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Congresul A. R. L. U. S. 
Telegrama 11dres11tă de 
cooperatorii din Manga
lia, primului Cooperator

Săptămâna trecută • avut 
loc la Bucureşti prima adunare 
gţneral6 a Asociaţiei romilne 
pentru strângerea legăturilor 
cu Uniunea Sovieticii (A, R. L.
U. S.). Ziarele din capitală au
comentat pe larg acest mare 
eveniment.

Ziarul .Jurnalul de Dimin�aţo· 
sub isc6Utura d-lui Mihail Sa, 
doveanu cu titlul ,Sotut con
grB1islilor A. R. l. U. S.-ulul" 
•crie Intre altele următoarele :

0S6 cunoaştem Uniunea So
vietică · , a fost lozi.nca celor
care s' au adunat în .A r I u s•.

Pornirea a fost atât de tn
suileţită şi de generală, încât 
a luat proporţiile unul fenomen 
,ocial . .Era o reacţiune firească
tmpotrlva minciunii şi obscu
rantismului. Era bucuria de a
te trezi dintr'un vis urît. Era 
conştiinţa că adevărul biruieşte,
aducându-ne salvare.a odată cu 
încrederea tntr'o vioţii tnoilă.

Ca'n ori�e crize similare, au 
mai r6m&S puncte de rezistenţă,
Marea victorie aliată şi ln deo
sebi isprăvile fulgerătoare ale 
Armatei Roşii au subţiat sim-
11tor depodtul de prejudecâţi 
al unei lumi ce se sfârşeşte
fără să tnţeleagă, şi care, chiar
dacă lnţelege, se mirii cu du
rere de ce 1 se întâmplă".

Iar 0-1 Tudor Ti:odorescu
Bra11lşte, dtre�to,uE zio.rului
.Jurnal,ul de dimin�ntA· sem• 
ne8-iă .Prittttzn;a tomltao--sovi,,... 
ticel" scriind : 

.ln clipa aceasta se pun ţării
noaotre multe probleme. lmi
permit să cred că, Tntre toate
acestea, cea mai de s.eami este
aceea a strângerii relaţiunilor
cu Uniunea Sovieticii

Nu este nevoe să amintim că, 
în · trecut, România a tr6it tn 
deplin! lnţelegere cu R u s i  a, 
Este suficient so. subliniem că, 
'" J.,:,wA ma, I uuJmt:n(e din (.5. 

toria noastră- 1877 şi 19 16-
ne-om găsit ol6turi de  aceaslă 
mare şi puternică ţor6. Iar im• 
potriva. ei, nu ne ... em găsit 
decât o singură dată-în Junie 
1 941-când un singur om, Ion 
Antonescu, lară a consulto un 
parlament, nici chin un simu
lacru de parlament, f6rii a con• 
suita un consiliu de Coroană, 
filrli o con5ulto pe nimeni, a 
spus : .Ordon trupelor să treocă 
Prutul",- după ce cu concur
sul lcQionarilor, pusese tara la 
dispoziţia nemţilor. Rozbolul 
din Iunie 1941 n' a fost al lării, 
ci al coloanei a 5„a germane 
tn frunte cu Ion Antonescu. 

Istoria Romăniei modeme e 
clar6 i tar A s' a sprijinit lotdea• 
u.na de prietenia cu, Rusia, ca 
ai scape de tendinţele de co• 
troplre 11le Germaniei. 

La 23 Auguat 1944, prin Qes· 
tul eroic şi ulvator al M. S, 
Regelui Mihai, ci.I concursul ar• 
matei şi al u.nui mlinunchiu de 
patrioţi, România s'a situat ia
r6ş1 al6turl de Uniu:nea Sovie• 
tlc6, nhuind să se reintegreze 
tn r&ndul Noţiunilor Unite. 

economic!, înţelegere în do
meniul artelor, ştiinţelor şi al 
culturii. 

Aceasto este lozinca- şi nu 
lozinca unw moment d,n isto• 
ria noastră, ci o lozincă per
manentă, v11lobilă de-a lungul 
veacurilor. 

ln aceastâ mare operă de a
propiere şi de înţelegere, A. R. 
L. U. S.· ul are rolul cel mai
de seamă".

• fiecare trebue să I upte, fn
sectorul său, cu toat6 sllirulnţa 
şi cu to•lă convingerea, pentru 
înîliptuirea prieteniei rom&no
sovietlce, conditlune esenţialii
pentru prop6şirea ţărli noestre• . 

Ziarul .Ardealut" sub sem
nilt,ura D-lui Dragomir V6leanu 
scrie : 

.A. R. l. U. S.-ul a mobilizai 

al jud. Constanţa.

D-lui  Victor Duşa
Prefectul Jud. Constanţo 

Membrii societari ai Biincei 
Populare .Callatis• din Man-
galîa tntnmiţl ln adunarea ge
nerală tişi fndreaptâ gândul că
tre primul cooperator, şi spri
jinitor al mişcării cooperatiste 
din Judeţul Constanţo, şi vă 
esigură de tot devotamentul 
pentru îndeplinirea ongojomen
telor pe tărâm cooperatist. 

Tr6lasc6 cooperaţia demo
cratâ rn slujba poporului. 

Vice- preşedintele federalei 
Constant• : I. G. Soare. 

Inspector lncoop: Nicolau. 
Secretar politic , 

Alexandrache. 

1n cadr•ts lui pe fruntaşii v/eJ1/ Inaugurarea Cantinei 
noallre cu/turate şi artistice, pe Nr. 2 din cartierul km. 
m,ittarll cal mai ds frunt" li pe 4 şi II Căminului de zi 
potllic1snii cei mai da,dvllrşlJI, al Apărării Patriotice. O muncel uriaşei a fost deşfel-
1urotd peste tot cuprmBul Jitrll, Duminică 20 Mai a. c a avut 
o muncă porniti! din dorinţa Stn• loc ioauQ:urarec Caobnei Nr. 2
card a unei realis4ri eficace., . dela kr.n, 4 a Apărării Patriotice. 

Ziarul ,,libertatea" publlc6 Cu această ocazie au luat cu• 
un articol de fond cu titlul vântul preotul cartierului şi 
„0 opsrd utlld şi frumoo•el'' repreieatantii comitehtlw dela 
aemnat de 0-1 R. Moldoveanu, centru. D-l Oancea, a ,x,ultu• 
din core spicu im : mii oumeroaiei asistente pe12• 

,,Cgngr,�u/ P9 /ar4 al A. R. tru a�rijin.u! -ţc:ord:o• aoeot•l ?-' 
L. U, S -11/ul.,c.au. 1,we,,_- o-.t,bl �pere de 'a,idcntă oocială. 
ou'/, auspicii/a glorioa�/ v,cror// Luni 21 M,,; oca 18 •·•• in• 
lmpotriva /)11/tirlsmului, Sstll În• auiurat Ciminul de zi din 
cununorea unei munci se,ioos11 B-dul f'ordioand Nr. 74. La
şi 11ntuziaat11, ,, de oceaa ti urclm această i.»au�rare a luat: cu• 
5UCCBS tn frumoa$a operă pe vântul reprezentanta sectiei fe• 
cari/. o urmdre1tt1 pentru promo- menine a Apărării Patriotice, 
varea unor r11loţi1.1ni da care po... evidcntiind importanta cteeri 
porul romdn or11 totul de ct1,.. ciminelor de z.i cari vor a•ieura 
tlgat•, SEPT. o viată bunii copiilor.
--;--=--------------.!.. ........ ...;. .... __ i.,_......,...,.._. ... 

Guvernul Soviefic sprijină 
redresarea economică a României 

România Vll importa din U. R. S. S. mul cantităţi
de materii prime 

După tratative care au fn
ceput la 27 Aprilie 1 945, o de
lega.ţie economică romlineescă 
a tn,heiat la Moscova, la 8
Mai 1945, cu împuterniciţii 
Uniunii Republicelor Socialiste 
Sovietice o serie de are11ja
mente, care reglementea2â şi 
asigur6 desvoltarea raporturi
lor economice tntre U. R. S. S. 
şi Rom&nia. 

Arătând o des!v&rşltă înţe
legere pentru nevoile pe care 
astbl economia romAneasc6, 
Uniunea Republicelor Socia
liste Sovietice a convenit prin 
reprezenhnţll 861, 1A livreze 
RomAnlei Importante materii 
prime fi materiale tehnice, core 
vor con,tilui, prin animarea 
diverselor noastre actlvlt6tl 
productive, un prim fi serios 
poa c61re redresarea econo
micii a Ţării , 

Circulaţia este 1 ber ă 
toată noaptea 

Se vor livra României can
tităti importante de bumbac 
brut, fontă de turnatorie, ote• 
luri semi- fabricate, !ero- oliaje 
diverse„ cupru tn bare, cositor. 
antimoniu, cobalt, coks meta-
iur1tic, cărbuni, electrozi, rul• 
menţi cu blle, cabluri electrice, 
asbest, fosfor, materiale lndis
pensabi le pentru industria lem
nului, celulozei fi hârtiei, u
nele produse chimice, ceai pre
cum tl alte produse deosebit 
de Imp ortante, care vor face 
obiectul unei convenţiuni tU• 
pllmenl.are, tn condiţiuni care 
vor asigura nu numai o învio
rare a mal tuturor ramurilor 
Industriale ale Ţării, dar ti un 
însemnai spriji.n dat atţlunll 
Quvemului pentru atiivilirea 
urc6rll preţurilor $1 normalisa
rea vieţii economico. 

Cel mal de seamă. biirbnt po• 
litic pe care l-a avut RomAnill 
dup6 rubolul trecut, Nicolae 
Titulescu, a foat susţinltorul Comandamentul Militar 
1t,ăluoit al acestei politici, nu al Dobrogei, a dat un co-
numai ln ţara no•atrii, ci pe · t · 

ln aadrul aceleeaşl lnţefe
gerl, Guvernul U. R S. S. apre
ciind necesităţile agric,le din 
ţara noastră, a convenii ca 
ceie 2�110 tractoare ce urmau 
a fi restituite U. R. S, S.-ulul 
tn cadrul ari, 12 din Conven
ţia de Armistltiu, ai r6mâni 
�i mal departe tn foloslnţ11 
noa,tră urmlnd al ae atabl
lească ,ulterior asupra situaţiei 
lor definitive Aceste an11aJa
mente ·economice au Intrat tn 
vlgoar•, 

marule plan lnterna·ţlonal, mun1ca prm care se r1• 
Pot fi tn l•ra no08tră, cum dicil în întregime camu• 

sunt ln toate ţ6rile, divergenle flajul în toată Dobroge11, 
Interne. Pe chestiunea externii locuitorii sunt liberi a ţine 
nu poete şi nu trebllle •A existe luminile 11prinse iii nec11• 
nicio divetgenţli1 România tre• muflllte, bi.le sli feea totul, pentru II a- � h )unge la o !ntelegerc depllnl Cet�te�il işl ve iculele
cu Uniutlea Sovietici, aunt hber1 11 circule la ori· 

lntole1111,e po'lillcli,fntele1er• , ce ort din zi şi noopte, 

Măsurile guvernului 
au s11mu1a1 o campanie de construcp1 

Se semnalează din cer
curile comerciale creşterea 
cererilor de cherestea, în 
legătură cu campania de 
construc(ii. 

Termin11re11 războiului şi 
mai ales siguran(a că mer· 
gem cu paşi siguri către o 
perioadă de pace şi linişte, 
11 stimulat pe numeroşi po• 
se sori de ca pita I să pur· 
ceadă a face investijii în 
construcţii, mai ales repa• 
r11tiuni de imobile dintre 
acelea care 11u suferit de 
pe urma cutremurului şi 
depe urma războiului. 

E adevărat că depozitele 
nu sunt încă în măsură să 
satisfacă toate cererile, d11-
torită greutăfilor de tran• 
sport, dar se pare că nu 
v11 trece multă vreme şi 
această chestiune va fi şi  
ea soluţio'!_� 

De altfel, încetul cu în· 
cetul, graţie măsurilor ce 
s'11u luat la depart11men
tele respective, se remarcii. 
si mlitoare . ameliorări la 
transporturi. Chestiunea 
nu mai prezintl! în nici un 
caz aspectul de 11cui;n c6-

tev11 luni. 
Sunt în curs de execu

t11re numeroase măsuri me• 
nite să intensifice trans• 
porturile pe uscat şi pe 
apă. ln felul acesta, este 
sigur cli. încă în ace11stli. 
campanie vom asista l11 o 
reluare 11 tr11ficului, ceea
ce Vil înlesni aducerea de 
cherestea. 

Cum Constanta, dispune 
totuşi de anumite posibi• 
lităli, este de aşteptat 11
activitate care nu va rll• 
mâne lării. urmliri folosi• 
toare pen,ru vl11t11 econo
mică II orc11ului, 

Slnge r,entru 
Sub acest titlu, citim î'n ziarul local • Cuget Liber:

din 25 Mai a. c., urml!torul articol- iscălit de

d- l AL Doinaru
.Sabia Juatlţlel a chut ne

cruţiltoare, cu toat6. greutatea, 
peate capetele {1orolor fociste, 
nimicind un prim lot al ace• 
lora cari au m&njit obrajii flt•
rli, prin besbolitoţi Iliră pre• 
cedent. 

flipturl eşite din coşmar, 
produsele unei psihoze a de, 
menţei, au Jnscris cu sângele 
zecilor de mii de victime ucise 
pe întinsurile Ucrainei - de• 
numitA de circumstonţâ „ Trams• 
nistria•, - o pagină haluci
nantă a răsboiulu, de cotropire. 

Prin mllrşliviife f6ptu1te, în 
slujba nazismului, servind sco
purile râsbolnlce ale teutonilor 
hr6părcţi şi uc1goşi de popoare 
bandifu noşlrn •au identificat 
cu toote metodele, cu toate 
cruzimile stăp6.nilor lor, căUiii 
dela Maldanek ori Dachau. 

Poporul romanesc nu s'a pu. 
lut solidariza c" · Uc6.loşil cari 
i-au necinstit numele, ce au
contribuit la dezaatrul ţării, la
doliul şi mizeria generalii. 

Poporul romanesc a respln• 
cu 11roaili şi lnd,gnare, tncll 
din umpul dictaturol crlmina� 
l11lul Antoneso11, neomeniile 
comandate dele Berlin, 

Sufletul poporului nostru, 
at&ta de minţit fi exploatat ln 
trecut, nu orc nimic comun 
cu acela al unul Macici, Tres
tioreanu ori Mur11escu. 

Este 111 jandarmului caro 
pl!ngeo în fata spectacolului 
ce-l oferea o tntreagă !amil.ie 
sinucis& de groază, care re'fu
zase să evacueze din focuinţ11 
cosei devenit6 scena unei tra
itedll flirA pereche, pe ultî.mll 
doi supravletultorL 

Şi acest aullet generos n'11 
putut fngiidui nepcdepslrea a• 
celora cc au hulit numele de 
roman·• tn serviciul unei cauz.e 
streine de n6.i:ulntele ace91tul 
popor de ţAran fi muncitori, 

Verdictul Tribun1.lulul Popo
rului nu a făcut dec&t 16. dea 
o forma Juridică hotăr&rel ne, 
,;lintlt11 • m111�lor � •• Ali P\Ct• 

nlfcstat puternic, pratutindeni 
în satele şi oro,ele RomAniel. 

Bandit ce va h expediat6 d e  
plutonul d e  execute, în adlln
curile Iadului pe care l'a des• 
IAntult tn lumea noastr6, în
soţită de blestemele văduvelor 
copiilor orfani şi achilozll9r, 
era de mult condomnotă de 
mulţimeo însetol6 de drevtate. 

Odată cu hoiturile siniştri• 
lor nelegiuiţi, se Tn11roap6 un 
trecut odios-se naşte un cli
mat nou, o morală prielnică 
redres6rll noastre naţionale, 
democratice. 

Verdictul Judecătorilor PO• 
porului să fie rns6 şi un aver• 
lismenl pentru toţi trădătorii, 
pentru agit,atorii, pentru toate 
rl1116♦llele rellcţlonarlsmului 
fascist. 

S&nga pentru sânge•, 

Alegerea comitetului de 

conducere al USIC • ului 

La 8edlul provizoriu dln str. 
Carol &!, membru aleşi ln condu• 
cerea celor 14 stndtoate de indu.• 
striaşi, comerctanil ŞI mtct polronl 
meseriaşi, COnstltulti ln U. $. 1 ,  C, 
f1il•la (.onstont•, s'au totrun!t, ln 
conformitate cu prevederU" sta• 
lutului pentru a alege comiletul 
de conducere.·· 

A fost ofes cu unaolmilate, ca 
preşedinte, d. Traian �lanescu. 
deleg•tul cerealiştilor ln co mitei, 
v1ce,preşedlnţt ,uni aleşi d�nll 
Gh. Clntea ş! Constantin Duşa, 
secretar gener�! es1e ales d. Va, 
sile F4g�r"\', casier d. Tudor Tero 
povlcl, consltl, rl technlcl d,nll 
Le,)n A drtan şl Petre Petrescu. 

Au fost ol<şl '1 1•se cenzori 
dintre care trei suplunţi. 

Comitetul de c'Onducere con• 
;ij1111t, a lnfilnJat contenciosu! U, 
S. J, C.�ulul alc�tult din d•nll
avoca\l Apostollu, Jean Iancu şi 
Tohăneanu.

Pami. J a ame.oi,foreo localului 
birourile U, S. !, C.,ulut vor 
functlona tn ,tt. Carol &8, (ml, 
tktulut • CuQct 1..11iu·i.

Biblioteca Județeană  „Ioan N. Roman” Constanța
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Calendarul sap1amann 

- &. VI. la7�, Rlmbaud, !fi 
lacepe c,uien: de: fermje.r. 

C0NSTANîA 

[ol!UI �iilra[liV 
- •· VI, 1 938 : A murit Ovld

Deupieanu. 
- JO. VI. 1836, A murit c•-

1<1,ruJ flzlMan şi molemoticlan Cron• 
ccz Andr"'"MM!o A mpare. 

- 1 1 . IV. 1833 , S'o n4scul cu,
noscutul jurn..ust francez lule.s 
V.Jl<$.

... Teatrală 

Îo fata, uoui numeros pub. 
He, pe. scH•� leah-ului • C.iaa 
Culturală· - .Dcpotitele Ma,
riti11te„ a prezcnbt 51mhltă 
19 �i a c. comedia io două 
ade- .,O noapte fu:rtuno3.$;i• i..le 
I. L. Caca11iale, sub patro,,.jul
d,lui Lt. Comandor Ghe,zo
Edu;ud •i cu concuuuJ arUşU.
loc dela • T e�hul Muncitoresc•
în !runtc cu d-na şi d,1 Gbeeor•
1ibiu, cl,na >Î d•l ;)orop dela
Teatrul .Lip Cullurolii". cl, n
T urlureaou dela Liceul Co,
mere-ia.I din localitate. ca.ri im.
preuoii cu Maeştrii de M�rio§
Cbităc Viet.,, şi Tomovici Radu 
au avut un •ucces deplin.

Din toate .e_undele ci• veclece, 
SONG Of J�USSlA •• aountă 
" capocl'oporil. O capod'operl 
demni <le c.irica de aur a ma. 
rilor: rca.JjzJri americane. 

recent pe firmamentul llteia• 
tuxii aovieHce, Pri.o blco.tul ei 
remarc.abil a reuşit sS ae im• 
punii ele.I. inetput publicului 
sovietic, o b t 1 n â n d totodată 
.,premiul 5t:alio'" pentru roma• 
oul ,.Curcubeul". 

- 15. VI. ts.,o , s·. iw•cut
1crlltorul froncez Relond Ooru•ks' 

SPECTACOLELE " 

Ti:ATRELOR 

Sala Tealrului FANTASIO 
lllere11rl G h1nle, 

orele 17.30 seara 
T11rnoul Natalila Pavelescu 

.Sosesc diseară• 

habltl 9 tl Dum. 10 IDllle 
orele 7 seara 

Opera Romlnii din Bucureşti 
.Doamna ButterflJy •

cu Lucia Bercescu-Ţurcanu fi 
Viorel Chlcldeanu 

L■al 11 funie, 
orele 7.30 seara 

Turneul Romeo Llzirescu 
.Fericire cu cartelă• 

Jal 18 fJ Ylaed 211 luaJe 
orele 6.30 precis 

Turneul Teetrulul • Victoriei" 
compania 

Leny Celor- ·  Qeor1te Vraca 
.Rebecca• 

cu OeorjJe Vraca, Cleo Pen• 
Cernlţeanu, Nina Dlnconecu 

•· a.

•••■.Will so foale, 
\ orele 7.30 teara 

Turneul Teatrulu( .C&rlbut• 
.Pe aratls" 

&aaialcll I Julie, 
" orele 3.30 d. a. 

Turneul Oficia� al Teatrului 
Naţional din Bucure,u 

.Din jale ae 
întrupează flectra • 

ll!ctele de v!nzore I• : Agen, 
tl• .Mlc-u & Komet• 1lr. Ca.rol �I 
--=-· '- ·- ... • . -

T&lefon : 17- 1 6 - Ageo1i. .I.ir•· 
str, Coroi 64- Telefon , 20-21.  

CINEMATOGRAFELOR 

- IJela 4 Io 10 Iunie 1945 -
CAPITOL

.Woaklt. tl i.....• un film 
tehAlc:olor cu bclle uavis, Errol 
Flyo fi Ollvla de 11•vlland. 
PANTABIO 

.Ma111atda" cu Pierre Lorqul, 
Jeanla Oorchay. 
MAJBSTIC 

.SClllndal I• Clro• cu Fraţii 
Mar.r, - !2 oro de ru �• VHellt, 
UGINA 

.Antanta Cordlat1• cu Vie• 
tor Froocen, G■by .-.iorlay� Pier
re Rlchara WIUm. 

RIIGAL 

• Tl-•nil' cu l. Mordvlni,v fi 
Lall , C:1ornl1. 
,oi:  
-

.Pe.el, Femei' cu Norma 
Scherer ŞI lom Grtvford. 

lerviei• lreprofabll de ondu
laţii permanente, vopalt fi oxl
Jlenat plrul, precum fi coafuri 
artistice numai la : 

COAFOR „6EOR6E" 
fost . CoDfor . Mod11rn• 

George Limberi 
CONSTANŢA 

fit, ReJel1 Cprol I Nr, 7� 

. . .  Ş tilntifîcă Rubrica rebusistă

ŞIIIDI a ltl U. R. S. S. 
Romane. ouvf'lc,schite. piese 

.le teatru ;r,şpinate ci� rilxboiul 
::tct·uaJ, nu 3părui în numGr im• 
pcesionaoi., rUt io lit,-ratur:a 
sovieUd cât şi io c�a uojvcr• 
.sală . . . C u  r e  u b e u  I" intl. apre 
deosebil'e ele multe altele, este 
pe lâoe& un documeot: �le cea 
ma..i autentică :actualitate. o a• 
<!evirat,; c:ap0d00p,c'râ a ac.o.ia• 
lui. Romanul a fol!lt tro1Jua i..u 
câte"• Jimbi, filmul care a ru• 
lat: cu un imens succe• pe ,e. 

I 
cranele cioe.ma(OQnfic::c df'fa ooi 
şi din atriiniltale, a infătiş,.t 
numai partîal opc:"ra scr-llt.oarel 
sovietice. 

redaefdta de Sorel AVTomc:1<,u 

Concucn,I 1. 
ln U. R. S. S. se fac ma,J 

pregAtiri pentru •4rb6torirsa 
cznt(Jnorulu, noştfiirii mor11l11I şa„ 

vont rus d• rgputo/ie mondiolcl 
Mant«l,mkov. 

ln U. R. S. S. 60 de lnslitutil 
speciale lucreuă la r61pâAdl
rea Ideilor acc•lul marc învă
ţa! şi bine!Ac61or al omenirii.
Cateva din aC'.este aşezăminte
îi poartă numele. Ele au P<'O· 
dus preparate care au fost de 
un real folos fn timpul rhbo
iului, mai ales ln acţiunea pen
tru tmpcdicarea bolilor Infec
ţioase. 

D,oa şi d,I Gbeocab.iu au •• 
vut. un joc 1ni.ounab 

Maeştrii .Radu Tomovici şi 
Chitic deşi ou ouot ele carieri 
•rtişt.i. ind de,hil ele talenlat.i
.s au prezentat atât de bine ci 
nu ,'au deo1eba cu nimic de
adeviratli artişti. Domnişoara
T urlurcauu care a jucat rolul
lui Spiriclon •'a achitat mi• 
nunat. 

lnalote ele apecbcol cl,1 Co. 
.maodor Gbezzo a tinut ai mul• 
�mească publicului pentru 
concursul dat şi .să tubHoieie 
prietenia Romioo•Sovicticli u• 
r1nd •1 ttăia,cl M. S REGELE 
MIHAI ti Marele Mareşal 
ST AL!N. eliberatorul t,lcet 
oouhe şi dhtru11iitc-rul nuia, 
mulul : pentru care publicul a 
aplauclat indelung. M ,  R. 

... Cinemat• grafică 
-

-,,cantecul Rusiei" 

La Institutul de cercetări 
Mentchn1kov lucreuă 1000 de 
cotaborolorl, cerc a produs 70
varieli(I de seruri şi vaccinuri. 

Unul clin continuatorii ope
rei acestul savont, este profe
sorul Nicolae Oamallov, cere 
esle p romotorul luptei contra 
cancerulu:i, avlnd la activul lui 
cel mol reuşit preparat entl
canceros. 

Dco1cmcnf, dln eccotc h,ştf. 
tuţii se duce o luptă susţinutl 
pentru combaterea unor boli 
de mari ravo1111 sociale, cum 
suni holera, ciuma, tetanosul 
domeniu tn cere sau făc:ut u: 
perientc urmate de reaJlzărl 
pline de succes, 

ln ce priveşte meningita, care 
a dat p!ni acum citva timp 
cezuri mortale între � ta 
sută, •• a ajuns la tmpu(lnarea 
cazurilor mortale p&n6 la 1 0  
l a  suii. 

Cioematorrafia amerlc:&llă fi•• 
ficut ln ultimii aD.i, aoll IIT•I 
ai rlzboiului, o datorle de o• 
noace clin a;rSngerea rel■tiilor
dintre oumeroe•eJe p o p  O a r e C • 

.
care coosHlueoc !oale împreuni! . .  • art1lor 
marele bloc a l  Natl'uollor Unite, 
Lupta împotriva inamicului co, • Io /;dit ura • Cart�a RU&ă", 
mun a fost zua:rlviU io neou• a apărut • L,nnin.a rine Ida 
mirate fifo1e <Ic toate llCDurile. 

, 
llllsllril '  de M /J•ll Sadav-,.,nu 

Un loc de frunte I.au ocupat .Lumioa vioe dela rătlri!•
�.& •c4!'�c.le �l!boh,•lW ,�in a. c.t� c»oferiota ,d.Jui Mthai1 Sa. 
o.iuoe-a !>o"·ictdor. 1n ac;f!astJ � �"- .. -...... _ • • h: ,..-.,..,.f j"' nn.
c.atecotie s•a rele1,rat ca o ade. s1;,u;c�• u•u.oa�r !° . pub Ic fi

• tl 1· - 1 ·  care • fost ecl,tata oe  .Cartea va,ra c3pQ t. oper3, r�a 1tare3 R _x „ L J 'bi1Ha 
de mare moohre a stuJiou-rilor u�c11. penu-u a a ,POtl • 

M, G. M., SONG Ol' RUS, te. •' celoc �••• n_au putut

SIA (c•-t I R · • )  •eni la confcnntă. s.  cuaouciiau teu us,e, . , . , 1 . t·t , · l t A t' fii ul · .. .. con\.10u�u ea a Jo ac tn  t>rua.o . c Juoca m u1 aocepe, 10 O. Mihail Sadoveanu, prin1941, la Mcscova. pc aocoportul t·tud' t, • 
p1io de a.vioaoe care se pre�- a 1 ,ne• pe. car� a a�u o w·

tesc de Jupt1. O pove,tc cap. totdeauna, pr·1 0  •moc�1tatea �
tivanU în care spion:.·ul se care a şUutsă te man1fe1tt: Şt•a 

împlet�şle cu •cenele dj Jupti câş�lv�t o autori�•�• pe ':"re 

clcpe front duce pe apectato• puţu:u, foarte put,m oam�n• de 
rul inlaotu'lt. râacl pe rinei, la litere o au in pra ooaalrl, Oc-
5 t I L · ci • 5 mocratla romlneucă •e man• evae opo eoin�a fi mo• • .L 

L â d „ a I i leoek urcş1.e av o m , .. nu c per-

s• ·c1· •J • ,., 1onaliUU de talia d,Jul 'Mihail
<U 1oun e amencane au on Saci . fi s d fi o itllporiaoti deosebit-I acest.t'i ovea'!,u şi c-�e _r .o • e:•

f{!andio3.se productii. (ocercatul care cuvand car.e•1 ilu1lrea!ă
GREGORY R A T O  f f. are coavinaerl)c _merot� cl!Eunt al
are la act.în,! oilu numeroue mal _lar2 poa,bll, �oei un real
filme ele tn■lt olvel artlatic a •ccv,du .d ... open• ,I,, d„Eu.
••i11urat r�•· Sub conducerea cbare, , , . • 
lui au interpretat rolurile cir,, .Lumino vine uo.la rl1b1t 

cipale ROBERT TAYLOR, e1te .o mlrturialt• em?tlonant

Unlra vcd.U 5 U 5 A N  PE- ele ••tu:et1, care cu ••iURDt� 
T ER'\ ti ooul c�;I ,nlnu11e constltuo o lectle pentru �
MARGARET O'BRIEN, al4- lnf

t;
c!aU de propaijanda anti,

tur! ele numero1i actori d, "' •<>Vietld 
ri�iol ruaht.abH,t; la HOLLY- Tot m E111un .Can•a

\VOOD. Muzica a fost com, Ruşă" 1 •oiirut . Carcubeal' de 
pnd ci.- c.lcbrul A L B E R T  IVo"dn W,,u.w,b.

COATES. aolabt ele moi multi \\'ancl,, Wa1!liew,ka eato lina 
He�rl m�caoti rufi, din scdltoartle cu·e au apirut 

Medic Stomatolog 
O e n t i s t i c li 

B o l i  d e  g u r ă  

Dr. E. ll O T H A N N  

Constanţa - Str. Ştef JO cel f-..1are 36 

Volumul apirut la „Carica 
Ru•i" Jii posibilitatea cltitoci• 
lor din Romi.Dia •ă iU.te to 
totalltatea ci ac,,ută lucrare 
atât de reprez.enbtivă. 

Prozen!at în concl;tiunl teb. 
nic,e df'd.vâtşil�, r o m a o u 1 
„Curcubeul" eate la ioiltimea 
epocii pe care poporul •ovietic 
• t-riit•o c;u. at!at eroism.

. . .  Revistelor 
A aplrul .REVISTA OIS

TRAC1 1VA" Nr. 9, - Mol 1945 
- cu următorul boQat ,1 va•
ru,t curlns:

De P11,11 (careu) de Val•ntin 
llt'1•cu ; FerJD:eelaoarea laai 
J\lal (,euuri) de Soro/ Avra• 
moscu ; GAadari de l'aşll (ero• 
rucăJ de Sorel Avrom,ucu, Pen• 
tra lacopilori (careu) de at,.

N,e{J,ta ; HUMOR ; li••• (ver• 
auri) de P. C.rno I Bl.aerlc11 
(versuri) do Sorel Avrame,cu ; 
lhoc1a/1a O•n•ra/4 a R.bu, ,. 
lilor dm Ro,114nla (cuv!.nt Intro
ductiv ; Proect do Aet eon1li· 
lubv tl Statute!e) ; Patcali 
(careu) de lazdr dm Tecuci ; 
Reoute11ere... de Ooorge Col• 
••rliu ; Maxime ,1 cut1etArl; Vo
r/116/1 (Jocuri uitate) ; Fre11m.ilt 
de l'lldore (careu) de Cornel/u 
Orabmub,: Recooalltuire, de 
8ică Pi,o,c/JI ; Arta (careu) de 
�t. Jar; �nla:me

1 
monoverbe, 

mct•t.cze, VllflllCI -�----· - ·  .. -,.•-

Redacjlel ; Cârţ/ • z,.,,., • Ila•

vf,t•, etc. 

- Revlsla tuturor Jocurilor
ENIQMISTICA • de sub dlr�c:,.

i1a d-lui Victor AdriH, a api• 
rut pentru Sf .. Poşte 1945, cu
Nr. 12 avind un bogat sumar,
din cere spicuim citeva tltlurl
fi semnlturi : Tn•lorea de N.
Traian; Ce aunt ,1 cum at1 des• 

Toogă monoverbs1r1 de Luclon
Cristea ; Popea Pa.cal de Nelu
Popescu-Craiova ; Honovorb

.tricot de Ooby Con1tanllnescu
Ptoeştl ; Do Pa,1/ de Nicolae
Ruasu ; La pomul lăudat de N.
Oh. St6nucu-Con1tenla ; Ca• 

•ul 11maru Ano1ta1la de Oeor-
110 Calzerllu ; Tolaprom4 alno• 

n,mfcd de Nelu Şufuleacu i Ouo 
Vad/1 de lilcl P1sosch1-Crolova.

Redocll• , Conatanţa, Strada
Mircea Nr, 8. 

. . .  Ziarelor 
Oralul Noll„ Nr. 100

• , O raiul Nou', slorul dl,ec•
ţlunll politice de front a Ar·
matei ro,11, cere apare fn Bu
cur,Jtl, a ojun• la num6rul
1 00, · Ziarul are colaboratori
eminenll cari trateu6 tn mod
autnrbat toate chestlunlle care
privesc Interesele comune ale
Rom6n1el ,i Uniunii Ropubll>
celor So,letlce. f e I I c  I t l m

O,aiul Nou· pentru Nr. 100
fi pentru munca �larl1ticl de„
Uşurata la noi fi pentru obiec
tivitatea-I caracterlaticll,

La loc de frunte ln numArul
alu jubiliar 100 .Q,oiul Nov• 
se ocup& de featlvit6ţlle din
Capital& ele •"'-rlu!I ului" tn
care vede un ad,:vlrat .con• 
11ree el prieteniei aovleto ro, 
mlM" cu dr,pt cuvant.

Seci• m ••. 
DRAGOSTE cu PlCATELE

r 
H-tt-t.lf-4--H+ 

, Or,z�ntol: I) Amaot ;- • Va.r1etate de iubit., .  dancleatin I
m Tip ele iubit oeplăcut. . .  -Dra

i'
aootea betivului I III) Local ,- ,1�.,, Nr. 2 t? ... ) IV) Spo•

tează: - R•muril • muotilor
T •�rus;_ V) Dn11o•tea blctilor.-mia;- :>alulare dr•lfă 1-CnJu;
VI) ,Dravo•lea0 lui Noe 1 -
Proo ; Vili Evit : - Dra11o,te 1 
VW) Met.al :- Al I IX) Scor• 
mooi : - R•iul c11lptenilor :
XJ 1. un, dr�iostei :- Obiect al
cholo,l ; XI) Draaoatea P••
triotului 1 - A iubi :- Hlcro, 
vllfi 

V•rlic11/ , 1) Sotul ne.1eaitlm
al  uoei Eve 1 - Simbol al clra, 
eo•lei : 2) Evă neplicută la 
fizic : - Dn11oatea pluearului 1 
3) Ovi,. 3 1 - Teren ; 4) Spe•
tead : - fruct „ omeococ (?.,.)
-Ea iube,te deseendeotil dl ;5 Adunlturi de inclră11ostiti ?) ;
6) A plunl (uneori şi ele oe,
cot) ;- Serveşte I 7) Metal 1 -
A t'ib!L�l?,�n-9l!, 1.::-...Po,ţ\J : 
Dau : I O) Poftim I - A se plic:. 
tisi de,. iubi.re :-Iul>lla .lui" ... 
11) Aliment, pe plat• ... !Jtecară 
(w,cori sare'o ochi ! I) - Dus 
cu ... cobza. iar u.neori pe .tfoarl !

Gh, I r o,ntlt■cu-, 2'••Jiu 
METAGRAMĂ 

Cu C aunt genenl atenian 
(+449 •. C.) 

Cu S sunt om politic fran, 
oez (181 4-1896). 

Cu T filo.of grec (aec- V 1. 
Chr.) 

!01111. AVUMl!SCU 

POSTA JOCURILOR 

Cu seeat numlr ae îachele 
caocursul 1, Oe1le11lrlle jocu• 
rilor clin cele trei •etil publl, 
c:ate, ae prlmuc plni la r lu• 
//• 194.S, orele 20, SE VOR 
ANEXA SI CUPOANELE 
ReSPECTI.VE, pentru a pu, 
tea lua parte la traceru pte• 
mi Ilot. 

Anunţ· important 
ptlntru 

Parohiile din ludeţul Constanţa 
Oe v&nzare una cruce plchtl, 

neceaar& pentru mua 
sflntl din Atlet 

Doritorii ae vbr adrda I 

D-lui Dinu Marin
pictor dit\ Centtanţa

Str. Mthlllunu Nr, ◄() 

Mercerl:i „Unica• 
Conatanţa -Str. Carol No. g() 

Bine atortat cu mlrunfifurl 
,1 11lanterl1 

- Vtnd• ul 111•1 altln •• 

Biblioteca Județeană  „Ioan N. Roman” Constanța
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CONSTANTA 

DUMINlcA 77 MAI 1945 datoreşte scorul destul ele roare 
obtinut în dauno V i  f o r u I u i• 
Dobrici, deoai:ecc au has la 
poarU din toate poz.itiilc PO• 
sibile şi de multe ori hnposj• 
bile d<>vedind prin aceo,ta 
mu.ltă dra'loste pentru culorile 
pe care le ;ip5nu. 

Reprez. Constanfei a dispus de 
Viforul „ Dobrici din Bulgaria 

cu 5-2 (3-i) 
Terenul • Coucordia" a de. 

venit oeîndipător peolru cei 
5000 de .s-p-ectator-i cari au ve. 
nit să vadă matchul dintr• Vi• 
foNI Dobrici din Bul1iaria coo• 
duso de D•oil , Dr Zlatarof, 
preşedintele Q'rupării, Velcef. 
vicc•preşedinte şi H. Dimitro{. 
conducător techoic şi 5clectio• 
nah Constantei. 

Timpul frumo& a permis c.a 
jocul si decurflă în cele mai 

bune cooditiuoi multumind pe 
deplin multimea spectatorilor. 

Ambele echipe au desfăşurat 
toată 110tna posibilităţilor lor, 
localokU mai superiori au reu• 
ş:it să conducă aproape tot tim• 
pul şi si clşti11e matchul cu 
scorul de 5-2 (3-1 ). 

Arbitrul fi echipele 
D-l Sit Geor11escu a arbitrat

corect următoarele formatiuni : 
VUornl-Dobrlci , Arnandof

Savof l, lorclanot-Slavof. fva• 
oof, Nicolof-5avof l l ,  5taoef, 
Asparuchof (Opâlceano{), Ga. 
rabedJan, (Balcef), Mihallof (Ga. 
rabedian). 

Meprez. Constanta , Nae Ma• 
rinescu - Paoa.it Mungiuri,. 
Noo.i MarinQscu - Blişcu Po• 
pes.cu, Boiccnco - LWreanu 
Nely, Ispas, Dră11Ut, Cărstoiu 
Titi, Mihail. 

J O  c u  I 
După traditionalul schimb 

de Hori şi fanioane, jocul este 
început de localnici ,i chiar în 
min. 6 Dra11ut reia direct in 
aoal o pasi trimeasă de Cârs• 
toiu. Viforul coni.raab.cl frumos 
,1 obtine un corner. Echipa Con• 
atantei înd func.Uonea<ă bine 
fi înaintarea încearcă mereu şi 
din diverse pozitil. să înşele vi. 
11ilenta portarului oupe. 

Viforul obtloo la ocurt iote•• 
val între �le îo.ci patru lovituri 
de colt dar toate rămin fără 
rezultat. 

Io mio. 25 Popescu opreşte 
u.n atac şi tritl)ete miovca lui
Luzureanu care o tra�e !ui I, ..
pu de unde ajun11e la D<ă11ut
care delo 15 mtr. înscrie al 2
11oal pentru Con•tanta.

Viforul inc:eascl ai reducă 
hanclic,pul dar ou reuşeşte cu 
toat:e că mai obtine două cor• 
nere, 

Dup5 o combinatic prin aripa 
stinaă în min. 36 Mihail tri• 
mete puternic îo coltul portii, 
urcând· scorul la 3--0. 

Io min. 43 la o replici a oa•• 
petilor Garabeclian tra11e la 
poartl. N.ie Marinescu nu poate 
retJne fi •capă minie& din mină 
în 11oal 

ln reprl.u li.a Viforul face 
două •chimbiri în ech.ipi şi •• 
pare (ă •curt de bun au�u.r 
pentru ei, cici în mio. 5:1 O. 
pâlceauof reuşe,te tă ,e stre. 
coare prin apăr·area Constantei 
fi îoect!e, redu<iând diferorita 
la 12-3. 

Co11llllinieni! nu •e laoi in, 
�mlclatl fi rhpuncl promt şi ln 
ll!J.o, 60 Neli Upaa morcbeaza 
c\i cApul roluind o centrarij 
dela Mihail. 

1n min. 70 odatA bcra şi ele 
două ori Nae Muitlescu im• 
piedici în1crierea unui punct. 

Gazdele pornesc clin nou. 
foarte bine ,u,t;nuti de linia 
de mijloc ti c:teea%ă •ituatii 
itrele pentru apirătorli Viforu• 
lui care lupti cu disperare. 

Din nou Viforul trave tn 
\iad, 

ln m!n, 81 după o frUmoad 
curei pe tuşe U•ureanu înscrie 
un punct de o rod frumu,ot.e 
•to\iilind scorul fillal la 5-2
pentru Cooshnta,

Jucltotll 
Reptet. Co11•tlu�ţel a fu•t 

i��rte bine ,IcUuit� ,u el(Cep• 

tfa podarului îo locul căruia 
trebuia să fie Re�cp, 

Nae M arineseu cu exceptia 
ultimelor 15 mioute a fost slab, 
nesiou,: pe lllÎnie· Muo�uris 
şi Noni Marincsce au format 
o linie  de netrecut, reuş.iod jn 
majorita!ca cazurilor si opreas•
că acţiunile atacului advers Li'"' 

nia de m.Hlocasi a ex('�1.-.t prin 

Popescu care a alimentat tot
timpul înaintarea. r·oarte buni
Boiceoco şi Bliscu.

Linia de atac a fost punctul 
forte al echipei Constănţene. 
T oti fără excepţie au jucat cum 
nu se poate mal bine şi lor se 

La oaspeţi punctul nen•l11ic 
I' au format mijlocaşii cari în 
nici un moment o• au te uşa să 
stânjenească actlunile atac:anti• 
Jor adverşi. IJin această cauză 
apărarea im.ed.iată a fost mult 
hărtuU5 şi normal ca p�.ni la 
urmă să cedez,e. 

Armandof în poartă a apărat 
tot. 1.:c ::se putea ap:ir•, ou i �c 
poate aduce nici o vină. La fel 
şj fundaşii Savof I şj fordaoof 
au fost foarte buni. • 

Din atac cel mai bun a fost 
Garabedian urmat de Opâlcea• 
oof şi ::iavof n.

C. f. R. - CONCORDIA 3-t (t-O)
Ca deschidere la matchul 

Viforul din Bulvaria cu l<eprez, 
Coostsntei ,a disputat 1'lakbul 
de campionat între echipele 
11rupărilor C. F. R. • Concordia. 

După un joc în care CfR-ul 
a fost superior majorH:alea tim• 
pului matbul se tertoJnă cu 
rezultatul 3-1 pentru C f. R. 
Pund:ele au fost marcate de 1 

Cota Filip (2) şi Geanii pen• 
tru Coocor:dia. Concordia a ra .•  
tat un .11 metri"' tra• de Muo. 
te-anu afară. 

D.! Căpitan Tacu a arbit�at 
bine� următoarele formatiuni : 

C. f. R. : Teodorescu . Mu.
şică, Gcigoredcu Boe.ru, Cota 
Filip, Garbă • Georeescu, Bal• 
dovin, Moise, Geană şi fşa.r. 

I 
S'au remarcat următorii ju• 

cători : UriQ'orescu, Cota Filip. 
Gnnii şi Teodorescu defa' C. 

CONCORDIA , Vlad . Zlo. ' 
tea, Straton • Ni�, Panf;azi, • , 
Chenaru • Enăchescu, Mun• 

1 
f. R. şi Vlad, Zlotea, Straton,

teanu. Cojocaru, Vaailucu, Munteanu si Par.tui dela Con. 
Dineu. corci ia. 

SERCO A I A N I A N  (Grlvl!a C-13) 
a câştigat cursa ciclistă Constanta -
Carmen • Sylva şi retour „ 44 km. -

Duminic6 27 Moi e.. c., dl
mine•I• p.e porcuraul Con
stant•· -Cormen Sylvo şi retour 
44 km. •'• oler11•t o nouă curs6 
ciclisl6 Io care pe III.ne& oier• 
gătoril din localltete au luot 
parte fi bucureştenii : Gocl
man şi Norhodian delo • Vifo
r1rl Dacia" şi Martie Ştefănescu 
dela .23 Aueust•. 

Curu •'• oler11at tn orgonl• 
narea grupării .Griviţa• din lo
calltote, al cărui conduc6tor 
d-l Petre Toma merlt6 toate
felicitirile pentru felul cum a
oraaniut disputa şi pentru ••·
crifichle ce le face pentru apor
tul cicliat local prin oducereo
alerg6torilor din Bucure,u,

Cu toate c6 la curs6 eu per
tfclpet alergltorl cunoscuţi ca 
•fi tn eceat aport (Ooclman •I
Nor,hadlon) totu,1 elereorea a
fost c&ttiQalll de localnlcul
Serco Alonian, cere a flicut o
cursă moQistrel6, conducând
aproape pe tntre11 porcursul
dela Constanţa la Carmen-Syl.
va şi tn speclol la tnapoere,
c&nd • fost deseori osoltat de
Martie $tel6nescu,

Le stor! a'eu pre!tentot ur· 
m6torll clclitti 1 

1) doclman Iuliu - Viforul
Dotla Buc. 

2) Norhdalan - Vlfol'Ul Da.
cia Buc, 

�) Martie Ştef6ncacu - 23 
Aueust Buc. 

4) Datcu Constahtln - Ori•
vita C· o 

S) Oorlotls Oh.· Orivifa C,fa,
d) Sorco Alaianlan - Griviţa

C•ţa, 
7) Ţutulanu C-tin -Dobro•

geana C-ţa. 
8) 011ncedon-Orlvlţa C· ţa,

9) Dumitru Dumitru-Dobro,
geana C-ţo. 

Curso a fost cu handicap, 
Oancea ,1 Dumitru av&nd 8 
minute, iar ceilalţi 5 au avut 
tl minute, ultim.li plecând dela 
start Oociman şi Norh•dian. 

La Agigea abendoneaz6 Du
mitru, 

Sosirea le Carmen Sylva se 
face în ordinea următoare , 

Primii apar în pluton cu 
Serco. în frunte Ştefănescu, 
Datcu, Gorietis. La 2 minute 
intervol soseşte Oancea, cere 
este secondat la numai 1 ml. 
nut diatanl6 de C-tin Ţuţuianu 
\Jltimll sosesc Oociman şi Nor
hadlan, cari p&n6 la Carmen 
Sylva nu reuşlser6 să reducă 
din handicap declit 1 minut. 

La tnapoere Oocl111an şi Nor. 
hadlen caută 161 ajun,iă pe cel 
din fată dar cu toate tnccrcl• 
rile !Acute de el lupto. pentru 
sosire s'a dat cu începere din 
dreptul Abatorului de export 
Intre : Ştefănescu, Aianien, 
Datcu şi Ooriotis, De mal multe 
ori Ştefănescu e tncercat s6 
se deto,eze dar ceilalţi au fost 
tot timpul at<?nţi. Pe parcursul 
4ltlmulul km. lupta devine tot 
mel atr&na6. ln dreptul barierei 
âorlotia ere o ponl\ le lanţ şi 
pierde plutonul care pleacă tn 
trombă \jlpre sosire. Din faţa 
11Arei Serco Alonion reuşe,te 
16 io un avans de c&ţiva met.rl 
şi trece linia de sosire cu o 
lungime lnaintea lui Martie 
Ştelănescu. 

Rezultatele technice : 

I, Serco Aianlan, 1 oră 14 m. 
20 s. 

li. Martie Ştelinescu 1 orli
14 m. 20 ,.

CASA CIORAPILOR 

,,E L � B E,, 
ANTOŞ şi VECSEi 

Constan(a, - Str, Carol No, 80 

MARE ASORTIMENT în CIORAPARIE, LINQERIE 

M A N  U Ş I, B A T I C  U R I  

Numai mărfuri de CALITATE 

III. Dotcu Conste.nlin 1 oră
14 m. 32 •. 

IV. Gorlotls Oh. 1 oră 15 m. 30 s.
V. Norhadian 1 or6 19  m.
VI. Oociman Iuliu aceleş timp
VII. Ţuţuianu C-tin 1 oră 22 m.

JURIUL,  
D-l Petre Toma, oreşedinte.
D I Farmacist Sorin Beiu, ju.

dec6tor la sosire. 
D•nil: Aurd Jlic::::icu, N. Ber.-

ghezeanu, Mihai Constantin 
comisari de parcurs. 

D-1 Oili Marinescu • atarter.
D-l Manolache Manole . cro-

nometrar. 
Am putut urmări eursa da. 

torită grupării organintoare 
care ne·a rezervat , un loc tn 
maşina care a in•olit alereă• 
torii pe întregul porcurs al con• 
cursului. 

nezu1ta1e1e concursului de allelism 
Concordia a dispus de Dobrogeana cu 38-29 (băeţl) 

Dobrogeana - Concordia 26 21 (feti:) 

Pe stadionul • Marina" 1 Ou• 
minică dimine•ta 20 Mai) s •a 
disputat un foarte interesant 
coocun de atlebsm la care au 
participat 11ruplrile : Dobro• 
ieana, Coocordia şi P, C. A. 

Timpul fruoooş a permis coo• 
cu.reotifor să obtie timpuri buoe 
la multe probe. De remarcat că 
au fost slabilHe trei noi re-cor.
duri reeiooale la : H)O m. plat, 
400 m. plat şi ştafeta 800x400x 
2.00:dC-0. 

Concursul e decurs in eon• 
ditiuoi opfi me, datorită orva• 
nfaării Comisiuncj de ÂHctism 
din O. S. P 

Juriul a fost format din cl,nih 
I . Meinhofer. preşedinte
2. Comandor Sandu
3. Aurel .)pălătelu
4. Nicolacscu D0tru 
5 T eodot Spiou

Rezultatele teehnlee 
100 m. plai 

Seria I 
1. Doociu Gh (conc,) 12" 3/10

11. Ibraim Ibraiai • 13'' 
IlL Mario Gbct• (lod. 13„ I /10 

Seria li 
1. Chirlacescu 5. (Dobl 13"

I.I. Lillo• C. (Cooc.) 13"' �/l9
Seria 111 

I. Miu Gb. (Dob ) 13„ 1110
li. Cocea Alex. (Cooc ) 13„ 2 10 

III. IoneocuP. (P C.A.) 13"3/10
Seda IV 

I. Geori:escu Gh. (Conc) 13"
II. Geor11cscu Pamfil (Olim•

pia) 13'' 1/ I 0
·m. Sisu Sereiu (Dob.) 13•· 3/ 10

Flnllla 
1. Donciu Gheor2he (Conc.)

11•• 9/10 (Re'?ord Re!lional)
ll. Cbiricescu 5er1i1u (Dob )

12" 4/10.
lll Miu Gh. (Dob.) 13" 9/10 
IV. Geo<11escu Gh Conc.)

80 m. plat fete 
I. Orăşanu I. (Conc ) 11"7/10 
II. Munteariu Ana (Dob) 13''
IJJ, Crăciun Balaşa • 13"

Seria li 
I. Radu Maria (Conc.) 12"2/10

U. OriJanu M. (Dob.) 13''
III. Călineacu V. .. 13'' 

Fiuala 
I Orăşanu I. (Conc ) 11 '' 9/10 

li. Radu Maria • 12" 
Sldtura toillflme 

J. Chiriacescu 5. (Dob.) 1 65m
li. Plicuraru C.tin (Conc.)

1 55 m.
III, Tudoric� Ion (Dob.) 1.45m. 
IV. Maria Gheu (L,d ) 1,45 m.
V. StokeacuGb (Dob.) 1 .30m.

Silritura iullfime fete
!. Iancu Elisabeta (Dob ) 1.10m 
li. R.du Maria (Conc.) 1,05m.

Ul ltn Opiii,a (D,\i.) t,00 !>!• 

Slrihua lungime fete 
I. Otiişanu I. (Conc.) 4.02 ,..

li. Călinescu V. (Dob,) 4.02 m.
III. Ioo Oprioa (Dob.) 3.86 m.

,
400 m. plat 

). Petcu Traian (Conc.) 
57" 3/10 (Record Re11ional) 

li. Boerică Nic. (Dob.) 58"' 2/10
111. Raizi• D tru (Dob.) 1'1° '9/10

IV. lonescu Paul (P.C.A.) 1'3"
Silrlhua luoi,lme bileţl

I. Donciu Gh. (Cooc.) � 15m.
ll. Geor11escuPamfil (Olimpia)

5.74 m.
lll. lbralm Ibraim (Conc.) 5.56m.

I � .  Cocea Alu. (Couc.) 5,3Um,
3000 m. plat 

I. Boerică N. (Dob.) l i  '31''
li. Petcu Traian (Conc.) 1 1'48"

IU. :Stan<:. Gb. (Dob.) 12'
IV. Lleteşteanu hpao (Conc.)

12'3.:>'' 4/10.
Greutate fete 

I. Giuroiu F. (Dob.) 7.48 •·
li. Călinescu V. • 7.30 m.
III. Motoc Mita • 7.0o m.
IV. Ion Oprina • 6.80 ...

(deutate bief! 

i. Baioş Teodor (c onc.j i3 •.
li. Ionescu Paul • 11.45 ••

III. Tutunaru N. (P.C.A) 9.51 m.
IV. Cocea A. (Cooc.) 8.71 •·

Şlalela 4 " 60 fete
I, Concordia 37" 2/10 

U. Dobro11eana 38" 9110
Ştafeta bileţi

800 - 400 - 2JO - lOJ
1. Dobro11eana 4 · 7" 2110

Recorci Re11ional
li. Concordia 4' 17"
III. P. C. A. 4' 35" 

Echipele pentru ştafeta băeti : 
Dobro11eana I Boerică Nic., 

Stanca Gh. : Rab!. D·tru. Cl,i• 
riacescu Serqiu, 

Coricordia : Cleteşteanu 1 •• 
pu, Păcuraru C·tin, Petcu T ra• 
ian. , Donciu Gh. 

ln u,:ma acestor rezultate 
Concordia a dispus de Dollro• 

eaoa cu 38-29 la ble.U Iar 
obroveana cu 26-21 la fete. 
5' au remarcat în mod deo. 

&ebH: prin Comportare şi pre .... 
iăt:ire conştiincioasă un:aătorii 
atleti 

Donciu Gh. (Cooc.) a dobo• 
rlt recordul reaiooal, 11n huo 
alerijătoc de viteză. 

Cbirlacescu 5e,viu, {Dob.), 
Păcwcaru C-tin (Conc.) la aă• 
ritura înălţime. 

Petcu Traian (Conc.) a dobo• 
xât recordul reaio.,,I la 40o m. 
plat. 

Boericii Nicolae (Dob,) bun 
alerwător la semi•fond şi foucl, 
dar trebue să fle mai discipli• 
nat pe pistă. 

Baloş T eoclor I\. aruncat cu 
�\lrlnti 11teutatea 13 111. 

\IJ<Gl>tC Io p ... 4-a_/ 
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