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li o r-r 

~:Ce este pactul anti·comi~ter~ ••• (btmnftO Dlul nnft5iliiON 4NIONIS(1) 
I Ce este pactul TrlDarllt! I Il Il· l' '1'" fi· A" 

"'(ESS). -' Pactul anli-cominlern I pe fală, arătdnd ci! fntre guvernlll pell fU O( DOta "I-IJU ore DI aC 10riio 
ve-'pare ca ceva nou in istoria c .. n- său şi comintern există un pl'rfect 
~nţiilor dintre state. EI nu se spri- acord şi mobilizând Între~ga sa pu- ROMANI l I anuală, In care o adevărată cam-' care trebue sii conlribue foţi Gcei 
~Uin(i pe state şi pe popoare, nu este tere armată, care a fost pusti fn Neamul Româll~sc şi-a făcut măr panie naţională de adunare a tu-I cari au minte de romdni şi suflete 

• alianţă lndreptală activ sau pasiv slujba internationalei comuniste şi turia voinţei sal~ de luplă, nu nu-', turor darurilor şi de sprijinire a I de creştini. 
~polriM unei a treia puteri, ci a 'Otacat Europa, Astfel pactul an- nwi ddicându-se din ruine şi cenu- ~uturor nevoilor să poată să intre I Nu vom putea să ne fndreptclm 
:!re, dela început, un caracter ideo- li-comin/ern, daforili:l actiunei de- şe, dar şi luptând pentru drepturi' m tradiţia ~o.astră ro~âRe.ască, Nramul decdt fni~~indu-ne I'UUO, şi 

::xlHJ>gic,' el este indrept<lt impotriva: mocratiilor occidentale, a devenit şi onoare, peruru cruce şi drerr Am incredinţat ConsIlIUlUI de Pa_ nu vom putea ZidI rassa pe sdrd
'abiJoctrinei bolşevice. El este fndrep-; un pact îndreptat împotriva Uniu- tate. - . tronaj această sarcină de a urgani- cie ofilită şi pe muncd trudnicd şi 
larielll impotriva agentilor subversivi ai ,nei Sovietice. Conţinutul ideologic El s'a rea.şczat astfel pe linia tril za opera de colectare a ajuto<lrelor goald. 
:intdtaccilului bolşevic, care se folosesc I al pactului anti-koniÎntern şi conti- ditii/or strdmoşcşfi de mândrie şi' şi de distribuirea lor, operă pe care Pentru Neam şi pentru Chrislos, 

fe internationala comunistă ca de. nutul militar al pactului Tripartit de luptă, o numesc: pentru binecuvântareo lui Dumnt-
Su~ instrument de submi:1.J/'c c, n I capdtd astfel un paralelism natural. Aceaşi tradiţie rnsd oare, fn timp ,,AJUTORUL DE IARNA!' zeu şi a istoriei, 

'eiulunilor, Realizarea practică a aces- In acelaş timp, lagărul activiş!i- de războiu şi de bejenie, aduna sub Nu este aci Eumai o actiune simul ROMANI! 
uchjli pact a fost concretizată initial 1/01' antibolşevici s'a. mărit. Stute ca. clopotnite pe luptătorii voevo:ilor. I tand de hundtate creştind şi de bldn 
Edi~ colaborarea organelor politiene-

I 
Finlanda, Romdnia; Slovacia şi aduna fn timp de pace pe sdraci I deIe omeneascd aplecată asupra ne- Sprijiniţi acest ajut()r, daţi mn 

~i Q stcdelor semnatare. Pactul era Croatia, luptă fn calitate de aliate cari aşteplau sprijinul şi ajutorul i voiei, a durerii şI a frigului, ci este obolul vostru orioc aveţi, tot ceea-
· so~drept~t împotrifJa, doctri~ei ~omu~ I ale Axei, ~u fo~matiu~lle .. şi tr~p~le bldndetei, 1 porunca natio.naM a justitiei, care ce trece pest~ ,ne~oile voastre ŞI 

,./ste ŞI nu Impotrwu natIUnilor ŞI! lor de f~hnsurlle UnlUnu SOVIeitce! Sd ne regăsim 'n aceasli! traditie <\ cere bogatulut si! tnteleagl1 pe cel I apasă asupra lmmn voastre de cre-
l'urfIvernel~r. EI (şi păSlras~ aCl!st ca- i impotriv? bo/şefJis?"ul?i. Legiuni. de creştinii de"..m.ild şi ajutorarea 4- sărac, pentruca sdrocul să-I ar.ere ştini:... . . ... 
par~t~r~ Şl fată de Umunea So-, voluntari au pormt ~m aUe tărr pe proopelui. pe cel bog~t. . I S~,rljlmţl ~ •• in.fQmetaţi ŞI s.~ract; 
Gofellcu. lJ>~est câmp de bă:iHI~, de care ~stt Foamea, şi trig~1 t~i 1.nJ!Ji.de. M-!" Ae __ 4-~Alţw.~.Qre"~Qtew· .Fimdcl· spn)lmţi Neamul, filmlrli 

'cissl Din cauza desfiJşurQrii evenimen- legat destinu~ E!t7'Opl'i:~Acl"Ştr volan eruti!lool'e fiorii lor fn sate' şi 1 dală trebue să fie infăp'uiJă, prin ,'ăsprijiniţi singuri., .-
:aierFlor din ultimul timp, pdrea că tari apartin şi tdrilor care pdnil a- oraşe. 1 ajutorul pe care fi instif:lim şi ta MAREŞAL ANTONESCU 
r, 'lcest pact a trecut pe planul al doi- cum fuseseră inamici ale Germa- Copii de muncitori truditi stau ................................................. . 
e . Alentia tntregei lumi era In- niei, dar rure şi ele vor să contrj- ofiliţi de si!rdcie fn fa,a pdrintilor! Comiteml de Patronaj !Il Operelor Sociale Arad 
ns eptală asupra războiului. Pe pri-I bue acuma la salvarea cil1ilizatiei ÎlIcremeniti de nevoi. _4 ___ ,_o .. ---'-_ .. ' ' .. -
ni. ul plan apdrea lupta Axei impo- europene. In Extremul Orient, nOUa Iar In salele noastre orfanii şi scI~ APE 1 
li v iva plutocratiei occidentale, Partal i ordine anti-bo/şevici1 a felcut pro- ,racii aşteaptif palizi bundvoinfa nOa . I 
111110 ripartit, ca instrument al aces!ei' grese simtitoore prin aceea cel, la I sird creştini! şi dalOl'ia noastri! de către cetăţeDfiJudeţalul $1 Municipiului Arad 
la pie, trecea pe p~mul ,plan, În II Nanking a fost constituit un guvern I romdni fald de cel ce suferd. 'Pentru a ajuta pe acei, că- re pentru acela, I~are prime-
cipaP'tP ce pactul anh-commtern piJ- nationaJisi. A rezultat asifel o CO-, Aţ~ a~utat pAn~. azi opera Guver- rora poverile vieţii şi imposi~ şte. 
edie4ea că este e$tompat. Afară de a-I 't t It· d ... t IIlUIUl Şl a Conslhului de Patr():1aj, bilitatea muncii le opres. c In zilele de 6 "i 7 Decem-lea t tiT' t·t t mum a e, cu mu mat mare ecu ... . d d ril 'v s a, pac u rzpar I pur a peee-I • . _. sprlJIDlD cu aTU e voastre stă- câştigarea unei existente brie 1941, echipele speciale 
~ unui pact defensiv rndreptat I aceea, care era cuprmsi! Imtlal tn ruitoarea noastrA moncA de alina- omeneşti t' ", autolizate de Patronajul 10-

~po1riva unor atacatori. Este bine I pactul anti-comintern. Intrunirea \ rea suferinţei şi de mângâierea du- Mareşal~llon Antonescu por {'al. vor aduna donatiiJe în ~ 

11\ se ştie eli, atunci. ednd a fot:t sem i oamenilor de stat ,la Berlin, demon- rerei., ne.şte prin Consiliul de Pa- t1l1'ă dela domiciliul fiecărui 
'+:zt paclul Tripartit, puterile sem- i stratie a acestei comuniti!ţi de lu- ~rebue insă si facem din lIceastl tronaj al Operelor So:~iale, cetătean. 

, are rşi luaseră angajamentul s41 ptă fmpotriva bolşevismului, nu es- 9?hcare ~e bunătate a,supra n~oiei ,actit.n.&a "Ajutorului de iar- Cetăteni ai Judeţului" şi 
, .. . 1 . .. , w ŞI durereI, '" frigului ŞI a foamei nu i nă" care va consta din co1ec- }{unicipiului Arad, să fim 

specie obligatIIle faflI de RUSIa, te numaI o mamlestalle de vomta, O IntAmplare de milA, ci o organi· i te de alimente, bani, şi im- nrezenti la areastă datorie. 
, ' vietieă, obligatii ale uneia din "u-I ci mai mult decdf ald!, o demon- zare de viaţA naţionali. 'brăeăminte,' Presedinte de OD08.re: 

,1l~iu riie coniracfante. Sferele acestor I stratie de putere politicd. Noua co- Am hotărlt nu numai să fac un, Gândiţi-vă' la acei eali P. S. Sa Andrei Magieru 
Uae, ud pacte deosebite au venit totuşi I munUale rezultafd din pactul anii- apel cald pentru toti cei ce pot să i sunt lipsiţi de cele m~i ne- I Episeop 
COI~ atingere prin desfdşurarea eve-I comin:ern este o comunitate de des Inţeleagă suferinţa şi durerea, ci !'~ I cesare lucruri. gânditi-vă ('ii: Pr~ş('dinte. 

· . ,. . , dau o ponmcll tuturor celor can acţiunea de ajutorare de azi . 
mDC menielor. Democratiile occldenta- I tme, de mare rmportantă docfrrna- trebue ă dea d·n t t 1 t t 'b· ţ' ţ' 1:':' Pret col Vasile MihatIescu 
li/tir ' .., I , , . . d s 1 avu U .or pen TU este o con rl U le na lona il" I ' • 

1 m s:au all,al. cu . RUSia Sovlchcel; I r~ ŞI condusi! de aceeaşI d,onn~d. ela sprijini pe c~i cari n·au. . care nu este o jertfă pentru ;Vicppreşedinte: 
miz uSla Sovletrcd şl'a luat mO$ca de I distrugere totală a bolşevlsmu,III, Dar am deCIS să facem o epocă acela, care dă, şi nici 'imili- I Primar, "r. Comel 'Ra4u 

oii d W 
şi int 
~Olla,nr"c' (OmiS" d" nruparca 1"010 1905, o gropi[ de 16 bolşevid Gu t Neldelsohn din Berlin. Totul li fost !partidului prin operele lor lil'si-

blem U ~ ... ~ U U 'L . ucis intr'o pădure lâng!i IvanovQ-! pregătit. Krassin dispuse in calitatea I te de scrupule. Când LedlO 'Văzu, 
nil I I St II Iti I I Voşnesensk pe un nenorocit casier,: sa de excelent inginer-e,leclro-teh- • că va fi condamnat de partid, pro-1 II - acO O O il D n O(fS e or ur - care purta asupra sa salariile mun· nic (fiind activ la Siemens-S('hu- yocă o sciziune tn partid şi părăsi 

Insu Unnl (lintre parlamentarii tie 0- care Cluplt terminologia bolşevică se citorilor şi muncito~relor dintr'o ckert) să se construia~că .10 de1ro- comitetul central, luând cu cI şi 
"IlrifIDioară ai oraşului Petersburg chema "expropriere", dar tn reali- manufactură. ' motor cu fitil pentru cxplozii. Lihi. cassa partidului. Era COIl'iU,'nt de 
· ,~,{,gOI. Lexinski, care indeplilea o tate nu reprezenta altceva, oecăt Comitetul leninist a incasat ace- i nov Finkelstein dispuse să se con- f2.ptul că, în posesia ICZJIli'ului par-
'yenl altă misiune şi sub regimul bol- un jaf ordinar, şti bani pătaţi cu sânge proletar. struiască un geamant 3 n CII fund tidului era superior tuturor edol'" 
,câm vie, a publicat ,într'o revistă Iran Una dintre cele mai ;'unoscute fără să uite a lăsa o,parte tinerilor, ,dublu, care să fie ind!"('st cu dina- ,Ialte fractiuni, care !ip~j~c de mij
'~m 7.ă o serie de articole intituhte: exproprieri a Cost aceea dela Tiflis care au executat operaţiunile spre a . mită şi a fost predat unui luptător < loace finami:uc, nu putc~u ::duce 
)(1deI ~mintiri, despre St:;J.!in", pe care, din 1907, in cnrsul căreia un ca- 1(' cumpăra tăcerea, Totuşi tăct:rea caucazian cu numele Petrosillllt, un d' t v' -t t.l J 

1 
_. . m s rama a e, uil< e eran ~0ntre.(' 

;sufl cunoştea foarte bine şi astfel era mion al băncii imperiale a fost ata· nu este intotdeauna totală şi cn- intim al IUl Stalm. Dar pl'\Ilul pl'oec v • , • , 

,de situatia să comunice următoa-. cat de o "trupă bolşevică de luptă", I mde sângeroaseau apă"at Areu. tat ,eşuă căci secretaral lui Ler,in; conducatoare, llIel pa!'\.lIHent:l)"l ŞI 
le lucruri interesante în legătură' sub conducerea lui Stalin. In cursul. asupra întregului partid SOCi:lii~t. se prezintă ca un ,agent al Ohranei mai puţin tovlră5i r{'spoll~'lhiLi. Ast 

activitatea. teroristică a -acestuia, '.acestui atac au fost omorîte mai I şi a mişcării muncitoreşli. In anii din Petersburg şi destăinui phmul fel reuşi cel puţin pentl'u o v!'eme 
Activitatea ilegală a comitetului: multe persoane nevinovate :şi jefUi-1190611907 congresele acestor p:>rtlde intreg politiei germane, care arestă ~ă excludă acei concurenti. SerÎla de 

)g- ,temeiat de către Lenin (crea te 400 mii nlble aur {circa 10 mi- ,au condamnat sever "exproprieriIe" pe Petrosiant şi·1 predil politiei ru- jafuri s'a terminat cu furllii \('7.('tu-
CU uIti bani. In .19115 bllrgh~zi'l lihe- Iioane fl'anci). i ceeace nu l-a- împiedecat pe Llmin sc~ti, 

l ' d· . rului partidului şi c~rc fiind ilf'!'al r D lă rusească, care era potrivnică O 'altă mare "expropriere a {os!, să e contInue cu eoseblre că, d~ ACl'a~tă afacere, cât ŞI l11uh:' alte ,; 
rismului, făcu insemn:lte daruri executată de leninişti în g'll"~ Mia~s '\ls!ădală a"e[1 grija să de"p'H'tă de s('.andaluri, au provocat Ilcmuitumi- nu s·,~ putut p'flll~\' 'ii i r:lă"lr jusli 
ll~evicilol' şi le acordă o;ubvcntii. (Urah), unde 'au ucis m:1i multi fune 'p:H'lid :1c"ns I ă parte a a.<'tivităţii rea p:1rtidului soci:Jl democrat ~i Uei burgheze. 
Iri. Dar după ce <aceste sur~e ,ionari de cale ferată şi poştă, ~pre sale "revolutionare." <:omiletul c!.?nlral rusesc din care l:l [j("{'astă atmosff'ră de jafuri li

,dU rpuiwt trebuiau găsite altele,: li intra)n posesia unor bar;" de i Cu toateace<;ff'a, Îrşi la iveaUI în făceau parte toate fractinlllle, in- psite d(' scrupule ~i de dt'c5di'TC 
--rnin impreună cu Krassin şi Lit· . aur, : Hl09 activitatea sa crimillrllă si a- dusi\' bolsevicii, a trebuit <:ă nume,a 

lloy-Fink('lsleÎn. tehnicienii finan-' Alte câteva "expropI"ieri" de mai ('(';!.gta datorită politiei ~erm:lne, \ seă o comisie oe cercetare, ('ar,~ a 
ari ai comitetului său, nu găsit în mică importanţă S'HU pctn~,:,ut în di ,{';lre a aescoperit pregătirile făcutr, constatat că Lenin şi uneltele s~le 
lrând rcmegiuL.,cel m'li potrivit, feritele regiuni ale ţării. ."'stfeI tn în vederea unei spargeri in banca au dăunat miscării mUIl{'ito~q;ti ~i 

,mor~!i1. au făcut cari?I'ă uccia eare 

8 u răm:1S fideii h!i :~cnin şi intre 

ci se gă';ea şi Slalh. 
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Ull tIlm real şi or:g:nat luat In timpul luptelor! U!lAf1jI! : 
TEL.: 12-3~ 

AlU IIreral!"f" eI~ .. ft9rdllun·6' la orele " 7·15 $l B·,. 
fllmu" !lIGr~O;uel.li!i'14Jt "'(1tMANf. 4llU:ullneinmHlu· .. SU· 
'elor de 81'10'11:1': StllliltS 1O1 0111 tie Inoutrl. 4\'18101'11 r.!erml1~1 
.1.u:61ara uulllre orl)~~If~ JU~Slll'U!. Dupa Il: ,lUe .te lupUl 
uan,eoo, JII~1)~)tniU nu lRol reli1i1il1 şi C.,1U1Jlcczli. lJUI
u:ele rilllDi'lIsUe Oe ni( O m il a (,., IUDI distruse Si mmVled 
nimicite. lutrarea ,lelurloasQ o .,-up.eior Ilermdoe iD 

VICTORIA DID'SUD·EST 
cu sacrlllclul VIetII. 

Pe.tru marele loleres, orice gratuitate e,I'8 
• t r i C, II U • P ti Il d Il I A. 

Rugăm rezervarea loca,llor din timp. 

elBelll.atogralld rtlmelof de -alU- Delltr •• (R Ă Z BOI U L DIN BAL C A N II Compleate-re Jurnale O. N. C. ,1 UFA. cu 
UltImele evenimente de pe Iront. rli 

~----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------~dl 
Iniormatiuni! (olttll ves~a 

1,nlerpreta~-gre~li(j 
BlIcurqtL Couform nonndo[ in Dercm/Jri~ a. c. să se disiribue prin I s·· D 1 ~.. 

. • • ~., .• •• • I , O~I\: 1':I"U meu Dm ~a-11 scrlll 
... ~go,·.r<" penlru ·aprovlzlonarea ţa-, u:stl lltul natIOnal ari c()ofJerallf~1 ŞI: rl,,·,'. b"· "::.' '.' d d ' .,. , 

.. - • b· d -' .. 1 Y/ ' • 13·' h···' ,al, CUl.ll lIlcepan e m,llllC 
I'n cu sapun, ~e ,"or la nca oua' nun (1,acan '.! IlHI perec I OplIlCI. 1 S \ 1 D ' .. d . _!, . ' ou: raga mea nu :., :11' pulra 
catc;;oru e săpun ŞI anume: sapun I In [umle următoare Se va con-I ,. r . i' fI" ă· . rf-

de rufe cu 45"/0 putere de SilPOllifi "firma confecţionarea Imri insemna .. I ~b'l .c~(,l n aşa. e, lCut.s -t~ alun,.,3 
. , " . .. .. ,Ulll ceva miiI fiU t ImI'. 

CJrc, c:>.re se ya vmde cu 67 ICI. il' C nl/făţl de OpIUCI. 

.. Se explicd 
1igr. în drtail. ACl'st săpun va purt:! ; 
p.! fieearc bucată insigna "N. S.";' 
a dOln categoriC" 'I'n fi săpun (le DtTiin. IllaLtlll (~omanda- - Dc Ci' umbli neblirbicl'il? 
l"lI[~ cu :in~i~ putere de saponifir;lfo?, f!1f'ltt al fortelor g(·rmane co- - Jfllm ceriat cu I,ărbieml mru, i 
cu lei 8r) kgr. în delail, purtând· nw 11 i('~i: In ba Zi.l111 BOllet u- fiindci'l totdeauna mă sgârie '::u 111'i-! 
ins,i~lIa ,$' pc fic:ar~ b~/cală. lui, viguroase ataeiLl'i inomi-I CI.l~I, iar CUm sun/ fnsara:l, prielc-
, Sap;~litll se ~·a dIS~~lbUl pe ~a.·te- I ce au fost respinse cu pif-r- nil râd de mine, crezdnd că, m'am I 
'ă, r,I!la de ~a[lllJl fund de 2;.)0 gl". _., '_. /Jr1l!lf Cll Ilcvas/a. 
de fiecare locuitor. i W:'rI mari pentru bolşeVICI. I 

. 1 n faţa Lenillg-rarllllui, în- ""'Knclnoşlf ! 
.. ,. •. ... 1· Cf:I'(",;'t'('a inamk.ullli de a ru-

liu('ur('..:1i. p .. l\['-a diS' o-[Irumlor Un american călătorind Jlrin Au-
y ,,~ ~J ~ f ; pC' i I'ont U 1 de încet"~\1ire ger-

d .. _+ 1 stralia, zărind o cil·eadă de boi, în-
-lui Marcşul AIl~OIiCSCU, l1umMeru m;~:1, a dalt ,f;!. re:'!. Avi'u,.tl·a a -', \ Irctlhă pe unul: . 

economici llrltfonale. pClltm a salis- ' (Le· 1 II S O porţietnc din (;flîea Ce ~~nimale sunt astea? 
face o parle din ne,voile de incăl- t:'l'Htii. Murmansk şi ;t. bom- - Boi, r;-L~pllnse .australialllll. 
I[Lminlc ale> producă/orilol' agricoli, ;'ul'll.at LenÎllg"l'arl<ll ziua, !;i 1 - La noi, în America, boii sunl 
'Il: luai mdsul'ile Ili'Cfs(!re ca în luna p oantea \. ele tl'ei ori mai mare. Dar ucestea 

~ . ce sunl.? Întreabă el ariHftflll ~prt' 
·'«'3\1t~ ...................... ··~~~~.G.~.... ' 

ni-:;te oi. 

IlItlt ID~enloaSfi pentru pas1rarea = ~~:td:i.mici? La noi oile sunt ( 

(Ufatenu!1 pe străzi eli' şa,~e ori mai m:ll'i, spun.lnd a·1 
~.}ire~iilHlea. ~otietătii d~ Iram-' ca~te de economii cu ?rima dtpu-! cestea, atenţia.i ~ fu ~ll"as1i de n hma \, 

Vale d1l1 BI'UIUl, a orgamzat, 'm- Here de 30 cOI·oan~. Om momentul, scă ţcstoasf Şl intre'Ubă cu r' 
preullă cu Cassa de economii a ora- : an~m\[.rii acestu_i concurs, călătorii' curiozitate: 
~ului un concurs original: fiecare de pe tramvaiele din Bl'uno sunt _ Ce fel de animal e ac~stJ'1 181' I 
cetăţean care strânge 30.00(} de bi-. foarle aten\i cu biletele de tr.am- ! 

' auslralianul ca să nu răm~\nă de 
lele de tl'umvai intrebuinţate, pri· ~ vaiu, iar străzile oraşului au câşti-
meşte eli. răsplată un abonament pe. gat mult in aspeclulcurăţeniei lor, mncrican, raspunse liniştit: I 
toate liniHe UmI) de o lună şi o negăsindu-se nici un bilel pe stradă. - Ă:sta-i un purice austrJlian! 

. După -acest" răspuns americanului i-a .................... e •• ~.~~0&6~.eCQGOC~~ 

Saliva opreşte hemorHltlife"'" 
Este un lucru arhicunoscut că, un I imrdial hemoragia, in timp ce rlf.

{'dine rănit îşi linge rana sânger"ân- . nile legate cu celelalte bandaje au 
dc'J.. Pornind dela ace!1s(iJ. cons(ala-; sdngerat tnciJ multă vreme. A cea
re, medicul german dr. n'ilh~/m std experiellţă ca şi multe altele au 
MiH!er a intreprins cercddri iHte- dovedit, cd, saliva schimblI starea 
resanf.c fn această direcţie, pe care 'sângelui şi coniribue la incheYllr'">Q 
le publică acum in revista" Wiener lui, acţionând asupra sistemului 
medizinische Wochenschrfft", intre nerrJos al vaselor de sânge, pe care 
altcle d-rul MiHlC1" a aplEcat câini- le strânge. Alte experi~lIte tn acest 
(ar rdniti bandaie imbibate cu sali- ,sens sunt in C/lfS pentru a stabili 
tld: şi Fn parte bandaie fml,ibate cu . !:/lm s'ar putea valorifica fn trata
t! solutie de sare fiziologi'ci1.. Ban-: meniul rănilor observaţiile acestea 
'daiele 'mbibate cu salivă au oprit ! atât de valoroase, (RDV) 

.................... 18..... . ...... 8. __ ..... .. 

Sala de (bUlmbor roseos(lI - sollata 
de Soldul. eermonl 

In fostul palat al ţarului Zarsko- llatului din Berlin. Fiul lui, Frede
je Szelo de lângă Leningrad seană 1 nc Wilhelm 1, care nu iubea Jmml i 

o mare sală (3b3S m.), ai drei pe- I şi nu găsea nici o plăcere la aceste: 
reti sunt .acoperiti compleet cu chi- lucrări, a folosit ocazia prezenţei I 
limbar, In parte in formă de .sculp- ţarului Petru cel Mare la Berlin,: 
turi pretioase din epoca barocului pentru a-i oferi acest preţios d~r. \ 
şi rococoului. Lucrările au fost rea- Opt mari pătrate ale îmh['ădimintei 1· 

li2l<1te pe timpuri de, mae.ştl'Î din de chilimbar ai pereţilor ,au fost saI 
Danzig, pentru regele Frcd!.!ric 1 vate. acum de soldaţii germani din 
al Prusiei, eare vroia să impodobel. I zona de luptă, in care se găseşte 
scă cu aceste capod·opere o incl:i- palatul. Acestea au fost transpor
pere a. palatului din Ch<:\dottC'n-j tale deocamdată in 'palatul dela 
burg şi mai tâ.-ziu o incăpe"e CI pa- , Konigsberg. 

...... ••• ................. ae~ee9_.~.M~ee'lt~ ... 
... 

pierit graiul, australia nul [-a intre-
cut ... 

~N& ..... " ..... 

HINS CAROSSA. 
presed ~ntel e Aso
ciatiei europene a 
scriitorilor 

Cu ocazi'~ Congresului poe
ţilor dela .Weimar, a fost fon 
dată o Asociatie europeană Si 

scriitorilor. Preşedintele nc~
steia a fORt numit scriitorul 
german Hans Carossa; 

.. ········;~·i~·;~ifi .. 1 

COFETAR·~~ I 
BOIAl'tI 
în noul ~ 10c81 din str, 
gen. Berthelot 4, Zilnic 
diferite pr~llturi, cioco· 
late aperitive renI 
proaspete - lichioruri şi 

băuturi. 

........ oe ... eeoe •••• se. 

le.. SleziJ li : 
I,Rt1(Hf 4l1"(" ne(ldIY8") 

IIlUura Rowohll 
Slezak a "devenit recidivist. 

Şi-a călcat din nou cUvilntul 
şi a dăruit cititorilor săi o 
carle veselă, plină de ami n
tiri intime. CinevBi care se 
poate mândri· cu o viată atât 
de bogată În evenimente şi 
care ştie să exprime într'un 
limbaj atât de cursiv humo
rul, poate conta totdeauna! 
că, cititorii il vor ierta. In 8-
('castă carte străluceşte viatal 
teatre lor ,concertelor şi 8l fil
mului până în zilele noastre. 

• (RDV) 

J 

Inainlarea germană duce pe un po d construit in grabă de piOlll'ri ger-

~ ..................... .. 
Obolul pentru AJUTORUL 

DE IARNĂ este o indatorire 

COLŢUL LlTERAf1U" 
• al' . 

E frig. E ia'rnă'n suflet Şi pe stradă, 
Chiar flăcările focului sunt,reci. 
Au ingheţat dorintele, n i"idej dea, 
E numai iarnă pe oriunde treci. 

!';Ii ninge, ninge, fulgii grei şi umezi 
Alene cad, de parc'au obosit 
In drumul lor cel lung!;i alb..J)rln vreme, 
In drumul lor pornit diil infinit. 

Un somn adânc aş vrclll să mă vrăjească, 
Un somn din cal'e nu m:l mai trezesc, 
Şi să visez. In vis să fie val·ă. 

Pe câmp, la soare să mă incălzesc. 

res 
rut 
~n 

rJ 
j!j 

Mi-e dor de flori, mi-e dor de-un cer albastru, 
De cânt, de visuri şi de bucurii, 
Mi-e dor de-a tineretii 'nflăcărare, 
De-tom soare cald, de rÎts, de veselii. 

Târziu mă scol ca să îmi caut visul, 
Dar vai, in sobă focul mi s'a stins, 
Mi-e frig şi trem:.1r, nonptea e aproape, 
Z~ipada creşte, ::l"e~te înadins. 

S'apropie fulgii, se 'mpreună, iată 
'Nainte a mea 1) :tân' fi, apărut, 

Cu faţa! albă, haina albă, blândă 

Mă strânge 'n hrilţe cu un scump sArut, 
\. 

Şi-mi spune: "Eu sunt iarn~, cu durerea, 
Şi ghiala-i hrana sufletului meu. , 
Pe cine 'mbrăţişeze s~mn că moare, 
Cu un sărut anunt 8fâl'~itul său." 

'"Nu vreau să mor. 'Nainte-mi so d!'schide 
Al dr;>gostei portal tn'n drum de ... argint. 
Pc-acolo vreau să merg, ne'ndurătoare-o, 
Şi farmecele vieţii sii. le simt." . 

"Tu vei vcnil" Imi pOl'UlH:·eşte alba. 
Dar' in aceeaş clip' 1lm sfărâmat 
Cu pumnul trupul ·dnlcc. de z:lpadă 
Şi la pământ .plângând m'am aruneat. 

Dar unde sunt? Am adormit? Visa.sc:m? 
Şi între timp ~i focul mi s'a stins, 
Mi-e frig şi trofilH', e târziu, e noapte, 
In suflet şi pe 8trad' a nins,··a nins. 

pt 
n 

Il! 

Ilei 
jn 
F,/'l 
~w 

te t, 

t .. lill 
, 1 
" 

, l .. 
;·t· 

a 

e 

Verona 

!Basat'abia 

. . f: 
f; 

Bmeş~ 

Coap~ă zdrumic(l!i1. - glie Imsornbl'GIlă, 
Hapsânii le-!J.u rncleşfaf în Iăndc1d de obidd. ' 
- Undc-i J)u1nlte.:rm, ba/od(1 să descl1id(l: 
SiJ. picure b'Jls'1/n pe sâl'gr I'al!~ rană ... ?! 

Luminişul uepăfrunselor păduri sorocene 
S'a IlSCllnS- tlddnc - în pleasnd şi critd. 
.Jub "umbra de ("1"f' plâng stâlpi de traiM: 
O, ITa:l:li"lr.::e lar,lfri presiirate de sdnziene ..• 

Atdta .. lroft.1tÎŞ de ciJtapilezme a căzut: 
De tn.tJerii icncsc sub greul dl.1 spelează: 
Numai amur!JI1'·llc Ill'l,','dfSC c&le-o rază 
Pe fruntiie cI! pMng in uirellii de lut ... 

Coapsă zdl'mnicufă-glic basarabeani1, 
HaT>~ânii te-au fIicleştat în ţăndări de fJbidă, 
- Unde-i [)umneU[I, ba,"cda să desc1lidll: 

. I 
(( 

Să curg(l '11 şiU(l!U bnlsamul pe sânger.lia r'lnă .. ,. t 

- Cum s'o q jilluinrl Nistrul în tingiI'i de bulb(urnl ... ; 
P~utul-b'li'1~ l;uşrş'e prin tăiuş de veac. 
Minultatul şirag de i(l(~L!ri de pe Bllgeac 
.şi-o tremura tris/etea Fn unda diafand ... 

Dar izvoarele I-O/muite (şi din vl'ejud de nlllMI) 
>1.d!lM -,JJr JlUHc~i, baltag şi sdneti, 
Din slava zolăllilă s'or rupe peceti, 
In inimă dt~ llo(!J1fe, din Cetatea cea A.lbr!.. 

Coapsl1. :.drumic!lW, - glie basarabeană, 
Hapsânii te au hlClo>şl,'lt fn tăndări de obidă. 
- Unde-i Dumnezeu, be./ada să de,~chidă: 
Si1. ' curglfn şivofu bal~(lmul pe sdngerata ionlJ ... ?f 

mani (Pk. Ob.) , cr:tăleneascăl I I~ Iulie 194Q. Petru Homoceanol 

.~ 



! 
I 

i 
:..... ..... ~u_m_l_·n_i_că_,_7_·D_ec_e_m_b_r_ie_l_9_41 ____________ .F B o N~ U L D:..:&~V~E=-8...;~=::-___________________ 3_ 

.r N Al'tIICUL EV REU"I 
Rolul COVâl~şlto,. al iudaismuluI i 
în aclu.a'l.t.aJ. clI:=bul I 

din 13. - (UTA) Inlr'un arli-: micului evreu este lipsilU cu .eSă-, 
-.;:; de fond, intitulat "lnamiclll, vârşire de orice romantism. 

Aff1", Oficiosul german, "Voe7k.i-1 "In râ:=/Joilll impotriva Fra'n/ei.: 
-J Beobachter", VOI bcşte in chIp' roi. Germallii, am simtit În "CPIl-! 

resiv şi pregnanl. despre couâl'- bUca. deşi sediul iudaismului. având 
tu! rol al i!ldnisnwlui În aclua- cen/rala la Paris, semnele unei lu- II' 

pnflagratie. Fărc1 illdaisfll n'w' ple cavalereşli şi bărbăteşti, vesti-

f
i:>td n!ci~dotc1. lJOlşe~ismul, a~t~ 'giile cll/livăT'ii de veacuri dearân-, 

, exprima ztal ul gel man. Chl,.1 d I 1" , Ch' , ăz 
. '1' v 1 te' u, (/ {'fiII Onoorel. rar In l' -poca cea mru Cr! ICa a lip 1 . '., .. 

triU(! partizGnilor lui Trol :ki, . bowr impotrwa .4ngllel, cu toi 
de mii de evrei au rămas in I chtlT'chi!lisnllil alimentat şi dominat 

, ~ pas/urile dominanle ale impe- ~ C1l pe"sevctclI/(l de illdaism, noi 
~,J roşu. Readu~erea pe scc~j(l Î/I ,G(T71l(J~ slfll(im dâr:;enia ap"igă a 

4..,.;~e. pror~g~1tls.t a ,~vreulll!" ~/I- IIIIUÎ bcllrcÎn popor de marinari. Dar 
Fml.:els.em, IIne.1 raI dupa !1l-.. l I Î t' b 1 . l' . 

. . l' ""'1 d' III up a mpo rwa o şevlSmll III ŞI rea OOmpalllCI (111 Nisan., a e, .. . v 

Irat calegoric că. Î1Itreaga 110- Il'ooseueltlsmulUl, se reliefeaza 1n 
lizare a politicei sovietice din mod exclusiv, reactiunca acerbă îm 
ii ani n'a fost (./Iccva decât un 'po/riva I'liului de esentă satanicd, 

f:
fla~ ~crfecl ,Pll.S I~~ ~un~t Ma~. /ll~n:ic de n~o(l/,/~ a~ vietii. no~mule 
colldlan gel man . fII ~lla ~(l. ~Jill'llrwle, Ru:bollli Impotrwa mter_ 
mare demascare a ,udo,smll- I , •• • 

'. 't t· /'l' d 1'"- naţIOnaleI IlIdaLCe este o luptă pe a 4nregls l'a lI! !JO I Ica e a;;-,. . 
(/ pl'eşt?dinlc/ui nord-'Omericon, vwtâ ŞI pl' mourfe, care tr('bul' du-

kevelt, In alilll[linile lui politice să până Ca C(lptH şi care imperios 
'~iscerne lămurit cumplila unI şi categoric, se va sfârşi CII viclo
j,'ă şi sc:e(/ 101' tie putel'e. In riu deplină repurtaM asupra acestei 

o (filă ţal'it din' lume, Dai slimânt~ blestemate." '1' 

ptia Unillnii SOl/ieUce, iudeis- 1 
'1 • . fi v I '1 d"'" ,. == ==1 __ ._ nll exerci a o 111 !len/a a (1 l' -;_,~..a-:_~:."::"'",--::~~",,~->.~-.-. 

umpi'iniloare in toale comparli- :-._. _.. - .. ,_ ... 

!tele v/elii materiale şi spil'ilua- , A. da ~entru 
in domeniul economic, rn viata!' 

AJUTORUL DE IARNĂ 
~r(1lc1 şi În toate organele de i 
~lIcere, care au rolul/ formării i 
liri publice, presă, literalurd, ci- i I 
~Ib:qraf etc. Ncw- York!!1 tste de I este o datorie morală. 
~ii capitala-cilade/el a interna- 1 ___ _ 

. ·f~~:~:::~:~~~Ullu~u~e-~n~E~6~'R~u~,~~I;I~1I:~1!;~UI~~IlI~'~:i;~II~~II~~1 !!~~ 

~ 
STR. IUCIUMULUI "-rul 1 

, cal famJlil\f, gr1Har special în zile cu carne. muzică de primul 
rang, dans. P r atu r I • o d • r a te. 

IrJlffi!mnnalinJIIIHlmfi/ .. '-'=_ ...... , _,_.~ . . ___ ._ ilHHlHlIIlllIlI!UllHllHiiUllttlhlillfll 
~ ....... s...eGO&eC"' •••••••••• ~ •••• " •• "'" 

A apărut pe Noem'frie a. c. (3. XI - Nr. 1-4), cu colabo
arca D·lor 1. il .. BllsslIl'abcscu (Scrisori dela E. Gftrleanu), AI. 

lOTERIA 26 PE CLASE 
'VICTORIA oet.A RASĂRIT' 

CLASA 2'0 

TRAGEREA 

21 si 22 

dăruit 

poate 
Sf . 
... 

sa 
Nicuiae 

aducă 

MILIOANE 
deci fericirea • •.. ş I Dv.-

de Crăciun. 

Nu intârziati. preschimba
ti-vă lozul sau intrati În ioc 
la cI. 2-a şi astfel parti
cipati la noul ciclu de 
M I L IOA NE, ce-I oferă 

Loteria de Stat. 

. vU'~~"!IIlIII Decembrie 1941. a1 

~ ...... ~ ......... ..ee ........ ~.~~ ..................................... .. 
---~·_~~.....,.-~;-::-·:/-' ", 

'OIOD'Url DOr'(t!ltDI ,! Noui timbre poştale pe 
la Grmtl~il stermilRtlllunile Decembrie-Ianuarie 

Berlin, 16. -' (tTTA) După: 
, t t . i In vederea formării unui fond de valoarea taxelor prevăzute de tari-

ce 5 au prezen a numeroşI i asistenţă socială, cu Incepere de _ fui poştal exlern. 
voluntari in Stadart SS j.azi _ 1 Decembrie a. c. se pun in Ri1mân şi in serviciul intern .. 
"Nordland", şi în Legiunea i circulaţie noui timbre poştale, a cli- tarifUl nemajoral, urrnătourde ela-scarov-MoldolJ!111l1 (Un insntut N, Iorga). Mihail Deme~rescu 

"Armidaya", dramă in 4 acte). D. MUIltwl1u-Râmnic (Cea dintâi 
'pograric p~stc Nistru - V. Alexandri şi folclorul - Bucovi
cnii la Yăleni), Prof, Arhitect T. T. Soco/escu ("Testament" de 

, norvegiană, & fost creiată du I rol' valoare este majorată cu 30". h>gorii de corespondenţe: 
pă dorinta norvegiană şi po- raţ~ d: ti~brele poşw.te t~ uz. . 1) COI'espondenţa oficială li. auto-

, I'of. Dr. X. DimrlIlcea (re ,'cnz ii: romanul D-!ui N. Ottescu, !it. 
op, vcchie 'le Prof. N, Cartojan şi versurile D-l. St. Cucu), Ser-~
. Rodin). Paul 1, PC'p:;do[lol (O istorie literari şi "PreoWI,ări 

'terllrc" - Cărţi r[,re), Aurel G. Stino (Sufletul naţional in artă), 

iu GroslI (rcecm:irc: vel'suri de N. Con an), Ing. Ce;;ar Cristea 

tteş~, Car,':~ Ştiintifidi). Gcol'!le Dumilrescll - Pim~n COllslantine
cu, V, Horia P<tra-Petr~scu şi V. Popa Mlicrmm (versuri), Gh. 

.. N ('drlC'I, consiliei' (Cărti vechi, Sculptor 1. panla::i (Muztul 

.1. 

, lili t8 r), - pr~cHm d cl]rnet bib!ioqra[ic orlogrrr;ie şi .'Ir~ma- : 
ici!, biblioteci, vi!ri:1.G 1I(,aslră, scrisori lJcehi şi Iloi (D-r.l EI. : 
'ăcăI'cSCU şi M. Breat), recen::ii, ontologic la :1 (Vis!!l lui 1, ! 
reuflfJd dt' Z:'Il!. BW!I/tl şi versuri de G, râlsJn, 1. PiiI.'tf, '.'0/- i 

, ':rii POÎ'lJl(l, G. Tulopcar;u, 1. Bll:dllgall ~i ,;. Br(.'o1:·I-U:'m~), i 
r~sa din pl'nvin~ic, pagini şI Înclrmw.ri (rI,;;,', I.if!'I Cul.u/'o/ă, 

ărli primUc, note $i Înş/iinti1ri, etc. , 

Director: PTO( D, MIlNlf:Al\:Il' RA~NU: I 
~e~O('!41 şi 4dmIn~SfriJttG: f,' 

'Bucureş.i!, Sti". Leonlc1a !'tir. 4 li • cr 
•• 19 ......... & ........... .,.. .......... .,....."· 

sibilitatea de a se primi vo- NOUllc hmbr.e se vor apbc~ numaI rit ăţiIer. 
, •• ~ A in cursul lunllor DecembrIe 1941 2) Ziarele, 

luntarl norvegIenI In randu· si Ianuarie 1942 inlocuind compleet 3) Publieaţiile periodice. 
l'ile armatei germane. Servi-, ~imbrelc cu efigia M. S. Regeilli. In 4) Imprimatele în relief pentru 
ciuI militar voluntar llU are! acest interval corespondeuţele [>0- uzul' orbilor. 
ca urmare pierderea naţiona! ştale Irebuesc fruncate numni cu 5) Cărţi poştale militare. 
lităţii norvegiene. I nouile timbre cu suprataxl. Cărţile poştale milit,Ire, vor fi 

. '1 Se atrage atenţi unea publi~ului rJ'~mcaie lot cu nouile timbre, apli-
ml~\lil!l!ml:llIl\:Ii!~\I!il:\:'lmrl!!:I::\i!!I::n'll11: ! că, dela 1 Februarie 1942, timbrele cându-1i-se insă, la:tele prevăzute 

l"'~"""m' .. "m'''''",,:»n:,mlmmll~lii!liil\ilIIHI~:rliliiiillii)ii:lii~!ii II cu e!igia M. S, Regelui se vor re- de tarifele P.T.T, valabile dela 

ieU IMI pAR A ~!l! t, pune .din no~ in circulatie şi !Jf va: N,)embrie 1!Hl. 
~ li" 1'" ~ire"em la tanful normal. ; Detalii în legătură eu apli-
i Gluva.rlcale din pla. ~ I Nou! l<lrU poştal pentr.J lunile ('Rrea nOll1ui tarif. pe lunile 
§ tina. aur $1 .rgint. i' Decembdc 19.11 şi Ianuarie 1942, se' D('('cmhrip 1941 şi {!tnuarie 
- tacâmurl ,1 articole = I 1942 :-:'1 cari au men!rea de a 
~ . :: gC io.rl a;: -bero:: L aplică numai trimiterilor poşLlle in (1'en. {m fond special de asis-
~ , 1 ~: teme. Trimiterile. poştale externe tf>]JF' ppntl'u a face faţă ne-
i IDftfi6UICm l HARTmn~1D Iii rimân cu taxele obişnuit~ llcmajo- I·(~:"it i\t il 01' impuse ele impre-
~ AltAD. Palatul ~hoorjlllo ~ rate, folosindu-se insă Şl IU'lltru jUl'iirile actuale E'xcepţiona
;uKIUlmmUlnUlU!uuUI!III:nl!1~~'~Ei'~I!F~!~m'~!!II!~1I!!~t;tm!~a!U~~IILI~ f .an area lor nouile titnbre de ac;.:îs l.~. gn_ ")ot Obţ]'lle 1,"', toate o:ti-1~1"'il::!f'II!'i:i:I'I',(I'IIi'iIII·,:\:ill::I;::'I:(I'I:'w"·~\)!'l' re. ". ,- ~ n. 

1:,I.iil:::.''; ,i.! il ~\li "::lil'lul,!. uil~illi~: tenţă socială, dar numai ~ână la ('iil P. poşta1e, 

Poate 
Că ••• 

,vă ' In~ereSeala 
•.. in Asia, cămilele nu sunt intre

buintate pentru' transport, decât I 
abia după ce au Împlinit 7 ani. Cu I 
toate acestea "cordbiile deşertului" 
nu-şi pot îndeplini acest serviciu I 
decât cinci ani. Ceeace, să recunoa- i 
şiem, nu esle de mirare, fnirucâl I 
bif'lele aninwle trebue să facd mii 
de kilometri 1n deşert. 

... epoca de ghiaţă din timpurile 
preistorice n'a fost tocmai aldt de 
groaznică, cum ne-am închipui, pen 
trucă in timp ce actualmente 60/. 

din -'mprafata pămdntului este, aco
perită de ghia/d, in timp!!1 epocii i 
de ghiată numai 15-', a globului te..: I 

,. I .r' -. ~ , 

,';. ~·L:~it., 
de că/re arii/aia germană 
locali/ăti. (Pk. Ob.) 

unei restru avea un stral de ghiaţă. I 
I ~D~i 

Solol3ţi g"l'mani curătă nn sai s()\'ic tie de r('sturil~ ann'li'''i b()~~{'vice. 
Pk.Ob. 
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DIHECTIUnEA RARUlUI F L O R 1 D A are ODoare a anunţa senzaţionalul prog~ '1 
. . ram pe luna Noemvrie In frunte cu 

..Iii.. . celebrul duet femenin MAR Y AN D ' 
F LOR E N C E şi sen2.:liţionala daDsatoare CaucaziaDă O L G A impreună cu alte numere de atracţIe complect schimbate. 
Se servesc imbisuri speciale inainte de inceperea programului. Celebrul J./l Z Z FAG H 1 URA· W A O NER. 

............ ' ..................................................... ~ 

"fmltibllfia de mzbciU a ajldcadui M E D ALI O A N E· D ~ 
. tehnir. ~I . A V I AT O R De Hlfjal Hoşandre 

de (ondoti'Uorul de S!rupil SS Bitns Welnrl(h, şelul eJulofOlul '(ehol( Din rezerva Aviaţiei 

Cât timp durează ~cest razboiu, 1 restaurare, atribaliile acestuia a tre- ajutol'1llui tehnic angajat~ şi pe-n- SUblocotenentul Ioan Uonlca 1 a da prin junglă faţd in faţă Cll 

care ne-a fost impus, ramân pe, buit ,să le preia serviciul permanent tru, avia\ie pe aeroportunle de I tigru. . 1 
dmpul de operaţii. şi unilăli de ale al lui TN. Lipsa de plan in alacu- campanie. In sarcina lor cad, intre ,Pe sublocolenentul Ioan V?nica 1 Zilele de "uânătool'c Iiberi'lM 
I3jutorului tehnic exc~p~il}llal (TN). rile aeriene inamice a I ăcut lIeee- altele, montajul, păstrarea în bună 1.a~ cu~oscul ,pe ~,onă, .'n prlmel~, adică nu de fnsotire de bom~"'." 
Din prima zi şi-au pus la contribu- sară intervenţia ~'ervic1Ului perma-' stare şi supraveghere3 tuturor in- ~nll, P~/nt~:. i1te1'll m~L ca.ma7Z1. I re, ci de căutare de Rata bolşe 
ţie specialiştii lui TN întreaga lor nent şi tn localităţile mici şi <,ele stalatiilol' de ohstacole ~i s(~mnaliza- semcm . a l~e OI' ce fară Inct" are i - erau pentru Grup ocazii de " 
competenţă tehnică pe ,toate teatre· I mai mici, precum şi inafara lor. re, unde adesea chiar la aducerea se duc ŞI revm la stup, dupd ce au. vărat(1 bucurie , ' 
le de războiu, in Est, in Nord, In I Astfel serviciul permanent al ajulo- curentului erau de. invins gr<:l,tăţi co/undat fC[â;np~~ri Î~dfll~r:, sau ?U I Ultimele zil~ de August, fus~ S 
Vest şi în Sud-Est. Dacă i.UlHă\ile I ruJui tehnic, a trebuit, p~ lângă e,e- mari. Zi şi noapte stau oamenii ga- a {!ng~1 11 UI"II ,pru ~ mCl de m!e- 1 adevărate .. cimitire de aviO(me li 
lui sunt astăzi ~i in Uniunea So'Vie- lclalte atribuţii ale sale, ~ă desfă- ta .de acţiune la aceste baze ale flr- ~e aVIO~Ine~e Gl,/1'p:[~l nos~,I1, se !vietice", pe malul transnistl'ian. 
tieă, .aceasta are o semllifi::'lţie dea- : şoare aceeaşi actiVltqte, ca serviciu mei aeriene germane, 111 luptă con- (W::rHlln Ulsolm (' )omoor lere să i In ziua de rt a lunei ce a frec. 
scbită. ! de restaurare. ScoMel'e.a persoane-' tra Britaniei. , fâlf(flie o clipă, ,~easup;.a c~rolelor Ila ora H, cdnd s'a declanşat misl. 

Când, acum 22 de ani, bolşcvis- .101' dintre dărămături, inlăturarea I Cu oaceasU( enumerare însă, nu de o~ ale tunurI or an l-aerZClIC, ce nea, se anuntase multe avioane 
mul voia să aducă haosul asupra! obstacolelor pentru !Iberarea prin- se epuizează câtuşi de puţin actiu~ mărglnea~ Odessa. . l,'dnăloore inamice, care dela sol 
populaţiei civile germane, asupra C'ipalclor străzi de ie<1ătură, dărâ-! nea de campanie a njulOl'llhli te- Erau :u/e grele, cdnd alarmcle Ş!! mit arau trupele terestre In s~. 

" misiunile, dela răsi:Jrilul soarelui şi t r, Xl '~ .II femeilor şi copiilor germani, prin I marca fronto.anelor şi zidurilor hnic. Când a trebuit să se recoloni- . ă I Vd .. • I oru . ' 
greve săibatece, in stabilimente de, oavariate şi ameninţ'ilte de prăbuşi-: zeze ţinuturile Saar-Pf:llz evacuate pan ra::a erea nopţII, nu mal 4':011_ Comandontul chiamtl pe loti . 
importanţă vitală, a, sunat rea sul de I re, lucrări de aju~t'lre de oriCe fel i la izbucnirea războiuhli, era vorba ten~au,. , loţi, fnfrebdndu-i mai mult. 
naştere al ajutorului tehnic, al '<1- şi In sfârşit indepărtarea pirlouilor Întâiu să: se inlăture avariile grave Pilotul deşI . . infometat Ca un PUII glumd: fl 
cestUl "corp liber al tebnicci", cum I rătăciţi ,au căzut in sarCU1a lui la [cauzate de iarnă. "Ajntorul Saar- ~e lup, era SIli/ să arunce. la repe- - "Care dintre !Joi !Jrea să ~. a 
mai, poate fi Incit numit. Intr'o 01'- fel, ca in a serviciului de rcstau- Pfalz" respectiv trupa de interven- ,.eală şervet~l dela gdt, Şl să /lase boort al 5O-1ea Rafa? i Il 
guniza1ie solid cOQrdonnlă au stat rare ţie de mai ,târziu Loth~rmgen a aju lmgura r~ crorba oardd ce abur~a·.1 Printre primii care s'au Infipf ,. 
şi stau de atunci sute de mii de I P~ lângli "comandamentde trlmi- I torului tehnic, a făcut aci o operltl I~tă-l Ş{ pe sublocolene?t Vomca, I gumenldnd: Eu n'am dob?rdt n~ fi 
specialişti, gata oricând să-şi anga- ce", infiintate pentru armată din de valoare. S'au pus In ordine nu- mm

h 
măr~nţetl 'a/,d!Cât 1t:Jfz. dCU' fath~ I unul, faceti-mi mie aceastd onoat z 

j('ze capacitatea lor ,~:pre binele ob'l sânul lui TN. nctualele "b~talb:me mai in Saar-Pf\t1z, dela Iulie până o~~ ~şe ŞI ~a r u, ~n~d. cu o~ OC 1: a fost Subit. Vonica Ioan. i n 
ştesc al naţiunii ori unde. ar fi. tehnice", un~tă~i proprii de ale, aj~- i la. Octombrie 1940, ('ond.uctele. ~e V~I ŞI veseli, cu schplrl ascutde de l' In aceea seară, singurul caNI l n 

Prin legea dela 25 Martie 1939, ,a I torului tehmc au plecat In Sllezla I ahmentare cu apă, ~az ŞI electncI- d!am.anle negre. Aceşti ochi pro- ş'a mai intors cu pcdruleie deci4 8, 

fost., după cum se şiie, făcută acea- superioară de Est, Ind dela bccpu- tate din 189 Iţe localil~ţi. Intre al- f~I~ZI' ~~~murd:o;l ~at un fa,. n~: şa te, a fost tdndrul ofiter inimo~ s, 

poraţie ~ drept public, apropiin- era vorba sA se llsi~llre c:mlra in-! ţevi şi s'au racord::!t UO,OOO locuinţe ui. bit nazif de nddejde, r.oer.hipie~ Il 
stă organizaţie de către Filhrer cor-I tul campaniei din Poloni.a. Fie că; tele s'au reparat 21.08G spărturi de : inS, eau o In eresul 19urll 1 In inimi (md, ne rămdsele o " 1 

du-o cu aceasta de stat şi mai mult surgenlilor zonele de eazemate Pli-!la alimentarea cu apă. La fd au • In ,~ecare noud misiune. ce. {-se: situ adjutanlul Z., zărise fumul I il 
decât pân:1 aci. Activitatea lui TN I ne de arme şi muniţiuni şi să se ca- 1 fost lucrările efectu'lte in părţile ~nC~I'~Lnta, ardea tn el patlm~ (le (J cuprinsese l.A,R.-ul 80, şi vdz~ b 
e de natură poliţieneas':l şi de a- re depozitele, să o;e r.onstrniac;.că lorene recucerile. In loulle ţilllltu- IIllalm un Ra,ea, .. cr1 care Sd~ŞI, poa- limpede ca pc O floare alM, pa. 3 
ceea ,el este subordonat şefului po- '\ poduri noui de căi ferate şi de şo-l ri din Est, unităţile Ajutorului teh- tă mtlsura mteJla sufrelulll lmpe-! şuta pilo/ului deschi%dndll~u. i f· 
liţiei germane, iar, 5n re,orlul său, sele, să se reslabibl~~l ronduc\cle" nic au dat deasemenea un concurs tuos. I Fi1ră să poatd" interveni, cum Il, 
şefului poliţiei de ordiO,e. Atribl,ţii- I de Inaltă tensiune ori sA se .tnl3-1 ~reţios comandanţilor' politiei de ' In liceul militar. acest ard-!lean! il1fanteriştii, fi Idşau cd:rdnd ~ ,. 
]e sale erau desvoltarea "servidu-

1

'ture minele puse de tnai1\ic, toIul f ordine pentru refaC'!rca \I~renuri!or mărunt, din Poiana Sibiului, reu- ~ parte cu sul/etele sfdşiate, t>bli~}l 
lui tehnie" pen_tru menţinerea :tpro- s'a executat cu lceenşi o:onştiill('Îo- rccucerite. , şea stl se claseu totdeauna tntdiul, 'să continue .borul, asemenea p4t 
vizionării ,de importanta vitală in zilate şi punctualUate.. I Dacă trebue' sa distrugem 41cum fiind cu regularitate şeful promo- ri/or migratoare, pdrdsind pe et C 

eazuri. ~ catastrofe, .'n cazuri. de I "Incă deoaci, tot aş~,.a şi la forma- botşe,?s~ul, poate .~e "s.tădat~ stau ,iei lui, fn toti anii. betege cu plumbi fn aripi...,.!' 
sabota) sau de rizb01u, orgamla- i tll, care in acelaş tImp, in Vest pe la umUţlle de pobţle dm Est tot Ideal camarad, colegii lui de ela- Dupif multe .zile scurse, păşlc 
rea unui .. serviciu de. apărare anti- ,iinia intâia a frontubi Sallr-Pfalz, secţii de ale ajutorului tehnic, pen sil, Şere; şi Ma1'D, mi~l deSI1t1luiau acum cu O inimă tnchisd, sub I~ {, 

.eri-ană" şi a unui ",serviciu perma· 'făceau pentru trupă Ildfiposturl EA- tru ,a rezolva unele p"robl~me tehni~ ca pe un fenomen ce avea tot aldt bra ~stanilor, pe alei Irumoq 11 

nent", care să fie oricAnd gata a in- nitare şi de luptă, tntroduecau cu. ce, de care s'au şi apucat. Mai cu de multe aptitudini pentru abstrae- pavate, ale unui mare spital bu. P 
teMeni impotriva catastrofelor ce re-nt electric In ~a:r;emate, in l":\ver- seamli lucrările de rest::!urare ale 'lunile matematice, cdt şi pentru reştean. Totul e numai curift~ 
s'ar ivi. Bună selecţionare, instruire nele avantposturilor, se ingrijeau aprovizionll.rii cu eleclrid~nte ~i cu seandorea textelor Cle latineşte. şi ordine! 9 
~ ,Inzestrare, toate astea au creiat de aprovizionarea r.u apll, etc., s'a apă ·au fost pân!1 'lcum, pe iAngă Invăţa putin, dar asculta mult, Ce deos~b.ire Intre a.c~:l.dd 01 .ll 
previza pentru o oarecare semnifi- născut porecla de .,spirid'lşnl tnJ- construifile rapide de şose:e şi po- ştiind s'o facil, ajutat (le memoria sferd de lInzşte monastlcd, ~i tu~" 
eativ:1 intervenţie. Ad~vlrata tOrţă pei". duri, de o extraordinar de mare im lui neobişnuitd, ceeace făcuse pe CQ lui motoarelor, lcItrat!l1 mdrahe~ 9 
a organizaţiei insă rezida in spiri- Cea mai mare şi ~t\ai [nsemnatii, portanţl'i pentru spitalele de campa- legi sd-' porecleascd: ,.,copilul-minu chiuitul sire~elor, de. pe front~ !: 
tu! idealist -al oajutorului pentru ca- intervenţie a :ljutorului tehnic a nie, ,dar, tire~te, şi pentru ţ..acifica- ne", spre ciuda rui, care rllspundea. Doud lumi, doua Iposlaze ~Ittt 1. 

zuri ,de nevoie, totd~allna (Iata la fost cerută odată cu IncepcNlI cam rea teritoriilor dinapoia a rm-atei. la această invedivif, cu vehementcI te, alt aceleaş nefntelese eXllle,:ţ 
jertfă şi intervenţie In mod nu- pan~~i din Ve~t. Acolo . au fo~t 11 , ~ume~oşi membrii d~ ai ajntoru- şi irollie, omeneşti. . g 
mai onorific. sectll cu efectlve de l1\na unm ba- lut tehmc poartă cu on1;t.e Crucea l' ._ • r t â d' Totu! acolo era .lIfA·i"re trdzll ş 

I b 
., . . C " d h"U'm surprtnr pe ron, C!1 la. ~ ~ , 

z ucnirea războiului şi eerill\ele tahon, eare, ca escortil lnlhhră, au j de Fier sau rucea me.ntulUl e. . b'" t" "st l ,;Jar" scrâşnirî din dinti rncordilri sub I i ,. ă b . ' mapOlere, <,L1e II pov.. eau uY'''''. ' :1 
lu au pus organizaţia in laţa nl'ce- fos! ,bme I:nz~strate Ş1 f·omp}.;!ct mo.- l' z o~u cu, spade. Cut~re. brav os- din văzduh cu sovieticii. Aflmd U doare: totul e aici: mdn!1diert, ~ 11 

sitAţii de a-şi lărgi ·.ttributiile, clki, tonzale. Atnbuţttle lor erau foarle taş din această orgamZ:lţlC >9. tre- d b" ',4 d F'g nare uitare somnolenţlf tmt 

d .. b' ă' • . • pe eam mlşor aproplun u-se. I U " ' ''lI 
·upă natura .ei, ea era ~nenit~ pen- varl>9te Ind tn ttmpul luptelor ele Uit s -ŞI dea Vlaţa.la mtervr'nţla 1 . d' • 1 care I • 

fru .activitate In ţarA. La inceput trebuia~ să asigure asist'!nţl tl'hni- in ~ra străină. Modul cum sunt ju- ~a t~l f~er,voals .' t:M crl;p~ 'pa ~~ Cdnd un soldat cu fata bld,j 1 
, I'f' t 'd b'l " 1 b'" . de ate rf ţ 1 'tvţ'l .oa u 1111 a Ul purea c, It l' , 

sa amp 1 lea conSl era I achnta- că trupe or: a tre Ult Sii "e orgam- c • pe ~rm~.n ee Ulll.a 1 01' .• a-, la peripeţiile rntdlnirii. Cdn,t folur I fml deschide uşa alb:l a unei co~ 
tea internă, in special prin servirii zeze repede noul sectoare de apro-I cesteJ. orgamzaţn, ale căreI s('cţll de I era sfdrşil şopte printre buz.ele re ce tescllia tăcerea 1Jdtuită şi J lj 
flicute armatei şi i>oHţiei. A urmat vizionare, spre a asig~1"a nrană şi eoc?rtă ~u fost tncadl'ate de rAtE-va 1 ('ne' d • oare '~'am şi eu nora- rosul ,medicamentelor tari, ~ 
;apoi şi desvoitarea "serviciului de muniţii pentru trupă, a trebuit să lum în armată ca "sectii tehnice" ! 1 . ,,"'d

ece 
. t '" .'?" 'Ioprii nedumerit rn faţa unui ~ ~ 

y .., ..' t't . 1 cu Su .au prep .. u ~I r 
aparare anbaerlană '. Atacurile ae- se construiască Importante podurI ş,. eons 1 ue. cu menţIonate e bata- D l< e oasel noastre viet.,.' ueghial de un tdnăr, prov.Jbil , 
n· .. t t d l' d rl ." t hoan tehn ce t t t h' " upu num re, . J cnc mamlce exeeu a e asupra' po- e şose e ŞI po u prOVlzorn, a re ,e 1" ru~e ~ e mce , se rii aeriene (J fnMlni un bo/şf:r1ic tn ; dic. cu surds amabil şi nchtlari c. 
p uta1iei civile oau făcut nec,~s'lră in- buit să se cureţe şosele de trecere oghn. deşte in apr~Clenle redate tn t. lAt d .It i gri" (Va ur . t 

. • t' j •. aer, era cam o, au e qre!l, Cu 1. 
tervenţia "serviciului de restaura- pentru trupe ŞI a trebuit să lte cxe- ex ras mal os, ale com:U14~l[1tlIlUl' : 
re", infiintat şi. pregătit In arest cu te aprovizionarea trupei CU lumi- secţiilor de ajutor ,tehnic, Intrebuin- .,.,,, •• ~ .... ,, ... o ••• ~ ••••••••••••••••••• _ .... ! 
scop de TN, care a ."ăm~ls până ari nă şi apă. tate la fimpul său ca escortă a ar- , , 
gata de .a intra In actiu~e oridl.nd I După !';fârşitul luptelor din Ve'st,! matei; ~ ~ ~ ti !t "' " " fi 

ar fi nevoie ,şi eare era, lldată cu' s'au ivit ,dou1!i mari Hirâmuri de I "Secţiile ajutorului tehnic, puse ]a : .,:,. ',~~: . .. ,~,.' .. ,.", .. '.'.c,:,',','.:. C,:,·,,.; .... ~, ' .. ,~ .,;", ,': 
Inceperea războiului, orwmizat ca probleme pentru lungă dt1rată~ in- dispozitia armatei, şi-nu indeplinit " . .~' 

] 

t 
il 

ramU1~ specială li se'l'V1clullli sigll- tâi era restaurarea .!ât m::!Î rt'pede misiunea lor în condiţii grele, dar 
rantei şi serviciu'ui de ajutor in n importantelor instahtii ele cornu- cu exemplară cunoştinţă a lucruri
apărarea antiaeriană civilii. Cum ,a- . nicaţie distruse, şi al doilea, r~stau- lor şi cu realitate. Ele au executat 
cestci ramuri .a <lp1:lrlir'ii l1ntiaeriene : 1'11 rea şi punerea In functiune a in· lucrări preţioase pentru reconslruc
li ipcumbă sarcina 0;1) cOmbnt1'i r2- istalatiHor de aprovi;doll:lre distru- ţia ,ţinuturilor devastate. Vă rog a 
tional toate primejdiile, rezultând I să ori avariată, cu intinsa lor re- le !transmite mulţumil"ile ~i recu
din lwariiJe imobilhre şi cum ]a I ţea de distribufie. Dărâmăturile, ne- noştinţa mea." 

", Il 
tI 
;~ 

h atacurile ... eriene asuţlr.l t .. riloriului' nurnăratelor poduri aruncate tn ~er . ~IHIHIIlIIIHlI!llIlIll!lIlI!lHmllll'W!1l1111':III'I!UlJ'ilJi'lIl'ill!!II:tIl~I::'111! 
german, s'au produs mai hlult pa- i au fost tnlăturate, pentl"11 a .rare 1.(>1' \ .1 ,1. 1. 1,1" 11.1 "'.1 ",,,.u. 

Jlube materiale, servidul de r('slau- !navigabilecăile de apa. Poduri au C·t-Jf" .. - .... d'"" 
rarc a. trebuit s§ de~făş,')1ră o adi- : fost construite din nou ori transfor-l I I~ ISI r a SI' a n Iti 
"\"itole foarte variatII. Temeinica lui ,m'3te. instalaţii portuare şi strhila- 1 

pregătire. tehnică inipal~, .~n 'ţ{:(le- re au 1?st restabilite şi menţinute FrOnlUI de UeSI 
rea eve'1tmentelor p{,Jm~ldn i·a fo- ,rn funcţIUne. 
losit foarte mult aci. ' '1 Dacă aceste lucrări au folosit ar-

In multe alte cazf1r1, !n care nu . matei şi marinei, lotuşi au fost şi 
1 

~ra prevăzut un serviciu specia] de mai sunt ind zilnic lmilăţi de ale IITrnmllllil!lmll!!~I!IlII11KIIIIl!II!II!IIll!l1!IJfUlU!l!!llIl!lI!llmllll!lmmlU 
spaniolii tnrupta impotriva comunismului primiM r 

tr'un oraş Derm'Jn. (Pk. Oh.) 
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