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OPAGANDA 
NAŢIONALĂ: 

Cu pI'i/cjul inslahlrii d-Iui praf'l brual'ie 1938, cdnd a Iasi prom'llga 
Giurescu la conducert'(1 ministe- (ci noua Constitutie, s'au rcalizat a-

LI Propagandei Naţionale, s'au I Irit de multe şi s'au făcut ref'Jl'mc 
. curJln/e de ca/dă intdl',qere I «t<it de mari, Încdt actiunea de pl'O 

preluire pentru opera' pc (:(1/'/' pagandd a devenit uşoară, 

C.UVINTE REGALE 
De când am inceput să muncesc in slujba Ţării, un gând M'a condus ca un fir 

luminos al Al';~dnei: acela (' li. numai o credinţă desăvâq:ită şi o muncă fără preget 
pot duce la o 'deplină izbândrl. Cu această credintă.care a fost călăuza primilor Mei 
pa~i în viaţa j'uhlică, M'am urcat pe Tronul lnainta~ilor ~f('i şi cu această credinţă 
am muncit ~i ,<oi munci toată via1,a Mea 1n locul de l'ă~pUlldere in care gratia lui 
Dumnpzeu şi '\'oinţa :\atională M'au aşezat. 

(Din cuvânlt.~t'ra rostiM de M. S, Regele la 'O Februarie 1939), 

.. ma ...... ~~.E ................................................ . 

lm::r:~7~Pl~~::;~~menl ('sIr I Pl~l~~~:~~ !~arl:r~:;;if s'apr~::;~~; R g' 1 rai F"! 1 nouel' Constt'lutl'l-
.\lciI fostul titular al Minislemlrli zis, ea d1fll:ează lnsă, (Imp/it i('(1. e 1 rn,\ U m O ca 
. şi reprezentanţii fllncţionarilor, lil,nurcşle şi risipeşte echivocurllc. -

mbliniCl/ Însemnătatea prOpll; i Le porneşte dela faple,' nu se bizue A doua aniv~:'!"sar9 a nouei ! implică deopotrivă în cadrul cu toate eă nu se vorbeşte de 
lIaţionall', - acest sl.'cfor! decdt pe fapte, Ea luplif fldesca ConstHuţli nun. .. d este doar: bres:lclor, putinţa de a prevc- spre el în nici un aliniat. El se 

prim ordin al apărării şi c.m- I cu armata nevdzută a ştil'lloJ' fol- un prilej de a confrunta i 111 (ji'ice ciocnire de interese, află insă garantat prin ga-
I tării, . I SI', a şoapte lor fnsinuanle şi p'!rfi- două regimuri 'it două me- 'la~n nemulţumiri acumula- ranţiile ce se dau muncit ()40 

!la reliefal indeosebi necesitatea II de, lupUi cu fUl'funile din flJrl;ha lode de guvern/.re. Nici de a. te. Ţăranii ea şi muncitorU, neste şI insuşirllor creatoa-
asemenea actiuni mai cu sea- intereselor potrivnice, ilustra, prin ell::mple, reali-; ! re, prin garanţiile de selec-

'I1d in vremurile de astăZI, cân~ ~ Cea mai modernă şi mai eflcaN' I zări cerute de interesul ob- tIune necontenită a elitelor, 
nla naponală trebue sif fie: armif nu numai În vreme de rilz- 1 ştesc, sau imp1;i$e de nevoia prin faptul că, in spiritul 

· permanentă l'eghe pe,ntr!! tl ~f!,(l i /wi, dar şi in timp de pace, p,'oJia- I apărării naţionale. Dacă ar nouei aşezări a StatUlUi ni • 
.. la hotarele sufleteşti ale naţlU- !ganda irbândeşle mai ol~s atunci, i h numai atât, .t~er s'ar pu- ci un loc nu este rezervat 

. : cOnd· serveşte ~CQU"ZI.'" 'l'in:'ptr-;~ -ftde- I tea arăta ~'ă lli:'~-~ C&.ilStit:L'1' pentru vecie cuiva, iar mert· 
Dwgur cii p,'opagemda r.omânw-l vlfrnr~ şi,· realităţi. Re~imu'. cel ,m,~ i tiune a lnaugUJrat o eră de ... tul tânar puate oricând- fJ.ă, 

atât fn/ăuntru frunlarlllor, cal (11 unlUmi nationale ŞI solrdarlUl(U II spor. . I se afirme Şi să aspire la ceea 
afan'!, se desrdşoard (n .:011- sociale a pus propaganda in ade-· Este însă vorba de a sub- · ce consideră a fi un drept 

optime sub semnul re~(lştcrii -- ... _-_._-'-. i Hn:a forţa creatoare pe care! al său. 
"'''''U''UI:~. In adevăr, dela 'O ,Fi'- (Continuare în pagma lIl-a) I a stimulat-o noua Constitu-! I Intr'o asemenea legiulre. 

Rezis~entil 
I tiune, efectul ei in ceace prii : nu este nevoie nici barem ... I! veşte concordia socială şi pO' 'de a înlătura sau de a exc)o-românismu ui i litică, ca şi marile posibili-! de. Slăbiciunea şi nulitatea 

_ 1 tăţi de colaborare deschise! 'se exclud prin propriile lor 
În 't'eat::ur. 1 pentru elementele cele ~~ I I defecte. . . 

· 'disparate, in aparentă, ad!ca' Un regim de mare unIre 
La Sibiu, . sub auspiciile .. Astrei" I puterii de viatA şi de pătrundere. I intre elitele naţionale şI sfra . a forţelor tinere a inaugurat 
ministru Constantin GiUTCSCU, a să biruie toate greutăţile, s/i le sub turUe muncitoreşti rurale ca noua ConstitnţiUJl8. Provi-

o cuvdntare tralând despre: juge, ajungând la implinirea desti-I şi urbane. Ne referim la uşu : denţa cerească a .. oit ea acea 
,lIândril! şi demnitate romftnea- nului său. I dnţa surprinzătoare cu care sta reuşită regali să-.1 vă· 

In mersul du inainte, poporul au fost înlăturate, intr'un H. S. Regele Carol al Il-lea dească meritele extraordlna-
După ce conferenţiarul a trecut nostru a tntâlnit şi piedici, a găsit timp atAt de scurt greutăţi re In ajunul UJlor momente 

· revistă toate momentele princi- şi duşmănii, a întâmpinat şi ~reu- peste care nicI un partid po- ;ca şi rA.durile Intelectuale [di.ntre cele mal grele pentru 
!*le ale istoriei româneşti, a in-l tăţi care, p~reau de ncintrecul. litic nu putuse să treacă, de j ale naţiunii au, în afară de viata natiunilor. Lecţia ace
!Ista! - aducân.d o serie de noui I?ar, rezistenţa, vitalitatea şi poten alungul unor ani de incontes I drepturile lor bine statorni-. stor eeasuri a arătat eă des--

- asupra rezistenţii statale in t1aIul de munc1i, specific romAnea tabile sforţări. I cite, un eapital de speranţă unirea insemnează, pe pla-
veacului. scă, le-a Invins, le-a înlăturat. N oua structură a ţării, ca- i • • nul politic, moartea şi dispa 

In adevăr, cercetând cu obiectivi Acum, când Statul românesc, re impHcă infinite posibili- ŞI de optimi~m, este Itunul riU&. Noua Constituţie a tras 
$tiinţifică istoria tuturor sta- trecut prin atâtea năpraznice in- tăU de cooperare paşnică a I cel mai preţios pe care-I ga-· drumurile vii ale evolu'. 

~lor din această parte a continen. cercări, a ajuns cu multe şi. ncase- dfferiţilor factori productiv i rante82ă Doua Constituţiune, noastre nationale. 
11!ni, se constată că singur neamul ftIluite jertfe, tn forma lui de astăzi, .""",, ___ ,, ______ """_ .......... _ ..... ~ .......... ~~"~""~~" ..... ,,""" ........ ~~,, 
rnlll~nes.c, a avut in tncbegarea lui când datorită priceperii şi patriotis 
~atală,o continuitate, o stabilitate, mului, conducătorilor noştri, a a

de toate competenţele juns si aibe o organizare perfectă. 
când imperativul vremurilor actua 

Descendenti ai daco-romanilor, le cere o cât mai puternică apăra
S~l'ânge.i fierul 

încă din primii ani ai exi r~ a tot ce ,~ste al nostru, o dato-I Ministerul Inzestrării A:- bul unei sume de bani, rare i dela ţară şi dela oraş, ca şi 
lor, ca neam de sine stii- ne de conştllnţă, o chemare din matei in ziua de 7 Februarle va fi fixată ulterior pentru: rămăşiţele industriale ori go 

, au avut formaţiuni colecti'\'e, slrăfund de veleat ne cere, să pă-1 a dat un decret-lege cu pri- kg. Decretul-lege este o mă-: spodăreşti cari până de cu
eran apărate, atunci dInd ne stram cu demnitate, cu indârjire vire la reglementarea cum- gură care economiceşte timp, i rând constituia un gunoi, 

, cerea, de armate tăurile' din şi cu sfinţenie, o moşt<,nirc scum- păl'ării şi distribuirii fieru- muncă Şi bani, atât pentru. azi când atentia conducăto-
acestui pământ. pli nouă tuturor. 'lui vechi, care rămâne la dis Stat cât şi pentru cetăţenii rilor este tot mai mult fixa-

Trec~nd prin cnezate, voevodate, D. Consl~ntin Giurescu a arătllt j poziţia sus zisului Minister, posesori de fier vechi., tă asupra economiei şi pio-
apOI Ră se transforme in prinei- !:ibieniIor şi intre;;o:ului popor româ în vederea nevoilor de înzes- Pe de altă parte, el nu va duct.ivităţii, vace~te rllmăşite 

~te: formaţiunile de stat ale ro- I nese, clJm am dăinuit in cursul vre trare ale Armatei.. Posesori~ mai putea fi speculat de in- s~~nt o adev3;.rata z~stre .a .. tă 
,~Ilor, au avut intotdeauna dlpe-,murt1or. cum am rezistat tutur<)J' a peste 200 kg. fH'r vechl t€'nncdiari intfirziind lucrări l'll. Respectand dlSpozltllle 
:eml, au avut inceputuri de legisla iincercăriJor şi a spus răspicat si sunt obligati să facă declara le g-rafice ale Inzestrării cu' decretului-lege amintit, ne 
:.e organizatoarc ale tuturor secol' care este datoria noastră de astlizi. tii exacte adresate Ministeru armament şi dacă ne gân- v0I!l face şi ~n a('~est fel da-
"l1Iş~lor ,de activitate socială. Nu trehue dec~t să ne intărim . lui. Dela data declaratiei. ei dim putin şi la aspectul ci- tOl'la întreaga fata de neam. 
I I deşI acest neam românesc a i ro • 1 t d 't ă 'rămân depozitarii fierului vilizat al oraşelor, vom fi seu 1 Faptul că nu fif'care di!=!-
()St S " '1 r~e e noas re e rezls enl nu . . 

ti . or.tt să sufc:>re multe IncălcărI , , ' .: vechI declarat, care va trece tiţi de acum de orientala pune de 200 lqt. fier vechi, 
:'~ne, deşi a flyut de 111durat - ,t:cbue decât să ne verlflcăm POll-: in posesiunt>a .MiniRterlllni plimbare a ţiganilor in urma cantitate care oblhl'ă la de
;nt dearândul _ dllşm~nia unora !t1a, pentruca să ne dăm seamă ce i Inzestrării, atunci când se cărutei hârbuite trasă de ca- claratia lui, nu trebue să seu 
I:J} vecinii noştri, a putut datoritl!. I anume avem de făcut în viitor. va crede necesar, în sChim-, luI costeliv care niCi măcar tească pe cei ce D08edă mRi 
~ __ ..... _... ....._ ........... _ ... ___ .... ._ ... _____ 1 nu imbunătăţf'a traiul adu- puţin, de ob1ia-atia morali1 

. Imprumutul intern a, a Uns cifra de 10.252.321.000 lei într'un răstimp scurt. Bonu
riIe pentru inzestrarea Armatei constituie documentele voinţei nationale - ale ace
lei vointe hotărâtă să fncă zid granItlc de-alungul graniţelor eteme ale Ţării. 

I nătorilor de fier vechi. de a aduna orice cât de miI Decretul leue al Ministeru, că ar fi cantitatea de fier ve 
,lui Inzestrării atrage aten- I 
I tia tuturor cetăţenilor ţării, [ (Continuare in pRg. IV-a) 



r· , ., 

2 f'RONTUL DI: VB81f Duminecă, 10 Martie 1940 ;puo 

t'izita.isenza.jonalol program D 1'" -1 - unde debuteq zi 
p e I una H.4 II TIE I il oaru raRSI ."aHliI Tfje Harding~'ll 

cu Hargarel. "ful~ur, 'eRi lesc:enc:o O,c:Lesir .. IERMES'. Rezervaţi masa la telefon 26-1S M1 
~~~ ......... ___ , _____ ~~~ ____ ~ ... , __ ,, ______ -,,--____ , gr 

1- f 11- o .. I ' Dc.(jjPulta I Ch' · t II t' n O :rm ~ ,,1 ~nl " r"~'~~U:'I=,:,~~ii~'~' \:~:~~' :;,,:';: i lnlna p en ru ca Ulaş ~ 
D-na n-lARIA RUDNE~lNU, SlJl LI, - \ meI I a fost .,cmnnl (':1 SJlIIIH' sotului; In sudul AIgcriej se află epIc mai I'rdutindcni ,untle lupta Cl),':, 

profesoară la catedra de fi- de ni/re ti-mi Popo1f, ministrlll U-. ._ ""<Ii :Ut'e eu ce !leliflle\e l\1';j Înalte piscuri ale regiunii muntoa- paludismului este organizată, ~ 
ktsofie şi drept dela liceul Tacerilor străme şi HlIgcll l-'ilol/i,! ('X;im:nat doctorul! a giisit că am se ale' AtlasuluÎ. Pc culmile ~i văile uina stă la baza acestei organ;n 
de fete "Ghiba Birta" din ministrul Homânrei la Sofia, IIi 01'-1 0 <1lWndicită fO:lI'!e dl'iigulii, SII-: ;'('e,lor munti locuesc cauiaşii, trib tii. Admin!~trarea chininei e fii; 
Arad, a fuS( definitivată la dul tii' p!ill i româno-/1lliUar, illc/IC-; l'erbă! _ berher, cunoscut din antichitate, tă după recomandaţiile Com~i~; 
această catedră. lai Între cele două gllverne la 2~' trib, care a pus adeseori pe fugă Paludismului depe lngă SOcie!tl' 

Sincere felicitări! Fe1J/'1wrir, ' 1\Iu se lasc'J pc năviilitorii eartaginezi, romani,' Natiunilor C:U'C prescrie penllii ~ • I O doamn(l, mai trecută, e călca- arahi, vandali, turci şj spanioli. rei, tarea malariei o doză zilnică d, NJIfi 
/ti, S. RCgele Cm'ol al II-lc(I (11'11- Soc'date;) germană de medicină la (}e un automobil, Tucmor;i cuu- şi colea apar ruinele lucrărilor de: gram pAnă la 1 gnllll 30 de ch~, j 

ttind cu ocada vizitărli c,r!J'J:;·I','i. lnlernă i,$1 va (:111' cong/'cslIl fnfrc li; sl1-i vie dc ajutor, ; iriga~ie, mărturia unui !rccut îll-: nă timp de 5--7 zile, Aeeastă to::,' lipG 
"Munca şi VoIe bW1ă" Un 1;"Io'I)(ll-. ti şi 9 Jll/i ('II de (lblc('1!l În WlCSC/l- r: nul din cei de Iolă slrigâ: :iml1l I flontol', : silme re('omandă Cît preţrr, .:"i. 
tor interes pcntru o Insla/aI1".rJl •l -: l'wiell, d .. (Istii imprcună cu So- Iuti Salvarea, $(1 (} dllcll pe bâlrd-l ,Dai' dueă cau1aşii au putut ţine: contra malariei să se ia 40 re: ! a 
del de ,calc ferată r[cclriC'(/, CXPIl-:~1 i c~e~;llLa, IW~llr~ s,tudiul ci)'culalici: na {(/ spit(l/! .. , I Il ep~ c~l1tra I~ăv~litorilo~-, ei Il'au; ~rame de chini~ă pe ~i - in t 

in pavl/lonul gCrtJWII, (l,l C:1'P~~II;Cl,' s',lI1gelUl ~I SO('!{'latca hematolo-! _ Hu~ hc1trtÎml?! c.rc~lImll, C[I P()_! reu,':'lt sa, scoata dm lupta acel ~~- I tImpul s:zonul~1l fngllrI!~r, In 
acest model a fost o/tril SI/V! I rtTW- ,S!că, ,('(' slaba accIrlenta/a: J~1I II fim dl'-! ~Illall mmuscul dar tenace stablltt i portul el pubhcat în 1.138, at,> 
lui in dar d(' cc1trc d, dl', Ley, con i * i ciÎt .1-5 de Ulii! 'printre ei: ţântarul paludisrnului. I comi:-iune din care fac parte lr" 
duc!lloru/ Frontului MUllcii (;rrml1! A \'1 rl il Siirhălo<ll'c internaţi 0- I Cau;a~ii surel'ă cumplit di.n prici-! cipalii experti ai luptei contra ~ " ri 
ne, Zilcle aceslca instalalia-mode/,: nală a Muzicii oryani;:ati'i de "ClJn- f Modern lIa maia rid, Conditiile mizere in i ludismului, accentuiază la pai: f Id 
o copie fidelă li ce/d mai modcrne ; siliul permallent pentru colabora-I E gata mâncarea? Întreabă tâna (,:II'" tr~'lit'şte acest trib, lipsit de i 18~ faptul că cltinina fiind inui. I~ le 
/lnii a Cdilor F~'rat(', ,Germane, a: /'t'tI,. ill!c/'Iwl;ol1ulii II c()mpozilf)/,j~ I ruJ soţ, venind acasă, Sunt fliimând orit:\' notiune d~ higi~nă, fac din I sivă. admini~trarea ci ~oate fi i~ 
lost predaLă iUaJesMtu Sale de ca lor l'a avca 10(' anul accstll la; ca un lup, populaţIa acestm ma.."SIV muntos al Ită de agcntl suhalterm ffirii s~. 
lre "Oficiul Turlsti~ G~",mal1"" re- i Vic/',a, Cu organizatia ei a fost ill~ f - N LI, drăgtl\ulc! răspunele tim11 ger~a,(.l o pr~1(Iă u~oară pentru pa- ,Yl'ghere medicaHi constantă. A 
pre:;en/anta ol'gantwllel "Relchs-: sll/'C'/Jli'll dc/t'9allll G~/'nwniei, com- Ira sotie, r:I7.l\') paludlSIllUlul, stă supraveghere este necesali 
bahnzenirale". I podtorlll E, N, IIon RC:;nÎcek, '1' - Atullci mir duc 1;1 reslaurnnt! Di~ fedcire c,e1ebrul instit,ut p~- Iru ~)ro?useJc, sint:li~~, [, 

dlc\ară soţul illfUl-ht ~\I'ul, organIzaţie ce COllstltue 111 AZI cand ŞI caUla~iI cunosc"" .,-~-,~~-"~,---~-,~~,~~_,, __ ~ <. "" r" 
- N'ai vrea să aştepţi numai lI~lpl,~·1t1l ~oJol1lal francez un v~'rlt::. i prictăliIe curative şi p~(~ventivn' ltI 

"PDOfISIONI5III I1HII" ci,nei minnlt'? îl întreahă soţia il 1 p:lon 11I luptll contra paludlsmu : I h" . '. b' t 1.1 . '" : (' c Il1InCI, Il),rc um area a~: . 
- O să fie mâncare a gata in lUI, a lIl'itulat prllltre cauiaşi Uu!. " ti 1 

cinci minute? servici.u nwdical destinat ~ă com- I remediU natllral va contrlblll l' rit 
Aşadar, Într'o 'Jreme ca aceasta, I ma, ncştirbit, astă::i. Orice altă in- ,- Nu, tlar să-mi plin rochia şi bată ~tât malaria cât şi alte boli 1 s:Bur într'o ~al'c, măsură la pro;; , . 

când eforturile noastre ale tuluro- 1, t' 1 t d 1 'Pălăria şi mă duc cu tine la res- I endemIC(', I ntatea accshu trib (252). , el pre are porneş e e a un vriJ.~ '.' , '"Qf. 
ra converg dilre acelaş lei: întări-, , 1 til .. laUl'ant.·' _~_ ... ,_,, ___ " __ ~~_ ... _~_ '. I 

, " Jmuş a rll, 
rea gramtelor, pentru a fI pregă-' . , , I ' • 
titi ccind ceasul de cumpănli va 8u.1 In declaraţ1ulllle, pe carI, recent'j APEL Cc:dlnCii (omlSlel SuperlOor( il f.D, 
nu, Într'o vreme când dela plugar le-a facut domnul Gh" TdlăreSClI, ~ 

şi p'~.1l(1 la cel dinidill C;lătean ~l ~reşediJl~c/e" de ,CO/1SiliU, cu prile~ I către cultlvatorll de BUCUR,EŞŢI.- ,S.'a ţ~nut \ satisfactie, că s'a izbutit a, 1le
1

1'1,4 

ŢiJrll, AI. S. Regele, ,~trabale, pnn jut publicăm Decretului-lege pre- sIecle din zahăr le preşedmtIa conSIlIuluI de realiza o contopire 8 elem, '.1 j 
c'onştiinţa na/lunii fluidul solIdarI- el ' '. ' • 1 ,. , • nlilliştrl' ~edl'nta Coml'SI'unt']', . i"'m 
ti1tll - se g(1sesc câţiva .,profeslO-, , . d ă 1 l superIOare a FrontulUI Re~ .. " l' :ând sanctwl1I Impolrwa sust/nill Sl,nd,l catul "mal JOS notat a ," , telor reprezentatIve ale f' nUlDi 

ni .. /' jurii" - cum alai de pla,~~ torllor clandestmlsmului, - a for- uc~ pe ac('~st c~ e a cu· "t ," N ţ' 1 'd t - telor organizatii politice I fjrst 
y I al' . noşhnta cultlvatorllor de sfe I naş eI II 1 a IOna e, preZl a a . 

tic i-a /lumit Primul Ministru, ,- mI! al ŞI urmittoarea remarcii: Il d 'h' "ă ţ ,'1 i de d, consilier regal Gh_ Tă- nouile organizatii FRN, . ~rAl 
. 'd' , 1 l' 1 ' " c e e za .u, c pre Ull e te 

~enl, e~l'l, In PrlCI~ Llno~ am- "Il li tlmu hmp, până şi polltl - pentru anul acesta au fost tărescu, preşedintele consi-, misiunea superioară 9. ac , I 
b~1I nemasurate, se Iz~l~aza DU va €xll'rlJ~ a Iării a fost pusă JII 'fixate la surtâ de 104 lei 5U- Jiului. Au participat !;Ii pre~e dat un termen pentru inai nIl 

pen~ru a-şi ~umc~a In lrnt~te gd,n- cOlltributie În slujba c:..;npaniilor o- t~ de kgr. respective va~o- dintii de ţinuturi. Aceştia au l' tarea ultimei lor propun!' In 
dur~le ,0tri1,~I~e'l ~' ten~ru t a, dlfs~;'~ culte destinate să creeze dificul- nul de 10.000 kgr, la pretul expus stadiul in car~ ~e ~rl- l,a judetele care riu au f 
vemll.., au l' u Ul or n o ti _" de lei 10400 seşte opera de orgamzare Jlt- i 

~e inventii minc!noa,e, dăunăioa~'e taţl guvernuluI", Sindic~tul'comunică in a deţeană şi au constatat cu 1 încă prezentate. 
Intereselor sup~rlOare ale .StatulUl, Constatarea premierului român celaşi timp oă fabricile au 

Dacd, svonurl~e, pe car. le st<lr· se re/erd la o stare de lucruri de aprobat condiţiunile de con-
Rese Ş/ le ventllează, ar avea un exceptionaUJ. gravitate, tract deş' in cIt t ~ 
cdt de slab temeiu, ele nu ar cduta B . . il' , 1 ' ~ ea co~ rac ,a 

1 

" 

f d t" l' E' I unul 'Imt al poporului nu tole- r OI" nu mai eXIstă nicIo ple pro ee la c an ('8 /nlsmu UI. I sun , ',dică' ' 
ca acele pdsări de noapte cari fe~ 1 eazd asemenea manrJr.sll1f'1. El stă I ' 

, , , , li" " ,Sindfcatul Cullfvatorilor 
,.de de valurile fnlunerlculUl, se la pundd, Izgonllld orice porntre 8f-l.-1 d hă d' 
1 .~ " d '.< t ă' , , ..... v. e 'Za r 1n asI.( pe acoper'fun e paşllICe Cu· S l' Ind de fIrea lUl, A d B t 
minuri, pentru a~şi tipa cobirea lor ra - all. 
sinistră. Cdnd s/dpd/lesc liniştile ~'-,,, ... _,,~-, .. ----""-... ~ ... _,_~ 

addnci ale Ilop/ii, cueuvăile slră

pung întunericul şi, deodatl1 Iăce~ 
rea se sparge de stridenta unei je- ANUNT 
lanii. mooosilabice: cu-eu-bau, cu- Se a.duce la, c~n(lştinţa celo~ in: I Observatori stagiari: minimum P'l-
cu-bau .. , teresaţl, cit Ministerul AerulUI ŞI tru clase de liceu); 

AsemeDi acestor pdsifri cobitoarte Marinei ţine concurs pentru auga- ,) Certificat de nationalit~t ' 
- cdrara le fulgeră. In noapre ochii jarea de Meteorologişti Ajutol"i şi '.. ~' . , 
bulbucati, ~ .,profesioniştil urii" Observatori itagiari diur-nişti pen- 4

1
'1)t ~ovada satJsfac~rll servJClLlhu 

, , m 1 ar. 
lşi scapără mdnia propriei lor nc- tru prOVInCle, 
,tiinte in svonuri, cari dacii in eu- Acest concurs se va ţine in loca- ,5,) Certiflc~t de b~nil purtare 
gelui cinstit al oamenilor nu prind luI Instit ti' M ti' Ce eliberat de Biroul Cazlere al Tribn 

1 d
' unu UI ,e eBoro ogtc o- nalului; 

rădăcini, ele sunt In mâinile rău· tra III 1!CUre5tl. ulevardul Re- , , . 
lJoitoriIor noşlri, unelte dc alac, gele Alexandru Nr. 1 in ziua de 12 6,) Certificat medIcal; 

Ţipătul cobitor al acestor fiinte Martie 1940, ora 8 a, m, 7,) Adeverinţă cI face parte din 
Cu suflelul coclit de urii, este'- Cererile Insolite de actele notat,e F R. N, / 
astfel - dăunător solidarităţii noa mai jos, se vor Inainta la Direr.- Nu se primesc deeAt calldidati 
alre nationale - prin aceea că rit tia Personalului din Ministerul Ac· blrbaţi, întrucât . toate locurile 
sunetul lui se multiplică fn rân- rului şi Marinei pânl la data de sunt pentru provincie, 

durile vrăjmaşilor, cari vor căula 11 Martie 1940, Program pentru Meleo-Ajutor!: 

sti manevreze prin meşteşugite mi- 1.) Extras de naştere (vârsta 21 .. - O lucrare scrisl cu subiect din fi
lloace, impotriva noastră, lOlJituri '10 ani). zicI; programa de facultate; O tra 
nemeritate, 

Chipul moral al ţării este acela 2,) Certificat de studii (peRtm I ducere din limba română in limba 
pe care i-l dau toti cetăţenii, cari Meteorologişti ajutori: diploma de I franceză; O traducere din limb~ 

licenţă in fizico-chimice, iar pentru germanl in limba română; En-
n'au precupetit sd 1'Ilpă din sala- men oral. ,1 
riile şi vcniturile lor, pentru a con ------.
lribui la fIlarmarea oştirii; chipul Pentru observa/ori stagiari (liur-I 
moral al neamuilli romdnesc esle MICA PUBLICITATE niş/i: O lucrare scrisl cu ,>ubie.:t i 
astăzi acelaş ca şi de-alul1.{Jul Vl'a- .I.a la 1. (:u'I.'«: t. Iei, lleo.re de fizică de liceu curs inferior, şi 
curi/or: de bdrbă/ească şi demnă c:a,lnl •• Plai 1 leii examen .. oral. . 
atitudine in fata poruncilor vremii , . - Salamle brulto sunt: 6,950 lei 
1 .. t 1 f ' '1' pentru Mcteorologişti AjutoTi şi I ar Cuvun IJ erm, prtn care a IntreprInderea Comunală 2 ,', ' 
fost, intofdeauna, formula/el Utitll- Arad, cu sediul tn Str_ Mu-I 900 pentru ObservatOil stagiarI, 
dtnea, sl1fl~teas:(i. a P?porului este I cius Scaevola 9-13 (fost Fa., I & • CU_ ' 
eu sflnţeme P~Zlt" Afltudtnea nOQ- brică de gaz) caută spre i 

s~ră ~ste o alttu1me de leald spl-! cumpărare 3-4 cai grei in- i D. PETRE BOLDUR, zia
rl/aa/lla/e. Am şllut de-alllnglli Ilea I tre 4-6 ani. Caii se pot pre~ 
curi/or sd păstrăm egală şie~i li- zenta la sediul Intreprinde~ rist nu face parle dintre 
nuia hofărdrlfor, dupd cum - con- rii tn zilele de lucru intre 0- angajatii ziarulUi nostru. 
secvcnti directivelor inăscute ale su Jl'ele 8-12 până la 1 Martie 
,lelului national - ştim a o afir- 1940, I ~iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii_iiiiiiiiiiiiiiii~ 

Incepe primăuara 
plină de sperante I 
'~a 15 si t8 \fart' .. 1940 -

distribue jucătoriior săi: 

1 câştig de lei (incimUioane 

1" "" 3 000.000 
1" "" 2.000.000 

13 Jt "" 1.000.000 

prin 

,nij 
.'lui 

şi numeroase câştiguri de lei 400.000, 200.000:::; 
100.000, 20,000, 10.000, 5.000, 1.000 etc, 'Q s 

CumpăraU lozuri din vreme! 
1tnb 

.. \~ 1 
!în 
'olfn 
':11i~ 
;:il/ui 
dD~ 

~"""~eee~;d, 



DU!ltineCă, 10 Martie 1940 
2 

În fiecare seară, 
I a orele 22. D rog r a la de "a r i e t e u 

manenl cu a t rac tie m 8 n dia I ă la 
gram strict familiar. The 8 Favorit jazz. DuOa prOgram da: _am . 

rjl~a cIobanului dala fllaglauli 
,1 rdpi1e şi mluşUnile JHag/a- 11i1l[lf.!/eGsc/l, blneclwântată, de data ce 

, de acolo de unde a pornit I accasta, sfo/'Iări[e in/regii ţări peI1 n , , ' 
, tdliva alli - ca un C(Jpll: {ru inzestrarea armatei. 
;~I şi pUI' - glasul simplicliă-! Binecuvântându-le, ciobanul dela s'a subscris pentru 

'-Q uenit zIlele acestea, o I MaglalJit til1e să le şi ajute, dIn Să nu rămână Ce'\lfij.,;~!.' 

DumJnecd,. 24 Marile 1940 

t. solle. Ace/aş cioban,. cu pri-
I 
sănkia .ţ(l, din pulimll pe care-l Păcii. 

'e' Nndide ŞI cu mdm făcllte, are. _______ .....-.,,'-.. .. .....-. ....... _.....-. ....... _ ;a~!iiililiiiiîil1.!li~iii;i~ii:~~~ 
in • mângăie chipurile copiilor Scrisoarea trImisă Ministrului de 
,,,: Ilpăie micile guri rotunde ale Finanţe este. In graiul ei direct ŞI 
" .:ui, ace/aş cioban coboară simplu, mIşcătoare. 

,. lIoi cu un nou indemn În- "f)llmneZell să ne Întărească cre
.lI/arca sufletefor. dillţa la întreg poporul, iar ostaşii 
de Lupu, care - deşi (l- sd fie tari pentru a apilra pămdn
. sanclificat de mul/lme tul românesc şi stl opere pe Maje
uemenil inlr'o firidă de bi- sta/ea Sa, aşa cum strămoşii 110-

Pr3pal!ondil nillf~ e ase ă 
(Urmare din pagina I-a). .........---.. ---------__ ._ 

" . . ă' Î d t â d . f v ţ'" • '1 ftluulI1:";nJnlstraIJl: varalu CI lunllil ŞI a n ruma -o g n Ş! apla a na LUnu romane. '_ " 
pe fiigaşul cel bUIl al marilor ('o-! Pârghie a solidarităţii sociale, (/ Deutsche Lufthansa y r: .1 

, . ci a rumas tol iu mica lw ştri au apărat acest pi1mdllL" 
mandamente naţionale şi al înft'ip-: fraternităţii româneşti, propaganda i nă "Malerf' apl'obă în aecsi'!~~_ •• 
tuirilor concrete. Iva reuşi desigur să aducă În ;,ii-! şi în anii precedenţi vi.zitjatorilv. 

::. Idrănească. la opilleilc, la Desigur, nu voiu găsi stil ill ace
!. ~ /0 pl'imordiala sa puritate ste nÎnduri ale ciobanului, dar Îl! 

~chimb cât slifiet şi câtă dragoste 
de tară! Un dtlh simplu. bucolic, 

J t d 1· I dar tra1l.~mis dela generatii intregi 
~r D a a UI oru esur de ciobani iubitori de "moşie" pier 

;'_,,' "VIU DRAGOfOlR du/i tit ceata istoriei, pâlpâie şi ., Il. in scrisoarea lui Pctrache LUjJu. 

111 scurta, dar calda şi convinyă- tOl' servicii şi miii mori ţării. Sub !;îrgurilor de mostre de pl'im:1vară 
toarea d-sale cuvâll/al'e, d. mÎni- Îndrumarea atente! a d-Iui ministru din Lipsea (3-11 Ill.) şi Viena 
stru C. Giurescu a precizat SCf)P!lI C. Giurescu, se vor putea !'nregi- (10-16 IIL) o reducere specială de 
principal al propagandei 11oflstre: sira noui şi mari blruinti Îl1'ICf'st 10 ','0 pe IiniHe lor aeriene dela Bu 
acela de a aduce pretioasa conlri- i important sector al activitălii 1111- cureşti şi Arad la Bedin şi Viena. 
butie la cimentarea unitătii de I tionale. contra prezenlării legitimatiei ofj
............ - .. - ........ --------.. - ...... --.. - ciale din partea Târgurilor de Mo

" ' ltlrl penlru mln ori "rari Bucillm ele trecut ului n'au pierit. 
1. lai(l, ele răsună pe toate dealunle 

~: ti in ziua _ de 2~ Fe- şi În toti codrii romdneşti de pre
"rle, la AcademIa de futindeni,- şi tara Înfrer:t:gă nu e 
~ . Comert decât un singur trup şi un singur 

suflet! ... 
~'1)f. Sih'!\1 Dragomir, vorbind 

De la Barda natională a F. R. n. Arad 
Se face cunoscut camarazi' 16.30. in şcoala din piaţa 

lor conferinta d-lui dr. T.! Luptei, la care sunt rugati 
Covaciu. care Se va tine Du- ! a lua parte în număr cât 
mineci, 10 Martie a. c. ora I mai mare. 

a 
; "Temeiuri româneşti in Ar 1 
,arală că incii acum o !Iuti In fata marilor porunci aIe conştllntel nationale - să răspundem cu totii in ace· 

1JD profesor ardelean, Ioan I laş grat 'Ii cu acela, inteles: nicio a făşie de pământ din ce ne apartlae. INZESTRA
t definit "elemelttele de via REA ARMATEI SA NE FIE DEACEEA CEA MAI SFANTA DATORIE A ACESTOR 

! românismului dll acolo: ZILE PRIN CARI TRECEM_ 
1 pământul; 

• 

stre. 

P IINf, 
grinzi de fter, ma· 
şini de gătit. 80beJ 

pompe de apA şi 
tot felul de arti
oole din !ler, la 

PETRIJ .JĂGER 
TIRlI,oer. IW ...... '. ' •. 1' •• NI'. S. 
Tdeto.: :"':11 

Reducerea aceasta se rereră atât 
la un sbor simplu, adică pentru 
dus, cât şi la un sbor dus-lators. 
aşa că la cumpărarea unu, bilet 

(onsoll-darea _ relatii-lor roma-na-italiene r:;r~e ,%s~~~r~a ::n~~Ot:~~fU:~i. a~ 
c- !trânsa comunicaţie CH fratii. _ .' reducere de 100/. pentru târg. _ Le 

lumerozitntea; 
, 'flrsla vietei nati'onaJe ....:. şi 

te munti.' Nu s'a PiMpit incă ecoul !PUI de a examina posibilită-! italieni şi români vor avea' gitimatia oficială se poate obţine 
nil Sa analizează aceste te- puternic pe care pri~il'ea Q- tile de inte~sific~re a. relatii I drept cOll.cluzi~ o m.ărire a de vizitator, dupA cum Iloi am pu

I ; In lumina realităţii .$liinţifi tAţ de c.ăld~roasă. facută d-IIor economIce dmtre Rom~-I volu~ulul . schlmburllOl: co: blicat deja, dela' reprezentanţii di.n 
cauti să elimine o serie ÎIl- lUI TeofIl SldorovlCi in Ha· ni& Şi Italia. Cum era Şi fI-1 merclale dmtre Romt\.n~a ŞI l Bucurel;ti a târgurilor de mostre 
de erori, pe ('are le profe- lia l'a produs In opinia noa-li resc, delegaţia italiană com- l Italia. Acest lucru, dorIt a- din Viena şi Lipsea. 
dliva publicişti occidentali. Sh:ă p~bl~că şi rel~ţiile ro- pusă din specialişti din!re tât la Bucureşti cât şi la Ro-, Valabilitatea acestei reduceri este 
ennţiarul a invitat tim-relu] mano-ItalIene prlmesc o cei mai de seamă ai Pcmn- ma. nu este greu de rezolvat. limitată şi anume: 
k, si se familiarizeze cu nouă Şi elocventă mărturie sulei, a fost primită cu toa- România agricolă nu poate pi t.4rg r 

[( Il de mostre din Lipsea 
:!lele de soiul IIcestR pentru de prietenie. ti dragostea de bucul'eşteni decât să colaboreze cu Ita- . 
poali apltra oriţând ş: ori De mai multe zile o dele- şi cu deosebită curtoazie de lia industrială, iar această pt. dus d"ela 26. II. -11. III. 
deslvil1ita justeţe a argumcn gaţie economică italiană se către autorităU. colaborare cu cât va fi mai a. c. 
t~neşti. . \găseşte in Capitală; cu sco- Lucrările economiştilor intimă şi mai acti~ă, cu at~t pt. Intors 

mai mult va folOSI economl- a. c. 
dela 3. III.-17. III. 

---........ - ...... ~ .. --.. - ........ ~-- ... --........ ----.... ceşte celor două ţări. Afară pt. tdrgul de mostre internaţional 

ubscrierile Dentru ImDrumutul ~!'tr~tic~:!~~!jr:~e~o~~ d;;lv~::a, dela t. 111.-'6. III. 
te avea drept urmare decât pL Intors dela 11. II1.-26. III. '" de -Inzest·rare- a armatei- consolidarea relatiilor politi- Lămuriri dau toate birourile La~-

. . ce româno-italiene, d, orită cu I sulul, şi toate birourile de voiaj. 
aprindere nu numai de ofi- Informaţiuni şi bilete la LARES-

MIi/alea sa de preşedinte al, şi una sutd iei am dat-o prl171C1rfei Eu Petraelle LUPII personal {fm cialitătile şi ci de opiniile pu Arad. ' 
'.tD!Ui pentl'l~ c1ddi~ea Jldnd-' Comunei Maglavit .pentru cumpif- lucrat .12 perechi ciorapi din lână blice ale celor două ţări. Telefon: Serviciul de zi 25-lt. 
1(!a MaglalJlt-Doll, PETRA- rarea unui porc pentru oslllJi la dela oltele mele pe care il - donez Iată motive puternice pen 25-21;, . 
WPU a adresat Domnului I Sifrbi1torile Crdciunului. Tot din l' pentru ostaşii dela g/'anite şi care tru care dorim ca lucrările Serviciul de noapte 21-81, 11-40_ 
U ili Finantelor urmlltoarea I partea Comitetului am mai dat să fie binecuvântati de Moşul şi cu comISIeI economice româno-

!MNULE MINISTRU, 

pentru Armatd, primifriei Comunei Crucea in mânif ostaşii sd mearg'I: italiene să fie Încununate de 
Maglavit 5000 lei, din care S'4 (~Oll- voioşi pentru Qpdrarea ţării alătu- succes. Această urare este 
fectionat cifmC1şi, izmene, ,'anele fi ri de Majestatea Sa Regele. însoţită de convingerea că 

'/l{j credinta mare pe care o Ciorapi pentru ostaşi şi 900 lei pen Dumnezeu să ne fnlărească crP.- Ilşa va fi. Prietenia, dintre 
t lIUliQ Voastrd aldluri de tru ~ump(Irarea l~nui po~c pen~ru dinţ~ la i~treg poporul, iar ostaşii I Româ.~ia şi It~lia ~u este 
'ea Sa Regele Carol 11. rn ostaş! Ta Sdrbătorl/e Crdcrunuiili Iar sd 'le tari pentru a apăra pi1.mân- f' consecmta UnUl trecator cal 
: ~e Ministru al Ttfrii Romii pentru spitale am dat Domnului tul românesc şi să apere pe Maj/!- eul politic, ci urmarea natu
ilIl{ ne bucurdm cu totii, iar dr. al Comunei Maglavit 5000 lei siatea Sa aşa cum strămoşii :10- rală a originei comune a ce
!ache Lupu am dus şi duc o dlll care s'a confectIonat ci1.măşi, ştri au apilrat acest pifmdnt, rlfmd-: lor două popoare. In viaţa 

; mare pentru a adUce lumea izmene şi ajutoare pentru bolnav:i nând nemuritori in istoria ţării, statelor ca şi a indivizilor 
InltI prin poruncile 'Ce mi-au din spitale. -: I Domnule Ministru, dela fncepu- vorba populară că "sângele 
cel mai mare "i cel' mai cre- Aceasta am făcut-o Ca să se in- tul' ~immii. ~ela. MaglalJit nu ([m apă nu se face" are valoa-

~ ___ T _______ ~ 

'ti semnal 
Lonuri f '" p. 
Înzes~rarpa' 

4rma'ei 1 II de Moşul care . m'a fri- I 
v tt'freaset'1 credinta poporului Iar os, greşit cu mmlc ŞI nu am făcut de-

~m din tară care este Ma- faşii să aper~ cu drag gmnite!e cdt cum mi-a SplIS Moşul şi am ti- rea ei. • 
Sa R ICI 111 - - .. ------------.. --~--ege e arol a - ea. tării, alături de Majestatea. .Sa R~- Imt cuvântul Majestătii Sale Re:7f:-

lule Ministru eu Petrache gl'le Carol al lI-lea. llf.i, al Domni/oI' Prim Miniştrii şi V Aro 1 reflel ui Sia m u J ui, 
,irin porunciÎe lui Moşu, am 'Domnule Ministru când am Dă- al Inalt Prea Sfintiiului Patriarh t d 
1lnre bucurie slf se fnloarcl1 ZlIt frămdntăriIe fn tară, fim aj;t-- al RomânIei, capul Bisericei creş~i d tlCtO r D tap P t 
h ~redjIlti1. şi să 'il' ţoti (at din banii Miinăstirii depe locul ne ortodoxe. Un tânar avocat siamez, d. ! za de doctorat în drept la 

~.~~lti in jurUl Majestdtii Sa- Sldnt pentru inzestrarea ţărIi, lt1- Primiţi ud rugăm, Domnule Mi- Jolabhoom, vărul regelui a Facultatea din Caen unde 
nI Carol 11. şi a oamenilor sând alte lucrări a le face mai MI'- nlsl1'[l, asigurarM deoscbitului re- sustinut în mod strălucit te. era student din 1938. El şi-a 
ţ' larii. Văz6nd frdmânti'irile ziu după ce granitele ţării vor li spect Ce [Jă păstrez şi tol deodată consacrat teza regimului con 
~,rnn căutat de a indemna (oa asigurate pentru a fi păzite de du· rog pe Moşul să ud tină sănătos să I Jucati cu Incredere la stituţional din Siam şi pro-
,a sI! contribuI' dela mic la şmanii care VOI' fncerca să le calce ('()nduceti tara rn pace şi linlş/e, ru I ' i gl'eselor sociale, economice tn1ru tnzeslrarea 'ţării. Eu I iar Majestatea Sa Reg~/e Cnrol oI gândll-ne cu totii penlru a fi pace Loteria de Stat. :şi financiare efectuate dela 
:/IlPU am dat pentru tn- Il-lea sd ne conducCl tara fără ni- şi lillişte in fard. 1

1 corECT,IRA OCICIAtA ! revoluţia tiijn Junie 1932 când 
; 11 anul 1939 trimişi pe a-' ci o griji!. S,INĂTATE! U l ! a căzut regimUl absolutist. 
'SfII/ • P . I , 
t . Ur rlm .Ministru Ar-j Eu Pefrache Lupu ca preşedinte,' (ss) PETR.4.CIIE LUPU I Sediul central CLUJ: Rf>g'i I Proaspătul doctor, care es 
,;jl?escu 4000 lei din partea I al Comitetului am holărdt ca din 18 Februarie 191dJ. I na M'iria No. 46. AR. D • : i te actualmente ataşat la ser-
~III, ~r eu personal am, banii Comitetului st'1 mat dau 10000 i . DOMNIEI S.4LE • I viciul .asistenţei publice din 

• ' ouel OI cu 1000 lei pe ca-Ilei pentru inzestrarea Tlrrii şi ln-\' D-LFl MINISTRU ATJ FINANTE-! 1. 01ariu. Str. Brătianu 3 Siam, se va Intoarce in cu-
dat tot pentru 1nzestrare I tilrituri la grani'i1. LOR. ,. rând in ţara sa. 
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ttRiJERULU 
PENTRU TAHĂ ŞI REGE 
.1MMi~~ 

:0 §froJo Tarii - Tinutul Iiml 
~area fllmuJul ovlallel amerIcane -.VullurU 

mare·· pe seama llne'eluJuJ strdjeresc 
pre publicare u,'mătoa-! fatea lor reciproci1 la fericirea tu-! niale am avut norocul de Q 

illror, În armonie desăuârşită. \ cunoscut personal, de foarle 
Profilând de aducerea admlrabi- In ordine şi ţlnulă lalldabilă s'au 1 pe), precum şi recorduri/e 

aero- lei reullzărr technice şi artistice, ca prezentat Sdmbătil toatit ziua, la! viaţiei romdneşti, pând 
.J curs de re e filmul "Vulluri de mare" sau Cl11cmatografele municIpiu/ni, Capi 1 mondiaM a căpitanului . 

... sl brevetat de "SC;PREM:t JERTFĂ", I<A cinema- tol şi ,1pollo, slolurilc şcoale!Ol' se· şi până la recentul recor~ 
.• auti.că Regulă a logralele munIcIpiului . Timişoara cundare din Tlmişoara, ŞI. dOI~ă I înălţime al căpitanului P. I 

.".H ....... ~. ~!';\RR). de sub conducerea d-1Ul CONST. stoluri slIpraprrmare, /JC1llte drn I seu, . 
.•• u, Unită- I In lipsa instructoriIor aeromode-! Ţ:HlANU, am tInut Ca acest film Sil i indemn propriu. Cu multumire om Cu deosebită sali.~faclie am 

, organizează cercuri !işti breyeta\Î, cercurile pot fi con-! fie prezentat şI tineretului, ca ma-I vă::ut că s'au urmat, cu rezu/illtl cunoaşte cu ocazia acestor 
,lOdelişti, pe care technic dnse, în mod 'pr~"izor.iu şi de v~-l t~ri(11 edtlcaliu de cea mai bU/I(l ('(/- ilcartc. bun, ~ispozitiunl[~ ce u/l1 dat I nări: infereslrl foarte v~u al 

lrljează şi le Înzestrează cu ma- ehi acromodehştl, can au o SUfl-llrlate.. : stolun/or, ŞI cel aceasta mr/tlwră tulUl nostl'lI, precum Şl 
lerial Federaţia Aeronautică Regală cienl ă pregătire technică în acest. In opera uceasta, lucraM ':11 o I de conducere şi plasare se dcs<l1)([l' lea sa intelectuală şi emollL~ 
:il. României. domeniu. ! mai mare fngl'ijll'e sub supt'lPi'f/llr- ! şeşfe dela ca: la caz, cu cOllCtlrSul lata faptelor şi problemelor. 

Pentru organizarea cercurilor de Federaţia Aeronautică Regaiă a I rea Dir'eci ici Marinci de lUi.::boill t directiilor şcoluare, al comandant l - destul de complIcate, Oftritl 

aeromodele stdijercşti, d, Teofil ~i- Homâni,ei organizează cursuri de tu Statelor Umte cu scop instructiv! l/lr-strlijeri (-1') şi corplliui didac- ecran, 
dorovici a semnat următoarea clr- instructori aeromodelişti pentru co- ! şi animator, menirea prl1lcipali'J. es· lic, Iar recunoşfinţa sincerrI şi 
culară, care a fost trimisă tuturor mandanţii străjeri, cari vor condu- : te cunoaşterea graduilli de perfee- I La {iecaI'c serie. lJlZ10 Ila/'Ct! a dă, discret văditil a slrdjeriwJ 
unitătilor străjereşti din ţară: ce apoi cercurile de aeromodcle.: ţiulle inaltă, atins de avlatil! mili- i fost jJl'f'CedllM de ('!Iuru/eli' de i/ll- strdjerelo1' după fiecare 

Straja Ţării, adiinc întelegătoare Stolllrile vor comunica numele co- I tară amerlCalltl alcit ca techmcd. liere llecesare, şi când a fost ca:!!I, manifestare ce l!m incadrat il 
pentru marca problemă a propăşi- mandanţi!or străjeri cari doresc să ! precum şi ca material uman Q(l'TIi cum am ştiut moi limpede ş1 mw gramul striijeresc de 
rii neamului a hotărît, în deplină urmeze aaste ~ur~ul'i. Durata unui i /'abrl dolaf, aqmirabil pregătit. ('~lId~lros, . (I}~i ctllitai s(l ft'î/m~lccsf stltue CNI mai pMcufă 
intelegere cu Ministerul Aerului şi curs este de la Zile, ! Tinerelul noslru st/'ăje1'e,c, pa- illl~1 d~l/rll I ostili speclrrco/ulm.. ŞI fatd de si/in/cle noastre, 
Marinei. să creeze şi să spr i.jin7 for Fiecare Stol, la care ia fiinţă un 1 sional pentru avIatie, a vl1.::ut cu in I S(I-I. ajut ~1 fu.ce legă/.ura cu ldro- şi ctI! ~:wi Înll'/e~.ător înci1illlli; 
mar:a. spi~itullli aviatic p.rl)~tr.~ cerc de aeromodele, va pune la dis' suf/eiire viata de muncă şi de tI- logla şi pra.cllC(A stl'tl!er.ească. . . spel:~!1'I1 ge~Je1'aţlllor ce c!'tt. 
străJerI, p.rm promo"area mlşcarJl pozitia cercului un atelier unde se "vdIlt ce se petrece În măre(ele in- In pre/.ud1111 acestUI fl/m (wrafle. ~,cJHI noşil'! spre cea mal 
aeromodehste. '. _ I yor putea realiza lucrările, : sta/atii ale centrelor de instructie ll'a/11 0I111S. de a .IllVOCt1 ~wne/; 1:11 IllJr~o/'l/'c. . 

Este de dOrIt ca fJecare Stoi sa I StraJ' a Ţării se va îngril'i ca ace- IOlJiall' ." ale Il al' e i d T lUI.IN V UU ŞI al I/ll Ar RIll, C()/lla/ldalllt,1 Ţlnuluiul . ... , . l' cu I r ne, am realle, C. . • v • ~ • r . " 
lnfunţeze ŞI să orgamzeze un cerc ste at"'}iet'e să fie bine înzestrate I PE "s iCOL.' • FI'd " H •. 1/U: (U!I: caror reallzal'! ge- CON ST .. tN TIN . , . , . ~ a .• a,. n., III orI a, ŞI (,C- ' 
de slrăJen aeromodehştl. care să ('U scule şi materiale de către 1 SA"'-DIEGO tel', . . . . ,a " , n a I ornUl. ŞI se 
pr?page dra~ostea pentru aVlaţl~, F,\HR. va simţi puternic atras, indemnat 

prm constrUIrea modelelor sbura- Stoluri\c vor ajuta şi ele la in- şi animal de rdvna, avânlul, teno- i Arl~Dele TI'"nereIU·lul- RUml~ 
loarc, . . . zestrarea atclierelor,. după posibili- citatea şi spiritul de sacrificiu al 1 

Aeromodelul este o )ueărIe adnll- I ta;'lile lor materiale ele ,'/0 1'/ ţ' . . . t ( ./ . . . .' ' . v 1'-p o I ŞI Ql inS ruc Of! ar 
rabllli, care prm valoarea el ştiln- I C )mandanţii de . Stoluri vor or- 10 • f Vii t" t· d 1 I 

,ifică e mult superioară celorlalte "an~za programul stră)' eresc in aşa t r, II
l

t 
~t .şadl pe ,ecran, otl"t e C( - i In cadrul măsurilor luate în ul- ! ţia are o mISIune 

v • 1'> re ar IŞ! e va oare CUCCII oare ,. t t' I 1" t' d ~ b . 
lucrari manuale, pentrucă fIecare fel încât străjerii aeromodelişti să Ca un răsunet de muzicd cere~- i tuna vrem~ pen ru s Iml! arca. e.e~ 'timp e raz OIU, ... 

r , ; 

model trebue construit după ace- tX 1 in atelier cel puţin 3-4 )t 1 'i" . ! mentelor tmerE' necesal'c aViaţIe' Dar rolul aeronauhclI, 
., .. poa il uera SCu pa pl \O prmtre vuelul S91ldlll-l . . ă '1 ă" ~ .. â d 

lea şi pr1ncJpl'i aeromOdll1amlCe ('a I pe săpP'mână S va ingădui tii . '.. . naţIonale, la toate Unit \1 estI' Je- i lel"lC1re, tot at 1 e imrlnrtai:IF"'. 

şi un avion natural, iar .sboruriJe :;I~ăjeril~r :erom~deli:ti să lucre- I~~i: d~~(:'e~o:!e~rr;:;~:bl:~, r.~;~ 1 rilo~' din ţară. sc vor organiza în: ÎI; timp de p~ce, servind ca 
efectuate de modele 'Vor fI cu atât I le IIU numai in ziua străjeriei ci . d' . 'C . I', .. (~urand cerc un de Reromodele, I mente putermce atât pentru 
mai reuşite cu cât fiecare construc- . " alte zile din săptămână' ro :1.'1 tOlt ./Iatl" ,ass ŞI .. en U, ~Oblll w'ntl'U a introduce pe copii, in tai- ! \'ol.tarea şi propăşirea 

. . . ŞI 111 , uevo a 1 unu aliUla precum ŞI mI!· b l' iN' . t, , 

tor va cunoaşte mal teme mIc pro- li,mita timpulUI' lor disponibil. " x'ni I . 1 . e na s oru U1. . l' atI unei (:,It ŞI pentru 
bl b 1 , D . morlel purI eU! or nemllfltor (- A f I î 1 St' Ţă" d . • ă' . '1' ţ" ema S oru UI. ragostea ŞI entu- Cercurile de aeromodele cari tn . 1 1 H .' - st e nţe ege rap ru, e:l I ŞI znt rlrea CIVI Iza ICI, 

, '. ,mIra II arrlnglon (cu a cărUI eva . ~'1' . l' '~f Ţ ~ ă I zlasmul pe care le mamlestă tme- prez 'nt funcţionează la stolurile ,. .. cor<L cu n. mIsterul Acru Ul ŞI l' :~- . ara noastra, aşezat a 
.. d . , . c care lmpreslonanfd incepe acţ1u- . .. 'b 1 . d '1 d . 

TU aeromo ehşh pentru lucrărIle slră)' ereşti şi au fost infiin.ate de ) , ti' . 1'l11el să contrl ue a acţJ.unea c cea marI or rumurL ce 
1 d 1 dr ' r l nea, ca ŞI rumoaSa ogodn1ctl ItI- , v' • '. t A tE' 

d
or, va • uce , a. ~goslea ŞI. ncre- către asociaţiile aviatice, vor trece na, fiecare la rdndul si:iu (lduc lntanr~ da aVIaţIei dnl~as, rde. 1 ce~t~ ap~sudl. ur~pel spre tră bi 
crea In aViaţie ŞI va crel8 acel sub conducerea Stră)'ij Ţru-ii . it x • ' cercuri e aeromo e lşh e a Ulll.. vnlt III hmpurl s vec ' 
., " d Adi ' Ja Il renunturel· supreme pentru'l ă' ' .' di 'j d' h x ă' I dt spirit aVI,atlc e cara avem at"t e Pentru aceasta Comandantul de f ,. I 1 1 ' , ţi e str )creşt\ 'Vor li rl ate 111 c emat.. s Joace un ro . 

" crlClrea ce 91' a tI dOI, aJlmgând d d h" • '1 '1 mare neVOie, pentru apărarea ŞI Stol impreuni cu instructorul ae- / ,x' . , . punct e ve ere tec filC Şl .nzestra In exp oala rea căI OI' HtrJ<"'I!''''U. 

I'd ' , '.. a UI mu prIn generozttatea ŞI lea II- . 1 1 d _x b . .,'. '1' conso 1 area scumpet noastre pa- romodelist, vor cere inscnerea dIn t: cu ~aterla u ~ecesar e ~I re ueUfle , p~ :vlm e\ o. ut',a 
trii. _ nou a cercului, la Direcţia Educa- ........ _"', .. "''"'''--.-,- r ~d~r~\la Aeronautlcă Regală a Ro slre aVla\1l com;rclal: cart ,1 

Dintre tinerii şi entuziaştii aera- tiei Fizice din Straja ŢărU. Cere-; manIeI,. '. : '1 f~ră preget d-Şl câştlge lI!('. 
modelişti de astlizi se vor recruta rea de inscriere 'Va fi insotiti de ValorIfIcarea latli o măsuri bme veOlti sortl- rltat alături de celelalte 
cei mai buni piloti de mâine, cei un raport in care se va arăta situa semJnlelor ti să mâreascil intensitatea propa- tru promovarea legAturilor . 
mai i~spiraţi .ingi~eri constru~to~! tia cercului, asociaţia care l-a pa- Legiunea de Străjeri face gandci fâc~te fn . ultimul. timp pe~- zatoare ale l.umii, , . ' 
de ay\oane ŞI cel mai entuzIaşti I tronat precum şi rezultatele obţi- Iru pN'gătlrea Şi selecţIOnarea tI- Avem motIve sli fIm pIlDL. 
$prijinitori ai ayiaţiei româneşti. nute ;ânli In prezent. cunoscut ca. in cadrul progra nerilor apţi de a deveni buni pi- rante şi in privinta indust~; 

Acesta este motivul pentru care Stolurile nu vor putea pretinde mului de, valorificare a se- loţi şi technicieni în aerenantica, stre aeronautice, care a 
mişcarea aeromodelistll, care este ca vechile cercuri de aeromodele minţelor - pe anul in curs " Astăzi, mai mult ~a oricând aero fltbrice tn ţarl, nu numai 
,:ima !~o~ll aviati~ă, treb~,e ~eDle~ să. treacă impreunl cu inventarul!- in ziua de sfrăjerie, unită n~utica de~ine roluri ,de, pri.m or-. şi motoare, dar şi tot r.om, :lll'I.r_ 
nlC SpTlJIRltă de tOţi românll ŞI mal lor când acesta apapfine unei aso. ţile d t 't . dm in slUjba Naţlunel, Iar Impor- unelte necesare sborulul, 

1 d t ţ . d" d . ă " ... , Iepe erI orlU vor str:1n t t' 'f'" , 1 f' d b d . t a ea e o 1 coman anţll e unIt ţi, ciaţi,i aviatice care a inzestrat şi,. an a el se ven IC" ŞI creşte n le- e or ŞI armamen 
profesori şi directori de şcoli, in susţinut cercurile, Asociatiile avia.· ge sem~nte d~ sa~câm, car- care clipă. Gem'raţia de asthi trebLIC 
~~na cărora st~, in largă milsurl, tice vor putea ceda tn .. ! inventarul per:t. t:l, f~asm pm, molift, Dac.A trecem In, revistA numai t~leagă in ,t~ată fru.mus~~lj 
'V1..Itorul neamulUI nostru, cercurilor, in parte sau tn total, a- anm ş~ lance. , anumite ~ntâmplărl, t~cepând din SImbolul arIpIlor de şmdrlla 

Un cerc de aeromodele este alel- colo unde riu menţin cercuri per- Se~mtele adunate vor fI toamnă ŞI pAnA astăZI, constatlm: genda Meşterului Manolt, 
tu it din tineri străjeri ai aceluiaş fecţionate.' depOZItate la stoluri unde se c~ pe teatrul de războiu operaţiu. tindu-se sufieteşte şL truptll! 
SloI, cari lşi· aleg de bună voie ,pe-I Dorim Ca mişcarea aeromodelis- v?r pă,stra până c.e se vor da mie cele mai surprinzătoare s'au tru a duce prin văztlubul 
cialitatea aviatieI, bineinţeles fără tA bine Incadrată In Strl1ja Ţării, diSPOZlţium ulterIOare, petrecut In aer, dovedind că avia. ţional faima aripilor ."ml'n&llll<lJll! 

obligaţiunea de a se face piJoti a-: să contribue cu entuziasm la ridi- - ... _,_ ... ~---... ___ ..... ,"'" Una dintre cele mai 
'Viato~. Ei sun~ ~rupaţi tn unităţi Icarea aviatiei româneşti şi prin ea Creşle,ea viermiI d pr~ble~e este, f?r~arca 
de cate 24 străJeri, la intl'irirea patriei. .... . or e ; loţl ŞI tcchmclem· . 
Indrumare~ ,technicA e.lncredin- ____ , ___ - __ ~ ma1ase ,făI'li de ca~i - aparatele; 

ţată Federaţlel Aeronautlce Regale ! mâna harnIcă a lucrătomll' 
a României (FARR) organ oficial Strângeţt fierul vechi j' lIna din dorintele Străjii Ţ(lrll!cxpedia:ă Ilumai după ce se va a_lmân. ar sta nefolosite' In 
al Ministerului Aerului şi Marinei. di l' esle de a da o cât mai mare des-I chifa 1Jf11oarea prin mandat poştal Or, un aviator nu se poak 

(Urmare D pag.. -a) , t.'oltar t""1 . , . ă 
care va sprijini mişcarea acromo- I e creş erI! vrermlOI' de mă- I distributia ei făcându-se tn cutii de ca la repezeală, ca o maştD 
delistă pri~ inzes~rarea cercurilor I ehi. Să-şi a,ducă aminte de tas:>, SdmâTJt~ necesară. acestui I câte 5 şi 10 ~rame şi cu ,tncepere 1 Tie,. El ~~e ,n~voie de (} 
c~ unelte Şi materIale de construc- ! proverbul rlmat; . s:~?, se procUl ă. del~ StaţIunea Se I dela 15 Martie. Cererile neinsotite 1 gătlre ştunţlflcă, - de un ; 
ţII. Picătură, strop cu strop ,rlelcolil B11C1l.reştl (Ba/leasa), la pre I de costul seminţei nu VOI' fi luate ment deosebit şi un tndelun, 

Conducerea administrativă a cer- Fac al mărilor potop. . fui de 10 IeI gramul, Sămânţa se i (n considerare. . I nllment. " 
curilor de aeromodele o are Straja Toată lumea să depună ~---------_~; Iată dece, salutăm cu 
Ţării, prin Directia ~ducatiei~Fi~i- autorităt.ii de, care. depinde! rât mănân ă fi t fi liniţiativa Străjii Ţării de e 
ce, el~ Iăcâ~~ par~e mtegranta din mult, Ori putmul fIer V:Chl e O ar lştia printre copiii ţării . 
Stolunle ,strilJ('re~tt. . I ce are. Poate de la ~UlţI, seIn timpul unei şed1nte a odată devenite fluturi, al' fi I pasiunei pentru sbor. Acea;ll 

CercurIle de aeromodele străJe- va aduna acea cantItate de Academ:ei do ~tHnte france- foarte sobre Ade ă 1 ~ li:. I . de ~ 
. f' • . S' " " d'" • v ru lnlht. moasă acţmne corespun 

reştJ vor I .nscrlse la,..,.. traJa Ţăru, 1200 kg. Să nu fIe neVOIe e" ze savantul naturalist Pori- este cu totul alU 1 U fi t '., " 
Directia Educaţiei Fizice, pc for- I tonstrângere când ne putem tier a făcut o comunicare a- re nu s • t ~:. n t n;- i fel perfect tnaltei dorm~ a. 
mulare ce vor fi înaintate Stoluri-I ajuta tara. mai ales că de da- Supra hranet fluturilor. Se cât dac~ :b:~:rb: :'~4~r in~ 'l' Regelui Carol al ~I~lea, 
lor la c~rerea lor. ! ta aceasta nu ne cere decât credea pAnă acum că dacă tre 1& şi 50'/, din greutatea străjerie\ şi al aviaţIcl 

CercurIle de aeromodele vor fi fier vechi ~i acela cu plată, 'omizile mănâncă foarte mult corpului lJău. mâneşti.· 
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