
PUBLISHED AND DISTRIBUTED UNDER PERMIT NO. 386, AUTHORIZED BY THE ACT OF OCTOBER 6, 1917, ON FILE AT THE POST OFFICE OF CLEVELAND, OHIO -
BY THE ORDER OF THE PRESIDENT, A. S. BURLESON, POSTMASTER GENERAL. 

The official Organ of the Rim-
manian Beneficial and Cultural 

Societies of America. 

Organul Societăţilor Romîne de 
Ajutor şi Cultură din America. 

AMERICA 
ROUMANIAN DAILY NEWS 

Abonamentul pe ah? 
Cleveland şi Europa . .. $5.00 
Statele Unite şi Canada. $4 00 

U N  N U M E R  2 o .  

VOL. XIII. - NO. 56. FULL LEAP ^ WIRE SERVICE 
UNITED PR. VSSOCIATIONS. 

rftS V 

CLEVELAND, OHIO JOI, 14 MARTIE 1918. SERVICIU TELEGRAFIC COMPLECT 
DE LA ASOCIAŢIUNEA PRESSEI. ANUL XIII.  -  NO. 56.  

THE ONLY ROUMANIAN DAILY IN UNITh'd>3JES. OVER 12,000 SUBSCRIBERS. 

intervenireaimaREA MANIFESTAŢIE NAŢIONALA 
JAPONIEI. gr li 

CINCI SUBMARINE GERMA
NE IN VLADIVOSTOCK. 

De: RALPH TURNER, 
United Press Correspondent. 

TOKIO, Ui Mart if. — Conform 
informaţiunilor primite aici de la 
oameni competenţi, Franţa, necon
diţionat favorizează o intervenire a 
Japonezilor în Siberia. 

Ţinuta Marei Britanii atârnă de 
la Statele Unite, cari se păzesc de a 
atrage asupra lor duşmănia Rusiei, 
spuneau aceiaşi oameni competenţi. 

Aşteptînd un răspuns de la Wash 
jngtou, consiliul de stat în afaceri 
externe, şi-a amînat şedinţa sa. 
Ministerul nu este în curat cu witu-
aţiunea şi vederile de aici. 

Politieianii  aşteaptă intervenirea 

în decurs dc o 1 ună. f  Presa e»te <'ii 
mult mai prevăzătoare în prezice
rile sale, cu toa e că situaţiunea se 
Vede gravă din i ştire venită din 
Anglia, care sprue că Germanilor 
le-a succes sa tr,i.».;portezc 5 sub
marine la Yladivostock. Ziarul ja-
ponez „«liji" declară că .Japonia 
este singura putere care ar putea 
opri mttrşui influenţei germane in 
est. 

Primejdia este marc şi este iz-
vorîtă din faptul eă prizonierii de 
război inamici din Siberia, dintre 
cari au fost eliberaţi mii întrebi, 
vor fi cei dinţii luptători contra 
inlercselor aliaţilor, în părţile ră
săritene ale Siberiei. 

YOUNGSTOWN, OHIO. 
Romanimea ortodoxa din Statele Unite se leapada 
de Mitropolia din Sibiiu pangarita de trădătorul Man-
gra si se alipeşte de Mitropolia romana din Bucureşti 

PENTRU CRUCEA BOSIE AMERICANA. 
Bominii din Canton, O., pari au dat dovezi că sunt buni Ro

mîni; că au sprijinit toate mişcările mari şi generoase; cari au 
donat o sumă foarte frumoasă şi pentru Crucea Roşie Romînă; 
astăzi s'au unit ca să vină şi în ajutorul Crucei Roşie America
nă, dovedind prin aceasta că dacă sunt buni Romîni sunt şi ce
tăţeni devotaţi ai acestei ţări. 

în acest scop s'au unit toate societăţile romîne de ajutor şi 
cultură din acel oraş şi au aranjat o mare reprezentaţie teatrală 
care va avea loc Dumicia viitoare, 17 c., ora şapte seara, în ma 
rea Hală AUDITORIUM diii Canton, cu patriotica piesă „Ho 
rea, Cloşca şi Crişan". 

Nu ne îndoim de reuşita deplină a acestei serbări. Romînii 
din Canton întotdeauna au fost la înălţime atunci cînd a fost 
vorba de fapte frumoase şi umanitare. Asemenea nu ne îndoim 
despre reuşita diletanţilor de a preda rolurile în aşa fel ca a-
ceastă dramă istorică se mişte inimile şi să evoce în lumină vie 
trecutul trist şi dureros prill care a trecut strămoşii noştri. 

Cantonienii au dat dovezi că sunt înzestraţi cu talente ar
tistice şi sentimente romîneişti. 

Totuşi, ne facem o datorinţă să îndemnăm toţi Romînii, 
mai cu seamă pe cei din oraşele învecinate, să nu pearză prile
jul de a lua parte la această serbare artistică, şi se aibă în vede
re şi acea că prin prezenţa lor vor contribui la o faptă frumoasă, 
umanitară şi obolul lor va servi pentru legarea şi vindecarea 
rănilor cari sîngerează pentru isbînda democraţiei din lumea 
întreagă şi desrobirea neamului nostru. 

Printre acte va ţine o scurtă cuvîntare şi redactorul ziaru
lui nostru d. C. R. Pascu. 

BOLŞEVIKIŞTII ÎNVING ÎN 
LUPTELE DIN MAN

CIURIA. 

THRIFT.  

HARBIN, 12 Martie. — Genera-
lul Semcuoff, comandantul anti-
bolşevikist din Siberia, sa retras 
in Manciuria-înaintea unor superi
oare forţe bolşevikiste, cari îl ur-

Ai fost îndemnat să cruţi ca sa 
poţi ajuta Statele l'uite să eîştige 
războiul. A cruţa însemnează a du
ce-o cu mai puţine com fort uri cu 
pînă acum. Ceea ee nu cumperi 
D-ta răinîue ca să poată fi cumpă
rat. de guvern pentru soldaţi. 

însă numai să cruţi nu e destul 
Tot, astfel treime să împrumuţi şi 
guvernul cu banii pe cari nu i-ai mă resc de-a |) r<>ape. 

Se zice că trupele Bolşevikiştilor (>lxeltuit pentru D-ta. 
sunt sporite cu un mare număr de 
foşti prizonieri germani. 

îu retragerea lui, generalul Se-

Cea mai bună cale 
face aceasta este să 
de cumpătare (25 de 

pe care poţi 

ZIUA ll-A. 
C i l  toate schimbarea neaştep

tată a vremei, care a fost foarte 
friguroasă şi sufla un vînt care 
Iţi ardea faţa. Duminecă, Încă 
de la orele nouă biserica ortodo
xă romînă din Youngstown era 
plină de lume, localnică şi din 
împrejurimi. La serviciul religios 
a luat parte şi d. Dr. Constantin 
Augelescu, 'împreună cu persona
lul Lcgaţiunci Roniine. 

După terminarea serviciului re
ligios, <d. ministru a vorbit eîteva 
cuvinte simţitoare eu privire la 
însemnătatea măreţului act se
vă rşit ile (Biserica Romînă Orto
doxă şi de credincioşii ei, după 
care a urmat semnarea «protoco
lului Sinodului din ziua prece
dentă de către toţi preoţii şi de
putaţii sinodiali al ;parochiilor 
ortodoxe romîne din Statele U-
nite. 

Deputaţii Sinodiali împreună 
eu preoţii au luat masa comună 
tot. la Y. M. C. A., de unde în 
corpore au mers la biserica Ame
ricană Westminster, eea unai ma
ro -şi mai încăpătoare 'biserică 
din Youngstown. unde s'a ţinut 
adunarea naţională. 

La orele două p. m. vasta bi
serică era plină de lume. Romîni 
şi doamne romîne din Youngs-
toown, East Youngstown, Stru-
thers, N'iles, New Castle. "Elwood 
City, Warren, Girard şi alte ora
şe chiar de la mai mari depărtări 
ea Detroit. 

La două ore şi eîteva minute 
soseşte d-nul Dr. Constantin An-
«relescu, d. Maior Li#ius Teiuşan, 
dd. sub locotenent Y. Stoica îşi 
Rubin, ziarist romîn din Bucu
reşti, ataşaţi la Legaţia Romînă 
din Washington şi <1. profesor 
l*aul Negulescu, preş. A. N. R. 
A. şi sunt primiţi cu aplause 
frenetice din partea mulţimei. 

Peste eîteva minute soseşte şi 
judecătorul tribunalului George 
W. Carew şi Senatorul John O. 
Cooper, cari Asemenea sunt pri
miţi îu aplause. 

La orele 2.Î50. preotul loan Po
dea, fiind aclamat preşedinte al 
adunării, deschide seria cu vui
tă rilor prin a recomanda ipe ilu
ştrii oaspeţi, ca poporul se isbuc-
nească în aplause prelungite du
pă :pronunţarea fie cărui nume, 

judeefc-

Incheic cu peroraţie frumoasă 
ţi înălţătoare din care extragem: 

„Cînd duşmanul ţi-a luat tot 
ce-ai avut: ţară,«libertate .şi dem
nitate, dacă poţi1  scăpa ceace ţi-a 
rămas, graiul şi credinţa în a 
tot puternicului Dumnezeu, Bise
rica, ca se nu fie sub înrîurireă 
lui, totuşi ai făcut unult, şi acea
sta aţi făcut d-tră Romînii Ame
ricani. 

Oratorul este resplătit cu salve 
de aplartse. 

D. Ministru Augelescu este pri
mit la tribună qpj ovaţiuni. I)-sa 
mulţumeşte «peniru simpatia cu 
care este primit de Romînii Ame
ricani la adunările la cari a luat 
parte. Aduce -Rom inii or salutul 
Armatei Romîne, a Poporului Ro
mîn şi a ţării, care a sîngerat şi 
sîngerează încă pentru realizarea 
idealului naţional, şi întră îu 
miezul cuvîntării, arătînd pe 
larg, pentru ce a intrat Romînia 
în resboiu, 

,.Romînia era 'la respîntea Is
toriei şi ar_ Jj^^ni.s^o crimă se 
nu între în resboiu pentru reali
zarea idealului naţional. Desro
birea Rominilor de sub «tăpîni-
rea vitregă şi asupritoare a Un
gurilor. 

„Am ştiut ce ne-aşteaptă," zi
ce d-sa. „Am ştiut că o să per-
dem mii şi mii de vieţi pentru ca 
duşmanul era mare, puternic şi 
înverşunat. împotriva noastră că 
n'auu mers în luptă alături de 
el. 

Muntenia care poate pleca la iu
ţeala, se îngrămădesc în Moldo
va. atunci soseşte ajutorul ru
sesc cu carc Romînii opresc duş
manul la Şiret, dar începe dezas
trul. 

„Peste ipatru milioane ele su
flete, afară de armată îngrămă
dită pe un petec de pămînt. 
Lipseşte tirană, îmbrăcăminte, 
lemne, în toiul unei ierni groaz-
uiee. Peste .'>00,000 de persoane 
pier de tifosul exantematic. 

„Ou toate aceste calamităţi ţa
ra, poporul de la opincă la domn 
împreună cu armata nu despe-
rează. ;Nu cîrteşte. Aveam cu to
ţii un ideal de îndeplinit, în su-
feriuţi negrăite se reorganizează 
armata, se oţeleşte in lupte zil
nice. Nici odată un neam n'a a-
dus un sacrificiu aşa de mare şi 
subliia pentru îndeplinirea xuiui 
ideal. 

„în luna lui Iunie 1917, Ma-
ckensen şi-a pus de gînd se cuce
rească şi Moldova. Bucovina vra 
cucerită ş_i ţara trebuia apărată 
şi din partea ei. 

„La Mărăşeşti, unde era pla
nul nemţilor se rupă frontul ro
mîn, Ro/niînii fac minuni de vite
jie. In Iunie încep atacurile. 17 
zile in şir, romînii resping peste 
150 de asalturi. Au adoptat cu-
vîntul de ordine al francezilor 
de la Verdun: „Pe aici nu vor 
trece" şi n'au trecut. Movile de 
leşuri formau parapete. Germanii 
perii peste 80,000 morţi şi 15,000 

Totuşi, zice d-sa, nu ne-aştep- prisonieri. Dar vine trădarea din 

luenoff şi-a adus cu el toţi răniţii, j d e  (. r uţ î i ri ,i0  r^b o i  

Se raporteaza că muniţiunile sale _ L@ poţi cuni])ăra de la 
sunt aproa|>e terminate. 

Reprezentanţii aliaţilor de la 
Harbin admit că situaţia hi Sibe-

deviue din ce îu ce mai seri-

cumperi mărci " , i r^ ( ' a r o  «•'•"vîntul d. 
î cents una) şi t o r  W. Carew. 

na 
oasă. 

FLAMtNZII GERMANIEI SE 
HRĂNESC DIN ROMÎNIA. 
NEW Y Oii Ut, 12 Martie. — De 

la ocuparea Romîuiei şi pînă a-1 
cum, Germania a luat din acest j 
teritor 6-10,000 tone de cereale, J 
iar Austro-Ungaria 756,000), |  

Această tiare de seaană al fost j 
făcută într'o ştire a biroului 
Wolf, datată îu Berlin şi publica
tă în ziarele germane. 1  

o 
DIANE V HE DE PACE? 

LONDRA, 12 Martie. — Cores
pondentul ziarului „Morning Post" 
scrie din Berna că presa germană 
începe să facă pregătiri pentru o 
îiouă mişcare politică. , x  

Corespondentul zice că aeeastp 
mişcare se seamănă mult cu o ma
nevră de pace, bine chibzuită de 
presă eît şi de ftgtnţii germani. | 

ori 
ce oficiu poştal sau bancă. Patru 
procente dobîndă şi banii înapoi a 
tuiici eind ai trebuinţă de şi. 

In decursul anului trecut, popo
rul din Anglia a cumpărat Certifi
cate de Cruţări de război în valoa
re de aproape $1,000,000,000. 

E de datoria noastră să batem 
un nou record. .  • .  

, Dc: E: L. BOG ART, 
Âvtoruf „Istoriei Economi

ce a Slutelor Unite." 

B U L E T I N .  
PARIS, 13 Martie. — Trupele 

americane din sectorul „Cheimin 
des Dames" au capturat persona
lul unui aeroplan german care a 
căzut în apropiere de Clamency. 

Focul artileriei americane şi-a 
ajuns culmea pe unele puncte. 
Cinci grupe de proiectori de gaz 
care erau gata de a fi folosite au 
fost ruinate de focul tunurilor. 
Satele dindărătul liniilor germa
ne au fost aprinse şi cantităţi 
mari de muniţiuni au fost făcute 
să explodeze. 

D-sa zice că simte o plăcere 
de a se afla într'o adunare romî-
neasca în Youngstown pentru că 
romînii din Youngstown au do
vedit. că «unt vrednici şi la in
trarea Statelor Unite în răsboiu 
au dat un număr mare de volun
tari pentru armata Americană. 

Zice că astăzi poporul romîn 
este privit eu admirare şi durere 
de poporul american şi de toate 
popoarele democratice. Cu admi
rare pentru faptele viteze pe «ţari 
le-au făcut; pentru ordinea care 
a domnit în ţară şi în armată eu 
toate infringerile suferite din 
pricina trădătorilor; şi cu dure
re, pentru că astăzi cînd împre
suraţi de toate părţile, ne avînd 
nici nn loc deschis spre a se re
trage şi în (faţa primejdiei de a 
fi cu totul sdrobiţi sunt siliţi se 
încheie o pace dezastruoasă eu 
duşmanul, nici America şi nici 

tain ca să suferim aşa de mult. 
pentru că ni-se făgăduise ajutor 
din partea Ruşilor. Brusiloff tre
buia se între din Bucovina în 
Ungaria şi ruşii tre-buea să ne 
trimită ajutoare în Dobrogea. A-
şa a fost Înţelegerea. Altfel era 
imposibil se luptăm pe un front 
de ipeste 1.500 de chilometri. 

„Am început atacul şi trupele 
noastre au Intrat în Transilvania 
şi Banat, dar ruşii nu s'au miş
cat. (Brusiloff n'a trecut în Un
garia; ruşii n'au trimis trupe în 
Dobrogea după citai a fost înţe
legerea. 

„Bulgarii, Turcii şi armatele 
germane din Bulgaria dau lovi
tura în Dobrogea, ţara este ame
ninţată se fie invadată, şi îu lo
cul celor două corpuri de armată 
promise pe frontul Dobrogei, Ru
şii trimet o mină de oameni. 

„Armata romînă este silită să 
slăbească frontul <lin Transilva
nia ca să apere ţara de a nu fi 
invadată, şi ajutorualele ruseşti 
nuni ai sosesc. 

„Romînii se retrag din Tran-

nou a Ruşilor. Bombardează Ga
laţii. Făticenii şi Paşcanii. Ar
mata rusească trimisă se ne ajute 
se rescoală împotriva noastră şi 
urmează desarmarea lor. Rusia 
în plină anarchie ne taie ori ce 
mijloace de comunicaţie şi retra
gere şi acum Rouiinia este silita 
se încheie pace. „Faceţi şi voi 
ce-a făcut Tutlor Vladimirescu 
cînd a scăpat ţara de fanarioţi 
şi de domniile streine," încheie 
d. ministru Angelescu romîneasca 
şi inimoasa euvintare, pe care re
gretăm că n'ani putut-o reda din 
euviut. în cuvînt. 

Aplause şi ovaţiuni însufleţite 
l-au întrerupt în mai multe rîn-
duri înainte -de a putea isprăvi 
fraza. 

•Părintele loan Podea, arată că 
azi biserica Romînă Ortodoxă îm
preună cu credincioşii ei a rupt 
cu autoritatea bisericească care 
se află în ţara duşmanului aces
tei ţări şi a neamului nostru, şi 
s'a alipit de vechia Mitropolie a 

j Ungro-Vlachiei de care a aparţi-
j  nut. înainte şi care a trimis epis-

silvania şi apără munţii. Se luptă \ i , 0P* ** preoţi în Transilvania, 
cii vitejie şi resping în mai mul-1 Arata că Romînii din oungs-
te atacuri ale trupelor Bavareze, J t° v v n  s  au purtat, bine şi din sî-
floarea armatei germane. Trei săp j  lor au intrat 117 voluntari in 
tămirii resping atacuri uriaşe, se j  •«-t'niata. Americană care luptă 
luptă eu desperare, în speranţă , 1 ) 0 1 1  * r t i  «lwabireii tuturor popoa-
că vor sosi a jutoarele ruseşti, j  r el° r« 
dar nu sosesc. Arat* pe Iar* suferinţele Ro-

,.Era prea mult. Prea mare dinilor indurate îu Transilvania 
frontul. Imposibil de apSrat ipe ' a^ e  ţinuturi rmnineşti 

stăpînite de Unguri, zicînd că 

UNA LA ZI. 
O LECŢIE. 

Vestita artistă Sarah Bernhardt 
ţi-a amputat nn picior. E cam mult 
de atunci. $i de atunci încoace are 
podayră. Cu prilejul unui turnau 
prin America, în un oraş — numele, 
nu impoartă — a cerut în un re
staurant ceva de mîncarc ce n stri
ca $i era contrar dietei pe care tre
buia să o ţină. 

— „Madame, vi-a(i uitat de po-
dagrăî" — a întrebat 'o menagerul 
dinsei. 

— „Ei şi?" — a răspuns artistu 
— „dacă să întoarce podagra tot 
pre să mă doară numai un picior, 
pînă cînd celalalt este sănătos" ... 

Cînd am auzit asta, o cetisem din 
un ziar, m'am cugctat la mulţimea 
ciungilor, schilavilor, la podagroşi 
şi reumatici, la toţi cei ce şi-au luat 
rămas bun dela bucuriile vieţii şi 
cărora le place să Ic vadă toate în 
colori negre. Dela din sa ar trebui 
să ia toţi învăţătură, să'i urmeze 
lecţia aşa de frumoasă dc optimism. 

Lecţia sună pentru toţi cei năcă
jiţi şi desperaţi, pentru toţi cei ce 
au uitat să mai zimbească şi ea le a-
rată că nu este nici un reson din 
pricina căruia să abzică de toate 
nădejdile în viaţa. 

Dc sigur că pe fiecare din noi 
ne doare cite ceva. Dacă nu alta, ne 
doare busunarul ort atari patimi şi 
ambiţii jicnite, dar dacă ne dor 
este oare necesar ca vecinic să nu 
mai cugetăm la nimica alta, decît 
numai la durerile ce le suferim? 

Admiţînd teoria, că aceasta îl pri
veşte în parte pe fiecare din noi, pe 
cel ce }l doare şi el este stăpîn pe 
diiutnf. Jhtr orrrt atvnri fhtd-tn» 
Cercăm a ne năcăji pe noi, de ce mai 
năcăjim şi pe alţii cari ne sunt dra
gi, de ce să le umplem inima cu re
grete şi cu păreri de rău spunîndu-
Ic mereu şi iinguindu*M într 'una 
că ne este rău? 

De ce să abzicem de ori ce nă
dejde atunci cînd vedem ca noi 
purtăm pe spinarea noastră numai 
cu o leacă mai mult decît alţii din 

poverile mari ale lumii. 
tn loc dc toate bccstca ar trebui 

să 11c cugetăm totdeauna că mai 
sunt şi alţii pe lumea asta mare, ca
ri sunt in năcazuri mai mari decît 
noi, cari suferă mai mult decît a-
ceea ce suferim noi. 

Căutînd după medicina, negreşit 
că vom afla o rază de nădejde chiar 
atunci cînd primejdia este mai ma
re. 

învăţaţi tina şi dela mine: Cu cit 
te simţi mai nenorocit cu atîta mai 
nenorocit ai să fii cu c-ît cugetaţi 
mai mult la durerile mari, cu atîtu 

toată lungimea lui împotriva ar
matelor celor patru puteri coali
zate şi Germanii pătrund pe va
lea Jiului, dar ruşii nici atunci 
nu sosesc. Armata romînă face 

suferinţele şi durerile îndurate 
de cele patru milioane de Romîni 
de sub stăpîuirea ungurească ar 
fi fost. prea mult şi pentru pa-

o retragere din cele uuai inimi- j Iruzeci de milioane, şi izice că în 
uate. Trecătoarele de 1a spatele! istorie nu se arată că Romînii 
ei; precum şi Dunărea este apă-1 din Transilvania ar fi avut o zi 
rată ca se nu poată fi ocolită şi |  bună pentru ei. 

aliaţii ei nu-i pot întinde o mină I ajunge la Bucureşti. Bucureştiul j După cuviutarea d-sale d. Coş-
de ajutor. 

Admiră aetul frumos «ev&rşit 
de Romînii Americani cari au că
utat să sustragă biserica lor de 
«ub înrâurirea ungureas^. 

putea fi salvat, dacă ruşii trinii- i advocat romîn, citeşte ac-
teau -macat un corp de armată, j tul de alipirea şi supunerea Bi-
dar nu trimit şi Bucureştiul este i sericilor Romîne Ortodoxe din 
părăsit. Armata romînă, romînii J 'Statele Unite către Mitropolia 
refugiaţi, ..populaţia romînă din 

CHINA AMENINŢA 
PE BOLSHEVIKISTI. 

LONDRA, 12 Martie. — Cores
pondentul agenţiei Reuter serie din 
Peking că comandantul chinez de 
la Harbin, Manciuria, a înştiinţat, 
în mod ameninţător, pe conducăto
rul forţelor Bolşevikiste din Sibe
ria, că invadarea teritorului chinez 
va fi considerată drept uu act răz
boinic. 

Bolşevikiştii de îa Irkutsk au te
legraf iat. autorităţilor chineze că 
n'au intenţia de a arăta neprietenie 
ţ.ontra Chinei şi că forţele bolşevi
kiste atacau numai rebelii genera
lului Semenoff. Chinezii au răs
puns că relaţiunile lor cu Rusia nu 
sunt încă rupte şi prin urmare Chi
na nu consideră pe generalul Seme
noff de rebel. 

Acest general este contra Bolşe
vikiştilor şi forţele lui diu Siberia 
sunt private, ca reprezentînd ar
mata guvernului provisional, gu
vern care este recunoscut de China. 

Cazacii au arest«c conducătorii 
boLşevikişti de la Glagvieshtehensk, 
iar trupele credincioase acestora, 
au fost desarmate. 

GERMANII SUNT LA NOUĂ 
MILE DE ODESSA. 

COPENHAGA. 12 Martie. -— 
Conform ştirilor primite astăzi aici, 
la Bochmatsch, 60 de mile la nord 
de Kieff, trupele germane au îu-
timpinat o puternică rezistenţă din 
partea unor unităţi compuse 111 cea 
mai mare parte din dezertori diA 
armata austriacă. 

Tot această ştire mai anunţă că 
Oermanihsp afhrla Tioua mile 
roape de Odessa. 

FRANCEZII m CONTRA-
RAITE AERIENE FAC PĂ
GUBI MARI GERMANILOR. 

PARIS, UI Muri ie. — îu decur
sul raitelor de aeroplane germane 
asupra Parisului, înthnplate în 
noaptea Lunci trecute, după cum 
sa anunţat, astăzi aici, aviatorii 
francezi au făcut raite asupra han
garelor de Ja Got ha în colţul linii
lor germane. Au fost aruncate 6 
tone de bombe şi au lăsat pe urina 
lor mai multe focuri. 

Cei din raita germanilor, cari a-
veau între ei 60 aeroplane de Got-
lia in nouă escadroane, au suferit 
pagube serioase. Pînă acuma, au 
lost raportate doborite la pămînt 
4 aeroplane germane, dintre cari 
trei au fost de cele de la Gotha şi 
un biplan. Personalul unei maşini, 
care a fost dohorîtă în apropiere de 
Chateau Thierov, a fost luat de 

mai mult are să vă doară şi cu cif\ prizomer•!. 
mai mult veţi căuta după îndestuli-
re şi mîngăiere, cu atita mai curînd 
le veţi avea. 

Lăpădaţi haina durerilor. Este 
soare şi lumină şi potop de raze şi 
căldură de început de primăvară. 
Eşiţi afară şi faceţi faţă veselă şi 
veţi vedea ce bin# o să vă simţiţi 
ziua următoare iar esperiind una 
ca asta, faceţi-o zilnic, şi are să vă 
fie şi mai bine şi pe urmă — cine 
ştie? — poate va veni şi ziua in ca
re să puteţi să nu vă mai ting uiţi. 

Căci toate sunt cu putinţă. 
IEDERĂ. 

(Oratlmn f« mc* 9») 

B U L E T I N. 
LONDRA, 13 Martie. — Mare

şalul de eimp Haig a raportat a-
stăzi că o partidă puternică'a i-
namicului a făcut o raită noaptea 
trecută asupra unui post englez 
în sud de Armentieres, după ce 
mai intîi bombardaseră din greu 
ţinutul acela. Cîţiva din soldaţii 
noştri — aiee Haig — «unt per-
duţi. 

în vecinătate de Lacaquerie, -o 
altă partidă inamică, care să a-
propia de noî, a fost respinsă de 
focul englezilor. 

O raită engleză în nord de Lens 
a fost pe ^deplin succeasă şi cei 
din raită au adus cu dîiişii cîţi
va prisonieri. 

tn sud-vest de Cambrai şi în 
partea opusă de Loss, inamicul 
a fost foarte activ seara trecută, 
iar în sertorul dela Messines şi la 
Passcliendaele, a fost la fel de 
aetiv. 

Aeroplanele inamice, cari w 
ropiau de Paris, au urmat două 
drumuri. Unele din (linsele au so
sit la 0.11) p. m„ iar altele la 12.10 
a. ni. 

tL LAUDA PE WILSON. 
LON DltA, Martie. — Zia

rul „Manchester Guardian'' lău-
dind scrisoarea preşedintelui "Wil 
son eătră congresul sovieţilor tu
turor ruşilor, scrie *111 numărul 
său de astăzi: 

„Preşedintele Wilson a întreve-
nit încă odată ca să coreagă ero
rile diplomaţilor aliaţilor Ameri-
cei, prinzind ocaziunea de a tri
mite o scrisoare cordială sovieţi
lor ruşi. De ee totdeauna cînd să 
iveşte o întorsătură nouă, tot ce 
este generos şi se seamănă cu o 
purtare de adevărat bărbat de 
stat, trebue să vini de dincolo de 
ocean ?" 

B U L E T I N .  
Santiago de Cili, 13 Martie. 

Ambasada germană astăzi a 
desminţit că contele Von Lux-
burg, fostul ambasador german 
la Argentina, a sosit aici în 
fuga lui din Buenos Aires. 

Cilianii sunt zăpăciţi despre 
misterioasa dispariţie a lui Lux 
burg. Ultima dată s'a raportat 
că a părăsit trenul trans-An
dean la o staţiune la şaptezeci 
de mile est de aici, şi s'a presu
pus că va veni cu automobilul 
la ambasada germană de aici. 

Ambaasda americană de aici 
a început investigaţinni. 


