara aceia Moş Crăciun, iar noi ce fericiţi eram ! Acele 
jucării le mai păstrăm şi astăzi, ele fiind o frumoasa 
amintire din copilăria mea. Acum sunt mai mare, ştiu 
că Moş Crăciun nu-mi mai aduce jucării, dar cred că 
o să-mi aducă o carte frumoasă cu poveşti. Dea ceia,
în această noapte sfântă, toţi copiii îl aşteaptă cu ne-
rabdare pe Moş Crăciun ! <iAHAtsET TRAIAN

CI. 1ll primară No. l de hăcţi
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Nouri sur, m slăvi ir,alte, 

Se tot plimbă ne' ncetat ; 

Şi stelllfele crestate, 
Straturi groase au formal. 

m 

Şi'n troian În_qrcimădile 

Afân(1f, cum cad de sus, 
Pe sut garduri r,wechilc 
Vântu'll grabă le-a adus. 

\ cs<>li, cu obrajii roşii, 

Se tot sfătuiesc mereu 
Ca. când vor cânta cocoşii. 

ti se'ntâlneascci din nou. 

Iar de frica lor copiii, 
Nici m, vor s'audâ acum, 
Ci'n suflet cu bucurie 
Au format cete pe drum. 

Şi formând tot cete aparte. 

Ca să'nceapă a umbla 
Şi strigând, din piept cât poate, 

J tnceapă a colinda. 

Căci fşi ·pwz ei .-meii, Crcicitmul, 
E la margin<> de sa.t ; 

Să nu ne culcâm niciunul ! ... 
Pân'ce dânsul n·a intrat. 

Căci el, Moş, cu barbă albă, 

Multe daruri ne-a aduce : 
La fetiţe câte-o salbă, 
Iar nouă câte wz dar dulce ! 

V. P. C6lug6rennu

Seminarist-lsmail 

Copii! Copilul Dobrogean su:i 
voastră. lndrăgiti-11 Cereţi părinţilor 
primi prin poştă pc adresa voastră. 

cu dragoste la dispoziţia 
să vă aboneze şi ii puteţi 
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Cum l-am supărat pe Moş Crăciun 

/ntr'o zi ele Iarnă, câ11d Crâciu11ul nu era departe, venise
ră la mine câteva colege. Din vorbă în vorbă, incepuserăm să 
discutăm despre cadourile ce vo111 primi. 

- Eu vleau o păpuşe male, male, cale sil {acei, nani zise
mica Lenuţa. 

- Dacă ml-ar aduce o sanie, 11'aş mai putea de bucurie!
rosti cu lnflăc<irarc lucia. 

- Ce sa 111ai zic ,,vreau", cci11d Moş Crăciw, trebuie să-ml
aducă. Ori de na, ele-I l11tăl11csc, ii trag de barbii ! spusei eu cu 
mândrie. 

Dar Crivliţu/ vui infuriat, par'că. bâtlinc/11-111i 111 geam! 
Prletenlle plecar<i aca ·ii, fntamplarPa fu uitatei, iar zilele se 
scurseră fericite până la Crciciun. 

. . . . 

Bang! Bang! Cât e ceasul oare ;-i 
la sa mă scol sâ 1Jăd : mi-a arl11s Moş Crâci11n ce 

cerut 1 Şi sărind iute c/111 pal, 11ui dusei s<i caut lângă 
unde ştiam că avea obiceiul s,i-�I pumi darurile. 

Dar zadarnica toată căutarea : nimic I

i-am
sobă,

Mă duc repede la 111a111a :
- Mamă, dar decc

Moş Crăciun n'a venit 
şi pe la noi ? întrebai 
cu oarecare spaimă. 

ă stil că s' a su
pei ral câ i-ai c:dresat a• 
se111P11en cuvinte. 

/11/1110 mi se strânse 
ele durere la gândul că 
n'um pri111it nici Wl dar. 
/11ceµui să plâng. 

Dar un gând 1ml ve
ni fll 111inte: să-l rog, 
poafp 111â va erta, căci 
rtupâ câte ştiu e f. bun 
lnlorcâ11du-111l privirea 
spre icoană rostii cu 
a/as tremurat: 
� Moş Crciciwze, te rog 

nu fii sup<irat pe mine, iartă-mei ifi făgăduesc că fmi voiu m<i
:;ura de ac1w1 c111 intele. /11 ziua Anului Nou, găsii darurile ce

rute : aquarele, patine şi �/ouă câr(i. 
Prieteni căutofi sci nu-l supâra(i pe J\Joş Crăciun ca mi

ne, dar mai mult, iu/Ji(i-uci piirin/ii c: căror 111â11gâere şi bucurie 
suntem. 

Dim Urlu Eugenio 
CI. I. L, P. I.
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Compunere 
Dece ne place Criciunul? 

13 

Toată lumea aşteaptă cu nerăbdare sărbătorile Cră
ciunului. Cei bogati se bucură, dar cei săraci mai mult 
se Întristează. 

Mie îmi plac aceste sărbători mai ales când e zi
padă, atunci pai 'ce simt mai mult Crăciunul. Ce bucu
rie pe noi în seara de Crăciun, când colindătorii ves
tesc la fcreaslre, Naşterea Domnului, iar casa e luminatl

.. -------• de nenumărate lumânliri împrăştiate
..,,_

l 

din brădulc>lul ce stă in mijlocul ca-
merei, împoclopit cu fel de fel de 
bunătati ! Noi, în jurul lui aşteptăm 
sa so iască darnicul moş Crăciun. 
Odre umbla el pe la toate casele, 
dărueşte el pe toţi copilaşii cuminţi? 
Asta e o intrebare ct:: mi-o pur. de 

. - când eram la grădinită. Acum în cla• 
-.;;.;.�,41.;.... sa l V-a Încep să-i înteleg rlispunsul. 
-----111111 Pe la cei,pe la care uită să treacă Moş 

Crliciun, e datoria noa tră să nu-i uităm, să le împăr
ţim şi lor din ce avem, să-i bucurăm şi pe ei. 

Mi-ar place mai mult Crăciunul dacii aş şti că toti 
copiii sunt multumiti. 

VASILIU ALEXANOBINA d. IV-a No. I t.-Tulcea 

Poezie de Crăciun 

Hei! Sculaţi-vă fn zori, 
C'au venit colindători I

Au venit să preuesteascci, 
Ajunul, ce-o să soseascci. 

Cârduri, cârduri copii vin 
/notând cu mare chin, 
Purtând beţele in mâini 
Să se apere de câini. 

lmpreună se strângeau 
Şi cu toţii cântau 
Cântecul fmbunătorul 
C'a sosit Mântuitorul 

Noaptea sfântă glorioasă 
Şi cu steaua luminoasă t 
Naşterea tu ne-al vestit 
Pe toţi ne-ai fnueselit. 

Badea D. Viorica 
el I sec. L. P. I. 
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Moş Crăciun 
E seara ajunului. Stau şi mă gândesc ce o să-mi 

aducă Mo, Crăciun. In acest an cred că Moş Crăciun 
va fi nzai sărac pe aceste tin1puri. Deodată aud bătăi 
la uşă. Deschizând uşa intră Jvloş Crăciun incdrcat 
de povara anilor. Când a intrat a spus „bund seara" 
cu un glas stins. Inii dădu jucăriile şi vru să plece. 
Eu nu l'am ldsat, ci am v, ul să-l intreb ceva. Puse 
sacul jos şi eu ii întrebai: 

- Moş Crăciun nu-i aşa că anul acesta n'ai
adus aşa multe jucării ca anul precedent? 

- Da, dar anul acesta am dat jucdrii numai la
băeţii cuminţi ca line. 

- Moş Crăciun, dece ai mata barba aşa de albă ?
- Dragă eu sant bdtrân de tot, dflr niciodată nu

uă pifrăsesc. Te rog dă-n1i drumul să plec însă. cd am 
de dus şi la alţi copii şi nu vezi că-i târziu? 

-· Du-te Moş Crăciun şi iţi n1u/ţun2esc, de jucăriile. 
pe care mi le-ai adus. 

L'am condus până la poartă şi el plecă cu paşii 
sdi greoi şi legănaţi. 

UDREA GHEORGHE ci. IV primară No. 1 băeţl 

Ce aşi vrea · să-l intreb 

pe Moş Crăciun 

Era în ajunul Crâciunului, fulgi albi de zăpadă, a
copereau pământul cu o 1nantie strălucitoare. Mă în
torceam dela şcoală, cu ghiozdanul in mână, zăpada 
proaspătă scârţăia sub picioare. Mergând gânditoare, 
prin omăt, îmi adusei aminte că in acea seară se co
boar� din slavă, bunul şi blândul Moş Crăciun, pentru 

Biblioteca Județeană  „Ioan N. Roman” Constanța
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a împărţi daruri la copiii buni. Cât de mult înveseleşte 
el atât pe cei siira i rât şi pe cei bogaţi cu jucăriile 
pe care le aducE> , ştiind câ va veni şi pe la mine, mă 
gândii sa-I într b câte ceva sri nu creadă Moşul că 
sunt un copil rău şi nu-l primesc cu bratele deschise. 
?ână îmi va punP darurile în pantofi, voi avea timp 
să-l întreb câte ceva. /\ş vr a ă-1 întreb, cam de cât 
timp împarte el daruri la copiii buni ? Dar de unde 
are el atâţi:! bani pentru a le cump�ra? La toţi copiii 
buni împarte el daruri de Crăciun sau numai la cei din 
oraşul meu. Tot gândindu-mă la Moş Crăciun şi la da
rurile ce mi Je va aduce, ajun. ei acasă. Nu mai aveam 
lecţii de preparat, pentruL'a ne daduse vacanţă. 

Dupe ce mancai, îmi pn�gatii pantofii lângli uşa şi 
apoi n1ă culcai gândindu- ni� la Moşul cu traista'n spate. 

LEIB OVICI SIMIGETA ci. I sec.-Tulcea 
---

,. ==.:- ===-===== 

Este Moş Crăciun sau nu 1 

Cu c:\tă nerăhuare aşteptăm noi pe Moş Crăciun! El vine

din depart�ri, ca desagul inrarcat şi umblă pela fereastre. Cil 
să vadă ce fac copiii şi c.ît de ascultători sunt. Dar şi eu sper 

că am fost destul de cuminte şi Moş Crăciun imi va aduce şi 
mie daruri. 

Câte odată mai greşesc, dar Moş Crăciun este bun şi mii 
iartă. El în tot anul vine cu desagul încărcat de felurite daruri, 
pe care le împarte la copiii buni şi ascultători. Când vine el la 
noi, ştie cc mi-a adus anul trecut, iar anul acesta imi aduce 
altceva. 

La case mari, in seara de Crăciun, se face pom, iar în 
pom se pun: nuci poleite, lumtmttri galbene, roşii, albastre.

Ce nu se găseşte in acest pom minunat? ! Cărti şi cutii

cu bombo:10e, jucării şi puşculiţe, portocale şi tot felul de po• 
doabe, iar copiii se strâng în jurul pomului şi fac horă. Atunci 
părinţii împart darnriie şi zic că le-n trimis Moş Crăciun. 

Cineva mi-a spus că nu este moş Crăciun. Dar eu ştiu 
că este. Moş Crăciun mi-a sp:.1s anul trecut, să fiu cuminte, 
căci Imi va aduce ceva mai frumos. El umblă din sat în sat şi 
din oraş in oraş şi împarte daruri multe şi frumoase la toţi co
piii. Bine face Moş Crăciun că nu le aduce daruri la cei ce 
zic, că nu este Moş Crăciun. 

Paraschivescu Cornelia 
ci. V-a primară-Regina Maria
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Jocuri uşoare, pentru 
oO 

copii cuminţi; deslegati-le 

No. t de Petruş Virgil ct. IV t h. f-,--,-,-.-1 -� Nume scump

oraş din Rom:inia 

Porecla 

Primul om 
No. 2 de Ştefan Hadarian-Tukea 

---�-..-,

� 

Pe ce m.ânca\i 
Pam:\nt lucrat 

Se pune ln 111.lm:arc 

---------- De uzi pc 111,iinc
No. 3 .le St,1111c1tin Alex. ci. IV t h. 

-

I I I ,·iude t·,\fne
lucreaza la gara 

Lucre· z pământnl 
I merg l:11 plugul

Consoiln� 
No. 4 Şărad:I tic Moruzov Cecilia 

ci. l ec.
Partea 'ntaia c naloare 
Parte..: clouiJ o textila, 
Iar a treia e vocală ! 
Laolalt:\ de citim 
lnsectă harnică, găsim. 

No. 5 <le Nt!agu Cih. ci. IV Pr. Mihalu 

13 
C\te lierc p11tf'\i ohţlne

- dara 'ilergc\i dou!\ linii.
111 diferite feluri? 

N7.'ti de Martin I. Sebastian ci. III L. 

ll. Consoană
Se g;1seşte în gos

potlttrii la ţar.'.i

I I I Primul nostru rege 
11_-+---!!--,. lntemeietorul Romei

I_JCon nană 

1 No. 7 de Anghel IJ-tru d. VII Hagilar 

,-

I 

__ LI 
LI 

Consoană 
B.iutură 

I La tren 

Cre ·te pe piele 

Consoană 
io. t\ ile Ci. Sandu inv. 

Î I TI

B 
L1111\i 8 lle\işoare din 

I acest plllrnt mnre - flh:ut±:l din 2-l bete llc chibrit şi
să răm�n:\ doua pătrate 

e <..lin <:,.irc unul sa fi� Cil 
l_i..- litlllrlle: A. H. C. n. 
l I>
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Cine n'a putut deslega Jocurile din No. 9 
sl caute aici. 

No. 1 = T, fum, tutun, mut (trebuia scris .om 
care nu poate vorbi• şi din greşalâ s'a scris „armă de 
lupta•; la urmă .N•. 

No. 2 = C. car. Carol, rom, I. 

No. 3 = Neamt, Etba, aha, ma, t.

No. 4 - Nuc, unu, cuc. 
No. 5 = Ural, raci, acul, Lili. 

No. 6 = Zapadă, papară, dărâmă 

No. 7 = 1 +8=9; 2+ 7=9; 3+6=9; 4+5=9=9999. 

Următorii copil au de�legat singuri-fără ajutorul nimănui, 
jocurile: 

1 oate- lordlchescu Elena şi Po;>escu Romelia. Princip. Nic. 
Isaccea, Anghel Dumitru el V!I-HagiJar. Papadopol Lizeta, Du
găeşescu Ligia. RP.nee Cip. N. Mateescu. �lneta Stamatiu, toa
te din ci. 111-1 fete, Mărgărit Steluţa IV No. 3 fete, Dumitriu 
Euflenia. Leibovici Simgeta, Buga Silvia, din ci. I liceul P. I.
Burghelea Vasile ci. Ill No. 3 b., Garabet Traian el. III No. 1 
b. Radu Marieta,Tiron Ecaterina şi Tomorug Minodora, toaţe
ci. IV No. 4 fete. Buga Aurelia, Barabanciuc Maria. Suchirie
Suliman: dela cursul compl. Şc.N o. 4 fete, Victor Turovschi
ci. III şi Negacinschi Elena.

6 Jocuri: Barabanciuc Paşa şi Pandele Marioara cursul 
comp. No. 4 de fete, Laura Munteanu el. IV No. 2 fete, Arva
nitopol Cezar şi Martin Const. No. 3 b .. Gheorghiu Victoria ci. IV 
No. 3 fete, un elev care nu s'a iscălit şi Ovanezian Maria c. 
compl. 

5 Jocuri : Calciu Gh. el. 4 Mahmudia 
4 Jocuri : Graur Gh. el. IV Somova. 
3 Jocuri : Petculescu Nicolae ci. V din Somova, Angeles

cu Nicu el. III 1 băeţi. 
2 Jocuri : Marcof Cristu ci. III No. 1 b. 
J Joc: Apetroaia Anişoara. Radu Madlena el. li No. 4 fete. 

Răspunsurile pe Ianuarie, să le trimeteti neaparat 
până la 20 ale lunii. Copii dela sate, cereti O-lor 
tnvătători să vi le trimită pe adresa redacţiei. 
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