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·el ·e . Forrriid~bila b&lantă a rub()? 
'o~ . tului euMPeM. ali c! rei ..ehJ1tbm 

timp de doi M i a ~Lat neclintj.t 
tntre fortele comha.ta.nto. i&t! el n . u _ 1nc•t')e să ie tncune, !ncet, dar 

8 _ i'iitlr, ou o shtiat.rl. JlftV'~iM 
I l- pentru GP..rmanja (C.:aNo Ver· 
u . dun). Şi itâutatea aruncită tn 
.1s unul din ta1erele bala.utei, care 
s- a stricat acest echilibtu, e uşor sa e &uperioart; iiupill 
~t de ţnteles că nu este a ltceva. de , cum nu e mare bobul ae av 
.,1.. cţt t.atr!U"~a 1n rbboi. a României pri•tre pietrele ordinare. h.utl 
a ş1 rez.lstenta sa titanică din catita.te a aa nativă ti ulgud 

.1- CarJntJ. ~}ltru t~dea.una existeata 8& ta 
Uecenta victorie de 1~ Verdun vntor. P1etrele, ~i ctt de mul 

.e este refla1ll luptelor din dar- ar li ele. cu timpul se maciaL .. 
tJ .. ·pati j , iţd rntnd.ri., seu mpi eroi ro-- t s!ărtm! şi se distrug. aurul tnall 
a mtni, de twustă. strl lucitl vie- rărqtne neatins tn mijlocul nltt• 
,_ toţie a fraţilor latini, căci poal~ purtlor. fră~tatate. To~ ast.fe1 
fJ bitlfatea ei a fost cletuminată barba!li cart au năvălit. e•.u 
1- de bravura şi saerificiu1 vostru războit ei au trăit o vreme li 
l- sublim din văile Carpatilor şi de preajmâ noastră. acum au dta~ 

pe cţmpii le Dobrogei. părut, pe ctnd n~ul. romlnea• 
Ortce se va Inai tnttmpla de a rAmas Intreg ş1 neatins tli mlj' 

t~ aci rnain te, victorla. va .fi de par- locul tutulor ae~stor frămtntl.rl .. 
te~ noastră. Echilibrul a fost Acelaş lucru b se va tntfinpla 
rupt şi tnclinarea pornitA., tn şi ~i neamurilor barbare cu 
virtutea unei legi imperioase cart sunte~ tn război: ~ceasta 
n. continua" fără ca nimic şi ni- este ~arantta cea . ~al sigurA a 
meni s'o mai poată opri. Iar ru- v~ctortei .noastre finale, dedufl 
perea acestui echilibru, dupa d1n tnsuş1 trecutul nostru. ~ 
cum am spus, a fost determinata sar. orice &e va tnttmpta şi ~ 
de acţiunea militară a României cari ~ t1 greută~le prin ~ 
'tn cadrul complicat al rAzboiului Ron1! nta .va tlebut si treacL · &4 
e.uropean. ACesta e punctUl esen.. v~_In credJnţa. nestrlmutatl ~~ 
tlal de care va trebui si se tină · ~nto! ea va !l aeeea ce bebut 
sean1ă la masa verde. ctnd aspi · fl t şi B!l tnsamne aei ID orioi.,... 
ra1Hle Ieritime ale Romtf,ei vor fturope1. 
avea sl fie tudepUn1te. 

SA fim dar tari. el Jnfrunta1n 
cu reJlateatl i curaj orice fur· 
tuDă a vrem~lor de azi. N &aJllul 
rombfso are e constituit din~ 

Wl aJ~t -.lu, a trecut prin 
mii arele Oi ta' 
ID el K'lUttllnl. 
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