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toate elogiUe cuvellUa
pAriDtelui ,O<rlUI!!.l!!.l pe care-l ferice,te (,1 11.1'
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la rezolvarea problemei pldurllor
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lui Românesc ua Coaduciltor, pua ţie • noall fa a, eapta -. ce se . •
.DomIU11, Primar,
e
\l1terH, {Undcl a trebuit si stăm
Protopopul Aurel Munteanu a care aii-! aranjeze marea pro. lie saUafăcnt4. S,uatem f~ânU
Un sinlltu ,1 () singuri
SU'blt'mnatul • •• scriitor dl ta\.
.~' b:atele IQ~ruclşale, fări si dAm j fost un Iuptltor todl yleala lut bleml a hotarelor. Trăim. in In douA ,1 a,teplana IntregIrea. dorinţă ati! ate .undele 1.11.-", (!U cl1JJură şi trecut humos l~
datorle.", c 1ipe Ie d e f a ţ~a, epo pe-a
din_ Autorul moral al suferintelor
~
t i '~1,
l' 0 .....
u ol.lDanl de-aJufor fraţUor
t i i ce1 ne·
t au
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li ltre nlş' e barbari asiatlcl.
; SI-l oI.ostlm memoria celui ce.. răsărit , •• untem conTin!' ~ca .. ou re, pa ro _
pans av - ajută on. hd sa-~), uc" diir.: Q,lfi 4689 poe%ii .crise. din
opera iucepută Ta fi. desava, r.. muluJ. aU se • âauşte in apro- oastea la b' .,\ impnQft!\ "R-." ..,,'" ma; mar' maJ'oritale CU
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d~dlcaÎil persoan.lor su, puse,
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~ul - sunt sute I - exterminaţl care a Intrat, ca şi cel 132 de ţi- păr~a că noi. cei dela graniţa la dsărit. Acest moalliru care problema h' r la d .•irU duţ;d timp' şi fmpT(!jară~: llv~~d
0- ~tru singura vini c'au fOlt Ro- I rani dela Ip şl cei dela Trilz(lea de vest nu participăm intr'un ne-. cauzat, ia cursal TremH,
apoi cu ,ere-ti illaittte Iri' lI,d,r. «l~ tr.i conllm"le ,l/Uliai, unul dintre cei d'tntât rlpu,1 -1 din .lte multe vetre române,U, mod de~tul de Inteas la eveai· atâtea suferinţi ,i neafunsuri,
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1 t" Intr'.colo III alţI tat.. ne
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allos' ,1 pArintet e pro op~p ure
In râudul mucenIcilor neamuluI mentele in cun, ca ,i cum. ne- es e pe ca e e a rapus. a a
avtind 11'1 ".dllr. toată activitatea
11
JUlIteanu din Huedln-CluJ.
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d
ar Interesa maj paţia proble- deci motivul, pentru care noi, cheamă.
.
m e. " ...·ul1u,.-ld fi pr"litică depu8ă
~
.·.I.a ..-lua de 14 SeptemYrle ..- cum nOlhru, să nu u, Ulm atorla C0- ma decâ t pe ce Il a 1.i
P rtieJpavm f cel
(Din z1atlll bt'. . 4P o_lueI!
Ulii 9!ft
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t fit a i a ea ce 1 d e1a yes t , a
In~ .... ' I () "'...
n" NIY>d "'Mi...", •'~
n ~-aduce vestea .Unlvera:ul - fa- avem de Implimt clnd II va loal mulul, situaJi geograficeşte. putin ia egală măsură. cu cei (1 Septeiiîbr:llnt~~
oc.,astiJ po,.t, o tării. vă ro!! .fa
l'
~Ia celui ucis In sAlbltecla de norocul - car. nu va Intârzla d ~a! spre ~ răsarU; Aparenta In·
a
.
1iti - A 'III F ~., ..
bin,voiţl a-mi .lrbllra un ce~Mkl.1l
t':,r8 a luat cunoştlnţl, la timp, ,1 ...lllll pe .. b·" el . . . "'Tra~1 dreptatea sa 1nşeala, adevarul este !lt.ul.
oficial doveditor că c. actlf1~Z ft
,cutremurat toU" lumea clvll1- cea adevAratI, dreptatea romA- Românii dela vest, urmaresc
II ~w
il O
iJ
j'it i l.
cdt om activat, ridicdnd RlveI~l
~lt l-a flcut parastasul.
ne"scll
cu aceiaşi emoţie şi inre~i..
m"ifd\fl~OOOO ultu.ral al iubiţilor m.,i concetaR,
IUn sobor de preoti l-au ofidat
strează ca aceiaşi mindr1e,
li
II
~.tl4 u\l
~,ni cari vă admiră CU Intreaga
ahastasul In faţa monu~entul~l
marile succese dela est, c. , i
bll
',Il' ca i mine - prQcum
HÎo\lor din eom. Cilitele, ,ud. Clul'
B
m~nli de pretuUndeai Mani·
MinIsterul Fina otelor aduce la sat! şi la cel~ t[e 1 şt>e cu o - lor am le. di '
t prin
1_ 1 sfâr,ttul sflntei slujbe, plrlni:st:rile
publice aunt ia·să Plai cunoştinţa suhscrHtorilor care au I gatla de a _pre,,~ li. Ca.sa Autr v'am
nt"t perman:; feridLa
1 - 1 . Teodor Tiboca a cuvântat 10In Bcriaul D08t!'a impotriva paţlne şi mal sporadicl', dia de subscris, pe baza cotelor mi- nomii. de Flnalte I;lcltanl& (tit ~ cele 7 dll real' c~ om t1~ d€sjnft~
d
1 it I I i al că rob:emde romi- nimale publicate, O sumA global! provizoriu) ptll.! ta pe baza e
rea ale aş!flr1!e smee; ,Z lJil-am
irerat, arltâa cum. a per ,
căsătorii ot mh&:te - a clslto. ~ot ;Iul di! !'ăsărit aunt, la. ma! mare d. 500 mB lei, el li se sil se cerceleZld3rl subscrierea resut p' Îl, care vol~m
lnl'ă
,p.'"'
i
it a fost marele patriot, prolo- rUlol' legate de unII RomAnI cu :e~':' mai pulia cunoscute, aau. admite.ă faci global această $ub~ fAcutI\. saUsfu.:el puţill totalul oferit ,in mod omaglol,- ad(!J('~
e ~111 Aurel Munteanu.
femel care· şi cresc c.plH In l i m b a '
d 1
t
scriere la Casa autonomA de Hnan~ sumelor minlot ale 'uturor su~. Domnra Voastră,. ca un ...,../",,.,ara.
·u . 'fiII de ţăran, din com, Me~hln- ,1 oblceiurlle lor şt Ull tn legea in tot cazul~ Doi. cel
'~D~ed: tare şi amortizare. chiar dad au scrierilor partii pr:nru ;'a. re a.~ piI~~~.~_!U"f:'·' ::!.}·!/_'..rQra, al'
;ial, jnd. Flglra, - cum le-a in- tatllul _ am arltat,
exemple nu ne foniJ~eră~ ·~~:;II deşi venituri Inre21strate la mal multe fAcut subscrlen·)llrJ.;1fr'<;1 tf.,,~,~~aP.li;;.!llt rnt(,'r!~ ... cu
larg.
ompe e a , ţ e
~ bit plrlntele Itboca - regreta- pe ca.rt nimeni au le-a putut doe aUDte:n p9 adminlstr!ţtt Hnanclare saU per- a comunica aclt.. s,f:- ,d~N. tu.: i~rtfflt. CI' I~ {J.Kem ~.i efi n.·am
~
! protopop Aurel Munteanu en.
e import an a or Pe de alră ceplH.
turor admin!'., ;,t ,.f"uncinJ;e .dlld'-:.d_.~tu.1ej...
.
,r ,ml c copil, lllbitor de carte, far borl. eAt de prJmejdloaae sunt })en- de pUa conşti'lIţ~
abi Este . Cua autonomi de finanţare ,1 respective..
.. '
.
foi la sensul acesta, pentru a
~; 11 tirdll, când s'a ridicat In vIa. tru noluţla neamului românelc ,1 par,te, taătentţ~uneităndirecţiune. amortlzare va cerceta dacă sub..
Cei (are Ş~'l!! b )';";~,ll ea' obthlt iacl un certificat, insplratul
:a i prlll proprUle lut merite, a do- pentn securitatea 11.11.
teţJDU , ~ a aaloa ă CU a- scrIerea propusli atinge totalul su- tegorle şi ... !.l BOlii• . o.;tla Ulii le dODln ~ mal (lcut o cerere ,1 p~dtt lesu,lrl strAlucite de cleric,
Dar ,1 In lomea altor straturi E~te o siJud,~e :au
malţl me)or minlmale .pentru fiecare ve- sume, vor pr<. chltanţele ~prt: şedtulelUI unei asoclaţlun.l culturale
': -11 ce l-a Indemnat să se faci sociale ale poporului nostru ,'a ce a, Caa o f t aţi de o bat- uit ,1 administratie ale tuturor mite in desi!ll.rru obligaţiuIlllor dia aele.. ,l 10caUate.
. leit.
f~denr slud~ a ~i multe di- subscriertor parţJale, pentru care lor, pentru Cii Ipreun..l e~l:I UOUI
Ofltrim un premiu de 1000 lei,
~~ i,A fost numit preot ortodox In vil.zut pericolul, nU numai de cAtre a e up
D
a s a ăra se face subscrlet'ea globală.
subserlertl să 8\ilOpel'e Rumn glo- pefllQiUhlll careD8 indica In 8crls_
)r ~oasa ,1 fruntaş.a comuni ro- nof zlartştU,
rectiuni lIIi pentru ateela ~ a.
Casa autonomă de finallţare şi blllA ct' att de is.e_rl.s p~ 1.~!!t.!I1Jtl UmAr: cine este distinsul ~c~asel Valea-I).r&ganului,. unde .. Gri; l despre ce, ~Il qunge nea- cu .~cc('S se ~u~ de a 'Teglea ~l' 6morth;are-1iup!~ primirea sub- c1i'rflr
lWll:OriU), Casa tor cultu!"al, culturallzator. scriltor
:1
~tortt 18 ant, flcându-se_.sU- mut daci -RomlD:ll se Tor lDlltlra te; ~lec:fr~ ~!aD uoisi. N'are scrierii' va comunica a~m!Distra. autonomăcle flnl\ar~ ,1 amQ.rtt~ d(\. ro. a. ". 1\ talent. cU trecut şi vUtor,
It
'l şt pretuit prla munci de lott
~ n ro t "c t
':t'r ~ie a fost ţUlor financiare respectIve ei ee- zare va hcemUlIoe:a ill1nu~l[]r etcli.tl!tel'fi, etcaetera •••
--\nU. Deş! trlla In epcca sUpA- cU slrllne. au IIVl1t·O ,1 feţele .mpor Il~ ,c~ o 1 :CtceluHalt tuarea subscrierii şi suma ce se subscrise pentru ~are ve!:lU , 1 . .
ti
l i , ' ustro-maghlare, deseori ti- noastre bisericeşti. care ,1 fII. tu· d,estinata uuu,a, S8dator 8ă.
cuvenea să fie suhscrisA la adml- Admln\shalie Fiulltlară.
.'
. DiAiullIlenl mal di. o mie
şif c~vântul pentru cauze romA- tele de llslmial au pretins, hot§.- ilecare este ~n8ă
ea acoro nfstraţla financiar! respectivă. CWIn cazul subseri~or IHib 500.IJ?O d_ Ici _ Hlndcll. a,a suntem noi.
~ ceeace l-a atras ura ungu- rât, feciorUor lor, sA nU cadA'n ind: plin;a~ca mi.iun
tanta (titlul provizoriu) care se lei, suhscrillQrU p"i~UI@ Q :ol!1lNII1 dliwlcl. (!lnd e 1'orba de descope)r)
ua e . os pus
.
eliberează in acest caz va purta subscriere globală la orlile ghişiiU, fIrei. talelltelor _
celui ce va
timpul revoluţiei bolşevice pAcatul de-a ,1 lua de solU femel
Acest I'xempl~ lIe. potrlVeşt! pe contrapaglnA men~lunea sume- Cii I)bl!âaţl~lnea d2i le pr('cze~{1l ghid! dae este al ~oHea talentat
l11
'\1919 a scApat numai cu fuga, din alt neam.
de minune 1!l 8ltu_ţia noaslra lor subscrise pentru fiecare venit la percepţiile !l1l~nl1 VolllUurHe ,t de m,ţţre viitor {la posteritate,
;!ult ,1 desbrll.cat. A 8cilpd
ŞI ca dovad!. d. cum aU ,tiut de azi. Unitatile dela vest, ca- şi admlnislraţie financiară, consta- Inregistra te sau aGllluistraţlUe re~ poate)... "are a scris de curând,
ll-l, dar nu-1 a scApat o fet ti tllalnla,l1 noşt.ri sl-,I crease' CI)- ri au participat la luptele dia tându·se astfel el subscriitoTul spective penb-q C&lt:eslea sA. a* intr'o loa!e de undeva .• nU d~pe
11unl, care 8. fost omorâtl,
pUi, cetlm dintr'un testament llsat. răsăr.t" s'au" comportat adml. şi. a tndepllnlt obligaţia de a sub- pUee pe veroo ill rlIltauţei m~nţlu· f;'o~tiîl do rlslrlt, ci depe acel al
~pl rlzb'llu, a ajuns d,putat
rabU, Jl au ram~lIy cu nimic
scrie cotele minime aferente veni- nea sumei ce rep!lldn\l CQ~ ml- d~,tfptgdllnii sale ,1 urmltoarele
!&
!naior, lucrind pentru aHnarea aCUal 20 8nl. fiului slu, de către a!'ma altoJ' ualtaţl, din. restu
turflor toregtstrate In raza admi- nlml pimtrll venttlrlle Illnntstrate"le d~ atU ,1 gândire =
In
!dlo' llrlneşti.
ua elnstlt plrlate, romAn blnlieall, tarii, sau c~i~r a celor a de O· nIstraţlel respective.
In registrele acelor percepţii !!au ~~•• Sit ~rcetăm ciit de preullt~
a i i fost protopop al tractulul la parai1ra{lIl 6:
riglne din rasarU. Ţot aşa nici
. Subscrlerea 1f1obală poate fi vAr- admintstraţU.
CI fost prezenţa jirlovilo1' In Cfl prl·
~n In 1,»23, pe care l·a orga..... Neamul dIn care 11i vei lua ~=!ă~~:seili~e, t:::Ji!e ~: ;:~ . . .
_
1 • • TWI. T
3 UIi!lP'l:l~ ,,?f!JI. oiX"a distructivă A:e:::;t~!
'~·
.• i II zidIt frumoasa caledrallL soUe, Il fie, excluslY ,1 Ilecondl· , ne problema. intr'o direcţie 0•
ltdillJ~şti In. viata roma
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trlotic UDde sI. nU se audl
relul român, preot Allrel

D'

~
pul rlzbolulut 1914-t918,

ult ,1 a reuşit ,1 sculealcl
te mit de tirant romA~t,
~eJe!: front

si
lui
erI.

c

1;

!1g.

J

lf!\!:i:':
...

",l~ol ~.,'terr;sQ' tjl,....""l~-

român.
.
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In aprop/".a sfatiunii baln,ar.l loarf!a d~O$,bită pmlru cercltările
Bad ousse din (inulul Salzka- ştiinţi1ic. alpin, ,i il folt Jillfm-:
mm(>rl!ut, 8i/ află un masiva/ni". ..ni a~ __1_ ......, J_.,.ru~I....1- ~..-~ lI'uull
ae revană .supra Intre~U fi. care oftră prilejul ob,ervatiunilor mare alpinirlm din lume. Azi diş
IDle.
C t t
t
B'"'..... 11 ,t-ultfi"e
~
. . " este "orba de un ma- pun, d, cd puţill 4.000 pIant,
u oa e ac.,es e, "ana.ln
,iu, {4ngii şoseaua Prit,ehln, caNt dU, rit, , toat, {nlloril., r«aliwnd
autentici parca urmaresc ca
u~ interes mal deosebit de.- fu timpul de fată fISie acoperit cu o 6in/e:lă a noa!',t alpin, d,p.
fă,urarea luptei dia ră.irit. tot felul de plantfl in/lortie fi fn- In/r,gul glob: ş, IlItâl~es~ acolo
CII/II mai frrunfXz" narclZ, din lu.Suntem pro'YiDcia Ct!B m.1 __muIiurittl.
..,'•• lo'" p",,_
mft,
aJtltQ.ri de ,nzlfltJfI din Anu·,i.
mtain.lltă de .lavism., In cur.
La inceput a fod .. ,.... .. ..
sul Ist~riel am Jius (lele mal :ro un mare monum,,,1 !n m,mo- ca, zwe~"rolSf din JUPiJnUI fi
1.. 4>.
grele lupte C1I acest TaI colro- ria .oUa/ilo,. căzuti Iri r~zboiJll ghiru-..i ,.....1. 41...
~ , ... T .... _

.ea "~f~itural1 a _tulul
d!nou. •• ~ ',' ~,,,,,,,,,
~le.;, (!elor din l'M,
a lnfllnţat
alt';alea Drl~anuh'\de ("()usum
In-1ntât cooperaU", '. "juL Cluj.
~t~1I. populari in jude .''--uUoh.tlrult ,l a Indemnat lo\. trl.
·b~ulul. bogatltl .~rl1cl, ~~, '1,
Datel. precise ale fondll.rH Kiev·
:a?e copUl buni la tnvll1!·l,ll.,'
UH la dUerlte m~l!e, Il • dld nu sunt grett de stabiUt, Ar.
au de-scris cea mal "a"h..
~oţt singur a fleut 1-"'1 trT' hh.:.logH
··llj~.uă numlUl. .. PrepUlja" proniil' . le. ~ Inaintat
l1uernalO
'-~;:'nd din epoca de piatrl. care
In~~.'~~'ll dus cU copUl la exav. • Q deosebHA caracleclstlcl pen:ecl'de admitere. A pllLH taxa e· L
t ';u regiunea Kie'9'ulu~ şi este veche
ră-, cel slracl. a intervenit
:" 3000 de ani Inainte de Christol!'.
:cil . ajutoare ,1 astfel a reu,U, c 10 Istoria sa, Herodot mentlo~azl un ora, numit Helloll, care
li a.UI1I, sll. trimiti la dlfetrg
.'.mal din comuna Valn n)ce!plInde Klevalul de astbf. Se
-rd
._
42 bleţi ,i fete .. 25 c'wlllte,te cu acest prilej, el relaţlUe <:omerclale dIntre fosta UcraldHerlle meserU, care to~t nl şi antica Helladl au fost extrem
_,tn,": tc os1a şi azi sant (UIlCde denoltate. Preotesele zeitei a~
Statului, Iar altii mese- "'iculturU, Demeter, al cirul cult
era foarte rl.spândft
VcraiM,
t f~ceau dese pelerlnagH, Incepând

"-li

f1el mal ma. re alnio·IUBI dll1 lnme .

trup
III unt

din veacul ~VlI I. CIt. la t.mplul
ze:lţei Demeter din DeIo8. In scrie.
..H .. oglpt.. ",..,., ..tIu "'puca PtoJomeilor, se meneloneazl cii. pe ţărmul

'1-

fluvIului Danapr!s (Nlpru) se
se,te un ora, cunoscut prin comer·
ţII! cII cereale, .. de unde pornesc
corlbU de aur' umplute cu aur·.
Bineinţeles, "aurul e luat In sens
metaforic, pentru cereale". In .crleriie apocrife creştine se povesteşte
cl Si. Apostol Andrei s'a oprU tn
pereJlrlnatfa sa cAtre nord, pe co·
Haele Kievuluf, blnecuvântAndu·le
şi prenstind eli. asupra acestor
coline se TIl cobori Harul la! Dumnezeu. ŞI rn scrierile arabe se gă
sesc pasagU cari reUdează cli Kle-

",urlind ş'tt obslTvat

'1',,,, ..

---=~~

va-

,,_"~ ... _ ţ"~",,,t l,np~='"t.

Dog,at 'Il aur, cereale ,l m\ere,
[n yumea lui Hadrlan, se ,Ua

,

cl. un mare ora, aşezat pe Nlpru,
exportl cereale. miere şl piei d.
animale.

KIevul era un oraş
Important 1n anul 862
(in timpul năvălirii
Varegilor)
. După. legendă, Kleyul a fost
fondat de Tfnţu! de odgtnl slavi,
din ramura Poljan·Klj. Primul prinţ
al Kfevulu{, pe care Il aminteşte
cronica, a fost Ăscold, care a domnit Intre 860-870 p. Ch. Mor.rnântul siu comparabil cu mOl'mânlul
lui Romulus şi Remull din Roma,
se 'ă.sea 10 K:leT, pe un munte lImlhof Niprullli. Acolo fusese con..
struitA O bisericI şi lângă u un
cimitir, unde erau Inilropall blrbaUt Insemnaţl ucrainJenf. PolentaţU bolşevlco-Iudei, care au nimicit tot ce era scump ,1 sfAnt pen·
tru Kremlin,- au· distrug ti mor·

•

monl1ment

al

reereatla

iăcând
"l1n pa-rc t>enhl1

lucrltOru(i~glrzllOl"

roşU",

Incepind din Teacul IX, Kievul
este capitala Principatului Kievu..
11.11 ,i puterea statului se sprljlnă
ta deosebi pe oraşul construit şi
tn contiDul ascensIunea, care prin
bisericile ,1 mânăsUd!e' sale, era
tmpodobit cU fa.tuoase asezlml .. i ..
de mare valoare arUsticA. mal
ales pe vremea luI Voiodimlr cel
Mare (980-1015), car. introousese reHgla creştini ca rellgie de
Itat. Pe acest temei, ortodoxia
creştlnl de prot'enlenţt bizantini,
ştttn1a şI arla cu acefaşi coloratură,

au descllecat tn Kiev, crellnd
printr'o Intreţesere clt specificul
autohton, Inceputurile
culturU
Ilcrainlene a Klevulul •
Cele mai fmportaate monumente
ale epocU PrIncipatului sunt urmAtoarele I ce[ebra mânlsUre Pet,er.ka Lura din Kiev, fondati d.
Anton! Pe"ersk:l, tn veacul XI,
_ro .10 GQnul

R.,pectivu

'!~îIilIlllllnJlllinli!H'" IIlliHlIlIYlIUlIIUlllI!lIlUlUllllIIlJHUllIllllIIllDlllHlIlllU
" __ 1• .,.1
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adulle la CltDo,Unţi. pe aceasti cale
locatarUor ImobUelor evree,U ln..
trate In patrimoniul C. N. R.-uhd,
conform elecretulul lege nr. 842 dlu
28 Martie 1941, ai căror proprietari
au primlt aomatU de pr4!darea lor.
;;1 lIunt obUgaU a depune chiriile ce
lrr.bllllBe achitate la :26 Septemvrle

C. E. C., contnr.491,peo~
.u..}'v.11l.. O. tt. n.~ ..1..1,
lat In provincle la DUctil. poştale.

1. ;;:,.11.

, ... ~ 1..

I

->

treo;:utll\ui,

dIn acesl cimitir

Mi hcilescl

ttmplllllt

d~venbfl

"'--

Y""' ....

un adevli,rat muz.eu a\ art~U.
g\oase, O tnsemnatl şcoalli ,i UD """"~.
centru a\ culturU greco-ortodoxe,
Clare a exercitat Influenţa sa plui
departe, dincolo de graniţele Uera!
ne!, De O CO\'âTlIUoare Importanţ"
din punct de vedere Istoric, este
biserica Sfinla Sofia, cu minunate
le el fresce din viaţa princlpUor
(sceme de vânătoare, muzlcan1H
Principelui şi altele), ,,1 biserica
Sia .. h.)...1

C1.Jl.

~ .. ~.

la iei eSle

hnpodobIU. cu fresce. Pe vremea
Principelui Jaroslav (1019-10S4.)
al că rai sarcolag din marmorA cu
tati_se găseşte in blurlca ~t, So·
Ua, se afla lingA. această biserici,
un aiezlmâllt cldtllral, conţinând
o mare bibliotecA ,1 o ,coalA la
cate. InvAtau peste 300 de ,colarl.

Toat. acute monum,nt, al, vech,i
I8Io,ii ucrainien. au 108:1 troasnÎc
mutila/"i

dlStinotfl

nimicirii

complet, de cătr, nelflgiuirea iu-

daico-bol,tl1icd,
DJn vremea prlnclpflor au mal
rAmas ,i ruinele a,a numite Port!
de Atu·_ Aoeate

ziduri ali primII

(Contirtua,.. In paem.a

2.al

\

/
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NEÂM AL MEU

•

ŞI

MInIsterul culturII naţionale face
cunoscut celor InteresaU că nu se
mal rezolvă !llclo cerere de deta.
şare ln lnvliţlimânt sau la alte In-

Pe lume.

t"".

" d ua a 1 numeroase1OI' ram tfl c..r
"1 a1e
Nu e " alt neam să'li semene F
tu.a, pot p( pr1
n ea'llana
laacele puleillpreună CODSt!- marelui popor gerwilu, Cat1i. <100- :'It;tut,l.
Apă cu vâna in cremene Jt un
tule sufletul sli Intrebulnţăm seblre in graiul, fitea, portul şi 0Toti membrU corpului didactic
Nea .. Al DloU t
ami,
... u "'4Ya,,~ ..J-ifttHt ad. SD€- blceiurHe germanulul de nord şi cari au făcut asemenea cereri până
"i". J
cificul Tomdf in Care ele ni ale bavarez.ulul, ale "'tIA." ....lul ,1 ac'.... ,,1 DU .... p .. lmU aorobare, se
Sub Soare,
1102
se lmnun.
,
ale
prusaculul,
ale
şvabulul
şi
aus·
vor
prezenta
de
urrien1lla
şcoalele
N'
~TgU!
r
.
"
I
au lost mal"Uxl 1,;& 1 ......... 'ta Ro ...1... ~.
e
Tot astiallo.ner, prin Es' trlaculul etc. şi toate tmpuun! ce cIr ora aparţIn.
rZe Gi'
~
1
d
d
ttt
1
D
Stâlpi
de
strajă ii ,tie istorla,
v
chll, SophO"laton, Socrate, ansamblu sp e'l I cons u e. ar
Horatfu Ve,ct. s'a ajuns nU ntcl n'ar fJ trebuit sA ne ducem tn
Ministerul economIei nationale
Neam al meu!
'seJb
numai la cuxea nivelului de vecini după probe pentru a ilustra prin decizia nr, 79.743! 941, pu.
~?~
culturil şi ch~ eHnli, respec- afirmaţia noastrl1,
avem doar bUcatI. in Monitorul Oficial Dt'. 223
In candela taj
t pă
tiv romană t ca corespund." la lndemână ş1 acad, tot atât de din 20 Septeh:le 1941, a prelungtt
Pe vremuri a ars untdelemnul;
irilo
toare. el şi I,tul losuşl al pa- grliitoare. ca şi cele vă:z:uţa la Ger- pâni. la 15 Octombrie 19U, pen~
Credinla străbună. îndemnul.
stui
poare)or ami cu alte cuvinte man!. In adevăr. ce poate fi mai 'tU toti produc"torfi "1 delinătorU
N
1
J
.
f
J
1I
~
..
v
t
eam a meu
cu I
la puterea ld'eceptlvltate. de
rumos ca expreSle a ace u aş s1.1· de lână termenul de predare pre_
_
_
_
_
Nar'
,reprezentare,soclare. de Ima- Het, decât câlltecele, poveştile, cre- vAzut de att. 5 din Decretul.Lege
ui a
gtnatfe., ca şI nceplla ]01' des· dinţele. obiceiurile, jocurHe şi dan- Dt, 1106 din 27 Mal 1940.
Şi
oricât
Tor
vrea nechemaţii.
ins!
f
t
".
ţll 1 ad li 1 d
surile moldovenilor. muntenI/oI'. 01Să·ţi tulbure altar al de jertfe şi daUne.
,fa f
e1enl etc., fie el oricât de dlstlnşl I pre V1a Ş
ev r Ş rep. tenl!or, ardelOnllorj macedoneni lor
1d
d
Iii
,... a
şi geniali, dar ntcl 8. unei clase, i tate, bunătate· ll etc, ele. fată'"
Examenu e a mitere in şco e
Cu selea de zăt1 fi-osteneala părtaşi.
~osu
sau categorH sociale de prlvUegf.! pentru ce e ;bll sli ne inch{· IIt banăţeoi~or 7 Nu cred sli se poat! de submaiştrl pentru aeronauticâ
Invinge-vei pe răupătimaşf,
Bal
a\l. Cultura unui neam se e18- t pufm că Don ltte de pUal, aşa găsi om cult, bun cunosclitor al din reg, geniu aeronautic Bucureşti
Neam al meu J
liu
poporulUi nostru, care sli conteste se vor ţine după (lum urmează:
u bj
boreazi!. prin conlucrarea armonIe! I CUm ti. cunoa,.ar putea fi opera tdentltatea
sufletului exprimat În· Luni, 29 Septembrie, pentru şcoaPANTELIMON NIŢVLESCU
dez
8. totalltăţlJ, ca organIsm viu, real.
altul pOP°1' dl"dcel~t
spanlcl.
tr'un
ca'nte",
sau poveste, fie chiar 1
b
i
1
I
t
i
i i
L
i
6
având 1.1n singur sân.l!e. care anl- , sau că Dfvlnal - le s ar fi p~-"
a su ma şlr e ee r c en; un,
e dE
_ .. ".,." ........ 1.. \1 d,;,ntl FA II! te
t 1 lut naşte In al Uuosferli, decat şi In dialectul bănăţean sau mace~ Octombrie pentru şcoala 9ubmaeştrt
. Hor,
florescenţă, un complex S de°fen~: l _ _ 0_ •• t.U"Jlanl A veaculuI dooean, cele mal dlficile, având radio şi submaeştrt ob3ervatori
rele
mena datorita Unor forle, acUvând XIII, Faust înt germană, Aoa lDSIi ~u~...oJ .. ~1l .,1 ... la ... al hlnp. oăs-meteor.
rn~l~
Se pot prezenta 18 elI,i!IIl'-'U" .. '1.._j
! na in ce1~ascAx Ş1 Lucea- hate legături cu ascendenta bUnă 1
sub Impedul unor legi cunoscute K
aren
•
azi nUmaI In parte şi coostltulnd fărulul 10 cea~anească. Opere
Dar nu numai In llteratură şi foI. solvenţU cU diploma a 4 clase' sec.
~w V Dro.nloco .~..b
Impreunl ceeace numim obicinuit genlale Intrate:lultlv fo marele klor, el şi fn aspectul mal mult sau sau Industriale, civili sau miiitari
"Zilele trecute am recital o na in Care Roza HeckmuUer ;<tras
sufletul U1lui nl!am,
I p~tdlI1oniu al ,1~rU Uol~ersa[e~ mal puţ:a artistic al obiectelor cas- având în vârsta intre 18-25 ani clu:te.
soJia învăţătorului. află că fitll!deos
Operele rllsărJte din colaborarea ţUlcare _din ele paslrea;:a [oiuş( nice, in motivele şi decorurlle ple- la 1 Noembrie 1941.
Am ghit-o într'un ungher de ei şi-a maghiarirat numele.L1upl
armonici, insă mlslerloasl a for- l~freaga şi "J!erată or?~a- se'or de imbrăcămlnte, al lmpodo- i Datele privitoare la examen se biblii,tecă, mărturie a unor vre· pentru ca să obţină un postia. ~~ru
telor aceştora se deosebesc funda- ŞI .. sQvoa.,ea ,a, a. speclflcu- blrli caselor, precum şi fn intreg găsesc publicate în M. Of. nr. 212 mi demult trecute. Este I "Die învăţământ.
fse sr
lUl pro'"
,lUI dm care au felul lor de a gândi şi a fi se ma- şi 215 din. 8 şi 11 Septembr!e.
GlockeD der Refmat'., romanul
Intreg romanul se desfă"oară1lI fOl
mental, atât ca fond Indeologlc cât
., v • I'nu n.~. '.
. n!fes." aCDasc," incontestab!l" idenInscrlertle se prim~sc p,ană In
v
1J J
şi ca putere emo'l II. de
I
It" I rasarli, aceastjltdcularltate conl",," ,
..
d
1
C
lui Adam MlilJer-GuUenbrunn. în atmosfera pripită de perse.! Ilr
oreaţlun
"d' . v •
or ce a A stftulnd toC'mailŞly ortul Care le-a Utate suHetească. derlvând din cea
imineata examenu 111.
andidaţii Am recitH-o şi am fost cuprins cutii politice sau de 01,omeH d$,NOVR
d
e PCl, Usii. de alt neam, fn deşchfs portllt.,rm!ăt il
mal intimi!. structură a eului 003- ,militari se pot prezenta Ja eX1men de aceeaşi emoţie ca acum fiecare pas, a căror ţintă el ub 1
cal rul Imens al marelui patrlmoE t
b d Jn'
I lru eln!C' care.ie imprimil pecetea I numai cu cepia după foaia matri- un sfert de veac"i mai blne, desnaţionalizarea prin toat ul l
n Il cunoscut sub numele de cultură
5 e a sur,,, urmare, a pre' .
,
cală.
v
UnIversală. latA de cel doi poeti tinde eli se pollctea o operl na- specificuluI roma~esc. '
. l'
când în plină prigoană politică, mijloacele. Intervin apoi şi e ca Il:
de neam diferit. fnsplrându. se <lIn ţlona. Iti de fnalllf,aloare şi pe f~nd
Este 2, eel lipsita. de temei teama .,'
Pentru intredul material apă. sufletu-mi de copil gasea alt· tementele potrivnice ale nahl fll, It
acelall isl"Or, sau moment, vor da s~flc lesc strlh, - ,1 alc~ ne gan- de frac,Jonare. de pt:lbl:rlzare, a , tut În flEcod't" _ fără sem- nare in paginHe acestei ci!rţi. rii, inundaţiile Tisei, Care con.It,ave
ctealhlnl care vor prezenta nu nu. dlm la de~adeutl!ll1./,dadalslIluJ,cu- I Unor oameni cu minţi stramte, ca-l :Dătură saU cu pseudonim _
Acţiunea 89 petrece într'un tribua la distrugerea înfiori 180a
mai diferente temperamental"" sau blsmul, fmpr~lIII!mul. exp~eslo- 1 re tUD~ şi fulgeră impotriva gralu- răspunde numai d. CQDSt. 1. sat de colonişti germani din !::~~~ aşezări de colonişti ger m:{
chiar altele, Insii de ordin lodlvl- ~hmul şi tot lIibllllsmul romanesc rllot, c,abcble şi tn genere. {m- Ştefănescu, directorul nostru, Banal. Cu multi plasUcitate se
Dar romanul se l"ncheie ",oape
dual. ci ele se vor deosebI ,1 dio {Je import, o,erl Jearsli, avorton! potrlva reglonallsmului, fie chiar 1 care e totodată şi girant res- desprinde
figura
ţăranului
'''tJ,aml
'"
punct de vedere al rasei creatori- care nU s'a flllul şl nu 1 se va pu- şi numai cultural. Dimpotrivă, cU i ponsabil
Haffner, care în năzuinţa de hotărîrea dâuă a locuitoril1 b
'
""'-l~r. Poezia lui Helne deşi de un tea nlclodatl lacadra, nict patri-,' cât este mal. bo~at aportul provIn- 1
•
..
a-şi lumina copiii, îl trimet! de li reclădi satul, căci,
Ur~rofllnd, scăp1lrare genfalli. monlului naţbllal, Dlcl aceluia de cUlor, Cl1 atat se va afIrma mal 1 1liIllIlIlUlIlU!illllli!ti\llilllll1ll:tIlIlUIlii!!lIllllIIllilllllll!i:!illil:.Uiiiiiiiiill'IiIU pe cel mai drag, pe Filip, sa autorul, Ş"abH nu pot fi la,al;a
nu s'capl!."'t4tu~,decât pr~a r"r ne- unde a fost ;racsp!antat la tiof. Ea amplu, mal strAlucit sufletul româurme,ze şcoala _de sta! la S~.. frâuţt aici de oameni nici d!.~nd
aUnsl d 1 1· . , '
•. -~.1l.2!11.~~!'ylrll. tGCmal fUndcă e nesc In :nflorescenţa, pe care am !
A TEN Ţ 1 U N E
ghedln. Aceasta şcoala urma- stihii.
Ji
e
r
y,...
•
proprie spl.
. 1
It
1
â
v
U'
t d- d
d
ţ'
Acest
roman
a
virsat
balsa
ky. I
ritul t 1 d' A , stearpă. bIet alOltOll
num -o CtI iura rom fleasca.
n· i . Intr'un litru de apl lDediclnală re.a ~ ~e o a. e e uca le "pail
u u alc.
şa 3l!-toKp!fcl peo.
htea C'l va suferi din cauza varie-! MAGUS"
fii
t U
tnohca • Cop~lul era scos cu pe multe riini in vremea opfe'i, D
truce Goga. Emloes~.Coşbt1e.-Re_
*."
tăţ!!, dfnpotrlvă ea va fi cu atât; ..
il 1 ~f ~ u ~~~l o~ c:m- d,;?săvârşire din mediul părin. siunH maghiare. Dacă in I1d,arhf
br n: ettc' cu toal1\..,. bogll.ţta de
Vo; bInd mal 9115 de cultura unul mal vie mal caldă şi mai sclfpltoare. i ~oft~t ci on dtu&s6~'N ~ s ru, I
tes{!, patru ani nu era lăsat a- mele coloniştilor gumani, car:1mpll
j
cu, ur s rllnă esfmtlată'd'leprezfntll neam, am spus el ta este reflexul
De Incheiere-mi voi permite ali ! . u a ,e so 103218 ;gr la tit u 1 casă, şi nici nu-i era îngăduit s'au bucurat de privilegii
pr n opera 0lr puter~ e creaUrecoffi'!nd pentru o lecturi!. corupa- 1 S lf t d
-<' SOI Mii •
risA fie vizital de ai săi.
d~cursul timpurilor, s'a ridic OV,' 1
une a neamu ul romane~c Grko
fHntel luI, re~ltsnta cobborlirU.
, u a e ma/>n,
o'
} A
t
t . ţ' '..
acest protest - altfel cum a oa el
ş
rescu rlmâne pictorul r~~rezenta - armonfce a tolalil!ţU forţelor or- rativl două P09ZU, una In dialect I
3.3760 mgr. la litri! 1 Pl~a
cre e~u .,pa /10 11... pulea să calificăm amiDtlt~or.
ell O b!năţean de V. Vbd Delamarlna, Sulfat de c.lcht SOI Ca
, I n a El pa t e gm es e scena
.rcoas
ti v, rn o, pera c.." l"U Ia se og l'10d eşte- 5-<anlsmulul său, COlllnarându.o
t'
intitulată I Mă CimişQ şi alta de
~ 16364· g I IS1 u ' intâlnirii dintre tată şi fiu, când roman - Ce ne rămâne aOlf~ .
-- ~cel>t a românească nu numal. de. fnflorellcen(ll splendida. ln adevlir
f S
fi L O [' d' t
, r o r. a ! r
băirhul işi dă seama de in
de SpUSt elementului .utohtol~chJi
artli ptcturală, cu t08Jl. scoala litin.f
n
,
~".!'!1meTOS, CoşbUC. le car~, le a g In ~. 10. Clo~ură decs~d u el Na . . .
.
iT'" . n .
tJ"· uH
sislemati'J înnăbuşil .§i subHllc10c
ced germani s.u itallani!. prln şi de răsp
!~ tura sa are B- Cetind. să nu u'tiim ci cei dinla! ţ
- 2.,*a74 mgr. Ira-mru- ~S al" ana pl'G usa. lD ,fi, alu, nat mai bine de O mie d~ aDrf!~
. ' afl,
care' a trecut ŞI 'Invers anall"'ând ceea"- notl ~rle, aceleaşI ca- s'a născut la Logoj, fat al doilea, CIorull de potasIu CI K
1ui Fl~liPb' cgate .nu_ miii lnţele- 1:0
!
1 1 ă N" ă d I FI t
{'
ea lm a eunana
("Gaz~ta Transiloanfei". Ar.ul . 1,s!,e1eal
opera marilor no~trl artişti cer- radere dfsUmfre, prin care se tocrua âng,
..S Il
reş e, n - I
0.0231 mgr. Ia litru 9 T t tAt d t gi· t'
.
'
.
deosebeşte de ~are altă culturi. clunul DU 8 a Invrednicit iocă de 1 Clorură de Uliu CI Li
o a a
e ra ca ee e sce- Nr. 69 din 18 Septemurie 194;U~!
IIIml!lIIllllHlIllllllllllllllllllllmlIIlUllmllmllilll~IIJlII'!!IIIUIiIlUilllmmlml!n cu toale' el !IlInead o contrfbu- cinstea de a t se tlpirl opera: de
0.0085 mgr. la Htru
ţ I
tie reglonatlsU.meorl extrem de dUri FundatU I Prea m!roase a 0- •
de amo CI
.
bogati
varII'
ne gândim de
un111
altul I
0.0005 rogI'. (a litru
(,Â .1 J .fOl·C:lloe
pildă la aspecll atât de unitar şi I
N.
Iodura de sodiu I Na
il
0.0034 mgr, la litru
j
Bromură de sod, Br Na
,iallleu
0.0002 mgr la litru
Nit
d
1 tiI
.ton, 1
Azolat de sodiu NO, Na
ama p e n r u a " , Ilnc
_
0.4250 mgr. la litru
P'
. 1
U ! ,~dată
Azotat de sod. N02 Na
lcanterle.
mor 1'··t fm
,
urme mgr, la Ultru
O 'd'
1
l'
I iriva
Htdroeatb. de mago. (CO a H!)
capo operă a comedii or Iji a emotii or franceze ..•.. ei,
; Du. film. do pro1"n1"tii colosale f
Mg 1.2490 mgr, la litru
. a fi
i '
t • cu va l
o bl cIou.,
or repr€zeDla...
intrt'un aaumJt momeot prin operele sale de artl, In special Hterară, - In cazul nostru, - graiul
fUod mal la indemâna şi a primitlvului Creator de valori artlstlce.
a d mfţând fireşte spontaneitatea, ca
una dJ n ce1e mai esenţ IIl 1e con diţIf prIntre cele generatoare de o~
pere artfstfce. Cultura ioSlişl, de
altii parte, am putea. o compara cu
un fir de iarbă, cu o floare, dacă
vreţi, chiar cu splendida coroană
a Unul arbore care-III trage hrana
p:-fn mH şi mB de Hrlşoare văzute
şt nevăzute. Ea DU este opera unul :
m4nUDchfil de Inteledualll scrU- i
torf, poe'l pidorl, savanţi, mu"I-"
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,Snbmarinele
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1, Htdrocarb.
!

atacă"

l

Hetbert Wjlk

Helnz Eogelmann
Lupta eroică a submari.nelor german-a

ele ler lCOj l1J

Fe 0.0204 mgr. Ia litru
Hldrocarb de magnezIu
! {C03 HJ Mn. urme mgr la lHru
1 SUi ce SI O2 0.0120 mgr. la lItru
i SubstaD~e organice urme la mrU
Bloxld de carbon liber
co. O.onM'I ... d.. IA UlrJl
Total. 19.4907 mgr. la litru
DIn aceste date rezu tă cli apa
medicloall MAGUS este o apl!.
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calcicii. concentra ti cu conţiout nlaUv mIc de clorurl, având
-'
'L_'..-I, •• __ .. .t... fodurl şi
bromurl.

A;rn,

"N UIt\1 .8A Dli~ COC OS"
(" NOIX DE COCO")
Cu cei mai numiţi ac·tori francezi =

.

Ra

Rell

(U

1

~

a fost distrus complet de

de cultura· ucralniană impoldva
catolicismului. Pe acest temeI,
ucrain!eni aU sprijinit

bo\şevlc1.

In cdaceprivclj>lo logaţlA UirH
Kievuluf, glăsuieşte un manuscris
din veacul XV: "" ... cU multe mInuni ai 10st rmpodoblUl tu, la.il
uc:rainianll.. Totul ţi-a fost ţie hă
răzit, ţară a Ucrainei, şi Dumne.,. .... tl~ll. dăruit tie multe bogAţii şi
frumuseţi, pământ negru ş\ rouuo,",
lacuri ră~oroase şi fluvii largi şi
fântâni adânci şi locuri sfinte, cari
fac:· minuni, o, pământ al Ucrainei,
lumiuos şi binecuvântat de Dum·
ne~u._ Oraşe mari şi bogate şi
{atinse, oraşe sfinte te impodobesc
pe tine .. Coline inalw.r dumbrăvi
curate, animale sălbatice, nenumă
rate pl,;lirl. Sate roari, ingdjlte,
pline' de vii, livezi cu fructe aro~
mit oare, oJtdzi ca multe vite şi
nenumărate turme. O. ·Ium{ooasil,
senină şi

divine. 0, ţarli;a:Ucraf.

din belşug hărlzitii., ţară
a Ucrainei. Impodobit! eşti tu după Taia Domnului, ca locuitori 106
telepţi. cu biserici acoperite· de
aur, cu şcolt ale înţelepei unU lu-

la 8 Martie.
a fost pri
alac al moscovl{iJor. Ilxer:utut p~upra capitalei U~ainei.
.

- Tăh... H ,mh conduce:rea lui Batet,
au deya:5h\ in anul 1240 Kievul ş1
oraş II pierdut înunei capitale politice,

de atunci aeest
semnătatea
P":;U"-LU

uzw\t.~

"""""'.:n,-'O_ A

.. X'ft'\.!l~ nu-

mai să condttcă viaţa culturală şi
religioasă a re!11unli al cărei centru
era Kievul. ,Tatarii s'a11 menţinllt
ln contrast cu bolşevidi intotdeauna foade tolHanfi faţă de Biserică şi Credll'ţă, cfutâr,d monu!r.entele de artA rellgioasă şi IA~ât'd
nepân~1irHe monumentele şi vestigiile sUn te ale popoarelor supuse
de ei.
.
.
'Concomitent cu renaşterea Uc~
rainel, in forma statului Cazacllol",
s'a, reînvlorat şI viaţa Kievului.
totuşI mai mult !.:a centru cultural
şi reli(!fos. Lupta naţionali tmpotdva PoloILUor a fost accentuată
prin lupta ortodoxiei 't'eprezentatA

oală

tn

care

erall

ec!ua=>.ţt",ofllH Cazadlor şi al Ruşi
lor Albi şi unde a lnvăţat vesUtul

nici bani

pentru alnfrumuseţa

Kievul cu biserici şi edificii. S'au
distins in mod deose bit, hatmanil
lllentele eaTe reHefea%â activ

lui

Mazeppa sunt I

Mihail, ....h.1.ll"o\"

Biserica

lea
Sf.

po ...rll .. Lovrel

",~eib'

m 'l.Jgaţi
t
<

h'!l: ,

Cel mai comic, . cel mai vesel şi cel mai uman fil!t.~.~~le.
. •
~
IID)
al sezonulull
lla f
Incep, repr. 3, 5, 7. 9
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. ~enE
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de "porti de aur·, . ffindcă
Jor se
biserica cu

t

'!'a

tedrala Sf. Mihail din Kiev. Ucrafn1enti au fost lovJţi in tot M a.u
aVLlt mal scump. Bolşevicii au
căutat cu o drăcească PQrseve-

Istorica Piaţă a Sf. Sofii a fos~ d!
in 1918 HatmanulPavlo Scoro~:r i
kl,- ·conducAtor al Ucrainel, 1 11111
aceta"i Piaţă in anul 191E\. Il~Să·ş:1

a fost intotdeauna centrul
politie. ecooomic ,1 cultural al UcraineI. Incă din vremuri strllvechi
preistorice. Kievul a fost punctul

, in veacul
deIe bolşln':t~

1\..

,

vre

Mitropolit al Kievulul, Petru Mo~ ,1 altele, construind şi 1nfrumusevUlI" \.Jiue C1.llDOoout MnJdovenilor,
tând numeroase biserici şi cate.
ftindel in timpul lui Vastl0 Lupl1, drale.
Go"" .. trl". Important economiceşte
Din Doutle monumente de arU al drumurilor care duceau . dela
la 1641, a avut loc la Iaşi, Marele
Sinod Ecumenlc prezidat de acest cad Impodobeau Kievul. se men- Varegi pân1i. la Greci. In vremea
MitropOlit. Aca\l"' .... a.. .ll~ 1(.1,,_ "~"n",,,7.li Biserica Sf. Andrei con- prlnclpBor, Kievul era capitala Instruită îo stil
rocoeo~cazac, Tullîmpreună cu aceia dela Oslroh a
.. ..t~Xllljl U ..... .-g,I,cIo-.I ,.' -P-...__ 0I1-...1 Ao I'\lefost pânl la venirea bolşevismului, cat! de RasteIll, pe malul Nipru- care al tuturor campaoUlor impc~
,coala spirituală. care a phtrat şi luI. Acest sfânt locaş a fost trans- triva barbarilor. In veacul XI~
Kievul prin şcolne-sale inalte, p~~
anărat tradiţia BIsericii ortodoxe format de bolşevici inh'ocafenea.
In PIaţa Sf. Sofll se rldiclî monu- organizaţiile sale national· cultur~!e
l1~rain{ene şi a Credinţe! până la
mentul marelui Hatman Bogdan oficiale şi secrete,' cu teatrul S\u
Ţ arul Nicolae I. In această Academie erau l'eprezentate bucăţI Hmelnlţchi. ca şI monumentul ma- ucra!niao. devenise punctulcenh\al
teatrale şi Inscenăd diferite, re- relui piclor Sefcenko. E demn de al renaşterii naţionale a Ucrain~'i
prezentând evenim~ntele şi vic- remarcat, ci cu prilej \lI concur~ Acea5ta explică ci!. odată cU rern~
toriile Cazacilor. Au fost tiplrite sulul, la care au luat parte multi flinţarea statului I1crainlan in an )
sC\llptori ucrainfenl. execuţia mo- 1911, K(evnl devenise din nou c;U
drţi şI in genera!, domnea o in·
a- ,
nttmentului a fost Incredinta!ă de pitala Ucrainei eliberate de st b
tensă viaţi!. şlllnfiHcă,
bolşevici unul evreu, care a preŞtiinţa ucrainiană ajunsese trtlpjugul RU!ll,et In muzeul numit P'~_
tele destul de ridicaitl la înălţimea zentat pe portul profet al elibe- dagogic, s a format primul PnrI~~.tarilor occicfental,. Hatmanii Uc- r/irU nationale al UcraInei, ca de ment ucrainian din Teprezentar.ţ'
rainei n'au economIsit nici muncit, pildti, M·rea dela Vidubeţ şi Ca- aleşi, numiţi Zenlralajanarda. •,nI

.Kic.vulull

I

au Dă~ari, tll

moscovil.,~a. UI

.• ce

eare a .. il sec. XX. EJţrat ti
' urat 3 an1, dUsl'f f
roşi 1Q.. i t
t i P Il el' nI
slăt":
s mpo r va
o .. tih o,
,_,It
pânli
la
ept1i7.are~ ~, I
•
s t -.
ra.e '
."!...it ucratnlan. A fost z II e
,(gchimb O RepubUcă soc· d '
., 1$"\J.o:... ......-eo.,.!!t..t ... 4df'\J1

1"'11

8.:'o u.-

Charkov, totuşi 'prin
1"1
deşi sub· bolşevici
' ce
Klevulul nu s'a di
din urmă sovleticU fiind
sA facă din uou Kievul
Ucrainei.
Boll1evicU au căutat
tot ce era specHlc
cest temeI, Kievul a
mult. Această suferinţă o
zi şi monumentele sale,
lule ura istorică a
tdva Moscovei 1 .... Gl,il
peretii Sf. Soffa, sâng,
Kruti ... blesteaml1
•.
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mormânt

Un fUm de intens dramatism după romanul lui Paul Kellerl"

~

DAnSI
KDOIECK
ti

va/amântul

t

IIlVVU({C:,

; mane,

I,IPIOI
ST'''L
. II
HH
ItttKERU.COltAl'OE
IUUnaRu HERTEl,n~~""~i:

.>

I cefJând

e

•

i

intrebuinla~

pOnd la

acecmd data, având denumirea SPeciald
de .. Fraktur"
timp da lIeacurl, Il fost apreciat
singurul frl de $ctis spec!flc

'Germanie,
Il

aClasld 012711 eSJe

IlUllnt(Q tlcestut scris,
numita grafie "antiq1JQ-, Il cărei orlg,nă a fost sta-

I tiu,
abolit şef/sul Cli ca'Qcitr, llr'J=
CQre (Jurtau tliuluilM ilr fic/iz

(':i.i~last

Qşa

in timpul lui Carol cel Mare,
fost cblăduUorul şi adoptat,rul acestui ftl de scris, il caTe

bIUtă

con

Q

fU~f1ise metoda SClipi/că a ~IIUIut
n:ed(u. Noua sCflere germană numită "normClIă"
intra In cadrul
obişnuit al Qctit/aşi lva/ulli şi In
consecJnţd, marilor zia Te germane
conştiente de Importanţa acestei re·
forml. adoptaser4 încă de multă

llrMîe,

scrisul cu caractere latin,.
aşa numita ,,(--roktur"

tr'clînd eMa

dd adoptatli Tţf)t'e~Ii!Iă. IJ QOTffC.iQun'''care Q grvjtcel. tfl car~

la "Anttqu,,"_

mod

.,,,....c ţU/J'
deşI {!ll QParenţă lortata, [fi mersul
ello/utlll al lucrărilor, are obiectJl'ul
de ţi creta o unitate elot/că furo-

t ae

toate scrierile perntJIu.

In u(uurile.

,xl",m

,tf)-

şi

la'" pland. chiar

i cill/dr/. Presa gtrl1Ulfll. pm:um 61

mafe

1 cercurile rdspunzdtoart CHnI(l!!e (lCI centueazd qşllpra lapJulul, Cd g.
PWi7îT

-,.,..

-

care se

Îll

pregătesc

rln,~ ....JJ... ".,,"' ... ~"""P"',

cau/oile pentru IC;Mr: Ii071tnlt,
sp iritu li le, !eelnice ori
nomlce, sunt accfslbj/efrtcăfUi l1trd"
"ltţU

i in, datotitd «elstei ,mitic/Iri

dacă această

nprezlnfă

o

~ril(J(!lle

transfor-

fello/uţte

pentru

cu/furii

II ge-

scrise ale
nIului german.
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Drumul tineretului francez

\
Romantism!

StrAduintelo penlru educarea tlnerelor

1t 1..,. op~'a8nd~r,.~.ţrlmIArl
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'"
.. ",,, ..
..

V-'IAt;i

t

Numărul

spectatorilor de cinematograf in Germania s'a dublat
in timpul războiului, faţă de anii
de pace dfndnte, Iar acum a
atins graniţa de t miliard. Fjlmul
este ta timpul războluluf, un hctor cuftur&l ~_.decisiv. a .Ulrui Im.
pal hnţi este mult mai mare ca
in anii de pace. NumaI Un popor
sănătos şi vital poate continua
să'şl Ingrijească şi să-şi desvolte
valorile culturali~ în toate domenHle şi in timp de războ!u, Producţia de filme nu a [ncdat şI
nici măcar nu a fost intreruptă un
singur minut, 10 toale atelierele
şI studJourile din Rdcbul german.
Di[} CO.1tră, a luat proporţii din
ce fu ce mai mari, ca o dovadă
eli este conştientă de rolul ce-f
revIne, tocmai in timpurile de faţă.
Marile casE; de producţiune in
domeniul filmului Ufa, Tobis,
Terra, BlVada şi Wfen·Film işi
<>,'g",n.I~c<o:•• 1\ p<lJilu\:{JuIIea cu lotul
independent de specuhţ{uni economice sau consideroţiuni de r(>otabiHtate. Toate pranurfle de lucru
şi pregjitlrlle de filmare se con·
duc in primul .rând după principiile realizării Ild:stice, fixate de
conditiuni!e ~enerHlp ,,10:> Arbi ,,1
-mal al1:'8 de legile dramaturgie!. Se
iotelege că evenimentele mari din
zilele Jloastl'e ocupi un capitol
destul de important flt oreJ:5ălh 11 r:
ae Jl1cnt '01n industrIa I1lmu 1 u .
Războiul depe front,
unde se
scrle Istorie ,i influenţa lui a sUţ ra
ol_ ........ _.- .... _

ţa

ţU t1tan1ce ale <lcestUi satanl~ bolnimeni lamo....te.· ~r.sm. -Sub regimul seC!erei ŞI cio-

1

I

lIlII.oI"'tÂ.aJ. ...

...

această categorie nmitltim .. Evr~ul
Sii,s" ac.ărw teml elite d;~&h!1 de
aduulă, aj)01 .. Cari Pdo?u" c~
Hnn"! Albers şi ~Fd~1 ''lann Rn('h"
al c,1"llf ro' p;
4!t- of. f~"'-"

lt,I .. __

..... _'" __

~LII'", ..

l

.... ALLI--

II.. ~-

_., ---- --

------ .--'-'- - -

num~ntullll erot"n}J!!.If'Vdi fI"i'·l t " • .,auanc s m~H3.. ar 11 meJe

la ŞI

amintite moi sus dovedesC! tn acelaş timp şi puterea de
creaţIe a
producţieip-t.-i.n

g.umaD@de filme

ac.;.,:a~.t,~,

po~dbiHlfi\.'l.Le

ce ~ vC!d~r\1e dovedesc

~

ur'lh~\1-

proRresele

realizate In aceastAlndustrfe destul de tânără. PIOf. Karl RUter,
Ernest B~rîram şi Gu[}ther RJttau
sunt repr€zentanţllprogrese!or
măreţ~ dlll domeniul rt'giei.
Pe lângă filmele războinice, 1(1..tâlnlm filme istorice, cari resc"u 1l~ .. ,,!Zlt ..int.. ... ...·Jlor po.r,.Q",alităţi ale trecutului. a căror opinii.

rămâne mer~u actuală, DIntre a-

ee.'!tea, amintim marea t'ealizarG a
1,,1 EUlil J"lIlJl .. !!:~ lu.

Ulw ..1 "OlJ'W

kriiger" şl filmul .. Bismllrck" atât

Gl

G;:[,;ta.:v
ii:d~,;:: ·:·-··c·c 'a] e ;~"
ruf j).)sib!liUi ti ar~!li ati mei
esle nevoie să aminlifll.
A.:lestor filme er(l!.~e ~l fJJt(lrle~
do:::umentan!; 11 se udlllJ.I!'i OUOlts
roasele fifme de In lriţi ilIm: , dhtradive. Conlinutul Ilt 'Ht~ dliiiitui
de variat. dela problime p~jho,jo
gice, dramaUae pâni ta I:l-ele fQui
comice eombl<'iil.ţllloi, I'Ire îltlrnetc
hohote de râ::!.
Amintim "Mâini dcseituşat(!»
regisat de Hapş Sehwrlkari ,1 .. Lii
K

:t'eved~re, Fnmdska", lari PUtI pro-

bleme foarte fnleresiIlt!.l. Oiahe
fUmeIe distractive; d!stul de fiii,.
m2rfl.Aq~. n .. "'''' p ... t ........ ui ....uf,,~
amintim numaI câtS"Vll, dl'1lCViil mal

bine dăm numele c<!bt' ce le dau
viaţli r Theo UnlleH, H.sfiii Mn'i(>'I',
Paul H(hbjger~ Grele Weh:u. Johannes Riemann. HIH Riihm«nl1;
Paul Henkck, -etc.
După ĂllscbluiS j .... J,foducH!l vle s
- " .....

<le

a tevciit l\~jdiUljJj.

IlfLU'i'

politică şi militară

a

l"rrmi'et din lunill 1940 a deschi$
{jchlirroporului francez asupra in,~mn(jIătii iint>r"fu!Uf, căruia e con·

s'au bucurat de m:ue succes, nu
numai Îa Germania, ci şl .In cele·
la tte ţă rI europene, fntere~,,~e fn
aceeaşi măsulll
la realizar"u in
faptă. a E41opcl.NouL Amintim
câteva din aceste filme
.Câutecul patriei'" t .;ExcadriIa
Liilzow·, "StuklS", Submarinele
la atac", "Patrfa mai presus de
de orice", iatA DlHllai câteva titlud, cuno,cute şi In. România, câteva din aceste fllrile nU fost prezentate şi publicu'ul românesc,
Sunt documente ale vieţii de toate
zilele, aşa cum se trăeşte azi, în
vremea mard prefacut, la tnce~
put de eri!. nouă Prezintă pe om
in luptă pe vială şi pe moarle.
Fiecare soldat' poartă caract~rele
personalilătî! luf şi totuşI, Îu totalfta tea lOT f suat mânaţt de acela,Î
idea 1. stlnt ~ata să-şi iertfească
sâ!1g~le pentru patde şi ruădrea
ei. Spectatorul tlihşlc viaţa lui
Indeaproape, deaceea nu-i este
greu să t!lţ~leă~ă procesul sllfle~
te~c ce S~ dl!sfăşoară in pieptul
Înfantet istuhd neobosit sau in ochii
pilotul:tl spărgător de nori.

re dăruire artistcll, pentru ca lIst·
fel conlrlbuUa lor la ridicarea mo-

de :,;pectatorl. Vremea noastra este
sU\pân\tă de lncord;""a omului pe

, .,:CatU$lrola

de bIne realizat de tan1trui naJSOt Wolfgdng
Llebi!n.1iiner i tot -irI

p<:>nle de războiu, aşa cum se duce ia realitate. Soldaţii depe e('ran
sunt c ..ltlleie dIn marele corp ml-

străiae filmului; la general filmul
ca iaelor educativ, trebufe să trAIascA evenimentele actuale, sA le
urmltreIt !e!l:, !lI!. le -redea. m""~,,,!6r

rlnefului tronc"z va ocupa locul
, {Jtl'uominant.

Prdueţla ~ermană a prins aceste
rea!tăjl !n câteva mari filme, cari

1:'___ -4 _ _

.......................... U.l..&.l~ ..., ...

","

·război

8' ,trăcluiuc

("mlIWe noului slal franct% in tadrul. F!ou"j Europe, organizaţia ti •

J

Filmul german In

Jl _ _ _ " , _ " _ ' "

.
s'o. readucă
". d'umlli luminos al unei vieti
5pitllu.a1e adwărale. pmlru a pune

toril fiM

....~

poporului Il'tlnt;,z, d. Iran5formiJrea din temelii Q FroTli!!i, M ,';qrl'
Dumineca şi la orele 11 dim., Marllşqlul P6tdi"
'-i . (Il!:"
'''tI-raşi 9
,.... ,
V"!'-' _.~~,
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Un peisaj minunat!
Inceputul repr. 3, 5, 7

Toate exemplele trecutuhd sunt

A

'dela

nu are
tagddu/rU şi
gloriosului trecut errman.

nouă metodă grafică
semn/tlcaţia

Qf!lhU(}r/i
o,m:nuu seflS german

n:fflrma

~ capitala. Ministerul Ducatlll Rt'l..
, chulul g rman a lialp eiI'ClJ./uril
. fntreţ;ulul tliwJtămtlrrl _ toate tq·
'tef]oriill'. (fi cart se "um: cil In

bllă

front pentru fă udrea unei lumi
j la acest sbucIum, fi!mul are
~.p ci' t mai puţini ad canului, inlrf'g imensul stat bolşe- noul
datoria
să fie prezent, numnf aşa
,dmlk.e_r~p de lâ'lgi Lacul vie n'a_devenit a!tceva decât un
!şl
verHlei
roadde şi îşi legiti~llrl, la temnIta deţin~tii ar H gll!antlc SchHişse1bllrg, "un mor- meaza existenţa.
Deaceea eroIsmul
~s!a't ~nfe! t~ţllOCUI ml;lQ,lIIor. mant-.Q9 platra~. Cucertrea oraşu soldatulLtI şi ideea
ce-I duce la
L ;>{a ln~\~~ d~ Q<:!descris-, moar·. loi .ela1.~cr.!1 Loa?ga aTIl vo1oo- .
victorie, alt deven!t centrul preor:=~ o"' ... '" forml'i. AIci liltre r~a S.uu~tlVa, <ţe tllm~ol al Q1>ro- C'ttpllrflor 111 industria de filme.
~., • t I ' Id 1 ŞI' a trăit ultl- pla/ll! oTabuşlr!. 011 UI1UI şişiem de,,- Autorul, regisorul şi artiştii sunl
,a e e z ur. . ' .
h' t 1a pa~
. II
. ifând ca O umbră şi potlC.' carii a ingeRaRe ~a
, Z e, alun.;;
'" f' b cI 1R lan fur1, "'.
..; cătuşe chemaţi să dea formll şi expresie
C\ . du-se ca o lumânare şi suc-' mun y - agan
1 fP'lo,r'" .n.. ... .I':\.*~ . ~O- Dl.l!)l.1 .oa.J,U,xi',
II. n
, T 11, _
_ - , 4~ n-toJl.;.......... J .. _.---_. .I.~,. J-v
care ne apropie de perfecţiune.
l!..;~ ~~~~~t~l ~i. ~. ",.,
ia pătrar de rleac. (UIA)

~,'tu

"""",;;i",r fi'"

că croflca l.,tină eSlf răspdf1flită
pretutlndmi, Îrl ât1l()qpt iOaf, Idriie lumii. Indu/),faoll, n()li!1 mrlf,J-

1I~1, 11mfJ!lrăteasa,EUsl\~,.J~~~ ,PAI~aglDt .... ~_.peeo-lIAt.".rte
El, a'să.ş! crei(" ..e~o glori~ deo5C- ştc:rs, fuy' de leglU\ri~e de p~(}por
nU

O
-''''

de altfel, estecbsoJul identică cu
scrierea cu caractere /It/ne. Se ştie

rli'

.contează.

{rastel

nf.:/r1icum

Sc:rtslll verhl lltri1lantc
nu va mal li in,ătal ct aci fnaln·
le In ~'QaIă, In lecuI .,c~stul &CrU.
CQre dureQza de atOttil 1Itat:urJt u
întrebuinţează ca uniti mtioaă a
graJlti şcolare, "SCrJEfltl normală"
numită special in Q(ut Iei, core

1

fostf,1 dlsgra!ie, a fost incarcerat
:oropi., murind la fel. Urmaşa

cu

tll~

;r'. lncl'put

fn toate Şt()(1f1:/t i U deoş{oild Important.}

I germanie.

I

~ea~că: n~ţ'I~'~'1 ~~ re~ I;-b~i~;~i;l~u

S"ptf:ml!d~;,

Cu I

I

Oi

4urfâij ;~T.--' Blr-;~: .~~ r'; ~t:~

Adopfarea oficială a scrierii nOf;
mate dormane CU caractere latine
8'"

!
l

.

.. , tl4?llnân~:":C:Uturor el!. ea

Pa~ ~._3_

___________

Cinema "CAPITOL" IN oua krafie germana

" ... Prin aceuglă cheie, 3m dobân- io fragedă tinerete, (usese Investit
•~. .llt un rezulta t deosebit J porţile la 1141 cu demnităţile ţariJor.
tamlce noul!. s'au deschis pentru Dar prin Intrigile perfide ale EIi.~i ~. in chipctl at'~~tll n fond"t la .."helei, hau al VI lea Impreuni!.
\103 Pdru cel Mare Schliissel- cu părinţli să!, originali dintr'o
~rgut, dClpă cucerirea cetăfli suen(,bib. familie princiarA din Braun·'ze de 118 arllnll.!L N"u.,b", .. jf, o.. h ..... lg, ..... Iv.~ ",xllap mal Intai la
e şi-a schirnbli n\ltnţle in Sch- gurile fluviu!ui DODa şi deportati
selburg. Pentru Pdru cel Mare, la Marea Aibă. Când Ivan a ajuns
, mosul Ţar rus. care dela ince' la vârsta de 16 an!, ImptirAteasa
tu! domnial sale a fost preocu- Elisr. bela Il dat ordin să fie linet plină la obsesie, d. crefarea diat transportat la Scbliisselburi,
irllor la mare, şi care din caUza acest h::gltlm prelendent 1. tron.
stui vf~ al său, suferise anferl- han, btre 2:idurile Jllucede, şi-a
cu doi anf, o grea iofrângere mliclnat ultimele zile ale sale, ma.
Narva, cucerirea Schliisselbur- rind in cumplite mlzerU, In frage,
u! a l[}semnat un succes extra- dă tinereţe,
iaar. Această fortăreaţă e 8şeCând Petru al Ill·lea .'a urcat
jIA la Ieşirea fluviului N eva din pe hon la 176:.1, s'a gândit sli-1
, Dsul lac L"doga, le~at cu Ma· elib.reze pe acest nefericit, dar
Baltică prin intermedful aces·
cu prilejul vizitei hd oficiale, tn
fluvlill adânc Gurile Nevel celula lui mnedl!., n'a mal IiIăsft de~
\1 barate şi apărate de portul
cât un fns răvăşit şi căzut fnlr'o
dez destul de slab Ny<,nschIlDZ. Apatie total!, vecină cu idloten!a.
'e de alUel a şi dZllt 10 mâinile Cat~rlnll a lI-a care a răatuTollt
ilor. P~ locul acestei cetăţI, de pe tron pe Petru al III-lea, SO~
rele Ţar a dispus să 9~ fl,~ze ţul el, lotenlfonase sl-1 trlmhll. In
!I1o:1a cădmlzl pentru zidirea fortul deja Schliisselburg, dar n'a
,ni mal mare port al RUldal, avut timp să-şi pună planul In a, 'P~I.~~g .. l.
&vhl;;'~d .. lv .. ~g .. 1 ....
1'11CBU, mnaclL .t'f;tru aJ lU-lea Il
er ,llrase d~ altfel, de o Importiln- fost Il'.tgrumat mai Inainte, de uDul
lul !deos"bltă da terltă . numeroa5e~ dintre fa voritH ei. Coniurl1ţll. care
,le 1!upte dintre SuedC'zl şl Ru~1 auinll! turat de pe tron pe EC4te'i j~tru sl!i.pâaire~ luI. Aceste lup- dna, au ridicat steagul pentru Ivan,
l1 ise sllccedaseTă necontenit chiar
care a fost procJamlit drept ţar,
f$a fondarea acestui oraş de că~ a cărui tragică sosrtă nu era niI al Juri Danllovicl, marele print mănul cunoscută. R.volut!onarH
se.'
d Nov)!orodulul, in anu I 1323,
rel1şiseră chiar să cucerească prln
et~i~b Petru cel Mare, Schlli.sel- asalt Schlii~:!;I':dburgul, oar în caze·
at)ul şi-a ,p~erdllt din ranRul său. D1atd. el n'au ma! g1isH deci\t ua
, cauza Şi 10 folosul Petersbur- cadavru, fn locui celui care avea
~t:~ i, in nelncetată ascensiune. l·a să le conducă destinele, deoarece
!lveţctlt insă faima sumbră de
pazlllc J, Inchisorii, in Urma djspoisoare principală a StatuluI. ziţiu:li!O, prlmite dela guvern, şi
~r mai cumplitli riia câte există, pe temeiul fndlcaţillor stabilite de
,er
atrodtătile sale, depllşlnd el, il U1fseseră r[}Hllgându·1 tn piept
, c: ape cumplitele temnlte pentru pumnalele. Re fedior la aserţiunea
'Il amnaţi la muncă sHnică din că vic:ima fntâmplării din SchliisiO rb. satt vestitele tnchisod din selburg n'a fost han, ci UD copil
:z I alfa Pdru şi Pa ul, sau aceJa substituit, io timp ce Tarul !luten. :. insula pustie şi pleşllvă şi tic se refugia se ca medic la PerI ilti de orice veg~taţ{e, Solc. DaU, nu a fost verificati temeinic,
~kY. Inchl:loarea din S,~hlii';s~lpe bază de documente Istorice.
sai~' mai ale" î'l veacul XVlH,
Şi la epocile mai târzil, Sch1lis·
prII arhlplinl d~ detinuti, arestaţi selburg,ll a rămas tot o inchisoare
II iJlIlpul şi din eauza cert.rrllor de stat, un loc sinistru a celor mai
f,a~o!Ilnie a membrIlor Casei Ro- curtJp1ite grozăvil, deoarece In a~
i~ IOV, dar mai ales din pricina cea stă cazemati!., condamnaţHnu
C~oalelor necontenite. Rezultatul vedeau niet un fir de iarbă, nu se
ltl~flor evenimente a fost, că in- Impărtăşeau din nici o rază de
1 Jcoasel":!
!,Ii jilavele ca:teruale soare, o'auzeau nicI un cântec de
:~oiSchiii'lseJburg\11uf nl1 s'au ~o- . p:uăre, despărţ!ţi .;u totul de lume,
b.fic1odatA de--p'f~Ltd ş! -con.- ; B lşevicH au folosit In scop de
~l1~Qtl.pdntre cad nu, rareori t. PlOD_9c6a!1dă acensH!.cdate ~!1"~ in
. lseau şi membri marcaoţf dtnr lItt1m;r=trmp Iusesed~sHnaUi drept
Il . IHle ţarilor
casă de corectie, Penlrucă in cur194 Sl1ş{ Petru 1, in luptele sale tea temn!ţ~i fU3ese executat un
rmale impotriva vechiului par- frate Il lui Lenin, a fost transfor. U~,
alimentat şi de lolrlgile mată la ml1zeu, pentru agitaţiile
ljOclte de eancelarla Juf secretă lor. Această InchIsoare cu ziduri
'le con.,titnise un fel
de cama- gro<lse şt mucede trebuie să fie
Il. fâcut
~l dispară de pe
vidită ostEntativ generaţiilor co- ,[oent numeroşi pretendenţl munfsle, ca Un simbol al epocilor
~ţon, inch!zându-i la Schlihsel.
ţariste, cttraderlzate de bolşevici
i unde aveau să nu mai vadă un şir nesfârşit de crime, nelegiuiri
,1dată lumina soarelul, La 1718 abuzuri şi tiranle. Dat' sistemele
t Inscenat acel faimos proces vărsării .sângelUi nevinovat mult
'riva succesoruJul său la tron md complede, mult mal criminale
eI : l, in cursul căruia acest şi mult mat desAvârşUe 812 căpătat
• il fost blcfuH cL1 cnutul, pâproporţii ne bănuite in timpul re1 i 'a tras moarţea in inchisoare,
gimului bolşevic. Schliisselbull~lll. cu
ani m~1 Înnfnt",_ .,.,,,mq 11,1
toc>.l ... ~.-",g .. dHI .. d" .. r"I'".-cd., 1.. h.'~1. Rudoxia, fusese exilată şi
căperile sumbrulul său interior, In
, . unui regim extrem de se- care au dispărut fără Ilrme atâtea
tr'o mănăstire de pede3p~ă. "feti, rellefând o pagtnă pătată de
aat~ lui Petrll cel Mare,
sânge a epoc1i ţariste, totu~{ a fost
, '1 fost
il1carc~Tată tot la
adllmbrit cu desli vârşire faţă de
'I\eiburj~, unde după ani infărdălegiie abominabile. execuţiile
U 19aji de chbud şI suferinţf. interminabile cari constituie cot;te-i
f dl1,!;UH .... 1I.,J~,
WISLU1QUU-ijll
gu ne.shtfşlte şI ale căror descrler
ihti,g~lea tinereţII.
increţesc carnea pe Om şi sbârlesc
~ hnpărăteasa Ana, şI-a dâr- pârul. TarU roşii, Lenin şi. Stalin,
::ţa in supraomeneşti torturf,
aU ridicat gigantice pframl~e din
~,,~\~ ... ~ l>'.~"t'" a ..... ,,'''''''''1.
necaiomne fie Jerue, lşwuoandu-şl
li~e, Prinţul Dlmitd Gollţin; metodele de oprimare a celor In. >ţnenea Princfpele Dolgorukl comozi, demonstrând un tolal dis-
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vlflŞ
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efi' trebui"

acorde o fn-

crtd.u~ nelimitată in malerieA.
PQti!icd statalii. Rt!zultat('I/l'sjrălu~

cite, p, care Italia şi G,rmania
J"'i:IQ ·Ttf(lfiratint"~.JI .·Hmp ",.Iativ
fc;U,l, fn acltOsla dir-ec{ie, mt atra$
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:"spfJfHn,bife, asupra acestei proo..l'I1H;

tJ.bsolui necesare, care 11'''-

lnţt; B~/u(ionatii in cadrul operei
de inot re a Fran(ei,
b"g'D. din 23 Aprilie 1940. care
a flwrganizat secretarlalul de stat
I F fl1!CU al "Educatiei nationale şi
g tl7n.,~tlJlui". a
constituit !unda ..
m.nful acestei reorganizări a tine-

nlvluii Rolul statului francez con.
sid din. "con/rolul întregei mişcări
q tm'-f'ti.ulai", L(!gi!Q mmlioneazd
faptul cii fllallll

supra,ugheazi:i In
fin, rEtu lui, .. '_
duc(,/ia .pirilua/ă - morală. 80·

loat, organiZatiile

~ld şi cllhiferu!fJ8că Dret!Um Sli
pr"gtJUTVQ profes;ona/4 CI tinere/DT

gem·ram", Iar când aceste tlreafllzrlţH vor şi pol să di!sfă,oarf! anumite ifiilialivll proprii, se rn(elt'HI! J.rla sine - şi ac,sl fapi "stt
raUefai in mod deos€bil. - că
slu/nl JIJVfild2şte O absolută loaialU,,~.ii ", ..._' __ __,.;_..4__ 1"

7:' ,._ .••• -

conducdiorii lor,

prlJlinzând-o
măsură dela aceştia.

fl1

astfel casele din Berlh şi Muqch~a ilQelU1j1
ait primit bUlIl pal'le~~I, penhu
continuarea mlsil,lnfJln<):f'ediDtjl,t~ J_~~~~ !~~~~i! .!~ _~!!.~t;Ue~ ~~i
.1_ n~,,,u,,, .. , "A-I"''' ...:mara SOC leeducajiei mişcăriC tinerdului.
tate WJen-Film a rea)ut 10 prlwli Aşada
robll!ma capitală 'Il ce~
anJ, filme foar~e reu~te, Este des- lIa~lI. DriVes
",.~IAJ ."..7.. _
~Ul KăÎh-;·D~-;s~h.- "O ~Îaii fgt~~~:
0J:P~iii:e,· ieşI {pa cond"u....,___
gă" cu Paula Wesseil'ft tn sf€v'şit !Îan{zat'~le t~_refu/"f
marea realizare li .lulWHJ~ . 1"01'1* ,,,,'{tuf f,,,,'r
.
... lIJCQdrY:If(~'

;:;i:riÎ:r

h O ' .....r~t;l ...

n! cllt~\:t!4,!S
deo,",<cblt de tnue, 'n toale

europene.

.
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FfJlII1ft german poate
este prez.ent la datorie
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s'a trîplal dela îneheier,a
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ECOUL

------

Pa\!. 4

Noua

reformă scolară
care tânlr ru ur-m 'ad. cursurile
primei serit din ,coala prImari. de
acum Inainle se 'fa contlnua selecţJonarea ş{ clasificarea In şcolile
,ecundare, tocmai pentrucA fte~i~
rula t st aslguri. continuarea studHlor. Daci se constati ulterior el
tânlrul are lalent In narecare domeniu, deşi a rimas In şcoala prl.
mari SilO. B fost lndrllmal spre altI
carieră, se pot nricând face corectlrl şi revllltri, prin trecerea anumitelor d!ferenţe de materII.
Ce s'a I1ltnlrU prIn noua reformă ,colarll
In primii rând realizarea practic! a pWle\Ulul al lO.lea din pro.
gramll1 aalatat de Fiihrer pentru
prima elall la 24 Februarie 1920,
dupA care Foaia trebue refurmatA.
In sensul ... asigure Hecărt:d tânăr
german captbll ,i sllltor, pregUlre
şcolari. pealrl1 cele mai Inalte posturl In s\.It A• Reicnul Iterman stA
tn faţa mlrllo(" InfAptuirl, la ca.. e
11 dau dttplul fortele ].,1" creatoare,
lncât are Devota d(t toate valorile
nallunll, Dlcfuna nu tr"ullie plerdutli. sali DtTalorHicatl.
Reforma amintită mal SUg 1,1 va
arlta r08dele In special după r1s-

Germania naţlonal-soclaHst1 a
inlocuit tn toale domeoUle speci,,le. orice mlslU'l paleatlve şi superficiale, cu principiul reaUzlrllor
pozltlve. Toatl. lumea al fle incad.
rati. marelui proces al produc,iunU.
fiecare si. He pus la locul unde
poate da maximum de re7.ultate.
Beclruta »1 I se dea posIbilitatea
si. ajungi la acest loc pe care II
Indici insl"l calltliţlle lui.
Pentru aceasta, şcoala de toate
gradele trebuie si. ile organizati
de aşa fel. ca sA. iogldule aceasti
permanenUI. circulatIe, si sprijine
desvoltarea talentelor şi caUtitUor
organizatoare, etc.
Şcoala pr(mari este prima Instllutle, tn care Incepe selecţionarea
valorilnr, adlci Indrumarea ,1 claslUearea. DupA. prima sede de 4
ani In ,cnala prlmad, Uneretul
german este Indrumat spre şcnllle
medJl ,,1 aecundare, tn mhurR ln
care sinUatea şi Inteligenta astgură continuarea cu .1lccts. Urmenză
pregA.tirea In aceastA serie Ump
de 8 ant, pentruca tineretul, fiii
"fie oapabU si ocupe mal târziu
posturi de conducere şI rlspundere In organIzarea Relcbulul", dupll.
cum .pune legea.

În Germania
I bolu. dar aplicarea practlcl
I fnst amânaU. pâd după pace,

vorbă

De

nU a
a tnceput Imediat. Pe tot cuprinsul
Relchuhd se Y8 pllne 10 aplicare
noua reforml, odatA cu Inceperea
noului an ,co'cr In luna Septem~
brie a. c.
Peste tnt 'le "or Infiinţa nnul
şeoale medU, secundare ,1 prnfeslonale, pentru Unerll silitor! şi

talentaţI.

28 lX, Anul XVII:-t941 -
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noştri răniţi

cu. Eroii

Un singur gând, sablim, ÎÎ stăpâneşte pe ofiteri şi pe
soldaţi: Să se reÎllfoarcă pe câmpal de onoare, să dea din
.Doa piept ca ,duşmanii Ţăl'ii şi să·i zdrobească definitiv
"V,Oii l 'să f),deti putin

răsboiul ? '

- M'a, duc. .'0 liberez
pe mama.,.
In ochii lui atdlueea
Ardealul •.•

,

Mirgeti la spitalsle cu răniţi. Slaţi de vorbă cu ei •••
Pou,sUriie rănitilor au amintiri cart infloresc in suflelel. lor, pfl
carII trebui, şă le în{eleii, Atunci te vor transpune In război fi t. vor
int,gra In imaginea Vi. a destinului. noşlru .ull impuh;ul marilor cJltImdri c. (i-l~ vor VflS/i ei.
Spusfll. lor vor prind. aripi. cari 1. duc in vâlvă/aia p{jrjoluilli
dflIa răsări/o ~efltru~ă. ră~ilii ~i~.. tă ,.ăzboiul prÎn rănile lor.
Iar atuncI ve-Il sImt. o ndlcarfl fn a%u~/. • •

Epoca de tranzitle dela Inceput
este destul de grea, deaceea este
• " •
bIne ci a fnst Inceputi Inel In
Caporalul Stroie IlIe din
timpul rlsbolulul. pentruca dupA
Intretine huul In toate
pace si fie pre~lttt terenul; tn
I TAran de.gheţat. cu de·"s~a·Vg'lUtlJ."J.l:o
ceea ce priveşte cirUle ,i prngrade ,ugubeftt, tn.ac" tn râs
mele. sau admis pentru inceput,
. suferinţe,
cele vechi, aşa cum existau pânl
acuma, spre a scuti cheltueU zaofiţerii
E cel mal Iubit de camarazi•.
darnlce.
"
Cund t,l termini debltul
Un nou domeniu de activitate
.
. rf» tlc , Incepe cu fluerul,
şI-a Inceput adaptarea la cerinţele
Fixat undeva pe malul Begheiu- adevll.rale"...
P. In.erate aaloanelerlsuol
doctrInei national~80ctaHste şi rOa- IL11 ,1 adumbrit de un paro (rumos,
Ofiţerilor rănit', chiar aflând el . doloele şt sârbele cântate de el,
deie nu vnr Intârzla. Se va vedea Sanatorul .. Parc", adăpos!eşle un sunt gazetar, nu le.am susdtat nlel mlestri\>.
-.
că ,1 In această direcţie. Germania
minunchi de ofl1erl riniU.
cel mal mic interes laţă de faptele IL-am t ... trebat daci are ,1
lui Adolf Hitler a făcut Inceputul
S, fie de tOţi Tr'n patruzeci.
lor eroIce.
! o fsprad.
reformelor, cari vor fi adaptate de
l-am găsit, pe unU Intlo\ll pe plInststând tntuşi si-mi vorbească I - Aruncl,.,du-I lut lrim:·" o
toate statele, tncmal pentrucA. .unt lud imaculat de albe, iar p. alţU despre el, de faptele lor. mi-au j de ochi F"'ll:l plzma\lifl, dar
reforme Impuse de vremurile ce In parc, fAcând cerc de voIoşie şi vorbit doar de .. compania lui" de I admira ti Vf., Imi rbpunde I
trllm azL.
sclldlndu-se tn razele calde ale HPlutonul lui" de "Insufleţlrea bA.e-' - Hm .•. eu n'am aTut
acestei ... eri târzll.
ţUar lui" al clror elan nu·l puteau lui. dar am avut alt noroc, cu
",~~"""'~~J!~
Numai baschetele pe cart le pllr
stăpân!.
tru avioane ...
TinetU Inzestraţl cu talent orgii.tau unU, dovedeau el sunt oHţerl
Apoi ponltea termIna cu rln!a
- Cum? Imi exprIm eu
nlzator şi cu deosebit şlmţ practic,
rlnftl.
rea.
merlrea.
sunt tndrumaţl spre ptofestunl
Pentrul pe fetele lor abea de
Unul mat voios ,1 aproape Tln- SI vedeţI - incepe el practice. dupl ce mal IntA11I li se
(Unnare din pag. III)
lor, pentru Cfl numărul tinerilor
tnhedreat urme de suferinţe.
decat, ImI aruncase fra zele astea ram la 8 km. de Odesa, CI1
face o pregllUre generali de 6 ani
1 o/aşi dv~lf Irancue sublirJi. Francezi nu ,st, mai ma" plln/ru
CU tnţIi afi,au senlni!.tate, iar In râzând, Rmai al rlbdart>, peste de transmIsIune, InUozlnd flre
In ,coJI medlf. Majoritatea Unere- oză faptul, tă aCi/şi, dat. f ... trl- a ŞI înrola ITI manca Je T4lCOns._1_1 .;----_. ,_~.. ..1 hl",tL I'Ar! nu
ochi le Hd!.rea speranta.
câteva zUe mII. vnl intoarce din lefon!ce,
r._J_
~ ,-J••,,;w ..1..1,. iltJ?iQ ni.
truc(if!
a
Frantlli,
zia,.ul
Iranc~z
vor urma mai departe, - rlmân mănui, deft"Qc, orf!anizatiile e::dş- ,cne ca lTeuu, • .,.:t ... t;;~ •• JJ ... ... "~
Vlzându.t, sm incercat prima e- noU pa front ,i atunci Iti Toi scde
De2datl aplr de'1l1up:"B
IncI 4 ani In şcnala primari, pen- tflnt. cuprJ un număr ulTIm da dfl putin a fost preocupat tâniirul moţle. .Eram doar Iala ID ~a~...... 1~~_~_' ţ ................... _.
patru a,,)nane bolşevice. Se
truca la sfârşit să plece cu un ba- mic din ;teg lin'rftul francQZ. francez de problflmele di,ciplin,i rilnilH nOitrf da pe front. ŞI tnt
Am rAmas cu ochii tInUti la c .. ""' ........ ~"'~-_.-., _"_l -d"; ri .. .... nn .. Ulnt .. denll!!l"ale. suftcent
odată
aproape
de
realltlţtle
aspre
"virtutea"
de pe piept. Şi decora- 8ă ploaIe bombe, ca din c'?r,
:z~ __., _. r '''mm;:'' QJ:linl!ază număgrupului. ca şi d. inlegrtirea lui
pentru. vfaţa de mal tarzhl, plus rul
tia asta n'avea nImb si-mi spună 1 n~'. ApoI aU Inc~put s11 "clnan
aClStort la mai muU dll o ju- <.;U UJUN'.. ... vl_/l.. ___ J_.LJ __ JUI/~J ale risboluluf.
oarecari ladrumărl practice.
Apoi am lt1\r81 ID TU."" ... __ 1.
11. hl .. Ah1nt!! am Infelell el pre.
mtraUerele ...
mă la le de JiUon, ceeace indeamnd naţional,." Principiile nouii educaDoream si aflu lucruri marI.
feră să vorbeas:l bolşeVlc1l0r...
D .. ~ .... l ... ~......
_lyl _ " __ L ..
Studiul celor 8 ani din şcoala pf acest mi' tiar franceZ să co- Iii franceze constau In demonstraprimar! era ,1 rl.mâne mal dep.ar. mentulJ Invlorf p~simiste, această rea puterii ,xflmp[u[ut, crtiarea
Fără să-mi declln calHalea, mi
Mă uitam In ochH fiecăruia. D.Jr explndat, Iar gloantele
te absolut gratuit, cheltueUle fUnd situaţi', cIJl spune: ..ac.sl fapi spiritului de ;ertI4, a autodisciplt- aşteptam ca astfel s1\ iscoduc erols. nu citeam o urmă de tresărlre, d. lor nu ne-au atins nici pe
suportate de stat; dar numai fnvă. înSfmnea:z~xtr.m de putin pen- mii, a formării cad,,/or şi ,efilor. ma de legendi pentru cltItorll disperare.
Apn! avioanele ,l·au vlzut
noştll.
In
el ardea flacăra .ntu~lasmuluJ drum, tar eu am In Uns liniştit '
ţimlnlul primar era gratuit, cel
Iru orară Iare ca Franta, pentru
In concluzie, in Franta de assecundar deloc. Din aceutll. caud, a cărei zidite din nou, se cere t:on- lăzi s, cautd de a sădi 211 tinertDar m'am In,elst.
de eroi adevăraţi.
rele.•.
Timineau tn ,coala prlmarâ, setla
RănttUnr
aceştia
[{-se
pArea
rlsNu
putem
tree
J cu vederea, alât
. După câtva timp, artilerIa
lucrarea amonică şi depunerea luZ francez, conşliinla colecfivită{ii
a doua, fărl si alb1 poslbl.lltatea
bolul O jucide nedemni de rtmar· aici cât şt ia celealalte spitale, ges- tr 1 trăgea alupra Odesel •
•
irăduir!(<<lr to/urora, dar mai a- naţionale fi concomilflnt, d. a $fi
sl studieze tn şcolt secu.ndare,
cat.
tul InAltAtor de patriotism al feCe simplu 1... ..Apol
foarte multi tineri, dintre cari cel l,s, o ioali inlen,d ,ducati. a ti- fxtirpa din şullele, inclinatiile 'to·
In toate comparUmtntele sociale meU române - doamne şl domni- Ijll·au vAzut de drum, Iar eu IIm
n,r,lor e""alii". Asupra motiv,- I isi, - inâividualilfe.
(UTA).
~
puţin 30-35°/0 eraU desemnaţl de
am lntâlnit Interese la profesiunea şoare dela "Crucea Rnşle- - cad tlns liniştit firele .. ,"
Q!_m_~~_.au~ 4"!k')1$'~~~mQ
~ InvitAtori ca "foarte inzestraţl ,i
de gazetar. Iar uneorl,oamen:lstls- se robese voluntar dirU;l1du-se 10Aceastl stăpânire de sIne a
ldentatf" •
puşi, flceau
adevlrate uhlblttl gdjlrll de sori dalţUor cu toate poralulul Str ce. de a-,I Intinde
De ctl,,!nd, organizarea lnvitl.de aulobJografH, pentru a mi!. (as. celulele persoanel lor fizice şi cu nlşt,t l:rele... e una dIn ".. r .. "um
mântuluf dIn Germania a fost recina ln scontarea unei .prezentărI toată exIstenţa lor spldtualli.
Hclle ostaşului nostru, care
bule la actele de bravură
formati III tnlreglttt, rn sensul, el
Odată /II tnceputul iernii, maio- man, care nu·a neglijat nici muzica
orfce UnAr Inzeslrat, si. poati!. ar- ritatea OTlI«OT germane au şi pro- intimă. de familie, lnzestrând·o ca
nAtoare ce le silvârşeşte ,1 le
----c~.' ·".c"""ZH~. ~e?~~ ~;oJ1""lI",e...!;D""IlOft)d...,u.oc.!L,-............ifţ~t ~olU.lte şi Ş(lri de artă pen- pretioase compOZitii. In Salzburg
profesionale. chiar daci situatia. tru Itma, ca nopţi lungi.
va avea loc 0- săptămână a muzicii
oitl. Dela fiecare poţi afla
materiali a părfnţtlor nu ar tnllA.lncepu/al Da fi la 18 Noembri' JfI famili"
Am trecul la alte spitale, un- I Iau eşit in cale dintr'un lan vItejfe, dar ele sunt multe.
In Berlin, pe lângă reprueniadul-o. Este vnrba de extinderea pe . a. c. când It vor organiza .arbărt
Intreg teritoriul Germaniei Mari a muzicale in toală Germania, .ub titI. c, se vor da In mai toate i(/a~ de lunt dnlti grade inferioare. 1 de )i!râu, şe.să bolşevici, toţi Insi, la olaltll. secnolopesc
,1 mare I desroblrea Ba
organlzlrll tnvltAmântulul din fosta motto "Ziua mu::tlcii germ ••e u • trele fi sălile ele concert, 20 de a- Atmosfera etil pretutindeni Inarmaţi.
Dar
lrimieş
nu
şt-a
pIerdut
Bucovinei.
aceeaşi:
de
apel'anţă.
sociatii
muzical.
vor
merg"
în
pre
..
Austrle.
cu misiun. de a destJolta gustul
lângele
rece
nici
de
astă
dată.
O ascult. ŞI o văd.
Nici
unul
nu-şi
văita
dure
jurimi,
unde
vor
organiza
seri
de
Scopul acestei refnrme este al fi inter",ul fiflcărei familU pentro
rile. Nici unul na se ingroazea
1 a aşteptat cu mâna bcor- prlnlre rlnlţ', am fost şi eu
muzică. Celelalte oraf" .mari al,
asigure circulaţia valorUor şI pl- muzică.
dată pe trăgaci şi apoi. Ca ,i pe front .•.
trunderea talentelor, indHerent de
G"maniei preiau organizarea ies- de front.
situa ţia materlalL PentrucA selec.
_ Anul acesta sărbăiorim p, Mo- tivită/ilor din raza lor de G,:tivttate.
Trăiau JJlai de grabă într'un
mai 'nainte, cu voce puternică
Imaginea vie a destinuluI
tfonarea nu este posibili In prhnll zari, cee6 ti nI! aă prilejul ,ă a- incât nicăeri nu vor lipsi repreren- fel de voluptate a frontului, le-a sUita! să oprească ,i să ml·a Inflorit In suflet. Aşa
care le inchidea un mirai şi arunce armele.
despici ernU ŢArlf, vesUt de
lO ani, adiel la vârsta fragedl, la mintim pt marele compozitor ger- taţii pentru muzica de lamZli"
o lasei.atie, pl!:a.e de chemări,
In clipa următoare ţoţi cel nlţU mei ...
şeasă bolşevici erau prlnzocăci pretuUndeDi stăruie ca
• •
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,,I201~~yic_ţ au c_u_r_a..:.j_Ia__f_uga'~_.:__' _.___ ~~'~!~!:'~rletenu eu~~~uIlJ

un aduvăral refum gindul
celei aal arzătoare dorinţh să
se insănătoşeu "i să se întoar.
că din nou pe front.
In saloane prezldează mora·
luI cel mai ridicat stropit cu
voioşie românească.
Plini de n:huberanfă,

torc
glume de tot felul ,1 spirit.
pe socoteala bol,.vicilor.
In crlmpelle de povestiri
Intre ei am surprins un fapt
de arme, care In loc să stoarcă
admiratie, a produs ironii la

Deschiderea stagiunei
4 Octomvrle 1941
seara, precis •• va ... preznnta

adresa inamicului, caracterizat
unanim cu epitetul sbJlplu de
fritm •.
ŞI ca să mi coaviDgă şi pe
mine cât sunt de frico,i bol.
-_ _"/
Drami!. in 5 acte, fn 'farsuri de Alecsandtll Davila
,evicU, patru răniţi deodată
s'au intrecut să-mi istoriseas.V.....Vor.leţ-DoIa. ',Ui:i.I ~ _ . L l l R J. BUT 1 A:
că isprava soldatului Itlmie,
Grue. credinciosul lui •
~ra.::~~IiJ~~
II••••!I!I!I-.~~__....._tJ~etru din Cluj.
..N'7 .. s....nD,--nepotul DOlllJlulu( ".'
'.~ ... :....Mot Neaiu. ..• 7-. ........ .. Vtr1lH PO\01'oac'- Prlazându-l refulllol,i.......,'!.
Costea Muşat •
• L. Divarh
Un Cău,el. • .
.. T. Olariu
mată. In retrager., mama I~a
Banul Mtked • ~ • • • , • II Al. ECOOGlu
Intâiul Boier..
• "Victor Popescu
rimu la Cluj.
Spltarul Dragom1; • • • ~ • "C. A. RUM
AI doilea Bofer
fi 1. Faratanu
Pornit ca re~imentul său in
Groza MnldoTe u1. • • • • "Tltus LaJl'9
Al treilea BoIer • • •
Gh. Frumuzache
primele zile Ia răsboi, s'a dis.
Prea Cuvinsul Nknd·( •
N· "Nlo. Dlml/rtu Intiiul Mo,nean..
" C. Ione~u
tin. prlnlr'ull curat
Pal_ llaUanul..
III
eamb:u-Ottonel
Al doUea Mnşnuo.. • • "Niculae Sasu
In mai multe luple.

VIAICUVODĂ

R\1m.n

••

deonbit

Of

DI

Dna Oala Nlcoarl And-ol1 Un Boier bUrAn'. • • . "Ganrge Matach.
• OI Liviu Doctor
Clara Doamna, mama vl• " Mihail Mateescu
trerll a lui Vodl şi ma.
Hrt t
C f t
5
'.
s ea r s ea
ma Anchll. • • • • Doa Jeony Moruzan
• .. Sabln V. Pnp
Domnlţa Anca, lUca Doam• ti Vlorel Galea
net Clara ..1 sori despre
4" L
'.. Mii UtC&
ap tef- D
or_
tati"
cu Vodă.
• Dra V!orlea-Vodă
Plrc:Ja~ul ·C.:"tll·
• DI Petre Dragomlr
S a n d a . . . . . . . Ona FI. Ciura.ŞtefAnesau
Dcm. Gonstantlu.scu Un copil de casl • • • Ora Virginia Bude
Boferl - Ostaşi _ M i t
A
n~nen e c. cftunea şe petrece pe la 1370, in Curtea de Argeş

Baronul KaUany •
Vlad Dobceanul •
M anea • • • • •
AldeAa Algtl1 ' .
Roman Heresou. •
M urgu • • • ••'
Bald Ti

...

f

f.. .

DIrecHa de acenl dl Vlntlli Bldu"fe""D
OII

Elevi' . 1

1

tI'

.

DeeoJurlIe de dl Eageu TIUclns',

1 Şi e eve e po ua parte la acest spectacol
1 b I 1 e tel o r, L' 1 L i 23
. '
Stai II. Lei 40, Stai III (e ~Ja • de 1)5. LOIa. 11. Lei 175, Rezervate Lei 60, StaI J. Lei SO,
dentl) Le119, Balcon li
({Ostu estI Lei 19, Bal~on J. Lei 60, Balcon II. A (pentru stu-

Pr e ţ

U

E
'.

Intrarea In sali dupA ridicarea

• şi
a~n C. D. Lei 24, Galerie A. B. C. D. ~l A. E. Lei 19
~~
cor ne es e aterzisă _ Doamnele cu pilărH nu sunt admIse In staluri
ti

ItI

. Calsa este deschIPllntre orele 10-1,15-830• lu IIreturi snot cuprinse tuele, timbrele ,1 garderoba

,w ____••____________

.

In

Doaptea

d. 23 .•PI'e 24

luUe, lln~J. Catalea Albă, a fă·
cut de •• ntineli. Ia un depozit
părăsit el. bol,eviei.
FUnd schimbat ,1 plecind
la anitatea II a, pe bicicletă,
I• au apa~ rut I IJ d rum, d
oua
mogâldete, venind spre dAnsul.
Firă să fie observat, a coborât incet de pe. bicicletă, s'a
pttulat In Ulafllinea drumului,
a,teplâ'l1d.
Când a'auaproplat, cam la
vr'o zace paşi de
l-a dis-

.1,
precis I erau doi bolşe-vicl.

Un.
Apoi deodatA a sărit ca o
panteră In faţa lor. somindu.f
să ae predea.
Bolşevicii speriindu.le, au
aruncat .rmele.

I Tr~~ec~~d d:~etft~e~::;â::,~~

I .'.

pomenlt cu o alti

Tipografia Coop. Naţionala, Timişoara

aurpriză:

nleri.
Desmetldndu.se. unul dia .J,
ucralnlan, şUad româneşte. a
ţinut să le ~xplice, d2minuând
ruşinea: .. credeam că Buateţi
de ai noştri, prea am fost la..
ati prin surprindere ,i ne-am
pierdut curajul ci ci de patru
dle n'am mâncat nimica .••"
- A, .•. le-a luat foamea curaful, vorba vine, mai bine o
lăsa moartă, le CUfoa,tem noi.
curajul la fugă, _ intervine
ironic UD alt rănit, a cărui
vorbe se pierd in risul celor-

•

Voi c.i core n'aj'i văzul rănili, .
Intârziali să-i C(lrcdttţi.
In ochi It sc1ip~şte o
Mare. pruăraiil cu ilori/fl
lui şi ale ;ttrlfelor lor - ca
acelora care au rămas d,
acolo în răsărit în mormintele

glorioase.

.

t;

Mirc~a .. ,
.1 '

I

Actualităţi

germane

O. ganlzaUa
naţioll~Ll-"'''U''
..Kratt durch Freude" face
Apoi dupi c. a legat puştiI. cut ci a or~anlzat pâd
punind să le ducă
doi 3000.000 de reprezen!aţH
mal vlăhtani. iar UD altul bl- .oldall, la cari au luat
cicle1o, soldatul Irfmie, i-a I millnane spectatori i zUnlc 8
neortat, văziadu.,i d. drum. I ganlzat 500 de reprezentaţ!L
Dat' n'a apucd si ajungă!
II
la destinatie, căci Idmie, s'a
Provincia Renanla a
O
.
eodată înconJurat de dispozItia Academiei de
opa
.
ma.. de
be1e păr'l ale drumului.
~
pentru tofUnJarea....~\11
Devenise acum el cu pri~ t.apete şi studiul plcfl!rU
zonferH luI, prinzonfed. D4rr_ rete.
pe un moment numaJ, căci
-'
• .' . .
patrula era românea8că~' - Opera de stat dIn Viena
:.:. Şi DU JQlci l-a fost.f
ea gajat pe renumitul di,.··· ..
.ublocotelleatulul car. o ndu~ Furtwăngler pentru no
cea, văzând isprava un, f / sin- re a operei .. FfJeUo"
gur soldat român cu oit bol- care va reprezenta punctul
",vlei la aeti.,
nat al serbiirflor.
lalţi.

L-a feliCItat şi 1.11. Imbri1fşat
frăte,te, căci isprava
'

1IIl11ll1lllflllllllmlll:UiI fil11II1i1I1IJ1I11H1I1i1IU1rt1l11ll1l11ll1ll111

cea din

fOllt frumoasă.
Şi In timp ce camarazii

~4
l~
deşi sub
camerĂ Il reedUau mâ~
Klevulul nu s
bravura, soldatul Idmi~e'

de
dri
Pc Iru, lşl purta gândurUe nOlu
bJglce, la oraşul său...
li
Am IncerCat Iă 1.1e fur.
i.
- Unde t. gâade,tt came!rade... tot la bol,ev1cU dtale 1_
,II
Nu cum"'a al vrea să mab
mergi odată p. front 1...
~_
Idmie, Petru a tresirit_~
dQetat o privire, răspunzân:i
du-mi scurt 1
Q
..

din urmă sovleHcH
să facă

din
UcraineI.
Bolşevicii

uou Kievul
au cllutat si!.

tot ce era specific n
cest temei, Kievul a
mult. Aceastăsufetfntă o
ză şI monumentele sale.
luie Ura istoricI a Ki
tdva Mnscovel! " •.• Gi"l
pereţii SI. Sofia, sân
Kruti ... blesteaml.
.

.

