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reeolt d- t VJctoJ'la trupelor romdneşt. e ID S epa Comunioatul comanda-l au pălruns !n dupa ilmlilza ziasm trupele româno~ger-
fostei linii Madinot ment~llui de c~pete.?ie al .ar- zilei în .ora~~ simult~n, din mane. 

... mateI tomume;l. ca, in ZlUa toate dIreetllIe. Hpzlstenţele Epocala victorie a trupelor 
~erli~t 7: - (UTA). Tăl.'anii iltei acţiuni ~fective (~~ ajyto: I de 16 Oct?mvri11941, trup('-I din. ?dessa. sunt in curs ~e r,omaneşti, a fo~t anuntat~ 
;e~uaţl dm zona moartă a, rare de marI proporţu, ~I aSI .le armateI a. 4-,. de sub co~ J '!o'lm,i.ue prm lupt~ de stJ a- la postul de radIo BucureştI, 
uÎei Maginot şi refugiati în ; duei activităţi agricol~, s'a "manda generaf-Ilui de corp I da. hle~entele raplele se gă· I Ia 16 tT!. o~'ele 19 de cătr~ d . 
. 'ui FI'antei după t:um se ,lucrat hectar cu hectar .. i in d tă 1 r'ib" t seSc inca dt>la orele 16 in por prof. MIhaI Antonescu, Vlce~ 
'9" , I ~''(. carma aC'{lCl, au rup " IO·I" I 1 It' ~ 'd' l' . 1 '1 s'au reintors la locu.rne I acest chip anul acesta a. tost '. .,' . ~ i [lI t <.~sa. unele re( \lC U 1·: pI'e~e Jl1te e ŞI preşedmte e 
D.' •• '1·' ~ ultIma POZltlC 'de rezIstenta. mI' z' t t " t' . d' t' I '1" d oJ'Igmă, acum un an.: realIzată o bună recoltă. Pe~.. ' , ,', ) e e ~ e ,1S ~n e so~)e leo. I il .-l~et;lm a conSl mim e 
I . ărmuriţi şi neputindo~i! ste 100 de legătoare sistf'ma~ I lllaffilcă ce apăl a Odessa ŞI· 1 opulaţla prImeşte cu entu- mlllJştrl. 
Oi itau la ierburile şi hl.lr~l~ tice de· snopi au fost intre~ : .......... 1 ........ see ............ ' ........................................ . 

['lacari năpădiseră ca în· buinţate pentru strângerpa PânnăriJorjj Munc,-; ~'aIJ"onale 
1 savană afriMnă imensul recoltei de cereale. procedeu ~ J ~ 

Il! tiU ce însumează 130.000 neobişnuit până în }Jl'flZent Imperativul Muncii este maţ! să conducă şi acei hără- ministru Dr. C. Dănules~u, a 
şi crescuseră la voia în- de tăranii alsacieni. Astfel un capitol despre care am zil! eforturilor istovitoare ale' adus sănătoase şi româneşti 

10 plării in intervalul unui imaginea policromată şi eu mai scris cândva şi desigur Rluncii executive. imb!lnătăţ ri. în ceiace prlve-
de război, pe roditoarele totul neobişnuită a str'âug€rii cel mai de seamă din ceiace Ei sunt o primejdie fiind- şte domeniul muncii naţio· 

j~ogoare. Fără instrumente acestei recolte, la care s'au num.im ORDINEA MORALA' că pot învălui judecata şi nale şi viaţa social politica a 
'('ole, fără vite, îngrăşă- intreb}.lintat tractoare, legă- a lucrurilor. '. astfel să provoace o abatere mllncitorimU. 

~n te şi seminţe, ace!3ti ţă- toare de snopuri, div€I'HC ma~ i Şi nu este vorba de aplica· in balansa cumpăna drep- Şi fiindcă rămăşiţele de
, f;>rau .. în situaţia să JlU I şini Hgricole, coase !;'i lI111TIP-·· rea bd .. in " domeniul indu-! lăţit indeosebi in luarea de m.ocrafiei, slugoii afac.erJsmu 
.lă să-şi lucreze di n HOU roase atelaje, a constituit un . strial unde nesfârşitele co-j hotărârI cari pot să strice Ş1 iu. iuuaic şi ai cepitalismu

:e lal'ele lor şi să-~i câşUge eveniment epocal. Recolta ~ Ioane ar avea să muncească; ,autorităţii morale a conducă- lui exploata tor liberalisto
c~tenta. Atunci Eug-ler este excelentă. Fiinc1·~ă nu I ci este vorba de unele tări- II torilor şi dragostei de muncă mascn, se interpun cu jncă
r sUn, C'onducătoJ'ul Ace~ sunt suficiente hamba,rele ră muri unde sunt aUtea de s. c('Jo!' harnici. J;lăţinare în calea 3xec11tării 
=- ţ(~raui, s'a adresat în nu~ mase după distrug-erile sufe~ făcut, dar Hpseşte râvna crea In (!p:1iniUv vatămă însU- jn1egrale a nouilor pdndpii 

e obştei sale armatei ger- rite din cauz.a războÎ'llui, toara a muncii. tuţlilor înşlşi, fie ele puhl.,'f;e do: mat multă justitie socială 
e, spre a fi ajutati. Fără pentru stângerea acestei l't>~ Ca să rămânem la unele sau p<Jrticulare. În domeni.ul naţional-social 
un preget, , armata ger- colte a trebuit să se constru- instituţii publice şi particu- El sunt servil, cu ş1ra s-n!- al muncii, - am decis o 
ă le·a pus la dispoziţie ~ iască peste 100 de mari jIare. trebue să mărturis'm tă nărJi de cauciuc. ai răm,l~l .. &nthetă amănnn11tă de de

~l aje, trac\pare şi tot felul "magazii şi hambare de cerea' sunt incă unU slujitori ai lor, ţelor "binefa,eerilor" dem!)r!t! mascare. 
~. u8~ellsile, şi .concomitent le pe teritoriu fostului teatru cari ~~ se lasă pătrunşi n.e tiee; înc.hinăto~i .;:â~eeorlată Şi ca să nu ni-se obiecteJ:8 
~ egnmea agrIcolă Baden! ~ princIpIUl sfânt al muncii ai af8cerlsmuiui şpertar fn~ n~ci lin fel de porniTe, vom 

procurat maşinile nece~: de luptă. Recolta de gran tre~ naţionale, de simtământul trodus de spiritul ;udaic, şi desch!de anchetele chittr cu 
,1 ,uneltele, 81"mintele şi ierată s'a arătatexcelcntă şi l' datoriei; ci dimpotrivă cons!· altădată ai capitalismului intrP.J:r1nrteI'n~ zise ramA-
I ăşămintea. Datorită ace· fără precedent. deră aceste lucruri drept a- 8xploatator introdus de libe- neşti. Şi credem că anumiti 

i o ............... ~ ........................ ,tribute ale unor specii de vie_, ralismul mason. domn' de~a Uzin~!e .,AstraU 

(uitoare inferioare. _ .. Şi fHndcă in comportarea n'aţ"l. nlnl'e de obiectat. 

COMUNICAT n vezi forfo~nd In jurul Jor svocial-polHică ~ceşti~ flJ.f':' E t!m\'H! SUUNm. Că ! aIa-
celor m.arl, el1)ându-se fn I şeaza o propaganda anylof~la • - . .c 
sfetnici - de foarte multe şi filocnmnnis{ ă, e timpul 8U- ! ct'rl!'mul de nuanţă jldovea-

j
Farniliile şi .camal'aZii Of.jţel'ilOr, subofiţerilor şi os~ flri nedorlţi şi arareori ne-I prem să tie dem86cati! '. Bcă şt capHnllsmtll exploata-

Of căzuti pentru PAtrie şi Cruce, sunt rugaţi să tri- luaţi in seamă - gudurân- I .. .. it : 'crr ne s'leşte să le impunem 
pe adresa Marelui Stat Major, Secţia propagalldă du-se, Unguşind şi insl- I Ministeru.l Muncii, prin di- ,oprerştea Ciceroneană: 

'm ul III), fotografiile seu mpilor lor morti, împreună I nuând; interpunându-se cu I reetivele române·stI-naţiona- 1. QUO USQUE TANDEM1" 
li ate asupra vietilor, precum şi ziua şi k>cul in care ! neobrălzată şi prlmejdioftsă I~ste ale luptătorulni nationa .) 

ar dăruit viaţa pentru gloria neamului. 1 perseverenţă intre cel eba- llist din generatia 1922, dl I COBIOLAN BARBAT 
~bDt AW 2 &2 _ Z 2 2& 

r _IRA·· COL·UL ARMELOR UOASTR·E tăr~l~l care s'ar fi crezut [nac- t~ .lupte, ,se tntâl~en~ă ~:ă sdro~ dau! lEi care bolşevlcc au fost Gstfcl 
I ~ 1'1 ceslhd. i b1ţl da ŞL ;fllunel, prlll vOHl\a IIntl l :;CO:'S~ din luptă. Celdalte, in goa~ 
i
SI

J
' ,. T 7- j t 1 b 1 1~ Primii ostaşi se rid'că acum pe! Zeu tutelar sau a vreunei Zdţe pro- na lor dezord-onată, se ,c;rălwsc . să 

ODn..Ur cucerJ e a o ODe U .. cazematele descoperite ... Alţii ii a- I tectoare, din elil"r răllil~ ior ~e ri- fugă din inlpresur.area mortii, 
~ ;ll'ăbatem puţ"n ,,~ceastă noap- I va trebui curând să aNte turn o~e. '; jung din urmă şi vin mereu! Se dă dilC{\u totdeauna alte puteri... Aşa: ne' Ostaşii noştri au coborill f,cum 
I . febră, de mari elanurl mai! lui, într'o luptă unică, se striwşte cI i acum lupta hot1îrâtoare şi 5n focul ,1 apar astăzi "roii noştri ~"ari au depe ta'Deurile strivite. Privesc pe 
mU,1i de atâta palidă lună, care j însuşi de piepturile româneşt.'. I nimicitor se vor îngropa penlru ve- i spart cu piepturile, cu pumllii lor, ace)t i buinud prizonirri, fiare u· 
I d~cei dinlâiu paşi noi Românilor: In dreptul satului Volo~;kova, l:in- cie ,ntâ~ia monştri venIţi din s!t'pe-II o;durile bol~e\'icc, miEre, tdsle epave ale stl'pelor .. 
'e dincolo de apele Nis~rului. I gă Nistru, o unitate românca!>·~ă"3· le depărtate să ne prade părnârIllll: După o noapte p~lrecnlă în O PriH'''c prada făcută: O,,11'i le 
'u! luI cucerit laI Ba'iar3biei (Ta ştl'ptă . nurnărând ce.asurile... La Fireşte Nistrul a ,fost trecnt, I dihna at .. Ha de mel'Hată a unui bn sclipesc de victorie. 

ln spatele acestor } dmlrabile ona 4 din spre :t< uă, ,!lceştf hravi vor I primele cazemate s'au naruit şi Ho- de gJ;âu, ostaşii noştri au primit Cum se chiamă eroii (!~,'st!n? 
ero ri au desrohit cu jertfa lor trebui să treacă dincolo, vor face' mânii stăpânesc aCum şi celăblt contr,a atacul duşman. Vallli'i de ;\'am şti să-i numim! Num,~lc lor 

, C milioane de frati, cel dintAi pas al marilor eucerîri·1 mal al f1u,.iului. .. care de ·<lsaIt alt incer<:at sa ~p:1rqă wnt ale -tuturor ostaşl!or ... Dar dit:
reu lupta nu era incheiaU!>. Hiel1la ,dincolo de Basa,rab'a: Şi ;lo:-tplea I Dar lupta cea mai frumoasă, şi r!lndurUe noastre. Culcaţi la pă-. 1aţi-i dep"arle, pe dimpnrile fie foc, 

.~, întinsă pe a.tâta sălbatec: alunecă incet, şi 1', to.11ă, ,11bă de 1 poate miracolul însuşi al al'melor mânt, ostaşii lasa t::mcurile să Irca- unde ei îşi impart :lstăzi chiotlll ]01' 

, ti t, continuă, să-~î asvt\r1e ba- nourÎ. O lună trislă, înroşcşte IJl'ţin ! noastre, -abia a doua zi vom avea, că, in timp ce tllnurile~mii-cl1r bat de triumf. 
oţil de plumb şi de foc. cerulfLCesta, departe. In sgomol111 I să·l vedem impotrÎva cart-lor de li' • în plin. Dilr, ca şi când S"ll' fi obo-' S1U mai târz'u, dacă vet; Yl'ea, 

poi alţi, fraţi, mai umili pos. surd de obuze şi tunuri... I salt bolşevîce. Şi este aici glr:lria u- . sit de aşteptare, ostaşii din grâu se rnlillniti·i prin toate satrtor noastre, 
lea.! i u'taţi chiar, ne !lşfeprlll şi Toată noaptea aceasta, :Irtlleria.' nei brigăzi mixte de vânătflri de iridi·di vijt'lioşi. Jnconjudi tanrIJ1,'jl'! . Hilde tih'ani blHrilni yor pOYf'sli, 
101 .010 de Nistru, care el insuşi noastră n',a mllli contenit să bară I munte şi de pioneri, în acest sedor : Sar peste ele, Otelul gpme 8cum de ,cânctva, drumetilor, cum ,,':lU hă1U! 
,t d va ti fost niciodată ·adevăra- obiectivele duşmane, iar tirul ei se I din dreapta satului Koşlova. S,at I loviturile armelor şi ale gnnate--· _,corp la corp" cu fierul duşman, ŞI 
:i r ar! Românii priveau deţlsr- întâlneşte acum, cu urlC'lul fnehu- I depărtat ,anonim, Jocuri fără istorie lor nO,;"\stre. In câteva rlipe s'~u cum,'m scos, in vârful baiom~teî ZOl. 

hol ă-Î pe malul ,apei şi e acum nit al tunuriIor vrăjm'1se_ Apele 1- câtă glorie- se ridică astăzi stlbt desfăcut capacele grele, b"aiollt'tele d1ti păgflnî dn fundul carelor de 
. una din cefe mai glorioase tremură parcă sub, marele foc,.. 'orizontul lor - Koşlovn! iroll1ân~;~r sfredrlesc în ad:înc-, iar otel! 
·lin câte s'au dat. Prin ele vor trebui să lrea~ă 10-! Dar cum s'au bătut oamenii a-' granatele plouă. Prin ~pă:'~lI/'i1e Si veti pricepe atunci ,"11 în m;[1p~ -I _. 

sea Nistrulu', -cea dintfti Irel- I luşi primii ponlonleni. Un bac a şi reştioa? Cu ce ardoare cu ('e avtmt? mari, apa,· ochi fn~l'oliti, şi ~c ri. nea lor. e tot mfr9.coIl1l de vitejie 
I . , 

. ~ăvala oarelor de asalt, şi j: pornit şi un numit s'ar crede ei s'a Cine s'ar pricepe s'o spunll In cân~ 'did brllţcle sold~tijor hohn'lcl cMi al unui neam pe care nimic IIlI l-a 
~ rp la COI'p" În sfârşit enl'e topit in v,aluri. Dor j,a·tll·l atingând tecele homerice YE'chii rroi shurau cer îndurfll'e si milă., şi se pre- biruit. 
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._-------------------------------------------------------~ 1 

§tanuii1a~u 
munil!stUQ dill 

COLŢUL LlTERA~~~ 

Cu ocazia cflccl'irfi Od{.~.~el, in intrcugu Ţară, s'au ofici,t/ s!ujbe 
religioase pcntru a P11'lir'lIlu ,Uo'puternlcului b:ruinta, 

Şi O1'(lŞlll lIo:\lI'U Îlll..imp in i i rn~ r,'(1 II /'1/11(1'1 romdHl~,tscă fn 
IlCt:H(l de ~ăj'"moal'e a 'ri,o,)[.tl"lIhi, 1,1/,,';( [rând Ctl Cn'u.:ÎIJsm la săr

bătoarea natiollală, (e COIlS/ (ue ('UC.'l'll'nl Odfssci, prin slră]JllJ1g'Tea 

for,t'fi{'!I/iUor /la/ş,·v ce, tiI? ('il.' r" trupele biruito(l/'C românc. 

C'l acc(lS'ă oc';zie ";'(1 ore'al in ziua de 17 al. Ia C'llerll'l(d [;11 

sl'/'lJlciu dlvill, celebrat de f,I' ,';? 1. P. S. S, dr. Magie1'll, Ep scopul 

AradulUI, asisLl fiind de un snbor de preoţi, 1(1 carI' (; u /IW/ purlc 

condflcălorii outor:Iătilor duile şi m' Iii, f'C, pc Ill,.u s!c1vi,.rfl (;~"i/'ri 

\"i.lCa! 

~ - D'l :\\11 \'ăzul d.1r ~:(,Hm iŞ i , , , I 
; "1"'" S:l \,ld c{tnd S~ umple V;lC;l şi \ 

: re unde! I 
I Nume nepotr! viE 

b - I - Ţi·ai i1'lIt n('II'!.~ta. nI o l'(.I'U 

1 iJ,!li ,:;l (!. ('. ellln le cI! Ilmd? 
1 

i .\l!/ld Bldudu, ;:is .\l'c/III! 
! 

Se ex.plică 

elinl' '.li llhit Lml) lwn'rll ("'li' I victorioase şi pomeni/'ea ('dor ["Iri 'j. '''11 jert/il lJ (lla jlelllnl "ra/l::area 
i ca să cunoşti toale l'OlTlaneh''] 
1, -- rroll~~·l~una (~HC2SC., p;lnă ~c 11}1- I IIc:'slri victorii. 

După selvie u[ d:vin, din '1" o ~jlonlană manifestare, pub:icul şi 1 brJd\ soţia mea, 
~,v,:lde ([;n, locali/a/e s'a l11C,)l"Hal şi a [Hw('urs - În {runle cu JnU- _ i 
zlcn milila"ă şi a "Asrrci' - ::I'(LUc Amdului P~llO(izate cu drapele i Ca j:J.decălo:rle 

romdnl', grrlnanp ŞI :/aUcnc, ! _ Inculpatll l,. 1.(1i făcuI pe v('(i-

... ~G.l ..... ft~:5<ll ••• ~ ••••••• ~ ••• IiiI ••• It •• 8 ............ ~ ! nul d-/(de vit(l: mai (,[ Cl'va de' 

; i I1d(joga l ? 
- Cred că ajUllgf'. d-/c jur/<'nl 0/'. .;.,1 CI ti. al i. lă Ii. geii'lDune,. 

D1. VI'. {jollbc;s, Min'stl'lll Pro- im':1 ,lliată l\lal'clui Reich. DUISc- Ca circ 
p:igandci, va it~all;,;ul'a în ziua de :;. n· o ;;: rie dl' Profesori Un;",'r-, Ce-a.i zice, bărinlc, d"ră ar 
~i.i Octomhrie, la Weimu, săptă- ~,:l~l~i au, l)r:mit. invitaţii ~ă conle-. scăp~, fiarcle din c\lş."ă şi lll':r 
mUIt:l dll'ţii, carc anul, [1(',·~ta stă l','!l\iezc III H.oman'lI. i mânca? I 
~ub molto "Curte şi s'lb:c", ,', ,~ ,., . _ A-,ş zice poftă bună şi mi-al' I'ă- \ 

111 .. It 1'i1; \'~ rsilJ ll'a din Stra"bllrg iŞi I'ea rău că n'am adus-o ~i pe SO;lCia 

Teatrul din Kiinig~bcrg, carc dc \"a incepe trilllrstrlli de ;nrnă in I mCa la reprezentaţie, 
ani de zile ol"g.mizează expoz[~li tO<lmna ;:o'.:I<;l\ cu f<lrultă\i de I 

~rl'sti~c, prezintă ~JtlUI 8l..'t~la pic- drept, filozof:e şi medicină. Ih,pă iCa iea{cu 
luri şi op('I'e plastice ale tinerilor \crm n:!rea lunăl'ilor de !,(,llo"ate, 
pictol'i din Pl'u,,',n Orient'llă, .• in ,lnul v itor lQ!2, se VOl' (ksehidc Vd rog două locl/r/, .J(ll' Il1W' I 

(r 111 fi loate ct'klaltc faclI!tăI1. cu reducere. 
Progl'amul ('(lnc,~rtdor din Ha- " .. "II - De ce cu reducere? 1 

nO'Ta:, anunţă p~ntru iarna \'iito~ll'e' In momC'ntul d(' faţă !'lln:'ron~['ză - 1'('n!l"Ilcă $0/'11 meCI ,:sle ,~lIfdd, , 
o sertr de 1ll8ri ('oncerte, dirijate în Oslo o <,xpozilie a căn;! grrma- aoşu cli t:a vede 11ll!nai, tiec' p('lItru I 
de l)crson~lîtă\i rceollosclIte, prin-' N" unde ~nnt cxpuse - peste 2HO" 1 IlZ :;.'1-, f"ali- o ndllcrl'e, I 

lre rari insă,i marele 'N, Furt- tXl'ITlphwt'. Conform hOIădrii Dlui I I 
w:"iaglrr cu Fil:rmonic:\ d'n Berlin. ].I:\l1'('):d GlItlrrer, colrrţ'a de 201)0: -l inteles 

.. * ... ''':~P\l'!ar(' V:l fi donaHi ţ(u\'ernulu i Profesorul explică că alimpl1tck I 
. Asoc'a~~a . D~cel:!il~r dit~ Gcrma- CO:'.\~('~iall, pentru dcs\'oitar('a re- lrcbul'~c acopl'ritc ca ";;1 IFI {';,dă 

I':a ~ ~;~,m t 1t1\,i\a\la din ~artc;l' !,:(\IOI' cu!tunle gernll1l0-nol'\'c- prafll.l ~i,lltc murdări în de. C~\ 
HOmalU'! de '30 face o eX<::lII'SlC în g:l'l({', • ~ă se eOll\'iugă dacă elevii au ÎI.\C 

"~9.e~"eI!$t:w~~~ ...... ft ...... ~ •• e.M.lles, inll'c,lbă pe unul: 

foii!ma iif~m~Gti H il loS1 
rt§Dlf~ta 

- Pop::sclIle, voi ac,l,ă. a(/)}1l'r:li 
:d' m('nte\c? 

- Da domnule proh's()!', ITI'·It'·' ' 

toţdcauna acoperă lapH,' " .' 1: 

= ~~ USCă c~~ bage l)iS':~~ holul' • 

El a ciizut ş'a lllccput să plfl11gă 
:';;i mama 'n brate blând l-a ridicat; 
S'au adunat şi alti copii in jUrll-i 
~i tot pe rând mişcati l-au mângâiat. 

~i eu treecam. Păg[mă bucurie 
Am resimtit ('ânct l-am văzut căzând 
~'am râs .sălbatic, fără îndurare. 
Când l-am văzut înfricoşat plângând. 

I-am spus: Alergi ne~liutor pe stradă, 
Te'mpiedicl, caz!, dar tot nu te-ai lovit, 
Dar plâng-i şi tipi, s'adl1Jlă. toată lumea, 
Te mângâi.e cu bJ':1ţ'll ingrozit. 

Dar mai tât'ziu, a vietii mână aspră 
Te va trânti Ol'bcşte la pământ. 
De vei strig~, tu vei striga zadarnic. 
);'n te rielifă nimeni tremurând . 

Tu vei c;',upa, dar lI:l numai cdatiL 
Cu m:i.iid înd~llgrr;te v: i Uiera, 
"Ui' trl'n~ toti nepăs;ît()l'i::;~il1t~" 
S'P.u chin1' re r:lni .j0s':hi.:(, .. ţi \01' Ui!ca. 

Acuma. te r:J;~'<l ~ilt li Dl'J!l1a 

C[H1U te dohnnr'n! virUi pumn ostil, 
Dar mâine te vr-i ridica tu singur, 
Drşi vei fi rămas ş'atunci copil. 

Verona 
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I N T O ~ N 1 T ~u 
Tu-mi eşi' palenu/ du Le tl /1 rio re,l t 'neret;! 
111/1(10 mca C((l sfân f(( CII :!im;tr:lil de S()'l/'C, 

(;w'ol şi plin de !)Ise În !1e':r~'l diminrtii 
Şi glr.-surl o cdnfare de do:pe aiini1!o:/'r. 

III llonpl('(1 la din păru'ţi flŞ' [HlnC (rlzo/l{emc 
lWmasc doar iti toamnă I'rJ!!m iil/Jl"' U nOl1sll'll: 
In ocll i Idi C('I lll'qrii (lşl 1';'5'1"'1 ]JOi'nH' 

Scrise ]>('/11/'1/ ti/l(, pl' ;:[11','(1 ('(',1 '·lhfl.~~,.ă ... 

Ţi-c SlIfll'ltll o {lolIl'e lmjol" d' ]J1':ndip"ră 
Pe care roua (t I/Jă a dr(!,q()~ I i Sf' Jia~(' 

Şi !/ll înger de, lumill''i in f )"1!l'C1 C! eli s~{IN;, 
O crcongă din ClllllUW logo/uei Il' {f(I:I;;/', 

• 

Al~x. s. 
D. d/', W. John scrie rn revista Hnrtl om sănătos, vi!nm:nn K (,<.11': 1 

gllrmulld "Augcwolldeie Cltem:c", produsă dc' b;:;cieriile intestin./le fll: ., . 

d~spre u:tumina K, arăldnd c~ me- flju/oml s('crctiunilor ,biFlJre: lJ!lcd i t.aută de lucru ! u.~~ .... ~_OC.'94iK!1l •• ,4H.~ •• '"Nt~I; ... ~:~~~.IIJ.~.t[HDO"~~MJ' 
dlclna modernă a reuşit sd palr!ln- dm cauza unor anuml 'e bol!, (lcca- I - La ce te pricepi; cc-ai plI'ea să 1 

dd en'gma ş: să descopere secre/ele stă sCI'reţiune biliară nu aj!1l19c in faci? ! 'FII ~ lod , ~ ~"i!I. ~-i:!i ~ 
acestei uilamine alât de imporlanle, intestin!?, se constată :mcdlal lipsa: - Dacii-mI daţI ceva cOHiac bUll, ,~t.~,~~"DI'1 ~s. 
În terapeutica hrmoraglei şi hl'mo', vitamln"i K În organism, eee'l-::e du- 1 nişle ti!Jilrl ŞI lin zi'!r, slând in- I -
f hd . • tsrii:::i JIU l"unai C(l ~I' CIl-! ce la hcmofdie,. bolnavii fiind pre-: fr'ull fololiu comod aş putea siî am I Pentru o mai eficace valo- l'umb, din care se poa 
l10Qşte până În cele mai miCI (,mi'l- di<pw;i la hrmaragii rrpelale şi, grijă C{l focul să nu se s'ingi'i.! rificare a rero1t('i de porumb, b1'iea untdelemn de cra 
mmnle compozitIa chimicll. f1 vifa-, "htlllden,'c. ACl'asti'l prC?·t'spozitie (J- i Bulgaria a instalat cu mr:.- hună CR litatc. Turtele de 
11~!'!(,! }{, dar ca, po(l!e fi obtinllld tllm poate fI vindecată In cdteva i ~et~e>:w"CnHHt.M8e ••••••• Şllll germane câteva fabrici rumb l:onstituirsc un 
ŞI pe Cllle sin/elrcă. I ~il~ prin injr'ctar,>a vilamfnel K,' cu obtinerea. ulltdrlcmnul111 'lent nutreţ pentru vite. 
După cum se ştie vltam//1a K fn-i A..fnl'('i. de aceasta uitamina K a că-, .cupla contra din porumb. In aceste fa-: surplusul . de r(>('o1tă de 

deplilleşLe un serviciu de CO!)(lt'Ş!- 1 pătat o deosebiM impol'lanţd mai i tuberculO.:elbrici, din porumb se obtine; rumb, dacă nu-l 
toare tmporta~td în orglln!smul 0-: aks la operatIi, pen/rucil. nu1t'lmwr; În Re1.clj 81% făină, 12D/O gf'rmeni,. Bulgaria poate obţine 
menesc, ea fimd acela, .-:are "".c/1e-1 ei se poale rmpiedeca micp1':rrea ~ " ,_ ~. 5°/0 tărâtă şi 2% rămft~ite. tone mălaiu, 1 milo h' 
menfooză cont/nul IIi de rJrolllr,)m-1 '" ;. I Sub prcşl?E'njl~ dll~llll, c~ntl, şe- Din 100 l<g porumb incoltit: litri de uutdelemll şi 
bin al sdngelu i, care la rdnd'll său I co1tt~nutu[Ul de por/homo.n ul S(Ill-! fuI săn~tăp R~~chulul S!l llllruntt se obţ.in 25 kg, ulei de po- : tone de turte. (RDV) 
este cel. mai important factor al, gelUI, care se lveşte loldcautln fn i la BerllO conslh?l pentru comb, a-, 

t t b 1 C 1 ••••••••••• a ••••• o ... Ct •••••• *.~., •• ~ coagllldrii sângelui. In org{flli,~mlll asemrn'?Q cazuri, (RDV) i erea Il ercu OZE'I. u U('Cst pr1 el 
,d, dr. Conti a arătat normele du-

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ...... 1· pă care se poate duce o luptă şi , -~-:::- _. _=- . '. _ . _ .. , mai intensivă 1mpotr;va acestei boU 
; , I~tât de răspândi te, Precizările şe-

o baterie germană Înainlt~Jză pe drumurife UCl'a/nei, (PK Ob. 

, , 
1 . ( 

i fului s!inătătii Reichului au lăsat să 
întrevadă că în momentul de fată 
comb3terea tuberculozei a luat o 
respectabilă desvoltare. dar este tle
voie de a urgentă dirijlre şi s'ste
matizare a el Intre altele va fi ne
voie ca fieoare ·caz de tuberculoză 
să fie imediat tratal In1.cest scop 
va trebui creiat un institut central 

J pentru combaterea tuberculozei În 

I ~propierea Berlinului şi V'.a trebu! 
. amenOljată o localitate climater'că. 

I ~D~ 
........................ 

Numai prin' IMPRUMU • 
TUL REINTREGIRII se poa
te reface ceeace barbaria a 
distrusl , '. 

La postul de comandă (lI IInui bata [ion german, comandantii fie 
panii primesc instructiuni pentru actiUI1Cla contra Peter<;hlll'~;ll 

sd 
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'UZSAY IOSIF miU!illlu de baloe b4rbntftiU S'A r1IJTA' ,nn S1r. (ieu. Derllielol 2 - la Nu fi 
~ - Vlzi1ati-J fdrd obliga/juni 'Mare asor1iment - Preturi modera~e . I..,-_ .... -..c_.,.o __ • __ . --------------.:---

DÎ§(OfSUI fObrtrulal JVRNJlC. DE RA~9_1U 
.~curSUI FiihrOT"lui 1'0-: In război, la momentul oror- Un erou: f4alorul Bălan Gheorghe 
rineri, 3 Octomvrie, a 1, tun, a Germaniei, împotriva . De trei zile DIvizia G"lIenlulu i . dcsmcticisc bine de vâlmăşagul lup- eontra-aLacuri - pleacă .mediat spre 
un puternic l'ăs'Jriet "i " sovietelor, precum s,'i faza .\' - . ,. r. l' . f .. la{[~'c(,lI lslt' pe pozl\le, ,~up.;\ P,'I1- tc OI' dltl ajun cand I'onlul csl~ I1n:a fera,ă, ca să ia "":1"\.::t cu ma-

at posibilitate, opiniei: actuală a războiului sfânt re- ll'U stl'ăpllngerea fl'onlulu i Odessei ~ 1)l'ÎlIs suh un fo;'midabil bombard,t- . iorul Stehan AL, comHHL~,nlul ce
iaIe, de a fa,.:e paralelă. iese din aceste cuvinte ale ,,,te darză, d,l" doroban~ii şi Drli-! I,.,-,nt, Curg olmzele din melnl in! lu:talt b"t:llion, şi ~ă hotărea~că • 

discursul Fuhrerului Fuhrel'ului: :[ ri~lii noşlri s"<H1 holăr,H să trfa- '; metru, sf<lşiind lot ce înl.\lncsc în i a{'\iune comună. Cei 1201) Iiletri i~ 
f Hitler,. al Că1'ui cu vin ~e' "Am evi lat apr')ilpc în vl- că pcste orice piedici. FI&;[\)'e 111e- ~ calc, 1'\\1 durează, insă, căci la câte- făcu pr:n sămănături, r'II111]'C ex-

. , i Iru de pământ cucer,t ,~stc pentni' va sute de metrU apar tancurile ru- p;oz;i de artilerie ~l al'UflLf,\oart'. 
,zeazâ - Intotdeauna -: tinia dipă 111lllll'lr~'a nu nu-, l' r' 1 ~ '. ' .' .'. , : el o nouă >l"<lvură, le.care )I'ilVW'a s{'şti, urma,tc de ,'a1urÎ de infan- 'Ajunse la po~tlll de c'Jm[lIldil al Ilo-
ealitate şi obiectivitate, mal a Germamcl, '~l ŞI Il hu-: l'st,e un imn de slavă ŞI '~redjn!l in- : lcriştL t:tlionului. lmpr(~ună ..-Il OH'Tii de 

kriU digcUl'sul'ilor 1'0- ropei. Spun acest llETU dea- I chlnat 1'atr,(>:. ! Este un moment dr:1m:llic. C~1tl',"a :a:ci d:sentă repede posibl].I:'I\ile de 
~e prcmicrLll ,ClHU' :11i11, hia asU"izi, deoaencc as! ăzÎ I De. trei zile, teatrul de, I?-:-boi de! minule, încă, ~i dOJ'oban\ii sunt la . apărare, precum şi ,111 nou atuc 1'0-

e călăuzit tle Q llră pot s'o afirm într'ull momcllt 1 !~e {'elI.' două lat~!l'i ale IUllel/'r,ate (il) metl'i de C;lre)e de luptă. La pos. ! mâne5c, l)l'n1rU a dfrul;t pc blşe, 
• '" 1\ \,w-Odes<;:I. din reg un,'a \ Igod:l, . tul de ('om,mdă al bataUoIllllui ma- "id, 

ă. ! In care acest 11l:llU1C este nI- a ÎlJcrllsta! pc filele hl'isovului nea- iorul B:\la11 Gheorghe vede 'situa- D 1 tă . ~I" 
d 1 l' "1''- ' '·t· " .: i " • ~ v ,~' : CO( <: se aUZI o şuera.ur<l ŞI un 

ca I'n (ISeltl sU tll SHU, I filCI , cal e nu se "a luaI 1 ,- !. mu,ul era mal mareaţa par1 1na d,'! ~h şi f1'i!'ă nici o czitl~re porneşte d . 'lY , 
.. 1 d '1'" t v d' .. d ~" ,.: " . , '~, . .,' ., ~ - , .. .ohuz se sparse la OI melrl. loCIQ-IeI U, a ee _11 a ca, pc lca IUCIO ata . . glOlI<" PIlll Jl'r,LI utillor ofqerl ŞI !n P:15 a kl'gator S!lre companll. In- ' ., t: , 1 ' '1' '<"\ .. ', "te , , , , •. ' I U, S .1I1g ,1, 11l,\HH II ,,1 '( C,l"n ~s 

t
tUl de' Hăsărit ~e prpg',l- ca. încheiere Fuhr'~r!ll a·· ~,olthlt: - rJ:i',n\1 sub urgia ~<:!~l~ntel lIră în r:"n:l~ll'i1c o;;laşil~r, ii di]·ijea- 1 sf<lI'll'eat de o ~Chijl'.' i~l' !.'('l.·gt>lltil 
evenimente fOl'mid \bile, elogiat virtutile sol (J;t rultli bolşeVIce, Dlv,zla gl'ncl'~lului \lod:'- ză pe pozItie, caută fiecăruia el'l :H[\~ceanu şi Verg.J, t~:1ri >:),".laÎ in-

• _ . ...' scu a oe-ui)ul cu biÎl'b11~C '!il loc III 'lUai bun loc pbstlndu,l i11d:ca- d'- I and totodal a faptele rarI german dale u \laţ' Jor de- , ' '" 1,'. ' ' ~, ,J c{'reau să vadă dacă fUI'''\HHwn:i 
I ' 1.,,'tlwO.'lul YlleJll'1 romanesti. : I'pctiile de "l"" dă ordine ofi\l'I'ilor t l f I d ţ' I :. î ' '. t 't 1 t î . " 1';- d .~ î" tT" 4, • • ,', . u ' .... , , '.'1'011\1, c;: morI o\'lt l Il cap ŞI 

C ermlna up fi lnpOtll- c aran ta, vom ll\ln..,." 111, Dco(wrte SI dc :llta a llJllel (('rale 'C u\tă să d's<'oj}Cre cel' mai po- ' . . ~ 

t . .} ! . " " ,- .. . " .. '" , " "s,. ' ... e, _ (, 5p.~te, 1\1\1 so!c,hll din l:(mpul de ro-
. oVlete or, clUda 8UPCllolltaţll numu l-,nrc Od!'s~,,, o !wc!ur ce {le ~ lhaml tl'ivlte TJQZ,lll de :\\)'lr:11"e ŞI nloan- 1" •. , 

~ _.,... .. ~., ;' .'1. :.'.,., mane:. slInt ram\l, 
ata amploarea llltrărll ce a lllalnlculul, ,loJ'1!\eaza un mmunat loc pentru '. tele sbor 1I1 Jurul hu. Iar aruncătoa- ",," ~ 

i ,. fi" " 1 " ' " : . '..' ~ , 1 Ing]'lJol'aţ', C('I (\In jlll' 9JI' ,,<1 it-
............. & ........... ~~&' .. ~Ii:I~.!IJ~" ,c~mu ,IJ ŞI lun ascunzIş pen!.l.1 ar- . rel~ si al t\lcl'la varsa potop de schl-. o'" S '1".' -, '1 l' ' d ~ , . '" Jllte ramlll. Ubl.,)c<'l'~llf "'!.ll ;111a-Imi' e alllol1wtc. 'e Jl<Irt l , olla re- Je. La 1tl melrll de el un tanc ('u· _ 

, ,. d . t' . , . ~ , - , 'seSCll se apleacă sa P:\JU~lC rana 

reas S.hml"dt cOE'lllduc"'ti':"<flli!t G"'~51l1'hal' e~nic' glnwnte de ol'obanţl :11(" (lVIZle.1 a- scsc eglc gata sa cada 111 spatele' , '(' I '1 d 
" ~ /!II CI. ~ liiIIi , .. ", ... n. '1 . maioruluI ,,,,ch:lIl cel.llţl :~ Cl'g u-

dl R 
- - tAI' \'ll'HI de trecut un cxam?n gr·.~1t spl'e tI'updor. :\ialorul Bălan se iHrullcă , ~...' ,~. gernl\;!!n n om~"~l!I ~ lI'~d "" , . pa ·aJutoare PoU avură, 1IIS3, tlJnp 

'II'" • II.... 1(:. • ~ 1:1 a)uni;e la ohlect!v<'Ie flx,he de co- Intr'un petec de mătud, scoate re- ~ ~ . . .•.. ',. 
'. • " '.. .' 1 • 1 "\ b 1 [." . ,. sa f,aca nUfl1'.~, ,'·1('1 ~l dOH,';) P"O\'C-

OOlZ1a Hlaligural'U operei de pl',n1ul rand ~'lllIOl'ul general lnclu- : lll'lHl amC'n,. .a mI] oe. un a:l Ion: yolvcrul şi culcă dOI I'UŞI care-I ur- . ~ 1" '1 1 . .:" . , . , ~d' ' . H explodca·"a t:llar In ~,llJ o::u ),(,8-
r3re de j,!\rnă a GrupulUI etnic SIV lusIslen\a soldaplor, Urmaază ave a ml5LUl1e,!t să ('ureţe pa UI'lcea 1 mau de-aproape. ApOI Sl' îndreptă. " [' . 

, . . . ' : 1:' l' "u' d El I d; .' tulUl de com:lII.j" .0VIt pulC'rnlc 
an dm regIunea Arad, care a ~~JlJlOl'lll pelltru boala, cheltueh I ( n Juru S!':1\Lel ,,'go a. ~ upta e in goană spre tll.llUflle anllcar, . 1 B"l '1 ' ! d , ~'. ~. . ' fă v • • "" • ' " maloru a al1 111('Or!',lC ('U :t) 0-

loc in Palatul CultUl'al dm pentru imbrărammte, lI1calzlt ŞI. ,1/I"Oap(' şapte ore, . l'a ,~a n~~Hn.~n- d~:nd ord)[le SI mdleand pOl'\1I1e. I 1 r' t I \l~l·~' ··t 1 , . . ~ 1 ă - " .. ă' . , .', ,111cnu sar l'l':i .. 'a 'I!'I, capI ar:u 
, în ziu.a de 3 crt., la care au eantme populare, Mentă o deosebl- Iu s -1 poata ŞtI pOZI\ la eX01cl ŞI 1 l'n?lCn\'<l m:vo]'ul Bălan 111 mlJ- ~ .. 
P31'le: Condlldtorul Grupului tă atentie opera de ajutor "Mamă Şi fără nici un mijloc de <'omlluicaţie, locul compan'ilor, însufl('\eşte os- ,Dasrălescu 'l!r, ,~31:ul ,. ci 1'0))1 t, i,ar 

german din România, dl copil", în suma dc 11 milioane lei, IL"j!!l!'::JI:i!Wn:::,i'!::l!':.:t'li::,iil',I:":!:Umn! hşii ~i În dtl'ya minute I nh dl' foc . sl\b\ocot~ml'nt\ll 1 a!la~e.,,~n ('~IC s~~ă: 
1 .. , .... ,",,' '1' 1,"" 1" Iii" l' : ""',, • ~. I}tlll~ Tll'ln ~l)alc 1'\ 1l10.I'·e ).1 lllallU ,,:as SChrnidt, {;aule;t()r ... nl, dl, ~umă colectată anul trecut, p~l1LrU 11II1II."T1U'WITmm.·u,\'u/,uJ"n;lIuoiIlHu1\inl'I.',nUIf.m'II' .... ~\,'u'nlhIUU'~ rOBlanCcisca functlonează perftl{'"l. ~ . ., I ., "- . ~ ......... 

~e lung, Kreisleiter-il, dnii AII- grădiniţe dc copii şi grădini de CUM n A R a- M j FicClll'C şi-a săpat masca şi acum ~lJ l><'tnsamentul p,regat t p~'nlru Wl-

I 1 "1' dă' ... ! t N . C d 1 1 b t l' lorul Ştchan, :\·.~C~.lŞ .. om'Ia ;\J-e r·u-:... Carol şi Peter I3el'nath; Şcfll supraveg 'erca copa 01', can p( rln- _:i Tage. tim:) I ,ornan 8n u a fi 10- , ~ " . 
. . dl D ,,'] '1 . Glu'I8"rlc8Ie din pla 1 ' d' ., ~ tOlllerlll bl-~nlla ~l ;::1tIY,1 ~O\d'·lii, m[\Jol' CC0I10111l(" 0- III sunt a IHunr,,", campu UI. ., • lin Ul, sare :n gl'oapa n groap:l, 

C N~idellbach, a arăt~t că in i In închei('re, 01 AJldr~as Schmidt, :~~:".n:,~r sti .:~I:,~ .~:::=::=:= I'ondncfmd lupt:l. Toate eforhll'Hc Ma:oru1 Ştdl'U1 ~'ste :,)\;it -le o ~ehi-
"'1 anului HH0-41 s'a slrân,s. ode, o, ati '1 e de lJol:;,cyicilor .. ,unt :n da.l·ni Ci', A<'ti,U- ie in ceafă şi I ă,llt a d')t1a 0'1: li. 
r"l' a vorbit c,u elan, disecând :ldevă· S Il" t t I b-
, j totală de peste 76 miiloa- • r 9 i II t • I b ro n 1 IWU de sllq)rmdere pr1:1 C:lrc VOise • o ( alll ali I'ansporla Il gl'U a 

i.. rmi de polilieă soei:tlă, In "ft'U!U'Uljt H ft nT;VS ,!U~" s1'i câştige !tlpta, le fusese r1isturn'\- ~pre ,:\ll1buhll1lă P(' !'l<lii,rnl E:'ilan 
inlr: dwItueli se :lflă suma 0(' Au fost nTl"l'7Plllall' ş\ ndorHă- li~ \HIH..siU Il Hn UUuHI I lă de cllergi9. şi prt'z('n\~ de spirit (;twol'ghe. El ~i·.l 11at ~(tll'~llul ~Ie 

milio.:me lei, c:;1'e rrpr:z:nIă în ('le ('iv:lc şi mil"t:ll'c rmmÎne. ARID, Palatal' ~HDorjţUor - a maiorului Bă1:m· Ghrol'gIH', Dllp1\ 'drum. 
;"'''''''''''''''''''''''''''''H\\n\iil\~Hljl)ljliljl(i~!'~(~:(Î\\\!\(~(i11\W\1!\:'1\!1[ o jllmi'itate de oră, bolşrvidi sunt:' Prin hr;wura ~' .• 'wlj1ll (!,'" (':1:t 

.(b<.g~G1~.~II."~M~"'iIIO".$"';j/!e6~ofHfe" ,'I',:IIII!:I·",I'"I".: .. ,\\:m.1I";'IIII,ol,I"II:1111111 il II 
siliţi să se retragă I>e pf\zitiile ini- În lupta dela :w.'lilc ')c1,os,;cl, ma'o-

pta între artileria germ:snă 

sovietice tankuri 

Tr!'buia făcută nl'apărllt kglHura ro c • t:ale. Contra-alacul eşU<ls(', fiind nIl Bălan "hr 'Ir,!'i? ::1 l.~"":";, ••.•• tr 
Ş1 cu d, fU lot bdur-dc llnil':ri,~, a- continuat numai bombardamente k:' Nl'amul:ti Iln,~ ,lh .. 'l? m'~i yl, 

l'ltnd(tO<lI'c şi arme autollnte• p;:. (a- inlermitcnte. lt'jcşti pagini, ră:n,'\'l;',FI pld;\ y!e 
re bohc';icii il (k;lăn\lli~eră n;ci. . MaiOl'ul mlln,n, C:lrC î~i dădea d~ froism şi Ml'hăii'. 

i'lU\I)ll11\ de transmkuni :lI n'w- ,'.. " 
.' ii' d~ seama aeum ('11. bolşcvlell ~Ul1t ho-. 'R nt~'l \1'1' ( '11-(1'( IW 

t:mpuf mar:!or ope- şi putcau zărI furclele r.elorlolte IlK'lltultU prmwştc onl n,;11 ntllJ· a '" ,,' . " ,,~., , -. . _, Sold. r. .. tU., " , t·. , '" •. ~. 
f
· 1 " Of' 1 . l t,,) ,Iti s!l I e CtlceLa~r1. f( ZI!I,l pier , 

"
lni ([I'n E'st a tiv'll loc o lup!ă tanlwri. Imediat au fost scone fJlU- :ru tc!"lon:c. erilH ll-~,J vo l1!.- I 1 ă ' . î . 1 t d ă boi P P < '" • T (lut ŞI că \'01' mal nCCI'Nl şl a te repor l'I' e l' Z " 

Grj tă în/r'o uni/(tle a urlikrir!l nlţiunile Şl otl1nt'nii, ror'e se oflau tari, sCI'gcnţn Basccanu ~I \el'gu I . 

~ 
1 ă d

· "[/' in 1 1 ' illl bobill"\C' td'ionul şi (l!t',leă I.HM.ene.O •• oee.IIJ ... HMe ••• " ••• 8 ........ 0 .... 
m 'Ill'. ne In zor', z el fi - În ,la ('/'l~, ajn/ou din răspIl'cri, U-' . ., I 

! doclll de ar:lkrlc îm1JO/riV(l/ spr~ bntal:on, Munca este grc~\, căci 
nu! dintre fUIlclJri a reuşii să slrd- I r' ,.' t b - Tit -1 le '1ldo l:olJieticl a lCcare cmci paşI re nesc sa se ~ans':-fp an area pomI or 

c 1',' :. bată in mijlocul balcrillor, .~rvfolPI tl'';n!easca~ la p~mânt ca să se '\jwr., a' . 
»rll'il(r de tuflşunl:? in!llk au .,..,,, " ,',' , • . 

~ 'rut părlf cle alacaloro'lor sll1)[t s'au grăbit la tUIlU~I. La o dlslantălde. gloante, ~e, strecoară cu grcu eu ajutorul explosivel()r 
imt'diala apropiere a baterri/or de 10 m . .au rcuşlt să scoa(if din; printre ;PI1\U1'1 ŞI dau de posllli d(' il 1d/'c. 1)(11' (,Il fost g011'ti dc focul lupii! tancul. Focul insă nu a in- I comanrlă al bataEonului, Sunt b Intr'o revistă genn'lnă găs'm' ff~care cun al se înlt'otb.:e câte 10' 

I .' .' t' '200 metri de prima linie. Aci se d' f ' 1 '( I eel şi de milra/icre. Comllnd(ln- celat dIn tancul sovlellc ŞI rlm l' un : ' .' . ~ escr.erea unor oal'le illlt'resante de grame (e )'omverlt un ('xp 0-
. ,. 'află mUlOl'l' Stehr.,n Al. ŞI Balan expc-rien1e pentru INn~plalllar("l siv), I'r:n explozia PI'ovocală po-

lte uniMţii a sosit la balerie fn ur- tanc scos dIn luptă vu Încc/'r..rI s .. r-l '1' ). ," 1."1' II . _ I 1 . ' . ' 
; '.. 1, ~ • \.HleOI ~ 1,C, coma.Df an II Ud:' ~;'l'\('-, lH1m;lol', Până 8(,IlUl procefll'lll era, mul este scos din rădăclI1ă, fără si 

a vestcl şi CI preluat fJ{'J'S,Htll! Chfl- rasă soldat,1 SOVUlrCl, ,lugtind· a ,lor, nq}ltanul Dascălcscu, Sublo('ot. I d['~tul de m:gălos întrucât seolte-: sufere vreo strkăciune ŞI tn1nsplan 
(t~ .crea t{ru/ui. Scurtă ~reme dHpă supra baterii/oI' gc/'mane. Un !flco-.1 :ii~ăsescu_ ,şi, rluto~lierul EJ'~'mia:: rpa unul pom CLl' rădlkinl din pă- i tat pl" nde l'1'idăcini foarte repede, 

alacul (Il/antcriei a fost 1"~Splns, lencnt sări în apropierea tancu/n{ Cel doi maiori şt c!ipltanul, 8p,n~:'11 i mtmt dura o vremc deslul de in-, (RDV) 

de răzbătut un avion de /'ccujI.wşfe- ş; (Jl'll1lcă o granati! in horia c~m-i :~~~~~ra ~:~I~~i~:l PI~~~~~~hil~~~~';naţ~~ j delung;'tă ş' În majoritilh:'a c:lzuri- ; 1IIIIIiImJII\JlIllI\lll\lII\11l1l1l!lIIliilllillill!llIl:Hll!iiiliHlillll::m:iIlnlllll~1 
'IlO german anunţând veni/'ca Ct're-, udă de orli!l'r(1l' nO.1s!nl, Dupi'J. ce l' ,'1 " '"' 1 < '., ,. lor transpl·;nt.arc>a mI era i.L!('IJnl:na- : 

10'. ' .' " d sculă despre vlltorul ,,,tac. lă de ~ue('('s. Noul lroc?d 'U constă I -" . . 
i~ grele ŞI uşoare. lmi'dl·'lt au Ş lupla sa [rrm:nilf zăccuu, scoasc Atacul romtm"sc se desfli~lIrase! . . ,J. F lţl prezenţl fn şauhereleo 
il" ! . <" '1 clln ~('()'*'I'''a pom'lor prin explo- ; ~o"'lu ilor n "ionale "'i sem-
40
' ·1 scoase din luptă la o ,ils!antă·. din luptă, (li apropierea c:elor douif vijelios şi unităţile noastre ocupase- sie Metod 'pUcată rt cât sI' ,.a CL_ l' a~ .. , .. 1, . .' . d ,a a :s e - n;;ţi la IMPRUMUTUL RE~ 

I mare două tancul"!. Ele s'au t baleri~ germal.le, nu ~1'l putin de- r~ obie.ctlv.ele OI' onat~ •. ~,~ toate I poate, de sim~lă. Se ~ac trd cana~ [Il.:·TRESIRII1 
" j roplaf la 'fO m. de bat~rie şi se cât 12 tanCllr! sovic/lce, (ESS) gleută~lle :mpuse dc. ?Iel,?~dle de! Imi I!l atlânemle in Jurul pomulUI 'fj................................................ ~::~; i~1 gr~~i fO:~~;.~tl:c:;;~~ ; (~are urmc3zit să f c plantat &i în 1IIlnill!:l!!il!tll!!lI!iilrll!;II\:liUl!:liLIii:lI:JniUi:'li'c'mtih:W'IIl:m~ 
~ .... "' ..... ,'~ .. ,. . .. : ....... -1 CU pământ şi trei rânduri de tr~- ............................................... . 
t?;l : . verse de cale fenată, smulse d1n 
~ ) tera.samentul lini1lor din apropiere, 
~~ bolşevicii pândeau fiecare moment \ 
~. &i ~runcau moartea în rândurile \ 
::;. doroballţilor noştri. Deoparte şi 
~;'v de alta a căii ferate. ,'ăile 5111lt ade- , 

,'ăra.le colţuri de infern, prin care î 
cu raiul ostaşului român trece bi- ! 
ruitor. I 

Prima linie inamică de întări-
turi c~de Deasupl'.fl. ei ffllfâ'e tri"j 
eolol'ul românesc. Desorientati. bol- 1 
şevicii, parte se predau. p~rte fug j 
~napoi; ~ei mai multi cad de gloon- ,. 
tele urmăritorilor. Seara se lasă tă· : 
cută peste câmpurl, ; 

• 1 
A doua no.c1pte trece aproape 11- , 

niştită. Doar artilerie mugeşte fără 
incetare, brăzdând cerul cu lumina 

o battTie, gcrm<lnă HIltÎO\r în luptă pe ft'ontul de Est, (PK. Ob.) 
rezistentCI. sovieticd este fnfrâl1 l(1 de in!rm f.criş1i[ germaw. explozilior. 

(PK. Ob.)· E ora 4, dimineaţa. Trupa nu se 

$ 2l 

1 , 



" P R o N!' U L DE Y E S!' Duminecă, 19 Octombrie j -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
JURNAL DE RĂZBOI UO divizie germană • Dlmj~ 

Către Bug , .. d t . 295 tankul"t sovietice S 1 mal e par e.. _ (ESS). - In luptele flldurjite care loort de luptă, tncdt numărul Ic, 
, ,/ ! au avui loc intr'un sector al (ron- I rilor distruse in acest sector II 

Jertfă ,,1 Implinire Basmul de mlllne - VIn Iro/il .• -1' lului de Est au p'erdut bolşevicii,! dlctJ. Ia 97. O divizIe germand 
Pela .atele T:cansnJal;rJei după cu~ se anunţă, in, ziua de lU Inf(Jnteri~, care a luplat in acel 

Septembrie, 68 tancuri fi au fost tor, CI distrus in uWmele zile 
Pod de suflet şi de jertfă i d vitfrei, din dorinta de Il fi de: . Semlzeii Întind azi drumul mal I făcuţi mai multe llute de prizonier. tancuri' sovietIce, De/a inceP. 

; 'tl' B ' {%s",, : deparle, spre inima "M'1rd RusiI" 1 LIlptele au durat şi a dOUa zi, a- c:;mplwiei din Est au d strus Illi 
Â~a . dar, zord,mdaZI cfl 'tl e

R 
uq'. Cdr!d, după un alac, camtlrm,li 'ţi' ee nu se crede Învlmă niciodată, ducând pierderi sdJlgerolJSe bolşevi- Iler/ştii din ucee<l div1z'e 295 /aJti 

5l tntmdem po e.m e omu- b A d ' I U .. vă' d ă 1 S" . "9" t' ' 
f 

'1 d' T ' t f A • . vor ('sc cu mun ne I!r UniI ca lil.'r- nil au ramas s -ŞI oClrm som- 1 cor. oVletlci, (lU pierdut alte ~ 'SOVle 11'1' • 
.Resc ratl or In ransns r a, pu , I t Gl ' . 'ld" il' i b v l '/ 't,' 

>< ' • t / v >< ( ': gentu . r. Ilmpescu, de pi a,; nu vcşlllcle Sll caş le afllna e ni' ............................................ ... 
nu aci n va ea manoasu a (lces U! d' I ' (d Vid ' d fi"" t 1 il 
fi ' S '. tii· In r un reg'ml'n e ca 1"115 1, cure vru CI'UCl!, pe oale f eau:' e, f'e l' 

lIVIU, un(em cu re!"Jlmen e e 1I11e , . • t ' ' , 1 "d " l' H I 
B ' " ' -, b tit d In VM elul alOlcullll !nain c, prltl c mpurl ŞI pe dea un.., Jl" m.ca lui 'ap-.11 111-

~t'l~aZI, dCC!Tt
e apre tun No~a Ş ai de, ploaia de gloante, prin foc ŞI fum,: C('Îhl/ţi coboară .!Cum in vulea I ~. u.a Ilo- ; 

l'l CJle, t 61 I"U la Isll'U ŞI', .' B l' S" I 
a( i la Kriwo 'e-Os'ero in cârn iile se ~a dl1prl carele de l~plă ale uce-: ugu ~~' ,unt neobos,tr, ,de curl 1 de reperlerul .e razbul aro JOSfr IIIU 

, . U J , '.' P I stuza, le urmtlreşle ŞI re dIstruge; plumbrl ŞI OţflluI (XIZCllwrC{,Jr JIU ~ 
.rcuUe al~ cramel, . 1 iar el cade glorios; şi in buzunare, . s'au putut atinge, Sunt duri, cu sd1l- I (PK.) Acolo jos curge d, Niprul, praf, ţăndări şi bulgllri de P"ă~ 

l~a~ntea,ză m~rtu Caval'!rra, dar tovarăşii de luptă li găsesc o scri-: ge rece, gata să porn'Jtlscl1 'ureşul, lat, domol, turbure, brun închis,: ştiobâ1căie tn apă. Nu - ~Oat1 
putIni dl~ cel ce o urmlfn'sc de-; soare nepusă lncă la poştă, 111 care, ! la un semn. Il fncălzeşle Şl-( infr1şoa i a(""olo, în partea cealaltă. e o pă-1 ajută! - bom.bele au nlmerJt Iru 
departe işi dau seama râlă rISIpă solul Ghlmpescu scr."s sotiei: "s/t· ră in priviri de frate doar dra~! durc de nepătruns, un desiş mlăştl- I mal, nu departe dE' unde ~ COllst 
.~ sllflet cere aceasUI iM.fn:(/re şi facă cum o putea, ca s'o dueli pânil : goslro români/or pe cari souri'1 I-Q : nos, prin care in,fanteriş!ii înain-! i~ podul şi n'au făcut ni~io stri 
c~te }t'r~fe se pretind, ca Să. facă ~se va intoarce dânsul, că IltWlci 100-1 sv~rlit intre străinii din/re Rug şI, It'az~ă, acum ince.t ŞI dâ~7., pentru ~ i clune. C,el~la1t bom~ardler t~l. 
Sa Idl/âu: pe u;es/e me/~a[lurl cu I le se vor tmplll!1 la loc"." I N1s'ru. curaţi teren~l din p~eaJI~a Tllaluiui i să, fi primit vre? I?Vltură, căCI ~ 
răsunet d~ graru romdn:sc, scum-j Când, in luptele br!găzii dela Kri- I A d~ numeroşII fronctlrorr, cari stau I mane in urmă ŞI pIerde mereu ~ 
pele ~olorl ale drapeiuiul nostru/ ... i woje-asiero şi Syrovo, unde un de-j uSangele apă nu se face" încă pretut~nden~ p:tulaţi, prin grop! i in1l1ţime. ,_ 

Căc!, Ee tof parcursul ?cesfa, f(e- '1 faş~menl". fn ajunul !).r]Sn'CIl~Il[ Pretutindeni, lle ies in cale bllc/!- : şi tufiş. DI.n cand î~ cand se mal I Deodată un alt ronrolt ~e motc 
oare ,metru, de. p(lmdn~ a Impus sdn- i schlmMru la l<'ată, deschrdea pnn- . roşI. Au inima de pâne "aMil ro- : îndreaptă, ŞI sp:e nOI câte o rafală re in aer, ~n ,cântec mall c~a_r, 
ge, ŞI mulţI dmlre cel ce ne-au dus I Ir'o acţiune eroici1 drumul spre Bilg ! mdnii, ori pe unde i-ar li impins vi- de mitraliere şi ne f~ueră pe~te ca- i cunoaşt~m ŞI Ylm c~ o să :VInă 
faima de romdn/, deparle de 'artl, - s'au văzut ostaşi ai umIi regl- ! jelia ncnorocului Ne urează bun pete gloanţe rătăclte. NOI stăm, eum, Vanătorll noştrI, Me-urlle ni 
au trebuit să rdmână pe aici TJP.nfru I meni de roşiori agl'Jtati de spate'e; venif' şi ne Îmbie cu re au. SIi/"ă- aici cu un tun greu anti1aerian şi, stre 109 sunt acil Se şi năpuste 
totdeauna: .. ,to'llcurilo!, bolşevice, ochlnd şi trc'1-' cia, miurla in cari au fost Msaţi: protejăm f!uv~uI î~~otriva canonie i supb ~aşină g~l'mană, pe prin 

Cavalerlştu au lost prelllt:ndcn i gând prin .crenele... I să trăiasc(J, apăsarea \)r[.:,lrd tnNr-! relor: care. chli9.r ŞI 1l1cerc,u'ă odată I bo~bardler sovietic, e dm ~e in:; 
pi/dd de eroism, prin sen(nlJlllfea cu, Când, mIşcaţi pdnd la lacrimi de i cări de aducere aminte a orig'mi: astăZI să ata~e po~ul plutltor~ dar I ~al ~proape de el. Cele treI m:iŞ 
care au şt.ut să fnfrunte ropotul de ,faptele de arme afe soldatu!ui ro-: lor, din partea reglml1:ui l'omt:nis', I ,care putură fI resp~nse de. u,ntlaeria- Jna~lce se strâng ,ap:oape, frafi( 
loc şi prin curajul cu care s'au a- 'mân, colonelul ş( Ofiterii sc'1r, ger- I le-au schimbat vrata şi ioan fiJelll! nar ,1Işoa~ă. ProbabIl că IlICI nu vor roril trag asupra IUI.Me 109, ~ 
vânlat acolo unde nu puteau pil-! manl. care cooperaseră in (Ied $('C- ,mai putin increzăfori :n oaml?nf. : man yenl ,a doua oară, deoarece tu- acum e :aproape, AUZIm numai I 

trude ~ec~t tunul, m~'r~/~('ra şi ar-II tor, vin dupd luptă şi feUClld. pe! Dar sufletul le-c. a rămas aceh'ş,1 nurile noastre antiaerien~ uşoare r~păit sc~~ şi deodată dintr'o iii, 
ma nernfrrcali'l a aViaţieI. comandantul colonel romdn ŞI pe lAm văzlIl şi, .cu pnl:'jl/l acesta li'ljlle.JUară sl:b foc atât de ~flcace, că şInă se rIdică o flacărI{ roşie ca 

Baioneta şi credinţa in isblindi11, .. I şeful său ,de, s(a/. m~/or... : vechea vorbă a neamul!li: "sdngde vasele vrăjmaşe se întoarseră a,şa I pân~ă !luturând, o flamurl:i ~e .fu~ 
J.cestea au fost srngurele Ilrme co-I Când a" awl:,. ~ fiece pas ~n fa~ă, ,apil nu se face", e rndrl~p'ătI/ă aci I de repede de ~ spumeg!\u wJ)urlle I Maşina se întoarce, ~e mal f:dl 
re au cucerit lot şirul de cazemate! fapte eroice carI au rămas Imense mal mult ca oriunde. I peste pupă, pe c,md pe bord sburau odată in sus, un om Iese afara" 
şi lntăritur( in lăuntrul cărora rn-l pentru totdeauna In cartea de aur! Sunt toti Irent i d~ irum d ! Incoace şi incolo schfje şi sfărâmă- !1.I,anseaZă' fncă unul, doi paraşuli~ 
grămădiserd. camioane fnlr'?gi de 0- a unitătÎlor: episoade de vlrf'l!e mi-I i(;u in seamă. Sofdatu/ romdn,a:s::~ l' turi, ia~ servanţii tunurilor, fură plutesc in, aer, Maşina pluteşte, g! 
ţel, fIer, ~i praf de puşcil. 1/11artl, de Jerl/ii şi devoţiune pdnă : şul acesla desrobitor, gă,seşte în el SCOŞI dm lu~tă incă dela prImele i sea~ă arzand oa un glob de {~ 

KriwoJ'e-Osiero a rămas mtlrturle la moarte, numai ca oşlel1n!Il stl fie, deslule izvoare do vlat'a li d d noastre focurI. ,apOI cade la pământ invârtmdu·: 
, " clar c n Ab " , ' 1. , d' 

vie a măsurii de jertfi1. P'~ ctlre au : pe placul comandantului şi să fm-' ai crede Cl! sfortările Il l . rupt ŞI stancos cade povarnl- I ŞI dandu-se peste cap e. mal m~ 

l ost lnstare s'o faed lupttltorii bravi • plineasetl da/orla - cuvintele sunt I Şi acum se pune I 'fSteesc" t I şul către fluviu, iar de jur impre- i te ori. In depArtare se văd aeum I 
A. a .~ a Cu e ee, ~ â 1 ă li 1, •• '. • , 1 

(iin acea5tă parte (l fronflliui ,mtr'adevăr zadarmce. ,şi bătrânii S(1tii7rii şi )1 I d Jur pam ntu r sco t e acoperit de Ylatorll SOVlCtICI, o parte },ar 
'. 1. j nu guseş e e-, fiI " I t d â ~.. t • t ~ 

Pe marg:ni de drum, sau sus, pe . Dar faplele vor vorbi pe,~tc uni! sl~/(J fericire s'Q imfMr!.l cu fratiI gropi care stIau, ca p nil le una, ân-: ,nor, .ar v, natoru n?ş rl sun " 
pieptişuri de deal, semnele sacrÎ-, ŞI peste veacuri de mtlretia bl,ruin-, 11I~ de stinge, descoperiti aid, ta o i gă alta, E ~Cl un petec de, teren I după el. Acolo inapoI, se vede II, 

{ I'CI' l' e I v d i I I ăb tei lor' '1 mIe clncisule de kilomel 'd [1 pentru ('are s au dus lupte VIolente. 1. cum cade unul la! pămantl Nu ro. U UI p.n ru pam n u s r un, .... . ,rt ('par e D'. ., 
Pent P t' 1 i'" 1 i ' I de locurile lui. : e mal multe zile ţme o crâncenă I vedem decât Izbitura, o limbă ~ 

ru a ne, s au nş, ra.e vne elI bătăI' t fI" . I fi' ă·'.1 . ' f 
ldngă aUrie, roflMnd dnă de- I Inşiră-te mărgărite!!l I Da! Ne regdsim şi ne atJlllulrn In ' le pen ru :cest uVlu, I1nl.ru de' oc ummoas ŞI lnadă ŞI apoI o~ 

A P, p.! . I 'd 1 ' rezistenţă hotaritoare arma1ei so- care rămâne, ' 
parle, rn zare, spre 1 ard crucl/e de '. E treaM de semizei bfruinta acea- II ea urile noaslre de rJir1tc'1, suflet I i t" ă ' r . A ,. . ' 
lemn ale C dl t" . 1 '1 ti I IA ' v e Ice, C CI n spatele acestei ape şa merge acum zl de Zi ŞI D 

. re n" ŞI a e vlr.11 I or I sta şi de sem/zei vorbesc basmele şi I angd suflel, frare lângă fraie, se află stepa întinsă drumul liber numai câteodată ci de cinci şal 
românr~fl, I d '. .. " . :. ' • 'Ilege~ el~." " , . ",Vo~ deveni (arăşl tari ŞI IJom I {'~tre bazinul ~o?ului, către re-! O~I pe ZI, ~retut'lldenl zac pe cam] 

Cân. te gândeştl... . Dm vlteJ:e, dm prIsos ~e Intnlă şi i trăI liber, cum ne-o fost dzis !li' ~lunea ,de aprovl~lo~are ~l ~rti('ole ,darâmiHu~lle apal'atelor de bo~b~r, 

Cdnd fe gdndeştl la ce-a fost· , • d "" ti' I al vrcmu - , 
, • de Insufletire, din dragos,ea aMi de . Sus nil cum ne-au tmp '1 ,1 , rf mdustrJ,ale a Ulllunti SovIetice ŞI 1 qament ŞI de "ânătodre SOVIetiCI 

'. ' cwdtl pentru pam ni B a infirIpa ! I 'd '" ,tot in spatele acestei ape se de- doborîte şi numai asta mai este a 
cdnd vezi cu ochII Că, a~ ri1nw~ t~ • legenda, şi s'au fnşirat boabele, de, /! ŞI uşman!L - lasă stl ( se all~ă ,seh'de totodată şi drumul către eri. stăzi tăria şi sufletul rezi-ltenţei 10;' 
urmă ald/ea trUPI!~I, I.e-au sfint It • mărgărItar ale poveştl/or de mârne, spusele ~ăf~ânul moldovean IS1chle, ! meea. Deaceea şi ,rezistenţa înver~ 1 massa şi materialul lor. Dar massj 
pdm~nlul pe, care calcl:.laptde să-I pe care mamele le vor spune m(cu- adus aCI dmlr'un sat de mold<J(1(:ni! şun.:ltă a sovic,tio'lor, intrarea în I şi materialul sunt limitate şi cu fie 
v~rşJte de el In bdtălll/e cumpllt~ i ti/or, stl-i liniştească de dorul lui neaoş( de Idngd Nlstrul, decând I actiune a tuturor mijloacelor de: care zi devin m3i micI şi mai slabe 
fI! par. foate, de d?menl~1 celor mal j' tăticu şi să-i adoarmă, gun[Jl/rind nici el nu-şi mai aduce aminte i apărare posibile şi încercările dis-! Inepuizabilă, bai mereu in t"re,?te!'l 
fantastice inchlpmrl' ftl par basme. """1 .: .., " I . Il '. '. i un "nam-nam •• , . Le pldng ochii de ferlclre. IMd~ .. penate ale mamlcuIUl de a implede- 1 este puterea pe care 1) opune so 
cu. smel, cu n zd::~!Janl .can nuu I Iar, basmelor $1 legendeI va fre- " , , lca. cu orice preţ trecerea germalli-! datul german acestei forţe de ma~S4 
t!xlslat de:m 'n ta: 1 de VIS... buÎ . deacum srl le sehlmbr'frn de~ mIma n el ,~dnd v(f~ cohordnd 111, 1 lor, Dar soldatul german i.ar a in 1 fără suflet, căci ea ,UI'C bază di~d-

E ad:varaf, cUVintele nu pot ~pu-I, numIrea. Td/cul lor nu se va mal' SGI "JIuscalll noştri - cum ZIC: Iăturat o imposibilă aparenţA, a plina lui, credinţa lui şi ('onducei 
ne nimiC, ~u spun pr,ea puţIn cdnd fnlemeia pe fantast şi iml1:inatie.1 ddnşii - cari vin "ca frunM şi ca i trpcut fluviul, a ocupGt terenul rea lui. Convingerea aceasta ţi ~ 
lapfe.'e. depaşesc ÎnsăşI puterea gân- S~~: Ia cdpătâl~l de nr:J.jli,. $bol'~1 " Iarba" - cum se mInuna maica _: mlăştinos şi pas cu pas a lărg't ~a- intăre~:e din nou. eilM) stai pe ma, 
aulu!. . ,_. m1n.tu nu ~a mal a'le:g~ p:/n hătt-; mea, când vedea manevrele de toam i pul de pod, Acum pOdul plutitor lui Nlprului, pe~te l.are doar l4t 

Când iti dai seama cII 'li! fost oQ- şlJrlle de VIS ale inchlpu:rel, si1. cau- I Jt ", ' duce tot mereu soldaţi şi a.rme pe noapte trebue ,>ă Sl' facă podul, 
-' It '" d 1 tit It' '1 t' f ' E'l' nu pe platoul Plteş/l/or cu alll I~l 1 l' •. ,. , mem care Ş au cu se uc a moar t. e up e cu smel ŞI e 1 rtlmoşl J; • '; ce a a t mu, acum plonerii s'au a- cand vezl vânătOI'~1 germnJll pe llr· 

fi toluşi, ~:au dus fără, fnco~j"ro,. Iva.,gă~i "f~şlră-te ~ărgările" in vi-, mult~ In, ~rmă... i pucat de lucru şi podul provizoriu mele maşinilor sovietice, dind "ezi 
Cdnd ~tli .cd, ~ere mal perlcul,}{ISe 'l/eJl.a, In ChIpUl. eroIC in care au ştiut I Ati priVIt vreodată, Cu mâna sfra- : trebue să-I dea gata la noapte. cum se prăfiuşesc at.lclirile aerielle 

recunoaşterl se fac de grupuri SIW ,si'l moară ce-I ce auri1.scl1mpikat • şină /il ochi, pe coama de deal cdnd ,Dea-eeea şi canonierele, care trebu- sovietice unul după altul, rămâm)nd 
p~frul~ formate din ostaşi, cari ,lin ~ Bucovina şi Basarabia şi au gonit' zoresc ci11ăretii de iTllle? i i~u să distrugă ce nu izbutiseră Q_ În urmă de fiCl".are dată, un!l, două, 
.rngurl In latacomandantr/or ~i se I departe de hotari'le s'r!1bulle pe V' '/ 1 b 1 I vl,:atorii sovietici, trei şi chiar mai multe maşini. Arii 
1 " "{ i ' i:i ti' "' In ca va u, ca ufn ra ce a eG r- " ".. . 

• erU. nUm6l1 drn ns Inelul ,nusr.u vrăşmaşII lor. , .. S'au ostenIt ei din prisos, avia- ŞI InamICul arme dll1colo ŞI IIU pu-
gd peste câmpurl cdnd nOrii tn-., .,.. 'i 1··1' , l' ă f 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••• _.......... A'; .. ,1 torl.! armatei sovletlce, ŞI încă nu ţln~ ar ar I ero'a 'iOVI"! 1; --, a ~~ 
fr.un(ii soarele, m după r1m,e~il~ fier: se tem de jertfe şi pierderi sl( d- rislta! - nu tl'lage rAu. FrancurorU' 

i 

xl 
Trupele ger~ne fn 10rtărcgta din Nowgorod. (PK. Ob.) 

bUlti ale verii! 1 dărnicească :această trecere. Iată-il ochesc precis iar aviatoni lui \untj 
In galopul viu al ctlilor, sub ochit ; Chia,r acum, când scriu acest re- I·antrenaţi şi perseverenti, Şi cu loa-, 

de vultur ai vitejilor, praflll acesta, : portaj, ies din ~~rj, în formaţie, şa- t~ <astea e! trebue ~ă ~e retr3gă., 
1 il 1

· t' f ti I se. şapte maşl!1l, bombardiere şi pIerde bătăhe după nalăle, Nu aOi 
pe oore- r seo eş e nro ocuale l! n-" , • d' , d I .- . 

, ! lnapola lor două "Ratas". Se şi văd tarnă ecl numaI e mu pnli'.!l pro-
t!ll Ucrarnef, leagă neamul dela Du- i in jU11l1 lor norii proiectilelor tri- iectilelor, de mulţimea aVÎoanelor 
nărea, din Carpatii şi dela fisa, de I mise de antiaeriana, grea. Prea jos! şi a oamenilor, ci numai de yalo.a· 
neam risIpit rnlre Nistru şi Bug. Prea jos - trareţi mai sus! Bine _ rea şi spiritul oomenilor, cari sMu 

E, poate, ziua din urmd ci lO'lllu- ăsta trebue să cadă, Formatia îşi la tunuri ori şed în avioane, Aşa "\'. 
rilor,' cea dlntdt a liberlfltl i atât de, strică ordinea, se imparte, maşinile trebui să fie. . . , ' 

I
A' I se indepărtead unele de aJte!e în Astfd de idei ŞI a~tde Ijlm1lare itI 

mu t ruvmlă . b . .' d' . . I d' ţ" , /lr Il • . ! cur e mari, treI VIn 'rect asupra '(In ŞI e scu 1 ŞI cu camar:lzi c ' ; 
Au hoti1rdt cavaleriştii şi vor mai' poduiui plutitor. Deodată fulgeră şezi pe mal, in timp ce jos curg 41'1 

avea să-şi spuni1 un cUlJdnt ero 'j din in fata maşinii din stânga, un nor pele Nipnllui, in timp ce din('olO" i 
jurul Odessei, dela porţile Kfewului negru de fum, paslirea o i..!l la o infanter:!lh tnaintcaz~ tot mai de- i 
şI ale Moscovei ; parte, rămâne tn urmlt In aceiaşi I parte far gloanţele ratacite $uerflj 

. : clipă rşi aruncă bombele sale cea-i prin aer, in timp ee artHeria [le: 
Ucraina, 20 August 1941 ,laltă, Vedem desluşit ('um' cad ele! trimite mereu grenaae ur11nd' iar i, 

Sold, T. R. GRECU N/CFLAE tn lumina. so~relu1. O clipit ne reţi-I mirosul de cadavre de cai şi, de 1'11'-11 

. : nem resplraţl:!l, apoi un pocnet, c bă verde se răspând~ş"e !'131 depar- . 
Reporter de rdzbol , detunătură, o uriaşe volbură de I te peste panta stearpă. 

-------------------------------------------------------------------.-------------- ~----1 
TIP. LOTROl' " ae.. A1tA8 I 
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