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Ziua de 1 Mai, a acestul prim an de libertate 
şi dreptate, va fi ziua adevăratei sărbători a muncii. 

Toţi cei ce au fost mereu alături de muncitori
cu sufletul ,1 cu gândul, vor venl la această sărbă
torire a lui .1  Mai• cu acelaş suflet :,I gând pentru 
muncitori. 

1 Mal, va fi sărbătorit de întreaga democraţie ; 
muncitorii, ţăranii şi intelectualii, vor face un pas 
înainte pentru înfrăţirea lor spre binele patriei ,lor 
şi a întregei lumi democrate. 

1 Mai, e marea sărbătoare a vremurilor noi şi 
pentru viitor ziua muncii şi a dreptăţii. 

.CONSTANŢA• 

Menirea Dresei
de Archle Glhson 

Pacea se zăreşte. ln curand 
milioanele de oamenf obosiţi 
de războiul in care timp de 
5 ani s'au ucis unii pe alţii, 
vor pute.a sll-şi îndrepte for• 
\ele spre scopul mai nobil 
al găsirii mijloacelor pentru 
eliminarea definitivă a răz
boiului şi pentru asigurarea, 
că to această lume bogată 
să nu mai fie oameni sub
nutri�, netmbrăcaţi, locuind 
ln condiţii inumane sau lip• 
siţi de siguranţa că nu vor 
rămâne pe drumuri atunci 
când vor fi bolnavi sau prea 
bătrclni pentru a ·munci. 

O lume ln care omul va 
fi liber să vorbească făra 
piedeci să s c r i e ceeace•i 
place, să-şi spună cuvantul 
ln guvernarea ţării sale, şi 
să tie ast'gurai contra perse• 
cuţiunilor politice sau rasiale. 

ln câteva ţări aceste idea• 
Juri au fost - lntr'o măsură 
mai mică sau mai mare -
atinse. U n  mare efort va 
trebui să fie făcut pentru a 

; le realiza peste tot. 
Dar cu toate că mare, a

cest efort, nu va cere alata 
erergle ca aceia pusă spre 
distrugere reciprocă ln aceşti 
cinel anl de coşmar. 

Cu toate că o cooperare 
lnternattonală este esentială, 
felul ln care diferitele na
ţiuni vor purcede la recon
strucţia postbelicii trebue să 
fle neap!rat person.sl, 

Noi avem în Anglia un 

, proverb care spune, • O m4n• 
care bună pentru mine poate 
fi tea pentru tine•. Mi•ar 
place să văd presa lumii 
luându•şl misiunea educării 
publicului, mal serios decât 
până acum, 

N'ar servi ptesa din orice 
ţatâ, cauza umanităţii mai 
bine, dacă s'ar concentra -
ln clorespondeota sa din strc'!i, 
nlltate a s u  p r a lucrurilor 
eate sunt mal bune to fle• 
cate ţarii, decAt căutand ex· 
clustv politica �I senta\lona„ 
lui 1 U. R. S. S, este foarte 
avansată Io ceeace prlve4te 
plstrarea • sa nataţii poporului 

său ; Franţa, deşi tară foarte 
desvoltată din punct de ve
dere industrial lupta înaintea 
războiului pentru starpirea 
şomajului ; Statele Scandi
nave au reuşit să Introducă 
în popoarele lor o onestitate 
rar lntâinită, făc.lndu-le tot 
odată o viaţă plăcută şi si
gură ; Elveţia a re11şit s!-şi 
facă cetăţenii să simtă că sunt 
tntâi elvetlenl şi apoi nemţi, 
france:r;I sau italieni, dându,le 
cel mai democratic sistem al

lumii, cu un parlament to 
aer liber în care iau parte 
directă la luarea deciziilor. 

Nu este mai folositoare ci• 
tlrea succeselor obtinute de 
aceste ţări decât eroicele 
fapte ale gangsterilor sau a, 
venturile galante ale vreunul 
lnart personagiu 1

Conştlinţa faptului că ţara 
mea rămane ln urma altora, 
in orice camp de activitate, 

(urmare în pag. 4•a) 

Prrmllria l\lunfciplului Con. 
ltanta i�i dă toată osteneai• 
ca străzile or�ului să fie cât 
mai cu.rate. Cetite.Dii întă, îo 
bună part.e, nu ,e at:ridue,c 
cătuti de putin oă  le mentină 
cu.rate. Pe unele stră2i se a• 
runcă , i  •• înarămăde,te vu• 
nolul în mijocul drumului, Ar. 
fi de dorit ca ace,ti Deilljentl 
oă fle amendati. De uemeDea 
ot fi de dodt, ca ordonanta Pri• 
m3dei, prin care şe punea în 
vedere tuw.ror loeatarilor, ca 
portiunea de trotuar din fata 
casei lor să fle cudtată şi mă• 
turată tiln!c, să fle din nou 
puoă în aj)licare. C cât mai 
multă 1itije pentru curătenfa 
oraGulul, din partea tuturor 
e$te apte bioelc ş�.ni(;ţ.i OOlil�• 

tre fi s-pre cinstea noa,Uă, 
• 

Slrjele dela ora 5 seara chs. 
pat depe plată, de,1 tiua s'a 
Mărit fi camuflajul a diopărut 
ln bună parte. Adesta e6te !tul 
deitul de c:lutetoo, deoarece 
•unt c•zurl uruente când tte• 
bue tran1porl,l "" boln•v la 

ffl. S. REGELE ffllHAI 
în-riiljloculsbură:

torilor sovietici 
; 

Acum c&tva timp Majestate11 
Sa Regeele Mihai şi, a exprimat 
dorinţa să cunoască avioanele 
sovietice de războiu şi pe a
viatorii militari a vecinei noas• 
tre dela Răsărit. 

Răspunzând acestei dorinţe, 
d. Gener"( Colonel Sus•lcov
locţiitorul Preşedintelui Coml••
siei aliate de Control din Ro
mânia, a invitat pe Majestatea

w:"-······-

<I\ 
• 
1 

� 

M. S, REGELE MIHAI I

Sa R e g e  I e  pe un aerodrom 
din împrejurimile Bucureştiului 
unde se aflau escadrilele de 
aviaţie sovietice. 

Cu această ocazie 1- au fost 
prezentateSuveranului c,ele mal 
noul tipuri de avioane folosite 
de Armata Roşie toate de fa
bricaţie sovietici : avioane de 
vllnătoare, de bombardament, 
de asalt, l\tc. 

De a,emeni ;.au fost pre
zentaţi şi piloţii sovietici, zbu
rători încercaţi tn războiul im· 
potriva hitlerismului. 

Majestatea Sa Regele a sosit 
(urmare în pag. 4-a) 

spital şi a.tunci, dacă e ora 7

seara ia birje dacă ai de unde. 
Cerem deci celor 1n drept să 
ia o măşură ca cel putin până 
la ora 9 seara sâ. se poată qăsi 
birje pe piată. 

Deasemenea ar fi de dorit, 
ca in toate statillc de birje să 
se aă.seaacă suficiente birje, 
inttudt în unele statii, de 
exemplu 1n fata restaun.n�ului 
„ Ca rai man•, şuot prea multe 
iar în alte pic\i deloc. 

• 

tloatle multe cuc din =•

prinsul oraşului au fost dăr5.• 
mate-1 iat în actestc locuri au 
răcqa� qropi adânci cui perie• 
liteată viata pietonilor. Aceasta 
d.in Cauzl că nâ ,unt în�rădite. 
Proprietarii lvc �, faQe Lloe 
să caute ai le 'i:rrtprejo:uiiască. 
iar terenul, in multe pltţi fiind 
destul de mue •• fie nivelat 
Şi tu:cătat. d·e i\lO.Oaie, cari acum 
Cu venirea căldurilor o ei elt• 
��He tiliroauri urite şi primeJ• 
dioase săoiltătii, O 11rădină de 
tartavaturi cu Hori. aau chiar 
numai de Iarbă verde ar fi mal 
J:,ine venite pe ace,t� terenuri, 

lnflorirea economică 

Iîn interesul tuturor 

de A. TANIN 

România a pa1it pe drumul 
democra1lei. Poporul romao eli
mina 1<studle lascismulul Şi rea• 
11,ea?ă reforme democratice, care 
aşeaia 1ara lui Io randurile s1a
te1or democrati, e. 

Democratiiarea Romaniel este 
opera unui guvetn llt.:: targa c..011-
i::eotrare democratloi, corespun
iator spiritului hotarlrllor Coofe. 
rinlei a1n Crimeea, care prevede 
inmfounchierea tuturor for)tlor 
democrattce ale na\1uoii . pentru 
reslabillrea democra11el, înlocu• 
irea ldeol�glei rlzbo1ului de c.:,• 
tropire c u  1deo.oe-1a pacil Io tă• 
rile, ln care, Io urma situatiei tor 
pohtlce din trecut, pătrauaerea 
fuc1smu1ul a fo,t mai adâncă. s,

tocmai . faptul ca la cârma tării 
se gâseşte un guvern de larga 
coocen,rarc arată că la renaşte
rea şi coosol1darea Romlmei cu 
adevarat democratice !şi dau con
lributla şi colaborea�a toale pa . 
turile sodale ale poporului ro
mân : taranimea şi muocitorimea, 
comerdao1ii şi ioduslrlaşit, lnie
lectualii şi paturile m,jloc,1. 

Ouşm,nli democra11e1, hitle
riştii g"mani şi români, precum 
şi :eaqlunea sprijinitoare a b1Ue
rlsmulu1 ln Romania au c,e,ut 
multă vreme că vor reu11 să pro
voace desecbilibru tn Romloia ID 
plin rboolu, Io spatele Arm.tei 
Roşii şi al Armate, Române, în
cercând s.! rupâ unlt.tea popo• 
rulul roman, să ridice ura tmpo
triva celeualte pături a popula1lei 
din Romanla. Manevra aceasta 
insă ou a reuş,t, Toate catego• 
rhle sociale de baiă d,o Româ• 
oia - dela tărani şi până 1a in
dustriaşi - ,oţeleg tot mai mult 
c.1 sprijinirea regimului democra. 
li& nv �� PlJIIW&iJ:i nL\'lNli d� 

i111eresde natlonale _ale ţării lor, 
dar şi de propriile lor mtcrese. 

Nu mai vorbim de tărănimea 
care a căpătai pămanl din mli
oile guvernului demo.:ratlc al Ro
mâmei. Nu mal vorbim de mun
c,todmea, care, Io conOillile 11-
bertălllor ceta\eoeşti, poate ajuna• 
la condlth omeneşti de lucru şi 
de traiu, Dar şi lntelectualli Io• 
cep să-şi dea seama ca numai 
lntr'uo re11im democratic, care se 
îngrijeşte de sanata,ea poporului 
şi de prosperitatea lnlreg1i eco
nom,I • tarii şi a lntregului P<l· 
por, car a pune pe primul plan 
luminarea IJOporulu l  şi înflorirea 
culturali şi ş1llnţ,tlcă a lâril, se 
deschide cel mai larg teren pen
tru munca medicului, a lngine
rulal, a aer.inomulul, a da!călutui 
a artistulal, • omului de şttlnjă, 
a tuturor categoriilor de munci
tori cu creerul, 

10· oranduir.ea democratică a 
Român,ei au un Joc lnsemoat, 
care corespunde intereselor pa• 
1rtel lor şi intereselor lor parti
culare, _i_odusu·Ja11i, comerciao\il, 
baoclleru, - tot, lactoni ecoou• 
miel cin,ti\i, Reiacere4 şi des voi• 
tarea viet,i economice a 1ari1, 
scâpate de jilful tacut de Oerma• 
oia hitlerista cu bogatille şi munca 
poporului român, ne ameniotarea 
de a deveni un apendice a&rlf 
al Reh:hulul, creeaia o bază favo
rabila aclivitaJ,1 acestor cercuri 
economice. Io cond1Jlile demo
cratiei, care asle-u,ă - şi abia 
dapt terminarea rbbolu1ul va 
putea as1&ura fn depli oa măsara 
- ridicarea nivelutuj de traiu al
plltirilor �rJi, laduatrla�ii tl CQ• 

merciantii capa1a ctl mai bun 
debuşeu intern pentru desfacerea 
produselor şi a marlurilor lor. 
Aceasta cu a1at mal mull, cu cat 
dopa râzDoi, căod ou vor ma,

ex1s1a cer1111e1e trooluiul, indus· 
1ria desiaur va lucra Io Primul 
raod pc:u uu iude&lulare,a ncvouor 
de consum mar,1e ale popula\iel. 

Io ordinea de Idei a produc• 
ţiei şi a h,s.anato�trli or&anlsmu
tui ecvnom1c ai komtofei, nu tte
bue uitat ca sprJjiomd regimul 
democra1lc, care creaza posibi• 
IIJA!I ool de deavoltare economica 
şi garameaia -tabilitatoa şi 11-
oiitea socială atât de necuara 
prosperiiăţiJ, pune lara ce reali" 
teua aceste condi\11 ln situaţia 
cea mai favorabila, Io ceeaca 
priveşte Oblloerea d� materii pri• 
me, credite şi aflux de capital 
dto stră,oatate. ŞI Invers, o \Ul 
pruspera econumlceşto, cu un 
re11,m democrauc sincer tl adânc, 
Calt e ln Stare să astgwe buDa 
sta:ea paturi lor cehu mai largi 
şi iropo, taole ale popula\iei, coD• 
slltue un serios clement de echi• 
libru politic, Oe menj,nere şi COD• 
sohdare a bunelor raportori şi 
pacli iuire popoare, Ptolru ve
c,011 Rom.iniei, ca şi pentru toate 
llrile democra1,ce, România de
mocratici, cu cace colaboreazl 
ele azi ln război şi cu care vor 
colabora mAlne Io pace, 1prij1• 
oindu-se pe o temelie mattriata 
puternică, pe stabilitatea sa eco
nomică şi polillcl, va putea a
duce pa,tea sa de conllibutie la 
realizarea securitălli tn Ba!caol 
şi în Bazinul Dunărean. 

latl dece noi şi aliaţii noştri 
no putem privi decat cu ocbi 
buni colaborarea tuluror pă1uri
.1Ar ia>p_or1aDlo aJe pl)JWl.aJ-icl Jiu, 
România la opera de consolidare 
a Romanici democratice, 

(.Craiul Nou• Nr. 8S). 

Rezultatul 

examenului de şoferi 
din Constanţa 

ln zilele de 2.$ tl 26 Aprilie 
1945, a avut loc la Chestura 
Poliţiei Constanţa, examenul de 
,oferi al elevilor .Şcoalei de 
şoferi Rl11anl. fi !Sadea•. A
ceasta este prima promoţie de 
şoferi democraţi, dupA atli.ţia 
ani de dlctaturA şi nedreptate. 

Comisiunea a fost con.pusă 
din D-nil : Or. Vasilescu din 
C. R, R. ca Preşedinte, Subit.
S6raru Stelian dele11atul M. M,
Prof. Penea Ştefan dela Liceul
Industrial şi comisar Şef al Cir
culaţiei, Smiidu Ion.

Candidaţii reuşiţi au fost Uf• 
mătorli • 

Ballareţu Ion, Popa V alter, Ar• 
vanltls Alexanaru, .Bucur Gheor• 
ghe, Butoi t'avel, Dorobanţu Va• 
sile, Ghlorghlu Gheorghe, Meltel 
KaJ,an, �tasuc Gheorghe, Şerb!• 
nescu Ovidiu, Vasiliu Niculaie, 
Botea Dumitru, Derviş Rcchip, 
Dlamanoi Alexandru, Oragomir 
Gheorghe, Geafcr Kemol, Uhlns• 
berg MircQ.I., GhloacA lc..n, Mon• 
\lghlan Niculaie, Muleren Mello 
hal, M�lt AgenJr, Neacşu Mihail, 
Niculescu Aurel, Popa Stan, Sef• 
cencu Gheorghe, Suchrl Geli, S4.r• 
mel Gheorghe, V'atafu Dumitru, 
Oanlelopol Aristotel, Stancu Pa, 
curaru, Vlnttl4 Constantin, Laz!r 
!oa, Tanasoiu Ştelan, SAraru S\e,, 
llan �I Popoylct Iosif, 

r.:.;:n ,,_ 

Biblioteca Județeană  „Ioan N. Roman” Constanța



Marea şi Marinarii 
Dorul de Mare face ca pe 

chipurile celor ce au iubit'o cu 
adevirat să apari melancolia. 

fiecare cetliţean al Cons• 
tantal, Qalafulul, Brllilel, şi ce• 
lelalte porturi. româneşti cu
noaşte mult prea bine mica 
noastri Marin!, ce a purtat cu 
miincirie dincelo de hotore pa• 
villonul naţional. 

Marina a fost şi v'a fi pentru 
ţara românească isvorul de bo
gllţle, clici prin vapoarele CO• 
merciale s'au dus îndepărtări 
bogăţiile solului ramânesc şi 
tot prin ele se aducea în ţarii 
ceeace ne lipsea. 

O ţarii făr.6 Marinii este lip. 
sită de begăţll ce trebuesc Im· 
portate şi transportate pe că
ile ferate rngreunează trans
portul, cerând timp lung şi 
capacitatea ar fi prea mică. 

O viaţă nouă ce renaşte dupli 
cataclismul ce a b&ntuit globul 
si care încă îl mal bântue v' a 
face să ia fiinţă o altă Marină 
nouă, dar democrată, dornică 
să ·splntece valurile, înf,untând 
furflmlle ca sii atingă larlişl
f6rmurlle pe care de atatea
ori le-a atins. 

L-a chemarea Mării, marina
rii, rbpund cu zâmbetul pe 
buze gata pentru noui av&n
turl tn luptă cu natura pentru 
a uita din nou lumii întregi 
ci marinarul roman, cu toată 
vitregia vremurilor, nu piere 
ci din contri mai mult se ole• 
lette, 

Marinari- fiţi gata„ Marea vă 
·cheamll... ME. RA. 

lif Ciilfti .... 
i ■

I
cea mai bună, 

· 1 '
cea mai avantajoasă, 
cea mai de efect 
O C O NS T I T U E
U N  A N U N Ţ,· 

la ZIARUL 
■ .,CONSTANŢA"
Str. Carol I Nr. 156 

EDITORIALE 

Ziarul • Constanta•, este 
!!)8�j�ţ !!!!!!�!!! f!!!! !��!!!!!!'!! 
d•lui Tiberiu Petrilla•S13ti• 
neanu, directorul <1:larului. 

Toţi cel ce se preziat3 în 
numele ziarului nostru, tre,, 
bue să se legitimeze prin 
cărţi de identitate, eliberate 
de Oirec(ia ziarului nostru, 
cu vciza pe anul crt., precum 
şi cu Buletinul dela Bir. Po• 
pulaţiei. Gel ce nu posedă 
aceste acte.,, nu au nimic 
comun cu ziarul • Constanta• 
şi trebuesc predaţi poliţiei şi
să ne fle anuoţa•ţi şi nouă. 

Nu achitaţi sume de bani, 
pentru ziarul nostru, dec&t 
numai contra chltan\ll tlm• 
brat! legal ş I vliat! de 
A d,ţla zlaruJul nostru, �I 
numdl persoanelor cari vil 
l.'rulntll delegaţii cu drept 
dtl lncasore de bani, elibe• 
ratt de Ado\la ilarului nostru, 

Cllrti şi rechizite de Şcoală
furnituri ae birou 

Articole de scris 
i m p r i m a t e  

R e g i s t r e  
Articol� de aport şi jucării 

cump!rati la 

ti,răria �o�ro1eao1 
Constanta, Şt. cel Mare 54

Telefon : 24.51 

... Literară 
Laureatul Premiului Notional 

de Poezie Ion Pillot ne•a pă, 
răsiţ. 

' · 
Prin moartea lui Ion Pillat 

se pierde un autentic poet ol 
peisagiului românesc. 

A colaborat la mai toate re
vistele literare din foră. 

Douli din volumele sole de 
versuri se intitulează Pe Ar
geş in sus· şi ,Posăreo de Lut." . 

Moare tânăr încă, în plină 
naturitete, când putea să· mai 
dea opere de valoare. litera• 
!urli noastre.

Edlfia definitivă a poeziilor 
sale au fost de curând !mpri
n,ate de editura ,l'undotlllor 
Regale". •

De asemenea t1f16m că seri� 
itorul Mircea Streinul a înce-
tat din viafă. 

' 

* 

LP-gea pentru premiile noţlo• 
nale ale literaturii şi artei ro
m&neşti din 27 h1nuorie 1939 
a fost modlficoti prlntr'un re: 
cent decret lege, în sensul di 
valoarea fiecărui premiu nati• 
onal este de lei 1.000,000. 

- Epigramă -
Unuia care apreciatl iote•

ligeaţa tuturor. crtzâ.ndq•se 
ctl mai intdigeat din mediul 
du, 

lnţelegem că eşti inventatorul 
Aparatului : inteltgentatorul, 
Păcat I inteligenţa. fi este ... . 
O •erosimilă poveste I 

Proor 

... Cinematografică 
- BOLERO. este titlul u•

nui film elvetian. jn,;pira! de 
muzic.a lui Maurice Ravel. ln• 
E�rpreta principală este o nouă 
descoperire : Gitt.. Honratb. 

- UN NOU f[LM din oe•
ria Shcrlok Holroes, a fost ter, 
minat recent la Hollyw•od. Se 
intHu..lează ,.Thc scarlet elaw• 
ş-i a.re ca interpreti principali 
ee B„il Rathbone şi Ni,iel. 
Bruse. 

- HUMPHREY BOGART
care a obtinut u.o deo.sebit suc• 
ces în „Casablanca ...  reapare ÎD 
filmul tehnicolor .Saban• tur• 
oat de shldiourile Columbio în 
re�ia lui Zoltan Kosia •, 

FRAŢII 

OAnlELOPOl 
MARE MAGAZIN DE 

Coloniale En - Gros

CONSTANŢA 
Bui. Ferdinand Nr 30 

Telefon : 17.29 

Merceria „Lânica" 
Constahţa� Str. Co.rol No. 90 

Bine asortat cu mărunţi,url 
;1 galanterie 

� Vinde cel mai eltin -

CONSTANTA 

... Comemorărilor 
La 23 L c., cu prilej ul împli

nirii a unui an dela moartea 
lui Ion Minule$CU, a avut loc 
la Studio-ul Teatrului Nafionol; 
un festival comemorativ. Au 
ţinui conferinte d-nii prof Ba. 
2il Muntear.u, Perpessicius şi 
Mlhoil Cruceanu. Artişti ai Te11;
trulu! Naţional, au recitat din 
opera lui Ion Mlnulescu. 

... Teatrală 
Criza dela Ronducerea Di,. 

g-rale a teatrelor 

Ministerul Artelo, luând în 
coosider:.t.ce rei.ulbtele anch�. 
tei cerută de d, Vidor Eftimiu 
Oi rectorul General al Teatrelor 
relaHv la adivif.atea d-sale ca 
Director al Teatrului Nationol 
a botărâl încefa.rea suspeadidi 
J.sale din fu.octiune.

O-nul Victor Eftimiu a eăsit
totuşi de cuviinti să•Şi lnaio• 
teze demisia. urm?-Dd să pri• 
mească alte îosăr:'Cin�ri. 

• 
lnvaal să ia conducerea Di

rectiei gener;iJc a teahclor, d. 
Mihail Sadoveanu a refuzat •· 
ceastă demnitate, pe motivul 
lipsei de timp de a se dedica 
altor preocupări decât celor 
strict scriitotioeşH. 

• 

Noul Director General al 
Teah:elor. a fost numit maes• 
trul N. D, Cocea. 

. . .  Cărţilor 
ln oo!ecfia • Viaţa şi Imagini 

din U. R S. S. • , a eplirul o 
frumoasă plachetă înlitulotă 
.z I de ani de /ite,otu,4 •ov'etic6'
de Alexe! Tolstoi, marele scrii• 
tor sovietic de curând plecat 
dintre noi. 

Editura ,Cartea Rusă" , a  scos 
de sub tipar un volum de schiţe 
ale lui N. Tihonov, preşedin• 
tele Asoc. Scriitorilor Sovietici, 
cu titlul • Povestiri din Lenin
grad" şl apărut tn colecţia 
,Clipe din Războiul de Ap6-
rare. 

Preferati produsele din 

Fabrica 

,,Bella Gusf a'' 
BOMBOANE, RAHAT 
SIROPURI, HALVA 

LIMONADA .FRUCTlN" 
e cea mai bună

Constanţa - Telefon 23.53 
Str. Atelierelor 32 

SURSA pentru procurarea
articolelor de 

VOIAJ şi SPORT este 
Magazinul 

,,SERVIETA'' 
M, S. Manea 

Constanţa 
Str. Ştefan cel Mari! 21

... Ziarelor 
A apărut No. 90 al ziarului 

.GRAIUL NOU"

Ziar al Direcţiunii Politice de 
front a Armatei Roşii 

cu numeroase articole docu• 
mentare despre stările reale 
din Uniunea Sovietică, studii 
asupra opereţiunilor mUitare1 

reportaje din zona de luptă si 
ultim!le ştiri de pe toate hon• 
turile. 

•

.•. Revistelor 
A apărut Nr. 6-8 din „Re

vista DlstHclivll"-llterar6, hu
moristică, rebusistă, - de sub 
conducerea d-lui Sorel Avra•
m••Cu, cu următorul bogat şi 
voriat cuprins : 

lreae, schiţă humoristicii, de 
Sor•I Avromt1scu ; Calendar 
mots-crolsist (Un rebus•# ul,ot,
LE0NIDA L. DEMETRIADE, 
dtl A. şi N ) ;  Primllvara, careu 
de Hor,y foc1ant1r ; Monoverb, 
de ,M." ; Palindrom- record, de 
Badea /. Ton-Tuzla ; Oripto11ra
fie, de AS. AN. ; Orii pentru 
voi, versuri de Al. Tom/ci-Se• 
va,ln ; Şaradil, de Ale1t. Ţapu• 
Bacău ; Din tainele joeuluf de 
curinte iacrucitate, dl' N. Q/), 
Popescu•R•bus; Plante, careu 
de So,e/ Avram••cu ; Literatura, 
careu de St. Jo,- Ploeştl; Rebui, 
de Wassy ; Monoverb Cil pre
pozijle, de Nea Goe ; Ce'fa 
de1pre careurile „cu" HD 
„lilrii temii'\ cronicii de Ot1orge 
Caize,llu ; H u m o r ;  Unde-ai 
foit 'I schi!& (humor rebusist) 
de M•llo ; Vadetiltl : Jocu,/ ul• 
late, de Q C.; CilrjJ (.Cuvinte 
1ncruclşate") - Ziare ( ,Năd•i· 
dea" de Ald.) - Reviste (.,Re
bus!smul ... " Ve.$t1lla ''. ,.en1gmi11� 
tlcn'•. ., î.on,:,r/o'') 1 Hl�l\rh. li� 

US. AN; Desleglrlle jocurilor 
din Nr. 1 : Poşta Redaejlei, etc. 

Redacţia şi Administroţla 1 

Constanţa, ,t,. Mircea N,. &. -
Abonamentul anual : lei 2.000. 

Consumaţi delicioasele 
produse ale 

C O F E T A R l E I

,, 
AR O•• 

Toni Papadopol 
Constanta 

Str. Carol Nr. 7 
Telefon 1 25. 77 

Cu oculo St. S6rbiltorl 
vizitaţi cu încredere : 

florăria „Ulctorla" 
Constanţa - Str. Carol No, 19  

Telefon 25.03 
■Ila lntotdeauna o adevAratll

upoziţie de flori, fie tn 
aranjamente, fie tn glas
tre. Spaclalltltlla sale 
sunt decoraţiunile de fior! 
pentru otice tmprejurorel 

buchete de nunti, flori 
, pentru zile onomaatlce 
sau chiar doliu. 
Arta · floralil este apllcafll cu 

m!estrie tn diferitele ocazii, 
unde se cere ca floarea el 
nu fie numai 'o atenţie ci tl 
o acu:vlrat6 podo�bl. 

r 

Jocuri distractive 
I� dorin la de 11; realiza o go

zeta cat mal bogată şi variată 
am hotărât ca, incep&.nd cu 
n,rul viitor, să publicăm o ru
�rică de jocuri distractive, cul
tivând sportul cuvintelor lncru
cişote - şi al enigmisticei rn 
general,- divertisment plăcut 
şi util căci, după cum' afirmă 
1 riston Bernard, cuvintele în
crucişate nu con�tituiesc nu
mai un admirabil sport literar 
Din punct de vedere al Impar� 
ţialităţii şi al studiului liber de 
opinii, ele sunt o minunată 
şcoalli sau, cum spunea &m

/}a,d S!,c w :  cuvintele fncrucl
şate sunt un tratat de logldi 
le indemăna mulţime!. 

Sorel A\'r.imuru 
Şi credem c6 suntem tn a

sentimentul tuturor c!Utor!lor 
noştri, încredinţ&nd conduce• 
rea •cestei rubrici rebusiste 
d-lui So,el Avrame,cu, directo
rul .Revl•tei Dişfractlve• din 
localitate, - cunoscutul maef• 
tru rebusist, - cu un stat de 
serviciu de peste doul decenii 
Tn materie, 

Rl!D. 

Ciutim 
coresDondentl 

Ziarul • Constanta• ,  pri• 
meşte oferte pentru cores, 
pondente din toate localităţile 
nnhrl"l(JPÎ 

Corespondenţa de probă 
se va trimite imediat, pe a• 
dresa : Ziarul .Constanţa• 
Constanţa, -str. Reg. Carol I
Nr. 156. Odată cu materia• 
lut de probă se vor trimite 
�i 2 fotografii (3X2,5 cm.) 
pentru legltimatie. 

Spre amintire, 
Cel mai frumos cadou 
este o fotografie 
executată la 1

Foto -.. cons1an11u 
Nicolae "G. Geanoglu 

Str. Ştefan cel Mare 89 

Constanţa 

l�an fiănîeaou
EXPLOATATOR 

de 

Humă, Nisip şi Piatri 
CONSTA�ŢA 

Stt. Scarlat V&rnav Nr. �4

Biblioteca Județeană  „Ioan N. Roman” Constanța



, 

CONSTANTA 

CalstantCI' văzută ID 7 zile

, Pentru parada 

de 1 Mal 
Cetilfeali Municipiului şi tn 

speciol cel dej)e traseul Str. 
Carol, unde va avea loc parada 
de 1 Ma.i, sunt l'Ugaţi sll or
ne:te balcoonele cu covoare 
riatlonale, flori, verdeată şi ste
gulefe încrucişate Romăno• 
Sovietice. 

Pentru D. 9 . .  comercianţi 
Comerclantli trebue sA ar

boreze drapelele Naţlunilor U
nite şi cel Naţional, din pănzii. 

ln vitrine vor expune portre
tµ! M. S, Reqelul Mihai, între 
portretele Mareşolului Stolin, 
Preşedintelui Trumon şi W. 
Churchlll, ornând tablourile cu 
drapelele naţionale fi flori. 

Toţi cei ce până tn prezent 
nu au drapelele Naţiunilor U
nite şi cel Noţional. confec• 
ţ!onete din pânză (mărimeo 
2,50 pe 1 ,SO m.) sunt datori să 
şi-l confecţioneze. 

Nu se admit drapele din 
hârtie. 

[Huerativa �e tounm 
«Victoria» 

(Q tn constituire (Q 

Un grup de patrioti români 
din grupările cari formează 
Frontul Naţional Democratic, 
a hotllr&t sll organlzese o mare 
•cooperativii de consum pentru
aprovizionarea populaţiei Con
stanţei cu alimente, combusti
bil şi tmbrlldinlnte.

O asemenea Intreprindere
necesltil capitaluri mari, o bunl!

DORIŢI a vă aranja locu• 
in ţa cu mobilă : bună, 

' frumoasă şi eftină ? 
V i Z I TA Ţ I  magazinul de 
· mobile :

ta moblla modernă 
Rroprietar: Ion I. Bădică

Expqziţie permanentă 
- de mobile moderne -
Constanta,-str. Carol 179

_SERVICIU ireproşabil de 
- Bărbierit şi

frezat pt. domni
- Co!lfat şi ondulaţii

permanente JI. doamne
NUMAI LA : 

;,COAFOR fflODERft" 
George Limberi 

CONSTANŢA 
Str. Regele Carol I Nr. 74 

Nu veţi putea scrie 
ZECI DE MII 
DE SCRISORI 

Dar vetl putea coresponda 
cu ZECI DE MII 

DE Cl'FITORI 
Prin Mica Publicitate a 

ZIARULUI 

, ,CONSTANTA" 
Str. Carol Nr. 156 

Depo1ltari1 cari doresc a 
Vinde şi ziarul •Constanta• ,  
sunt rugat! 11 ne comunica 
tiUmi!rul exemplarelor de care 
11u nevoie s!ptll.mânal. De 
asemenea li rugăm a ne co; 
munlca şi adresa lot eitactli, 
precum 11 preten1t1,1nile, 

şi cinstită administraţie, spirit 
de i,niţlafivă şi muncă intensă. 

Grupul de lnitiativ5 cheamă :
gospodinele, marile masse de 
muncitori, meseriaşi, funcţlo• 
nari de stat şi particular!, să 
subscrie cât mai multe părţi 
sociale. 

Pe comercianţii cinstiţi şi 
paMoti îi roagă să ajute cu 
experienţa lor constituirea coo-
perativei. • 

Astfel forţele unite ale po
porului roman îşi vor organiza 
prima mare cooperativă din 
Constanţa, urmărind ajutorarea 
populatlel prlntr'o aprovizio
nare dit mal sigură şi cât mai 
eftină prin înlăturarea câştigu
rilor mari şi a Intereselor per
sonale. 

O parte socială este de 3.000 
lei, subscrierea put8nd fi de 
una sau mai multe părţi sociale. 

Subscri1>rlle se primesc la 
Uniunea Pairiotilor în str. Se. 
Vârnav Nr. 17, Etaj II. 

Duminică 22 Apr!lle 1945, • 
avut. loc la Templul Israelit din 
localitate un mare meeting cu 
ocazia conferinţei dela San 
franclsco. Au vorbit cerând 
creerea unui stat evreesc în 
Palestina D-nli, lng. M. Haimo
vici, Preşedintele Org Sioniste, 
Dt. M. Diner din partea NOS, 
Dl. M. Glandsteln din partea 
Partidului Evrecsc şi reprezen• 
tsnţll organizaţlunllor de tine· 
ret sioniste Rubin - lianoar 
Hailoni, Emanuel - Gordonia, 
Bogo - Dror Habonim, Iancu 
- Dor Hadas. Serviciul reli
gios pentru slinătatea condu
cătorilor naţiunilor unite a fost
oficiat de către D-nii Rabin I.
Ch. Schăchter, Rabin N. Colev
şi Cantor M. Goldsmith.

De Paşte, secţiunea locali 
Hanoar liazionl, a ofer-it pub
licuiul nostru o frumoasli ser
ba.re cu care ocacle 8•a jucat 
pieseta .La Plindll", de Rubin. 
S-au distins prietenii Mişu Is
rael, Felicia Precep şi Lia Ro•
senzwelg. Activitatea secţiune!
,.a reorganizat prin revenirea
prietenului Mi,u Finkelsteln.
Membrii org. noastre au par
ticipat în nu.măr mare la tn
mormll.ntarea mamei prietenei
Felicia cu .care ocazie s-a de
pus o coroană.

Lcnj<,r/a Slaaca S. t'inttlit 
Eleva Maestrului Coclu 

Execută ireproşabil 
dmăşl, indispensabili, pijamale 
chiloţi şi orice lenjerie de casii 
C ţa - Str. Costache " egri 3 

Al tău e pământu) 
tată I 

Tată I plim&ntul e al tău. Tu
tl munceai din zori de zi ,1 
p&n6'n noapte, ln arşiţa de soa
re m6rgele de cristal se pre, 
lingeau pe fata ta pală, trupul 
ţi ae lncovoiasub povara mun. 
cil istovitoare. 

C&mpul îţi era foarte bun, 
căci din belşug întindea co„ 
voo.re de spice aurii de pă
duri verzi de porumblşti, do.r 
rodul muncii tole ingroşea ceafa 
de ciocoi, se Irosea pe vulpi 
argintii., pe blănuri şi fuste strll
vezll, pe ruglurl şi vopseli de 
culori de curcubeu, pe t�mel 
de bulevard, pe feciori de bani 
gata. 

Noi fllmânzl aşteptam tn Ju• 
rul t5u un bruş de mămlillgll, 
el îşi băteau joc de munca ta 
tn desf6tllrl de mezelicuri, de 
biuturl ameţitoare. 

lat6 ceasul lzb6vlrii a sosit. 
Rugi fe,binţl ali tnlilţllm tn 

alavll cu cloc&rlla · dlmlnetll cAcl 
p&mantul e 11I tlu, tatl I

L. BA\ICUl'llff 
l 

Manifestări teatrale 
ale tineretului 

ln sala Teatrului Liga Cultu
rali, în ziua. de 23 Aprilie a.c. 
elevii liceului comercial din 
localitate, au prezentat cu un 
deosebit succes, comedia lui 
N. V. Gogol .Revizorul" .

lnaintea spect.acolului, d. N.
Pascu. directorul liceului, a

ţinut o vibrantă conferinţă, •· 
rătând publicului tradl!ia liceu
lui şi apoi spicuiri din viata 
şi opera• m1irelui scriitor rus 
Nicolae Vasilievicl Gogol. 

Pentru amintirea memoriilor 
foştilor elevi cilzuti la datorie, 
d. director N. Pascu roagA
publicul şi elevii liceului sll 
pllstreze un minut de recu
legere.

Oupă conferinţă, s'a recitat 
ooezia originală a elevului Mi
hail O. ci. V .La moartea Pre• 
şedintelui Roosevelt", de eli
tre elevul Negoescu St. ci. Vil, 

Desfăşurarea piesei a fost 
urmărită cu deosebiUI atenţie 
de spectatori, rămân&nd plină 
la urmă cu frumoase Impresii. 

Trecând la aprecierea jocu
lui de scen6, lin să aduc sin
cere laude tănărului elev Za
harescu Gh. ci. VIII, care a 
putut reda cu talent multe •I• 
tuatil comice. 

S'au mai remorcat elevu : 
Gujiu L. ci. VIII, Museanu Ni
colae ci. VIII, Papotanasiu D. 
ci. VIII, Sbărcea Gh. ci. VJII,
Perjoc T. ci. VIIJ, Leca Qh ci. 
VIII, Cazacu Gh. şi Cristescu 
N. din ci. VUI.

Un frumos joc de scenă, de
gajat şi plin de naturaleţe, au 
a"ut d-rele : Gica Tudoran şi  
Maria Burcea. 

Conducerea corurilor a a
vut-o d-1 prof. C. Dumitrescu. 

Un cuvânt bun I se adre
seazli d-lui C- ttn Manolescu
care Sf\mneazll regia, 

Cronica EcliUfaril 

Primăria 

N&ic:uta atunci cand impreju• 
rl!rUe au chemat-o, este menita 
sa stea mereu în fruntea tuturor 
aşw1mlntelor publice şf particu
lare din sale şi oraşe. 

Pentru aceasta to\l cet4tenll 
sunt dororl sa •corde .:;prJJlnuJ lor 
nelimitat, Prlm4riel. Londucerea 
Primăriei trebuie data !n seama 
acelora dinlte ce•�tenll cari sunt 
fn slare � prin ,viaţa şJ rolul lor 
prin sufletlll şi munca lor, - du 
mat ales prin capacitatea st l4r-
gtmea orizontului lor s4 creeze 

' 

stilul edilitar. 
1n fruntea Prlml!rlel Munlcl• 

pluful Constan1a, au stat, în de, 
cursul vremii mulJt primari, uni 
mal buni dec&t allll, - dar au 
excelat prin gospod!rla lor c�ţl,va 
lncat pomentrea lor acum şi 'n 
totdeauna, va fi semnul recuooş. 
!Intel la care au dreptul ln veci

i 

lntr'o cronlc4 vlltoare vom des 
crle cateva pagini din viata Prl
marlet noastre municipale de sub
c!rma unor asemenea primari li  
cuslţl, 

.

•

Acu(I\ socotim de datoria noas 
tr4 M constatam cll. actuala con,
ducere a Prlm!rlel Munlciplulu 
Constant� - exceleaut prin tre 
note c•racterlstlce I Prudenţa Io
iniţiativa, lns.,oatoşrre a l!nantelor 
şi lnlaptulrt s.rloase. 

•

I

I 
Nu cunoaştem deciziuni nestu 

diate, nici sume cheltuite zadar 
nlc, dar avem meteu sub ochi 
lucruri edilitare realizate in ul� 
tlma vreme, cu toate greutaţ1Je 
Inerente sltualfel t5sbolulu1 �I ne 
face plăcerea s! ctcde-m ca ectu 
ala conducere a Prlm!rlel Con.$> 
tanţene, - va elabora şi executa 
planuri de slstematltare a ora�u
lul, cari vor vorbi . mereu despre 
ace�tl eallneotf rt harnici edUI. 

Noi rugam actuala conducere 
a Prim4rlel Municipiului Cons-
tanf• să 1111 socote•sc5 aceste ran 
durl, drept ctlvlnte de m4guUre, 
- C.!lct nu e catul, - nici ls
V0!'4 le 41A 1nu1111tc lntllll\l!, 

• 
• 

.

.

CASA CIORAPILOR 

,,E L � B E,, 
. . 

ANTOŞ şi VECSEi 

MARE ASORTIMENT în CIORAPARIE, LINGeRJE 
M A N U Ş I, B A T I C U R I  

Numai mărfuri de CALITATE 

MICA P U BLIC ITATE 
Minimum 10 cuvinte. Cuvântul 30 Lei 

-

Oferte de serviciu 

- Blliat, l7 ani, ao'fajcm· 

imediat, ca om de serviciu la 
zh,r. oferte şi pretentiu.ni a se 
adresa la Ad•tia ziarului nostru. 

Cereri de locuinţe 

- Loeulotli compusă din
paf:ru sau cinci (:.a.mere, bol, 
bucăt:ăr-ie şi bac, eaut spre .în• 
chiriere imediaU, să fie în ju• 
rul Poştei la 5,600 metri. 

• 

Ofert<-le se primesc 
pentru T. Mateescu. 

13 ziar, 

Cumpărări 

- Cnmplr 5 reqale literă
diversi, 2 reiale literă titluri, 
1 casi Hnii, 2 case decoruri şi 
50 kqr. albiturii diversă. Oferte 
la z.iar sub .Literă f:ipa.r".

- Cumplit 100 oi, Spanca 
sau Ţigae fătate. Adresaţi 5te• 
liao Coostandache, com. Peş• 
tera, jud. Constanta. 

- Biieitor cu 11hiaţă, în stare
bună cumpăr imediat. Ofertele 
la ziar sub „ Răcitor 11• 

- Ma,1■.il ele •cris, l.n buaă 
slare, orice marei. cumpăr hne• 
diat, Oferte la ziar sub· • M. 
s. A. 9-29".

- Compllr imediat <:ac$ii de 
bani cu cbei şi broască bună. 
La ziar sub .Casă bal)i •.

- Maflnll de cules tipoira• 
fică (Linotyph, Tipoqraf) cumpăr 
imediat. Ofertele �� pţim� 
la Ad.ţia C<:ntrală a ziarului 
• Coostanta •, pt. • Tipo�afie. •.

- Cumpiir dulapul'\, meşe,
birouri şi scaune pt. birou. Piă• 
tesc biue, La ziar sub "Birou•. 

' 

- Un godin şi una sobă de 
11ăHt cumpăr imediat. Adresat, 
str. Alexandru cel bun Nr. 65 
Coostaut;.. 

-Cumpilr ma1loă de calculat, 
La ziar oub .Calculator• .  

- Cumpilr odce c..otitate
de liârlie tipar, orice tQărime.

Plătesc bine, La ziar sub
.HSrHe tipar' . 

Dar, mai rugam pe avtualli t>-

dlli al munlclpluJul nostru, sa pri. 
measc! cu larga bun!volnţ4 su-
gealille noastre, ce le v-om da, 
nol, dela acea.st! trlburu! de lupt4 
şi Interes comun - pentru rldl• 
carea oraşului - metropol4 do• 
brogeana - p,:,rt la mare cu lnarl 
perspective de viitor, 

Ş llm bine ca edllli noşttl de 
ail nu au ce c.tştlga bine merl-
taod dela Patrie ci s4 le aprect� 
e.ze, drept ob,crvoţU a.le uuut 
cronicar, care ştle şi a v!zut, Io 
via? sa multe fapte frumoase, 

uţlna Industrie tn!plus, tn •P•• 
dai textil4 - fi ceva educatle 
cel4\enea5e4 mal sunt de trebu-
lnt4 la C0Mtan1a - �I atu.oei 
putem sa (ne faUm pe drept cu• 
v!nt cu oraşul nostru. 

Dar despre aceasta, înţr'o ero• 
nlcl v-Uto♦rc, 

AtoÎ!lto,er 

' 

2 biro„- Cwnpir imediat, 
uri, 2 dulapuri şi 8 •c:auoe pt. 
bit:ourl. Oferte la ::ciar sub 
.Mobilier", 

- Maşinii de seri• de -birou 
cumpăr imediat. 
.. Ma.şină sQ"iş •. 

La -ziar sub 

- Cântar decimal Qt. 500
ko:r. cun,phă imediat Ad,tia 
Centrală a ziarului .. Constanta• 
str. Carol 155. 

- -; ' 
- lUaşinil plaoă 70/100, Ma. 

şioi plane 4-0/60, Th1hele 42 28 
Boston 25/17, Maşină de tiiaţ 
70 cm., Maşină· cusut 55 cm,, 
Maşioă perforat 55 cm , Lino• 
typuri, Instalatie otereof:ipie 
(sau piese). cumpărăoi imediat .. 
Depuneti oferte la A.d-tia Cen• 
trală a darului .Constanta" 

.Soc. Coop de Tipoqrafie". pt 

Vân:iiiri 

' 
- VAnd m.aşină scd� cu -ca•

rul ma.1:e, marca • Typewriter• •
stricatii, bună 11iese !chimb.
Preţ c�nvenabil. A'.dre•a la ziar. 

Căutări persoane 

- C6pitanul reurvll Oaeha 
r. Suacla dJn Giurgiu, strada
Foişor Nr. 13, - cere. relall,unl
despre nepoatele sale, O-rele ,
Sonda Sabinn, Rodica şl Viei•
dea şi le roagă sii-1 scrie la 
adresa de mai sus; 

Pierderi • ·j
·,, ·. 

, 

.-1erdut ceas de buzunar 
marca . Lanco•, pe str. Ca.rol.
!l�.'i§ !!S!!mpsn,ies/isi!!J,'Y.1Yl.-

Golumbeanu Mihail, Ion A• 
dam 77. 

. 
Cisătoril 

TAoilr prezentabil, cult, situaţie 
matenal6 bun!. Doreşte c4S.,torle 
domnişoara s.iraca, cumlnle, buoa 
gospodlo!. R!�puns ta ziar, cu 
fologralle, sub litera K. 
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Dlrector-p,oprletar : 
Tib<riu Petrllfa-Slltlneanu 

Oirectia, Redac\ta şl Ad•lia CentnlA , 
Const•nl&,-Str. Reg, Carol I Nr. 158 

Redactli Region1Je : 
Ceroavoua, - Medgidia, - Mangatl1 

AB0NAMl:.Nî6 
Cool CBC Nr, 55.173-,Retrtclam• 

22.IV-!la,Vl.9•5 Ap11tilil sănL 500 lei
I .Vll -31.X!l 945- . zilnici 4.000 , 
22.IV.-31.XJl�ptlostituţlt 15.000 ,

PUBLICITATE. : 
Mlca publicitate : miofmum. 10 cb.vlnte 

cuvântu.I 39 lei ' . 
Muta publicitate: 80 lei

° 

cmp . . l
-

Registrul pu�licaţiilor puiqdlcc 
Trib. c-,a Nr. 2/1942.IV.25 • 

Autorizatla 1'\hrtsi;;;;Jul Prop1ranij,I 
Serviciul Ce.Qtral Al Cenzurei 

Nr. 2635/1945,IJl.6 
Autorlia\la Pref�i Jud. COnatant• 

Nr. 9526/1945.IV.12 
Manuscri�ele ou se lr.ap�i•� 
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