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ram luturor .. cililorllor, prietenilor Si colaboratorilor noslrl: Ilrlslo§ il'Ollilf' 
07 ! r 

,l,"m !,~lhDI~,r:r~!~~:~~""a,~~?a~~!~~~1~~r!!r~11 n vie rea sp iri tuală 
~ lIU numai În/re oamenii po sire preţioasă pentru noi - şi 

, ci ClI dcosebire in/re oamenii st'lnnificativă: 11('-a /dlmăcit rhema. In anotimpul în Care dau promisi unei divine a lui Isus, şle an de an' primăvara tre-
hine, de şWnlă şi de religie. rea fndepărlală a rasei laline care 'muguri! şi înverzesc ierbu- când binecuvântarea Lui ne zBoare la viaţă nouă şi pU-

. In Franta În special prie/eniile leagă francezii şi românii $1' I'mbu- ," riie. - sărbătorlm Invierea va tren $1 ne va insufla du- ~ d I 
< na e m reazmă a tot ce fu· 

această natrlră ne covârşesc şi c/lrlltoarea constatare pe care afă i lu~ Isus Christos. şi totod~t~, hul vieţii. 
mugI/iese /oldeodatd cui-o aci unde palpită aceeaşi dra: pnn _ aceasta, i!lvlerea splrl- Fără credinta nestrămuta- sese mort o bucată de vre-

Toti {rullcezii care ne-au vizitat gasie penlru Franta tradiţională, I tuala a omulUI. tă în inviere - totul pe pă- m.e; ne dă dovezi temeiniu 
şi lIumărul lor este impresio-' Ne-a amin/il de solularilcJteCl E, aceasta, cea mai insem- mânt, in alergare omului, de 1 dll credinţei în inviere: apa, 

de mare. -. au avui lin cu- ; mărturisiiă deschis şi fără ocoluri, ,na!ă sărbătoare duh~ovnicea: vine zadarnic, fără scap $i codrul, viaţa - universul 
bl1l1 de spus despre noi şi au ; dillcolo de orice conlJentiona/tsm. sca, cea mai scumpa şi mal inutil~ Aspus·o categoric a- tot. 

'''''''1.</111''' aci la noi dragoste.a ne-; sali formulă de polite/ă, frumoasă. postolul Pavel al Neamurio Totul învie aci, deci totul 
.nrJl"ur,·,n pe ('are o cultivăm Ira-! Conferinţa :tlonseniorului Beau:;-l Intre sărbători - popa- lor. Credinţa in inviere este şi toţi vom invia dincolo, 'a 

.. din Apus, , i sari a los/, loală aproape, În ufa/'ă i su~ de reconfortare sufletea piatra din capul unghiului Imparăţia Domnului. 
I;r W'-GU adus, fre('are, dragos/ea j dr cadrul ştiinlific al ei, un ecou sca - Invierea este colum· oricărei strădanii pămân- Lumea este depUn incI'&
(/(010 - şi ari recoltat aci o; sufletesc. o mărturisire de trainică na care leagă mai de--adrep- teşU. dinţată de invierea viitoare. 

măsură. prietenie. tul şi mai trainic conştiinţa Ce-ar deveni omul şi Iu· i Nici O sărbătoare nu ne far-
;\t'-(I mărturisit-o de curând Man Trimisul 'religios al Franţei ca- c~eştinUlui de transcendent mea, dacă totul va isprăvi 1 mecă cu fiorii spiritului " 

Henri Beaussart, episco- tolice. ne-a adrls aici la ."-rad un ŞI nemurire. odată in neant, in moarte Ilai veseliei duhovniceşti ca 
a.lIxiliar ai Parisllilli, care a Ite 1[ depozit de inepuiz'abil entu;iasm _ D~cft • poslMl -li.iavie to-- veşnică, in zădărnicie? învierea lui Isus:. 
ŞI la Arad, unde În fata unui 'n' d 1 t' 'd dd Jf tul In natură, la simpla a- E crud şi catastrofal' a- 1 Şi dacă Isuli a inviat - "t 
., r ca rll concep IeI e a ncu rec d" ai Idă l i â d . • . $r selecţIonat public a ros l' , lere m ca a seare u 'lC8St g n . Ne-o şopteşte in- nOI vom Invia. EI este cheză 

o ron!erill/e! fa Pala/rll Cu//rlra/. trllldme morald. . va fi deci tot atât de posibil săşi dorul aduat in conştiJn ş.ia invierii noastre. 
"La foree religieuse de la Era .mfldul Frantci de tot dea· să inviem şi noi, conform ta noastră; ne-o mărturisev C. J . 

. contemporaine"'. luna care ne imbrălişa. pe care-l ~~~~eeeft~eeeeeee 

'~:;'~~"~;:~'~;';i~~" ~:"~;~~';i~;urări de Slinlele sărbălorl ale InUl erei 
reDlur-.le noa I .. t a II Sfânta şi măreaţa sărbăto jbitl atunci, când Hrlstos IVăt in depliDul săn sens, 

5 re IS orice ••• ! are a InvIere! ne oferă ferici! Cel inviat din morti, revenit căci el ne oferă ~aranţla că .. 
Dumineea trecută d-l colonel Mi- nIl sun1 ale lor; noi, insă, suntem' tul prilej, de a ne adresa po-I in mijlocul lor, prin tainica după intristarea şi amârăcl .. 
Ilescu a vorbit recrutilor din .'. chemati să ne apărăm drepturile 1 pulaţiei' acestui oraş cu cr8-

1 

străbatere a uşilor încuiate, unile prezentului, va. veni la 
~oana Arad, cari, in cadrul tloa<;tre i~torice, în hotarele pentru i ştinescu: "Hristos a Inviatl"t le-a adresat salutul Său curând ~ fără indoialii ziua 
Importante ş~ strălucite solem- : care s'au jertfit cei 800 de mii de t _ care am dori Să tie pri- blând: "Paee vouă!" Dlare şi luminoasă 8 păcel 

· au depus Jurământul. : eroi". . . : 
. B-sa a arătat recru,ilor, lămurit: La sokmnitatea depunerii jură- mIt nu numai ca UD caremo- Această pace o dorlm din de mâine .. 

perfect, ,rostul jurământllhti fa~ă I mântului au asistat d-nii'; general nlal salut, ci mai ales drept toa1 ă Inima tuturor eet!\let'i Uniti in_ acest gând, pă
Tron ŞI Neam, scoţând in evi-! Georges<"lI, comandantul marei uni- O urare ca, biruinţa Inviere! lor acestei urbe; - dar nu trun.şi de increderea ce ne-o 

h.'gătura pentru jertfa totală ităţi militare din Arad; general de să însemneze şi o intronare o pace molatecă, inertă $1 co Inspiră paginile glorioase a
~oldallllui intru apărarea Ţării. !br;gadă Teodorescu; general Alex, a legei şi stăpiinirei Aceluia modă, ci una activă, IMUU- le trecutului Patriei noali-

ântul ne leagă - a spus Vlad ' . 1 I D S' h ". •. , '. pnmar, co one , hnR e, d bit t dă pilnă de -la·ă ."t cJeneroa tre .. traAns uni~ In ]'urul A 
- de cel 800 de mii de erOl' pref 'et· 1 I S' C 1 1 M' i care a z ro moar ea. , .. t .,.. , - ~ -e ,co one. Ica ., co one 1-1 . (ţ' • Să - . . lui P vi d 1 

• au ~urit ~u dr~g, luptând pâ- ,hăilescu, It. colonel Bosie, It. col. După un timp de relativă 1.8 H:-I7'~ Xi h IHlritSIM ŞI ce a pe care ro n en a 
" In ultlma cl1pă ŞI dc toţi româ-, . ~ llinişte ş1 pa~ lată-ne din noi, asemenea apoiloll1oT, ni L-a hărăzit să ne .ârmu-

· ni( rari s'au jertfit suhlim în: Talon1lScscu. It. col, M. RIşcuta. As- : • bl\rlogul fricel .. 1 deiDădr.i~ laaeă la această răscruce a 
1 "" 'C', d . . I nou cuprinşi in vârtejul u.. 9& 

rsu tuturor veacurilor, pentru i canlU n~an. coman antul străJeri' , ~ v dei leii descătuşal-l dill "hia- yremU!IIi indreptându·ne nă. 
Al ·'1 d' A d N L ' 'not framântarl de duşmă- , 'f • ~& ~ Y 

te p.opoare. , aZ,l: se or. In ~a, .' udoşanu, pn- I . _ n~e trleei stupide, il pornim dăjduitoarele privIri inspre 
să cuprmde ten tom re' mul presedmte al tribunalului, ş. a:' Die, de freamătul surd al u d 1 Voei inl ., 1 ~ ti Biruitorul Intunereculul· .. 1 

&ee!!! rit şi zăngănitul sinistru al pe rulDU pa l' .n ,ltl .,.. 
, .eee&s~eeeee~ armelor. Semne de ingrijora orice risc, orice jertfă !lenhu Morţii, să zicem cu toţii: 
\ InVierea COMunică treslinilor. senli- re se ivesc din ce in ce mai intronar~a păcei Intre oa· "Cu adev~at, - Hristos a 

1
',' meni de Iln-lsle de Dace s-. n-ideI-de insistent pe orizontul vremii meni. Biruinţa lui Hristos a InviatJ" 
: t fost precedată de suferinte Primarul Municipiuh.li Arad 

L ee ne aşteaptă, şi omenirea 
'... umea care sărbătoreşle acum rilr .m{1etului. 'b 1 Y ită A i tă' I şi patime grele, fără de C8J'e General Vlad In ' u mac IŞ poar Jur m- . . 
· 1Jlerea., În lJremurile acestea atât " , . ;. • IUVlere nlel nu se poate con- p. Secretar general~ 

J de ospr ' , Omul ŞI creştlnul de aZI - coml- ,preJur pnvlrea-I pUnă de In Să tă t d t D E C A_I 
~' e ş! prinse in cuiul nesÎ- i •• v I cepe. accep m aces a e- r. ugen S. rK~I&lC 
· garonlei, S'ar clweni s'adopte o li- te un act de fnadllerlentă fală de I gn)orare, cvau.tând C\1 di~pe. l' ~eeeee~Meeee~~eeeene 

L "~td Socială in conformitate cu spi b!lCUria zilelor Invierii, dacă, in : rare O raza de speranţa şi. 75.000 engle:i au răspuns 
1 tl/ualit ti, aşteptând un cuvânt de im- : 

aea pe care o coboară pe loc să adopte o atitudine limştită .bărbătare şi mângăiere. . la cţjemarea guvernuluI 
Jldmant şi in suflete' P t 1 şi sigură, alCţlrgd după ştiri nelinÎ- I ' 
Ni' . . aş ~ e, , " . . Prin acest nor întunecat : LO~DRA. Se anunţă că în şe • Ministrul de Interne a anun 

mem să nu aibă o nelinişte fn ştltoare ŞI cultwd confUZia. < străbate astăzi mesajul Inri: diB~a Camerii Comunelor, tat apoi -alungarea din Ang-
r !Jlo/d şi in s!lflet. Nimeni Care cre-I Indreptăm un apel la linişte şi; erei. El nici nu putea să. ne ministrul Muncii a declarat, lia fi mai multor persoane ce 

de nestrdmutat În Inviere. ! la cumintenie _ la munră Şi' voie !vie intr'un moment mai prieI că dela inceputlll campaniei' aveau legături cu serviciul 
InlJierea să fie un apel la lini te ~bund. i nic. In lamina lui scăldată in ! pentru ~erviciul naţional şi' secret ger~an :,i cu alte 01'-

. ~I la siguranţd I ." ŞI' i mireasma şi suflul cald al i pân(1 la sfârşitul lunei Mar-, ganizuţii national-socialiste. 
Mai mult . - a paclflcare' l In[)Îerea fnSC(lmnă siguranta fn primăverej, regăsim acea ti- I tir au cerut înscrierea. În di- i Dacă aceste organizatii nu 
dt ' InlJlerea are forta ,asta jPrimul rând şi o nădejde in mai 1 nişte ce a pus stăpâniTe pe : ferite secţii ale acestllli servi: '0'01' inc~ta atitudinea, se vor 

a ne fnlări conştiinţele şi pute- ; bine, -! sufletele apostolilor invrăj- (.'iu peste 750.000 perl:loane.lua miisuri impotriva lor. 

I '~ 
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FRONT'OL DBVBST ~2~ ___________________________________ ~~~. ________ __ Luni, 10 Aprilie ~t .. . , um 

CO M UN le A'T :~ct 1 f ' . t· nl- ; 1\ tnteles , ,'.. . I ' n O rm alU . l'nui fdnar, frlr"-~I fdceClJllrClI ('(/ i 

In Il1mc(/ PII/lli. i s'o rrconl<1J'dal l>tl:: 

Ministerul de Intel'lie Il 
pl'ocurdrea mdşlJlor de 

-- Uii'ollrile CFR au luat 1'/1 "i1r['rasoJ. niriod(/I~i de, nm pt: II 

.. ed (/" fată . . ~r, do/'{i I ~I' In/ampld Intocmit un decret prin care vut:anţa de Paşti din ziua de ,>MA 10 ........ I . t 
~fi l,drre{Isctl să SJlllIlfl in/oft{nWlI(l: [0111'01 In lt-gii prntru procurarc,l; dela ~IJIJV- ,Vtru 4U pen ta 

Pe ziua de 1 Api'ilie, dh'ec- t Aprilie d. a. până la 12 A- f'· 1 d ' , 
1'1'1 rri. {)I'e:r/l(i OI" ~':""P,III'., '. it' O!ihit:l~r contra galdor,'publ1ci\lă 'prin t~l"llc c!fre au un DUmat 

(;ontl"a ga;zeJor 

\ia presei trece dela llliniste-. prilie dîmitieaţa. J1n",lJldll'S,' In o Si ni/il, (lIIIOIIl it. )lonÎ1e;'ui Oficial ~r, :bt din :~{) mic dc ",tlar;l1\i, cu o am 
rul de E:lterne, la cel de It\-, - "'u se schimbă uliifor;' debutal1t (I/lnr 1'0r/1/ndll-sr. d(' un , .. .... 

" . sl:o S(I ,lo'lIluari" W3~, toate il.lll't~pn(kr!lc 1tl.00iJ---~)lj.Q{1O Ici pentru 
1 b t · t 'Il 1)'·' i ,"". ti' '*" "$t '''l~ 1>trso!1(I','. "r,~tit 1lt'llIfll pro, , w , tcrnc, a su secre arIa l ro Ule e 1: ron U Ul nel1a el... ..'" .,. l' f .... \ " l' .\' .. d ol'Îec IOlă jQt) salariali şi cu o 

SI" nl1H;,~/!;'di ~I d il1 1'01'<'" ŞI: ll!( u."rr .. c ~l rOllH'l"C a" t" l 
I)a,randei cu următorul per- N 8+ loniile, ci ranla." aşa CUlti , JI, ., , d "') 000 I .;.,,, 000· 1 ' 
I o • :);;11111': . (',ltl~Aoria: l'?Il:>liluitl' ~ub l"orln:1 de ela 1) . ~ =u. eJ 
"',onal: consilieri de prpsă: au fost stabilite prin regula- .• 
" _ .. - .1. CI'N/ l'a 1111 I!,tislâ "l/!t'I'(}, ',('('il'l~li (ţi orice naturii, fit' .~lIlJ .lu care au mai olull de 
ton Dragu, Raul Anastasiu, r.l~nt. 11Ioi P:·o." d,:nl{ 1:. . . ! 7l,;:mi ,iu(t:-yidu;Ilă, '';Ull! oblga\t': ali, la al'est caz de 
D DI'măncescu G Boncescu D' t' \' ('('}' \JlO' adurandll-ş/ amlllll' d~ IN·- l . " '.' dă 

' ., . , - In'!' la getH'ra il .' \ ' "" ia ?i ţJl:ocurn '\aU com~lHb piillii nI după prima amen , 
"1 K" Moise Baltă ' . 1- (,u pl'umft'f, ..,d..,I1f1ă:. , .' 

."lo. ,lrlteseu, ~ , a aprobat l'a până Ia lllHII ( I . lIn,.,) !lI' ('("i rit' fel/tl, /';nl'l'I1-; mai t;'tnil! 1;1 ;11) .... prilie l:J:l~I, II1ă- pllatt' miin dela de ;} OI"! 
Petre I1cuş, secretar de Pl'I~- SPOZl'ţl'l', lnilitaril În tpl'llWII, d~ , . I 'd la 

(1 k,~, i '1llle conlr;, gHzl'-lor lW("('S:U'(' f);'ll'; meu a :;Ol 11\(' li l~rea s < 

~ă Cisek şi Horia Babeş. i I\corporat i anlll act'sta,~il I Ir ti intrC'ţ;u! lor p\'r,ollaL P;IU'Wl lui l·cspectiv. 

• poată cilIittDl'j in lip~tj tip Vinovatul ~,;\:I .~alariiIL lIlob.lÎ7.:1h:1 sau IH'ITI')'; Controlul eKecutării 
- Din cauza ploilor abull- ':',1.rnele dp idt'ntitat(' numai E ~!'andnlM rum e{la .... " 

1 ' , bllil.a!)il, 
rlente din ultimul t.lm1.) a u-. i)(} baz'~ d(' bilC'f{' di' \"oil', fl'o\!orul llasturii. AClIl1\ tn'-, . 

se va fact' de călre 

-'1 d t dm rCI.n <J. : huit' s<i dan pentru a pali'a ("uah' aCt'sl" intrC'prind('I'j '"OI" :l- n:ll1: :;.i :'IbrincL 
!leCal'l e e f'irenul'l ',l)lătind taxele tari far\' elI 73 d l' {i) I 

N h"1 'd Bu I 0al'[1 ne\"P~ti-mf'l(' Ră-mi .. roa- dresu ('onwllzi](' lOt" f:'l<;C-l Centrale (ll't,tul t~ ("1 )ll 
Hnea, e OlCŞI 01',. JU ~ Z .~ la ~ută "N1uCPI'i', !'flU p!' ha- se acelaş nasture. a .\siguriirilo' .. Sodal€', I1dul f:arol i destillatie. ca şi modelul dr 
zău, devin tot mal dese. eel: za~ l'le ol"iine de serviciu, 'r IT d ... ' , t 

ă \. Inte.,,'.- d·l·f~l-te X", :::~, sau filialdOl' ei, Biroul A-! 3\1 osi ~ta )1.llc c !HJI11~ eru! ne mii de IDf'tri cubi de P' - t - - !S;o'l . li I că te-al' căsătorit 1' ;iriirii Pasi"t', dl'punând ('I.'I mai:· r~rii N:ltional,' şi Ministerul mânt alunecă zilnic, am~nm Daeă vrei să fi elegant . En ("1'E'deam 
tând li~ia ferată forestH'ră hnhracă-te la . p{'111rul":I nu. l11;Ji ,"oiai să mlil1:lnci i tan;i,lI la IcrmeDul prrvăw,t mai lui şi Marinci. 

1· . re! b rl'staurant. i Sll~ mlrl'agn valoare a llli'i~tllol' ('o· Fabricaţia măştilor, 
(m aprOpIe '. M ' J' -' " t d" 'ol in 111l"l S"I '.. r b a n e a .', a,,('yara, al s, .., • 'mandate. i n'ccptia lor s(' ace su 

! 
'" "I1'i;-:I'" lorl1laÎ ('~\ să mallcăm la '1 1" LONDR:L Camera Comunelor şi f ',', ' , . ' Contravcllieo\ii la legea mai sus gherea tlontnua a organelor 

, . . b 1. • 1 estaUl ant. , , ". N' I 
Camera Lorzilor a luat vacan/il pd caht81~ UDp ŞI pre- dlatil sunt pa~ibili d{' o lltnellOIl tl'rU1Ul .... păr"rel a!lOna e. 

ud la 18 A.prilie, dar pol fi cO/1Vo-l ţuri e f tin e t Testament .1 ~W~~~~"'~~QQQQQQQQo~~QOOQg.(Wg~~gg~~ 
,'ate la nevoie şi mai de vreme. 1·4. R ~ 0, 'd f tură ~. _.- f)nmmllr no!"'1". IIă rOfl ma. I : , 

I vIs-a· VIS e pre ec J - 'I~ Ir,'/rrlnrnl, ~ă-mi I"dnte ara ' C" . I II( aoon/!"" , 
A '-t'l f I Membru la" onsuDI ŞI ,~l lan,(111 fI!- 1".'/r1lli 11/ in1110rmnn-CERNAUŢL - utonta 1 e ac Inlesnirea*' 

noastră tara ordinei si 
muncii ·cercetări ro lt'gătul"ă cu marele roc '* TELEFON: 12·28, i /a/"r, 

lJu. f!nmml{c şi ('f' ~t/l"d(i do- .. 
d "~lar.at în comuna Cadodl'şti, jud. I 1 1 f ./ 

<". rili să auz.iti? .~ fâlflid, Pl: dmsu/J/"a rapr (' or I (Jce /"/'lll111! 

C:ernăuţi, unde au fost distruse a- 25 de anI se Impl1ne,sc ~~ noastre, jlrc!lc~tt/"i slIIn/u'(', abil/Ilie :'Odlllet} 1I!fI/IClY, 

proapc douăleci de gospodării. de când guvernul unguresc, R t t·~le O:iIlJI/'(!-l1e de dIncolo de holarde: dl'la 1111 cl1păl 
PagubE.'le au trecut de 4 milioane, prezidat de contele Tisza, n'.& 2prezen a II liirii. ['np0l"ul român ,H' !Jlisia, in, (',·ca ... 
,şi pfttru persO"Ine au (o;;t I!rav J·ă.I P~ltut s~ refuze ct'rerea M1- teatrului Muncă 5i ("/'11(1 (H·,'t'a, Clp/ccal rl/ Îwidrjirl.: .lrl clipa, in (,~lI'c s'a 

" ll1lstruhll român la Budapes- _ "II d I [lt'slc wt('lIe~e lut de ,~ucru, reIlăs-; {ll1l/:% ciI', !J/'~l'lIl(" s/~1l , 
nite. i ta, l"l'grc·j;:ti11 B(>rll~8i, ~H au- vOie bunil la Ara I "IIi. l'nrr rlll1l/1l "îI'PI, dlS/IIlII'!lI. ndu 1/1' pl(/(I~I" :111Ir11l, ((1, 

-~--------------~"":t tr'l'izcZ€1 trupa dp t('al1'll din Teatrul ,JIUlH'<l şi r,.,i, " o m'!" ni 'din poin(o :\1, S, HeW'lui ~i şa,,!i- h/l'('ş dc ;rc:u,(rIJlle forte 
Jucati (u incredere l'iI BnCHl'C~ti, ln frnnl.e ('u VÎl'- 'i' './" l . 11·1/1C!·/' I'(l 'lc' iII ora-; Iiiii dl' ,lflllJel'lwl 1)I'(}~!,rnlll/i rey:m ,,'a ddical popo/"ul romdll, 

5 , I . (". .1 UllS (1 H UI •• • U • I . - ,'". _" Loler-I?II de lat 1 t ')1" A nt 'llll':-;n.t, ~ a nu ~ I U ( \1- . , ," . [jo/ilie. : in ZI/ci,' dl~ munca, /lI larli .. 
'I.J 1. . }' "lIl 'irad 11 sc/"/r de /'I'[l/'rzenw,u,.. " . I 

i i'!'~'H .. tl ~l:\ !'IH'a lanc\! ,'1'('-!"', ' ., . " n',:/ohilild O/:dillr!l momlă il; f/ăSI'IW IInI/an Iil r/lpdt' I f . 

COLECT\JRA OFICIALA' ZP311H, ~;l fadt llll HlI'IWtl în ,III :!ltlt eli: PaşiI. ('Il piesa ,,' 01-, toale tn~11i[r pietii de. slat. era fi- I mă chemo/"I! a Ţifrii, 
Sediul central CLUJ: 'Rt'gi

oa Maria No. 46, AR tD: 
1. 01ariu_ Str. Brătianu :t : 

~~~~ 
Cinel-na Sl!tUa Arad 
Cinemato~r!iful f\lmelor m~ri 

l'~l"f<)n 2(, - Ili ---...... -ProQrom de poşU 
cel miii mare film de răz· 
boi realizat pân:ll astăzi! 

ERROL FLYNN 

Al'fjf'al .'~i Banat dr> (i ~;ipt~.: !HHl!" de ştcfirîl lw(';g, in sala Pa- IT se l'a. toale ra(egoriile de mt!n- ~ Au constituit,astfel, 

lt1.8.ui. Tlll'11f'n\ <lt'f'sta t!lll: iull/flli Cl1l1uml. ci/ori ai liirii ,~11 tII'IIH':". in tU'III'I- I acc/r(l, precipitate dincolo de 
1?13. s'a L!esUl?lll"at în cn~ld~- l:OIwdia ,.rOlpOll!!" 1'/1 li /,('p""- '/ate(l 101", pildl1 de sus şi să ado[lle;rrle ,noa~trc, rin. stră.lucit 
ţ!unl rxtraol'dll1arp. {) pnn\1-' e' .. rilcrii/(' daloriei prosperil(lt ii. : al 1Il1'l11[r/OI' /"ollwllrş/l, dr 

, /111 (it' I t'ri ori şi ,mtIlW;: 
'(' n';::inf:tl;l, tl)l ('llluzifblli :1/1 I I . , Si' (}(I~ill, (/Ş(1(!t~", in r/ipn flllllltl'~ 'şi ca uni(a(r .mfll'/rosr(!. 
('Hin 1111 fI'a IHai pooH'nil..--: /lUHlIIlf'nt, 9 Apl'lli,' rl. c. Ia orc-: ('(lfd~r [!/'('/lrsliri . ..... il! !iI'I'a dij)(I.: li 1'I'l>i11 " fn iJlln'(!;ml', lJlt'I' 
i'l':~, ca. 1) pn·vc;.:;j il'0 a 1l1l1l'1'1' Îi' 9 srorrt, Vini 10 Aprilie a, c, In' ('IIm l1r Illlm i'i/"a 1 l' in slol/duH/alll!, ('1 ,<lor sunl'ri()(l1'l' j'()lldilii 11' 

~uf1pte:,:,ti şi politi('(' dt'finiri- "rdr U.'i Illlpă lilflSâ, şi seara la: 1lostru trecul Islo!"ic :wnt, _ SI' !Iii-: i::h(lpilo/'lIll;i rilm ITI nl'llllş/r'l 
Yt:, a pl'o\"illl'Îej de Pf>s((' Car- ('1'1'11' fi. /)'I;i':llcnl ~j A.prilie <1, c,; sia {l"poml român fn clima/ul CI" I,'(,na/e, pl' C(f/"r ni ,on dllruil. 
paţi ('Il Y('I'hiul rl'gat. ' . 11111(1."',1'1/ . [d mor /JnnoIli()(1~C p;rl! suf'rkşfi. /'0/"(1, illldl'flcillllell şi ori/fi , 

Q~ ~1 ";li~j)ii P;iI~(1 .~(' PO .111 Il" 
Jubil(llll. arcstl' ele ~;) ue "", ;' S'I[)II$; loii de /11111(1 poi,.. 1101/1'1 Udl () M, .<.,', Uf'f1dn; (:"'l'fl1 II 
. " f' .. " ltll't a 'a Cl1111 1"'I1I/'1I ('0/)1' ('1/ {>,'I'SII ,.I'.';n,lw , . , ", vl"'/ ' l' ani, \ d ,1 p! ,lzn ';'(..... <1/'<:1";,1,/1/' (l m/I/II"II __ InlrOIlO/I! ~'r.:ţ"li!/(in,' ",~""". (',,1"" 

! ~i' ('llyi!:(" ÎIl Illni!f' .\ il!') tie: C/Ii/-Cld(' ,f,' 10'111 l
J
(I.<. prin "C,I/:'/ll:rl polii il' a! Rnms!I'/"i1 ",,1'; om /1"('('111. orI inc/'im/,lti 

: t'i :\fai, (';ind Victor AntollC'Sl-· Rill'f,~i" S{' por /lillt!l' Cl! tii), ~(J, ;\'(llioIlU/r, ._- romdlljj il'ou fnst sur- ~:':'I'fI·U'(i· ,!ir"Dln rI,' 11"0/1;:," 

.tn ('U, distinsul- soei dar al Tea- : In .~i ,) "'1. ta /lWIÎIl/'lll ÎWJlII'Il ('1)- ,r/"ÎI!si, t!f: t'/JrnimC11fe, rl('.~hinali, __ ~(' /li/tI!'.'r :;rnlllrl/' 1I1wi alm 

n pn'ru R ~., ra ,P t ruj ~ 1 i :"\ ~tiollal. d i Il ,Bucu- Iii' p!'1'I!iI dr infnl/'r ('S;(~ fiI' ncral, . ('i, dimpo{r,:/'{} IInifiml! suflcteşte, <1" 1!1/(';rl"llI'l', 

I'\. & Pul I~ 1'(':;:' li , YH mtrf'j)l'lll<i(' UII llOH j " " •. bloc qranili(' de acr[eaşi voinle şi r-:."/f' almosfera fmăşi, pe 
d . . . +1'1'/1"'1 'II') "~ ,),." '" -:i t"lrg'u {Ir-:'i ItI Rlrr/r/l'. sr qcI~I'Sr de r'(!l1- 1'· h 1'< .' "1 " . I 1'(',<,,1,' ~,"{' !'I"'I"i"~ l'I,I,'I'f,",lfl l' aceasta rama ~ fi} preSIO' . ,., .. )., CL':"., ' - , • , : (/('c eaşI 0«/"11"1. m«r lIrls!le Iil ot ., " , 

nantă a tineretului eroic ~~oal'f' (l)"(\1'1(,111' ~i 1-:1l)'-1I.('r"',· =fI/'r "im'r! l11ainle dc masă, Ia ln- .1'f'mlÎru/ ~; w/ii/"/1 1111' r,il',.i" 

1 ." ea mal le tină mtrp- IT' '''' ".... /'_ ~wgQg nu tii . /In m(l.~il, dela orrle ,~-~7, /a I'a~;r- prindere de înmormântare i ('II III (W'lt lŞ' con tmJ(/, . 

( 

va ~gurJlli o lume inlreHgă, ('li ('oP]I'rlia "G!lItnf']P' r!,,<;ti~ ,<;11('r'lo/'(//,,/ Jflllll'ji ~i Srlmhiffă rlU- t=1 C ' . r ., ass i ir:ri t1l11"I'f!~ ~/Î f(I('ă /(lalr 

DDfV)()()')()()OO~~~~OO-~DC.-'~~:il'~ / F R ,""ŢII KLUG 'mllTll".a, pdlrrmsi d.r. aer1eaşi I ---------- rin Pn/n/r,lui CII lt II I'n , '"1 
. năzrunle: prosperi falea r01!lrtf'lfne· l'a Ş as e 1· un ,- ~O~.:!f:.~-:j:>;,'''''"A'i>~:;r..:'·-• .",.,-"l'!I 14rad' Bul v. Re-gele Ferdlnand . '1 d . L ::17. Coscluge rllbrlc!lţie pro- in Zi e e linrşle şi a 

• r G ~ v·l(iUI d 1& c"ntrfi·1 prie, mare a~ortiment, execu-
DI/mineca treCI/Il! s'au implinit! Dar 1"11 it III acrsla ţ(' rlluin(', i<l ~ ..... ~ r. ~ 'tJI V tie de primul rang. 

I . f' '/' d' '( . / I DODUl51iei Arad 'relefon t' -30 şrsc, in :::ilr1r şnsc luni (frla mtlal'lea croII 111 ma- I('care pl'! rl, a lInc~. COllwnU"a, a U II <t 

A Id tit ... f ~ t' '. i Aradu!'DoU Telefon 20-22 CI Pairiei. rcşal ,4.1cxlIwlrll pe/"cscu: so a II : Ilşa clIm sr mpul' nşes, cr/rş tltn !! , Cu începere dela 1 Aprilie-'w.- _ .. ___ '.' .. ~_._~_ 
. Homânici mărite. După şase IUIli,! din poliml 11U!ecUl.,riatat a a (1-, 

r!lllir.9d1()rul grrmanilor care ne r('(ol'. . • a invat 1n funcţiune servici- _ • 
('olropiserd glia a aPll~pa"le de un j D:' I"lIrci/ld,./a Mo~fc!all?r. d, nn-: 111 de control al populaţi~. Anglia va examina deaDroape D 
(T('şfi~zes~ ?ara~(as, of,c~at ~e p,rr~- /(/(ber. prPIJ~!Cl'ul ,Franlel, a /'Osfrl: Toate imobilele trebuie sa Ilema evreilor din România si PO 
fITI Inscrie!! Mlhm Voda, dm Capt-, u~ a,devăr .i1llpreSIOl1anf tir SPln.JtI -: poarte inscripţii şi tabele cu I 
fn/el, Dem. Pi1.!>clllescu~Orlca, In a-! fmltw. Ma! ale, In adualelc rm-, t H 1 "t rii Inlendenţii şi. Rf' ;tllun/J! că în cursul con fac 11aJ·t(, <lintJ"o . . . fă t !, ~. . t t' I "d ă li O J& OCUl.O ", • celaş timp, s a mat cu Q pome- ,pre/ural'l In crna IOna c. l1. cu rl • • ' .. 
11ire la /JiserÎ<'a din Mărăşti. 'a fost rostit [a monnciniul lostulflr portarii tutnrer imobIlelor i \'e!'saţulor de la Londra d-I mai largă, 

La Bucureşti; au luat parte [a preşedinte' al Fr:antei, Louoet: trebuie să aibe .carnete de B('('k şi-a exprimat dorinta fM~8eee~~MIfM~M!teetlt'i': 
paraslas familia şi 1111 II ii prieieni I ,.Oamenii car('şÎ-all ft'tcut lol- profesie, eliberate de poliţie. ea in cadrul sfortărilor intel' Secretarul de 
prrsonali ai marelui ostaş AIe.~an-! deal/na datoria, ne intorc p' noi Cărţile de imobtl vor fi puse nationale pentru soluţiona- te a anunţat la 
dm A"el'eSC~l -. ~i anume, li pu-! totdeauna, spre, dalol"iile noastl·c". la dispoziţia publicului, inee rea ptoblemei evree~ti. să se exerciţiul bugetar, terDl~5104 
tem tronscne alC!: prof, Otetele-! Jlal,c ŞI' I'~spicat ad"p(f,.r l A ril" A ' .>: ' d .' d' l 3 M' ,. g;,lc' s . "'... ,. , ' pând de a -15 p 18. ceas· \lntl. seamă ŞI (' €.vreu In a t arbe, 8 a Inre ~Jl c şeanu, Papacostoo, general Duml- Şi Mexandru AV('I'CSCII a fost un fi P" , . '1:'.1. () 
t~iu general Mihail lone.~(,ll illg I .11_' tă carte cuprinde patru şa. oloma. La cererea gUVE'1 nn i un excedent de 11 lU11I\"" 
- , , .. I soldat, 1111 mar'C soldat al romwl1S- I • • Iil'r' d 

Condeescu, Ani~al Te~dore~cu, ge-l nwl!lÎ, care şi-a fi1clll pe deplin I Prima este o Intregului imo- lui ~om~n, d. Beck a atras :t.' ZlOţI, ~u toate cheltule, _JUli 
l1.eral Vâlea.nu ŞI ,~l1/lm câtllJa alţII, I datoria. bU; fişa a doua este a apar.: tenţla ŞI asupra probleml'i c. I traord!nare de 37 miIi.

1N J.,a ./,,"!-ella t(ir~t .,noa~lre, a ,l1ea-1 Scriem aici ~ cit s'au implinit tamentului, camerei, ganonl; vreeşti tiin România, El a pri I zloţi pentru normalizareJi 
mullll ş, a ml'1rlrll lur. stri'lJI1eSC' .• i t fi .. vi. • • 

.. ... " tf'f i şlIse luni dela moortea mare/Il! lup. erei, ateberulu, e c.; şa nr mIt aSIgurări ca guvernul; laţiilor cu Lituanla ŞI crOI!, marII erO! care sau ler I \ .. . . , , . _ . , 
cu drag şi neprecupetit pentru făi?r, ŞI ~lclUnul dm nOl nu V~. tre- 3 este a mutaţilor. Ea 58 j britanic intelege deplin acea! tru Incadrarea Silerlei 
Nromul Românesc, Viitorul nostru b~1 . sit fi,!," ~r,eoddatl1 lUPtfătOtT( 1 cu. complecte~ă in trei n::em-

1 

stă problemă dificilă şi este i 8zyn la Polonia. ' It.,e< 
, . 'HimIC mOI miCI ecum a os e. hi b sit . ~ I LO' 

t In funcţwne de tdrm cu care-( , ., plare, când se se m I u- gata oTlcand să examineze . • <>, 
I ă d 'nI 1 t ti' Ţara. Neamul ŞI DInastia ne-o • • 1. . te 
eg m e morml ee recu U UI •• • ' aţia la imobIl. Fişa Dr'. 4, de- '. cu guvernele polon şi român' Vasele de răzbOI eJ.\:t. ă t C It 1 ·/ ' b 1 rrr - ImperIOS, nerondlţllmat ŞI l' i' " '. 

m re. U u eroI or ~ nI~ U c~:, stinatl anunţării comisaria- propunerile menite ă SOlU-,' Wars ite" i Abel'dee!l. p. re. ne va conduce tn IstorIa lumII statornic, 8 "p ş" 
c~ tărie neinfricatd şi cu aceeaşi I Pentru ,resp~ctu.l mormintelor tului respectiv pentru găzdll; ţi~neze pr.oble~ele spe?iale s:sit]a S~n-_Remo, und'~'II.!r 
urciorie. ' ,Mostre sImte ŞI vlclorloose! irlle ce trec ,de IZ ore. I dm Poloma ŞI Româma. ce l ramâne pana la 11 Ap(1I 

-



I'ROlf'l'UL DE VES., a 
...... 
t~e.j'd o .... ai In.Dă .rganizare il Despre ft(ordul j O nouă şi ~~năloasă .Dolili~ 
1\' . '~,,,:,::=r!~,::", '::II~~::'~~; ::~~c~m~o~ttt . . ~~I~~I :Dl!lIft $~ I ~ p,~~~,~,!.~(!~,~~!,~.", d'~'~'~ ~I!~ !rt~~,!I'D-
,~I~m~ d a tinut o şedintd În D. dr, Cornel Radu G expus pla- 1, 8onvorbinle cu d. Bed lDl I Muncii şi Asigurărilor SOt'iale. Il liciludinc, Şi astfel, a purces la În-
1dl

:' '~:i:1Itat, amplu ,i serios, nul organizării, căminelor. cultura!c nistrul de ezterae al poloni- făcut presei o serie de importante: tocmirea unei noui legi a Casei 
f. sa nei mai temeinice orga-I din oraş_ In fiecare cartIer să la ei au avut o largă extindere dcclara(:uni. privind modalitatea în ! Construcţiilor, pe criterii real:ste, 
Itma U , , .. /" "" It 1 d I " - , , C ' 

! 'romiM,lor culturale dlll un.. un cumm cu ura, cpen- i d it in deplină con- care d-sa înţelege să rezolve una [" edwa politică a acestei ase sa 
1,0 d' judel, df:lIle toate de; c"eTe din centru, ca~ iii au ~ven I dintre cele mai presante probleme resimtit de două mari vicii: S',\ 

ŞI I~omllt'lului s'aj./ expuS re să-şi aibd sediul la p~la/111 clIl- cordan1a de vedere ~ ce or i din viaţa ostcnitorilor cu bra(ele" construit foarte putin şi numai În 
fa/a, le 'interesante: untll al ha'al, Jchitând totodată ŞI rO/il/ de donl luvet1le CU pnvire la I şi anume cproLlt'ma locuin Icl 01-. ! Bucureşti şi s';\U dat banii Ul:li 

~role~cL Lupaş şi altul al activitate În cadrul realitătilor so- anumite principii generale. I Val' inainte ((4.' a stărui aSllpr:l mult in imprumuturi unor persoane 
. d;' Cornel Hadu, dircclorul ci(lle ale oraşului, S'a stabilit că cele două acestor de~laral;uni, cari a(~rm~, i slrăme ,de ,câmpul mu?c~i. 

I /,' de copii _din Arad, Comitetul a disculat cU viu inte- t t"" unt gata să incheie I ra~picClt. vornţa l('rmă a d-1Ui n1l-! .. 1), :\flharl Halca, mmlstrul 'Mun-
I! li' I d " ' d' . SaD SI' ~l'h '1 ) d l' I Cii b I . " ă ~ L documentat că, res ce e ou ... propunerI e orgam- t d nl!>tru 1> I al {ulca, (' a !lO utlOna· .' a pus aze e uneI noUl ŞI s na-

. dr, upaş a It 1 zare, luându-se deci:iunea ca in- un acord cu carac er ura- grabnic şi eficace pÎ'oblt'ma acull'l Itoase politici a construcţiilor pen-

. 'lor, cdntmele cu ur~ăe şe OOn- tr'o viitoare şedinlă sl1 Se fixe::e bit, d. Beck a dat gu'Vernu- ia constructiilor __ : socotim nu lip-I tru muncitori. 
i, • fie Jluclee care li ' conce - • ~ I '. " , 

, 'II' d străJ'erie cultu- de comun acord programul defini- lui englez aSigurarea ca gu-! Sită de mteres schqarea nevoilor A 'Mei, IW SI' por mOI da impru-
tic/lUI! t, e, ., : . . d' I . d' 'f t .. 

ă . - CI 'ale educaţie tiv şi total al viitoarei adivlIăţi v8l'nul polon se va socoti le- i adanCJ, tJl c~re a Juat Ila~tl're nOIJ:1 II1lU !Iri cea pen ru o sum.. de 
Indemn rl SO, , l' . - T ' 

"~ , /' a de "semenea culturale. gat d ohlt·gn+J.l·· de a da a}'u- 'legt' a Casei.' Conslruc~ilor. . ma,1'1mllm elnc! mi IOane anual ŞI 
, patria Ism ş,. ,. . . e . t L> ~ • d' '1" . 11 ' , , , • I ~ " '/ 

"". , d " edere actiui-I La şedinla Serviciului Social aU • b 't '. - aca ne gan 1111, :lslll'. ca IInl'n- t 1,'( (/ u{'o/Ila a /ll1/1IUI aSigurat! or 
Aupn u-se /fi v tor guvernulUI rt aDIC ln a- " - , 'f ţ' , 'f bl' , 

'es ă ura/il in trecut, d. Lu- participat d-nU: general Al. Vlad, • •• • sa maJorltale a muncltonlor sunt SI 1,1t:C IOilm (fir fIII 'I'I pl'nlrll u-
d f ŞI' 1 ' , , l' I I D Celeaşl condiţiull1 ca ŞI RC&- oblitJati - pl'În reslr''lnsl'le Po.sihi. thizltlOnarea de modeste aparta-, 't tiI" fd- prlmaru mamclplU Ul' co one . ... ' ., , , 
sus/mut nec6S1 a ea n lin , , ' . lea ce se găsesc specificate: Iităti materiale în cari trăit,sc, _ m(!nte tiP popular, 

ediale a wlOr centre model j. Stwghe. p~electul JudetulUI; dr. in garanţia temporară acor- 'să-şi ducă traiul În biete r.ăm:1rutc ,Pentru a, I:~c{' f:lIă aC(",lol' CI'-' 
me in următoarele comune: Tcodor Boilş, fostul rector al Aca- d t P 1 'ei d l : -- şi :H'e,te:! destul de simtitol" pFi- "lllle. d, I11I11J<;lru Mihai] Ralea a 
'1 i CDvăsill(i Socodor Şei-! demiei re%qice: dr, llistin Mar- bria e o Onei i e g.uverăn~l i tite lunar, - a~'l'm sugl'ratii in r~- Cărut toate sfortările, 1iporind posi-
m, ,., l' tanic. a Ş aSIgur fI e ' .. 

1 'D Vâr/urile Tdr- şeu. preşedintr/c soc. culturale fe- tl'va 111111 sumare. rl~tI, elocv('nte. ~ 
u . a~" ,esn~, , . ,d,'ralizate care a şi rezidat şe- temporare, acordul nu va fi imaginea unei existente amarni('c, I 

"arădla. ŞI pentru o C(lt mm 1 : " • P, imlreptat impotriva nici u-! Dacă acestor oameni, cari nu pre- Cel mal fin pentru 
,; , 'dă /;zare s'a d u-I dlnta ' ASCQllIU Crrşan directorul " " 4 b'l.t '1 P 

I ~I rapi rea. ". OC " , nul stat. el va Qaranta gnă a,şl ostem palmele, mlru lm. Sar Q ort e aştelor 
I necesita/ea unui buleiin in- i liceului "Moise Nicoarif', etc, Poloniei şi Marei Brit~nU i plinlrra indatoririlol' mUllcitOl'c?ti. Y lfi 

un ajutor mutual in caz de; li s'a .. da posibilitalr<\ de a trăi III 

I orice ameninţare directă sau: case ~~deste. dai' nu di,s~ret~li?~ 

I U r\l1 ( U H ! i d' t~ it· • f d : cfle mal elementare condllI! hlglt- I 
-.l " I n llec a mpo nva n epen-j ni{'e. _ s'ar rezolv:l o problemă d{' 

enuml.u 7' , i danţel fiecăreia din cP,le do- : ndiinri lâklll'j umane, si Îu aeeh5 ALq O '1 
'uă tăria S'a stabilit ca anu- timp randaml'ntul trudf'i ar fi m,li 

_ii 'O te predusele 'aLric:ei I 
.,.. il mite chestiuni privitoare la 'i boa-al, alia fiind rlispozilia· sllflc-

1::' "lWA (1('" . "recizarea diferitelor impre- :tt>ască de lucru, 
fc r ntă din CI' sup(,l-i();~dl ('one"pt ic, I 

furărl în care necesitatea u- a izvorTt noua lean a "'.ao .,l' "'~nc-
:1: i f I d' f ,,< - \. ,H \"'" d~ vânzare: . nu ast e e ajutor s ar pa- trurfiilor, intn<>mită al' d, Mihail 

Arad, Str. Eminescu 4 
1,' din .4 It j O : fea pune, vor cere o examl-, Ralt'a, care, - şi {'u :lCl·~t pr'il('j, 

nare ulterioară tnainte de, ('1I1n a dovedit-o prin toate măsu-~~ 
;' : LIQUBURS, ROM, COGN AC. se găseşte -d c vânzare incheierea acordului durabil' riie luate la Departamcntul condus bilită\ile financial'e ale Casei Con-

la toate magazine1e dtl oolooiale si delicatese l' S' t b'lit ~ _.II rlI . de d-sa. - :lfirmă un spirit ('hl]'- :,lnt!'llilor_ 
I ,as a 1 ca prev~e e,,~ Xt ' h _. , _ I I' ' , -

. : \<IZ" OI' ŞI ° OIarlr(' aprl!':l (1(' fi .r1l1t,,(, :lt'l'sit' reSurSl" am1ll!.m 
_l1ii~~~~D~Il.~'·=Z~=, ==, ~-'i"~' ~~ i suscÎtafe nn vor constitui' realiza tol ceea ce esli' s~~otit ('a ia 10(' flt' fruntl', prf'vedel-(,;) în 1;1l-

, 13entru nici unul tUn cele do- . util vietii mUllcitoreşti. !o;t'tul .. Fondlll MUllcii", a lI11P! eO'l-

iafia rOlDânească în ttăsb,te o pletlef':?! la fnche--jln f~!lll H("{'~I!"l. (n!a hlll1ii acclo- tJ'ih,lI\iirle dnll:izl'd d<' ;"ilionnt> 
ierea de acorduri ca altA sta" ra ca!'1 se străduf's(' cu brall'le ern , 91tU,lI, 

loc de frunle te in interesul ţJenera' al :5i fil:esc ~ă ln{'('apl!: li s(' schimba, i Cu a:-Hcl .1<> di"'poz;tii. "Pllilur;!p 
el Ud v'i v fi ' ! amel!orÎÎndu-sc Cil (i('cp nOU:l l'd')!'-'! ('a~{'i r.oll~lrtlt'tiilor y(lr pllt('a, f;iră 
". 'ltatea Soc. LARES pe anol treC'ut şi pro- eonso, an pac . - mă opmHă :lsupra-i, <lin iniliativa îndoială. să susţină noua poHHeă a 

al d, e Inert o pe a. OUli tn Crt QU.8
7
• - Cursele de Noutăţi in ghete de primă- I şi slt'ăduin!a d-Iui Mihail Ralra, • construcţiilor lllun('itore~tL inllugll-

av Oalle neep n Z oa e Aprilie I v rti tII' " , . ., 
Il: ' :, , , • , • • vara mare aso men a In ('l' prl\'('~le pl'Oblema 10CUllllc- i raUl <I{' (1. 1ll1lllstl'U Md13ll RaJ,'a, 
" omem,ul, a\'l~tlel, in ace~t ŞI c~le de ~rahc, llltern, VOt. fI de-.I f . t.. ,101 pClllru muncitori. d. Mihail Ra- 1':1 o pălrulll:"ltoal'e intuiţie a rea-
, e actlVltate m cure omclll- s('rvlte de 33 aVIOane de p"lsagcri ) rai II '" - , .' " , , 

}' â' fX tI' It 'ă d' • lea a Hlletes ca e~lc hHllHil ala· i h:ăi11ar ŞI cu un 1'1.:.11 p~r. t unwn • • om nUl a "CII ce e mal mu e cu o vltez mI' ie 

,. tm """",' ,;,* nu l:n:::"'ul;~-~:d'~;' ", ,i cu un' '. . ~:J>l(;C;Cl(l(;n::C:lII;Cl(;Cl(~l(All(l(~~ 
ech.l~c apreciabilă, deş,i ,la Luni 17 Aprilie, când incep cur- A p r O (1 Y I 

" eXI~la o tradtpe a maşlfllS- ~('le regulate de avioane, vor fi pu- I - 'i ~ ~ 

~':~;:;3;E,iU::!i!::~~~~i I::t~~":;!~:~:'t: ~~~;~il:.d;~~,"". . Il ~ .6răbili·Uă Si Rsinoili IOzurile! a 
re: '11 ce mai mult. Dato'rită a- 1. Bucureşti - Cernăuţi - Var- Dermata, Carmen, Boris, :l1li 

W E Klae şi diferite ,..6! h.!. 
l' asiuni, datorită intelt'gerii şovia, cu plecarea din Bucureşti la l e 20 -;,. C.-
': publicul romanesc a ară- 6 şi jumătate diminea\a şi cu posi- ! mărci l;ucureştene ~ 1 A P': 

:" i~;:~i :~o~a~:~~!nim:a~~iif:! biJitate de a ajunge la Londra -! PentrU" locatarii ,~ Ij Il -1- 1919 tj.; 
prin legălura cu Varşovia - în du- ..... priit .... 'ntru progresul aripilor na- pă amiaza aceleiaş zile la orele 5, din Arad iCI " fIh.!." 

IV: ne-am situat in scurtă vre- I J ~ 
rt 'unul din locurile de frunte. t 2, BUI~uŢeşti - BAral~ -:- Budap.es- ChestUi'a Poliţiei, Arad,. bi-

I 
:~~ bi' , ...... 

, a - raga - cr In, ·mauguran- ,. . • a 1IIo..! •• 
si' "ar, confruntând numai da- du-se pl'ima ]('gătură aCI'j:lni'l cu' roul JudICIar, pune 1Il vedere j' ; C. 

is1ice ale soc, L.A.RE.S., pe ! bI' l' v d - C' ~ T!! r: 
B.t'rlinul, Importantă din toate punc pu ICU tu ara an sa le c.u, :.. r a erea (J.a§6t>J a II.a 

ut, Yedem cât de mare, cat ;.,. U U u" u u '~ •• 
să f tel,e de vedere pentru tara. (.loastră, băgare de seamă de Sărhă-I: ar-e"'-:. ,a ost activitatea aces- "c .... 
Uli de exploatar(' aeriană ,~: ,f}nstanţa - Bucureşti - Bel· tori, să nu lase loruinţrle fă ~ Inmolllr'- (!\ rid II 1IIr..!. 

~e !ncrezător a fost ~ .. ad - Veneţia - Milano. stabi- ră păzitori, deoarece hotii şi I :-. "il uŞ ~ur or' .-: 
r~e ubl' primitii lllldu-se o legătură rapidă Între " ., ~ ~ 

p. ,le" Marea Neagră şi Marea Adriatid, spArgătorn găsesc prIlej de!llll mai mici de Lei 100.000.- Clasa a II-a ~. 
D ,~a IlIlulor aeriene parcur- In cursul anului, după expcrien- dat lovituri în lipsa locatal'i-j W şi a III,a mulţumeşte şi pe cei C.-

l
~oanCle noastre a fo<;t in tele ce se vor face şi după conven- lor de acasă'" mai ..: 

11! 1]6,) k'l" ' W t ţ' .. ~ t . 1IIr..!.-
, , . . I omelrL Itlile ce se Vor incheia urmează ca ~ pre en lOŞl Juca orI r: 

t efectuate 1970 de sboruri, să se deschid'i noui ;i importante .BUCUREŞTI. - Mecanicul !IIIII iii 
lai de kilometri p'lrl'urşi linii internationale. din aviaţie Stănescu Anghel ~ 250 ...: 

N~~79(:,., în care ~u fost trans· Traficul intern se va desvolta pe dela flotila de luptă şi bom- ~ eULe i ttt 
' ' ,l,::! pasagerI şi 14 6;',7 kg' - : i . d ~ 

Cl.Dcase' , • , f!celaş schelet ca şi fn anul trecut. bardament, care n Ziua e ;"'l1lI lJ!f 
" meOl au fost trans- I 1. . . ă !..a ~. 

~rrr4 kg, poştă şi 2.'1.350 kp,,1 Sfo:,tările pe care le fac condll- 110 Februane, timp!e ~o~ ;: puteţi intra In joc la Clasa Il'a, Ji': 
ijl!~ C~stea toate in 5406 ore de: cătorll soc. L"A,R.E.S, ca compe-' ore, a' reparat a Onu lD ;""qj oereţi prospecte la CoIecturi ..: 
liol () v,ite1.ă mijlocie d~ 217 i tentă. ne dau siguranta că şi allul plin sbor, pentru destoinicia i4 ~ 
u~~~, ŞI Cu o regularitate de I acesta - incepând chiar dela 17 şi sângele rece şi devotamen ~ L t - d St t ~ 
ill IN I Aprilie - ca şi in anii trecuti, pu- tul de care il dat dovadă, a .. O e rJ a . e a ~ 
f&lţnBOGAT PROGRAM DE I bllcul românesc va Întrebuinţa pc o" fost citat pe ordin de zi pe i4L.... ~ 
'~unVITATEPE 1939 scară cât mai intinsă, ca mijloc de I intreaga aeronautică.. #9.::«y.y.:Y.Yy'y'y'''-'~fl "-Y.Y.~Y.JI!Y.Y.Y.~~ 

, t,unatCle rezulta,te ob~inllte deplasare' rapidă şi sigură - a",'o- _ 

reeut c' • 1 • a 
" U Increderea publi- nu. , şuncă fi nă a la CZmOH 
I;gali. cu o securitate şij~~~1 as I Praga, cârnati de Ha -

!li~ e perfect li, soc, L,A.R.E,S, I Vicontele' Alain du Parc aj , . '" casa, carne de miel ,O 
~Jl f pe anul in eurs un fo.r- fost numit ministru ai BeI- ! ~ 
l,~,hl~rograrn de acti'fÎlate, Igiei la Bucureşti, in locul ba r • cu preţ mic numai 
""1 "" '''''' in',m'~Dn.!lronului Guillaume, decedat. ! , la Str. "e(laDn No. S. 

---

• 

'. .' 
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JERULUkI p GI STR TARĂ ŞI REGE . I CREDINTĂ ŞI MUNCĂ PENTRU 
.~~~~~~ 

~OQ , .•. 

pentru "StroJil Torli" Norl!1e ~e colaborare _I~t 
~ A creiat lin regim nou, de ",iată 

In marca opera de refacere al_ .'t "C' i x ·i sufletească. A . , . , b' san.l oasa, IZ c.. Ş 
)wamuiui ŞI a \arll, pnn ° _ u~a iI,suflat un ideal nou, care impune 
îulrumare a tineretului, .- "StraJ~ tfmărului, la orice vârstă, obligaţii 
'Fn·ji" so!ieilă concursul precum ~l! .' ilt ' e ce trebuiesc !m-

institutIIle de D re gat I r 
... a poporului român 

, . . cl,reSpUI\7., 0.11' , 
sfaturile bU,ne ale tutllr~r romtllu- \ pEnite cu conştiintă şi cu jertfă, lncă din primul Gn al în/clp/lli-. tîrii Premi/itar~, ., cc:nluc/'drii armoniu fntr~ 
lor ~l rOJllallcdor nOllstlC. I ÎI: urmărirea scopului suprem de tii slrăjeriei, s'a pus chestillltea \ lkcaslă dopadă de pneieme şi tiile aceluiaşi Stat, -

sl'l'vire, prin credin\ă şi muncă, a colaborării fn/re numita admlra-: /f"gălurd intre imtitutiile creiale tll r/aş timp ci! au Î/l(tltl 

Hegclui şi Ţării. A format, in srăr- bilă organizatie şi loale. ceic/altl' I pl'ntru ridicarea 1lI'amll!~ri, 1111 mal. eri scump al Marelui " 
şit, o disciplină na\ională a tinere- insii/tl/iuni, cari aveau ca plllcl edu are nevoe de comentarII. Iv~ran, - care doreşte .w 
tului. cnlia copiilor noştri şi rdican~a 1 Cei palrtl ~istinşi semna/ari au \ d~ri ~â~. mai fmbe~şl1gute. 

lntregind admirabil opera de e- popula/ei dela s.ate. ,ară/at că pricep adâncul tâlc aii rrdlcam poporulUI roman I 

(lI·ca\ie a copilului pe care o in- Aslfel au fost linii cari s'ar! În- &f'H'~t"'{MMMM,efMMMM,efM,e~eeeMrl 
deplincşte familia, asigurfmd o fo- trebat de .exe~ph~, - ~~~, ce mă, NOR MEa 
lesitoare petrecere a ceasurilor li- s/lrd trebUIe "StraJa '[ă1"lI să con- r pl 
bere" dar trezmd şi toate ini\iati- lucreze cu Ministcml Ed!lcoliei NfJ de colaborare stabilite intre Minis \('rul Educaţiei Naţionale, I 

Yl'le de muncă şi de creatie şi ţiorwle. Deşi Cti/orul Slrăjeriei, - 'fării, Sel'viciul Social şi 1 Tl'gătirea Premilitară sti 
loale răspunderile într'un cadru M. S, Regele, - prin numeroast' C O M UNI C A '1 st 
d/· activitate corespunzător 1ied'irei cuvdn/ăl'i fi definit in mod lim- La Întrunirea care a avut loc la Sfatul diminului, din rIIe 
Y;ir~te, - "Straja. Ţării" răspunde perle scopal mişcărei celei noi, - i Straja Ţării in ziua de IJ ~f artie parle- de drept comandat' deal 

U1,el memn superioare. mai craII rI11ii Ilel!w11crt/i ce se la. c, la care au participat cond!l- jer şi cel premilitar, va Il ti 

Intr'o vreme de puternicămani- temeau de a anunta fncălc(lri. in- cMOI:i'i celor patru instilu~ii. '. lut. 
feslare a tuturor virtuţilor care ca-I ire atributiile diferitelor insti/u- I Ministerul Educatiei Naţionale, dahtatea de convie~uire, con: 
n:clerizează şi disting popoarele 'ci! ţirmi, Straja Ţării, Serviciul Social, Pre zare a in"entarului ~I d, cât 
vilizatc, într' o vreme de afirm'lI"c ."cl'sle îngrijorări nu era.u rrlte~ gătirea Premililari'i. de comun 11,- nare şi reciproc al a~tiw ,.i/( 
a Icgitimelor orgol~i naţio.nale, pri.n meiat~,. de.oar~ce ~i. stnlje~Ia, ca Şl cord s'a slabilit următoarele: ! 6, In localită!ii unde eIi. pe 
acI lUnea de organizare ŞI cduca\1C Jlremrllfiirw, Serv!cml SOClUl, - a- 1 Fdllcatia lÎlleretullli până la ş' A " ă . linia 

• ' ,.., \ < I rca~I, c mlUu cu tur. 
~trăJ('reas('ă ţara noastră îşI pregă. !I('uu o geneza comună, -- rzvorul!! v~hsla de 18 ani pentru băeţi, 21 lin 

"1 d l' - - ' , , (' fi 1 I 1 1 '/ I . cuta intreg programul 'it' D. TEOFIC SI DOROVICI ,teşte gencralll e .. e Ila care sa-I ,din ,Uwlea, ŞI ."u e [l tI)[ li tii no-, afli pentru fete, aşa cum prevede, " . , . (ŞI 
Comanda ttlul StrClja TdrU; a~igure viitorul. "Straja Ţării" este slru Srweran, - deci se 'pateau Ilepca Străjii Tării, se va face prin ducape fiZIcă prrn aceslf 

Astfel glăs'uieşte un comunicat '0 instituţie utilă .. ,Straja Ţării estc armoniza in aceiaşi d!rectwă de' mijloace armonioase de către şcoa- z:lliuni subordona le Str 

dat recent de comandamentul. in- o institutie apl'eciată, astăzi la ini- redresare a' neamului şi Ţării. .! Iă şi Straja 'fării. ' p:istrându-le caracterul 
stituţici. Hăspunsul tuturor carora m,l tuturor. Penlru a se pune in mod det!-! Nici o :elită orgauiza\ie sali i1'lsti-' deoarece activi taI 1 

I . d 'f b I . I b •. l' . . ea or 
li se adresează acest ape cuprln e Fie sigur comandamc:ltul "Siră- n' IV au e ImCI co a aran S Nm- h tie nu-şi poate extinde .. utorita-' t d'" ~ . 

, ' . . " .. ", ti'" ,1' , ra lţle ~I este pre"!'Izut, 
a"lgurarea necondIţIOnată d\ in on Jil Ţăru" de concursul, sfatUl"lle se Ş! preCIse, - a aLlu oc IH zwa : tea asupra lui. 1 .. 

• t . l' 1- 'a(lr" b . ... 1 1 d' 6 Marlt'e a c la Sira/'a ŢărI'!'" I ~ . " I . lele rcspccllve. ce va 111 repnn( C, 111 mare C (. " une ŞI lot sprlJlllU, pe care e a- •. ".". I 2. Serbarile m",rl l1"t~ona e :,1' I 

de îndrumare şi actiunea ce ~i es- I cordă ncprccupeţit natiunea intrea o fnlrunire a conducă/orilor ce/or' 1'01' organiza sub egida autorităţi- i i. Legătura de eoiabon.· mal 
te destin~t,. - "Str~ja Ţării" va: ţ;:"l ins~itu\lei mărete" ce s~ poate patru ins~il~tii de educ~ti! şi ,a- , lor locale. cari reprezintă gilvernul. Iluiază Între organele de, şi 
av~a înt~ ~lut?r .natl~n~ay întreagă. i mândri d:lpă abl~ câţiva am de. ac-I nume: Mr~ls.terlll,. Educa,ll~1 Nat!~- Pentru buna 101' reuşită vor cola,' şi ('omand9:mentcJe respl uri 

}',ste o instituţie tanara. întcme- i t\·talea ca a sădIt in sufletul tine- 11tc.!c, Straja Ţăru, Sf'rmctul SOCial b(lra toate instituliile cu elementele I " ă t . d' '. 1-( 
, • v' • 1 / Vi' .. '/' c,ue p s ran U-ŞI comp 
Iată de Suveran, ŞI raspunde unor retului indemnul cel bun de culti- . ŞI nspec ora/ul prf"ga Iru prenH [- 101" proprii, Şcoala şi Straja Ţării; r .. , 

. ă" . 1 . . I I "1 l' ' t p{·ndenţă. Deceslt \1 naţlOna e ŞI socla e a- I,'are a tuturor virtuţi or mora e ŞI are:. v • • : le \'or organiza cu tineretul de I '" ,u-
dânc. simţite, pe care El cel dintâi la o\elit braţele tinere la muncă! A.IC!, - desbalându-sc chesll/mrle şcoală pl'imară şi secliudal'ă, pre- I 8, :\I~rnbrn corpUlUI (!It sar 
le-a inţeles. rodnică,. într'o disciplină şi însufle u.nei laborioase legelturi s'au stabi-, cum şi cu toli ceilalli tineri până jh:cl'ează În străjerie vor CI 

A grupat peste trei milioane de I ţi 1'(. a muncii, care inobilează scum /lI, in. reZllm~t, următoarele: .. tIa 18 resp. 21 ani, 18 ani, contOI'1n la celelalte insti1uţii in: c~ 
străjeri, - intreg tineretul şcolar., pa noastră ţară. 1 SlraJa. Ţăru, - va auea fn g/"l)a ~ kgii sale speci-ale, iar Serviciul bel', dar prinCIpala 101' r Im 
eee~~~~ sa, ca Ş! pdnif acum fndrumarea Social cu elementele mature cari i ~" . u ( 

t' ti' â - 1 d t d "8' . '.. ('~te straJena, al cărei t, : mere u UI p na a v rs a e ~ j les de sub îngrijIrea c~lorlalte insti l' ,Z( Slrillcrll se feOanil pmlru ani (pentru Mcli) 21 ani pent~u, tuţiuni. l1:tegrat aproape în int,t J 

~ fet~, ~ perfrctâlldu-s.e educaţla I Serbările obişnuite se organizea- şcoală. ! Pa1rlarhul Dom8nlcl: prin mll.'oace .ar.monroase de ciftre I ză separat de fiecare instituţie in I 9. La diferitele reuniu' C 

i şcoală ŞI strdJerle, I cllrlrul ei, fără amestec reciproc. I că' .. d t .·t' • ~ 
, • . 'La '1 1) ~. '1 I ' ,orll e pe CI I onu It In lalea care a cuprms norodul Cristea a fost membru al Consiliul \ marr e ser ari na(lOna 1.' vor Serbări comune se vor putea da I '. im 

â 'Iă d' . I d I d S ". Ţ y ., . I b t t . t't t "1 I la recIproc ŞI vor rău! •. rom nesc s a a turat 1Il prIma I c n rumare al "trăJlI arII", - co a ora oa e ms .!. 1.1 1/ e c.u. e ~- m'mai după o prealab:Iă îllţelegere, y . 'ne 
clipă a v~slei du~eroase .. ~i tineretul I contribuind' cu sfatul şi .e~pe~ien\~ mentele l~r propr~!. P:eml.l.rtărl~ la. tuturor organiza\iilor' respective i lease~ ylegăturI. de col, i ,\ 
incadrat III "StraJa Ţăru. _ la bunul mers al acesteI mslllu~ll. va orgamza serbăn cu Imer!! cari' ŞI tn deplină colaborarf'. ' nWlUlcn. J 

. Econl, 'sfâşietor al clopotel.or ~ I~, colabo~at c~ p.ana sa la ~U~liCl- trec de 18 ani, etc. , . I Straja Ţării a stabiiit anterior, II 10. Elevii premilitari, S, 
vlbrat mtens h1 sufletele stră)ereştJ ! ţulc străJereştl, ŞI a fost nelipSit de ,De c~~un ~cord cu M!n~sterUII' de comun acord cu Ministerul Erlu, I ail implinit n! ani in ŞI" ace 

dela micii copiiI adăpostiţi in la sărbătoritle străjereşti, - cău~' Educaţiei NatIOnale, - "Stra/a 'fă- catiei Nationale, ca toate serbările Ici' .' " " Ar 
. â .. il d .., I .... t b'I"t t t .1.d ./! . fIle teOletlce SI practl" 

şcohle rurale p nă la comandantII tetn sl aduc! lummă ŞI vOie bună rll - a s. a !, Ca 011, esei [) rt e ,şcolare s/l fie organizate în cadrul .. .. să 

maturi ce îşi dau seama de pier- cu nimbul argintiu al capului de şt:ol~re. ~iJ fie organizate in cadrul l' străjeriei. \ ga\n ~~I'ăJel'eşh in t~t 
derea grea şi' locul gol lăsat in ur- sfânt zugrăvit in icoane. . \striJ)erlel. 3. Comandan:ii străjeri nu vor' tămAnll, afară de ,Joia. 
mă de regretatul Patriarh, Cu multă mândrie Marele Chi- Comandanti~ străjeri .v~r limita! mai executa anchete sociale cu' ză, dind SI' execută imr ilJ: 

Le vine străjerilor să se obişnu- I riarh, purta pe eroi cUI său piept anchetele S?i;lUle n~mQl I~ radl'ul, străjerii, decât in scoP' educativ d\\oltia premilitllră, elll 

iască cu ideia că deacum nu vor cea mai Inaltă decoraţie străjerea- pl'ogramulU! educatIV stră]eresc. In pedagogic. Ei rlim;}n personal da· li' . t~ 't 
d i "1 1 f' x SI' . Ia Iei de acti e ti' , nlfQrma pentl"\! el mai ve ea n mlJ ocul or Igura se .. , pe care uveranu 1-0 oferi se, P nu 9 nera un pen ru ton a urmări realilă\ile soeir.le !, .' , I 

de apostol a hlân~ului păstor s~fle- printre primii dis.Unşi, drep,t râs- ridicare~ salel~r, ~tabilit ,de ~ervi- i prin inf.orma\ii, prin vizite social~ lereas~ă • avall~ "Ia br:, b( 
tese, I.P.S.S. Patnarhul dr. Miron plată a colabor~ru sale preţIOase. clUl SOClUl, u?r~ătlle str?/ereşl/. vor i in localitate, in familii, în spl'cjal bur.delola cu mSlgna p, ~ă 
Cristea, cu care se invăţaseră atât Pentru tineretul străjerit, Inaltul cOlab?ra potriVit vârsiel, n~mQl d:,. Ia acele cu lineret, penlru a fi in I 11. EcleYă străjeri. a' /Il, 

de mult, Prelat va rămâne un exemplu viII pă dl:ectvele dat~ .de Str~la Ţăru - măsură să apHce programul edu- vedel'e vârsta lor 'ii far . 
Cine cunoaşte istoria străjeriei, de viaţă românească şi creştineas- fp umre cu Serlllcmi Social. , \ cativ străj('resc in rh'plină eunoştin, I h' ă - "" f' 

, M b" l' d'd' . I UH" S t'Xl'cute progr3,'· r 
ştie deSigur ce mult entuzia<;m a că, păstrându-i veneratul chip tn em ru corpu W I actlc cari ţii de cauzA. _. ' , .' ' 
pus Patriarhul Ţării, pentru noua I pioasă amintire. adiveazd şi in c~lelalte instituţimli I 4. Progl-amul social, alâl cAt <;e! programul ~trăJerrsc, p" ,~, 
mişcare, 'cât de mare sprijin a :ost I Ilustra personalitate a Bis~rici~ n~ vor pierde din vedere ca prin- i poat~ face cu străjerii ca o jniţie- tre~uin~ati .. sub nici O re a~ 
Inaltul Prelat pentru oastea alba a I I'oastre a trecut in panteonul figuri c~pala !o~ preocupare es~e şcoalo I re ŞJ pregătire pentru activitatea te mstlt.utu, decât dt' [ 
tineretului nostru,' lor eroice, - tn lumea de legendă Ş' strl1!,erla. ... .' . I de ~ai târziu, se aplică de Straja: Edura!iei Nationale ~i i~ 

Dela primele inceputuri ale "Oti- 1l'(\mânească, de tmde numele lui va Elev!! prem!l!tarl . dm şC?llle se~ Î Ţărll prin elementele sale. aşa rÎl. i 
ciului de educatie a tineretului ro-,' creşte prin veacuri tot mai mare, cundare teoretIce ŞI practice, 'JOr cum pre"ede art 9 din legea Str~ 1: . . ", s 
mân" - Capul bisericii noastre or- pe măsur.ă ce România va deveni l' avea oblgatii străjereşti, olal'(l de '" ŢX .. ' . !'I- 12, roate aceste pun,., jL 

I J . d '" '>1 â d 1·)11 .. rll. d 1 ' f' t t tul rrţeBf. todoxe inţelegându-i valoarea edu-' tot mai glorioasli. . OIa upu amlaZu C n exeClI d !It- \ u UJ vor I n o . 
cativă şi însemnătatea pentru vii- Odată cu doliul ţării, străjerii au '1 sil'uctia pumili/ară.. In planul general de acţiune organele de pe teriton'· In 

tor, a fost cu toa111. inima un Însu- coborît şi ei doliul ]a catarg, ple- Toate punctele acordului pe ca- pentru ridicarea 10,~aliIăţii, slahiHt' tutiBor de mai sus. sprUc.'1 

fleţit sprijinitor şi un îndrumător c1l.ndu-şi in tăcere capetele intris- re le-am a:iJf~t tn mod foarte su- \de Serviciul Social, unitătile stră.- I ter. ajunge la o de sări Ur 
statornic in problemele creştineşti late. j mar, vor fi rIguros. respectate fle jeresti in limita timpului şi po- 1.. , .' 1 b; e, 
şi naţionale. , I In sunetul de jale al tuturor bi- lorganele da pe teritoriu ale ins.ti-! t " 't '" t', 1 b ' \ me ŞI ~ememldi C

O
,9,',,' . .' .. I J IVI vars <'1, 'i or co a ora numai M" t ] Ed ~tICI· .. r 

Ca fin de ţărani ardeleni _ cu- \ sericilor româneşti, in cântece de t'ltl/ml/or de mal S'IS, spre a .se " llllS eru ue", 
. '.. 1· ...... . I . I d - d' 'tă 1 după dlrectIvele date ae Straja Ţii- Npn, Ilo 

noscând starea mizerii a copnlor I preoţi, - străJeru ţăru, dm sate ŞI pu e~ al~mge ~. o eSIW!ş1 ar-... . . (ss) P. A (li 

• dela sate,. - s'a bucurat cel dintlli j oraşe, - ingenunchiază cu evlavie. mame ŞI. temelmcii colaborau. I rn, !ntocmlte de acord cu ServiCIUl p. Preşed, serVidU1:/g 
c!ind M. S. Regele, Marele Străjer, 'Irugându-se pentru veşnica odihnă Comu1tlcatlll a fOs.t semnat de: i SOCial. { Ce 
a inceput acţiunea de ridicare a ţă- a aceluia care le-a f~st mare pro-l ministerul Edu~atiei Nationale d-' I 5. In clminul cultural, sectorul (8S) Dr. G. ~: /Il, 

rănimii. tncep{nd cu tineretul ro· tector duhovnicesc. -, a ac.eluia ca- l' ~.~of. p' .. Andrei; C~manda~tul St:~ I d{' muncă pentru copii, tineri şi . Comandantul StrM.~~ 
mân care avea s1l. aprindă facla re a fost marele natlOnahst arde- JII Tăru, d-' Teolll G. SldoroVlcl I d l .. din' ' 1" (es) TEOf'II GH SIlit'. ,. .' ,... B t d' a o escell,l ca e SarClDQ $('0 li, Q'" "ŞI 
redeşteptării naţionale. lean şi Patriarh al Româmel, - I ŞI d·1 dr. G. anu, pen ru preşe In \ ....,' iriÎ 

Din primul an al tnfiinţăI'jj stră- . dr. Miron Cristea, 1 lele Serviciului Social şi d-I gene- StrăJII Tăru şi Pregătirii Prernili- Inspectorul Prcgăt dl 

jeriei, _ I.P.S.S. Patriarhul Miro~ I Fie·i memoria .. e~nidi! I r(1I Skerely, - inspectorul Prtgl1- tare. (ss) General S 
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