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~mp",ă ,'arca d, ''''"''~,g~POI!OfÎr[iJ Duhului Slant 
. i:i din România CII ('CI/ dr- Domnie s(irbdlO/'ită aslăzi, o inrtl- (H usa Iii le) 

:ere S(HI doispI'f'::ece ani in urire atât de profundă asupr,r 

Ireblle si! cOllvinll cd cli/na vidii illtelectuale a lelrli, nacd (lS- Ziua sfintelor Rusalii are Sfânt s'a pogorît in chip de, dox "dascălii lumii" fiindcă 
I CI leh'ii a Sllferit adânci. Ic1zi se citeşle mai mult, consi<leru- 'J însemnătate deosebită în 'limbi de foc, care vine ca un 'prin cuvântul sfânt pe care-l 

, LI/cruri Cl/rc pllreau im, bil ~ai mllil decât !Icmn dOIlă::e~I,; viaţa Bisericii ortodoxe ro u , fulger de repede - şi sub: lăţesc ei "Hristos îşi inno-
. acum elow'izeci de ani se decal acum zece alll, aceasta IlU W 'mâne. Ea ne tălmăceşte mo. ! această formă noi înţelegem 'Jeşte duhul Lui in lume'.f. A
!:~ ~sl~l::i in .chiplll cel mai i S~(/11111ă decâ~ eli gust,II1, penl1'll ~i-I mentul sfinţeniei şi puterea' "sub foc semnul luminării, postolii lăsaU de Mântuito
Fara I11dowla, că evo/tiila i iIt a .fost stimulat, dlrl}(~t, amellO~'1 de biruinţă a Mântuitorului iar suflarea de vifor simbo- rul Hristos şi căli ţi În lupta 
de popor. pll~ el: ttnrrea-; rat dl11. Înde~llui Re~e/".l" Iisus Hristos asupra a~eză- lui puterii duhului. Lumina- grea de invăfători ai lumi-

'aiilaie explIcă Ulii' o mllsură: In câte drn Cllvaniarrle &lIe, I mântului sfânt al Bisericii. rea minţii Şi puterea bărbă- nei au misiunea sfântă de a 
, , perfectio/l(lrile şi rca- i chiar În acelea care se referă la I Iisus Hristos a venit in lu- tească şi neînfricată a duhu- cuceri toate sufletele creşti. 

,'TolllŞ, acea~tn n'ar li lo,~t; domen~i de activi/ale pr .. actic~l, Il'a I me pentruca să mântufască lui au fost darurile ce le-a a- ne, de a înfrunta toate per
TrebUia o IJornţă de mai bl- pomenIt EI de foloslIl ŞI placerco I neamul omenesc de păcat - a ~ dus peste sfinţii apostoli po- secuţiile venite din partea 

si! s: exe/:cite ,fără niciun i lecturii, Şi câte ~i~ acesle sobre Ş: I biruit moartea şi a Inviat din! gorirea Duhului Sfânt, prin' păg'ânilor. - Prin puterea 
, ,In chip .. direct hO,fă-: spontane CtWdIllan, pc C(l~C toata; morţi, călcând moartea şi pe' care s'au făcut el vestitori, Celui de Sus a Sfintelor Ru-

: IQdie domenule, cu ,aceraş : lumea le cllnoaşlc}i ,~c ~dlmră, ,~at! j' Diavol surpându-I, prin înăI- ! al evangheliei lui Iisus In salii - S'a desăvârşit opera 
ale, , ; fost consacrate ca~/" ŞI lec/llrl!! ţarea Sa la Ceruri Intră în i toată lumea şi luptători pen- minunată a Bisericii Cuvân
altora sarcina de-a numcl/'·a: Da~ şirul eslI' ca mIma/ CII vor-llmpărăpa lui Dumnezeu, u- tru izbânda împărăţiei înt tătoare şi Sfinţitoare - Bi-

.' pre/ui eWIl se CtIvÎne toale I /le ~!1le Illten/rol1a/c nu se . porrEf I nică şi Eternă. pe pământ, a Bisericii Lui". serica lai Iisus Hristos va 
"d(' ordin economic, ~ocial, i reall::<t o schimbare adânca, la le) Prin trimiterea Duhului Mântuitorul în ziua sfân- rămâne nebiruită în ve-
, care de zece ani Îllcoace i ele ce Regele, Care uneşte în chip Sfânt În ziua Rqsaliilor Q- fă a Rusaliilor se îngrijeşte. ci, căci nebirnit a fost 
?Isllmmlie plÎnif asUizi, au: rar şi !erlcit o, fină, strllctură in~e- şează' împărăţia ~ pe' pă- ,de cei de pe pământ şi caută şi Intemeltorul Ei - Mântui 
, la (!şe,wr('a <b'[inifivc1· lee/uala CII o ,1Il/l'lrgrnIă, practrcă I mânt, pune temeUe solidă: să-i ajute lăsându-le o mân· torul Lumii. Puterea celui 

pc temeUi trainice, .1ş ae l'eall::alol' ŞI de orgalll::ator, nil I sfintei noastre Biserici şi da· găiere nespus de mare prin de Sus o aşteptăm şi azi. 
,j desprind doar Ull singur s'a OPl'~t llI!/Jlai la Îndemnuri, El a Irul Duhului sfânt se revarsă: faptul că lasă şi-I fnstitu:10 RUGĂCIUNILE NOASTRE 

.. cu!'e esie tocmai acela al şllut sa Sl1111u/ez,e g~I~~1I1 p~lllrII asupra tuturor membrilor! pe apostolii Săi, ca urmaşi ai SE RIDICĂ TATĂLUI CE
'drri de climd sp;ritlljală de [('ctllnl al ~I~lmşrl()r S(~l" /Iti Illfo/- cari fac parte din această Lui În lume cari au menirea "RESC ŞI FIUL UI SF ANT, 
:n pomellit la Începu/ul aces- . deulIIw docllt la cheman dr felII I comunitate sfântă. Fiul lui' sfântă de a propovădui Cu., RUGÂNDU-I NECONTENIT 
~du/'i. i (/c('~ra, prin, Înfăptui"; precis~, şi! Dumnezeu după ce a desă- : vântul Sfânt al Domnului. ,CA SA NE FEREASCĂ DE 

~l spirillU/h'l a unei tări se 1 m,aI ales ])1',111 cra mai folos,l/ol~r: I vârşit opera im.ensă Şi bina-I Nu este o simplă intâmpla PACAT, SĂ NE OCROTEA
.;.lemailJinein/i/el.aiuraeiiel~n/l·eeleşlanume:carlealeftrnG·făcătoarealumii.trimite!reciosarcinăfoartegrea-SCĂDERĂU.SAIEŞIM 
:id încă şi tnai lim.prde se ŞI bund, " solia sfântă a Duhului Sfânt, fiindcă Apostolii au acea DIN LIMANUL ISPITELOR 
'''e ea in p I I I ".clllIllatcC! Funda/lIlor R('gale, în lume - ea lumea să fie; "reu tate ca să înfrunte toa"· - SĂ FIM BIRUITORII VIE , re Il rea pc care • d ' F ' . rt . ~f : 

'Jă Iileraturii organele Slatu- 11l eo~eIJ~ a • tlnd~I.I:1 pent,;-u 1 e- mal departe la adăpostu1 te greutăţile ce il-se ivesc în I TII ASUPRA PĂCATULUI 
rall/ra ŞI aria CW'l II fo~rt~ Ilume- faptelor mari şi pline de bu- : cale - şi mai ales amenlntă- - IAR DUHUL SF ANT SA 
le, esle ,bIne cunoscula, ŞI ~ aş ,urea nătate, dragoste şi speranţă. rile cu moartea - Chemarea NE ADUCĂ HAR, MANTUI
să nu Insisi a~upra ,U11l11 srngu! Cartea minunată a intelep Apostolilor este plină de ră, RE, IZBĂ VIRE, PACE ŞI 
fapl, poate ,mar~nt Il! .. apar~nt~, cj.unii divine ne povesteşte: spundere grea - Ei se fac du- LINIŞTE!! 
dar care în ls~or~a cultur,lI unei la: în mod minunat cum Duhul pă expresia unui teolog orto- ( C. L . 
1'i (!l'e o cO!}arşlloare Importanta 
penlru APRECIEREA, NIVELeLC'! GQ~QQQOQQQQQQQgGQo'MHUiK~8~~~~~QQQ 
acelei culturi. E vorba despre aten

tia acordalcl poeziei, 
Nicioda/d poezia n'a fost, la noi, 

cunOscută pasiunea pentru Încllr(ljată, sprijinită, răsplătită ca 

: Q M, S, Regrlui Carol al 1I- in aceşti zece ani din urmă pe care 

.; niCi cea, mai mieei illlent ie 
~Inire şi in spiritul unei lIl
" obiec/ivităf!, trebue să a
• că această pretuire se acor 
~m douăzeci de ani intr'o 
~ai mici1 m((sllrd decr'it azi. 
'influenta voinici regale a 

dfnic1 şi adânci1, Mobilizarea . economică 
:n/i/a/ea de cărti şi de ptl- ne-am obişnllit să-i numim epoca _ ~Johilizal:ca eco,nomică, a mal l?ot ~jsipi pe mai ~u]ţi pu~ tip, ue, aceia$ calitate şi 
pe C(lre El I 't t (, Restauratiei. Rolul Fundatiei pen- tarii este ImperatIvul natlO-, umerI. Conducere umtanl" eu prC'ţ UnlC. . 

j 1V" ',e CI eş ,e e~ e i iru literal ură şi artă esle aici, Îa- i nal al ceasului de faFi. Pll- dar şi răspundC'l!e COllcentra- I Preţurile materiilor prIme 
, r~nJc fitI-! scapă dIn cew- I ri1şi, esential, Sd nu se uite cd edi-l terea ei de rezistentă, conditia. tii. asupl'aacestei directii. necesare producUei nationa-

PUb~lccJ alât in Romdn!a cât I tura acestei Fundatii este singura I ei de desvoltare, posibilităti- l Desig-ul' că în fruntea prco- "le vor fi atpnt controlate pen 
~trălnătale. Curiozitatea Sa laslc1::i cflre se fneumefd să publice! h' ('i de tntărir~ ~se reazemă: cup~ril.or de o~'din economi~ t~·u ca. sp~chl.a să fie defini
Ilală este imensă. Lecturn I [Jersuri Ceiace pentr ditori' _ !mai mult ca otlcand pe eco- se SltUlază cermtelc armateI. '1' tlv eXIlata dm acest sector. 
EI esie mai m It d it ! ti 1 .. / (' Il e I par i nomie. Primatul economicu- In cuprinS'll1 dedal'utiilor f~l- Dacă împr('jmrările grele 

"~ie t ' u ecc, o I ~u (Iri es e Şt poate cu drept cu-: lui nu mai poate fi umbrit. cute de d, Mircea Cancicov, ,nu îngădue punerea în exe-
,:s.f! satisfacerea Uilei a-Ivani) o afacere proastă devine,last()zi de nici o neglijentă, 'este evidenţiată grija de a cutie a unor planuri gencI'a-

.\eUol. Intelectuale. I când e vorba de marea ediluri1. rn~ ,de nici o Întârziere, Hil'ă C3 i se asigura oştirei toate ('Ie- le pe mai multi ani ppntru 
'de mirare deci că un as/fell,iintat(l sprijinită şi condusă de M, iu~'mările funeste să nu se a- :~_el~tele unei bune aprovizio- ridicarea ,:i:elului de vi~t~ ,j::::::::::::'S. Regele Carol a/ II-lea, inde 1i_lr<>.t~. .. :1,arL , al populat~el, se, va vur~ăJl 

II nI" It 1 P I SItuatia creata de războiu: Paralel '('u' actlllnea pE'nlru ca. productIa natl0l1ala sa nu 
, rea unUi mare rol CII ura , . , i ' . t' . 'f' t' h 't~ " d ~ 

1 

' ' 'a lmpus reVIZUIre de metode, aprOVIZIOnarea arma el, se, le S Ing erI a, mCI re usa, 
I ŞI, pentru cine şiie să lIadă lucru ',în întreaga politică economi-lva proceda aAtfe] încât popu :ci, dimpotrivă, s[\ se încerce 
I semnat riie plltin ma; adânc şi mai drpar-I c~ a tării, Put,erilor eX,ce.p-l latia, ciyilă . să n.u fie Iipsit.ă 10 ?csvoltare . C,Ol:ti,l~uă . prin 

1 te, nu este oare acest fapl indiciul! tIOnale, încredl,:t~te, ~hms-: de numc dm ceIa~e . co.nstl- j aSIgurarea . ~.ltIlIzal:ll l'aţl?na~ 
Isigur al unei schimbări fn clima !terului EconomIeI NatIOnale tue necesarul uneI VIetI re-Ilc a maternlor pl'lme ŞI a 

bonu,·, DI li, 't Iă·· " .. , l'printr'un recent d('cret - !~trânse, desigur, dar nu lip- :mijloaeelor noastre industri-
.. splrl ua a natrunll. , Ilege, le va corespunde o ('on-! site de elementele ei esen tia- : ale şi comerciale. ' ... - I A~peclui aces~a, al creşterii gus- i ducere unică şi autoritară, ,le, ,. , . I D. :\linistru CanCÎcov a r~~ Inzestrarea [tulUl pentru Citit, la care fndcmllul ,care va aSi~l~l'a. ratioll.alizH-! . R~tl~onalIza~ea prodl~('tlel, ;cut,.un eălduro~ apel o:gam-

!Şi exempllli Regelui au fost hotd-Ir~a pro~u:tIei ŞI ~rgm?;ar~a ,blzmta pe. pl~lmatul ,artIcole- ,zatlllor . prQfeSIOnale ŞI con-

A 
lrîtoare. este desigur unul din ace-!ChstrIbutICI în cuprmsul ţa- ,lor de strIcta neceSItate, va :~umatof1lor, applla o colaho-

rmale-. , 1[' . d' Î rii. ·fi însoţită de grija ca şi con- ;rarea strânsă cu guvernul, 
, l'a care lIor marca mUl a (lne ni A . f' IV ţ" d' ',1 lă ~ f" it~ ă î 1 x cc • 1, '" .. "stăzi nu mal poate 1 a-! ~mma la In lVIuua Sa lC men a s n e~n('asc<L o-
Iistoria tărl1 noastre an!! de dupa i sată cârma poIiticei noastre· adaptată nevoilor obştr>:3ti. horhirj naţionale ieşirea cu 

1~=:::::::::11980, -j'eCOnOmice în mai multe mâ- Se'va urmări cu atentie )'ea- ,bine din momentele critice 
• AL. PH1LIPPIDE ini, nici răspunderile nu se lizarea unor mărfuri de ace· pe cari le trăim, 
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.----------------------------------------------------------------------
lnlorm,aţiuni ! 707

1

::teni se întâlnesc la ca· 
_ .' I fl'nea şj unul din ei se pl,\nge că a 

B CCCREŞTl. Consiliul su- ,na Ili /l01/l ordIne a curselor lu/u-' stat inchis trei luni. 
perior al magistr~turii a fost' rol' v(lpoare/nr sale de cii/illori şi I - In definitiv, fi sincer ai spu- I 
convocat pe 20 Iunie. Au-. de marfuri. Toale lmsele se află in: ne ,mi, pentru ce ai stat la indIi- I 

dientcle la ministerul justi- ~ por/urile lor de [>a:(l fie pe Dună- soare? , 
. . -. d pâ n.l. 1 I re fie la Cotlstan/a - Pentrucă am pll'nlut trenul! 

tIeI sunt suspen ate a . _ Bine, dar asta nu e motiv ca 

aceia dată. * , . I să întri la puşcărie! I 
* P .. 1RlS. Se anunta ofICIal că ora-, - Ba c; că dacă nu·1 picrde~m" 

Serbarea de fine de an la şul Paris nu Va fi apărut. .Aceasta ~ai ajungeam la timp să trec gra-! 

liceul nMoise Nicoară" va a- Îl1seamrul - după cum a declarat m\a! 

vea loc Sâmbătă 15 Iunie c. 1
1 
d. Reynaud În mesagiul său cii/re In ajunul examenuluI 

la ora 9 dim. Părinţii şi co- Preşedintele Roosevelt - că fran-

respondenţii elevilor precum I ce:ii se VOI' bate În lata Parisului 1. Tatăl: In de!initiv, la Câ-
I şi prietenii şco alei, sunt in-! şi În spatele Parisului. Iiolilrirea, te examen ai cazut? 

vitaţi a lua parte. ! luată esle urmarea logică a recen- Elevul: Cu cel de mâine,! 
• I lei declaratii, cii Parisul este un la patru. 

Directia Serviciul Maritim Ro-Ior(l~ deschis. Ea a fost luată pro-~~ 
mân (1 dispus, având in vedere ul- I babil pentru Ca ParIsul să l1LI fie RECENZII, 
timele evenimente, sllspendarea pâ- I dis/rus de bombardamente. 

România Eroică 

UN 

H. GDNDISCH ~ 
A R A Dt ~ Bul. Reg. Ferdinand21. , 

CrOltorla pentru domni I Moskovitz, Ara d 
8ste cea mal eftln8 

;. 

R 
'"' ~OL UL lITEp li 

ugoHllnle ,,rost 

" • 

MOTTO: 

X!l m'll hără:::it dt's/illll[ 

CII talent s'au CII ştiinţă. 

"Fu in:eslru/ in schimb in să 
eli (l foarle mare voinţă, 

rL:UCU ,'1,'. lESOPOLH 

I. 
Dacă mOl' să-mi sap i mormântul. 
In dumbrava cu isv,)r, 
Unde nu e greu pământul, 
Să-mi dorm somnul meu, uşor ... 

II. 
Să. mă'nhume ci o rltt I Gl'uia, 
In amurg- sau de cu :r.ori, 
Si să-mi cânte: Alilnia. 
Corul de privighetori. 

III. 
Slujba sfântă mi-o servească, 
j\1ierla 'n haina ei C 'l'lIit<\. 
Evanghelia 'mi citea scă 
Cucul, peană mohor ~i! el,. 

,1Îci 

n I 

, !Cl 

Bombardarea de către avioanele engleze a 
norvegian dela Stavanger. 

" ~ 

aeropo 'ird 
':e I 
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lormism de I!uril milrt Pavilonul Ministeruloj 
Irosi din nou ne~oie să ~e ~eal Să ,nu creadă nimeni ~ă in mă- Propagandei N ai-ionale 

l'crtisment public răspandlto- sura 1Il care cuvântul cUl,va scapă t 
"Jd,e ştiri false, fanteziste sau, necontrolat, ca un câine turbat În ' 

l In cadrul Le' B'ucureşti/or' urmare, În plină functiune toale este vorba de Imagmi, văzute În "nte. piaţa publică, acest lucru poate fi " un I " f' 
, I .. ' .lIinisterul Propagandei Nationale '1 mijloacele lechnice de care se /0/0- "jurnalul' cmemalogra iC. , • i să stabilim cu pre- fără urmări. O extremă ConŞtilOC10 .' , I 1 ' tit t 

~J e ne\o e ':1 I d Iti zitate şi un scrupul de seriozitate, a organizat In PavlllOnul care a a- 'seşte propaganda modernil, Toate aparate e inS a a e, pen ru 
:ne catego

ru 
e flca~e ~,~ i n el~ - ! demn'ă trebue să controleze vorba I ddposlit anul trecut expozitiile con- Prin fotomontagii. date statistice: aceasta" În pavilion - cele m~( 

,:' cu sportul lec r~ ~I n Pl Il
n

- I şi atitudinea fiecăruia. Vremea! sucrole lkgalltătii şi comemorifrii şi comparvtive. publicul vizitator multe dintre ,ele suni expuse pen!1 u 
1\ "U Ifi aeru Vlclat a 0- ca, , , , . ' . '1'/' E' 't ti' _ d l' prima oară In tara noastrif _ vor ,'" bl' A' ă I Crlvohtăţllor a trecut DIficultăţile /IU ,,1 Iall mlnescu. SI ua a in Îşi va putea da seama e .evo utra , ' . I ',: 

i:!vr v pUd Il
ce

. ~unge i
S 

_ ,clipelor de fată nu p'ot fi învinse trarea Jianu., o expozitIe a cilrei presei din aceşti zece ani ŞI va pu- functIona In cont nuu Şi In mod 
·,m ca e a o .. reme, nI' ă . 'Iă t f' d 1 t' 'real , , ." decât ascultând orbeşte cu incre- 1 tem princlpa es e presa n In- tea urmdri rumu pe care o Ş Ire I • 
:ruclrea. a caşqga: nTe a~a- dere cu supunere cOll~emnelor tn' treitul ei aspect - scrisă. vorbită. de presd trebue să-I străbatil dela I Belinograful aşezat intr'una din 
pe carlrnuă Pd

oate 
, ual b? dserJio~ ! ţelcp'te care ni se dau de sus. l in Imagini, . naşterea ei şi pând ce este cititd În nişe ua recepţiona sub ochii uizi-

,m in ~ at rt teâlcde~ sa ,tlh e n '1 Este o mare forţă în a tăcea Vizitatorii vor putea vedea, prin ziare. auziM la Radio sau _ dacd' tatorilor imagInile foiografice . trt~ 
,au cel o a e m) omam. mise dela mari depărtări. Publicul 

.:ei. ~~~ va mai avea prIlejul siI vadd func-
Istiunea are insă şi o latură tionând. (n mod normal. o sucursa-

"~Iă~~e~: !~~~~~e ş~ă oa~~~:ă~~ Lup t a AI m pot r i vas p e eul e i ~~raî;!~,~t~t~:~ec::;viC~:IUi Alee~::: 
. credlllţă cart cad Victimele dloascultare al Statului, Aparate.le 
.1rtatorilor de svonuri. Unii au . , v" v .. "Hell" şi "Morse" utilizate de aces. 
: numai prăpăstii "la radio..... Incă din primele z~le ~le răz-, Este o măsu~~ de concl~lere a ac conserva. ,tr: 'fnlerlO~u:d ţarII, o .. sta~ I te doud organe de informat,e, vor 
,tiu dela "un om demn de toa ,boiului aelual, Romdnra ramândnd tualelor condit" de. salarIzare, c~ re de spirit avora I muncII ŞI putea fi văzute pentru prima dată 
,:rederea'·... Alţii. in sfârşit I intr'o atitudine de neutralitate, a acelea care determInă pretul artl- fncordilrii ce ni se cere fn aceste la noi, în plină functiune pentru 
iiJSt chiar de fatd cdnd, aşa şi 1 inteles să continue relatiunile sale I colelor ,de consum. Dar este in a- mcmente, , ItransmisiUnile cu fir cât şi penlru 
::ncolo'·... economice cu ţările bellgeran,te, tII celaş tlm,p şi o mdsuriI de preve- Tr~bue spus şi r~petat, totUŞI. td I cele prin RadIO. Agenţia Rador ŞI 

, , 't ţ' 1 tocmai ca şi inainte de războlu. N.. dere soclald, Guvernul nu vrea stI tendinta de scumpIre a pretu U! Serviciul de Radioascultare vor a-',toţi sunt vinovaţi cu m en la, : 1 Î f ' d t' I 1 d t' n oale I 
. " : cesitătile de a exporta cdt mal se gdsească n ata unuI curent e ar ICO e or e cons~ma ,le u d P I fişa chiar În Pavilion. pe placarde 
cu fapta sunt ,egal!. Legea vine I mult, _ atât pentru a face fatd ce- I n~multumire, a urelmei, categorii so fi combdtulă ~u~al l!rin , m suri e 'anume, buletinele scoase special 

')une: Nu. e tl~pul :ă, a,legem Irerilor din a/ard. cât ~i pent:u in- clal~, ProteJând mentmerea. rapo~ de, ordin admlnlstrati,:, ~I ,este ne~lpentru expoziţte, In acest mod. vi-
nebuni ŞI acela, can Imită pe teresul propriu de a IntensifIca co! t~lul. dln.tre bugetUl, fl~cdrel faml- VOI~ de o rezlste~til IndlVlduald ŞI zltatorii P~vilionului Ministerului 

.:li. I mer/ul nostru pe pietele străine. - Iii ŞI eXIgentele traiulUi, guvernul I solldard a fIecărUI consumator, l'or avea posibilitatea să afle ulti~ 
J.'adevăr. dispozitiunile legale au dus la constatarea cd pentru ·1 mele ştiri din tard şi străinătate 

11 ,in timpul din urmă manifestă I nevoile Interne, consumul trebue ra I chiar in momentul receplionării 
~lceastă voinţă fermă de a asi :t~onalizat. şi spec~la, infrdnat~. Ac- Z~Uil Dc:stilurullcl lil Arad lor. Vizita/arii Pavilionul~i vor pu-
, ~e dementul provocator de punee.. G~ver~m/ul s a doued~t _!,U! . ' " ' I tea vedea fun~tionând Sistemul de 
:ă, de demoralizare cu cliente- : m/mal bIne Inspirat?, dar, ŞI brne I ,iRAD. - ZIua R~stauratlel, ~ Iu pOl trece~~a rn .re~isti1. a d~taşamen tmnsmltere prin radIO, prIn lcgă
il de fricoşi sau de slabi. Cine condusă. ReZistenta ,ImpotrIva urât, nle, a fost sărbdlorltă in localitate, te/or straJereştr ŞI armatei de cd- turi bilaterale. 
,'că trebUe să facă un comen- ! rii preturilor la artIcolele ce se gd : cu tol fastul cuvenit. O zi frumoa-! tre d. col. Săvoiu. dr, Ionescu pref·! Tot sub o ochii uizitatorilor vor 
; asupra unei situatii, să ştie I ~esc ,din ~bunde,ntd la noi,. a f~st, sil de vard, prim~ zi frumoasă du-: jud, şi comandantii Legiunil~r. du: fi ridicate şi mull~plicate bulet~nele 
Întâi că se poate inşela. intr'o imediată ŞI nu s a creat ntCI o dls- pil o lund de plOI, a da/ amploare pă care comandantul garmzoanel centrului de' Radloascullare ŞI ale 
de privinţe. Apoi să ştie că da- prop~:tie t~semnatd Î~t~~ nlvelu,' desfăşurării programului serbilrii.; d, colonel Săuoiu a ~orbit tineret? agentiei Radar, apoi difuzate prin 

., ;Jra care vorbeşte este de bu- salarulor ŞI costul Vletu. TotuşI, intocmit de autoritdti, Ilui şi trupei despre Importanţa %1-: statiunea de radio dIn expozitie, 
:redin\1i, urechile care ascultă unel~ lucruri au fost, scumpite. Im- De dimineatil, la fiecar~ şcoală l'ei. Serbarea s'a fncheiat cu defi-I prin proectiuni În Sala ,Ca~avanei 
putea să nu fie, .. In sfârşit, I potrllJa acestei tendinte consu~a- s'a Oficial ridIcarea Pavilionului: larea străjerilor şi armatei. In su-: Cinematografice . 
. e să ştie că legea sancţionea" I torul a fost, indemnat sd r~zlste, Naţional şi s'a evocat figura M. s.l netele unui marş vicf~rios din tim-I Va funcţiona deasemeni un post 
:e aceia care seamăn/i demo- Guvernul avrzeazil la armonlzarea Regelui, Marele Străjer.. ! ~1l1 războiului ~ mondral, executat de Radioascultal'e care ua emite pe 
Jrea, n~mai pentru ambitia ne salariilor" şi in a?elaş timp orga~i~ La ora 11. la biserica Catedrală '1 de muzica reg, 93 Inf. dirij~iifde' o lungime de 40 m. programlll di-

:1 a recordului "primei infor- :eazd. prin MinIsterul Econo~~el un sobor de preoti a înconjurat pe Il; subit, Bolto. reprezentantIi sto-l fuzat din studioul instalat chiar ln 
Nationale, o impdrtllşlre potriVItă 1. P. S, Sa Episcopul Andrei Ma- '1llri/or străjereşti arădane au defi-! Pavi/ionul MinIsterului îngăduind 

-: mai scris tn această privin- cu necesltătile, a tuturor articole- gieru la. ofr~~erea Te-Deum-ului. rd ,lat impecabil sub comanda d-/ui I publicului s~, ur~dreascif toate 'a-
dnd mai cu blândeţe, când lor de consum. spunsurlle fIInd date de corul ,,Ar-: prof, Oclaulan Doboş. dela şcoala zele transmisiunel. . 
tu asprime, - dar mereu în Aceasli1 măsurd din urmQ tre~ue' monia", dirijat de d. prof, 1, Lipo- i normalil ori. rom, O deosebitif im-I Caravana Cinematograficd, pe 

:, . ş sens. Starea de spirit la ca- ('U osebire lăudatil. Pentru p:,lm~ 1 van; - fn prezenta d-Ior: col, Sd-, pres il' a li1.sat defilarea companiei I lângă proectarea buletinelor cen
referim, este exact acea pe oard la noi se organ/zeazd ştllnţl- voiu, comandantul garnizoanei. dr.; de onoare comandaM de inimosul. trului de Radioascultare va rula 

11 La Fontaine o descrie, în a- fic re~artlza~ea prod~selor solului 1 Ionescu pref, jud,; gen, Vlad. pri-IIClcot. Cristoloueanu. companie ~a- filme documentare. culturale, şi j!lr 
: 11 nelntrecute culori, in fabu- cum ŞI ale industrIeI noastre. in marul municipiului; dr. Bejan, suo t re (ntr'o cadentd apdsatil şi Ire- nale de actualităti, 
, jnimalele bolnave de ciumă": aşa mod. lncdt, o cantitate 'de, primar, prim preş, trib, Ludoşanu. I proşabild a smuls ropote de aplau- A doua sală a Pavilionului este 
h '$ ne mouraient pas tous, produse sil ~u coste. rntr'u~ cap,i1.t prim. proc. Ionescu. Ascaniu Cri- I ze şi strigăte de TR.UASCA: AR- destinată Turismului: diorame. di-

de tară, mal mult. sau ma, putIn. şan. dir. liceului Moise Nicoară. d- I MAT A ROMAN A! 'agrame. aparate automate de prn-
i~ tous etaient frapes"... decât aceiaş cantitate, tn celălalt na FI. Bucurescu, comandanta Le-~ ecţie cinematograficd. fOlosite pcn-
'fi păcat să se procedeze cu capifl de tard, giunei de Strdjere; - Al. Conslanti- Al t tru intâia da/d in România şi cere 
:ttate Intr'un domeni.u ca ace- Pentru elaborarea acestui plall fi ~escu, cdt, Leg. Străjeri, capii tu- ~ nun pot proiecta imagini plină ti. pl'in-

" 11 colportării ştirilor. Fiecare I fost nevoie de statistici ,co~parati~ i turor celorlalte autoritdţi, apoi de- Intl'eprindf':,ea' Comunală tr'un sistem de oglinzi, pun lntr't) 
,an trebue să ştie că e purtăto ue. atdt ale rezervele pIet", cat Ş! '\ taşamen/e de strdjeri şi strdjere, Arad organizeaZă un curs vIe lumină Întreaga problemă a /u
:aei părcelc din răspunderea ale c~nsu~ului, in diferite oraşe~ dela . toate stol~lri[e: .A,C,T,. ~,C.F,,: pentru taxatoare de a utobu- rism~lui din ,.ard şi. Încadrare{l ~Ili 
i pe care a delegat-o organe- In stapamrea acestor dale, Guver . functIonarii prlmifrlel in unIforma se. rn rrtmul t[lrlSmulUI europerm. in

le conducere a tre~ilor p~bli- n~d, În ~odul cel mai discret. fărd I ].'.R.N,. deie. gatii tuturor societ~ti-I ~ Se vor prezenta f~mei i~l j'/ătişând plastic realblrile de
v 

pâ~tJ 
~ecare trebue să şHe că slgu- discursuri, ca aIM-daM. fărit. pu- 1 lor. precum şi un numeros pubhc. jvarstă dela 18-30 am la Dl- acum şi programul de rnfaptulrl 
',şi liniştea relativă In ca~e I b~lcitatea cu c~re ~e depri,n~ese re-I Părintele Bancea. dela Academia rectiunea Intreprinderii cO-1 viitoare, ~i?uri/e, exterioare latera
:J':m. ,sunt f:~ctul greu CâŞtL- glmul de partrd, ~I filr~ niCIO lau- ,Teologicd. fntr'o scurM şi 'nS[ifl~-lmunale Arad, str. M. Sc~e- le le ,PaullronulUl. au, fost ,decorat~ 
Inntr o politică de cumInţe-1 dă pentru nimeni. a Izbutit sit a- ţitd cuvântare. a arătat Înfăptw- voIa N o. 9-13. CursurIle cu minunate fresce. 51mbollzand Pl
l Guvernului, căreia nu e bine provizioneze din abondentd, piata> riie M, S. Regelui Carol lI, În zece I sunt gratuite Şi durează 21 toresc!11 caracteristic al fiecărei 
le .creeze diticultă" SUPIimen-!lnternif, parallzdnd astfel orIce a- ani de domnie. rugand pe bunul: săptămâni. Dintre cele reu- provincii, prin varietatea costume-

. prin conduita nesupraveghta- i buzivt1 tendintd de ridicare a pre- Dumnezeu sd-I ajute a continua sit şite la examene Intreprinde- lor, Frescele aII fost interpretate 
,~Bora şi a altora. • turilor. rămdie În fruntea destine lor popo- \ rea va putea angaja .taxatoa-I ~ntr'o uiziune şi te~hnicd simplă. 

ltcn110DC Iii domnii (urlo$1 
'lonan/a Comandamentului mi- lor, atunci, când ele 1J0r sd afle 
il Capitalei. prin care se inter- prea multe. 
circulatia strifinilor in zonele Căci se Întâmplă un lucru. un 

:iifere. vine tocmai la timp, I pic ciudat. .. Atâţia şi ataţia dintre 
.urile tulburi, prin care trece străinii veniti in tard. fn loc sd se 
: lumea, nu ne mai pot tngă- 1 pasioneze pentru splendorile natu
,liCi luxul de a nu fi tot tim- i rii noastre, - au curiozităţi de n~-, 
ru Ochii in patru. Nu e bine. inteles aproape. Pe dumnealor II 

n timp ce, poate. multi, din-I interesează lucruri mult mai pro
~rclinii, cari uin rn tard. suni I zaice, ca de exemplu sondele, 
;j ochi şi urechi. - noi .~d fim Şi atunci. fIreşte, Ca amfitrioni 
'lli Ca nişte poeti şi adormiti. nedesmintiti, dar ~n acelaş, timp şi 
'$Ie copii dupăce au fost scăl- I ca buni gospodari, - nOI trebue 

. să-i fmpiedicăm de a-şi strica I 
'bue sel fim bărbati şi - dupi'i. ochii privind altceva decât rdsări-

fldc(1ii, aflati cu arma la ho- lurile noastre de soare. decât gră
. scrutează orizontUl - tot ast- (Unile .noastre. şi decât atdtea şi 

'ei rămaşi la casele lor lre- j aldtea alte minunate decoruri ale 
',' 8(1 fie tot timpul vigilenti. naturii, ' , . I 
'1JCa-musafirii să pilslreze ne-! Iar p~rola, c~re trebue să, cir-

rului romdnesc tncd multi şi ferl- :rc pe autobuse, cu tItlU pro- in atord cu decoratia muralii. me
citi ani. i vizoriu, pentru inlocuirea nită expozitii/ar temporare. reali-

In Piata Catedralei a urmat a-! taxatorilor concentraţi. zând totuşi maximum de frullwse-
~~gg~~~~ te plas/icil, 

<,: . ~,. 

.' ..: .... ~ . 

In cadrul aceleiaşi expozitii a 
Propagandei, societatea de Radin
difuziune pe lângă postul de Radio 
care l'a funcl10na În Pavilion, ti 

mai Înfiintat lin al doilea post. mo
bil. instalat într'o camionefă, care 
va face diferite emisitlni În tol cu
prinsul parcului, O camionetă a 
Propagandei Rurale, ufili:ând apa
"ate speciali', l'a face prol'ctiuni tn 

I 
plin<l :i. rulând filmdl' care au 
fost atât dr apreciate de dUre 1@
cllitorÎÎ sa/dor noastre, 

Vi:italorii r:cpo=itiei [lor mai 0-

• lJea rarul prUej să poali'l urmări 

foate {aulc realizării llm.li film, A
cest Illcru va fi posil>i[ datoriUt 
Camionclei Oficiului National Ci
ncm('/ografic care va filma c.t:po
zitia, 

Id legea ospita/ităţii. cuie prmtre nOI, ca un gardwn al I 
;,numai ~ntrebăl'ile prea cur ioa ! s~cllri/ătii noa.stre, să rilmând tot I 
'" străInilor treb,uesc sd rămd-', trmpul treazd: > 
Jrd răspuns. Ci un parauan "ATENŢIE LA DOMNII c[r- 1 0 
:e pus ochilor lor şi urechilor 1 RIOŞIf". i 

co:mvrmie (Un Gambia a fortelor regaie de frontieră, din 
Africa de Vest, în timpul intrucţiei. . 

Conceput as/!rl acest Par,i!ion ni 
! JIinÎsfcl'lI/!li Propagande! va inf(l
; tişa un tof organic menit sd dea 
; marrlui pul>Uc o imagină reald a 
tuturor mijloacelor de propagandt'1. 
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~.p Gltdlll STRAJERULUI 
CREDINTĂ ŞI MUNCĂ PENTRU AleĂ I REGE 

.~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~a~~~1 

Urare ltlăriei Sale. .. ILa botezulrScliltoUrtO moi mi(il 
Ma~,~~a~b~h'! ?~::!lIl:"lhal unui copil straj(rt d ti il li' 

Bunicele au tors în Sânziene, I Un zidar din Cluj a trimis o scri- : ( a r m ~ D ~ U l' a II" Să-Ti făurească albe COIls[lIlzene I soare la Palatul Heg<ll prin care 1 U " :J u ulB 
~i Feţi - Frumoşi cu spada la oblânc. : roagă Ca cel al II-lea copil de al i 

Şi dând la strungă oile păstorii, 
In vremi de Vijelie sau de moi ne, 
Ti-au impletit în budumări şi doine 
Armură grea din veacuri mari de glorii ... 

In focul sacru de su h st<Înci pandurii, 
Ti-au pietruit din lHlzuinti cărare; 
Şi Horia şi Iancu la hotare 
De straji'i stau sfruntînd svâcnirea urii ... 

. Opt sute mii de MuceniCi iti poartă, 
Coroana Ta prin veacuri, înainte, 
Străjuitor de generatii sfinte 
Şi - ales de cer pentru - o slăvită soartă. 

" 

~ălI, născut În timpul iernii trecu-1
1 1 ,"" m ,- ~ O a I~ a 

te, să fie botezat de Majestatea Sa '1 u u 
! Regale. Este ,"orha de un simplu I . ( . ~ 

l
i llluncitOl' cu ziua, deci de un om i ,o, 19 JIUl d~p~ amia::i o mlll( grija ca asislcn/a alcăll/ită din 
sărnlan <I'n .' 'L' '1 .. ' . loc Ilt sala feslwa a LIceullli Ou', rintii eleve lor să se simta" bl'nr 

, < I llllnJa ransi Va/llel, ŞI i . 
i care face parte din familia minori- I ~len '~!Jlua. dl~l Tml~ş{}(l/"a,. şe::cllo!l- la bl!fet să fie bine servită. ; 

I 

tf~rilor de acolo. Se Ilumeşte Andrei / ea o/ gan/,otcl de Ce~/1lrla a 11·(1, După. pauză p/"imul 
Aicklc-r ~i e51e concentrat undeva C{lre corespunde clasei I-a. 'programului a fost piesa 
pe zonă. Deşi s:zi1to~lI'!'a a f(~st daUi d(' mantu!" de dşo(1/"a Valeria' ,. 

l
' " cele mal mr/lfele slrdJere, ca"; fd- '. . 

A fo:,t destul ca ;lcest ftlpl sa se . clÎnd pe m{lmic' b . d' /' VIC!, executată de eleucle; \'iclo' 

I 
- .. a ŞI utllca In,. o Gănescu fn rollll de Imnică ' 

cunoasca, pentl'u Ca Imediat să se! piesei p(lI'e{/u mai mlllt lllş/e morio- ' 
1 c·ntlt' a se d c '1 . It 't men Brcldclteanu În rolul de m",. , ~ l' a e mal mu .unl1 OI' ,11t'1e d/'llgdlaş c{}stllmate proqra- .. , 
1 raspuns a o atât de originală do-il' .' " cel, Eugenia N. ,ldamescu În re 
; . ţ_ '1' ; mu a fost boqat Ş! foarte lJlne ere- 1 . M'J . 
i rlJl a. "aJestat~a Sa Regele a ac-! cutat, Oferind asistentei o pUic;/Iă [l/ J 1 lai străjerul, Edit Aller 
i cepta~tcu Ib~curIe să bote7.e copilul: şi confor/un/el dupel 'amlază, CII mo }s'erd'l:ora d

lui Mi~adi şi 
(
. 1 ' muncI OI'U Ul !. . - cu ,UXQn a uvan rolul 
,u p ug şi sape răvenilld ogoare, '. . . . menle ma/Iăloare şi altele distrac- ( . 
Străjerii toti, din munţi şi din câmpii, A. fost tmnlse dela Palat prin d. i live. iei. 
Te-aşteaptă'n pragul vremii a Ul'ii, Corlolal~ Tătaru Rezident HegaI,' Şe::ăloarea s'a desc/tis cu Imnul' Programul s'a termi/Ult cu 
Luceafăr viu din pill'illteseul ~oare... I h~cr~riIe de rmbrl!icămin~e şi de hi- I Regal, frumos ex/.'clltat de ('oml c/tu/erea, s/rdjereasc~ formală 

Ilie Anesiea ! glella dc care are nevOIe noul nă-; c/(r.,ei, dllPc1 care eleva Ileana (;w- . Imnul !'; oslm, mgac1llnea Cu . 
,scut: Părintele copilului, care se a- I I'n a rostit "IJeuiza" sln/jeri/ol'. Co-. este DUlllnezeu şi Sl~ngerea, 

~~~~ fIa 10 tranşe.e a fost desconcentrat! mi a exec!ltal apoi ,,;\'oi străjeri cIr/a te de c~)t:ul claseI. 

e 
.... _.:~ -~ . p~nt:u un timp mai îndelungat şi I de pretitundeni" şi .. Hora din ,l/OI_1 A,supra niCi unui 1lI1măr din, 

ărlJCICa ae canlece pentru I trnnts acas:l, unde va asista la bo. l dOlla". EIC/Ja Carmen B"udeINl1ll1 gram nil ne-(/m oprit să-I 

t 
... - j ,. 1111" I tc~~ul odr~slei sale. I~l" s.Iârşit~ .1 s a el dec1anwl ,,,Iim fost şi om fi". .4. cl:m, ca" s~ ,nil facem o mare 

S raler Ş prem arI 1 a~ ata~ atat .d~ auton.tattle. nlllitarc, continuat coml cu c(Înteeul POPII~ şca/ă, cacI .m/reg 1!rogramul Oi' 

Cu următoarele c!win/e (şi fncepe ((Ilie morală, na/ional(l şi patrio/i-' ~il~ ŞI de t vile, o. sImpatIe Şi o Iar "C!Icule pasere gras(1"', .ţolisle' cxecutat in mod. lr~pl'oşaIJlI. 
prefata la broşura Sa "Cărticică de : că {I şcoale l , a arma/ei, a tu/uror: ~ndeţe c re exprimă cu fidelitate fiind eleuele Vlctoria Pe/rOl/ici şi confIrmat ~1l p/"lsosln/â de 
cântcce" d. profesor SOIXl Golum~ i asociaţii/ar şi in general a in/regei' în,lItul . gest de b.nătate al M. S. i Cons(un/a Pârl1ulescu. E/CIJ(! (;011- z~le frenetice ce au nr~al 
ba: ,,0 cdrticică de cân/ece e ca o i sociclăţi româneşti. Cuprinsul a-l Regclul: ... . 1 S/(Ill/(/ Pâ/'llulescll a mai cân/at sin f!ecare _mI "!.dr. Atâl. p~lbl!clJl (\Îi 

zi din copilărie, plină de soare şi j ceSlei llIcrelri ar trebui sd fie cu- .Asu~.1 a .accstUl cuz. llI.enti să. fa-: gllrd ,:-'1ie dor", drlpc1 ea.[e elclJa cond.llcatOI'lI scoale.!. ŞI a 
voie blInă". Inoscut dela inceput până În capăt c~m c<lte~a observa\lutll. In prul1ul, Ellgema Udrea ajutată de cor a au rdmas m.ul/l11n 1t

l de ".",>11, .. ,~j 
A.ceste cuvinte sunt pline de ade-! de tot românul, iar la serbări, la r~nd l\~a~estatea Sa Hegcle a voit' I'xemtat cântecul "Bale "tintuI". rea el. l-a ŞI de modul ClJm I 

văr, cuvinte a căror Întefes se con- ,manifestatiuni şi la solemnitelli de: sa subllllleze Într'un gest a cărui: EIC/Ja Prfrollici ViclOl'ia a decla-, /'e ~ e~:-uă a ~ăspuns cu. amhi~ie 
lil'md la tot pasul. Cum insii lucrâ- 11(11 felul să fie cân/at de fntreagd I valoarea trebue fnţeleasă de toată. mat poezia "Jfama" de COŞ/JIU" Ilr- mil/'ll. sale III la~a aSls/ellter, . 
rea d.llli profesor Golumba în flag- ! asistenţă, cu mic şi mare, tândr şi \ lumea, că o familia numeroasă es- ; maf(1 de dansuri na/ionale 10(11'((' fesl~lle ce constltllie şi un 
rani contrast cu titlul ei eslI' un I bătrân. I le pentru Iara rOITI<ÎIll'ască o ze~tre ,bine şi dnlgllt executate de elruele de llllel igen/ă generală. 
album ce CI/prinde notele' mUZicale', Nil Irebuie sti uităm pllterea cân- : ap~'eciaIă, iubită: şi ajutată. In al' clasei. ! Aducem pe calea aceslorll 1 
şi texlele a 65 de doine şi ccîntece ~ lecului şi rolul cel joacă În viata . d~llea râ~d, SUYera?ul a vrut să' In pallzel asi.ţ/en/a a fost invitată nitele laude 07'ganizalori/or, 
religioase, patriotice, f TlXlt iOTla le, popoarelor. i aJ ato, . că IJ~ fata le.gllor (ării, În-: in sa.la clasei (l rI-a unde a fost i ei ~'I mmt de furcă până au . . 
strdjereşfi şi premilitare. Cuvintele Cântecul, În primlll ,'cînd, esle i t~cmaI ca. ŞI l~ se~:tlmentul egal fa- I aranjat un bufcl mic dar biTle (1- I g~tlt programul, În frunte cu d~· ~l.~ 
din prefatti sunt expresia slielei şi cel mai eficace mIjloc de uni/ica-! ta de tOţi. celatelllI .cu care Regele i sorlal CII prăjituri gustoase şi s;ro-. gln)a clasei d-şoara Ocnemlll. r ,ariI. 

a cunoscutei modestii de care au' rea şi consolidal'ea sufletească a! ~Iostru pnveşte natwnea, acest a-I puri reuşite, toate adllse de eleuc. I 'esoal'a de muzică d-şoara O~· 
dai dOlwdcl În toale timpurile şi I unei societăţi, a unei natiuni, a u- jJu~or t.rebu.e să Însemne un titlt; de i Serviciul la bufet a fost îndeplinit I d-şoura Paula Gheorghevici in 
toate fmprejurdrile profesorii de I n1l1 popor. El are forte nebdnuile: I n:'.andl'le ŞI de curaj. In sfflrşit, \ admirabil drllsmeni de elevele cla-! priveşte punerea pe salU"f a pli 

mu::ici1. I cucereşle, ridicd moralul şi măre-! fund vorba de un cctătean minori- I sei I-a., Îmlm'fcale in şorfuri albe' Maria Cor. del/ă cI. 'VlII-a CI! .:, 

Cdrticica d-Iui profesor Golumba, şte entuziasmul. Cântecul creia:c1 r tllr e~te oportun să retinem că ge- care În dosul meselor mişcau şi, gătirea dans!lr~lor, etc. 
este o lucrare pretioasd, fiind O eo-I curente, mişcă mase şi determinel i nerozlt~tca He~ală se manifestă cu! gri"ibeau să servească asistenta, par I Pelicitlfrile aduse eleve/oI' d( uno~ 
lectie de tol Ce e mai frumos în. fapte uimiloare.· i o egala prefermlă ca şi pentru u- I că erau fete mari. Ina Nufa/la Pop direciollra liert: 'it d, 
muzica romdneasct'1,'n cea mai I Cunoscând aceste puteri miracu-; nul I~omatl de s:înge. I Conrlucrrea Imle/llhli şi casa de I U!I fost /JlIlemeritate, câel o a5m 'M SI 

mare comoară spiri/uald a noastră. loase ale eântecului o carte ca a d-I ~I'alm şi voim.!lă trăim în cea; bani de la in/rare au fost rncredin~: nea ş"ză/oare confirmă că rer "'lM 

Su ar trebui să lipsească, infocmai I/ui profcsor GolumlJ(!, merită toată .mal bună armOllle cu elementele a- I tate d-şoarei Iosefina Ardelean, c-' tia mare a liceului Curmen S1' :' ,11 
Ca şi cartea de rugtkiune, din bu- I admiratia şi, ar trebui ca statul să lo~ene depe cuprinsul tării noastre .. !evă In el. VlIl-a, l'are auca foală' este la imi/time. : SilI 

zunarul nimănui, iar cuprinsul ei I ° ri'ispânde(/seă prin administratie I~rlmul exemplu în ~ceastă privin- ::efa. 
ar trebui sd fie program!Il de edu- şi şcoală. Ia il dă lnsuş Capul Ţării. Dar pen- -

trucă au fost unii care in ~recut au SI" T - .. ' ~~9QQ~~~ semănat discordia între elementele rala arii peste hotare ~a 

M I 
- IAd aceloraşi regiuni, adudnd fnvinu-eet ng avIatiC a ra iri nedrepte împotriva spirituhli cu "Ifalia in sulle~ol iine,e~olun româll 

bine să intrebăm: '(Onlerla'iI d-Iul 0"0(0' lustble '1(01 Iii rodlo le care minoritarii sunt tratati este \ 
ARAD. Duminecă, 9 Iu- executat reuşite demonstraţii şi 

nil', Asociaţia Aviatică C.F.R. filia- sboruri cu planoarele, iar un grup 

Ia Arad, a organizat în colaborare de străjeri a organizat un con

cu avioanele "Lares" un reuşit curs de aeromodele. Programul a 

meeting 3;viatic pe aeroportul civil fost complectat cu sboruri de agre

Ciala. Cu aceastli ocazie s'au des- ment cu avioonele "L.A.R.E.S." 

chis cursurile şcolii de pilotaj cu Fanfara C.F.R. a delectat publicul 

planoarele a C.F.R.-ului pt. nouii în tot timpul desfăşurării progra

- Câţi dintre copiii minoritari :Manifestarile culturaie şi telge tineretlil nostrU să Il ~oi 
in dubla Monarhie austro-ungară de propagandă naţională pes nă· în adevărată ei valo' :')rnâ 
erau. botezaţi de ImpăI'atul? In d\- te hotare, iniţiate şi sustinu- deviza "Credintă şi MUI: 'liei 
te dm ~cele cazuri, în care al 14- te cu atât entuziasm şi ini- pentru Ţară şi Rege".i al 

le_a copII. român sosea pe lume fă- mă românească de d. minis- Astfel în urma invital,: :.fmil 
ra Yestml~te şi fără medi:am~n!e, tru Teofil S!~?rovi~~, cam an- nei făcute "Străjii Ţării" "mul 
au f?s~ atata de prompt aJutatI, 0.-\ dal~tul ."StraJlI Ţăru", au dat către d. profesor Pavollli f 
tU~CI 10 tr~cutul acela care nu e strah.lclte rezultate. ministrul culturii popOT\!;. POl 

p~ea indepartat. de Inalta sL'ipA- In toate tăr'ile şi cu deose- Italian, d. ministru Ţe".m« 
~. IlIre? bire în Italia, printr'o strân- Sidorovici a delegat pe d. :Ir'~ 

Răspunsul il ştie fiecare, şi, nu s~ co~aborare s'a !.z!nltit. ca I VDcat Eusebie Vicol .. din. ( :tre: 

Fa
" pte Stra-l-ereştl- e nevoie să insistăm. In lume toa, Ol/lamZarea putermca a tlne Imandamentul StrăJIi Ţar .It, 

elevi. Elevii din anii trecuţi au mului. 

~ te se schimbă, iar dreptatea care I'etului român, această Inal- !;ii tină la radi~' Roma, in', Ih, 
~ însemnează pentru noi unitatea na- tă Ctitori_e Regal~ să s.e facă II drul festivită.ţilor orgallil~ ,ul,Ui 

.1. toIul şcoalei primare mIxte I sfat asupra diferitelor c/testiuni în ţ' lă . cunoscuta pretutmdem. I cu prilejUl zilei istorice d! "n, 
Pletroasele a subscris pentru fon-, if'{Jătură cu actiIJitatea străjerea- Iona se revarsă generOs ŞI asu· P' . .' y ·.'t·: al 
dul tnzestrării arm~tcr' lei 2,000 I scd. '.. .' rm schImbul ce l-am fă-! IunIe, o confeJ'lnţa pl'l\.l 

1

. . pra elementelor mlllorltare dm Ho- cut "StraJ'a Ţării" cu tinere- .re la leO"ăturile dintre tJ!1 iluni 
(dou mii). Din partea Legitmei de Stl'ăJ'eri A'· \ r. ']lI 

2 SI I 
manJa.,intrcgitli. tu. 1 altor state, s'a desăvâr- :,tui român Şi acel italian. . « 

. o Ili şcoalei primare Zi/işfea- Buzău a luat parte dl. Profesor Gh, t
1pri 

nea a subscris penlru Înzestrarea 'Ccauşel, comandant de Co/tortă ca- __ .............................. -..... ŞI O operă folositoare ţării I Conferinta d~lui con'iS,. t" [şi neamului românesc. dant Eusebie VI'col întil ll '~~.I 
armatei 500 (cinci sute) IeI. re a făcut diferite comunicări rela-

Itll 
.t In dtlpd amiaza zilei de 10 tive. (eliti Si rispânditi O preţioasă. contribuţie, CQ- tă "HaHa în sufletul tine J' re trebue subliniată, a. fost tulu}' român" a Q"ut loC j ',e a 

Mai c., comandantii de sfol din 4. Stolul şcoalei primare biiefi F I ac. a 
Coorfa plăşii SIănic, de sub con- Padina, a botezat un copil de sex rODIu de Uest şi ac~ivitat~a. p.e teren cultu- neri 7 Iunie ora 19 (ol'a'"~u~ 
d D 1 C t G I ral ŞI publIclStlc a conferen- mânească) Roma şi ea li I Te' 
ucere~ - ui onst?n.in. h.,. s'au bdrbălesc al unei familii foarte să-I It' '1 

tntruml la Gura Dlmlemi ţlJldnd race. 1 la!'l 01' şi scriittlrilot, cari au l'etransmisă de celelalte 'uni 
........ _ ......... _'-__ aratat peste hotare cum fn~ turi italiene';al. 
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