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Ziua Marinei la Români

CUVÂNT înainte

Ziua Marinei a intrat definitiv în calendarul sărbătorilor naţionale datorită, în primul rând, 
reputaţiei deosebite câştigate de marinari şi breslele complementare marinăriei. Adevărată chinte
senţă a curajului, diplomaţiei, eleganţei şi a celor mai elevate virtuţi bărbăteşti, MARINA a fost şi 
rămâne pentru întreaga suflare românească „şcoala cea mare de energie în care se oţelesc sufletele şi 
în care simţul de disciplină, de solidaritate şi imbold înălţător pentru jertfă se aşează în chip firesc la 
temelia vieţii”.

Autentică şcoală a camaraderiei şi sacrificiului suprem. Marina Română a consacrat peste 
secole spiritul de breaslă al slujitorilor săi drept pildă de profundă moralitate şi devoţiune faţă de 
semeni, de patrie şi de natură. Prin importanţa şi complexitatea sa. Marina a imprimat ea însăşi o 
mentalitate aparte, o manieră de instruire şi educaţie pluridisciplinare şi un spirit de conduită scoborâ- 
toare din arborada plină de mituri a legendarului bric „MIRCEA”.

Dintr-o festivitate intimă a echipajelor Marinei Militare cum era receptată la începutul secolu
lui XX, prin iniţiativa Primăria Constanţei de a adresa conaţionalilor din celelalte provincii ale ţării 
o subtilă provocare de a veni să contemple „nişte serbări demne de văzut precum regate, alergări, 
serate veneţiene, mare bal pe apă, bărci alegorice, descoperirea Americii, naufragiul Meduzei, cora
bia Argonauţilor şi altele”. Ziua Marinei a trecut în tradiţia datinilor de peste an, legată în mod firesc 
şi demn de praznicul Adormirii Maicii Domnului - Sfânta Maria Mare, patroana şi ocrotitoarea mari
narilor.

Prilej de mare desfătare şi înălţare sufletească, onomastica marinarilor este aşadar o sărbătoare 
a apelor şi a cetăţilor riverane deopotrivă, un regal al măiestriei şi nobleţei celor care s-au înfrăţit cu 
vântul, aştrii şi valurile spre a purta cu temeritate Tricolorul pretutindeni în cele patru puncte cardi
nale ale Oceanului Planetar.

Centenarul acestor solemnităţi, în siajul cărora se regăsesc tot atâtea ceremoniale, Te-Deum-uri, 
botezuri de nave, parade navale, competiţii şi ştafete nautice, spectacole şi jocuri tradiţionale 
marinăreşti, escale ale unor nave militare străine, serbări populare, precum şi multe alte evenimente 
memorabile, găseşte România în etapa desăvârşirii şi consolidării unei profunde şi ireversibile cam
panii de reformare şi modernizare a sistemului naţional de apărare, prin asumarea unei opţiuni ferme 
de aderare la structurile euroatlantice şi adoptarea unor noi politici de securitate, inclusiv în dome
niul Forţelor Navale, al căilor şi culoarelor de comunicaţie pe apă, şantierelor, platformelor şi infra
structurilor portuare.

Apariţia unei lucrări dedicată exclusiv rememorării pe perioade istorice, pe baza documentelor 
de arhivă şi a unui bogat material ilustrativ, a semnificaţiei acestei sărbători de suflet a poporului nos
tru constituie ea însăşi un eveniment cultural în suita manifestărilor de înaltă ţinută organizate ani de- 
a rândul de Muzeul Marinei Române, instituţie de cultură reprezentativă a oştirii române şi, totodată, 
o dovadă în plus că, prin tradiţii şi spiritualitate. Marina a fost şi este a tuturor românilor iar sărbăto
rile ei sunt şi trebuie să rămână ale tuturor.

Fie deci ca, la celebrarea primului secol de la atestarea ace.stei frumoase sărbători estivale, pres
tigiosul corp al marinarilor şi lucrătorilor portuari români- activi sau pensionari, elevi, studenţi sau 
veterani - să se bucure pe deplin de omagiile, preţuirea şi admiraţia tuturor celor care apreciază la 
adevărata sa valoare această îndeletnicire milenară a poporului român şi pe semenii noştri care.
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Marian Mosneagu

ţinând neclintite sus şi falnic pavilionul şi prestigiul naţional, n-au pregetat să cuteze şi să trudească 
pentru a transforma marinăria din meşteşug, în artă şi vocaţie.

Constanţa, 10 august 2002

Viceamiral—-------
Comeliu RUDENCU 

Şeful Statului Major al Forţelor Navale Române
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Ziua Marinei la Români

ZIUA SUBLIMELOR CATARGE

15 august. Praznicul Adormirii Maicii Domnului. Ziua Marinei 
Române. Sărbătoare a apelor şi a hărăziţilor acestora de peste un veac.

Cât de solenui pavoazat este astăzi ţărmul românesc şi cât de fee
rică fi-va noaptea mijlocului de august! O lună de vrajă va reaprinde can- 
delele-n adâncuri şi peştii vor clopoţi sideful ofrandelor atâtor trecătoare 
vremuri.

15 august. Ziua Marinei Române şi a Lucrătorului Portuar, sărbătoare de suflet a porturilor şi a trudito
rilor lor, a navaliştUor şi a tuturor celor mişcători ca valul şi neclintiţi ca stânca în profesiunea lor. Spre ei să 
ne-ndreptăm privirea şi gândul de bine, cu toată dragostea şi admiraţia noastră pentru patosul lor, pentru 
devoţiunea lor, pentru sacrificiile lor. Inmul fântânilor şi clopotul cascadelor vă sunt dedicate azi vouă, călăuze 
albastre în trena lacrimilor Pământului.

15 august. La steaua ta mă închin. Prea Sfântă Patroană Precistă Maria!
Mă-ntorc apoi cu smerenie spre tine, univers albastru, şi spun: bun găsit, mare a noastră şi a megieşilor 

tăi, bun găsit. Pont Euxin al celor care te-au cucerit, te stăpânesc şi te apără! Şi-mi umplu apoi cristalinul 
ochilor de nesaţul zărilor, clipesc a bucurie cu pleoapele împovărate de umbrele pescăruşilor şi-mi ostoiesc 
dorul de miresme de alge în plaurii tridentului danubian şi spun: bun găsit. Dunăre albastră, leagăn de scuturi 
şi izvor tămăduitor! Bun găsit, şerpuinde fruntarii, brâu de voinic carpatin, şipot ce primeneşti undele mării cu 
rouă florilor continentului, laolaltă cu pulberile granitului care te încătuşează ori mana şesurilor care-ţi 
slobozesc revărsarea.

Şi vă redescopăr la ţărmuri pe voi, străjerii tainei albastre, matrozi ferecaţi în mărgăritare, voi, temerarii 
rătăcitori prin furtuni, hălăduind peste talazul cel fără de popasuri, spintecând mrejele legendelor de altădată.

Vouă, cavaleri ai undelor planetei, ce v-aţi legat pe roza vânturilor şi-n lotci de azur v-aţi avântat pe 
harta destinului, prin văzduhul sărat al largului necuprins, mânaţi de vântul căutărilor şi-ademeniţi de simfo
nia valului de după val, vouă, trăitori la Marea cea Mare, vă-nchin astăzi cântecul de slavă al velelor.

Fie-vă deci calea lină şi punţile corăbiilor voastre cuiburi de necurmată veghe şi de speranţă, vântul 
prielnic şi zarea veşnic senină, spre a vi se împlini preumblarea şi sorocul îngânate de ape.

Şi fie ca flamura ce o purtaţi drept pecete de neam şi de virtute românească să-nsemne, întotdeauna, 
nimb de creştinească evlavie şi curcubeu de biruinţă peste catargele care boltesc aurora, spre a redeveni voi 
înşivă gazde şi oaspeţi deopotrivă, binecuvântaţi de Dunăre şi Mare.

Şi fie-vă chemarea cea care limpezeşte taina zărilor şi dragostea focul bunei vestiri.
Şi fie-vă valul cântec de leagăn pentru neodihna voastră şi vântul o doină a gândului curat între atâtea 

şi-atâtea miresme de lume fără nume, căci cine să vă călăuzească mai bine prin nemărginire decât zâna cea 
bună, Iubirea.

Să vă primenească chipurile talazurile limpezi ale zorilor şi .să vă desfete fosforescentele siaje cu vis de 
tinereţe veşnică.

Ca de fiecare dată, să vă-ntâmpine cu braţele deschise femeile ţărmului şi pruncii iubirilor dintâi, cu 
zâmbetul .senin şi neastâmpăr de lungă aşteptare.

Şi-n ceas târziu de .seară de vară, la mult râvnita voastră vatră, să reaprindeţi torţele iubirii şi-mbrăţişând 
pământul bunăstării, să prindeţi stele căzătoare în poala credincioaselor vestale.

LA MULŢI ANI, oameni ai mării şi ai fluviului, înlănţuiţi de zodia voastră de harfe marine şi de zefire!
LA MULŢI ANI şi fie-vă pururi în preajmă neprihănita şi ocrotitoarea Sfântă Fecioară Maria!

Locotenent-comandor Marian MOŞNEAGU 
Directorul Muzeului Marinei Române

www.ziuaconstanta.ro



10 Marian Mosneagu

Vechiul Testament vorbeşte deja de slăvirea Maicii Domnului (Ps. 44). Ea este identificată cu scara din
tre cer şi pământ, din visul lui lacov (Fac. 28,12), prin care Dumnezeu a luat firea noastră umană, pe care îngerii 
lui Dumnezeu se suie şi se pogoară. în tradiţia patristică, Maria este comparată cu Eva, fiind chipul unei noi 
umanităţi. După cum Eva a luat parte la căderea şi la moartea lui Adam, tot aşa Maria a participat la „întoarcerea” 
chipului celui întinat la chipul cel dintâi. Pe de o parte, ea a câştigat această stare prin umilinţa sa (Luca 1, 47- 
48), pe de altă parte, ea a fost sfinţită prin sălăşluirea Cuvântului, devenind izvor de curăţenie şi nestricăciune.

Despre propovăduirea Maicii Domnului se ştiu următoarele: Sfântul Lazăr, fratele Măriei şi al Martei, 
era episcop al Ciprului, iar surorile lui erau în preajma Maicii Domnului. Fiind cuprins de dor să-şi vadă suro
rile şi pe Maica Domnului, Sfântul Lazăr a trimis o corabie ca să le aducă în Cipru. Maica Domnului s-a ple
cat la rugămintea Sfântului Lazăr şi împreună cu Marta şi Maria s-a îmbarcat pe corabie şi a plecat spre Cipru. 
Dar Dumnezeu hotărâse altfel. O furtună mare abate corabia din drumul ei şi o mână spre locuri necunoscute. 
Era un munte care se chema Athos, plin de temple idoleşti, iar cel mai mare templu era închinat zeului Apolo. 
Spre acest munte a abătut furtuna corabia în care se afla Maica Domnului. Când s-a apropiat corabia de ţărm, 
toţi idolii au început să strige: „Vai nouă, că se apropie de noi Maica Dumnezeului celui viu.” Statuia zeului 
Apolo a căzut la pământ şi s-a sfărâmat. Toţi locuitorii care se aflau în munte au alergat la ţărm ca să întâmpine 
corabia. Mare le-a fost mirarea când au văzut coborându-se din corabie trei femei smerite. Maica Domnului a 
început a le grăi în limba lor despre învăţătura creştină şi ei au primit cuvântul lui Dumnezeu. De atunci 
muntele Athos este grădina Maicii Domnului şi nicăieri nu este Ea mai proslăvită decât acolo. După aceea 
Maica Domnului s-a întors la Ghetsimani, reluându-şi viaţa de binefaceri, rugăciune şi milostenii.4

„Mare este evlavia noastră pentru Maica Domnului! Cele mai frumoase cântări şi podoabe bise
riceşti le închinăm ei. Cele mai alese flori şi lacrimi, când ne rugăm, le punem dinaintea icoanei sale. Iar 
când avem necazuri în viafă, când suntem greu bolnavi, când avem copii de crescut şi căsătorit, sau când 
suntem în primejdii, stricăm cu lacrimi la ajutorul şi rugăciunile Maicii Domnului. Rugăciunile ei 
îmblânzesc mânia cea dreaptă a lui Dumnezeu, ne uşurează durerile vieţii, liniştesc vrăjmaşii noştri 
văzuţi şi nevăzuţi. Pe Maica Domnului o laudă îngerii din cer, o preamăreşte Biserica, adunarea credin
cioşilor, o laudă călugării ziua şi noaptea în mănăstiri."1

Se spune că în urmă cu aproape 500 de ani, piraţii care se adăposteau la poalele versantului alpin 
Montenero ar fi găsit într-o peşteră icoana Fecioarei Maria, pe care au luat-o cu ei. A doua seară însă, icoana 
dispăruse. Revenind la Montenero, piraţii au descoperit înmărmuriţi icoana în aceeaşi peşteră, astfel încât, 
cuprinşi de remuşcări, au dus-o la catedrala din Livomo, dar minunea se repetă. Adoratorii ei au decis să o 
lase la Montenero, transformând peştera într-o capelă. Astfel, piraţii şi marinarii de prin împrejurimi s-au pus 
sub ocrotirea icoanei miraculoase. Mai mult, înainte de a se avânta în largul mării, galerele şi navicelele 
viaregine, zeeneze şi cele din Camogli ţineau coasta până la Montenero unde, la travers de peşteră salutau cu 
salve de tun icoana Fecioarei Maria, în puterea căreia îşi încredinţau soarta călătoriei.

Un secol mai târziu, fraţii pustnici de la Sambuca s-au strămutat la Montenero, unde au zidit o biserică 
pe care au pus-o sub protectoratul episcopatului din Pisa. Când însă gezuiţii au fost scoşi de prin mănăstiri, 
paza icoanei miraculoase a fost încredinţată călugărilor teatini iar mai târziu, vallombrosianilor.

Astăzi, locul colibelor piraţilor a fost luat de Ardenta şi Antignano, două localităţi prospere, în timp ce 
accesul pe potecuţă a fost dublat de un funicular rapid care transportă miile de pelerini care vin să se roage 
Măriei Santissima, patroana marinarilor din catedrala de la Montenero. De o parte şi de alta, atriumul oval al 
catedralei este flancat de statuetele Credinţei, Speranţei, Carităţii şi Umilinţei. Pereţii sunt ornaţi cu şapte fru
moase episoade din viaţa Sfintei Maria, realizate de Filipo Galetti. Tribuna de unde se ţin predicile este 
împodobită cu diferite arabescuri, iar pe bolta susţinută de opt stâlpi de marmură de Sera Vezza, pictorul 
Giuliano Traballesi a imaginat paradisul. Altarul sau sacristia face corp comun cu stânca din vechea peşteră 
unde a fost găsită şi se păstrează icoana miraculoasă.

Galeriile şi aripile catedralei sunt pline cu mii de tablouri în ulei, acuarele, desene în peniţă şi cărbune, 
aproape toate cu subiect marinăresc şi care abundă în explicaţii amănunţite. De exemplu, sub o corabie cu 
vergile superioare mainate în grabă, velele inferioare în terţarolă, trinchetul bombat de un vânt puternic, gata 
să-i plesnească şcota şi valuri mari ameninţătoare, se poate citi: „No;, echipajul brigantinei „DANDOLO", 
înscrisă în compartimentul Viareggio, sub comanda căpitanului Agostino Casteleri, A Te Santa Maria! In 
dar, pentru că în noaptea de 28 decembrie 1900 fiind în apele Chinei, surprinşi de o groaznică furtună 
cu zăpadă, invocând ajutorul Tău, am fost salvaţi. A Te Santa Maria! Sau: „Stefano Splivato, căpitanul 
comandant al corăbiei „GALILLEO", în noaptea de X noiembrie MDCCCXVi, fiind surprins da oribile furi- 
oza tempesta, per intercessione di Maria S.S. da lui e da echipagio invocata, fu safvo".

„Voto fatto dai capitand Simo col brigantino italiano „NINA EMILIA" a S.S. Maria di Montenero, 
per grazia ricevuta la notte del 9 novembre 1875, nel golfo di Biscaglia, con fiero fortunale da 5.0. in 
lat= 46° 50' N e long= 6° 50' Ovest di Greenwich".

4. Viaţa Maicii Domnului, p. 45.
5. Arhimandrit Ciprian Zaharia, Maica Domnului - Mama noastră, în Credinţa Neamului, Anul V, nr. 66, august-septembrie 1994, p.1.
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Ziua Marinei la Români 11

„Biliancela bianchina „MAJORE Dl SPETIA" spinta da tremendo uragano da libecio sulla costa 
inglese 17 marzo 1897. Il padron stagnare ed tutto l'echipaggio, salvi per gratia ricevuta, da Mana S.S. 
di Montenero".

De asemenea, nu pot trece neobservate tablourile în ulei reprezentând vechea navă-şcoală „AMERICO 
VESPUCCI” în furtună, dăruit de comandantul Academiei Navale din Livomo, respectiv transatlanticul bri
tanic „PERUGIA”, surprins de ciclon în largul oceanului.

La începutul secolului XX, a existat chiar şi o corabie-mănăstire, denumită „PAKROV PREŞ VIATTIA 
BOGORADIZY”, aparţinând mănăstirii Pantelimon din Muntele Athos. întreg echipajul, în frunte cu căpi- 
tanul-părintele Gherasim, ieromonah- era format din călugări.

Corabia, vopsită în negru, cu o mare cruce albă la prova, avea în mijloc o capelă unde părintele 
Gherasim ţinea zilnic slujbe. Corabia naviga sub pavilion turcesc.

Toate regulile mănăstireşti erau respectate cu stricteţe la bord. Vizitarea corăbiei de către femei era strict 
interzisă.

Călugării marinari erau de naţionalitate rusă şi transportau cu această originală navă uleiul sfinţit, de la 
Muntele Athos la mănăstirea Pantelimon din Moscova.6

în ţara noastră. Maica Domnului a fost adoptată ca ocotitoare a Marinei Române încă de la începutul 
secolului trecut, o dată cu alegerea sa ca patron al navigatorilor români. Ulterior, această opţiune a fost întărită 
prin diferite acţiuni şi acte de adâncă trăire spirituală şi duhovnicească.

Astfel, prin adresa nr. 20 din 24 iulie 1906, preotul Nicolae Paveliu7, parohul econom al Bisericii 
Catedrale „Sfinţii Apostoli Petru şi Pavel” din Constanţa, solicita primarului urbei aprobarea de a ctitori o bi
serică având hramul „Adormirea Maicii Domnului”, tocmai pentru a întări această comuniune dintre biserică 
şi comunitatea marinărească locală:

„Fiind informat că în ziua de 6 
august a.c. se va face întemelierea Sfintei 
Biserici din partea de sus a oraşului şi 
deoarece cu această ocazie, conform ?, 
legiurilor noastre bisericeşti, urmează a se 
fixa şi hramul sau patronul acestui sfânt 
locaş. Subsemnatul, ca paroh al Bisericii 
de jos şi ca cunoscător vechiu al 
necesităţilor religioase ale acestui oraş, îmi 
permit a da şi umila mea părere în această 
privinţă, părere care socotesc că vă va 
înlesni foarte mult în această chestiune.

Este cunoscut. Domnule Primar, că 
oraşul Constanţa este nu numai un oraş 
comercial şi deci sediul marinei noastre 
comerciale, ci şi un port maritim militar, 
deoarece aici s-a stabilit şi sediul marinei 
noastre de războiu, ca şi mica Şcoală de 
Marină ce avem. Se ştie, de asemenea, şi 
eu ca preot de garnizoană o afirm, că 
patronul Marinei noastre este Adormirea 
Maicii Domnului (Predsta, 15 august). Se 
ştie, de asemenea, marile serbări ce 
Marina noastră angajează cu această 
ocaziune şi la care iau parte toate vasele 
aflătoare în port sub orice pavilion ar fi ele.

Aceste serbări până acum începeau totdeauna prin o mică slujbă religioasă pe bordul vaporului 
„ELISABETA". Dacă însă s-ar unifica aceste două patronuri, adică al Sfintei Biserici de sus cu al Marinei 
noastre de război, s-ar putea face în fiecare an o sărbătoare grandioasă, care să fie şi a Marinei, şi a 
Bisericii şi a oraşului, sărbătoare deci demnă atât de numele nostru de român, cât şi de acela de creştin 
ortodox şi care, prin faptul că ia parte la ea toate vasele aflătoare în port, ar putea să contribuie la fala 
poporului nostru în afară.

Bazat pe aceste consideraţiuni, socotesc, Domnule Primar, că şi dumneavoastră veţi fi de aceeaşi 
părere şi veţi lua toate măsurile spre aprobarea acestei umilite păreri, adică de a se da Sfintei Biserici din

6. I. St. Alexandru, O corabie mănăstire, în Ziarul Ştiinţelor Populare şi al Călătoriilor, Anul XXVI, nr. 2, marţi, 10 ianuarie 1922, p. 24.
7. Preotul iconom stavrofor Nicolae Paveliu a fost secretar al Adunării Eparhiale, referent eparhial, ctitorul bisericilor „Adormirea Maicii 
Domnului" şi „Sf. Gheorghe”, precum şi al paraclisului de la cimitir, vechi confesor al garnizoanei Constanţa, fondatorul Ateneului 
Popular şi al bibliotecii „Sf. Gheorghe" din cartier. Vezi Marea Noastră, Anul ll(V), nr. 19, miercuri, 20 februarie 1929, p.1.

Biserica „Adormirea Maicii Donmidui II" din Constanţa
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12 Marian Mosneagu

partea de sus a oraşului hramul „Adormirea Maicii Domnului" ce se serbează la 15 august a fiecărui an.”1
Ca bun cetăţean şi creştin, primarul Ion Bănescu sprijină această iniţiativă şi prin adresa nr. 3414 din 27 

iulie 1906 cere aprobarea Prea Sfinţiei Sale Episcopului Dunării de Jos din Galaţi: „Cu ocaziunea punerii 
temeliei sfântului nostru locaş de biserică, urmează să se aleagă hramul acestui sfânt aşezământ.

In vederea aceasta, ne-am gândit să legăm prăznuirea bisericii de unele tradifiuni locale, pentru 
ca sărbătorile din viitor să facă parte mai intimă din moravurile populatiunii noastre.

Aşa, Marina noastră are ca patron Adormirea Maicii Domnului, la 15 August, când în Constanţa 
se face serbări la care iau parte toate vasele din port şi când oraşul se împodobeşte şi prăznuieşte.

Ţinând seamă de faptul acesta, ne-am gândit că ar fi bine să se stabilească hramul noii biserici 
care se clădeşte la Constanţa să fie Adormirea Maicii Domnului.

Am uni cu chipul acesta două sărbători pe care oraşul le-ar prăznui odată şi cu toată cinstea 
tradiţională.

Aducându-vă aceasta la înalta Prea Cucerniciei Voastre cunoştinţă, vă rugăm să binevoiţi a ne 
spune dacă aprobaţi alegerea acestui hram.

Primiţi, Prea Sfinte Stăpâne, încredinţarea celui mai profund respect şi smerită închinare de la umi
litul Prea Cucerniciei Voastre servitor."9

Prin adresa de răspuns nr. 1467 din 31 iulie 1906, Episcopul Pimen al Dunării de Jos încuviinţează 
această iniţiativă: „La adresa Domniei Voastre nr. 3414 a.c., avem onoarea a vă răspunde că cu plăcere 
consimţim la propunerea ce ne faceţi ca hramul bisericii proiectate a se construi din nou în urbea 
Constanţa să fie sărbătoarea Adormirea Maicii Domnului.

Primiţi, Vă rugăm. Domnule Primar, încredinţarea distinsei Noastre consideraţiuni şi arhierească 
binecuvântare.”10

Prezenţa înalţilor reprezentanţi ai Bisericii Ortodoxe Române la marile momente aniversare din viaţa 
Marinei a avut întotdeauna darul de a-i îmbărbăta şi binecuvânta pe bravii slujitori ai apelor. Un asemenea 
moment s-a consumat la 15 august 1930, când episcopul Gherontie, prezent la Ziua Marinei la festivităţile 
organizate la bordul distrugătorului „MĂRĂŞTI”, în faţa M.S. Regelui Carol al Il-lea, a rostit următoarea 
cuvântare:

Sire,

Momentul în care vorbesc în faţa Majestăţii Voastre este un moment biblic.
Şi într-adevăr, ce vedem aici? O corabie şi corăbieri, strânşi în jurul Majestăţii Voastre.
Rog pe Majestatea Voastră să-mi permită a cita locurile din Sfânta Scriptură, care se potrivesc de 

minune cu clipa de faţă.
„Şi ieşind lisus în pustie, a văzut norod mult şi I s-a făcut milă de ei, pentru că erau ca oile care nu 

au păstor." Şi a silit lisus pe ucenicii Lui să intre în corabie... Şi a slobozit noroadele, după ce le-au spus 
cuvântul, să meargă să-şi găsească loc de odihnă, iar el s-a dus în munte să se roage.

Şi făcându-se seară, era corabia în mijlocul mării, învăluindu-se de valuri şi B singur pe uscat.
Şi i-a văzut pre dânşii că se chinuiesc vâslind, că era vântul împotrivă."
Mai departe evanghelistul spune că Mântuitorul s-a îndreptat către corabie, mergând pe apă ca 

pe uscat. Ucenicii L-au văzut şi s-au spăimântat necunoscându- L. lisus le-a zis lor: „Eu sunt, nu vă temeţi". 
Petru a răspuns: „Doamne, dacă eşti Tu, porunceşte-mi să viu pe ape, până la Tine." „Vino", i-a zis 
Mântuitorul. Petru plecând se afunda în ape, iar lisus certându-l cu cuvintele: „Puţin credinciosule", l-a 
apucat de mână şi l-a suit cu Dânsul în corabie şi îndată au încetat valurile şi s-a potolit marea.

Sire,

Aplicându-se momentul biblic citat clipelor în care ne găsim aici, tâlcul este următorul:
Vasul care ne leagănă acum închipuieşte tronul Majestăţii Voastre- limanul mântuirii noastre, a 

întregului neam românesc. Noi toţi, suntem apostolii Majestăţii Voastre, care ne luptăm cu valurile şi fur
tunile ce au cuprins corabia noastră naţională şi scumpa Românie Mare, făurită de gloriosul Vostru 
Părinte- Vodă Ferdinand I.

Cârmaciul corăbiei naţionale sunteţi Majestatea Voastră, Sire.
Apucaţi de mână pe descurajaţii Voştri supuşi şi duceţi-i în corabia mântuitoare, lângă tronul 

patriotismului luminat al Majestăţii Voastre.

8. Direcţia Judeţeană a Arhivelor Naţionale Consţanţa (în continuare se va cita D.J.A.N.), fond Primăria Constanţa, dosar nr. 34/1906, 
p. 4.
9. D.J.A.N. Constanţa, fond Primăria Constanţa, dosar nr. 34/1906, p. 5.
10. Ibidem, p. 7.
11. Marcu VI 34,45,47,48.
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Curmaţi frica, neîncrederea şi neînţelegerea dintre noi. potolind valurile furioase ale împerecherilor.
Liniştiţi spumegarea mării celei turburate şi vâsliţi Sire, cu energia tinerească, cu inima 

românească, cu focul dragostei de legea noastră strămoşească, cu jertfa liniştii Voastre- pe care n-aţi 
cruţat-o din momentul de când pe norii văzduhului, în preajma serbării Pogorârii Duhului Sfânt peste 
sfinţii apostoli, V-aţi pogorât. Sire ca si Sf. Duh între noi, tocmai când Duhul nostru se împuţinase şi cora
bia naţională era aproape să fie înghiţită de valul sărăciei.

Vâsliţi mereu. Sire, vâsliţi cu putere, până la limanul dezrobirii noastre economice, până la lima
nul restabilirii prestigiului nostru în faţa lumii civilizate, până la închegarea sufletească a tuturor supuşilor 
Majestăţii Voastre.

Naţiunea, Patria şi Biserica Ortodoxă a neamului nostru depune la picioarele Majestăţii Voastre 
totdeauna neclintitul lor devotament şi supunere şi aşteaptă cu încredere şi deplină speranţă să le salvaţi. 
Salvaţi-le Sire şi Veţi fi, în veci, binecuvântat de Dumnezeu.

Noi, constănţenii, de la pruncul din leagăn şi până la bătrânul albit de vremi şi nevoi, socotim ziua 
de astăzi, când pentru prima oară, ca Rege, V-aţi coborât până la a noastră smerenie, ca cea mai 
scumpă, ca cea mai strălucită sărbătoare din viaţa noastră şi plini de fericire. Vă urăm din toată inima: 
Bun venit!

Să trăiţi. Sire, întru mulţi ani cu sănătate'şi linişte deplină!
Trăiască Dinastia Română!
Trăiască Augusta Familie Regală!
Trăiască România Mare!
Trăiască Marina Militară!'2
Un alt moment de referinţă în viaţa comunităţii maritime ortodoxe de la Tomis l-a constituit ziua de 

sâmbătă, 20 iulie 1935, când, la ora 13.30, la Constanţa a avut loc o procesiune religioasă cu prilejul aducerii 
Sfintei icoane a Maicii Domnului de la Sfânta Mănăstire Durău, judeţul Neamţ.13

La 1 octombrie a avut loc o serbare, prilej cu care Icoana Maicii Domnului făcătoare de minuni din 
Catedrala Episcopală a fost consacrată ca ocrotitoare a Marinei Române, atât militare cât şi comerciale. 
Serbarea s-a desfăşurat după următorul program:

1. Liturghia solemnă oficiată de Prea Sfinţitul Episcop Gherontie;
2. Acatismul „Acoperământul Maicii Domnului”;
3. Cuvântarea Prea Sfinţitului Episcop Gherontie;
4. Rugăciunea de consacrare.
La serbare au asistat autorităţile militare şi civile ale oraşului, reprezentanţii Marinei Militare cu drapele 

şi reprezentanţii marinei comerciale, în persoana căpitan-comandorului Grigore Popovici şi a ofiţerilor de pe 
navele aflate în port.14 De asemenea, au fost prezenţi membrii Societăţii Marinarilor Civili „Regina Elisabeta” 
cu drapelul, reprezentanţii Asociaţiei marinăreşti „Orizontul”, împreună cu preşedintele lor, comandorul losif, 
precum şi delegaţii muncitorilor portuari. Serviciul religios a început la ora 08.00 pentru preoţi şi la ora 10.00 
pentru autorităţi.15

Cu acest prilej, P.S. Episcop Gherontie a rostit următorul discurs:

Iubiţilor,
Domnii contraamirali loan Bălănescu, inspectorul general al Marinei şi Isbăşescu, comandantul 

Diviziei de Mare din Constanţa, plini de duh sfânt şi de credinţă pentru Preacurata Fecioara Maria- vă 
este cunoscut că au onorat cu prezenţa Domniilor lor, a trupei şi muzicii militare maritime, la gară şi de 
aici în procesiune la catedrală, în ziua de 20 iulie, anul curent, când ne-a sosit în Constanţa 
Dumnezeescul Odor-!coana Maicii Domnului, făcătoare de minuni, dăruită de evlaviosul frate Cheorghe 
Coţcaru, din sfânta mănăstire Durău, judeţul Neamţ.

Măreţele serbări care s-au desfăşurat de la sfânta mănăstire până la Piatra Neamţ şi de aici la 
gările şi oraşele Bacău, Focşani, Buzău, Făurei, Ţăndărei şi Feteşti, până la Constanţa, ne sunt cunoscute 
de atunci.

De vreo lună însă, în sufletul acestor bravi ostaşi ai marinei noastre s-a trezit un mai puternic senti
ment religios şi un nou val de credinţă. Domniile lor ne-au propus şi noi am primit cu toată dragostea şi 
cu un imperativ al Preacuratei, ca Sfânta Icoană să fie proclamată ocrotitoare a mării şi plutitorilor pe ea.

Credem, cu tărie, că Maica Domnului, precum prin vis a poruncit fratelui Gheorghe Coţcaru să-i 
aducă Icoana de la sfânta mănăstire Durău în eparhia apostolului Andrei, cel întâi chemat, adică de la 
vechiul Tomis-de pe ţărmurile Pontului Euxin- tot aşa acum ni se porunceşte Nouă astăzi, ca următor al 
sfântului apostol, să pricepem voia Sa cea de oameni iubitoare, ae a fi ocrotitoarea noastră şi a mărilor.

12. Tomis, Anul VII, octombrie 1930, nr.10, p. 295-297.
13. D.J.A.N., fond Direcţia Navigaţiei Maritime (D.N.M.), dosar nr. 25/1935, p. 97.
14. Orizontul Maritim, Anul II, nr. 16, septembrie 1935, p. 15.
15. D.J.A.N. Constanţa, fond D.N.M., dosar nr. 25/1935, p. 104.
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lubifilor, Noi, smeritul slujitor şi rugător către Preacurata Maică şi către Prea Dulcele Său Fiu, 
Domnul nostru lisus Hristos, am socotit că ziua cea mai nimerită a proclamării Sfintei Icoane în înţelesul 
de mai sus, nu poate fi decât 1 octombrie al fiecărui an, când Sfânta noastră biserică serbează 
„Acoperământul Maicii Damnuiui", pe care l-a văzut Patriarhul Epifanie la Biserica Vlahernei.

în acest scop. Noi, asistat de Prea Cuviosul Vicar DaniiI şi în consfătuirea din ziua de 27 septem
brie curent împreună cu domnii amirali Bălănescu şi Isbăşescu, domnul Gh.L Dumitriu, preşedintele Curţii 
de Apel din Constanţa, dl. Scipio Vulcan, ajutor de primar, dl. căpitan de port Cristescu-Pik şi domnii 
Aurel Vulpe, avocat şi scriitor, Nicolae Chirescu, preşedintele Ligii Culturale locale şi domnul comandor 
losif, preşedintele Societăţii „Orizontul" a marinarilor civili, am hotărât ca slujba proclamării Sfintei 
Icoane ca ocrotitoare a mării să se săvârşească astăzi, 1 octombrie, cu sobor şi asistenţa credincioşilor, 
iar primăvara ce vine- şi de aici în toţi anii la serbarea apelor să se facă procesiune cu sfânta Icoană în 
largul mării, cu slujbe şi cântări de laudă şi de cerere. Am admis Ziua Apelor spre a da acestei serbări, 
de origine străbună de altfel, dinainte de Hristos, aroma evlavioasă a creştinismului adus pe pământ de 
Fiul Fecioarei Maria.

Domnilor amirali şi iubiţilor.
Slujba „Acoperământul Maicii Domnului", pe care am luat-o ca patron al Sfintei noastre Icoane 

făcătoare de minuni, are un istoric. Am pronunţat adineauri cuvântul de „Vlaherna"- „Acoperământul 
Maicii Domnului" vine de la „Vlaherne".

Sunt mai multe păreri asupra cuvântului „Vlaherna". Scriitorul latin Codinus, în lucrarea sa „De 
aedificiis", spune că acest cuvânt „Vlaherna" înseamnă „scurmătură de pământ", sau, mai bine loc băl- 
tos, apă stagnată.

După altă interpretare, Codinus crede că cuvântul Vlaherna vine de la grecescul BXavav Kep|xa 
care înseamnă moartea valahului şi care-după Geneius- arată numele unui şef scit, care a fost omorât 
aici. Stabilim că localitatea unde se găseşte Vlaherna este cunoscutul Corn de Aur de lângă 
Constantinopol.

Grecii de azi cred că cuvântul Vlaherne vine de BaAs %epi, invocaţiune către Sfânta Fecioară, de a 
întinde mâinile sale binefăcătoare când creştinul îi cere ajutor. Un fapt miraculos vine în sprijinul afirmaţiunii 
lor şi anume: în epoca împăratului Iraclie(Heraclius), avarii asediaseră Constantinopoluf. Grecii, cu rugăci
uni şi slujbe aleargă la ajutorul Sfintei Fecioare. Ea, ascultându-le rugăciunea, îşi atinse sfintele mâini în apa 
Vlahernelor şi îndată se ridică o furtună groaznică, care scufundă toate corăbiile duşmanului.

împăraţii bizantini ridicară la Vlaherne o biserică în cinstea Prea Curatei Fecioare, clădiră palate 
şi-şi mutară reşedinţa aici.

Oricare ar fi interpretarea cuvântului Vlaherna, noi ne oprim atât la interpretarea lui Codinus, că 
la Cornul de Aur a stăpânit un şef al sciţilor- şi noi dobrogenii trăim în Sciţia Minor, deci scitul omorât 
la Vlaherne ne aparţine istoriceşte- cât şi la interpretarea grecilor de azi, că Vlaherna îşi ia numele de 
la minunea făcută aici de Maica Domnului, când a înecat corăbiile avarilor năvălitori. Ca români, ne 
putem mândri că un străbun al nostru a stăpânit Cornul de Aur, iar în calitate de creştini, venerăm Icoana 
Maicii Domnului, care pururea a făcut minuni, a găsit inimi evlavioase.

Adăugăm că de la minunea de la Vlaherne, când grecii au scăpat de avari, s-au ridicat în mai 
multe ţări biserici în onoarea Sfintei Icoane de la Vlaherne: la Cherson, în secolul al Vll-lea, la Atfica, 
papa Inocent al ll-lea menţionează existenţa bisericii „Notre Dame des Blachernes", în Insula Creta şi în 
toată Grecia abundă biserici cu numele de Sfânta Fecioară de la Vlaherne.

Icoanele Sfintei Fecioare^din aceste biserici, numite Vlaherniţa, sunt foarte venerate. Ele au repu
taţia de făcătoare de minuni. în special Vlaherniţa este izvorul vindecărilor şi ocrotitoarea cetăţilor. Ea 
este singura nădejde şi scăpare de nevoi, de necazuri şi de primejdii: ajută pe tot omul care crede şi se 
închină -ziua şi noaptea- Sfântului său chip, cu mintea la Ea.

Iubiţilor, vă dau un sfat: în ţara noastră există de multă vreme o carte intitulată „Minunile Maicii 
Domnului". Această carte se găsea înainte vreme în casele celor mai de viţă oameni şi se citea cu evlavie 
şi credinţă. De aceea, lumea pe atunci era altfel. Părinţii, copiii, casnicii gospodarilor, toţi, de la mic la 
mare, bogat ori sărac, stăpân sau slugă, ascultau frumoasele pilde din această carte, în genunchi, pe 
care o citea- acasă, preotul tocmit cu anul-la biserică, slujitorul bisericii şi toţi cântau: „Bucură-te, Maică 
pururea Fecioară" sau „Bucură-te, bucuria noastră, acoperă-ne pre noi de tot răul, cu cinstitul Tău omo- 
for" şi „Aliluia".

Astăzi, iubiţilor, cine nu vede ce este? Câţi mai sunt cei ce se mai uită la asemenea cărţi? Şi dacă, 
întâmplător, elita de azi a moştenit din moşi-strămoşi „Minunea Maicii Domnului", sunt sigur că le-au 
aruncat de mult la pod, ori chiar la gunoi, socotindu-le poveşti de ale popilor, precum socot nebunie mi
nunea de la Maglavit. Locul acestei minunate şi instructive cărţi, pentru mame şi fecioare, l-a ocupat, de 
mult, romanele ispititoare şi excitante, care duc la sinucideri de dezonoare.
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Dacă ei le resping, dacă pildele din ele supără elita- ah, ce cuvânt sublim şi cât de înjosit este azi- 
atunci noi cei slabi, de neam prost, să ni le procurăm iar până atunci, să alergăm la biserică, unde le 
putem auzi şi le putem folosi.

Domnilor amirali, ca părinte sufletesc al Dobrogei, mă umplu de bucurie, laud şi binecuvântez ges
tul Dumneavoastră, de a solicita pentru marină, ocrotirea şi acoperământul Maicii Domnului. Sfânta 
Icoană făcătoare de minuni ce ne stă înainte, se proclamă azi- şi pentru totdeauna- Odorul de închinare 
al trupelor de mare. Ea va sta la îndemâna garnizoanei maritime. Primim, cu toată recunoştinţa, 
hotărârea dumneavoastră de a se destina, la sfintele slujbe din Duminici şi sărbători, o gardă de onoare 
militară şi vă mulţumim din suflet.

Ascultaţi, acum, iubiţilor, graiurile rugăciunii Preacuratei către Dulcele său Fiu, auzite din văzduh 
de Sfânjul Andrei cel nebun pentru Hristos şi de ucenicul său Epifanie:

„Împărate ceresc, primeşte pre tot omul ce te slăveşte pre Tine şi cheamă, în tot locul, preasfânt 
Numele Tău, şi unde se face pomenire numelui meu, acel loc îl sfinţeşte şi preamăreşte pre cei ce te 
pramăresc pre Tine şi pre cei ce cu dragoste mă cinstesc pre mine - Maica Ta. Primeşte-le toate rugă
ciunile şi făgăduinţele şi-i izbăveşte de toate nevoile şi răutăţile.

Cu ale Ei prea puternice şi bineprimite rugăciuni şi cu ale tuturor sfinţilor săi. Dumnezeule, 
miluieşte-ne şi ne mântuieşte pre noi. Amin."'6

însăşi Regina Maria a României, deşi 
protestantă, a ctitorit la Balcic o biserică 
ortodoxă - „Stella Maris”, Biserica Maicii 
Domnului de la Mare- zidită pe ţărmul mării, 
aidoma unei bisericuţe pe care regina o 
văzuse cândva în Cipru. „O clădire puţintică- 
după cum avea să o descrie chiar regina- de 
piatră nelucrată. Se găseşte pe o prispă cu 
privirea peste mare; valurile îi cântă cânte
cele lor; la poale cresc flori, ca un dar, şi 
aproape clocoteşte un izvor cu apă limpede 
cum e cleştarul, din care însetatul poate bea.

Biserica e aşa de mică încât pare o 
caschetă pusă pe o lespede dar, încă de 
departe, forma ei o dă de gol drept o caschetă 
sfântă, cu o taină ascunsă adânc în inimă.
Taina aceasta e gândul Domnului, patima 
neclintită care împresoară pământul ca un 
inel de flacără, patimă care sălăşueşte în 
miezul oricărei nădejdi omeneşti, care se 
înalţă din veşnica nelinişte a oricărei inimi. Şi tocmai pentru acest nesaţ covârşitor al omului faţă de ceea ce e

mai înalt, mai larg, mai ager, mai mare decât el, nesaţ 
care-i face pe toţi deopotrivă înaintea Soarelui, a fost 
zidită Stella Maris”.17

La 15 august 1940, pe lângă pomenirea în toate 
bisericile. Liga Navală Română a organizat în Bucureşti 
un serviciu special la biserica „Sf. Spiridon”, la care au 
luat parte comitetul, membrii şi membrele ligii aflaţi în 
Capitală, precum şi cei care s-au simţit legaţi sufleteşte 
de Marina şi marinarii noştri.

Serviciul divin a fost oficiat de S.S. părintele 
Grigore Antal, care în cuvântarea sa a spus, printre 
altele:

... împiedicaţi de vremurile grele prin care tre- 
■ cern să se serbeze Ziua Marinarilor cu fastul din anii 

trecuţi. Liga Navală Română şi-a ţinut de a sa dato
rie ca într-un cadru mult mai restrâns dar solemn, să 

Hixcricu „.Stella Maris" (Un Halele aducă aceeaşi pioasă pomenire şi profundă

f

Regina Maria a României la bordul bricului „MIRCEA" 
© Colecţia Muzeului Marinei Române

I:- '»•

vrm* '

16. Tomis, Anul XII, nr. 2, februarie 1935, p. 423-425.
17. „Stella Maris". Biserica Maicii Domnului de la Mare. Cuib de vis la Balcic, în Marea Noastră, Anul IX, nr. 9, septembrie 1940, p. 281-202.
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16 Marian Mosneagu

recunoştinţă eroilor marinari care, prin curajul, devotamentul şi iubirea lor de ţară, şi-au jertfit viaţa 
pentru apărarea şi mărirea ei. De aceea, astăzi, 15 august, pe lângă prăznuirea Adarmirii Maicii 
Domnului, Sfânta Maria Mare, toată suflarea românească serbează şi Ziua Marinei. De ce şi-au ales 
marinarii această zi?

Pentru că Maica Domnului, ca femeie şi mamă, înţelege mai bine îngrijorarea şi durerea mamelar 
care îşi aşteaptă cu înfrigurare copiii plecaţi pe întinsul nesfârşit al apelor şi pentru că în atâtea cămine 
mame de copii şi soţiile celor plecaţi se roagă la icoana Maicii Domnului pentru soarta celor pliaţi să 
înfrunte furtuna mărilor şi pentru că însuşi marinarul în luptă aprigă cu valurile îşi îndreaptă gândul şi 
inima tot către o femeie, fie mamă, fie soţie.

în această zi se invocă spiritul ocrotitor al Sfintei Fecioare Maria pentru a avea în paza sa pe mari
narii în primejdie şi se slăvesc eroii apelor, care prin curaj şi jertfă au murit pentru apărarea Ţării şi între
girea neamufui.

Astăzi dar, mai mult ca întotdeauna, să aducem prinosul recunoştinţei noastre marinarilor noştri 
căzuţi la datorie. Nimic mai frumos decât a te jertfi pentru binele ţării tale. [...] Fraţi creştini, în această 
sfântă şi mare zi să înălţăm rugile noastre fierbinţi Prea Curatei Fecioare Maria, ocrotitoarea marina
rilor şi Domnului nostru lisus Hristos să odihnească în pace pe eroi, iar nouă, tuturora să ne dea putere 
de rezistenţă şi înţelepciune să învingem, ca şi în trecut, toate greutăţile şi toate duşmăniile. Amin.

în ziua de 1 octombrie 1942 a avut loc sfinţirea, inaugurarea şi binecuvântarea spirituală a lucrărilor de 
reînnoire şi înfrumuseţare a Mănăstirii dintr-un Lemn din judeţul Vâlcea. Ctitorie voievodală a lui Matei 
Basarab, mănăstirea a fost restaurată din iniţiativa şi prin osârdia generalului Paul Teodorescu, fost ministru 
al Aerului şi Marinei şi continuată de urmaşi. Actul sfinţirii a fost oficiat de înalt Prea Sfinţia Sa mitropolitul 
Nifon al Olteniei, împreună cu un sobor de preoţi. Hramul acestei mănăstiri a fost dintru început Sfânta Maria, 
ocrotitoarea marinarilor. Icoana, aşezată la loc de cinste în stânga porţii împărăteşti, a fost găsită în scorbura 
unui stejar bătrân, ascunsă probabil şi uitată acolo în vremuri de restrişte ale neamului nostru.

Prin grija Ministerului Aerului şi Marinei, mănăstirea a devenit locaş sfânt de închinăciune pentru cele 
două arme înfrăţite şi, prin bunăvoinţa cuvioaselor maici, locaş de veşnică pomenire a eroilor marinari şi avi
atori.

La 15 august 1943, la finele slujbei de pomenire a jertfei eroilor marinari, oficiată în biserica Sf. 
Spiridon din Capitală, părintele Vintilescu a ţinut o frumoasă predică:

Iubiţi creştini.
Prea înţeleptul Solomon zice undeva în cărţile sale: „Pomenirea dreptului cu laude şi binecu

vântarea Domnului peste capul lui". De aceea, toţi sfinţii sunt drepţi înaintea lui Dumnezeu şi sunt binecu
vântaţi şi încununaţi pentru faptele lor cele bune şi de toţi sunt lăudaţi şi slăviţi la praznicele lor.

Dar mai mare praznic şi mai slăvită sărbătoare nu este a nici unui sfânt decât acesta al Maicii 
Domnului, a cărei prea sfântă adormire o prăznuieşte astăzi toată suflarea creştinească românească.

Şi cum n-ar fi astfel când Prea Curata Fecioara Maria a fost aleasă a fi mama Domnului şi 
Mântuitorului nostru lisus Hristos?

Nici o femeie muritoare n-a fost atât de cinstită şi de cântată ca Fecioara Maria.
îngerul GavriiI, când o vesteşte de naşterea lui Hristos, o întâmpină cu salutarea: „Bucură-te ceea 

ce eşti plină de har. Domnul este cu tine".
Biserica şi toată creştinătatea o fericeşte şi o măreşte „ca pre ceea ce este mai cinstită decât 

Heruvimii şi mai mărită fără de asemănare decât Serafimii."
Şi cum ar putea fi altfel, când atâta timp cât a fost în viaţă, a fost bucuria şi apărătoarea celor 

necăjiţi şi împovăraţi de griji şi nevoi. Iar după trecerea din carte la viaţă, cum spune Biserica, şi-a întins 
aripa ocrotitoare asupra întregii creştinătăţi. Nu este timp deajuns într-o viaţă de om a pomeni ajutorarea 
minunată pe care Prea Curata Fecioara Maria a dat-o tuturor care au alergat cu rugăciunea credin
cioasă şi umilită la ajutorul său.

De aceea Biserica îi înalţă imne ca acesta:
„întru naştere Fecioara ai păzit; întru adormirea mea nu ai părăsit de Dumnezeu Născătoare. 

Mutatu-te-ai la viaţă fiind maica vieţii şi cu rugăciunile tale slăveşti din moarte sufletele noastre."
Ea este sprijinitoarea mamelor, ajutâtoarea fecioarelor şi ocrotitoarea copiilor şi orfanilor. Nu este 

casă de creştin oe fot cuprinsul ţării în care să nu existe icoana Fecioarei Maria, în faţa căreia să nu se 
prosterna inimile zdrobite de cote un necaz şi să nu-şi caute miraculoasa alinare şi întărire

De aceea, neamul nostru românesc o laudă ca pe aceea ce este „doamna apărătoare stăpâni- 
toare nebiruită şi izbăvitoare de orice nevoi." ' r

lată de ce, prea iubiţi creştini, astăzi, când prăznuim Adormirea Prea Sfintei Fecioare Maria ini- 
rnile noastre de creştini tresaltă mai cu putere de fiorul credinţei în Dumnezeu si în ajutorul său si se umplu 
de bucuria rugăciunii de mulţumire către Prea Sf Curata, pentru binefacerile primite. ^

Aceasta este sărbătoarea creştinească de astăzi a întregii Biserici.
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Ca români însă, ea are şi altă însemnătate nafională. Astăzi se împlinesc 26 de ani de la ziua în 
care, la porunca Marelui Rege Ferdinand I, ostaşii noştri au pornit în val năpraznic să scape de robie pe 
fraţii de peste munţi şi a vrut Domnul ca apoi să se întregească neamul românesc aproape în hotarele lui 
fireşti.^

In afară de asta, este o armă în Statul nostru românesc pentru care ziua Adormirii Maicii Domnului 
are o deosebit de mare importanţă. Este MARINA REGALÂ ROMANĂ, care, în adânc şi specific credinţa 
noastră, şi-a ales pe Maica Domnului ca patroană şi ocrotitoare. Nu este vapor, nu este cabină de mari
nar din care să lipsească iconiţa Sfintei Fecioare Maria.

Când pornesc pe apele mărilor răscolite de vânturi, când valurile uriaşe se prăvălesc 
ameninţătoare peste bordul vaselor, către Maica Domnului îşi îndreaptă marinarii rugile, în cântări ca 
acestea:

...Noi ce, din mila Sfântului,
Facem umbră pământului 
Rugămu-ne 'ndurărilor 
Luceafărului mărilor.
Ascultă a noastre plângeri.
Din neguri le arată 
Lumină dulce clară,
O, Maică preacurată 
Şi pururi Fecioară Mărie!
Iar când ajung la ţărm, tot Ei i se aduc mulţumiri în bisericile care-i poartă hramul. Căci trebuie 

ştiut că aproape nu există ţărm pe glob fără o catedrală sau o bisericuţă cu hramul Adormirii Maicii 
Domnului.

Astăzi, când trăim clipe de epopee, când sângele curge din belşug în lupta crâncenă pentru cruce 
şi dreptate, sărbătoarea patronului Marinei capătă o semnificaţie şi mai mare.

întreaga suflare românească, de la un capăt al Ţării până la altul, ridică imne de slavă 
Domnului lisus şi Maicii Sale pentru că a învrednicit pe marinarii noştri ca, împreună cu camarazii 
de pe uscat şi din aer, alături de aliaţii noştri germani să adauge o cunună de lauri la trecutul înde
părtat sau apropiat. Iar undeva, într-un colţ al Ţării, marinarii noştri îşi primesc răsplata din auguste 
mâini.^

In această zi scumpă pentru Marină şi sfântă pentru întreaga suflare românească. Liga Navală 
Română, prin distinşii ei animatori şi conducători, cu binecuvântarea Prea Fericitului Nicodim Patriarh al 
Ţării, s-au adunat în această frumoasă ctitorie domnească, spre a înălţa rugă către Prea Sf Fecioară 
Maria, pentru Marina Română.

Cu această creştinească şi românească pilduire ne îndeamnă să ne reamintim de marii noştri regi 
Carol şi Ferdinand, care au sprijinit Marina, silindu-ne a face să se înţeleagă rostul, nevoia ei pentru 
propăşirea şi apărarea Ţării.

Ne îndeamnă să ne reamintim de ctitorii Marinei noastre, acei neînţeleşi pe vremuri care au creeat 
şi întreţinut spiritul marinăresc, „spiritul Mircea'\ ale cărui nepieritoare roade le admirăm cu toate lip
surile materiale, de generalul Dumitrescu Maican, colonelul Drăghicescu, amiralii Murgescu, Koslinski, 
Coandă, Eustaţiu, răposaţi întru Domnul.

Sforţările lor şi-au căpătat încununarea prin faptele deosebit de glorioase pe care marina noastră 
le-a înscris în paginile istoriei războiului.

Ne facem o datorie sfântă de creştini şi de români să ne înălţăm gândurile noastre către Prea 
Curata Fecioara Maria şi s-o rugăm fierbinte să întindă aripa ei către Cel Atotputernic s-o apere, s-o 
întărească şi s-o ducă din victorie în victorie, asupra duşmanilor crucii şi ai neamului.

Iar pentru cei căzuţi la datorie, atât în timp de război cât şi în timp de pace, fiindcă marinarul este 
mobilizat întotdeauna, să ne reamintim cu smerenie, înălţând către Domnul rugăciunile noastre pioase 
pentru sufletele lor, în timpul slujbei de pomenire care se oficiază acum din lăudabila iniţiativă a con
ducerii Ligii Navale, prezentă aici.

Este floarea curată a recunoştinţei noastre şi creştinească şi omenească, pentru suprema lor jertfire 
pentru Patrie şi Neam.

La 15 august 1943, la Braila, în cadrul unei pioase solemnităţi, s-a oficiat sfinţirea Troiţei Grupului de 
Nave Grănicere.şţi, la care au luai parle familiile eroilor marinari căzuţi în războiul sfânţ, auţorităţile militare 
şi civile din garnizoană, precum şi personalul unităţii cu familiile acesţora.

Slujba religioasă a fost oficială de căpilanul prcol Angliei Gondea, confesorul garnizoanei şi prcolul 
Conslanţin Niculae de la biserica Maica Domnului, răspunsurile fiind date de corul catedralei.

Locotenent-colonelul Paul Morfei, fost comandant de batalion al căpitanului post mortem Gabriel Lazăr 
a evocat faptele de arme şi eroismul acestuia iar locotenent-colonelul Teodor Alexeanu, comandantul Grupului
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%

5 februarie 1997. J.P.S. Lucian Florea, oficiind serviciul religios la bordul 
distrugătorului „MĂRĂ^EŞTI".

Foto: Valentina Ciucu

a subliniat importanţa luptei duse în Răsărit şi recunoştinţa faţă de eroi, prin ridicarea acestei troiţe, depunând 
personal o jerbă de flori18.

în toamna anului 1943, la îndemnul l.P.S.S. Eugen Laiu Suceveanul, episcopul Tomisului, Comisia 
Muncii din portul Constanţa a luat iniţiativa clădirii în incinta portului a unui sfânt locaş de închinăciune 
pentru muncitorii şi marinarii portului Constanţa. Preşedinte al acestui comitet a fost ales generalul Nicolae 
Şova, ministrul Marinei.19 La prima sa şedinţă, desfăşurată în Căminul muncitorilor din port, au fost invitaţi să

participe episcopul Tomisului şi colonelul 
Nicolae Oprescu, primarul municipiului 
Constanţa.20 Din cauza războiului, lucrarea nu 
a mai putut fi desăvârşită.

Ziua de 5 februarie 1997 a devenit 
pentru Marina Militară Română reperul 
istoric al reînvierii pentru această categorie 
de forţe armate a Corpului Preoţilor Militari, 
desfiinţat în anul 1948.

Astfel, la bordul distrugătorului 
„MĂRĂŞEŞTI”, în prezenţa şefului Statului 
Major al Marinei Militare, viceamiralul 
comandor Gheorghe Anghelescu, a oficia
lităţilor locale şi a numeroase personalităţi 
militare şi civile, un sobor de preoţi în frunte 
cu înalt Prea Sfinţia Sa Lucian Florea, 
arhiepiscopul Tomisului, a sfinţit nava-amiral 
a flotei de luptă a României.

Cu acelaşi prilej, a fost săvârşită slujba de sfinţire a primei capele amenajate la bordul unei nave de 
luptă, în care să fie oficiat serviciul divin pe timpul ieşirilor pe mare şi al marşurilor de instrucţie pe întinsul 
mărilor şi oceanelor.21

In mesajul adresat la 15 august 2001, de ziua lor, l.P. S. Teodosie, arhiepiscopul Tomisului i-a binecu
vântat pe marinarii români:

Iubiţi fii ai mărilor,
Biserica drept măritoare a lui Dumnezeu prăzmuieşte, în ziua de 15 

august, pe împărăteasa tuturor îngerilor, pe Pururea Fecioara Maria 
Născătoarea de Dumnezeu.

Sfintei Fecioare Maria Biserica îi acordă o cinstire deosebită faţă de 
cea a sfinţilor. Celei care este „mai cinstită decât Heruvimii şi mai mărită 
fără de asemănare decât Serafimii" i se aduce prinos de prea cinstire.

Maica lui Dumnezeu este Fecioara care a fost învrednicită să aducă 
pe lume „după trup" pe Cel ce avea să mântuiască neamul omenesc, pe 
Domnul nostru lisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu. Toată viaţa sa. Sfânta 
Fecioară Maria şi-a închinat-o slujirii lui Dumnezeu cel Adevărat ca o pă
zitoare şi păstrătoare a Adevărului adus în lume prin unicul său Fiu.

Prin mutarea sa la cer pe care o prăznuim în aceste zile. Maica 
milostivirii. Maica noastră a devenit prima rugătoare şi mijlocitoare pentru 
noi spre iertarea şi mântuirea neamului omenesc. Ea este ajutătoarea tutu
ror celor aflaţi în necazuri, în suferinţă şi nevoi.

Maica Domnului a devenit în mod deosebit cinstită de cei ce călătoresc 
pe apele mărilor, care şi-au ales-o drept ocrotitoare. Astfel, ziua de 
prăznuire a „Adormirii" sale, ziua de 15 august, a devenit Ziua Marinei. In această zi, marinarii români 
aduc prinos de recunoştinţă Celei ce le veghează calea şi-i ocroteşte de furtunile cele pierzătoare.

Marele praznic pe care îl cinstim ne oferă ocazia ca să rugăm pe Maica Luminii să vă aducă în 
suflete linişte, pace şi bucurie duhovnicească şi să vă dăruiască cele de folos pentru dobândirea fericirii 
veşnice.

Ca păstor, vă binecuvântez pe toţi cei ce vă aflaţi în misiune sau în orice împrejurare pe valurile 
mării şi vă încredinţez de purtarea mea de grijă şi de dragostea părintească.22

l.P. S. Teodosie, arhiepiscopul 
Tomisului

18. A.M.R., fond Biblioteca Arhivistică, Registrul Istoric al Grupului Vaselor Grănicereşti Brăila, p 222
19. D.J.A.N. Constanţa, fond Primăria Constanţa, dosar nr. 39/1943, p 83
20. /b/dem, p. 84;100.
21. Căpitan Marian Moşneagu, Arma credinţei creştine. în Marea Noastră, serie nouă. An VII, nr 22 ianuarie-martiP 1007 n oo
22. Marina Română, Anul XII, nr. 7(81), august 2001, p. 2. . e 1997, p. 22.
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ZIUA MARINEI MAJESTAŢII SALE

Joi, 15 august 1902 s-a serbat pentru întâia oară patronul Marinei.23
Serbarea oficială a avut loc dimineaţa la crucişătorul „ELISABETA”, unde au fost prezenţi toţi ofiţerii 

Diviziei de Mare. Printre oficialităţi s-au numărat domnul ministru de Război Sturdza, comandantul Diviziei 
active, generalul Vasiliu Năsturel şi alţi câţiva ofiţeri superiori de la uscat.24 După serbarea religioasă, a avut 
loc un banchet. După amiază şi seara Marina, cu concursul Primăriei Constanţa, a organizat regate de bărci, 
diferite jocuri nautice, iluminaţie, focuri de artificii, serată veneţiană25 şi mai multe alegorii istorice navale. A 
asistat lume enorm de multă, venită cu trenuri de plăcere pentru această ocazie, din toată ţara.

Sumele încasate pentru asistenţă la serbare s-au vărsat în folosul Palatului Invalizilor.26 Primăria a 
împrumutat Căpităniei portului un număr de 400 de felinare.

Succesul manifestărilor s-a datorat în 
egală măsură şi publicităţii deosebite pe care 
Primăria Constanţa a făcut-o din vreme.
Astfel, prin adresa cu nr. 6082 din 6 august 
1902, Cristea Georgescu, primarul oraşului 
se adresa primarilor comunelor urbane 
reşedinţe de judeţ din toată Ţara, atenţionân- 
du-i asupra semnificaţiei acestei zile:

Cu ocazia serbării zilei de 15 
august a.c. -Sfânta Maria-, patroana 
Marinei, vor avea loc în apele Constanţei 
şi pe uscat nişte serbări demne de văzut 
precum reqate, alergări, serate venefiene, 
mare bal pe apă, bărci alegorice, 
descoperirea Americii, naufragiul 
Meduzei, corabia Argonauţilor şi altele.

Avem onoare a aduce acestea la 
cunoştinţa Domniei Voastre. Vă înaintăm 
un număr de 5 exemplare publicaţiuni prin care aducem la cunoştinţa publică aceste serbări mari şi vă 
rugăm. Domnule Primar, să binevoiţi a dispune afişarea lor prin locurile cele mai expuse vederii din 
oraşul Domniei Voastre.21

Serbări nautice fn portul Constanta. 
Colecţia Mircea Voitinovici

23. Astăzi, joi, 15 august. Sfânta Maria, fiind patronul Flotilei noastre, se vor face serbările obişnuite pe mare de către vasele care se 
găsesc în port. Vezi Steaua Constantei, Anul I, nr. 25, 15 august 1902, p. 4.
24. Arhivele Militare Române, fond Biblioteca Arhivistică, Jurnalul Istoric al Diviziei de Mare. 1901-1934, f. 13. in continuare se va cita 
J.I.D.M.
25. Seratele veneţiene cuprindeau: bătaie cu confetti, focuri bengale şi artificii (diferite piese), luminăţia bărcilor (bombardament - mare 
bombardament a două vase de război, cea mai măreaţă figură a jocurilor de artificii şi candele romane- o noapte în Veneţia; două 
baloane uriaşe se vor înălţa în aer aruncând de la înălţime buchete de flori, şerpi şi stele multicolore), jocuri (Căzăceasca şi Banul 
Mărăcine) executate pe un ponton, stâncile de marmură, bărcile remorcate de remorchere în largul mării şi diferite alte surprize. în altă 
versiune, serbările veneţiene cuprindeau, în prima parte a acestora, mare bătaie de flori, confetti şi asalturi de serpentine, respectiv sur
prize şi distracţii iar în partea a doua, splendide focuri de artificii executate de Fabrica de Artificii „Vulcanul" Bucureşti, care includeau: 
răsăritul soarelui, roza sau buchetul magic, lupta şerpilor în aer, candele romane aruncând globuri de diferite culori, telegrafia fără fir 
Marconi, moara de vânt cu patru morişti care îşi vor lua iuţeala prin fir electric, bombe granate, sportafee americane aruncând mii de 
globuri multicolore, salve de rachete, şerpi şi pocnitori, evantaie japoneze, ploaia de aur şi argint şi palmierii fermecaţi. Vezi D.J.A.N. 
Constanţa, fond Primăria Consfanţa, dosar nr. 11/1906, p. 190 şi 8/1907, p. 60.
26. A.M.R., Biblioteca Arhivistică, Istoricul bricului „MIRCEA", f. 83.
27. D.J.A.N. Constanţa, fond Primăria Consfanţa, dosar nr. 9/1902, p. 52.
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Aceeaşi înştiinţare fusese adusă la 
cunoştinţa autorităţilor şi un an mai târziu: 
[...] vă înaintăm un număr de zece exem
plare publicatiuni prin care aducem la 
cunoştinţa puijlică aceste serbări mari şi 
vă rugăm, Domnule Polifari, să binevoiţi a 
dispune afişarea lor prin locurile cele mai 
expuse vederii din oraşul Domniei 
Voastre.21

La 15 august 1903, patronul Marinei, 
la serbările şi regatele din portul Constanţa 
şi banchetul organizat cu acest prilej au asi
stat ministrul de Război şi o parte din ofiţerii 

Crucişătorul „ELISABETA" şi bricul „MIRCEA" în portul Constanta no j de rezervă> printre care şi COntraami- 
Colecţia Dan Stroescu T Tralul Vasile Urseanu.

La regate au luat parte şi bărcile vasu
lui de război rus „PSEZUAPE”.29

întrecerile marinăreşti s-au disputat 
între balenierele şi bărcile nr. 1 ale lui 
„MIRCEA” şi „ELISABETEI”. Câştigă
toare au fost baleniera şi barca nr. 1 de pe 
bricul „MIRCEA”.

La 15 august 1904, fiind patronul 
Marinei Militare, serviciul divin a fost 
săvârşit la bordul canonierei „GRIVIŢA”, în 
asistenţa comandantului Marinei, iar 
banchetul a avut loc pe vaporul „REGELE 
CAROL”.30

De ziua patronului Marinei-15 august 
1905, s-a oficiat serviciul religios la bord de 
către preotul garnizoanei, în prezenţa tuturor 
ofiţerilor Diviziei de Mare. După prânz au
avut loc regate în port la care au participat şi bărcile Diviziei de Mare şi cele de la vasele aflate în port.31

în ziua de 14 august 1906, crucişătorul „ELISABETA” a părăsit portul Constanţa şi a luat drum spre 
Mangalia, avându-i la bord pe ministrul de Război, P.S.S. Episcopul Dunării de Jos, contraamiralul Koslinski, 
precum şi mulţi alţi invitaţi. A doua zi, la ora 11.00 a.m. s-a săvârşit un Te-Deum de însuşi P.S.S. Episcopul. 
La 12.30 a început banchetul care a continuat până la 02.30 p.m. La 03.15 au început cursele de bărci. La 18.00 
totul se sfârşise. Ministru de Război a părăsit crucişătorul, dându-i-se salutul reglementar. La 19.00 a plecat 
de la bord şi contraamiralul Koslinski.32

La 15 august 1909, la ora 08.00, la navele militare aflate în portul Constanţa Sra arborat, conform 
tradiţiei, micul pavoaz, ambarcându-se la bordul crucişătorului „ELISABETA” comandantul Marinei. La ora 
09.30 la bord a avut loc un serviciu religios, la care au participat toţi ofiţerii Diviziei, iar la ora 12.00, în localul 
Şcolii de Marină s-a organizat o masă, unde, alături de ofiţerii de marină, au fost invitaţi şi generalul coman
dant al Diviziei şi al Brigăzii, precum şi comandanţii diferitelor unităţi din garnizoană.

La şampanie, s-au ţinut toasturi de către generalul Culcer, comandantul Diviziei de uscat, la care s-a 
răspuns de către comandantul Marinei, iar după masă cu toţii în grup s-au fotografiat. La ora 04.00 p.m. 
aceeaşi zi au avut loc regatele de bărci, în urma inspecţiei ramării în bărci trecută de domnul comandant al 
Marinei de pe bordul crucişătorului.31

La 15 august 1910 s-a serbat la bordul crucişătorului „ELISABETA” patronul Marinei, făcându-se salu
tul la ora 08.00 a.m. cu 21 lovituri.31 Cu acest prilej. Societatea de ajutor reciproc „Regina Elisabeta” a rea
lizat un venit net de 3748 lei şi 20 bani din vânzarea biletelor de intrare, a cocardelor şi programelor. Primăria 
comunei Constanţa a oferit pentru premii suma de 500 lei.33

Serbări nautice în portul Constanţa. 
Colecţia Dan Stroescu

28. Ibidem, dosar nr. 10/1903, p. 28.
29. J.I.D.M., p. 21.
30. J.I.D.M., p. 32.
31. Ibidem, p. 51.
32. Ibidem, p. 64.
33. J.I.D.M., f. 116. în zilele de 16 şi 17 august, comandantul Marinei inspectează navele din port, după care la bordul crucişătorului 
„ELISABETA” are loc o serbare marinărească unde au fost invitaţi ofiţerii de marină şi de uscat cu soţiile
34. J.I.D.M., f. 138. 1 ■
35. D.J.A.N. Constanţa, fond Primăria Constanţa, dosar nr. 10/1910, p. 39-40.
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în anul 1911, serbările au fost organi
zate de Societatea Marinarilor „Regina 
Elisabeta” şi patronate de M.S. Regina.
Manifestările au fost deschise pe 14 august, 
zi în care s-au desfăşurat cursele de bărci cu 
vele şi rame, militare şi civile. Premiile au 
fost asigurate de domnul Heitz, antre
prenorul Cazinoului comunal şi de către 
compania dramatică „Davila”. Programul a 
continuat cu o excursie pe mare cu vaporul 
„ÎMPĂRATUL TRAIAN” şi o serată 
veneţiană. Aceasta a constat din focuri de 
artificii, serenade de mandolină şi ghitară în 
gondolă, coruri, dansul mateloţilor şi dansuri 
naţionale pe un ponton luminat a giorno, 
apariţia de monştri marini şi bărci alegorice, 
apariţia emblemei societăţii, apărarea unei Serbările nautice din portul Constanfa-
cetăţi la coastă, corabia naufragiată, mare bombardament naval între o galeră genoveză şi un torpilor, car
navalul bărcilor remorcate de un remorcher.

Serbarea propriu-zisă, de a doua zi, a cuprins manevra de salvare a unui vas naufragiat, scafandri la 
lucru în apă şi la suprafaţă, sărituri cu bicicletele în mare, cavaleria nautică şi alergări de cai pe mare, catarg 
orizontal şi vertical cu premii, curse după raţe, curse de sandoline, curse în adâncime pentru scoaterea din fun
dul mării a diferite obiecte, fără costum de scafandru, curse de înot şi din nou, excursie cu vaporul 
„ÎMPĂRATUL TRAIAN”.

Pentru cazarea vizitatorilor sosiţi la Constanţa pentru a asista la aceste serbări, s-au luat în calcul şi
cazărmile din oraş, drept pentru care s-a 
intervenit la Comandamentul Corpului 5 
Armată.36

Miercuri, 15 august 1912 (Sfânta 
Maria), în portul Constanţa au avut loc ma
rile serbări nautice organizate de Societatea 
Marinarilor Civili „Regina Elisabeta” pentru 
sporirea fondului filantropic, constând în 
„curse de bărci, concursuri de înot şi alte 
inovaţiuni marinăreşti, pusă sub înaltul 
patronaj al M.S. Regina”.37

întregul port, de la intrare şi până la 
cheiurile de debarcare, era frumos decorat cu 
mii de steaguri şi verdeaţă.

Comitetul organizator al serbării a fost compus din domnii Costescu Dumitru, preşedinte. Constantin 
Filipp şi Luis Kremer, vicepreşedinţi, Munteanu Dumitru, Stamate Şerban, Toma Fulgeanu, Avram lorgu, 
Sotir Dumitrescu, Dragomir Dumitru şi Nestor Gheorghe, membri, care a deslaşurat o activitate extraordinară 
pentru reuşita serbare.311

Pentru ziua de 15 august 1914, patronul Marinei, hrana trupei s-a îmbunătăţit peste raţia reglementară 
cu 150 grame carne friptă şi 400 mililitri vin la dejun. Cu acelaşi prilej, au fost iertaţi de restul pedepsei 68 
oameni rezervişti, pedepsiţi cu plutonul de corvoadă pentru fugă din cazarmă şi s-au acordat permisioneri până 
la 75% din efectiv, precum şi învoiri de 24 şi 48 ore la 15% din efectiv şi numai din localităţi apropiate.1''

La 15 august 1915 au .sosit în localitate domnii Victor Eftimiu şi Ion Minule.scu, precum şi domni.şoarele 
Fudulescu pentru a se produce la l'eslivalul care a avut loc în seara zilei la Cazino. Din presa vremii, aflăm că 
la acest festival a declamat şi domnişoara Jeny Erimiescu, o foarte talentată absolventă a clasei de declamaţie 
de la Conservatorul din Constanţa."’

Membrii Societăţii Esperanţisţc au viziţaţ în ziua precedenţă Cazinoul, instalaţia Portului şi au luat parte 
la serbările nautice din port."

Duminică, 16 august, au avut loc serbarea nautică şi regate, susţinute de Cohorta cercetaşilor din 
Constanţa, cu concursul Societăţii Marinarilor Civili „Regina Elisabeta”. sub patronajul A.S.R. Principele
36. Dobrogea Jună, anul VII, nr. 51, 14 august 1911, p. 3.
37. D.J.A.N. Constanţa, fond Primăria Constanţa, dosar nr. 11/1912, p. 32.
38. Expres-infarmator. Anul I, nr. 7, 18 augusf 1912, p.1.
39. R.I.D.M., f. 165.
40. Ibidem, nr. 40, 16 august 1915, p. 3.
41. Ibidem.
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Carol. în prima parte a serbării, s-au desfăşu
rat regate de bărci cu vele mari şi mici, curse 
de înot de viteză şi rezistenţă, concursul de 
prindere de raţe şi talere, concurs de watter 
polo între echipele Centurii, Tomis şi 
Callatis, regate de bărci ale vaselor militare şi 
comerciale, iole, sandoline, lotci etc, diferite 
jocuri pe apă şi exerciţii de salvare executate 
de cercetaşi cu barca de salvare a Căpităniei 
portului. Partea a doua a serbării a constat 
într-o serată veneţiană pe apă, în dreptul 
Cazinoului, însoţită de un concert instrumen
tal şi diferite figuri alegorice executate de 
cercetaşi, iar în partea finală, un mare bal cu 
cotillon în sala Cazinoului comunal.42

La 15 august 1916 s-a decretat mobilizarea României, vasele de război şi bateriile de la Dunăre bom
bardând oraşele Vârciorova, Tumu Severin şi Giurgiu. Trupele aliate ale Rusiei au trecut în Dobrogea fiind 
primite cu mare entuziasm. Unităţile flotei ruse au sosit la Constanţa să apere portul şi coastele Mării Negre.43

Un preludiu al intrării noastre în acţiune au fost bubuiturile tunurilor de pe vapoarele de război 
ruseşti care salutau în ziua de 15 august pământul românesc de la Marea Neagră.

Graţie faptului că puternica noastră aliată. Rusia, a trimis aici o escadră din marea ei flotă, nu 
avem a ne teme de vreun atac maritim al germanilor ce se adăpostesc la Constantinopol, astfel că oraşul 
nostru e cu totul ferit de un atac de pe mare.

Fraternitatea ce se observă între marinarii ruşi şi locuitorii oraşului nostru ne dovedeşte că alianţa 
ruso-română nu e numai de ordin politic, 
ci şi sufletesc şi faptul acesta ne bucură.44

Cu acest prilej, contraamiralul 
Eustaţiu Sebastian, comandantul inspector 
generat al Marinei, a adresat trupelor urmă
toarea telegramă:

Felicitând pe ofiţerii înaintaţi în 
grad cu ocazia patronului Marinei, 
adresez tuturor sănătate şi izbândă.

Recomand ca de la amiral la soldat 
să facem cu toţii un trup şi suflet pentru a 
fi pavăză neclintită a ţării şi tronului.

Suntem în război cu Austro- 
Ungaria. Să avem ochii deschişi şi braţul 
gata să lovească tot ce ne va sta în cale 
pentru dezbinarea fraţilor noştri.

Aştept de la toţi marinarii noştri fapte mari şi înălţătoare. Acest război pe viaţă şi pe moarte să 
arate ţării rolul Marinei de Război şi faptele sale să rămână în veci înscrise în istoria ţării.

Să trăiască întregul neam românesc.
La 15 august 1918, la Chilia Veche s-au organizat serbări nautice în folosul orfanilor de război. Acestea 

au constat din concursuri de bărci de monitoare 8 rame, bărci de baraj, bărci de vedete, lotci de pescari, bărci 
de şlepuri şi godile. în partea a doua au avut loc jocuri marinăreşti la uscat: Care-i mai tare (parâma), cur.se în 
saci, curse de alergări câte doi legaţi de picior, lupta pe şcondri, ghiordelul magic, lupta cavalerilor de Malta 
şi gimnastică. In partea a treia s-au desfăşurat curse de înot şi sărituri în apă, catargul orizontal cu purcel, goana 
şi vânătoarea de raţe, explozia unei torpile şi .scafandru.

Programul nocturn a inclus pavoaz electric, jocuri cu proiectoare, coruri, statui de marmură, fântâni 
luminoase, naufragiul „MEDUZEI”, serenade în bărci şi dans.

Regatele de Sfânta Maria care făceau în fiecare an, până la izbucnirea războiului Unirii deliciile 
sczoniştilor din Constanţa, au fost suplinite la 15 augu.st 1919 de o .serbare organizată de Societatea 
„Ocrotirea” a orfanilor de război din Constanţa, de sub preşedinţia domnului dr. G. Bârzănescu, serbare al 
cărei produs moral şi material, cu toată obstrucţia administraţiei constănlene, a întrecut aşteptările cele mai 
optimiste.

Vedete fluviale şi monitoare în sprijinul forţelor române 
de la Turtucaia -1916.

© Colecţia Muzeului Marinei Române

42. Dacia, Anul I, nr. 39, 15 august 1915, p. 2.
43. Ibidem.
44. Dacia, Anul II, nr. 135, 2 septembrie 1916, p. 1.
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[...] Etajul Cazinoului comunal, ruinat din timpul războiului, a fost transformat în cel mai elegant salon, 
iar jocurile, distracţiile, cursele de înot şi de bărci, au procurat asistenţei câteva ore din cele mai plăcute.45

Cu multă bucurie am primit revenirea la tradiţionala sărbătoare din ziua de Sfânta Maria, aici la 
Constanţa, în onoarea patronului Marinei Militare- consemna marţi, 31 august 1920, trimisul special al 
ziarului Dobrogea Jună- şi dacă înainte de război această zi era un prilej pentru multă bucurie şi înălţare 
sufletească a noastră, astăzi sărbătoarea 
Marinei capătă o importanţă neînchipuită.
Mărită cu mult, ţara noastră simte acum 
adânca necesitate de a-şi organiza în scurt 
timp o Marină Militară naţională, de 
admirat de către prieteni şi de temut 
pentru cei ce ne-ar duşmăni vreodată.

Sâmbătă, 28 august 1920, a fost 
sărbătoarea acestei arme, către care, în 
special, se îndreaptă astăzi speranţa şi 
temeinica încredere a noastră într-un viitor 
apropiat; dincolo de însufleţirea care uşor 
se putea citi în ochii celor ce au urmărit 
serbările de sâmbătă, era via dorinţă şi 
cele mai călduroase simţăminte că într-un
a cât se poate de scurt Marina noastră 

ară se va alătura armatei noastre.
Este bine că opinia publică civilă nu 

este ţinută departe de ceea ce se petrece la 
Marina noastră Militară şi uşor de văzut că o apropiere sufletească între Marină şi opinia publică n-ar 
putea decât să folosească intereselor acestei arme din armata română, de aceea nu ne putem reţine de 
a nu releva bunăvoinţa cu care „Dobrogea Jună" a fost tratată cu ocazia acestor serbări atât de către 
dl. amiral Bălescu, inspectorul Marinei cât şi de dl. colonel Vasilescu, comandantul contratorpilorului 
„SPARVIERO", cărora le transmitem cele mai călduroase mulţumiri, o dată cu promisiunea de a ne con
sidera aproape de nevoile Marinei noastre Militare.

Negre

Patronul Marinei noastre Militare a fost sărbătorit la Constanţa cu un fast deosebit. Dimineaţa, la 
ora 08.00, a avut loc ridicarea marelui pavoaz pe toate vasele aflătoare în port, salutată cu 21 lovituri 
de tun. La ora 10.30, trebuia să aibă loc pe bordul contratorpilorului „SPARVIERO" un Te-Deum. La 
danele rezervate exclusiv vaselor de război erau aşezate în careu contratorpiloarele „NIBBIO" şi 
„SPARVIERO", canonierele A, B, C şi D, vedetele nr. 5 şi 6 şi contratorpilorul american 210. 
„SPARVIERO" este unul dintre vasele comandate de noi în Italia încă dinainte de război şi care ne-au 
fost predate acum. Pe aceste vase se mai găseşte încă personal italian redus, care completează instru
irea personalului românesc. Vasul posedă şase tunuri, dintre care cele două de la prova de 152 mm.

Pe cheul din faţa vasului asistă un public numeros. Onorurile au fost date pe bord de un pluton de 
marină cu muzică militară. Te-Deum-ul a fost oficiat în pupa vasului, frumos pavoazat cu drapele aliate; 
în asistenţă remarc: amiral Bălescu, general Pătraşcu, George Berea, prefectul judeţului. Emil Sachelarie, 
preşedintele comitetului interimar. Constantin Lăzărescu, directorul liceului, ofiţerii de marină de pe vasul 
210, căpitanul de Laniey, ofiţerii de marină italieni, colonelul Vasilescu Matei, comandantul vasului, 
Dumitrescu, Pâncescu, Furtună, Pantazi, Negru, Petrescu, Săftoiu, Florescu, corpul ofiţeresc al vasului, 
întreg corpul ofiţeresc al Marinei Militare etc. Graţie bunăvoinţei diui colonel Vasilescu Matei, „Dobrogea 
Jună" a avut şi ea un loc la bord.

Serviciul divin a fost oficiat de preotul garnizoanei iar după oficiere, dl. general Pătraşcu, prefect 
Berea, primar Sachelarie şi reprezentantul „Dobrogei June" au exprimat cele mai călduroase felicitări şi 
urări pentru sărbătorirea Marinei Militare Române. Dl. amiral Bălescu ne-a răspuns cu mulţumirea că 
opinia publică se interesează de Marina Militară, care ar fi fericită dacă s-ar şti controlată chiar de civili.

După Te-Deum s-a servit şampanie, iar la ora 1 1.30 totul se sfârşise.
A făcut o deosebit de frumoasă impresie starea de curăţenie a vasului şi ţinuta ireproşabilă a 

echipajului.
După amiază, au avut loc, în careul format de vasele de război, regate şi jocuri nautice. Intrarea 

în port, pe cheu, a fost liberă, iar pentru vase s-au^ emis invitaţii speciale. Tot timpul serbării, muzica a 
cântat pe bordul contratorpilorului „SPARVIERO". In afară de asistenţa de la Te-Deum-ul ce a avut loc

45. Dobrogea Jună, Anul XIII, nr. 40, 4 septembrie 1919, p. 2.
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dimineaţă, remarc pe bordul vasului „SPARVIERO" pe dl. Constantin Argetoianu, rninisţrul de Interne.
La ora 16.00 au început regatele, lată vasele ce au fost clasificate primele la diferitele curse de 

bărci: la 8 rame - „SPARVIERO", la 6 rame- canoniera C, la 4 rame - canoniera B, la 2 rame - cano- 
niera D. ■ j ^ ~ j

După aceasta, au avut loc diferite jocuri nautice, curse de înot, meci de cocagne, vânătoare de 
rate, curse de tauri etc. Un public numeros a asistat pe cheu şi de pe vase, urmărind cu interes întreg 
programul serbărilor.

Plecările şi sosirile bărcilor au fost anunţate prin lovituri de tun trase de pe bordul contratorpiloru- 
lui „NIBBIO".

De la ora 20.00 în sus au avut loc jocuri de lumini, artificii şi retragere militară.
S-a cunoscut absenta participării Societăţii Marinarilor Civili, care, încăpând de câtva timp pe 

mâinile sindicaliştilor, a fost părăsită de vrednicul şi capabilul ei conducător, dl. Costică Filip, a cărui pri
cepere, energie, destoinicie şi conştiinciozitate cu greu vor putea fi înlocuite.46

Dimpotrivă, reprezentantul redacţiei ziarului Farul opina că serbarea s-a desfăşurat într-un cadru exce
siv de intim, de către ofiţerii şi echipajele vaselor noastre de război.

Organizatorii aceestei sărbători au uitat un lucru, că Marina aceasta este a noastră, a tuturor, a 
Neamului, nu a echipajelor.

Se putea da o mai largă participare oficialităţilor civile şi poporului.41
28 august 1921. „în această zi este 

patronul Marinei. Se ridică marele pavoaz la 
vase. Distrugătorul „MĂRĂŞTI” trage 21 
lovituri de tun.

Toate vasele sunt acostate la cheul de 
Est, formând un careu în vederea serbării 
Marinei.

Serbarea începe la 04.00 p.m. şi se 
termină la 08.00 p.m.”'18

Programul serbărilor nautice a constat 
în regate (bărci militare cu 4 şi 5 rame, bărci 
armate de ofiţeri, bărci fără rame, bărci 
civile cu rame) şi jocuri (şcondrul dracului 
cu purcel în gură, parâmă miraculoasă, curse 
de înot, goana după raţe, corul misterios, dis
peraţii, cocoşaţii salvatori, sărituri, curse de 

cai marini, lupta cu maurii, naufragiaţii „MEDUZEI”). Seara, surprizele au continuat cu artificii, focuri ben
gale, coruri şi serată veneţiană.49

împiedicat să asiste direct la eveniment, P.T., reprezentantul ziarului Farul consemnează, sub titlul 
„Serbarea patronului Marinei Militare” următoarele: Sfânta Maria este patroana Marinei noastre Militare.

In toti anii se organizează în port sărbătorirea acestei zile de către navele de război.
Înainte vreme, când flota noastră maritimă de război era mai mult un decor, căci crucişătorul „EU- 

SABETA" şi micul şi bătrânul bric „MIRCEA" nu constituiau o marină, aceste serbări erau mai mult o ser
bare intimă a marinarilor noştri. Totuşi, încă de la început s-a căutat să se dea un caracter mai larg, mai 
naţional acestei serbări, a căror amploare, fast şi importantă creştea an de an.

Cu timpul, aceste serbări anuale au trecut oarecum în tradiţia oraşului, ele constituie un eveniment 
în viaţa portului nostru.

S-ar cuveni deci să se dea o importanţă cât mai mare acestor serbări, mai ales azi când se înfiri
pează şi la noi o adevărată marină de război. Şi din cercul restrâns al marinarilor să se transforme în o 
sărbătoare- cu urmări educative- adevărat naţională.

Nu numai marinarii să-şi sărbătorească pe protectoarea şi patroana lor, ci neamul întreg să-şi săr
bătorească pe fiii ei ce şi-au dedicat viaţa Mării.

Aceste lucruri simple n-au fost încă înţelese la noi şi serbarea a rămas tot în cercul restrâns al pro
fesioniştilor mării.

Cei care au organizat anul acesta aceste serbări nu numai că n-au avut ca principiu călăuzitor 
aceste idei şi n-au căutat să dea o amploare cu caracter naţional şi cât mai înălţător sărbătoririi patronu
lui Marinei, dar chiar din punct de vedere al unei serbări oarecare n-au ştiut să organizeze serbarea 
spre a nu da loc la nemulţumiri.

46. Dobrogea Jună, Anul XIV, nr. 30, marţi, 31 august 1920, p. 2,
47. Farul, Anul II, nr, 99, miercuri, 2 septembrie 1920, p. 1.
48. R.I.D.M., f. 192.
49. Farul, Anul III, nr. 42, luni, 29 august 1921, p. 4.
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Întâi, a fost ignorată presa. Nici o invitaţie nu s-a făcut orqanelor presei, doritoare de a da sprijin 
şi ajutor dezinteresat şi în toate direcţiunile pentru succesul semării. Din această, hai să-i zicem inad
vertenţă, nu putem da o dare de seamă mai mare de cum au decurs serbările, de numele laureaţilor 
diferitelor concursuri de sporturi etc.

Am încercat să urmăresc concursul de înot şi am fost oprit de rigurosul consemn de a pătrunde pe 
„EUSABETA". Facţionarul, un tinerel elev al Şcolii Navale, mi-a spus ritos: „Nu pot pătrunde decât soţiile 
ofiţerilor şi invitaţii acestora". Cum nu aveam nici una din aceste calităţi, am renunţat.

Pe vasul „MĂRĂŞEŞTI", paza era şi mai aprigă, cu baionetele nu te puteai apropia.
A doua greşeală este că invitaţiile s-au făcut în cercul mai mult decât restrâns al familiilor şi 

cunoscuţilor ofiţerilor de marină.
Din toate punctele de vedere, s-au făcut greşeli de neiertat. Ar trebui pentru viitor ca această săr

bătorire să fie pregătită şi organizată de un comitet ad hoc, mai larg în care să fie reprezentate toate 
personalităţile mai de seamă ale oraşului, care să aibă ca directivă credinţa de a schimba cu totul 
înfăţişarea şi caracterul acestei solemnităţi.

Marina Militară este a noastră, a cetăţenilor şi sărbătorile ei trebuie să fie ale tuturor.50
Aceeaşi dezamăgire încearcă scriind despre „Serbarea nautică de azi” şi reprezentantul ziarului 

Dobrogea Jună, vizibil nemulţumit de lipsa de transparenţă a Amiralităţii:
lată rubrica în care s-ar cuveni să nu avem de adus decât numai laude, lată însă şi trista ocazie 

care te obligă nu numai să treci cu ve
derea peste adevărata muncă a unei orga
nizări nereuşite- pentru care bietul Filip 
zadarnic şi-a tocit nervii şi muşchii- dar îti 
impune să uiţi cu totul serbarea nautică de 
ieri, care, dacă n-ar fi fost dată pentru un 
scop atât de frumos, am zice că a fost o 
grosolană spoliaţiune a publicului.

Portul a fost barat de vapoare, de 
după care lumea care plătise nu putea să 
mai vadă nimic.

Pe vase nu se urcau decât ofiţerii sau 
nevestele de ofiţeri.

Şi aici suntem nevoiţi să ne oprim.5'
La 28 august 1922, de Sfânta Maria, 

patroana tuturor marinarilor, distrugătorul 
„MARAŞTI” a salutat asistenţa cu 21 lovituri de tun, ridicând îmjjreună cu toate vasele marele pavoaz. 
Dimineaţa, serviciu divin s-a desfăşurat la bordul distrugătorului „MARAŞTI”. După amiază şi seara, au avut 
loc tradiţionalele serbări nautice.52

Bucurându-se de o zi frumoasă- aflăm de pe prima pagină a ziarului Dacia - serbările nautice de la 
Constanţa din ziua de 28 august 1923 ale marinarilor civili s-au desfăşurat în faţa unei numeroase asis
tenţe, înregistrând un frumos succes.

în afară de publicul constănţean, doritor de noi distracţii, un număr însemnat de curioşi, sosiţi din 
întreaga ţară au populat încă din vreme danele din apropierea locului unde trebuia să aibă loc serbările.

Programul de zi a cuprins curse de bărci cu 10 şi 4 rame, sărituri în apă, curse de lotci, de bărci
fără rame, întreceri de înot, de cai, şcon- 
dru miraculos, watter polo, vânătoare de 
raţe, iar la sfârşit, explozia unei mine.

Celor mai destoinici dintre partici
panţii la concursuri li s-au împărţit premii în 
valoare totală de 9.000 lei.

Seara, la ora 09.00 au avut loc alte 
exhibiţii şi frumoase jocuri de artificii.

O bună parte din succesul serbării 
s-a datorat, fără îndoială, şi participării 
Marinei Militare.

Societatea Marinarilor Civili „Regina 
Elisabeta", în folosul căreia s-au dat festi
vităţile nautice, a înregistrat un venit

50. Farul, Anul III, nr. 43, miercuri, 31 august 1921, p.1.
51. Dobrogea Jună, Anul XV, nr. 194, marţi, 30 august 1921, p. 1.
52. R.I.D.M., f. 213-214.
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însemnat care va mări fondul de ajutor reciproc şi filantropic”.
O cronică aparte descoperim şi în Registrul Istoric al Diviziei de Mare: In vederea predării noilor stin

darde şi pavi-lioane de război cât şi a serbărilor de Sfânta Maria, patroana tuturor marinarilor, dis
trugătorul „MĂRĂŞTI" ancorează şi se leagă cu pupa la dana nr. 7, iar celelalte vase în tribordul şi 
babordul lui.

La ora 10.00 încep să sosească la bordul distrugătorului „MÂRÂŞTI" toţi comandanţii vaselor, 
însoţiţi de gărzile de onoare pentru primirea pavilioanefor.

La 10.15 soseşte dl. amiral Vasile Scodrea, comandantul Diviziei de Alore, cu statul major, în urmă 
toţi ofiţerii disponibili din marină, ofiţerii superiori din Constanţa - domnii generali lonescu. Marin, 
Butunoiu, coloneii Dumitrescu şi Uică, autorităţile civile şi consulare, printre care domnii N. Negulescu, 
prefectul judeţului, Magrin, consulul Franţei, ing. Cotovu de la Serviciul Porturilor, Ricard Carisio, con
sulul Italiei şi alţii."53

La 11.00 soseşte P.S.S. Ilarie, episcop al Constanţei. Garda prezintă armele, muzica intonează rugă
ciunea. Se începe serviciul divin, săvârşit de P.S.S. episcopul Ilarie, sfinţindu-se noile pavilioane şi stindarde.

în urmă, dl. amiral Vasile Scodrea ţine ofiţerilor şi echipajelor următoarea cuvântare:
Ziua de astăzi este o zi mare, o zi înălţătoare!
România Mare, făurită prin vitejia ostaşului român, sub 

conducerea înţeleaptă a Ai.S. Regelui Ferdinand I şi a 
bărbaţilor de stat care au îndrumat ţara pe calea cea bună 
pentru realizarea idealului nostru naţional, a înlocuit Stema 
ţării prin una care să arate tuturor fapta mare a Unirii şi 
hotărârea nestrămutată de a păstra. Această înlocuire a 
atras şi pe a drapelului sau mai bine a pavilionului, cum îi 
spunem noi, marinarii.

Ştim cu toţii ce este drapelul. El reprezintă oriunde s-ar 
găsi, pe uscat ca şi la bordul vaselor, în mările îndepărtate.
Ţara, onoarea Armatei şi gloria naţiunii. In acelaşi timp, este 
expresiunea încrederii M.S. Regelui în vitejia ostaşilor săi. De 
aceea, ostaşul este dator să-şi jertfească viaţa pentru 
onoarea, gloria şi demnitatea drapelului!

Incredinţându-vă din înalt Ordin acest nou pavilion, vă 
cer să puneţi toată inteligenţa voastră, toată priceperea voas
tră, toată munca voastră pentru ca el să fâlfâie cu mândrie la 
bordul vaselor în orice împrejurare, dar mai ales când ţara 
ar face iarăşi apel la voi.

Uniţi în jurul drapelului, ostaşii români au înscris noi 
pagini glorioase în istoria neamului în marele război. Dar 
nici marinarii n-au fost mai prejos de fraţii lor de la uscat.
Operaţiunile de-a lungul Dunării şi mai ales cele din sudul 
Basarabiei, au dovedit că Marina noastră deşi mică, totuşi a 
fost mare prin faptele săvârşite, după cum s-a exprimat un distins general, care a văzut-o de-aproape la 
lucru. Să nu uitaţi că faima vitejiei şi a credinţei ostaşului român a străbătut omenirea întreagă. Să căutaţi 
deci să nu fiţi mai prejos de înaintaşii voştri!

Şi acum, în această zi mare pentru noi, marinarii, gândul vostru să se îndrepte către şeful suprem, 
M.S. Regele, care, înţelegând rostul Marinei, i-a acordat totdeauna toată solicitudinea.

Trăiască M.S. Regele!
Nu trebuie să uităm nici pe M.S. Regina care, aparţinând unei familii de marinari, ne înconjoară 

cu deosebită dragoste.
Trăiască M.S. Regina!
Trăiască A.S.R. Principele moştenitor, care a îmbrăţişat cu căldură cauza Marinei!
Trăiască Dinastia!
Trăiască România Mare!
După aceasta, în numele M.S. Regelui, dl. amiral Vasile Scodrea predă fiecărui comandant pavilionul 

pentru a-l păstra cu sfinţenie şi a-l duce la izbândă.
în uima piedaiii, liecaie comandant, prin câteva cuvinte, a asigurat pe dl. amiral că va păstra totdeauna 

pavilionul sus, cu sacrificiul vieţii.
După predarea tuturor pavilioanelor, comandanţii înconjuraţi de gărzi si purţând pe perne noile pavi

lioane porne.se la vasele lor, în sunetul marşului „Pe-al nostru steag e scris Unire.”

53. Dacia, Anul X, nr. 197, joi, 30 august 1923, p, 1.
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Se ordonă „Gardă la pavilion!” iar la comanda „Sus” dată de „MĂRĂŞEŞTI”- în bubuitul a 21 lovituri 
de tun- se ridică la bastonul din pupa fiecărui vas de război vechile culori ale României cu noua pajură a 
României Mari, pajură-simbol sfânt al tuturor Românilor, în faldurile căreia e biruinţa timpurilor trecute şi 
tăria în viitor. în sunetul Imnului Regal şi cuprinşi de o profundă emoţie, toate capetele se descoperă- în 
jurământ solemn că, grupaţi în jurul lui, vom pune toată inteligenţa, toată priceperea, toată munca pentru ca el 
să fâlfâie cu mândrie sus în orice împrejurare.

După amiază şi seara se desfăşoară tradiţionalele serbări nautice pe un timp calm şi o mare 
aglomeraţie.54

Conform tradiţiei- aflăm de pe prima pagină a ziarului Dacia15 din 30 august 1924- Ziua Sfintei Marii 
a dat prilejul Yacht Clubului, Societăţii Marinarilor Civili „Regina Elisabeta” şi Marinei Militare să sărbă
torească patronul tuturor marinarilor printr-o frumoasă serbare nautică şi veneţiană, des^urată în rada portu
lui nostru.

încă de la ora 02.30 p.m., o mare mulţime de spectatori se îndreaptă spre port. Careul de exerciţii era 
format de o parte de cheul nou construit şi de alte părţi de bricul „MIRCEA”, vas pe care au asistat la serbare 
P.S.S. Episcopul Ilarie, amiralul Scodrea, generalul Uică, prefectul Negulescu şi persoanele anume invitate de 
Y.C.R.R., şi vasul „REGELE CAROL”, pe care au luat loc invitaţii Societăţii Marinarilor Civili.

Programul serbării a fost început de trei lovituri de tun, după care au urmat curse de bărci militare şi de 
lotci de pescari cu câte 3,2 şi 1 ramă, salturi în apă, watter polo, exerciţii de scafandrieri, curse de dandy, exer
ciţii de trapez, curse de bărci fără rame, curse de înot, topogan, vânătoare de raţe şi explozii de mine marine, 
după care pe bordul bricului „MIRCEA”, domnul amiral Scodrea a împărţit premiile.

Seara, după ora 09.00, programul a continuat cu coruri, tablouri alegorice, dansuri, piramide, jocuri de 
lumini, serenade veneţiene, lupta de la Şedulbar şi jocuri de artificii.

în tot timpul serbării, pe bordul bricului „MIRCEA” muzica militară a Regimentului 34 Infanterie a dis
trat asistenţa. Sub supravegherea comisarilor de ordine, ofiţeri din Marina Militară, serbarea a decurs fără să 
se întâmple vreun accident, careul însă fiind prea mare, n-au putut fi văzute toate numerele din program, nici 
de către persoanele îmbarcate pe vasele oficiale.

Poate că în viitor se va ţine seamă de această observaţie ce o facem.”56
în ziua de 28 august 1924, la 

Constanţa, la ora 11.00 se oficiază un Te- 
Deum pentru Marină de către preotul garni
zoanei, la bordul bricului „MIRCEA”, la 
care iau parte amiralul Vasile Scodrea şi 
generalul Uică, înconjuraţi de autorităţile 
superioare, civile, militare, consulare şi toţi 
ofiţerii de marină. Timpul e relativ bun.
Către ora 18.00 începe să se întunece cerul şi 
să bată vântul.

După amiază, la ora 16.00, încep 
tradiţionalele serbări nautice.57 Acestea au 
constat în curse de bărci militare, curse de 
lotci pescăreşti, water-polo, exerciţii cu 
scafandri, curse de dandy, sărituri în apă, 
exerciţii de trapez şi inele, curse de bărci 
militare fără ramă, curse de înot, sărituri cu bicicleta în mare, tobogan, şcondru miraculos cu purcel, prinderea 
norocului pe apă, explozii marine şi altele, care au durat până la ora 21.00. De la această oră, a început ser
barea veneţiană, cu diferite coruri, tablouri alegorice, piramide, jocuri de lumini feerice, serenade, luptele de 
la Şedulbar, Jocuri de artificii şi cascade de lumină56.

Ziua Marinei s-a serbat şi la bordul bricului „MIRCEA”, care, deşi aflat în voiaj, acorda toată atenţia 
acestei sărbători:

15 august 1925. Suda (Ins. Creta).
A doua zi, 15 august, la ora 04.30, vântul pare a fi mai slab. Nava pleacă spre fundul băii, 

mergând foarte încet - deşi maşina mergea cu maximum de rotaţii permise de presiune; cele 4-5 mile 
până la locul de ancoraj le parcurge în 2 ore şi 15 minute.

După schimbarea vizitelor cu autorităţile insulei la Caneia, se fac invitaţii la bord pentru a asista 
la serbarea noastră- patronul Marinei. Nava a ridicat marele pavoaz.

POŞTA

54. R.I.D.M., f. 227-229.
55. Pe antetul ziarului se poate citi următorul catren: „Oricare Mărie ieri,/ Fu felicitată;/Pri-Maria, singură,/A fost blestemată”.
56. Dacia, Anul XI, nr. 193, sămbătă, 30 august 1924, p. 1.
57. R.I.D.M., p. 262.
58. Marea Neagră, Anul II, nr. 14, sâmbătă, 30 august 1924, p. 3.
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Serbarea are loc cu mare reuşită, constând din 
curse de bărci, curse de înot, sărituri, Tug of war (tra
sul la parâmă), curse în saci, lupte în apă şi pe tangon 
etc, dându-se premii câştigătorilor.59

La 28 august 1926, în locul regatelor de Sfânta 
Maria, din trecut, Direcţiunea Portului Constanţa a decis 
să organizeze mari serbări pe lacul puturos, din port.60

Tot ieri (28 august 1926 - n.n.) -scrie Aldem, cores
pondentul ziarului Dacia, după amiază, conform pro
gramului anunfat, a avut loc în port, la bordul basti
mentelor de război, un Te-Deum oficiat în memoria 
eroilor marinari căzufi în războiul neamului.

După oficierea slujbei religioase, o canonieră a 
transportat în largul mării o ancoră plutitoare ornată 
cu jerbe de Hori naturale, pe care a scufundat-o în 
locul unde cu 10 ani în urmă un vas al marinei noas
tre militare s-a înecat, lovindu-se de o mină, cu între
gul echipaj.

întrucât n-am fost invitafi special la această 
solemnitate, cu adânc regret, suntem nevoiţi să redăm 
pe scurt reportajul.61

Sărbătoarea este şi în atenţia echipajului bricului 
„MIRCEA”, aflat la 15 august 1926 la Văile Grande-Vela 
Luka (Ins. Curzolla):

In dimineaţa zilei de 15 august (Sfânta Maria), 
nava pleacă spre Vela-Luka, trece prin Canalul

Brazza- între insulele Soita şi Brazza- şi 
ancorează în baia de mai sus la 10.45, 
schimbând salutul cu grupul ^Navelor 
pase-mine ale flotei iugoslave. în fundul 
băii se mai găsesc şi trei torpiloare. O 
dată cu ancorarea, „MIRCEA" arborează 
marele pavoaz, care este ridicat şi de 
navele iugoslave la 12.00, în vederea ser
bării patronului Marinei Române.

Vizitele cu navele străine din baie 
sunt vizite de vechi prieteni, căci nava 
noastră este cunoscută aproape tuturor 
comandanţilor-camarazi încă din anul precedent la Teodo.

După masă are loc la bordul lui „MIRCEA" serbarea patronului Marinei în prezenta tuturor 
ohţerilor navelor am baie şi a autorităţilor locale.

La cursele de bora barca nr. 2 a navei noastre ia premiul I, repurtând astfel o strălucită victorie 
asupra tuturor celorlalte 5 bărci ale puitoarelor de mine iugoslave.62

La 15 august 1927, fiind patronul Marinei, la Sulina are loc un Te-Deum, la care 
autorităţile civile şi militare din oraş.

dl rt’b»'»' ?>'■>«'«« 1=

au participat toate

Sub titlul , Marina noaşlră”, comandorul Aurel Negulescu publică în Gazeta Bursei următorul articol- 
Cu prilejul serbam patronului marinei noastre - Sfânta Maria - prima dată cu pavilionul în bernă

59. A.M.R., Biblioteca Arhivistică, Istoricul bricului „MIRCEA", f. 191, in perioada 1 iulie - 2 septembrie 1925 hrimi MiRr'Câ"
tat un marş de instrucţie pe itinerariul Constanta, Pireu, Navarin Corfu Durazzo Borhe rli r-attarr, d 25' bri^ul ’’M^CEA a execu- 
Ceanak, Caspoli, Constanta. Vezi şi A.M.R., fond C.M.M., Registru/Rhodos' S—,
60. Dacia, Anul XIII, nr. 178, duminică, 15 august 1926, p.1, 34'1 284-
61. Dacia, Anul XIII, nr. 190, duminică, 29 august 1926, p.1.
62. Istoricul bricului „MIRCEA", f. 221. Este vorba despre marşul de instrucţie efectuat de hrimi MînrcA-- ■ ^ .
tembrie 1926, pe traseul Constanta - Phalero- Pireu - Patras - Taranto - Bari - Ancona Vpne.»ia”MTRC^A o"1 Penoada 15 lunie-17 sep- 
Ragusa Gravosa - Boche- Teodo - Corfu - Pireu - Nagora - GalipohCospoii -Santa Vel'am r ' f pa|lat°-Vela "Luka - Buşi - 
al Diviziei de Mare. 1901-1934, t. 304. ' ^eZ ® fond C.M.M., Registrul Istoric
63. A.M.R., Biblioteca Arhivistică, Istoricul bricului „MIRCEA", f. 238 Vezi si Reni^tmi /cfeev. ,, n - .., eoD. vezi Şl i-iegistrul Istoric al Diviziei de Mare. 1901-1934, f. 319.
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în loc de mare pavoaz, se cuvine să rea
mintim care fu şi partea ei în epopeea de 
întregire a neamului, sub conducerea 
viteazului domnitor Ferdinand I.

încă înaintea războiului, avântul 
flotei austriece de a nu respecta neutrali
tatea apelor noastre naţionale şi a ataca 
pe ruşi, pe la sudul Basarabiei, fu înfrânat 
de prezenţa, existenţa şi hotărârea de 
luptă a flotei noastre, mult mai mică.

Semnalul la Dunăre al eliberării 
fraţilor subjugaţi, marina îl dete prin atac
ul nebunesc de la Rusciuc, care imobiliză 
flota austriacă la 200 km departe de fron
tieră şi de frontul de luptă.

Turtucaia nu putu fi răpusă pe la Apus fiindcă acolo concura flota noastră şi tunurile de marină de 
la uscat iar după dezastru, marina scăpă de ce s-a mai putut scăpa.

în timpul retragerii şi luptelor din Dobrogea, marina merse cot la cot cu ar-mata de uscat, apărân- 
du-i flancul şi spatele, durând un dig de foc între ea şi următori.

La Cernavodă, marina noastră statornici frontul spre Dunăre, care dură cu două săptămâni mai mult 
decât cel de la mare, părăsit de flota rusă.

Marina noastră reuşi să evacueze toate vasele din Brăila şi Galaţi, încărcate cu grâne şi petrol- 
cele goale cărând fabricile, şantierele, depozitele de la uscat.

Pe braţul Chiliei, 
prezenţa şi existenţa 
marinei noastre, dorul 
ei de luptă împiedică 
atacarea venerabilu
lui, fără ea, sud al 
Basarabiei, apărând 
astfel flancul şi spatele 
frontului de pe Siret- 
asigurând deci strălu
citoarele victorii care 
ne-au dat întregirea 
neamului.

Deşi mică şi lip
sită de multe, ca şi 
armata de uscat, făcu 
tot ce putu, dovedind ce 
ar fi făcut dacă din 
vreme ar fi fost la 
înălţimea situaţiei, atât 
ca vase cât şi ca înzes
trare, căci în oameni a 
fost mai presus de si
tuaţie. Cu drept cuvânt 
un istoric al marinei

noastre ar trebui să scrie Marinarii noştri în loc de Marina noastră în războiul pentru întregirea neamului.
Iar dacă atunci -cu atât mai mult cuvânt acum- elementul cel mai greu de format omul, l-am avut 

- acum e vremea să ne gândim serios şi la celălalt element, fără care primul nu-şi poate arăta destoini
cia, şi ne gândim şi la material. E scump, foarte scump - dar lipsa lui o vom.plăti şi mai scump. Aşa cum 
soarta ne-a hărăzit locul pe glob, avem un laţ ce ni s-a aruncat peste gât, cu strâmtorile ca nod. Şi laţul 
se tot strânge.

Imediat după vizita escadrei franceze, care a arătat neutralitatea strâmtorilor. Turcia a anunţat 
manevre navale în Marmara, iar bolşevichia, altele în Marea Neagră, cu vizita în Bosfor, unde va veni 
flota sovietică de la Bizerta.

După vizita escadrei italiene, manevrele au avut chiar loc- şi după plecarea celei spaniole cine ştie 
ce ne mai aşteaptă.

M

Comandorul VasHe Scodrea (centru), comandantul Flotei de operaţii pe Dunăre, inspectând frontul
fluvial în primul război mondial 

© Colecţia Muzeului Marinei Române
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lafâ deci cum laful se lot strâng, ne ameninţă cu sugrumarea. Şi să nu ne înarmăm cât mai 
degrabă cu singurul cuţit ce-/ poate tăia? Să nu ne deprindem a-l manevra, oricât ar costa?

Aci e datoria Ligii Navale: să arate tuturor că numai prezenţa, existenţa unei marine ne poote 
scăpa de multe- după cum lipsa ei ne poate aduce multe, că numai marina e cuţitul ce poate tăia laţul. 
Şi acest cuţit ne /reouie, repet, oricât ar costa, fiindcă nimic nu poate preţui dreptul nostru la viaţă - cum 
spune domnul profesor Marin Ştefănescu.

Numai marina ne poate salva la Nistru, Mare şi Dunăre, protejând, împreună cu aviaţia, mişcările 
armatei de uscat.6*

La 15 august 1928, luând act de 
dezideratul exprimat la ultima adunare de 
Alteţa Sa Regală Principesa Ileana, 
vicepreşedinte de onoare. Liga Navală 
Română a organizat în toată ţara Ziua 
Marinei, cu prilejul căreia au avut loc serbări 
pentru mărirea fondurilor Ligii, serbări în 
care sufletul românesc din toate unghiurile 
ţării a vibrat pentru idealul şi propăşirea 
marinei noastre. Deşi succesul material a fost 
modest, organizatorii au apreciat că succesul 
moral a fost considerabil. După Ziua 
Marinei, s-au primit multe înscrieri de noi

membri şi astfel Liga a ajuns să numere peste 1.200 
membri.65

Iată însă cum au fost văzute serbările de la 
bordul bricului „MIRCEA”:

La 15 august 1928 suntem ancoraţi la dana 
6, formând împreună cu pasagerul „DACIA", dis
trugătorul „MARĂSEŞTI" şi celelalte nave ale 
Marinei un careu deschis spre ieşirea portului. La 
ora 09.00 încep să vină la bord primiţi cu toate 
onorurile contraamiralul Mibail Gavrilescu şi apoi 
viceamiralul Scodrea, inspectorul general al 
Marinei, cu A.S.R. Principele Nicolae, generalul 
Anghelescu, ministrul de Război, precum şi 
reprezentanţii oficialităţii şi corpul diplomatic din 
localitate. Autorităţile aşteaptă pe cheu sosirea 
M.S. Regelui şi a Familiei Regale cu M.S. Regele
Mihai I, M.S. Reqina Maria, A.S.R. Principesa Elena, A.S.R. Principele Nicolae şi Ileana, A.A.L.L.

Ziua Marinei la Constanţa -15 august 1928. 
© Colecţia Muzeului Marinei Române

Principesele Theodora, Irina, Ecaterina şi Principele Filip al Greciei, ce are loc la ora 11.00.
Se oficiază la bord de către I.P.S. Episcopul militar Stroe un Te-Deum în prezenţa membrilor 

Familiei Regale, a domnilor ministru de Război, inspector general al Aeronauticii, inspector general al 
Marinei şi a capilor autorităţilor civile şi militare cu fot corpul consulilor locali, pentru ofiţerii de marină 
morţi în marele război. Dl. contraamiral Gavrilescu rosteşte o emoţionantă cuvântare, după care se scu
fundă în apă o cruce de lemn îmbrăcată în flori.

La ora 10.30, c/upă Te-Deum, Regele Mihai I a botezat cele patru hidroavioane „Savoia"sosite la 
Constanţa cu câteva zilejn urmă. După botez, a urmat o demonstraţie de acrobaţie aeriană executată 
de cele patru aeronave. In aceeaşi zi au fost botezate yachtul „ISPRAVA" al Principesei Ileana (naş ami
ralul Scodrea, inspector general al Marinei) şi cuterul „DOMNIŢA ILEANA" al Y.C.R.R. (naş amiralul 
Gavrilescu, comandantul Diviziei de Mare).

De la ora 12.00 s-au desfăşurat concursurile nautice şi de natatie dotate cu Cupele Principele 
Nicolae", la cursa de baleniere cu 5 rame, „Regina Maria" la înot şi „Principesa Ileana", h sărituri în

64. Dacia, Anul XlV.nr. 181, sâmbătă, 30 august 1927, p. 1.
65. Revista Marinei, An III, nr. 4/1928, p. 68. Dare de seamă a activităţii Ligii Navale Romăne pe anul 1928 (citită cu ocazia adunării ap 
nerale din ziua de 9 decembrie 1928). Conform Situaţiei veniturilor realizate cu prilejul Zilei Marinei la 15 august 1928 venituîe "ncasate 
de la serbările organizate in diferite garnizoane s-au cifrat la 731.403 lei. Intre aceste venituri, garnizoana Constanta a realizat rermai

ad'Ct-291(803 'f-.ren‘rU ProPa9anda organizată, insigne şi plata excursiei vaporului „DACIA", Comitetul Central a chefei 
215.973 lei, astfel meat veniturile ramase din serbările Zilei Marinei au fost de 515. 430 lei. >.^entrai a cneltuit

www.ziuaconstanta.ro



Ziua Marinei la Români 31

apă.66 M.S. Regina Maria, la finele programului de dimineaţă, distribuie câştigătorilor premiile obţinute, 
iar la ora 13.00 Familia Regală pleacă de la bord.

La ora 17.00 Familia Regală se reîntoarce şi urmează programul de după amiază al serbării po
pulare, cuprinzând regate, sărituri, înot, jocuri şi surprize marinăreşti67 etc. A.S.R. Principesa Ileana con
cură la sărituri pentru doamne şi obţine premiul I. La bordul navei- 
şcoală „MIRCEA" nu au acces decât persoanele oficiale.68

La ora 20.15 serbarea ia sfârşit şi Familia Regală părăseşte 
borduljn uralele echipajului dat la posturile de salut pe vergi.611

Intre orele 21.00-24.00, pe o mare calmă, în faţa Cazinoului 
au loc serata veneţiană, jocuri de proiectoare ale navelor şi un pro
gram de artificii harţe frumos aranjat pe bulevard, lângă Cazinou.
In sala mare a Cazinoului are loc un bal select, acompaniat de o 
admirabilă trupă de jazz, care se încheie la ora 03.00.

Beneficiile obţinute de pe urma excursiei organizate pe mare 
cu vaporul „DACIA" în ziua de 12 august, taxele de intrare în port 
şi la nave pentru serbare, chete, bula de la Cazinou, intrarea la 
bal, vânzări de programe lucrate în mare parte de A.S.R.
Principesa Ileana, cărţi poştale donate de A.S.R. Principesa Ileana, 
biletele de intrare la cinematografele din Constanţa, meciul de ht- 
bal etc. au hst împărţite între Liga Navală Română şi Societatea 
Marinarilor de Ajutor Reciproc „Regina Elisabeta.70

La serbările organizate cu prilejul Zilei Marinei au participat şi 
cadeţii Şcolii Navale poloneze din Gdansk, aflaţi în vizită la Constanţa 
cu bricul „LWOW”, între 14-24 august 1928.71

Sub titlul „Jalnica tragedie a serbărilor Ligii Navale”, Radu 
Ceaun, corespondentul ziarului Dacia relatează în stil propriu desfăşu
rarea evenimentelor:

Miercuri, 15 august, în toate porturile româneşti s-a luat hotărârea să se serbeze o zi nautică pentru 
a arăta importanţa mării şi a Marinei Militare în apărarea ţării. Este ştiut de toată lumea că viitorul 
război va fi lupta pe mare şi în văzduh. Aceştia vor fi hctorii care vor aduce înfrângerea sau izbânda.

De aceea, serbările Ligii Navale ar fi avut un scop de o însemnătate multiplă. Dar modul cum a 
hst organizată la noi, în Constanţa, aşa-zisa serbare a Ligii nu numai că nu şi-a ajuns ţelul, dar însăşi 
ideea a pierdut din căldura ei.

Poate veţi spune că nu s-a hcut destulă propagandă sau că publicul nu şi-a dat seama de impor
tanţa ei. Nu. Propagandă s-a făcut cu mult elan dezinteresat de către ziarele din Capitală şi, mai ales, 
de unele din oraşul nostru. Cu toate acestea, la serbări, ziariştii constănţeni au fost daţi uitării, nu li s-au 
trimis nici banalele invitaţii aşa cum se obişnuieşte şi, în plus, au fost opriţi cu gesturi brutale, atunci când 
vroiau să-şi exercite meseria.

Dar aceste lucruri interesează puţin comitetul Ligii care a avut doar grija să încaseze câte doi poli 
de căciulă de român, ca-n schimb să-i lase să privească într-un soare arzător la giumbuşlucurile de bâlci 
eschibate chiar în prezenţa Familiei Regale.

Dar pentru că veni vorba de comitet, ne întrebăm din cine e format şi, mai ales, cine a încasat 
bănetul care s-a strâns cu ocazia eschibiţiei de prost gust? Un răspuns imediat trebuie dat pentru 
lămurirea opiniei publice. Aşteptăm lămuririle, mai ales că în fruntea acestei serbări se află inspectorul 
Marinei, domnul amiral Scodrea.

Ziua Marinei ar fi trebuit să rămână ca un simbol pentru românism, dat fiind importanţa ei pentru 
întreg neamul şi nu o parodie a ei.

Aşa cum s-a desfăşurat, programul acestei serbări a adus la parodierea zilei festinului mării, ce 
trebuia să rămână cu o amintire plăcută şi senină, dar mai ales să-şj dea seama de irnportanţa unei flote 
de război, pe care n-o avem: e formată numai din două vase „MĂRĂŞTI" şi „MĂRĂŞEŞTI". După cum 
au afirmat-o însăşi marinari încercaţi, nimic nu s-a făcut pentru a demonstra utilitatea ei. Dar absolut 
nimic. Nu se ajunge la înfăptuiri cu scamatoriile de prost gust ale comitetului.

A.SJi. Principesa Ileana 
• Colecţia Muzeului Marinei Române

66. Dacia, An XV, Nr.173, august 1928, p.1.
67. Este vorba despre Balena Mării Negre, Lebăda care face ouă. Flota Iul Ramolitus, Zâna Mării etc. Vezi Dobrogea Jună, Anul XXIV, 
nr, 175, vineri, 17 august 1928, p.1.
68. in faţa debarcaderului a fost amenajat un bufet de către bodega Bragadiru a domnului Chiţu din str. Carol. Vezi Dobrogea Jună, Anul 
XXIV, nr. 175, vineri, 17 august 1928, p. 1.
69. A.M.R., fond C.M.M., Istoricul bricului „MIRCEA", f. 249.
70. Revista Marinei, An III, Nr. 3, iulie-septembrie 1928, p. 109-111.
71. Dobrogea Jună, Anul XXIV, nr. 175, vineri, 17 august 1928, p. 1.
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Nu cu cei câţiva bani ai spectatorilor se poate cumpăra o Hotă, ci mai mult prin infiltrarea ideii, cum 
spunea confratele Pamfil Şeicaru în „Curentul", presupunând că s-au încasat câteva milioane (vrem să ştim 
şi noi câte anume). Un vas de război costă 50-60, ori mai mult şi statului îi rămâne această sarcină.

Să ia aminte comitetul constănfean al Ligii. Nu prin balul de la Cazinou, unde era primită numai 
aşa-zisa lume bună, înţolită la surtuci negre. Să-şi fi dat seama că şi prostimea are dreptul -mai mult ca 
oricare- să i se dea o adevărată serbare nautică unde să i se demonstreze eficacitatea unei flote navale. 
Sunt ei umili, dar îs „proşti şi mulţi" şi altădată onoratul comitet n-o să-i mai prindă la panorama gâfâită 
din port la anul şi în vecii vecilor, cu toate balurile de la Cazinou, date numai pentru cei cu straie cernite 
şi împodobite cu şnururi de ciocli.

Aşa cum a fost organizată. Ziua Marinei la Constanţa a ajuns la un faliment fraudulos. Fraudulos, 
deoarece a încasat o mulţime de parale, fără să dea poporului o serbare de propagandă marinărească, 
demnă şi prietenoasă, pentru a-şi ajunge ţelul dorit.

Ziua Marinei a fost discreditată.12
în acelaşi ziar constănţean, sub titlul „Hidroavioanele”, a apărut şi o interpelare la adresa ministrului de 

Război: Din programul serbărilor marine de mâine, reţinem faptul că între altele, va avea loc botezul unor 
hidroavioane, naş fiind Regele Mihai. Faptul vine să răscolească amintiri trecute, şi anume a datei de 15 
august 1925, când se inaugura primul zbor al hidroavionului „GETTA", construit aici la Constanta de 
industria noastră românească, cu meşteri din ţară şi sacrificii băneşti şi patriotice demne de toată lauda 
pentru iniţiatorii în frunte cu domnul George Georgescu, fost preşedinte la Camerei de Comerţ. 
Experimentările hidroavionului „GETTA", supus la grele şi diverse eforturi, au dat rezultate mai mult decât 
satisfăcătoare, aparatul păstrându-şi calităţile de zbor în orice situaţie, fie chiar stând sub cerul liber în 
ploaie şi vânt luni de zile. începutul de industrie românească a fost însă pe de-a-ntregul boicotat. Cu toate 
acestea, deşi fabrica S.T.C. din Constanţa şi-a executat construcţia celor trei aparate „GETTA", din care 
unul a fost expus la expoziţia internaţională de aviaţie din Fraga, iar altul la expoziţia românească din 
Bucureşti şi deşi aparatul prototip „GETTA" a fost preluat de minister încă din iulie 1927, după ce între
prinderea a predat aceluiaşi minister şi aparatele comandate, totuşi consecinţele au fost funeste iniţiato
rilor. Societatea nelichidată nici astăzi de drepturile ei rezultate din predarea furniturii menţionate, îşi 
vede atelierele închise şi ruina financiară a tuturor colaboratorilor.

Se vor boteza în schimb hidroavioanele aduse din străinătate, pentru a se nimici total orice început 
de industrie românească.

Vom reveni însă asupra acestei chestiuni de-o importanţă capitală pentru industria românească.1

Dislnif’ăloi nl ..MARĂŞ'H" k, Ziua Marinei I92R 
© Coleilia Muzeal ai Marinei Române

72. Dacia, Anul XV, nr. 181, duminică, 26 august 1928, p. 1.
73. Ibidem, nr. 172, miercuri, 15 august 1928, p. 1.
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în preajma Zilei Marinei 1929, la Constanţa pregătirile simt în toi. Bricul „MIRCEA” se piturează şi se 
curăţă în vederea serbării de la 15 august când urmează să sosească la bordul navei Familia Regală.

în dimineaţa zilei de 14 august, nava este dusă de remorcherul portului la locul destinat să rie ocupat în 
timpul serbării, la dana 7.

A doua zi are loc serbarea. în dimineaţa zilei, la 08.00, se ridică marele pavoaz la toate navele din port, 
salutat cu 21 lovituri de tun trase de distrugătorul „MĂRĂŞTI”.

La 09.00 soseşte la bord amiralul Pantazi, iar la 09.30 sunt întâmpinaţi la schelă amiralul Vasile 
Scodrea, ministrul de Război, generalul Cihoski şi generalul Vlădescu.

Pe cheu sosesc compania de onoare, muzica Marinei şi ofiţerii de marină care iau loc de-a lungul schelei.
La 10.10 sosesc la bord M.S. Regele, M.S. Regina Maria, A.S.R. Principele Nicolae, A.S.R. Domniţa 

Ileana, Prinţesa de Grecia Irene şi Prinţul de Grecia şi Danemarca Cristophe, cu aghiotanţii regali.
în sunetele Imnului Regal se dă raportul de comandantul navei şi apoi se începe serviciul divin pentru 

marinarii căzuţi în războiul pentru întregirea neamului.
Amiralul Pantazi ţine un discurs şi apoi întreaga Familie Regală ia loc la comandă, pentru a urmări des

făşurarea serbării.
Urmează serbarea care constă în botezul cuierelor „ISBÂNDA”, naşă M.S. Regina Maria şi „ISCOA

DA”, naşă A.S.R. Principesa Elena, cursele de balenieră, concursul de înot pe distanţă, ştafeta nautică şi con
cursul de sărituri. La concursul de sărituri au asistat pe ponton şi A.S.R. Principele Nicolae şi Domniţa Ileana.

La sfârşitul serbării, M.S. Regina a împărţit premii câştigătorilor. La sărituri, cupa a fost câştigată de 
„MIRCEA”. La 12.45 Familia Regală părăseşte bordul.

La 15.40 sosesc la bord amiralii Scodrea, Pantazi, ministrul de Război şi generalul Vlădescu. La 16.10 
soseşte Familia Regală. La 16.30, M.S. Regele, A.S.R. Principesa Elena, A.S.R. Principesa Ueana se ambar- 
că pe „ISPRAVA” şi se plimbă prin port până la 17.45.

Se desfăşoară serbarea partea de după masă, care constă din curse de bărci militare, curse de lotci etc, 
concursuri de înot fond şi viteză domni şi doamne, concursuri de sărituri domni şi doamne şi diferite jocuri 
marinăreşti.

LA 19.15, M.S. Regina Maria împarte premiile la câştigători iar la 19.25 Familia Regală părăseşte bordul.
La 19.35 părăsesc bordul amiralii Scodrea şi Pantazi.
Seara, la 22.15, vine la bord ministrul de Război cu domnişoara şi şeful de cabinet, care face o plimbare 

cu baleniera până la 22.50.
Nava este pavoazată cu marele pavoaz electric ca şi celelalte nave. Portul este străbătut în toate direcţiile 

de bărci ornate cu lampioane colorate luminate şi prevăzute cu coruri sau mandolinişti şi chitarişti.
Serbarea s-a terminat la 00.30.
Serbările Marinei organizate 15 august 1930 au fost mult reduse; totuşi au asistat M. S. Regele şi A.S.R. 

Principele Nicolae.
Dimineaţa, sosirea M. S. Regelui, la ora 10.00. Te-Deum la bordul N.M.S. „MĂRĂŞTI”, apoi M.S. 

Regele şi suita trec pe bricul „MIRCEA”.74

t ââ
A.S.R. Principele Nicolae (slâiif;a) .şi M.S. Reşcele Caro! al ll-lea (cenini) la Ziua Marinei 1931). 

© Colecţia Miizeiiliil Martine! Române

74. Vezi şi Istoricul bricului „MIRCEA", f. 261.
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Programul se compune din regate bărci şi baleniere şi curse de înot. Se clasifică primii: N.M.S. 
„MĂRĂŞTI” la baleniere şi la înot, la care ia definitiv cupa; bricul „MIRCEA” la bărci.

La ora 13.00, dejun la N.M.S. „MĂRĂŞTI”, iar la ora 16.00, M.S. Regele cu suita iese în naare cu dis
trugătoarele pentru trageri de artilerie şi lansări de torpile. Cu această ocazie, are loc şi o temă tactică cu toate

navele Diviziei. M.S. Regele mulţumeşte 
pentru reuşita acestor exerciţii.

La ora 20.00, întoarcerea în port. 
între timp, vaporul S.M.R. 

„PRINCIPESA MARIA” iese în mare cu 
excursionişti. M.S. Regele ia masa de seară 
la bordul „ROMÂNIEI”, iar la ora 23.00 
părăseşte oraşul. Seara, are loc la Cercul 
Militar un bal pentru strângere de fonduri, 
organizat de Liga Navală.75

La 15 august 1931 s-a serbat ca şi în 
anii precedenţi patronul Marinei, dându-i-se 
un fast deosebit deoarece cu această ocazie 
s-a făcut şi botezul N.M.S. „CONS
TANŢA”.

La sărbătoarea marinărească au parti
cipat M.S. Regele, M.S. Regina Marioara a Iugoslaviei, Marele Voievod Mihai, A.S.R. Principele Nicolae, 
precum şi miniştrii Argetoianu, Ghica, Vâlcovici, generalul Partenie, secretar general al Ministerului Armatei 
şi căpeteniile Marinei, viceamiralul Vasile Scodrea şi contraamiralul loan Bălănescu.

După serviciul religios pentru pomenirea eroilor marinari morţi în război, a fost scufundată în mare o 
coroană de fiori şi o jerbă.

După ceremonia religioasă, viceamiralul Vasile Scodrea a dat citire actului de botez, semnat de mem
brii Familiei Regale prezenţi la ceremonie:

Ziua Marinei 1930
© Colecţia Muzeului Marinei Române

CAROL AL II LEA,

Prin grafia lui Dumnezeu şi voinţa naţională Rege al României, în a cincisprezecea zi a lunii augusf 
a anului mântuirii 1931 şi al cincilea an al Domniei Mele, s-a săvârşit în portul Constanţa binecuvânfarea 
navei bază pe care am bofezat-o eu însumi, dându-i numele de:

CONSTANŢA
Pentru a întări credinţa că portul Constanţa a purtat noroc primelor noastre începuturi marinăreşti 

şi că el, prin adăpostul şi instalaţiunile sale tehnice, a înlesnit dezvoltarea unităţilor de Mare.
încredinţez această navă marinarilor mei pentru a apăra interesele maritime ale ţării şi a purta 

pavilionul românesc în ţările cele mai înde-.......
părtate.

/ss/Carol 
/ss/Mihai

/ss/Maria
/ss/Nicolae

Constanta

După aceasta, dl. amiral Bălănescu, 
comandantul Diviziei de Mare, a ţinut urmă
toarea cuvântare:

Astăzi, în toată ţara, se sărbătoreşte 
Ziua Marinei, Ziua Mării. Această zi tre- • ,
buie să fie o clipă de adevărată conştiinţă 
naţională; în toate inimile româneşti se ş|| 
simte o vibrare sfântă, o chemare supe
rioară pentru Marea noastră, pentru 
Marina românească.

Divizia de Mare mai serbează azi

Vapsrul >Romănla<

4"

> '''..... .

r'X'Q.

pe patroana Marinei, Sfânta Maria. Ea este simbolul sfânt care oţeleşte sufletele marinarilor îi ocroteşte 
şi-i apără in clipele grele ale vieţii pe mare, în mijlocul bătăliilor si furtunilor

Această legătură mistică dintre suflet şi credinţă a fost totdeauna izvorul şi temeiul tuturor biru
inţelor neamului.

75. R.I.D.M., f. 368.
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Astăzi se împlinesc 15 ani din ziua când oştirea noastră de uscat, de aer şi de apă a pornit vije
lioasă pe toate fronturile pentru izbânda Neamului Românesc. N-a cunoscut istoria omenirii un război 
mai crâncen şi istovitor, n-a fost zguduire mai violentă, uragan năprasnic care a vânturat apele întregu
lui glob şi a răscolit întreg pământul, jertfind şi topind în focul luptelor pentru triumful dreptului milioane 
de vieţi omeneşti.

Acest război al unirii neamului, încheiat cu izbânda oştirii româneşti, a dat României hotarele de 
azi şi a mărit litoralul Mării româneşti de la Ecrene-Balcic până la vechea cetate maritimă a marelui 
Ştefan, Cetatea Albă.

Când astăzi ne bucurăm de toate roadele marelui război în care România a jertfit tot ce a avut mai 
scump ca suflet şi energie, să evocăm cu profundă pietate şi neţărmurită recunoştinţă pe toţi eroii mării 
care şi-au aflat mormântul în apele Dunării şi ale mării pentru întregirea neamului, spre a exprima cât 
mai simbolic admiraţia şi profunda noastră gratitudine.

Pentru faptele lor strălucite de arme, vom cufunda în apele albastre ale mării o ancoră de Hori, 
întovărăşind cu cele mai pioase gânduri şi cu simţirea cea mai curată, înălţăm rugi fierbinţi către 
Dumnezeu pentru eterna lor pomenire. SuHetele eroilor războiului unirii sunt pentru noi icoane vii care 
la porunca Reaelui Ferdinand I au dat cea mai puternică pildă de conştiinţă trează a datoriei, cel mai 
înalt simţ al iubirii de patrie, cea mai deplină jertfire a bunurilor vieţii şi ale familiei pentru chemarea 
sfântă a dreptăţii noastre istorice.

De la această zi de pomenire marinărească suntem datori să evocăm toate sufletele de mari con
ducători ai Marinei, care s-au stins în războiul pentru neatârnare, iar unii mai târziu şi-au sleit forţele 
pentru idealul Marinei, pregătind unităţile de Dunăre şi Mare. In galeria marilor figuri trebuie să ocupe 
loc de cinste amiralii Dumitrescu Maican, Murgescu, Urseanu, Koslinski şi alţii.

Cei de ieri şi de azi din fruntea Marinei au un singur gând: crearea şi dezvoltarea puternică a Hotei 
noastre de Dunăre şi Mare şi înzestrarea ei cu toate mijloacele moderne de luptă. Ea este singura 
chezăşie a siguranţei hotarelor noastre maritime şi singura protecţie a marinei noastre comerciale.

Majestate,
Intr-o cuvântare ţinută la o zi solemnă aţi spus că cele trei puteri suHeteşti pe care trebuie clădită 

Marina noastră sunt: draqostea, credinţa şi iubirea de mare. Aceste mari idei, chiar din ziua în care au 
fost rostite sunt săpate adânc în suHetele noastre. De aceea, privim cu bucurie şi salutăm pe Majestatea 
Voastră şi pe A.S.R. Principele Nicolae, inspector general al Marinei, pentru îndrumarea intensă a 
navelor de luptă şi de şcoală în navigaţia de larg.

în continuare, amiralul Scodrea, comandantul Marinei, a arătat scopul pentru care a fost construită nava. 
Regina Iugoslaviei a declanşat butonul electric care a deşurubat sticla de şampanie, lovind-o de babordul 
navei.

Municipiul Constanţa a oferit navei un frumos vas de bronz76 pentru că aceasta purta numele primului 
nostru port maritim.

Participanţii au luat dejunul la bordul navei-bază „CONSTANŢA”.
După botez, au avut loc regatele de bărci militare.77
La 15 august 1932, după o veche şi înrădăcinată datină. Marina şi-a serbat patroana sa. Sfânta Maria. 

în fiecare an. Liga Navală Română pregăteşte şi dă mari serbări într-un entuziasm general. în această zi, 
echipajele navelor se măsoară între ele, verificându-şi gradul de instrucţie şi de pregătire al lor.

Majestatea Sa Regele Carol al ll-lea, chiar de la urcarea sa pe tron, manifestă o atenţie deosebită 
pentru Marină, venind la Constanţa şi luând parte în fiecare an la acest serbări.

în ziua de 15 august, la 09.20, M.S. Regele Carol al ll-lea, însoţit de Marele Voievod de Alba lulia, a 
sosit la nava-bază „CONSTANŢA”, unde au fo-st întâmpinaţi de primul ministru Vaida Voievod, ministrul 
Apărării Naţionale, generalul Samsonovici, ministrul Instrucţiei Gh. Guşti, ministrul Comunicaţiilor Eduard 
Mirto, inspectorul general al Armatei şi al Marinei, generalul Olteanu, contraamiralul loan Bălănescu, coman
dantul Diviziei de Mare.

Programul se desfăşoară în după amiaza zilei, spre marea satisfacţie a înaltelor personagii, vădit impre
sionate.™

La 15 august 1932, în vederea sărbătorii de Sfânta Maria, unităţile de nave ale Marinei Regale au săr
bătorit la Constanta şi Galaţi Ziua Marinei. M.S. Regele, ca în toţi anii, a binevoit a lua parte alături de mari
narii săi la sărbătorirea acestei zile la Constanţa.

în preziua acestei sărbători, toate căpeteniile Marinei vin la Constanţa pentru a întâmpina Familia 
Regală şi a participa la desfăşurarea programului festiv.

76. Vasul japonez de bronz a fost cumpărat de la Expoziţia de artă „Pascu". Mobile şi Obiecte de artă, proprietari Caroi H. Kamiei & 
Joseph Wechsier din Bucureşti, str. Sf. Vineri nr. 15.Vezi D.J.A.N. Constanta, fond Primăria Constanta, dosar nr. 16/1931, p. 139.
77. R.I.D.M., f. 383-386. Pe 16 august, în port au ioc serbările nautice organizate de Liga Navală Română.
78. R.I.D.M.. f. 414.
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Pe N.M.S. „CONSTANŢA” s-a efec
tuat un serviciu divin, după care s-a descu
iat programul stabUit.

După amiază, M.S. Regele s-a 
deplasat la Agigea pentru a rezolva la faţa 
locului problema litigioasă a terenului nece
sar unei baterii a Marinei Regale.

Prin Ordinul de zi nr. 45 din 14 
august 1932, cu ocazia patronului Marinei, 
inspectorul general al Marinei a dispus 
ridicarea tuturor pedepselor disciplinare 
aplicate ofiţerilor, maiştrilor şi gradelor 
inferioare.79

La 15 august 1933, toate navele 
formează un careu la 2 Mm est de farul 
mare; în mijlocul careului stă N.M.S. 

„CONSTANŢA”, la bordul căreia se află M.S.Regele Carol al Il-lea, cu întreaga suită.
După ce se dau semnalele prevăzute de regulament, se începe oficierea serviciului divin, la bordul 

N.M.S. „CONSTANŢA”, apoi intră în port pentru serbările nautice, care au loc în după-amiaza aceeaşi zile.80
Cu prilejul acestor serbări au fost botezate patru mari vapoare mixte „ALBA lULIA”, „ARDEAL”, 

„PF.T .RŞ” şi „SUCEAVA”. Serviciul divin s-a făcut pe „SUCEAVA”, singurul vapor care se găsea în port, 
celelalte fiind sfinţite prin radio.

Noi

9BS -ConsbJin^
VWcredcleSerbanie risubcc

prin grafia lui Dumnezeu şi voinţa naţională

Carol II
Rege la României

Astăzi, 15 august 1933, în al şaptelea an al Domniei Mele,
S-a sărbătorit în portul Constanta botezul navelor Serviciului Maritim Român 

„ARDEAL"^ „ALBA lUUA", „PELEŞ" şi „SUCEAVA"
Serviciul divin s-a oficiat la bordul navei „SUCEAVA", implorându-se binecuvântarea Cerului 

pentru celelalte nave, care în această zi se găsesc în călătorii, transportând bogăţiile noastre spre ţări 
străine.

Vremuri vitregi au făcut ca Marina noastră comercială să nu poată ajunge la dezvoltarea ce i se 
cuvine şi să nu poată fi adusă pe calea ce i s-a deschis, când Iubitul şi Neuitatul Meu Unchi Carol I a 
hotărât înfiinţarea ei.

Dar timpul oprit atâţia ani în loc pentru această instituţie de bogăţie şi mândrie naţională a trebuit 
să-şi urmeze cursul.

Aceasta a fost dorinţa Mea, a colaboratorilor Mei şi a întregului popor român.
Dotarea Serviciului nostru Maritim cu aceste patru frumoase unităţi este un pas mai departe pe 

calea de progres pe care trebuie îndrumată Marina noastră naţională şi tricolorurile ce flutură la pupa 
lor trebuie să umple de mulţumire inima oricui bun român.

Fie ca aceste nave să poarte cu fală stema ţării noastre şi să ducă mai departe, cât mai departe, 
în mări străine, produsele româneşti.

Pentru a dovedi atenţiunea şi dragostea ce port Marinei noastre comerciale, am ţinut să fiu de faţă, 
însumi, la această solemnitate, martorii fiind primul ministru, ministrul Lucrărilor Publice şi al 
Comunicaţiilor, ministrul Finanţelor, ministrul Sănătăţii şi Ocrotirilor Sociale, ministrul Apărării 
Naţionale, preşedintele şi consiliul de administraţie al P.C.A., directorul Serviciului Maritim Român şi 
ceilalţi directori ai regiei P.C.A., diferite autorităţi civile şi militare şi numeroasă mulţime a scumpului Meu 
popor.

Carol R.

Serviciul religios a fost oficial de P.S. Episcop al Tomisului şi Dârslorului."1
Aceste vapoare de marfă şi pasageri fac legătura cu Orientul Apropiat- Turcia, Grecia, Siria, Egipt - şi 

cu Occidentul - Napoli, Marsilia, Barcelona, Alger. Ele au vindecai din rănile „vremurilor vitregi” ale

79. A.M.R., fond C.M.M., dosar nr. 431, p. 283.
80. R.I.D.M., p. 426.
81. Liga Navală Regală Romănă, Cuvinte Regale pentru Marină, Publicaţiunea a 30-a a L.N.R.R., Bucureşti. 1940, p 13-14
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Serviciului Maritim, în floare de la întemeiere, 1895, până după război, când, îmbătrânit şi uitat, abia mai putea 
trăi. Actul de botez e limpede.

în cuvântarea pe care Majestatea Sa a binevoit să o rostească, s-a definit Ziua Marinei, „zi de sărbătoare 
şi reculegere”. Majestatea Sa dăruind 100.000 lei din caseta particulară pentru nava-bază „CONSTANŢA”, 
devenită vremelnic navă-şcoală, a arătat grija pentru formarea personalului, prin călătorii.

Cu acest prilej, Majestatea Sa a ridicat problema bazei navale, „fără care marina nu poate trăi”- pro
blemă care s-a rezolvat în 1938 şi nevoia unei nave-şcoală, pe care din 1939 o are marina, ca rezultat al cuvin
telor de la finele cuvântării: „Marinarii pot privi cu încredere desăvârşită viitorul...voi veghea şi voi apăra 
totdeauna interesele lor şi ale marinei”.82

Răspunzând contraamiralului loan Bălănescu, M.S. Regele a subliniat:

Domnule contraamiral,

Cred că este aproape inutil de a vă 
reînnoi, în această zi de mare sărbătoare 
pentru fără şi de deosebită sărbătoare şi 
reculegere pentru Marina Regală 
Română, dragostea ce o port acestui ele
ment al apărării naţionale.

Din convingere şi, mai ales, dintr-o 
dragoste care Mă leagă de marina Mea, 
prin faptul că am avut norocul de a sta în 
capul ei câţiva ani de zile, sunt îndemnat 
în orice clipă să am o deosebită grijă 
pentru ea.
I A I I

In dezvoltarea marinei noastre, 
există, pe de o parte, o chestiune finan
ciară, pe care nici unul dintre noi nu se poate considera cu desăvârşire stăpân, iar pe de altă parte există 
chestiunea pregătirii personalului, atât din punct de vedere tehnic şi tactic, cât mai cu seamă din punct 
de vedere al spiritului marinăresc.

De aceea am crezut de a Mea datorie să vă remit această sumă,“3 spre a permite navei-bază trans
formarea -poate definitivă- în navă-şcoală, ca să poată duce tânăra noastră generaţie de marinari pe 
valurile Mării Negre şi ale Mediteranei.

Căci, parafrazând vechea zicală franceză: „Ciest en forgeant quion devient forgeron", putem 
spune că numai navigând poţi să devii marinar. Rezultatele celor câteva călătorii care s-au făcut în anul 
din urmă au fost pentru Mine dovada cea mai evidentă că în echipajul român există acel spirit şi acea 
dragoste, fără de care nici o marină nu poate exista.

Pot să asigur astăzi marina Mea că-i port de grijă şi că, de îndată ce vor fi posibilităţi, se va face 
încă un efort, care va avea două obiective. In primul rând, este vorba de acea faimoasă chestiune care 
trenează de câţiva ani de zile şi pe care sunt convins că guvernul Meu îşi va da toată silinţa să o reia şi 
să o ducă la bun sfârşit: chestiunea bazei navale, bază fără de care marina noastră nu poate să trăiască.

A doua problemă, mai grea, este sporirea numărului unităţilor, încât, chiar dacă astăzi sunt greutăţi, 
chiar dacă astăzi posibilitatea de a-şi îndeplini misiunea din timp de pace, adică pregătirea de război, 
este redusă la cea mai simplă expresie, nădăjduiesc că iubiţii Mei marinari pot privi cu încredere 
desăvârşită viitorul. Eu îi asigur că voi veghea şi voi apăra întotdeauna interesele lor şi ale marinei noas
tre. Cu acest gând, ridic paharul, rugându-vă să strigaţi împreună cu Mine: Să trăiască marina noastrăT

„Serbarea patronului Marinei-se arată în Darea de .seamă a Ui>ii Navale Române- a fost şi în anul 1934 
un prilej de manifestare a dragostei întregului popor pentru marină. Rezultatul chetei s-a arătat de ce nu a fost 
aşteptat, totuşi n-a fost comună să nu-şi fi dat obolul. Pentru aceasta datori suntem a mulţumi Prea Sfintei 
Patriarhii, Ministerelor de Instrucţie, de Interne, Apărării Naţionale pentru circularele date, Mini.sterului 
Sănătăţii pentru aprobarea excepţională de a cheta, tuturor comandanţilor de garnizoane, prefecturilor, pre- 
loratelor şi primăriilor pentru inimosul concurs dat.’”'"

La Constanţa - centrul activităţii noastre maritime, sediul S.M.R., al Comandamentului Marinei 
Militare, al celei mai înfloritoare secţii L.N.R., al celor mai multe echipaje cercetăşeşti, al Yacht Clubului 
Regal Român şi al atâtor asociaţii marinăreşti - Ziua Marinei a fost onorată în 1934 cu prezenţa de M.S. Regele

82. Liga Navală Regală Română, Cuvinte Regale pentni Marină, Publicaţiunea a 30-a a L.N.R.R., Bucureşti, 1940, p. 9.
83. M.S. Regele a dăruit suma de 100.000 lei.
84. Cuvântările Regelui Caro! II. 1930-1940, Fundaţia pentru Literatură şi Artă „Regele Carol II”, Bucureşti, 1940, p. 256-258.
85. Marea Noastră, Anul IV, nr. 2-3/1935, p. 36. Darea de seamă asupra activităţii Ligii Navale Române pe anul 1934. Cu prilejul Zilei Marinei 
s-au ştrâns prin chete 107.000 lei, datorită obţinerii tardive a aprobării, aceştea fiind oprite printr-o decizie a Conşiliului de Miniştri.
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Carol n. Marele Voievod Mihai, A.S.R. Principele Nicolae, domnii prim ministru Gheorghe Tătărescu, 
miniştri Vasile Sasu, dr. Anghelescu, dr. Costinescu, I. Nistor, general Angelescu, Radu Irimescu, amirali (r) 
Niculescu Rizea, Gracoski, Pantazi, Spiropol şi alte personalităţi marcante.

,Jn revărsatul zorilor, bateriile Şcolii Navale au tras obişnuitele salve de tun. In dreptul Pavilionului 
Regal, la dana zero era acostată nava-bază „CONSTANŢA” a Marinei de Război.

[...] La orele 9 fără un sfert, trenul 
regal a intrat în port. Din el a descins 
Suveranul însoţit de Marele Voievod Mihai 
şi dl. mareşal Ilasievici. După ce muzica 
Marinei şi garda de onoare au prezentat 
onorul. Regele a îmbrăţişat călduros pe
principele Nicolae, care sosise m mtam- 
pinarea Suveranului. Suveranul s-a întreţinut 
apoi cu dl. prim ministru Tătărescu şi cu 
ceilalţi membri ai guvernului.

După aceea, dl. Horia Grigorescu, pri
marul municipiului i-a prezentat tradiţionala 
pâine cu sare, urându-i bun venit. Regele a 
răspuns mulţumind, după care a primit 
raportul garnizoanei de la dl. general Stan 
Popescu. După aceasta, asistenţa a luat loc 

pe nava-bază „CONSTANŢA”, care ieşind din port, a ancorat în largul mării, în careul format de unităţile 
noastre navale.

Sosirea navei regale a fost salutată cu 21 lovituri de tun, trase de pe distrugătorul „REGELE FERDI- 
NAND”. Pe puntea navei de la pupa s-a făcut un careu în mijlocul căruia au luat loc oaspeţii regali înconju
raţi de oficialitate şi invitaţi.

Serbarea s-a deschis prin intonarea imnului regal de către corul Şcolii Navale.
Clerul eparhial, în frunte cu episcopul Gherontie, a oficiat un serviciu religios după care episcopul a 

pomenit numele eroilor Marinei.
S-au aruncat apoi în mare trei ancore de flori, una a Marinei Militare, alta a Ligii Navale şi alta a 

Serviciului Maritim.”86
Cu acest prilej, amiralul loan Bălănescu, comandantul Marinei Regale Române a spus;
Chemările adânc simţite şi exprimate câţiva ani în şir pentru 

a trezi în inimile româneşti dragostea de mare au avut răsunet şi 
au dat roade.

Ca niciodată, românimea din toate unghiurile ţării a venit cu 
însufleţire să vadă marea, să vadă portul Constanţa, să vadă 
navele Marinei Regale.

Ziua Marinei cheamă şi de astă dată poporul român să-şi 
arunce privirile spre mare, spre această putere istorică a lumii care 
înalţă şi civilizează, neamurile, putere izvorâtă din preţuirea 
foloaselor şi frumuseţilor mării.

Intr-un cadru de neasemănată sărbătoare, în clocotire de 
valuri, în salve de tunuri, în decorul undelor albastre împodobite cu 
flamuri şi stindarde, ofiţerii şi echipajele Marinei Regale aduc 
Majestăţii Voastre salutul lor ostăşesc plin de bucurie, dragoste şi 
recunoştinţă.

In solemna pace a mării, în tăcerea care întovărăşeşte 
clipele mari ale vieţii, scufundărh astăzi o ancoră de flori în abisul 
valurilor, ca un simbol de simţire şi meritată recunoştinţă pentru 
eroii marinari care şi-au împlinit cu curaj şi abnegaţie marea dato
rie a războiului pentru reîntregirea neamului.

Slăvită să le fie memoria iar faptele lor de arme pilde de 
vitejie să rămână în veacuri. ___________ _

Marina Regală activează pe două linii de apărare a hotarelor ţării, pe Dunăre şi mare.
Pe Dunăre ne-am apărat drepturile istorice şi am cooperat cu armata în operaţiunile războiului 

Unirii, de-a lungul fluviului până la mare. Forţele noastre de Dunăre trebuie să fie în măsură de a împli
ni şi în viitor misiunile grele de cooperare cu flancul armatelor sprijinite pe fluviu.

86. Marina, Anul I, nr. 2, septembrie 1934, p. 5.
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La mare, forţele noastre rapide, completate cu ajutorul hidroaviaţiei şi a unei organizări judicioase 
a apărării de coastă, sunt menite să aibă un rol important în apărarea litoralului maritim şi a gurilor 
Dunării.

Ne lipseşte o armă necontestat de preţioasă în sistemul nostru de apărare, care să completeze ciclul 
armelor clasice şi anume: submarinul. Ne mai lipseşte o bază navală maritimă bine organizată.

Ţin să asigur pe Majestatea Voastră că suntem adânc pătrunşi de misiunile grele ce ne sunt 
încredinţate şi că piedicile materiale ce întâlnim în insuficienţele bugetare nu slăbesc silinţele şi puterile 
noastre încordate, concentrate într-un singur gând, de a fi gata să ne jertfim în orice moment pentru ţară, 
la porunca Majestăţii Voastre.

Cu aceste gânduri, cu aceste simţiri. Marina Regală Română aduce, prin graiul meu, Majestăţii 
Voastre cele mai devotate şi respectuoase omagii de recunoştinţă şi mulţumire pentru marea onoare ce 
ne-aţi acordat de a patrona cu înalta prezenţă serbarea de astăzi a patronului Marinei.

Urez ca sub Domnia Majestăţii Voastre să se desăvârşească renaşterea Marinei Regale.
Să trăiţi. Maiestate!
Să trăiască întreaga Familie RegalăT

Majestatea Sa Regele a răspuns:

Domnule amiral.
Iubiţi camarazi ai Marinei,

Mulţumindu-vă pentru frumoasele cuvinte ce aţi rostit în numele marinei Mele, sunt fericit de a 
putea profita de această ocazie spre a înnoi asigurarea întregii Mele solicitudini şi dragoste pentru acest 
element al apărării naţionale, atât de necesar ţării.

Timpurile sunt, incontestabil, grele şi ştiu că ele cer din partea marinarilor eforturi mari -aş putea 
zice chiar uneori iraţionale- faţă de mijloacele care li se pun la dispoziţie.

Cu toate acestea sunt convins că în această marină se va perpetua acel vechi spirit „MIRCEA", de 
care am vorbit altădată, spirit fără de care marina noastră nu poate exista- acest spirit al marinei, care 
este o dragoste de larg şi totodată un spirit de necurmată disciplină, spirit de înfăptuire exactă a celei 
mai mici manevre.

Alături de voi în orice clipă, pentru întărirea şi perfecţionarea marinei noastre, fac cel mai cald 
apel acelora care au astăzi răspunderea în ţară, ca din mijloacele ce se qăsesc să pună la dispoziţie 
necesarul pentru ca marina noastră să înceapă să se dezvofte aşa cum trebuie.

Dar, punându-vă la dispoziţie aceste mijloace, trebuie ca marinarii să fie conştienţi că ele trebu
iesc folosite până la maximum de eforturi şi randament.

Ţara face ce poate, voi trebuie să faceţi restul.
Spiritul cel vechi să trăiască din nou, să se ridice şi să înflorească!
Cu acest gând ridic paharul Meu pentru întărirea şi propăşirea iubitei Mele marine.

Discursul domnului Gheorghe Tătărescu, preşedintele Consiliului de Miniştri, la banchetul dat seara de
P.C.A.:

Sire,

Sărbătoarea Marinei este, în fiecare an, prilej de afirmare a unei nădejdi, afirmarea unei credinţe: 
destinele neamului nostru sunt legate de destinele dezvoltării noastre pe coasta mării. Ne vom putea 
împlini misiunea în acest colţ de pământ atâta timp cât ne vom întări pe această margine mişcătoare, 
care nu e hotar de despărţire, ci care ne leagă de toate ţărmurile mari ale lumii.

Acest comandament stăpâneşte astăzi toate sufletele şi de aceea nu este sărbătoare care să fie mai 
înălţătoare decât această zi a Marinei.

Pentru toată suflarea românească, Marina noastră a rămas şcoala cea mare de energie în care se 
oţetesc sufletele şi în care simţul de disciplină, de solidaritate şi imbold înălţător pentru jertfă se aşează 
în chip firesc la temelia vieţii.

Dătătoare de mare nădejde a fost pentru noi ziua aceasta în care am găsit străjerii coastelor noas
tre la postul de veghe, gata să-şi împlinească datoria.

Dar sărbătoarea aceasta este şi prilej pentru exprimarea unei nădejdi: prin jertfele ţării să se 
întărească şi să se dezvolte forţele Marinei Militare şi posibilităţile de expansiune şi de radiere ale 
marinei comerciale.

87. Marea Noastră, An III, nr. 9, septembrie 1934, p. 191.
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Nădejdea aceasta a izbucnit şi azi; ea a fost materializată prin apelul făcut de Ma/estateo VcMstră; 
apelul acesta - care pentru mine şi întreg guvernul este poruncă - va fi au^'^ f porunca va fi împlinită.

Nicăieri decât aici şi cu acest prilej eu nu pot întări mai bine hotărârea guvernului de a cere ţării 
jertfe noi pentru dezvoltarea marinelor noastre, astfel încât ele să poată să-şi împlinească misiunea în 
acţiunea de propăşire a statului şi pentru ca pavilionul nostru să poată străbate cât mai departe cărările 
mării, purtând pe toate ţărmurile prestigiul şi tăria ţării.

Să trăiţi. Sire!
Să trăiască Măria Sa Mibai, Marele Voievod de Alba lulia!
Să trăiască A.S.R. Principele Nicolae!
Să trăiască Augusta Voastră Dinastiei

Răspunsul suveranului:

Domnule preşedinte al Consiliului,
Domnilor,

Această seihare anuală, a patronului marinei, a intrat în tradiţia noastră naţională. Dar în această 
tradiţie este un fapt, pe care aş dori să-l întăresc astă-seară: este acea frăţie care leagă Marina Regală de 
marina noastră comercială. Masa de prânz o luăm cu Ostaşii Mării. Masa de seară o luăm cu rezerva lor.

Acest lucru este pentru Mine simbolic, căci Eu înţeleg prin Marină forţa noastră de navigaţie pe 
valurile tuturor mărilor. Eu văd în această frăţie întărirea noastră definitivă pe acest element al apelor.

In dezvoltarea de mâine, această înfrăţire şi această colaborare vor trebui să se întărească din ce 
în ce mai mult. Şi de astăzi înainte, în gândul Meu, noţiunea de marină va cuprinde atât Marina Regală 
cât şi pe cea comercială.

Avem atâtea puncte de contact. Dacă n-ar fi decât acea problemă atât de importantă, a pregătirii 
personalului, şi încă ar fi destul, căci această pregătire va trebui să se facă mână în mână de aceleaşi 
elemente, de aceleaşi suflete şi în acelaşi timp.

Mulţumesc Guvernului pentru frumosul răspuns ce Mi-a dat la apelul ce l-am făcut şi sunt convins 
că veţi pune cu toţii tot interesul şi toată râvna spre a vă îndeplini datoria.

Este adevărat că marina este un scop, dar este şi un element hotărâtor de progres şi civilizaţie.
Şi o ţară cu un ţărm aşa de întins ca al nostru are datoria de a-şi plăti acest lux. Dar să vedem 

dacă poate fi vorba de un lux. Fiindcă, lăsând la o parte serviciile reale pe care apărarea noastră pe 
mare poate să le aducă pentru apărarea comunicaţiilor, în timp de pace marina trebuie să devină- cum 
aţi spus, domnule preşedinte al Consiliului- o şcoală de supremă camaraderie şi sacrificiu.

Marinarii Mei, ori de ce origine ar fi ei, ştiu că sunt alături de Mine.
Cu acest gând, daţi-Mi voie astă-seară să ridic paharul pentru această înfrăţire şi conlucrare defi

nitivă între marina de război şi cea de comerţ.119
în dimineaţa zilei de 15 august 1934, la ora 08.00 la Orşova a avut loc sfinţirea Drapelului Cercetaşilor 

Marinari, după care autorităţile, organizatorii şi asistenţa s-au ambarcat pe vaporul „KORNFELD ZSIG- 
MOND” de pe care s-a aruncat în Dunăre o coroană de flori, omagiu pentru Eroul Marinair Necunoscut.

După debarcare, s-a format o nouă procesiune care s-a îndreptat spre Cimitirul Eroilor, unde s-a făcut 
un serviciu divin şi unde au avut loc cuvântări ocazionale.

La ora 11.00 a avut loc o excursie cu vaporul la Cazane.
Seara, pe Dunăre a avut loc o serenadă veneţiană, jocuri de artificii etc.
15 august 1934. Oraşul Sulina a fost frumos pavoazat, pe ambele maluri ale braţului Sulina, prin grija 

primarului G.B. Pope.scu, membru în Comitetul Secţiei Sulina a L.N.R., iar vapoarele aflate în port au arbo
rat marele pavoaz. De asemenea, toate ambarcaţiunile au fost îmbodobite cu verdeaţă.

La ora 11.00 a.m., la bordul Şlepului port-tun nr. 5 preoţii S. Vârgolici şi 1. Kiriacos au oficiat un servi
ciu divin. Corul Bisericii Ortodoxe Romane condu.s de Sever Tanasescu, a dat răspunsurile în timpul serviciu
lui religios. După aceasta, generalul dr. Vasilc Panaitescu, preşedintele Secţiei Sulina a L.N.R., împreună cu 
căpitanul Sergiu Zapoisky-Buşilă, comandantul Staţiunii Navale Sulina şi locotenent-comandorîil Mociulsky, 
locţiitor de comisar maritim al portului Sulina, au scufundai în Dunăre o ancoră-cruce de flori din Deltă, în 
memoria marinarilor noştri morţi pentru reîntregirea neamului, în timp ce fanfara comunală intona Rut>a

A urmat apoi cuvântarea generalului dr. Vasile Panaitescu, la finele căreia fanfara comunală a intonat 
Imnul Regal.

După amiaza au avut loc concuisuiile nautice civilo-militare şi serbarea marinărească, în prezenta unui 
numeros public.
88. Marea Noastră, An III, nr. 9, septembrie 1934, p. 192.
B9. Cuvântările Regelui Carol II. 1930-1940, Fundaţia pentru Literatură şi Artă „Regele Carol II" Bucureşti 1940 n 378 340 
90. Marea Noastră, An III, nr. 9, septembrie 1934, p. 194. ’ Ducureştl' 194U' P- 3'8-340.
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La Constanţa, la 15 august 1935, serbările au fost onorate de înalta prezenţă a M.S. Regelui, a Măriei 
Sale Voievodului Mihai şi a înalţilor demnitari ai ţării.

încă de la ora 08.00 dimineaţa, navele Marinei Regale au ieşit la câteva mile în larg unde, împreună cu 
S.M.R. „PELEŞ”, au făcut un careu aşteptând sosirea distrugătorului „REGELE FERDINAND” ce aduce pe 
M.S. Regele şi miniştrii ţării.

După sosirea acestui distrugător, a început Te-Deum-ul după care, în păstrarea unui minut de reculegere 
şi salutul prin lovituri de tun, se cufundă în mare o ancoră de flori în amintirea marinarilor căzuţi în marele 
război.

A urmat apoi discursul contraamiralului loan Bălănescu, comandantul inspector al Marinei Regale:

Sire,

Ziua de 15 august, sărbătoarea Patronului Marinei Regale, se aşează an de an cu putere de afir
mare în rândul datinilor neamului.

Luptând veacuri de-a rândul pentru păstrarea drepturilor de existenţă, neamul nostru s-a ocupat 
îndelung de apărarea şi cultura pământului, întorcând abia în vremea din urmă ochii cu hotărâre spre 
imperativele izvorâte din folosirea drumurilor mării.

Această târzie înţelegere şi preţuire a resurselor bogate ale mării explică proporţiile modeste ale 
tonajubi nostru militar şi comercial.

în această înceată ascensiune a vieţii noastre marinăreşti. Marina Regală a păşit cu mişcări sigure 
şi astăzi, încadrată cu elemente destoinice şi devotate, aduce prin mine şi glasul tunurilor sale, salutul 
ostăşesc Majestăţii Voastre, exprimând adânca recunoştinţă pentru onoarea ce aţi acordat-o Marinei.

Sire,

Marina Regală pune toată ardoarea şi tot devotamentul în menirea de a apăra ţărmurile Dunării 
şi coastele mării.

La Dunăre, unităţile noastre se instruiesc în problemele apărării litoralului fluvial şi Arsenalul 
Marinei depune o muncă stăruitoare pentru reorganizarea flotilei de monitoare.

La mare, o întinsă şi rodnică activitate nautică şi tehnică animează pe comandanţii, ofiţerii şi 
echipajele, căci navele au primit, prin îngrijirea autorităţilor superioare, combustibil suficient pentru exer
ciţii, antrenament şi navigaţie la larq.

îndrumându-şi instrucţia pe linia unei doctrine izvorâtă din învăţămintele războiului şi întărită 
printr-o disciplină fermă a spiritelor şi caracterelor. Marina Regală, deşi măruntă în număr de nave, 
creşte în fiecare an ca putere morală şi valoare tactică.

Ea reclamă ca o condiţie esenţială de viaţă o bază navală la mare, bine utilată şi bine organizată.
Cu aceste sentimente, adânc pătrunşi de misiunile noastre. Vă rugăm să fiţi încredinţat de 

dragostea, credinţa şi devotamentul neţărmurit ce purtăm Majestăţii Voastre.
Singura noastră dorinţă este ca prin nivelul ridicat al instrucţiei, moralului şi pregătirii marinăreşti 

să facem cinste ţării şi să merităm încrederea pe care Majestatea Voastră o pune în iubita Sa marină.
Să trăiţi, Majestate!
Să trăiască Măria Sa Marele Voievod de Alba lulia!
Să trăiască Familia Regală!

A urmat defilarea navelor prin faţa M.S. Regelui. La 12.30, navele au intrat şi au acostat în port, urmând 
ca la 13.00 să aibă loc un banchet la Cercul Militar.'1

La cuvintele rostite de contraamiralul loan Bălănescu, M.S. Regele a răspuns:

Domnule Amiral,

Ştirile pe care mi le-aţi adus la cunoştinţă acum, despre progresul şi noile mijloace care s-au pus 
la îndemâna Marinei Mele, M-au bucurat foarte mult şi cred de (datoria Mea - ca acela care are grija 
permanentă a bunului mers al treburilor din ţară, în calitatea Mea de comandant suprem al oştirii şi 
marinei- să aduc mulţumirile cele mai calde Guvernului Meu, pentru felul în care a priceput să dea tot 
sprijinul pe care-l merită acestei arme atât de utile apărării ţării.

Ajutorul de care v-aţi bucurat- şi care din adâncul sufletului sper că va fi continuat şi de azi înainte- 
sunt sigur că va da un nou avânt marinei noastre şi că, în sfârşit, va licări la orizont acea dorinţă a Mea, 
care ştiu că este a tuturor marinarilor, ca în loc să facem marină pe uscat, să o facem pe mare.

91. Marea Noastră, An IV, nr. 9, septembrie 1935, p. 135.
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Aceasta, şi nu simpla construire a unei nave, este tâlcul cuvintelor Mele.
Aceasta constituie o chestiune de adâncă morală; sper că se vor găsi mijloacele pentru a putea 

menfine acel spirit de continuă inifiativă, acel spirit cavaleresc şi camaraderesc, acel spirit pe care nu-l 
pot descoperi decât purtat pe valurile mării, pe care l-am numit odată „spiritul bricului MIRCEA" şi care 
sper că va fi perpetuat în marina noastră.

Cu aceeaşi dragoste şi cu aceeaşi încredere, ridic paharul Meu pentru propăşirea Marinei Mele şi 
fac aceeaşi urare ca acum doi ani: „spiritul MIRCEA" să trăiască neîntrerupt în marina noastră.92

Cu prilejul acestui banchet, M.S. Regele i-a decorat pe contraamiralul loan Bălănescu şi pe Horia 
Grigorescu, primarul oraşului.

In aceeaşi zi a fost inaugurată şi Staţiunea nautică şi sportivă a societăţii SALVAM AR, hotărându-se ca 
acesta să fie de aici înainte locul de desfăşurare al serbărilor care în anii precedenţi se continuau în portul 
Constanţa. Serbările care au început la ora 17.00, au fost onorate de M.S. Regele şi înalţii demnitari, alături 
de care s-au aflat şi excursioniştii polonezi din Liga Morska. D. Arcizewsky, ministru al Poloniei, oferă M.S. 
Regelui şi primarului Horia P. Grigorescu medalia de bronz a L.M.K., o hartă a canalului proiectat să lege 
Marea Baltică de Marea Neagră şi o frumoasă cupă cu apă din Marea Baltică menită să fie vărsată în Marea 
Neagră, spre a simboliza astfel legătura dintre cele două mări. Pe această cupă era gravat următorul text:

„Apa Balticii luată în mod festiv la Gdinya în ziua de sărbătoare a mării poloneze şi oferită de reprezen
tanţii oraşului Gdinya la Constanţa, în ziua de sărbătoare a mării româneşti, spre a fi simbolul amiciţiei eterne 
dintre cele două popoare, care prin întregirea şi altoirea ideii mării, năzuiesc la înflorirea valorilor celor mai 
nobile.

Gdinya, 29 iunie 1935- Constanţa, 15 august 1935.”9J
Au urmat apoi regatele 

organizate de către Societatea 
SALVAMAR, Liga Navală 
Română, Flotila de 
Hidroaviaţie şi I.M.E.F. la care 
au participat circa 60 de iole, 
bărci cu două rame, cu patru 
rame, gigg-uri cu 4 şi 8 rame 
etc.

Seara, navele Marinei 
Regale au arborat pavoazul 
electric, iar la Cercul Militar a 
avut loc un bal.

15 august 1935. Galaţi. 
Toate monitoarele şi vedetele 
au fost frumos pavoazate, ziua 
prin pavilioane şi seara prin 
becuri. în prezenţa autorităţilor 
militare şi civile şi a invitaţilor 
speciali, la bordul monitorului 
„ARDEAL” a avut loc slujba 
religioasă în memoria eroilor 
marinari, urmată de discursul 
contraamiralului

Ofiţeri de marină din Divizia de Dunăre la Ziua Marinei 19.15 
© Colecţia Muzeului Marinei Române

Roşea. Au răspuns generalul Gane şi 
viceprimarul oraşului.

După prânz, serbările au continuat cu 
regate şi concursuri marinăreşti.

La 15 august 1935, la Sulina, din 
iniţiativa autorităţilor, oraşul a fost frumos 
pavoazat, navele din port şi radă arborând 
marele pavoaz, iar micile ambarcaţiuni fiind 
împodobite cu verdeaţă.

La oral 1.00, pe Şlepul port-tun al 
Staţiunii Sulina s-a oficiat un Te- Deum, în

Eugen iu

92. Liga Navală Regală Romănă. Cuvinte Regale pentru Marină. Publicaţiunea 30-a a L N R R Bucuro-îti iq4n „ oq oa
93. Marea Noastră, An IV, nr.9, septembrie 1935, p. 136. ........... bucureşti, 1940, p. 23-24.
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prezenţa autorităţilor locale şi militare, a membrilor L.N.R. şi a unei părţi a funcţionarilor superiori ai 
După slujbă, s-a cufundat în Dunăre o coroană de flori pentru cinstirea memoriei eroilor marinari.

Au urmat cuvântările sublocotenentului Emandi şi a generalului (r) Panaitescu, preşedintele 
L.N.R. Sulina.

După prânz au avut loc concursuri de bărci şi înot, serbările încheindu-se printr-un bal popular.'
15 august 1936. Constanţa. Acest an este 

anul începutului de înfăptuiri care asigură viitorul 
marinei noastre. Una din ele a fost crearea 
Ministerului Aerului şi Marinei, care concentrează 
într-un mănunchi tot ce este marină şi aviaţie mili
tară şi de comerţ. A doua a fost botezul primului 
submarin românesc „DELFINUL”, construit în 
Italia şi venit în ţară cu echipaj românesc, al cărui 
act de botez este următorul;

C.E.D.

Secţiei

Prin grafia lui Dumnezeu şi voinfa nafională, 
noi, Carol al ll-lea, Rege al României:noi,

în a cincisprezecea zi a lunii august a anu
lui mântuirii 1936 şi al nouălea an al Domniei 
Mele, s-a desăvârşit în portul Constanţa binecu
vântarea primului submarin românesc, pe care 
l-am botezat Eu însumi, dându-i numele

DELFINUL
Ca un simbol al vieţuitoarelor marine ce poartă acest nume, sprinteni tovarăşi ai marinarilor în

largul mării.
Dorim acestei nave să străbată fără pericol 

adâncurile mării şi să îndeplinească cu vitejie toate 
misiunile ce-i vor fi ordonate.

Încredinţez această navă marinarilor Mei pentru 
a veqhea şi păzi hotarele maritime ale ţării, brăzdând 
mările pentru a purta pavilionul românesc în ţările cele 
mai îndepărtate.

Domnul amiral loan Bălănescu, comandant şi 
inspector general al Marinei, a rostit următoarea 
cuvântare;

SmaRlNHL

Act de Botez
PRIN mm LUI DUMNCZCU SI VOIMTfl NflnONflLĂ NOI 

C^ROL aL II ilf RCGC a'. ROMĂMief

IN a eiNCispRezecea zi a lunci august, a anului
MÂNTUIRII 1936 Şl AL NOULCA AN AL DOMNICI MCLC.S'A 
DCSAVARŞIT ÎN PORTUL CONSTANTA BINCCUVÂNTARCA 

PRIMULUI SUBMARIN ROMÂNCSC, PC CÂRC L'AM BOTCZAT CU 
IN$U-MI,DÂNDU-I NUMCLC;

.DELFINUL"
CA UN SIMBOL AL VICŢUITOARCLOR MARINC CC POARTĂ ACCST 
HUMC.SPRINTCNI TOVARĂŞI Al MARINARILOR ÎN LARGUL MĂR II 

DORIND ACCSTCINAVC SA STRĂBATĂ FĂRĂ PCRICOL ADĂNCURILC 
: MARII Şl SA iNDCPLINCASCĂ CU VITCJIC TOATC MISIUNILC CCI VOR 
: FI ORDONATC..
I iNCRCOINŢCZ ACCASTĂ NAVĂ MARINARILOR MCI PCNTRU 
1 3W0HCA Şl PĂZI HOTARCLC MARITIMO ALC TĂRII,BRĂZDÂND MĂRI- 
j LO PCNTRU A PURTA PAVILIONUL ROMĂNOSC ÎN TĂRILO COLO MAI 

DGPARTATC

Sire,

Primul submarin românesc s-a născut din 
învăţămintele războiului şi din doctrina noastră navală 
care au învederat că această navă este un element de 
mari posibilităţi tactice şi contribuie să dea marinarilor 
o mare putere de atac şi apărare. Această armă nouă 
cooperând cu navele rapide şi unităţi aeriene, întreţine 
acţiunea dinamică în contra inamicilor puternici, con- 
testându-le cu succes stăpânirea mărilor.

Marina Regală are astăzi un submarin; trebuie 
să avem cel puţin trei unităţi de acest gen pentru a 
forma o grupare tactică completă, în stare de a 
întâmpina minimum de acţiuni în războiul sub apă.

încrezător în înaltul sprijin şi deosebita solicitu
dine pe care Majestatea Voastră le arată necontenit 
Marinei Regale, ţin să asigur pe Majestatea Voastră 
că marinarii noştri, încercaţi navigatori de suprafaţă, 
au ajuns clipa de a da dovada evidentă a calităţilor şi 
însuşirilor lor fireşti, pentru a ne forma cât mai 
temeinic în ramura navigaţiei submarine.

94. Ibidem, p. 137-138.
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Vaporul Dada.Marina Momiia.

Cu aceste gânduri, conştienţi de greutăţile şi obligările ce ne aduce această nouă navă, dar uşuraţi 
de credinţa că servim cu adevărat siguranţa apărării frontierelor noastre pe mare, aducem Majestăţii 
Voastre cele mai devotate şi respectuoase omagii de recunoştinţă şi mulţumire pentru înalta onoare ce 
ne-aţi acordat-o de a patrona cu înalta prezenţă serbarea marinarilor şi de a boteza submarinul „DELFINUL .

Au urmat ieşirea în larg, o demonstraţie de imersiune a submarinului şi aruncarea în apă a tradiţionalei 
ancore de flori pentru pomenirea marinarilor morţi în războiul de întregire a neamului.

La banchetul de pe vasul S.M.R. „DACIA”, amiralul loan Bălănescu a spus:
Sire,

Marina Regală Română reprezintă 
în sistemul apărării noastre naţionale un 
factor de o deosebită importanţă; ea este 
păzitoarea liniilor de comunicaţii pe apă, 
forţa de protecţie a marinei comerciale şi, 
în special, păzitoarea coastelor noastre 
maritime şi fluviale.

Fără să visăm construcţii costisitoare 
de cuirasate sau crucişătoare mari, ţara 
noastră s-a mărginit a constitui lă Dunăre 
şi Mare mici flote navale, nuclee omogene 
din toate elementele, în jurul cărora se 
poate crea în viitor o puternică forţă 

navală potrivit intereselor noastre destul de importante pe Dunăre şi Mare.
Doctrina şi învăţămintele războiului nu au micşorat în nici o ţară valoarea Marinei de Război în 

ansamblul mijloacelor de luptă moderne ale războiului naval.
Realizările programului nostru naval, întreţinerea navelor şi îndemnizările personalului se lovesc 

de redusa capacitate a resurselor noastre financiare şi de micul interes pe care poporul nostru îl arată 
pentru dezvoltarea unei marine de război, fenomen cu totul diferit în alte ţări ca Iugoslavia şi Polonia, 
unde Marina se află în permanentă ascensiune.

Totuşi, ne-am dat seama că valoarea unei marine de război, chiar redusă în dimensiuni, stă. într-un 
material naval bine armat, pregătit şi întreţinut şi într-un personal cât mai încadrat, antrenat şi instruit, în 
special la mare.

Ajutaţi de mijloacele financiare ce ne-au fost puse la dispoziţie de guvern şi Ministerul Apărării 
Naţionale, am reuşit să realizăm câteva îmbunătăţiri de reală însemnătate:

- am continuat refacerea unităţilor navale la Dunăre, unde în vara anului trecut se va reconstitui 
Flotila de Dunăre;

- am completat armamentul de torpile şi instalaţiile de tir la distrugătoarele tip „RECELE FERDI- 
NAND" şi am asigurat navelor de la Dunăre şi Mare cât mai mult timp de navigaţiune, graţie com
bustibilului ce ni s-a acordat;

- am rezolvat chestiunea procurării materialului de mine din uzinele străine, în colaborare cu indus
tria naţională;

- am rezolvat procurarea muniţiilor de artilerie din industria naţională;
- am adus în ţară submarinul „DELFINUL", unitate care va forma Şcoala submaiştrilor şi va fi în 

acelaşi timp prima unitate de luptă de acest gen care înseamnă un important factor atât pentru pregătirea 
aplicaţiilor tactice, cât şi un element eficace de luptă. Aici trebuie să insist asupra greului vieţii sub- 
marinişfrilor şi dacă autorităţile superioare ar face o analogie între ora de zbor şi ora de imersiune a 
submariniştrilor, răsplătindu-i în mod identic.

Ultimul deziderat acum când nava-bază „CONSTANŢA" şi-a luat în serios rolul de navă-mamă a 
submarinului şi nu mai poate sta ca navă-şcoală, este să procurăm Marinei Regale o navă cu vele motor 
pentru pregătirea şi educaţia marinărească a tinerelor elemente în navigaţia de larg.

Ca încheiere, trebuie să mărturisesc Majestăţii Voastre că pentru toţi şefii unităţilor Marinei Regale, 
ofiţeri, maiştri şi echipaje, noi nu cunoaştem o zi mai plină de bucurie şi de avânt pentru idealul Marinei', 
o zi mai plină de îndemnuri frumoase la muncă şi însufleţire pentru înălţarea Marinei ca ziua de 15 
august, când Majesfatea Voastră ne-a făcut înalta onoare de a petrece o zi în mijlocul marinarilor.

Majeslatea Sa Regele Carol al ll-lea a răspuns:

Această serbare tradiţională a marinei îmi dă în fiecare an fericitul prilej de a lua contact atât 
marina noastră de război, cât şi cu cea comercială.

cu
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Am mai spus odată şi fin să o repet- fiindcă socotesc că acest fapt nu poate decât să dea încredere 
marinei noastre: eu aparţin unui neam de marinari, dar trăind într-o ţară în care marina a jucat un rol 
mai puţin important până astăzi, se explică de ce principala Mea ocupaţie nu a putut fi aceea de mari
nar; acest atavism însă, care se zbate în sângele Meu, M-a făcut să arunc întotdeauna o privire plină de 
grijă şi de dragoste către marina noastră.

Se petrece astăzi un fapt deosebit: că această masă festivă, în loc să fie dată în localul Cercului 
Militar, cum este obiceiul, are loc pe acest vas comercial. Nu am cerut acest lucru ca o chestiune de 
comoditate, ci ca un simbol: după serbarea marinei militare din dimineaţa de astăzi, am ţinut să trecem 
la serbarea marinei comerciale.

Marina este un fapt concret, dar ţin să adaug că ea înseamnă mai mult decât atâta; ea reprezin
tă o întreagă mentalitate, un mijloc de educaţie, un suflet, şi în această zi a Sfintei Marii, care este 
patronul Marinei noastre, doresc să nu fac nici o deosebire între marina cu tunuri şi marina înzestrată 
numai cu busola. Marina noastră, fie cea de război, fie cea comercială, are acelaşi suflet, este acelaşi 
organism vital al ţării noastre.

Am asistat în dimineaţa de astăzi la inaugurarea unei noi unităţi a marinei noastre de război. 
Incontestabil, aceasta Mi-a bucurat sufletul. Sunt peste 20 de ani de când s-a manifestat în ţara noastră 
dorinţa ca să avem şi noi un vas submarin. Este un fapt îmbucurător, care dovedeşte că starea noastră 
economică s-a îmbunătăţit, că s-a putut realiza astăzi acest ideal.

Ce se va întâmpla mâine? Dacă programul care a fost pregătit se va îndeplini aşa cum s-a cerut, 
nu ştiu, şi nu Mi-e în putinţă s-o mărturisesc în faţa marinarilor Mei, pentru că nici Eu nu sunt convins că 
acel program este cel care să corespundă în totul posibilităţilor şi nevoilor noastre.

Eu ţin ca marina noastră să fie o marină puternică, dominată de un singur gând şi în care mari
narii să fie adevăraţi marinari, adică oameni a căror dragoste să nu se îndrepte spre uscat, ci departe, 
pe valurile vijelioase ale mărilor, iar sufletul să le fie legat de vasul lor.

în acest chip se va putea făuri un ideal comun marinarilor de război şi celor din marina comercială.
Dar să revin la proqramul marinei noastre. Domnul amiral ne-a prezentat o schiţă. Este sigur că avem 

încă mari lipsuri de împlinit şi Eu sunt în măsură mai bine decât oricine să ştiu ce greutăţi stau în calea 
îndeplinirii lor. S-a vorbit de învăţămintele războiului. Eu nu ştiu dacă sunt concludente, fiindcă nu trebuie 
să uităm că de la război încoace s-a dezvoltat o nouă marină, aceea a aerului. Şi eu cred că în viitor mari
na noastră, păstrând mentalitatea ei caracteristică, a valurilor, va trebui să se apropie pe zi ce trece de 
marina văzduhului. Aceste două forţe împreunându-se, vom putea realiza apărarea atât a coastelor, cât şi 
a largului mării noastre, cu intensitatea şi cu energia pe care bugetul nostru le vor putea permite.

Spunând aceste cuvinte, rog pe iubiţii Mei marinari să nu creadă că eu consider că vasele de pe 
valurile mării nu ar constitui un factor primordial al apărării noastre naţionale. Dimpotrivă, ţin să le 
reamintesc că n-am încetat să văd în marină un fapt moral şi sufletesc.

Am spus odată că spiritul bricului „MIRCEA" a fost acela care a creat pe primii noştri marinari. Fie 
ca acest spirit, care înseamnă generozitate, dragoste şi sacrificiu, să se perpetueze atât în marina 
mărilor, cât şi în marina văzduhului.

în acest scop, am hotărât ca şcoala noastră navală să se numească pe viitor Şcoala Navală a 
Majestăfii Sale J^IRCEA", pentru ca tinerii care intră în marină să cunoască de la început că sunt pe un 
vas care întruchipează acest spirit.

Am mai luat astăzi o hotărâre, deoarece cred că la noi în ţară trebuie făcută o intensă propagandă, 
pentru a se sădi în sufletele oamenilor o cât mai mare dragoste de mare. Trebuie să-i aducem pe cetăţenii 
noştri pe valurile mării, deoarece numai atunci când vor fi în contact cu acest element- căci a merge pe mare 
nu vrea să zică a avea rău de mare- când vor şti câtă bucurie, câtă sănătate, câtă împrospătare a sufletu
lui pot să aducă aceste călătorii pe mare, numai atunci marina noastră va putea realiza un nou progres. 
De aceea am hotărât ca în această zi să creez o nouă medalie: „Medalia Maritimă".

Doresc ca toţi cei care simt în sufletele lor o cât de mică dragoste pentru mare să vină alături de 
Mine şi de marinarii Mei, ca să ne silim sa creăm un suflet al marinei noastre, care să fie şi al marinei 
de război şi al celei comerciale, căci în caz de război ele se vor împreuna.

Mai am o dorinţă, şi îi rog cu insistenţă pe domnii miniştri al Comunicaţiilor şi al Armatei să o ducă 
la bun sfârşit: Şcoala de ofiţeri de marină să fie una singură, pentru ofiţerii din marina comercială cât şi 
pentru cei ai marinei de război. Pregătirea acestor navigatori să se facă sub acelaşi acoperiş, cu acelaşi 
suflet şi în acelaşi gând. Lucrul acesta îşi are importanţa sa morală, dar desigur că toţi vor pricepe că şi 
din punct de vedere economic va fi un câştig. De ce două şcoli în loc de una? Este un vechi deziderat al 
Meu, care până acum a fost ascultat cu bunăvoinţă dinfr-o parte şi dintr-alta, dar care nu ştiu din care 
cauză nu a putut fi realizat. Am dorinţa cea mai vie ca în timpul cel mai scurt acest lucru să se realizeze 
şi sunt sigur că adevăraţii marinari, fie din marina de război, fie din marina comercială, vor înţelege 
acest lucru şi Mă vor aproba.
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In acest gând şi cu dragostea nesfârşită pe care o port pentru marinarii Mei, ridic paharul, nu în 
sănătatea marinei comerciale sau a marinei de război, ci în sănătatea marinarilor rornâni.95

După amiază, în prezenţa M.S. Regelui s-au desfăşurat pe lacul Siutghiol concursurile nautice orgam- 
zate de SALVAMAR şi Liga Navală Română la casa bărcilor a Societăţii SALVAMAR.

„Niciodată tradiţionalele serbări ale marinei nu au avut o amploare atât de deosebită ca anul acesta - se 
arată în revista Marina, în articolul „Marile serbări marinăreşti de la Constanţa”. în bună parte, aceasta se 
datoreşte faptului că pentru prima oară festivităţile s-au desfăşurat şi organizat de primul departament al 
marinei pe care îl are statul român-Ministerul Aerului şi al Marinei de sub conducerea domnului Radu 
Irimescu, el însuşi fiu de marinar -cuprinzând într-un singur minister nu numai aviaţia şi marina, dar atât 
unităţile de luptă cât şi cele de comerţ ale marinei naţionale.”

Despre semnificaţia Zilei Marinei 1937, în Darea de seamă a Centralei LNR pe anul respectiv se arată: 
„în această zi, datorită mai ales cuvioşilor preoţi, în toate colţurile ţării s-au pomenit marinarii căzuţi la dato
rie. Serbările şi chetele s-au ridicat la 262.000 lei - dovada dragostei pentru marină. Putem spune că această 
zi este aşteptată cu nerăbdare de tot poporul, pentru a-şi manifesta această dragoste.

Cu acest prilej s-a observat că acolo unde cheta a fost însoţită şi de serbări, chiar o simplă plimbare cu 
şlepul, rezultatele materiale şi morale au fost din cele mai frumoase. Astfel, la Chişinău, serbarea organizată 
de domnul general Georgescu-Pion a dat 33.273 lei; Buzău 24.568 lei, Târgu Mureş 12.705 lei. Orşova 11.919 
lei, Tumu Severin 32.000 lei; chiar porturi mici ca Măcin şi Gruia au trimis în jurul sumei de 2.000 lei.

Se cuvine a aduce mulţumiri atât direcţiei N.F.R. care a acordat reduceri, cât şi societăţilor S.R.D. şi 
M.F.T.R. care au pus gratuit la dispoziţia organizatorilor şlepuri şi remorchere.”96

în Darea de seamă a Secţiei Constanţa a L.N.R. se precizează, de asemenea: „In trecut, în ziua de 15 
august. Ziua Marinei se făcea după masă în portul Constanţa, tradiţionalele serbări nautice pentru care în mod 
special venea public la Constanţa din toate părţile ţării. Serbările se făceau de către L.N.R., Secţia Constanţa, 
împreună cu Societatea Marinarilor Civili „Regina Elisabeta” şi cu concursul autorităţilor navale.

De câţiva ani, o dată cu înfiinţarea SALVAMAR-ului la Mamaia, s-au luat dispoziţiuni superioare ca 
aceste serbări să se facă la Mamaia, la SALVAMAR.

Constanţa fiind prima staţiune climaterică la mare, precum şi primul port al ţării, vara e vizitată, pe 
lângă străinii din alte ţări, de foarte multă populaţie din interiorul ţării, fie pentru căutarea sănătăţii, fie pentru 
a-şi petrece concediul pe nisipul plajelor din localitate.

Secţia L.N.R. Constanţa, pentru a infiltra în sufletul multora din acest public dragostea de mare, vara, 
în cursul lunilor iulie şi august, a organizat excursii în largul mării cu vapoarele S.M.R. Aceste excursii mulţi 
ani în urmă au fost începute de Societatea Marinarilor Civili „Regina Elisabeta”, apoi Direcţiunea S.M.R. a 
aprobat numai Secţiei L.N.R. Constanţa şi Societăţii „Regina Elisabeta”, care pentru o mai bună gospodărire 
a rezultatului excursiilor, le făceau în asociaţie. în vara anului 1937, Secţia L.N.R. Constanţa a făcut două 
excursii, dar rezultatul a fost mic faţă de anii precedenţi.”97

După sosirea cu trenul regal în portul Constanţa, la ora 08.00, M.S. Regele a fost întâmpinat de primarul 
Horia Grigorescu cu tradiţionala pâine şi sare. Amiralul loan Bălănescu şi generalul Ciupercă, comandantul 
Diviziei a IX-a, au dat raportul protocolar.

Apoi Suveranul a trecut în revistă garda de onoare cu drapel şi fanfară de sub comanda comandorului 
C. Pogonat, comandantul Corpului Maritim. A urmat vizita la bordul contratorpilorului francez „VAUBAN”, 
unde a fost întâmpinat de către amiralul Femet, comandantul diviziei de Levant şi comandantul Lahalle,

ataşatul naval al Franţei în România.
La ora 09.30, Suveranul s-a îmbarcat 

pe distrugătorul „REGINA MARIA” cu care 
s-a deplasat la 15 Mm Est de farul mare, unde 
s-a desfăşurat ceremonialul religios.

Aici s-a oficiat un serviciu divin, unde 
se aruncă în mare o ancoră de flori pentru 
eroii marinari căzuţi la datorie. în acelaşi 
timp, o frumoasă jerbă de flori cade în apă de 
pe nava franceză în memoria marinarilor 
români şi francezi.

La sfârşitul solemnităţii a luat cuvântul 
comandantul Marinei Regale, viceamiralul 
loan Bălănescu:

95. Liga Navală Regală Română. Cuvinte Regale pentru Marină. Publicaţiunea 30-a, Bucureşti 1940 n 97-9n
96. Marea Noastră, Anul VII, nr. 10/1938, p. 68-69. Darea de seamă a Centralei pe 1937
97. /bktem, p. 70, Oare de seama de activitatea Secţiei LN.R, Constanţa pe anul 1937,
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Sire,

îndeplinim astăzi o datorie de educafie nafională, legând firul de continuitate între opera trecutu
lui şi opera prezentă a marinei noastre.

S-a creat o tradifie a serbării Marinei Regale la Constanţa în ziua de 15 august şi Majestatea 
Voastră participând la serbare, face să se ştie pe toate plaiurile României mari că aci se rostesc Marile 
cuvinte regale, căci concretizează gândurile pline de avânt şi înţelepciune pentru înălţarea Marinei noas
tre de război şi comerciale.

Sunt 20 de ani de când viteaza armată română, conlucrând la marele plan de unire a ţărilor 
române, a pecetluit prin sânge, sabie şi foc gloria biruinţei noastre la Mărăşti şi Mărăşeşti. Ostaşii mari
nari, alături de fraţii lor de arme, au luptat şi au sângerat pe Dunăre şi Mare, desăvârşind izbânda 
finală, jertfind tot ce au avut mai scump pentru marele ideal al românismului.

Marina Regală exprimă astăzi prin graiul meu, cele mai profunde omagii de recunoştinţă tuturor 
eroilor marinari, ofiţerilor, maiştrilor militari, subofiţeri şi soldaţi şi pentru a simboliza deosebita preţuire 
pentru faptele lor vitejeşti, scufundăm astăzi, cu cele mai pioase simţiri, o ancoră de flori în apele albas
tre ale mării.

Slăvită să fie memoria iar faptele lor vitejeşti să fie pilde de devotament sublim, sacrificiu şi înaltă 
împlinire a datoriei pentru generaţiile de marinari prezente şi viitoare.

O fericită împrejurare face ca Franţa, marea noastră aliată să fie reprezentată în aceste clipe 
solemne de contratorpilorul „VAUBAN", sub comanda distinsului amiral Fernet.

în numele Marinei Regale, reamintindu-mi cu vie emoţie moartea la datorie a ofiţerilor francezi 
pieriţi în valurile mării noastre, exprim simţite şi profunde omagii de recunoştinţă acestor bravi fraţi de 
arme, căzuţi pentru Marea Cauză a Unităţii noastre Naţionale.

Sire,

Marina Regală, conştientă de rolul important ce-l are în apărarea hotarelor maritime şi fluviale şi 
protecţia Marinei Comerciale, urmărind cu deosebită atenţie ritmul general de pregătire navală în toate 
ţările, caută a pregăti cât mai temeinic navele şi materialul naval pentru misiunea lor, depunând o con
tinuă stăruinţă pentru formarea morală, tehnică şi profesională a comandanţilor, ofiţerilor şi echipajelor.

La eforturile noastre s-au alăturat anul acesta două mari evenimente care au mărit puterea de dez
voltare şi prestigiul Marinei Regale: crearea Ministerului Aerului şi Marinei, organism menit să asigure 
mijloacele de propăşire ale flotei noastre, ca şi voiajul navei Majestăţii Voastre „REGINA MARI A", 
pentru reprezentarea ţării la marea revistă navală din^Anglia.

Marina Regală este fericită că a putut răspunde înaltelor gânduri ale Majestăţii Voastre, pregătind 
o navă a Marinei Regale pentru a merge să ia loc printre cele trei sute de nave de război care au par
ticipat la această grandioasă serbare. După toate constatările, nava noastră s-a prezentat în admirabile 
condiţii, care fac cinste Ţării şi Marinei noastre.

Marina Regală are multe nevoj de împlinit şi dorinţe de exprimat. Mă voi mărgini cu prilejul aces
tei mari serbări să solicit din nou înaltul sprijin al Majestăţii Voastre pentru comanda navei-şcoală 
„MIRCEA" şi reorganizarea pe baze noi a Şcolilor de Ofiţeri de Marină de război şi de comerţ, precum 
şi de ofiţeri mecanici, înzestrându-se cu tot materialul^aplicativ, pentru a ieşi din domeniul teoretic în care 
ne aflăm. Prin aceste înfăptuiri, vom putea răspunde înaltei Iniţiative a Maiestăţii Voastre de a crea o sin
gură şcoală navală şi şcoală de mecanici bine organizată pentru marina de război şi marina comercială.

Faţă de actuala comandă de nave noi pentru întărirea forţelor noastre navale, solicit, de aseme
nea, amenajarea cât mai grabnică a bazei navale la mare, într-unul din lacurile de pe coasta noastră 
maritimă.

Pătrunşi de înalta solicitudine şi dragoste pe care Majestatea Voastră o mărturiseşte Marinei Regale 
şi ocrotirea binevoitoare a Majestăţii Voastre, ţin să încredinţez pe Majestatea Voastră că marinarii sunt 
supuşi, devotaţi şi sinceri iubitori ai Tronului şi Dinastiei, că marinarii sunt disciplinaţi şi gata la orice jert
fă pentru apărarea Regelui şi a Ţării.

Să trăiţi, Majestate!
Să trăiască Marele Voievod Mihai, să trăiască Familia Regală!
După cuvântare, muzica intonează Imnul Regal.
La I 1.00, după terminarea ceremoniei religioa.se, „REGINA MARI A”, urmată de „ROMÂNIA”, ridică 

ancora .şi se îndreaptă spre larg, până la locul unde se află submarinul „DELFINUL”. Acesta intră în imersi- 
une, ,se simulează un atac şi reapare, cercetat de o e.scadrilă de hidroavioane.

La 12.30 cele două nave intră în port, primind defilarea Forţei Navale. Contratorpilorul „VAUBAN”, 
diştrugătoarele „REGELE FERDINAND”, „MĂRĂŞTI” şi „MĂRĂŞEŞTI”, nava-bază „CONŞTANŢA”,
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cele patru canoniere, torpilorul „NĂLUCA”, cu marinarii 
la front, dau salutul cu urale.

La 13.30, are loc o masă de gală la bordul navei de 
pasageri „REGELE CAROL I”, la care Radu Irimescu, 
ministrul Aerului şi Marinei a ţinut următorul discurs:

Sire,

Ziua de azi este o zi de unică şi nesperată 
mărefie pentru marinarii români. Pentru prima oară în 
cursul existenţei lor, cele două bune surori. Marina 
Regală şi Marina Comercială, îşi serbează patronul - 
Sfânta Maria - reunite sub acoperişul aceluiaşi edificiu: 

Ministerul Aerului şi Marinei. Pentru prima oară în istoria ţării şi a marinei române, un ministru al Aerului 
şi Marinei poate lua cuvântul înaintea Suveranului său. Această prea mândră şi deosebit de înaltă 
cinste îmi revine mie şi de aceea, umil mărturisesc. Sire, că mă simt cuprins de o adâncă emoţie.

Indreptându-ne în primul rând gândul către dumnezeiasca Fecioară, protectoare bună a tuturor 
marinarilor, o rog să ajute ca înfrăţirea realizată de Majestatea Voastră între ambele marine şi între 
acestea şi Aer să fie nelimitată, iar roadele acestei înfrăţiri să fie cele dorite de toată suflarea 
românească.

Sire, cuvintele regale pe care Majestatea Voastră le-a rostit în 1934, cu prilejul unei alte serbări a 
patronului marinei, sunt pentru toţi o dovadă deplină că nimeni altul n-a înţeles mai bine ca Majestatea 
Voastră rostul marinei noastre de război şi comerciale. Nimeni altul n-a înţeles mai bine şi mai desăvârşit 
ca Majestatea Voastră calea ce trebuia luată pentru ca aceste marine surori să ajungă să fie pentru ţară 
ceea ce nădăjduim toţi de la ele.

Îndrăznesc, cu îngăduinţa Majestăţii Voastre, să citez acele cuvinte regale, căci prea sună frumos 
în auzul tuturor:

„Eu ţin ca Marina noastră să fie o marină puternică în care să bată un singur suflet şi un singur 
ând, în care marinarii să fie adevăraţi marinari, a căror dragoste să nu fie pe uscat, ci departe, pe va- 

urile vijelioase ale mărilor, al căror suflet să fie legat de o singură pasiune: vasul lor."

Sire,

î

Domnul preşedinte al Consiliului de Miniştri, în cuvântarea sa de anul trecut în faţa Majestăţii 
Voastre, cu acelaşi prilej de azi, printre altele spunea:

„Destinele neamului nostru sunt legate de destinele dezvoltării noastre pe coasta mării. Nu vom 
putea împlini misiunea în acest colţ de pământ, atâta timp cât nu ne vom întări pe această margine mişcă
toare, care nu e hotar de despărţire şi care ne leagă de toate ţărmurile mari ale lumii".

Iar mai departe:
„Dar sărbătoarea aceasta este şi un prilej pentru exprimarea unei nădejdi: prin jertfele tării să se 

întărească şi să se dezvolte forţele Marinei Militare şi posibilităţile de expansiune şi radiere ale Marinei 
Comerciale. Nădejdea aceasta a izbucnit şi azi; ea a fost materializată prin apelul făcut de Majestatea 
Voastră. Apelul acesta - care pentru mine şi întregul guvern este o poruncă- va fi auzit şi porunca va fi 
împlinită."

Sire,

Porunca Majestăţii Voastre a fost auzită şi înţeleasă. Cu mijloace reduse, dar cu patriotică hotărâre 
şi pricepere, cu minte şi braţe româneşti, navele noastre fluviale au fost renovate şi vor fi în scurt timp la 
înălţimea misiunii pe care nimeni nu poate s-o conteste în apărarea ţării.

Spre a putea coopera cu armata la apărarea coastei noastre, au fost înzestrate cea mai mare parte 
cu armamentul ce lipsea, ca să poată deveni astfel unităţi reale de luptă.

Pentru marina noastră a început o nouă eră.
In foarte^ ţara aceasta de oameni, care până acum în nici o îndeletnicire nu

s-au arătat neîndemânatici, vor putea să-şi construiască nave cu braţele si cu munca de fii ai pământu
lui românesc. Şantierul naval care va lua fiinţă pentru submarine si vase comerciale, va lega cu ade
vărat glia aceasta rodnică şi bogată de apele sale îmbelşugate şi de marea care o scaldă

Prestigiul acestei ţări. Sire, la a cărui splendidă radiere Majestatea Voastră lucrează cu toată 
ardoarea, va capata o pârghie puternică aproape unică- flota de comerţ a României- iar pentru ca
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imediatele nevoi să poată fi repede satisfăcute, s-a făcut un prim început cu cele patru motoare - car- 
goboturi - de câte 5.000 tone, comandate de curând de S.M.R.

Pot afirma cu toată inima că înaltul gând al Majestăţii Voastre de la 15 august 1934 a găsit pre
tutindeni desăvârşită înţelegere, pe toate tărâmurile dezvoltării noastre maritime.

Zeci de vase noi vor veni să mărească patrimoniul naţional. In această zi plină de splendoare, 
marinarii, prin mine. Vă exprimă. Sire, o adâncă şi indestructibilă recunoştinţă. Sunteţi pentru dânşii 
suprema speranţă a unei marine demnă de o ţară în plin avânt, personificarea desăvârşitei idei de neam 
şi patrie, pentru care sunt gata să se jertfească şi să-şi amestece sângele lor românesc cu marea, pentru 
Rege şi Ţară.

Să trăiţi, MajestateŢ1
în cuvântarea rostită la dejunul de pe vaporul „REGELE CAROL I”, M.S. Regele a răspuns ministru

lui Aerului şi Marinei:

Domnule ministru.
Domnilor,

Şi pentru Mine este o bucurie nespusă de a putea serba această Zi a Marinei sub auspiciile unui 
nou organism de stat, care să aibă grija exclusivă a acestei ramuri de activitate naţională: Ministerul 
Aerului şi Marinei.

In cuvântarea Alea din anul trecut am indicat această necesitate ca una din viile Mele dorinţe. 
Astăzi sunt fericit că ea a fost adusă la îndeplinire şi constat că a început a-şi da roadele.

Acest minister, care a început modest şi care, am plăcerea de a anunţa astăzi, se va completa prin 
atragerea Direcţiunii Porturilor şi Comunicaţiilor pe Apă de la Ministerul Comunicaţiilor, va fi chemat, 
sunt sigur, să întărească şi să dezvolte marina noastră, aşa cum am conceput-o Eu, ca un organism unic 
de propăşire naţională.

Astăzi putem zice că setbăm pentru prima dată aici serbarea marinei unificate a ţării româneşti. 
Nu mai vorbim aici de marina de comerţ şi de marina de război, ci vorbim de Marină şi nu de Serbarea 
Marinelor, ci de Serbarea Marinarilor.

Spiritul marinăresc, care cere o educaţie deosebită, care face ca oricine care a trecut prin marină 
să devină şi să rămână un cetăţean conştient şi util ţării sale, este spiritul care doresc să domnească în 
marina de comerţ ca şi în cea de război.

Marina noastră a trecut prin nenumărate greutăţi; a trecut, pot spune, prin ani de jale.
Afirm că începând cu ziua de astăzi- şi voi avea grijă ca aceasta să fie o realitate- marina noas

tră a păşit pe drumul propăşirii, al sporirii şi întăririi sale.
încercările ce s-au făcut, modeste la început, încep astăzi să se dezvolte. Pe tărâmul marinei co

merciale avem de menţionat achiziţionarea câtorva vase, acum câţiva ani, iar în anuf viitor aducerea a 
două noi vase de pasageri, care vor purta numele de „TRANSILVANIA" şi „BASARABIA", pentru ca să 
ducă peste mări şi ţări fala provinciilor noastre unite.

Această dezvoltare, care a început cu marina de comerţ, va continua de azi înainte -pot afirma
şi cu marina de război. Este o marină scumpă, totuşi avem nevoie de ea. Ce anume vase se vor cumpăra, 
nu am căderea de a indica aci. Dar pot afirma din nou că marina noastră va spori în anii ce vor veni.

Am totodată bucuria de a anunţa că un vechi proiect, care ştiu că este drag sufletelor marinăreşti, 
faimoasa bază navală, va începe să se înfăptuiască.

Acestea sunt veştile bune pe care, în această zi de sărbătoare, le pot aduce marinarilor mei de 
care -cred că este aproape de prisos să o repet- sufletul Meu este atât de puternic legat şi care pot conta 
în orice clipă pe toată grija Mea.

Cu toată dragostea sufletului Meu, ridic paharul pentru sporirea şi întărirea marinei şi îndeosebi 
pentru sănătatea marinarilor Mei.'1'’

La ora 16.00, a avut loc punerea pietrei fundamentale la uriaşele lucrări de consolidare a malurilor din
spre Nord. Horia Grigore.scu, primarul municipiului Constanţa a făcut un istoric al studiilor care datează încă 
din 189.5 şi care abia acum încep să se înfăptuia.scă.

La ora 17.00 are loc dezvelirea statuii Reginei poete Carmen Sylva, ridicată de un comitet în frunte cu 
Gheorghe Coriolan, directorul Liceului „Mircea cel Bătrân”.

La ora 18.00, s-au desfăşurat regate şi concursuri de înot la Casa Bărcilor, organizate de F.R.S.N., cu 
concursul SALVAMAR şi al L.N.R. După terminarea concursurilor şi înmânarea premiilor. Suveranul a de
corat proprio mânu cu Medalia Maritimă mai mulţi marinari şi personalităţi, pentru servicii adu.se marinei şi 
pentru merite excepţionale.

98. Marea Noastră, An VI, Nr. 9, septembrie 1937, p. 189-190.
99. Liga Navală Regală Romănă, Cuvinte Regale pentru Marină, Publicaţiunea 30-a a L.N.R.R., Bucureşti, 1940, p. 37-38.

www.ziuaconstanta.ro



50 Marian Mosneagu

f- Ziua Marinei a fost celebrată cu fast 
deosebit şi la Călăraşi, Cetatea, Corabia, 
Craiova, Galaţi, Hârşova, Ismail, Oradea, 
Orşova, Sulina şi Timişoara.100

La Galaţi, la ora 08.00 se ridică 
marele pavoaz în sunetele a 21 lovituri de 
tun. La 09.30 începe Te-Deum-ul la moni
torul „BUCOVINA”. Se aruncă o ancoră de 
flori în memoria marinarilor eroi morţi în 
războiul pentru întregirea neamului. La 
17.30 încep tradiţionalele serbări marinăreşti 
şi jocuri pe apă. Seara, marele pavoaz elec
tric delectează cetăţenii oraşului, veniţi la 
mal să asiste la ,41uminaţie”.101

Din cauza marelui doliu naţional, prin 
moartea M.S. Reginei Matia a României, 

15 august 1937 - Festivitatea dezvelirii statuii Reginei Carmen-Sylva săvârşită din viaţă în ziua de 18 iulie 1938,
serbările de Ziua Marinei, în acel an, au fost amânate pentru ziua de 8 septembrie.

Cu inima întristată, M.S. Regele, îmbrăcat în ţinuta albă de amiral, nu a rostit nici o cuvântare. în 
schimb a ascultat rapoartele dlui viceamiral Petre Bărbuneanu, comandantul Marinei Regale şi al dlui gene
ral adjutant Paul Teodorescu, ministrul Aerului şi Marinei, în care nu se mai vorbea de lipsuri, ci de realizări 
ale înaltelor dorinţe exprimate în anii precedenţi. Sărbătoarea s-a desfăşurat într-un cadru de înălţătoare 
solemnitate, în prezenţa M.S. Regelui şi a Marelui Voievod Mihai, membrilor guyemului şi a oficialităţilor 
oraşului Constanţa.

Marea, de un albastru frumos şi o claritate puţin obişnuită, se 
întinde liniştită până la orizontul îndepărtat, strălucind ca argintul 
topit. Aceste frumuseţi ale naturii au alcătuit decorul serbării de la 
Constanţa.

Pentru Marina Română, ziua aceasta a adus la Constanţa nu 
numai cadrul unei festivităţi impresionante, dar şi sufletul întregii ţări, 
dornice să respire spre marea care îi aparţine şi care îi este credin
cioasă.

Vasele de război, într-o perfectă ordine, ies din port, ocupân- 
du-şi fiecare locurile corespunzătoare în careul alcătuit pentru des
făşurarea solemnităţii.

La festivităţi au participat I.P.S.S. Miron Cristea, patriarhul 
României şi preşedintele Consiliului de Miniştri, generalul adjutant 
Paul Teodorescu, ministrul Aerului şi Marinei, contraamiralul Petre 
Bărbuneanu, generalul N. Macici, comandantul garnizoanei 
Constanţa şi Florescu, primarul oraşului, care a oferit Suveranului 
tradiţionala pâine şi sare pe o tavă de argint. Festivităţile s-au des
făşurat după programul stabilit.

Serviciul religios se oficiază la bordul yachtului regal 
„LUCEAFĂRUL”, întâmpinat la ieşirea din port de patru escadrile de 
hidroaviaţie. în careul navelor ieşite în larg se mai află canonierele 
„DUMITRESCU” şi „GHICULESCU”, distrugătoarele „MĂRĂŞTl” 
şi „FERDINAND”, submarinul „DELFINUL”, motonava „TRAN
SILVANIA” şi nava-bază „CONSTANŢA”.

Un .sobor de preoţi în frunte cu l.P.S. patriarhul Miron şi l.P.S.
Gherontie, episcopul Tomisului şi al Durostorului sluje.sc serviciul 
divin pentru pomenirea celor 370 marinari căzuţi pe fronturile de 
lupta ale războiului. © Colecţia Muzeului Marinei Române

Cuvântarea amiralului Petre Bărbuneanu, comandantul Marinei Regale:

Majestafe,
Gândul şi porunca Majestăţii Voastre ş-au săpat adânc în inimile marinarilor, care, pătrunşi neîn

cetat de dragoste şt devotament către bunul, înţeleptul şi ocrotitorul lor Suveran şi Comandant suprem.

La bordul şalupei „ALBATROS",
M.S. Regele Caro! a! Il-lea este întâmpinat de 

contraamiralul Nicolae Pâis

100. Vezi Marea Noastră, An VI, Nr. 9, septembrie 1937, p. 191-198.
101. A.M.R., fond C.M.M., Registrul istoric al vedetei de siguranţă nr. 3 „CPT. MIHAIL ROMANO", p. 10
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s-au adunat astăzi împreună, din marina de război şi din marina de comerţ în jurul Regelui lor, ca să 
proslăvească sufletele celor 370 marinari (17 ofiţeri, 13 maiştri şi subofiţeri şi 320 sergenţi, caporali şi 
soldaţi), căzuţi pentru patrie la chemarea Regelui Ferdinand l-iul, întru îndeplinirea unei vechi porunci 
naţionale: întregirea neamului românesc sub acelaşi sceptru regesc.

S-au împlinit 22 de ani de când a căzut la datorie primul marinar în preajma portului Constanţa. 
Pe când se înmâna la Viena declaraţia de război a României, locotenentul Stoicescu, comandând 
remorcherul „OVIDIU", ca să conducă o corabie din mare prin poarta barajului de mine instalat în radă 
pentru apărarea portului, loveşte din întâmplare o mină deplasată din baraj şi se scufundă fără a mai fi 
găsit. Corabia a intrat însă neatinsă pe drumul croit de remorcher.

După el au căzut mulţi şi numele celor 370 pomeniţi aici şi în toate bisericile din ţară fac parte din 
cele 800.000 de verigi ale lanţului de suflete de eroi care veghează în eternitate asupra destinelor 
României, în jurul supremului lor Comandant şi întregitor de neam: Regele Ferdinand l-iul.

în semn de adâncă recunoştinţă pentru vitejia lor, toţi marinarii exprimă astăzi, prin graiul meu, 
cele mai simţite şi adânci omagii şi pentru preţuirea deosebită a faptelor acestor eroi am presărat cu flori 
adâncul apelor, unde unele din trupurile lor se odihnesc pe veci.

Dar pentru a proslăvi memoria acestor bravi marinari, pentru a aduce o preţioasă mângâiere celor 
rămaşi nemângâiaţi şi pentru ca generaţiile celor tineri să-şi poată aduce aminte cu respect de aceia care 
au făcut cu vitejie sacrificiul suprem pe uscat, pe apă şi în aer, era nevoie să se eternizeze numele lor 
prin înfăptuirea unui monument demn de măreţia faptelor lor.

In acest scop, un comitet sub preşedinţia ministrului Aerului şi Marinei şi cu păstorească binecu
vântare a Sanctităţii sale Patriarhul României, a lansat un apel către publicul românesc pentru strângerea 
fondului necesar. Acest apel a început a da roade şi nu peste mult timp vom putea supune Majestăţii 
Voastre o operă, care să se adauge la acele acte măreţe şi numeroase pe care Majestatea Voastră le 
înfăptuiţi în aureola strălucirii regeşti.

în această zi solemnă, cu momente de reculegere sufletească, cu evlavioasă recunoştinţă şi profund 
emoţionaţi, marinarii roagă respectuos pe Majestatea Voastră să le permită ca în fiecare an, la 18 iulie, 
de la răsăritul şi până la apusul soarelui, să facă de gardă, cu una din navele Majestăţii Voastre, în faţa 
acelui lăcaş sfânt de la Balcic, unde inima celei mai duioase Regine, care a fost ocrotitoarea lor, veghează 
de-a pururi pe ape de soarta navigatorilor pe care. Ea, Regina, în viaţă fiind, i-a admirat în lupta lor cu 
puternicul element care le întăreşte energia, umbletul lor şi le măreşte orizontul gândului şi al privirii.

Majestate,
Printre evenimentele importante petrecute în intervalul de timp de la ultima vizită a Majestăţii Voastre, 

ceea ce a mişcat adânc pe marinari a fost gestul Regal al Majestăţii Voastre de a încredinţa yachtuf 
„LUCEAFĂRUL" în păstrarea Marinei Regale şi de care însărcinare regească marinarii se simt în culmea 
mândriei de a putea să vegheze şi să poarte pe Regele lor pe întinsul apelor odihnitoare ale mărilor.

Veştile bune exprimate anul trecut prin înaltele cuvinte Regale de a avea casa noastră, se rea
lizează .

Lucrările portului militar de la Taşaul au început şi se continuă în ritm accelerat sub privegherea 
foarte atentă a domnului ministru al Aerului şi Marinei.

Dorinţa arzătoare a marinarilor ca marina să fie înzestrată cu o navă-şcoală, cu înaltul sprijin al 
Majestăţii Voastre, se realizează în curând. La 22 septembrie are loc la Hamburg în Germania lansarea 
navei-şcoală şi în primele luni ale anului 1939, ea va fi adusă în ţară de personalul nostru pentru a între- 
prinde^^prima călătorie de instrucţie în primăvara viitoare.

în toamna trecută, N.M.S „CONSTANŢA" şi N.M.S. „DELFINUL" au fost andocate la Istanbul iar 
în vara aceasta, distrugătoarele „REGELE FERDINAND" şi „REGINA MARIA" au suferit importante 
reparaţii în docurile din Malta. Sosirea docului plutitor la Constanţa în ziua de 21 august ne-a produs o 
deosebită bucurie, căci de acum înainte vom fi scutiţi de a mai trimite navele noastre în străinătate 
pentru^operaţiuni de andocare.

In timpul iernii, mai mulţi ofiţeri împărţiţi în comisii au elaborat numeroase regulamente şi manuale 
necesare personalului pentru conducerea armelor şi diferitelor aparate de la bord şi se găsesc sub tipar.

Anul acesta s-a făcut cel mai mare efort pentru a se arma cele mai multe din navele Majestăţii 
Voastre, întrebuinţând cât mai mult personal la bord, cu toate că necesităţile serviciilor la uscat au cres
cut cu crearea Ministerului. Astfel, se găsesc armate: 3 distrugătoare, 3 canoniere, „CONSTANŢA", 
„DELFINUL", 4 monitoare, 3 vedete şi 7 nave auxiliare. Intensa activitate din acest an în mişcarea navelor 
se datoreşte şi faptului că în buget s-a prevăzut suma suficientă pentru procurarea combustibilului. în 
special activitatea submarinului este de relevat, care prin numeroasele sale ieşiri apropiate şi îndepărtate 
pentru rezolvări de diferite teme a dat putinţa ofiţerilor şi echipajului să se menţină într-un astfel de 
antrenament că această navă este gata să întreprindă oricând cele mai îndrăzneţe acţiuni.
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Tot anul acesta în luna august a funcţionat la Şcoala Navală de la Constanţa primul curs de iniţiere 
în marinărie cu 23 de elevi înscrişi benevol din liceele militare clasa a 6-a şi a 7-a cu rezultate foarte 
îmbucurătoare.

La 4 ianuarie Nava Maiestăţii Voastre, distrugătorul „REGINA MARIA" a fost orânduită să ducă 
pe Măria Sa Marele Voievoa Mihai la Pireu. Plecarea din port s-a efectuat sub auspicii înălţătoare şi 
marinarii se simţeau prea fericiţi de a executa înalta misiune, ducând pe Moştenitorul Tronului la desti
naţia ordonată. Cu tot buletinul meteorologic favorabil, după un parcurs de câteva ore în cele mai bune 
condiţii, dincolo de Capul Kaliacra marea îşi schimbă starea şi devine furioasă. Vântul creşte în forţă de 
aşa natură că aparatele înregistratoare nu-i mai puteau indica tăria. Distrugătorul luptă greu cu ele
mentele naturii înfuriate şi pentru a nu suferi stricăciuni prea mari, ţine drumul la capă cu vântul din prova 
tribord în direcţia de unde plecase, adică spre Constanţa. Lupta a fost grea, însă triumfătoare şi prin spi
ritul de sacrificiu al ofiţerilor, maiştrilor şi echipajului, nava intră în port după 32 de ore, cu două bărci 
luate de la gruiele lor şi cu alte stricăciuni care s-au reparat acum în urmă în şantierele de la Malta.

Ceea ce a impresionat îndeosebi pe marinari în această desfăşurare de bravare a elementelor 
furioase, neîntâlnite încă de la furtuna bricului „MIRCEA" din anul 1888, a fost atitudinea calmă şi 
înţelegătoare a pericolului ce se desfăşura în jurul Măriei Sale Marele Voievod, care se găsea întâia oară 
pe o navă de război într-o călătorie mai lungă şi a dovedit calităţi excepţionale de cel mai înălţător 
exemplu pentru cei de la bordul navei. Admiraţia ofiţerilor şi echipajului N.M.S. „REGINA MARIA" a fost 
şi va rămâne o dovadă a curajului Vlăstarului nostru Regesc.

In semn de respectuoasă amintire a acelei bravuri, desfăşurată de Măria Sa Marele Voievod de 
Alba lulia în zilele de 4-6 ianuarie 1938 în mijlocul marinarilor, pentru care Majestatea Voastră l-aţi 
conferit „Virtutea Maritimă", rog cu profund respect pe Majestatea Voastră să aprobe să încredinţez 
Măriei Sale din partea Marinei Regale această copie fidelă a distrugătorului „REGINA MARIA" la scara 
1/100, executată în Arsenalul Marinei. (Se dezveleşte miniatura distrugătorului „REGINA MARIA", 
aşezată înt-o vitrină de cristal şi pusă pe un piedestal de nuc).

Şi acum, într-un elan de înălţătoare bucurie, marinarii, având astăzi în mijlocul lor pe Supremul 
lor Comandant, strigă din tot sufletul

Trăiască Majestatea Sa Regele Caro! al ll-lea!
Trăiască Măria Sa Mihai Mare Voievod de Alba lulia!101

După revenirea în port, M.S. Regele a vizitat SALVA- 
MAR-ul şi docul plutitor din Constanţa. în după amiaza 
aceleeaşi zile, Regele Carol al Il-lea, însoţit de suita sa, a sosit 
la bordul motonavei „TRANSILVANIA”, comandată de 
comandorul Alexandru Ştiubei, unde s-a desfăşurat solemnitatea 
botezului navei, care a început cu un serviciu religios.

M.S. Regele botează vasul, spărgând tradiţionala sticlă de 
şampanie, după care generalul adjutant Paul Teodorescu a dat 
citire actului de botez al motonavei „TRANSILVANIA”:

Prin graţia lui Dumnezeu şi voinţa naţională,
Carol al ll-lea. Rege al României,

în a cincisprezecea zi a lunii august, din anul 1938 şi 
anul 8 al Domniei Mele,

Desăvârşitus-a în portul Constanţa binecuvântarea 
dată de sfânta noastră biserică, după care Eu însumi 
botezat noua Mea navă de călători cu numele

•<i •.(» I
am

TRANSILVANIA

ca simbol al legăturii sufleteşti dintre românii din văile 
Mureşului şi celor trei Crişuri, cu românii din văile Dunării şi 
Prutului şi de pe ţărmul Mării Negre

încredinţez marinarilor Mei frumoasa navă „TRANSILVANIA" pentru a o duce peste mări şi oceane,
ni n mmnrMlnr i ^ ^

I _ ji ..., t „ I n------- ţjciiiiu u u uuce pesie mari si o
unde sa spună lumii întregi ca legătură sufletească a românilor de pretutindeni este sfântă şi eternă 

Carol R.
Mihai

102. Marea Noastră, An VII, Nr. 10, octombrie 1938, p. 379-380. Pentru versiiinpa mmniată , ...................................
Bârbuneanu, Din cuvântările mele, 1939, p. 92-97. ^ 33 c^ scursu ul' vezi Viceamiral Petre
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Mitiţă Constantinescu, ministrul Economiei Naţionale, vicepreşedinte al Societăţii SALVAMAR, a citit 
actul de botez al celor două ambarcaţiuni de salvare „ALBATROS” şi,PESCĂRUŞUL”:

Actul de botez al staţiei Societăţii „SALVAMAR" din Constanţa
Prin graţia lui Dumnezeu şi voinţa naţională.

Noi Caro! al ll-lea, Rege al României,
Astăzi, în a opta zi a lunii septembrie, anul Mântuirii una mie nouă sute treizeci şi opt şi anul dom

niei Mele opt, desăvârşitu-s-a creştineasca binecuvântare dată de sfânta noastră biserică, după care 
acest cămin, clădit de Societatea de Salvare a Naufragiaţilor în apele teritoriale româneşti, înfiinţată şi 
prezidată de Mine, a fost încredinţat primei staţiuni de salvare din România, în gândul şi dorinţa ca aici 
să găsească bună şi liniştită odihnă vrednicii Mei marinari salvatori şi naufragiaţii salvaţi de ei. 103

Carol R.
Mihai

Prin graţia lui Dumnezeu şi voinţa naţională,
Carol al ll-lea. Rege al României,

Astăzi, în a opta zi a lunii septembrie, anul Mântuirii una mie nouă sute treizeci şi opt şi anul 
Domniei Mele opt, clesăvârşitu-s-a creştineasca binecuvântare dată de sfânta noastră biserică, după care 
eu însumi am botezat cu numele:

PESCĂRUŞUL

Prima barcă de salvare a Societăţii de Salvare a Naufragiaţilor în apele teritoriale româneşti, so
cietate înfiinţată şi prezidată de Mine, în gândul şi dorinţa de a veni în ajutorul acelora pe care furia va
lurilor i-ar voi scufundaţi în adâncul mării şi pe care vrednicii Mei marinari salvatori trebuie, cu preţul 
vieţii lor, să-i salveze, punând cel mai sublim devotament, abnegaţie şi destoinicie.

Carol R.
Mihai

Prin graţia lui Dumnezeu şi voinţa naţională,
Carol al ll-lea. Rege al României,

Astăzi, în a opta zi a lunii septembrie, anul Mântuirii una mie nouă sute treizeci şi opt şi anul 
Domniei Mele opt, desăvârşitu-s-a creştineasca binecuvântare dată de sfânta noastră biserică, după 
care, în prezenţa Mea, iubitul Meu fiu:

Mihai
Mare Voievod de Alba lulia şi Principe Moştenitor a botezat cu numele:

ALBATROS

a doua barcă de salvare a Societăţii de Salvare a Naufragiaţilor în apele teritoriale româneşti, 
societate înfiinţată şi prezidată de Mine, în gândul şi dorinţa de a veni în ajutorul acelora pe care furia 
valurilor i-ar voi scufundaţi în adâncul mării şi pe care vrednicii Mei marinari salvatori trebuie, cu preţul 
vieţii lor, să-i salveze, punând cel mai sublim devotament, abnegaţie şi destoinicie.

Carol R.
Mihai

Discursul generalului adjutant Paul Teodorescu, ministrul Aerului şi Marinei:

Sire,

înfiinţarea „Zilei Marinei" de către Majestatea Voastră a avut o înrâurire morală covârşitoare 
asupra dezvoltării marinei militare şi comerciale. Ea a însemnat nu numai dragostea şi grija ce 
Majestatea Voastră i-o poartă, dar şi prilej de enunţare a marilor principii călăuzitoare pentru 
propăşirea ei.

Din discursurile ţinute de Majestatea Voastră timp de 7 ani în atari împrejurări, se desprind în mod 
luminos următoarele mari postulate:

Poporul român trebuie să se intereseze mai mult de mare şi de ape în general, să le înţeleagă ros
tul în viaţa economică a ţării şi să se convingă că iubirea de mare şi spiritul de marinar sunt un factor 
de căpetenie în educaţia unei naţii.

103. Liga Navală Regală Romănă, Cuvinte Regale pentnj Marină, Bucureşti, 1940, p. 39-43.
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România trebuie să aibă o politică maritimă şi navală proprie ei, inspirată din interesele nafiunii.
Marea Neagra şi Dunărea nu trebuie să fie considerate ca nişte linii de demarcaţie sau fruntarii, 

ci nişte imense comunicaţii de penetraţie în lume, prin care România să ducă toate bogăţiile ei să pulseze 
o viafă economică din cele intense.

Marina noastră, atât militară cât şi comercială, trebuie să fie o marină puternică în care să bată 
un singur suflet şi un singur gând. Ea trebuie să devină o îmbărbătare, o şcoală de supremă energie, o 
şcoală de camaraderie şi sacrificiu, care să servească de pildă întregii naţiuni.

Marinarii de toate categoriile să fie adevăraţi marinari, adică oameni oţeliţi pe valurile vijelioase 
ale mărilor, animaţi de o singură pasiune: vasul lor şi călăuziţi de un singur spirit, cel de sacrificiu al
bricului „MIRCEA". / . i j ~ j t l -

Industria maritimă trebuie completată şi dezvoltată pentru a obţine o reală independenţă de fabri
caţie.

Sire,

Aceste deziderate regale au format baza activităţii noastre şi au servit de îndreptar tuturor pla
nurilor elaborate pentru înzestrarea celor două marine.

Dragostea atavică pe care Majestatea Voastră o are pentru marină, grija adâncă ce i-o poartă 
încă de când era Comandantul ei, precum şi apelul călduros ce a făcut pentru stimularea tuturor energi
ilor, au găsit puternic răsunet în sufletele noastre, care au răspuns cu muncă, avânt şi devotament pen
tru înfăptuirea Marinei atât de scumpă Majestăţii Voastre şi atât de necesară existenţei României.

Astăzi suntem în măsură să arătăm că în toate direcţiile s-au realizat începuturi demne de toată 
lauda, pline de speranţe pentru viitor. Astfel, Centrele străjereşti de Marină, organizate de-a lungul 
diferitelor cursuri de apă din ţară; interesanta expoziţie a Marinei din Palatul Propagandei; caravanele 
pe apă organizate de Comandamentul Străjerilor şi de Federaţia Nautică; înfiinţarea mai multor Cluburi 
de sport nautic; numărul însemnat de colonii, de vizitatori de toate categoriile de şcoli, printre care tre
buie citată Şcoala Pregătitoare de Ofiţeri, la Mare şi Dunăre; propaganda Ligii Navale; am trezit un 
curent nou în sânul naţiunii, pentru o mai mare dragoste şi interes de Mare, aşa cum a cerut Majestatea 
Voastră.

Strămutarea anului pregătitor al Marinei de la Bucureşti la Constanţa; crearea pe lângă Şcoala 
Navală a Secţiei marinei comerciale, putându-se astfel înjgheba acea înfrăţire atât de dorită între Marina 
Militară şi Marina Comercială sau, după expresia însăşi a Majestăţii Voastre, „între Marina cu tunul şi 
Marina cu busola"; cursul de iniţiere în Marinărie a 25 elevi din liceele militare (clasa VI şi VII) din vara 
aceasta pentru pregătirea sufletească a viitorilor marinari şi călătoria de trei luni a celor trei tineri ofiţeri 
de marină în Mediterana, cu un vas construit după concepţia lor; desele transporturi până în Marea 
Nordului sau Mediterana Orientală a vaselor comerciale; instructiva călătorie a Şcolii Navale în Marea 
Egee, Adriatică şi Mediterană; ieşirile în larg ale vaselor de război pe orice vreme, întotdeauna cu un 
scop tactic; exerciţiile care s-au executat pe mare în colaborare cu marina comercială şi cu hidroaviaţia; 
participarea ambelor marine la manevrele de toamnă din acest an, înseamnă formarea unui suflet ca
racteristic al ei, al valurilor, perpetuarea spiritului generos, plin de dragoste de larg, de iniţiativă, de dis
ciplină şi de sacrificiu al bricului „MIRCEA", aşa cum l-a conceput Majestatea Voastră.

Sporirea calitativă a marinei militare prin repararea monitoarelor şi a distrugătoarelor; mărirea 
numărului de vase cu nava-şcoală, menită să înlocuiască pe bătrânul bric „MIRCEA", dar să şi păstreze 
mentalitatea şi educaţia marinărească, care a format generaţii de distinşi marinari; sosirea docului plu
titor care ne va scuti pe viitor de acea mare şi dureroasă servitute de a trimite vasele noastre spre ando- 
care în străinătate; dotarea S.M.R.-ului cu motonava „TRANSILVANIA", care face mândria marinei noas
tre comerciale, urmate în cursul acestei luni de un alt vas „BASARABIA", tot aşa de frumos; dotarea 
N.F.R.-ului cu două tancuri petroliere; înzestrarea portului Constanţa cu trei remorchere şi punerea în ser
viciu a primului vas de stat „CETATEA ALBĂ" pentru cabotaj, pe tot întinsul frontierei maritime, coman
da a patru cargoboturi, sunt, toate acestea, realizări care vor da un nou avânt marinei noastre şi vor 
îndeplini una din dorinţele cele mai arzătoare ale Majestăţii Voastre, exprimată în termenii următori', In 
sfârşit, va licări la orizont acea dorinţă a Mea, care ştiu că este a tuturor marinarilor, ca în loc să facem 
marină pe uscat, să o facem pe mare".

Dezvoltarea generală a porturilor după un plan de sistematizare si de utilare corespunzătoare 
cerinţelor economice ale fam; realizările mai însemnate ca bazinul de petrol de la Giurgiu dispensarul de 
la Turnu Severin, portu de cherestea şi bazinul docului plutitor de la Constanta, românizarea gurilor 
Dunării care vine şă dea un prestigiu Ministerului Aerului şi Marinei si o satisfacţie legitimă Direcţiei 
Generale a Porturilor şi Comunicaţiilor pe Apă, văzându-se înfăptuit un organ tehnic şi de control la 
Sulina, pentru care a luptat mai multe decenii, sunt tot atâtea elemente hotărâtoare de progres şi civilizaţie
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Dar opera cea mai de seamă şi cea mai grandioasă prin proporţia lucrărilor ei uriaşe şi rolul co
vârşitor ce va juca în economia şi apărarea naţională este portul Taşaul, a cărui construcţie a început, 
spre triumful deplin al luptei dusă de Majestatea Voastră, despre care S-a exprimat în termeni atât de 
viguroşi în 1933: „...Prima parte este acea faimoasă chestiune care tronează de câţiva ani de zile pe 
care sunt convins că Guvernul Meu îşi va da toate silinţele spre a o relua şi duce la bun sfârşit este 
chestiunea bazei navale, bază fără de care marina noastră nu poate să trăiască..."

Nimeni mai mult decât Majestatea Voastră nu are dreptul la o satisfacţie mai bine meritată de a 
vedea în făptuindu-se una din cele mai vitale probleme ale marinei.

In fine, un punct capital de organizare, atât de reclamat de Majestatea Voastră, crearea unei 
industrii marine în ţară, care să dea toată independenţa de construire a vaselor, este în plină dezvoltare. 
Pe lângă şantierele navale de la Turnu Severin, care construiesc vase comerciale, pe lângă Arsenalul 
Marinei, care cu o utilare mai completă, ar putea construi vase de război de mic tonaj, s-au înfiinţat 
şantierele navale de la Galaţi de mare anvergură, care au început să monteze submarinele nou coman
date şl care ar putea executa şi alte vase de război.

In concluzie, sub toate raporturile. Regalele postulate au fost abordate.
Deşi foarte lăudabile şi suficient de multe, realizările obţinute nu constituie decât un început. Cale 

lungă mai este, dar nu disperăm. Efortul făcut până acum, rezultatele dobândite ca şi devotamentul tutu
ror colaboratorilor ministerului, sunt chezăşia cea mai sigură în îndeplinirea integrală a planului de 
dotare a marinei, aşa cum îl doreşte Majestatea Voastră pentru promovarea ţării noastre.

Se simte însă nevoia imperioasă a realizării unui plan de finanţare, care a fost propus de noi, sub 
diferite forme, admise în principiu de Majestatea Voastră.

Sire,

Nu este fericire mai mare pentru toţi românii decât aceea de a avea la cârma ţării un mare Rege, 
clarvăzător la toate, înfăptuitor al operelor celor mai măreţe, ctitor al tuturor instituţiilor, făuritor de o altă 
Românie.

Astăzi, când am avut onoarea, spre bucuria tuturor marinarilor şi deci şi a Majestăţii Voastre, în 
care se zbate vânjos sângele unei ilustre familii de marinari, de a face bilanţul unei activităţi aşa de rod
nice, rog respectuos pe Majestatea Voastră să-mi permită a-l aduce prinosul de recunoştinţă din partea 
celor două marine, pentru încurajarea, grija şi atenţia ce ne-a arătat-o şi să recunoaştem solemn că Ţara 
c/otoreazo marina sa modernă Majestăţii Voastre.

In această zi de mare sărbătoare, comandanţi şi marinari de toate categoriile, din ţară sau aflaţi 
dincolo de hotare, pe întinsul apelor, în luptă poate cu natura. Vă ridică din tot avântul lor sufletesc un 
imn de slavă şi mărire, şi mai puternic decât zgomotul turbinelor lor. Ei Vă strigă:

Să trăiţi. Maiestate!
Să trăiască Măria Sa Marele Voievod de Alba lulia!
Discursul domnului Mitiţă Constantinescu, ministrul Economiei Naţionale, vicepreşedinte al Societăţii 

SALVAMAR:

Sire,

Prin înalta bunăvoinţă a Majestăţii Voastre, sărbătoarea Marinei noastre se întreqeşte astăzi cu o 
mare şi frumoasă încurajare, pe care Majestatea Voastră binevoieşte a i-o acorda, când, după inaugurarea 
motonavei „TRANSILVANIA", mândria pavilionului comercial al tării, se inaugurează azi Staţiunea de 
Salvare Constanţa şi cele două şalupe de salvare „ALBATROS" şi „PESCĂRUŞ" ale Societăţii SALVAMAR.

Majestatea Voastră întregeşte astfel opera constructivă ce înaltă valoarea, eficienţa şi prestigiul 
marinei noastre comerciale, cu opera indispensabilă de ajutorare a marinarilor, cu acea organizare care 
trebuie să le dea simţământul sporitei încrederi şi al neclintitei siguranţe de salvare, în grefele şi hotărâ
toarele clipe de luptă cu furia valurilor.

Aceasta este misiunea adânc omenească ce Majestatea Voastră a încredinţat Societăţii SALVA
MAR, când Majestatea Voastră a binevoit a lua iniţiativa înfiinţării ei.

înalta şi mântuitoarea concepţie a Majestăţii Voastre pleca de la constatarea dureroasă că 
ţărmurile mării noastre nu aveau nici o organizare de salvare pentru naufragiile ce se întâmplau în faţa 
lor şi aceasta cu atât mai mult cu cât marea noastră este acelaşi Pontus Euxinos, mare neospitalieră din 
cauza furtunilor ce o frământă. Marea neagră şi aspră, atât de capricioasă şi de des bântuită de cea
suri primejdioase, ce pun în grea cumpănă pe cei mai încercaţi şi bravi marinari.

Din această Înaltă, omenească şi caldă îngrijorare a Majestăţii Voastre pentru toţi cei ce călătoresc 
pe apele noastre, sortiţi furiei nemiloase a talazurilor, s-a născut Societatea SALVAMAR, onorată de
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„Casa-vapor" din Mamaia, sediul Societăţii SALVAMAR 
© Colecţia Muzeului Marinei Române

înalta preşedinţie a Majestdfii Voastre, şi 
menită să stea strajă la ţărmurile mării cu 
fa/a spre primejdia zărilor şi apelor, cu 
inima oţetită de eroism gata a se jertfi 
pentru a smulge valului hain soarta vieţilor 
marinăreşti ce se avântă spre limanurile 
noastre.

Astăzi, Sire, portul Constanţa are 
prima stafie de salvare înzestrată cu cele 
două şalupe speciale „ALBATROS" şi 
„PESCĂRUŞ", cu cazarma necesară şi cu 
întreaga aparatură trebuitoare îndeplinirii 
misiunii sale de promptitudine şi bravură.

Prin neobosite străduinţe, comitetul 
de direcţie al societăţii, domnii administra
tor delegat şi director, urmând înaltele 
îndrumări ale Majestăţii Voastre, vor putea 
să aducă la îndeplinire, prin planul de 

organizare pe trei ani ce avem, reţeaua de staţiuni de salvare, cu întreaga lor organizare, în punctele 
Vâlcov, Mangalia, Tuzia şi Caliacra-Balcic, reţea ce va fi completată apoi cu alte puncte şi staţiuni inter
mediare, până la desăvârşita întregire a ei.

Astlel, Sire, Majestatea Voastră aşează Augusta mână mântuitoare deasupra marinarilor, dea
supra tuturor celor ce se avântă, călătorind pe marea noastră, dându-le însufleţire şi curaj, iar organizării 
noastre marinăreşti, prestigiul celei mai înalte civilizaţii şi umanităţi. Drept aceea, se cuvine să rugăm cu 
adânc respect pe Majestatea Voastră ca în faţa acestei strălucite opere a Majestăţii Voastre, temeinic 
începută, în calitatea mea de vicepreşedinte al Societăţii SALVAMAR, să exprim Majestăţii Voastre, 
Augustului nostru Preşedinte, cu o însufleţită admiraţie şi cu ţâşnire caldă din inimile noastre, cele mai 
devotate simţăminte de recunoştinţă pentru marele şi nobilul gând, pentru creştinescul cuget şi îndemn cu 
care Majestatea Voastră a iniţiat această operă, a sprijinit-o şi a îndemnat-o spre înfăptuire.

Noi, umili tălmaci şi meşteşugari de simplă execuţie a înaltei concepţii a Majestăţii Voastre, nu 
avem decât o dorinţă, aceea de a solicita Majestăţii Voastre înalta cinste de a sluji şi mai departe la 
umbra Augustului îndemn al Majestăţii Voastre, sub pavilionul SALVAMAR, înălţat de inima mult ge
neroasă şi înţeleaptă a Majestăţii Voastre. în acelaşi timp, rugăm pe Maiestatea Voastră să ne îngăduie 
a sublinia că în modesta noastră lucrare, am fost cu multă înţelegere, căldură şi camaraderie sprijiniţi şi 
ajutaţi de Ministerul Apărării Naţionale, Ministerul Aerului şi Marinei, de Banca Naţională a României, 
de Amiralitatea marinei noastre, de conducerea P.C.A., de inimoasa direcţie şi echipă tehnică a portu
lui Constanţa, precum şi de alţi binevoitori cărora rugăm respectuos pe Majestatea Voastră să ne îngă
duie a le aduce călduroasele noastre mulţumiri.

Aşa a început, Sire, aducerea la îndeplinire a înaltului şi înţeleptului gând al Majestăţii Voastre şi 
astfel va continua, cu entuziasm neţărmurit şi cu neşovăită hotărâre, până fa desăvârşirea lui.

Opera Majestăţii Voastre este mare, este îmbărbătătoare, este dătătoare de avânt, căci ea cere 
echipajelor noastre virtutea supremă, a jertfei de sine, pentru mândria aproapelui.

Echipele noastre. Sire, sunt fericite că Majestatea Voastră le arată calea acestor nobile virtuţi şi a 
jertfelor supreme, iar cei ce se avântă pe apele zbuciumate din adâncuri ale mării noastre, înfruntând cu 
încredere hăul furtunilor şi prăvălirea vrăjmaşă a talazurilor, binecuvântează cu evlavie mâna protegui
toare şi qândul creştinesc de izbăvire al Majestăţii Voastre, şi priveghează clipele lor de zbucium, de 
luptă şi de mântuire la viaţă.

Să trăiţi. Sire!
Să trăiască Măria Sa Marele Voievod Mihai!
Să trăiască Dinastia Română!""
Manifestări omagiale dedicate Zilei Marinei au fost organizate şi la Brăila, Călăraşi, Giurgiu, Orşova, 

Hârşova, Turnu Severin şi Vâlcov.1"'’
1939. Un alt ,,an mănos pentiu Maiină , cum a spus dl. general adjutant Paul Teodorescu, ministrul 

Aerului şi Marinei şi a accentuat Majestatea Sa Regele.
La 14 iunie s-a botezat N.M.S. „AMIRAL MURGESCU”, „unul dintre vasele unui întreg program”, 

primul vas de război construit în ţară, în prezenţa Majestăţii Sale, care a semnat actul de botez şi a rostit (i 
cuvântare.

104. Marea Noastră, An VII, Nr. 10, octombrie 1938, p 381- 384
105. to/dem, p. 384-386.
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La 13 august, printr-un înalt Decret, Majestatea Sa, „spre a-şi arăta dragostea faţă de marina Sa”, a înscris 
în cadrele ofiţerilor activi, cu gradul de aspirant, pe Măria Sa Marele Voievod Mihai de Alba lulia, repartizân- 
du-1 pe distrugătorul „REGINA MARIA”, pe care a primit botezul mării în furtuna din 5-7 ianuarie 1938.

La 15 august s-a pus piatra fundamentală a portului Taşaul, început din 1938, care, pe lângă un port nou, 
va asigura şi un bun loc de adăpost pentru navele de război. Noul port, aşezat mai la nord de Constanţa, are o 
suprafaţă de 2.590 hectare faţă de 74 ale Constanţei, şi va 
fi înzestrat cu cele mai modeme instalaţii. Ţara noastră, 
prin aşezarea geografică la răscrucea marilor drumuri de 
la Nord la Sud şi de la Vest spre Est, va fi legată cu tim
pul prin noul port cu Dunărea şi prin canalele existente, cu 
Marea Nordului, iar prin Pmt- Nistru sau Vistula cu 
Baltica.106

„Această zi căzând în plină vară -se arată în Darea 
de seamă asupra activităţii Ligii Navale Române pe anul 
1939- a învederat că, desfaşurându-se în anotimpul cel 
mai dătător de sănătate şi voie bună, să cheme ca să dea 
concursul pe câţi mai mulţi participanţi, iubitori ai apelor.

Această sărbătoare, aleasă dinadins a fi chiar în 
ziua când biserica noastră slujeşte Adormirea Maicii 
Domnului, patroană a Marinei şi marinarilor noştri, a fost 
hotărâtă încă de la înfiinţarea Ligii Navale Române.

încă cu mult timp înainte, conducerea centrală a 
Ligii a luat toate măsurile potrivite pentru ca Ziua Marinei 
să se desfăşoare la înălţimea la care se cuvine şi merită 
brava noastră marină. Ne-am adresat tuturor autorităţilor 
civile şi militare, filialelor, prefecturilor, garnizoanelor ş.a., 
ca şi la Ziua Apelor; în plus. Ministerului Aerului şi 
Marinei, Apărării Naţionale, Educaţiei Naţionale,
Internelor, precum şi la Straja Ţării, Inspectoratul Pregătirii 
Premilitare, Fundaţiilor Culturale Regale, marinei comerciale, S.M.R., N.F.R. etc., care au dat un larg sprijin şi 
concurs, încât această serbare, cu întregul program: serviciul divin, pomenirea eroilor marinari căzuţi în cam
paniile din 1877-1878,1913, 1916-1919, colecta, demonstraţii sportive, conferinţe, filme, excursii şi preumblări 
pe ape- a avut un caracter dintre cele mai măreţe şi înălţătoare serbări ce s-au putut organiza vreodată.

Rezultatul, cel moral şi cel material (colecta) a depăşit prevederile noastre. S-au publicat, la timp, dările 
de seamă ale serbărilor de Ziua Marinei.

La Constanţa, festivităţile s-au des
făşurat în prezenţa M.S.Regelui, la care au 
vorbit domnii general adjutant Paul 
Teodorescu şi viceamiralul Petre Bărbu- 
neanu; s-a pus piatra fundamentală a portu
lui Taşaul, unde a vorbit, din nou, generalul 
Paul Teodorescu; apoi a fost o excursie cu 
pachebotul „DACIA”; au avut loc concur
suri nautice şi probe, demonstraţii de acqua- 
plane etc. Tuturor le-a ră.spuns M.S. 
Regele.”"17

Portul Constanţa şi danele militare au 
îmbrăcat haine de sărbătoare. Oraşul a căpătat 
aspect festiv; pretutindeni au fost arborate 
drapelul naţional, covoare, verdeaţă. Hori, la 
toate navele ridicându-se marele pavoaz.

La festivităţi au partieiţiat membrii 
Familiei Regale şi ai guvernului român, care au fost întâmpinaţi de ministrul Aerului şi Marinei, comandan
tul Marinei Regale, comandantul garnizoanei, prefectul oraşului şi primarul municipiului Constanţa.

S-au prezentat două scurte cuvântăi i de către ministrul Aerului şi Marinei şi de către viceamiralul Petre 
Bărbuneanu, comandantul Marinei Regale pe care o redăm în ct)ntinuare:

mmMWik

r 1
1.

Echipajul siibuuirimihii „DELI'INUI," la '/.iua Marinei 19.19. 
© Calcciia Muzeului Marinei Româue

106. Liga Navală Regală Română, Cuvinte Regale pentru Marină, Publicaţiunea 30-a a L.N.R.R., Bucureşti, 1940, p. 45.
107. Marea Noastră, AnuL IX, nr. 2-3/1940, p. 64. Darea de seamă a activităţii Ligii Navale Romăne pe 1939.
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Majesfate,

Bătrânii noştri marinari care navigau pe întinsul apelor departe de ţară, au început timid acum 37 
de ani să sărbătorească la 13 august pe Sfânta Maria, ca să-i ocrotească de primejdiile prin care tre
ceau şi să-i îmbărbăteze în lupta lor pe ape. Mai târziu, ziua de 13 august a cuprins sufletul tuturor mari
narilor şi a devenit o tradiţie, oficiată din an în an cu mai multă amploare prin participarea chiar a 
Auguştilor membri ai Familiei Regale.

începând din anul 1930, Majestatea Voastră a făcut să se ştie pe toate plaiurile României Mari că 
Suveranul Ţării se află în fiecare an la 13 august în mijlocul marinarilor Săi, intru proslăvirea acelora 
care s-au jertfit pe Dunăre, pe mare, pe uscat şi în aer pentru apărarea patrimoniului naţional şi să ros
tească acele pilduitoare cuvinte regale pline de avânt şi înţelepciune pentru înălţarea marinei.

Astăzi am îndeplinit aceeaşi pioasă datorie întru preamărirea sufletelor celor 370 de marinari (17 
ofiţeri, 13 maiştri şi subofiţeri şi 320 de sergenţi, caporali şi soldaţi), al căror exemplu de sacrificiu cons
tituie q veşnică amintire şi o sfântă pildă pentru generaţiile de marinari de acum şi de azi înainte.

în semn de adâncă recunoştinţă pentru măreţele lor fapte, am presărat cu nori mormântul lor de 
ape cu cea mai evlavioasă dragoste şi profund respect, stabilind legătura între cei ce şi-au făcut datoria 
şi acei care sunt gata să şi-o facă.

Majestate,

Anul acesta un important eveniment în istoria ţării noastre a dominat sufletele tuturor românilor. în 
toate domeniile de activitate ale ţării noastre s-au comemorat 100 de ani de la naşterea Regelui Caro! I 
şi s-au preamărit viaţa şi înfăptuirile Sale.

Acestui mare şi luminat Domnitor se datoreşte îndrumarea poporului în direcţia exploatării căilor 
de comunicaţii pe apă şi educarea lui în avântul maritim, stabilind întărirea suveranităţii României mai 
întâi pe Dunăre şi apoi pe mare.

O strânsă legătură între Domnitorul Caro! I şi marina embrionară a fost chiar de la urcarea Sa pe 
tron. Atunci ţara avea un sinqur vas cu aburi, pe avizoul „ROMANIA", de care Domnitorul s-a servit ani 
de-a rândul în călătoriile sale pe Dunăre spre a inspecta judeţele limitrofe, deoarece căile de comuni
caţie pe uscat erau sau inexistente sau foarte grele. Acest mijloc de comunicaţie lesnicios şi repede a con
dus pe Domnitor să imprime guvernului procurarea unui vas mai repede şi mai potrivit împrejurărilor 
demnitare şi astfel, cu începere din anul 1869, yachtul „ŞTEFAN CEL MARE" înlocuieşte pe „ROMANIA" 
în numeroasele deplasări ale Suveranului pe Dunăre.

Dintre acestea, de remarcat este călătoria Domnitorului în august 1869 de la Olteniţa la Sulina, 
unde El se îmbarcă pe vaporul „TAURIDA" spre a merge în Crimeea să viziteze Curtea imperială rusă, 
apoi la finele lunii trece Porţile de Fier, ducându-se în Germania la Auguştii Săi părinţi, iar în februarie 
1872, yachtul transportă pe Doamna Elisabeta până la Budapesta.

Pentru a da o dezvoltare mai mare flotilei noastre, domnitorul Caro! I face să se comande în Franţa 
canoniera „FULGERUL" care în 1872 constituie o diviziune navală cu „ROMÂNIA" şi „ŞTEFAN CEL 
MARE" şi împreună vizitează porturile turceşti, Tulcea şi Sulina, unde se schimbă vizitele protocolare cu 
autorităţile locale.

Prin această întreprindere, mica flotilă românească se afirmă ca o forţă navală cu aceleaşi drep
turi ca şi navele străine şi implicit suveranitatea Principatelor Române era recunoscută de autorităţile 
turceşti.

După războiul de la 1878, când marinarii s-au afirmat sub ochii Domnitorului ca buni artilerişti la 
bateriile de la^Calafaf, ca iscusiţi manevrieri în atacul monitorului turcesc scufundat pe braţul Măcinului 
cu şalupa „RÂNDUNICA" şi în facerea podurilor peste Dunăre, România devenind o ţară maritimă. 
Regele Carol I a impus să se construiască navele de mare, care să apere litoralul maritim şi interesele 
noastre pe apă. Iar când în 1881, Ausfro-Unqaria pretindea, sub forma întocmirii unui regulament de 
poliţie pe Dunăre, să-ş/ aroqe drepturi care loveau în libertatea şi suveranitatea tării noastre. Regele 
Carol I în mesajul de deschidere a Corpurilor legiuitoare spune, între altele:

„Aceeaşi încredinţare ne impune astăzi datoria de a nu primi combinaţiuni, al căror rezultat ar fi 
abandonorea novigofiGi c/g Io Porţi Ig c/g Fi Gr Io Golofi ocfiunii prGpondGrGnfG o unGi singurG putori."

Ca urmare a acestui adevăr, s-au luat imediat măsuri de creare a unei flotile de poliţie pe Dunăre 
Şl de procurare a navelor mai importante la mare. Astfel, între anii 1882 si 1888, sosesc pe rând de la
dl!flrn!^Le.,fant'fe , strâmâtate' cinci saluPe de poliţie, două torpiloare mici pe Dunăre, bricul 
„MIRCEA , şalupele canon,ere „RAHOVA", „OPANEZ" si „SMARDAN", canonierele GRIVITA"^^OLTUL" ^/ŞIRETUL", torpiloarele /sSr f/nT/uC^^ 
crucişătorul „ELISABETA ş, şalupele de atac „ARGEŞ", „VEDEA", „TROTUŞ" şi „TELEORMAN". Toate
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aceste nave constituiau în acele timpuri pentru România o forfă apreciabilă, cu care avea să-şi afirme 
drepturile în libera dezvoltare a intereselor sale pe apă.

După o perioadă de stagnare în construcţia navelor de război, în care timp Regele Caro! I era pre
ocupat şi de crearea unei flote comerciale şi de construcţia portului Constanţa, unde se întrebuinţau sume 
însemnate, în anul 1905 îndeamnă guvernul să acorde creditele necesare pentru construirea unei flotile 
moderne de Dunăre şi astfel iau fiinţă cele patru monitoare şi opt vedete fluviale ca să coopereze cu 
armata de uscat la apărarea frontierei noastre pe apă şi a gurilor Dunării.

Către sfârşitul domniei Sale şi în urma evenimentelor din 1914, când din lipsa de apărare la mare, 
vapoarele noastre comerciale au fost retrase în Dunăre, Regele Carol I, cu spiritul său clarvăzător, a 
determinat construcţia a patru distrugătoare în Italia care, în urma evenimentelor survenite, au fost 
rechiziţionate de guvernul italian.

Dar Regele Carol I era întotdeauna preocupat şi de pregătirea de luptă a unităţilor navale, venind 
în mijlocul marinarilor fie pentru a asista la manevre, fie pentru a inspecta unele unităţi sau trimiţând pe 
miniştrii Săi de război şi chiar pe primul ministru.

Gândul său de a întări marina era natural îndreptat şi în pregătirea personalului ofiţeresc,^despre 
care era convins că acesta nu se improvizează şi că trebuie să fie înzestrat cu o cultură solidă. In acest 
scop, a dispus să se trimită elemente tinere în şcolile de marină din Franţa, Italia, Austro-Ungaria şi 
Germania şi când se prezenta ocazia, se interesa chiar singur de aceşti tineri. Personal, păstrez o 
neştearsă şi pioasă recunoştinţă Marelui Ctitor al Marinei, Regelui Carol I, care mi-a îndreptat paşii spre 
cariera de marinar şi m-a îmbărbătat cu cuvinte părinteşti în februarie 1901, când a vizitat Academia 
de Marină din Fiume.

Regele Carol I a pus bazele marinei despre care avea concepţia că fiecare neam se reazimă pe 
mare, cum se reazimă copacul pe rădăcinile lui.

Marina Regală are acum prilejul în faţa Majestăţii Voastre să-şi arate admiraţia şi neţărmurita 
iubire Aceluia care în timpul domniei Sale, încărcat de marile griji ale ţării, a găsit totuşi timpul să-i fie 
un mare protector. Amintirea lui a rămas neştearsă printre noi şi dragostea ce-l am purtat-O o arătăm 
astăzi prin cel mai neclintit devotament pentru Dinastie.

După războiul de întregirea neamului, când paza frontierei maritime încredinţată unui aliat fusese 
abandonată. Marina Regală, sub înaltul Comandament al Majestăţii Voastre, în calitate de Prinţ moşte
nitor şi sub domnia Regelui Ferdinand, îşi ia repede avânt, iar cârid Majestatea Voastră a fost hărăzită 
de Atotputernicul cu conducerea destinelor acestui neam, o eră nouă a început pentru marina noastră ca 
şi pe toate tărâmurile ţării.

Noile construcţii înfăptuite şi cele ce se înfăptuiesc în ritm accelerat sunt consecinţa descătuşării ei 
prin înfiinţarea Ministerului Aerului şi Marinei şi instituirea fondului^ naţional care-i dau independenţa 
financiară şi libera dezvoltare. Aceste înfăptuiri aşa de rodnice ale înaltului gând al Majestăţii Voastre 
ca şi înalta atenţie arătată la manevrele trecute, când pentru prima oară Marina Regală s-a afirmat cu 
drepturile ei de a conlucra împreună cu armata de uscat, se datoresc grijii neîncetate pe care Majestatea 
Voastră o are întotdeauna faţă de această armată de apă şi pentru care marinarii vă aduc prinosul lor 
de adâncă recunoştinţă şi neîncetat devotament.

Majestate,

Din depărtatele zări, unde Marele nostru Amiral plutea odihnitor cu navele şi marinarii Săi pe 
apele azurii ale Mediteranei, o înaltă veste venea să încununeze Marina cu cel mai sublim act regesc. 
Astăzi, Majestatea Voastră a încredinţat Marinei Regale în gradul de aspirant pe fiul Său iubit şi cel mai 
scump vlăstar al ţării, Măria Sa Marele Voievod de Alba lulia.

Astăzi, mai mult ca întotdeauna, Majestatea Voastră a arătat ţării şi lumii întregi încrederea pe 
care o acordă Marinei Sale, prin acest înalt act, care are o însemnătate deosebită în tradiţia legăturii 
indisolubile între Regalitate şi Marină.

Cu începere de astăzi, ofiţerii Marinei Regale primesc în mijlocul lor pe cel mai tânăr şi valoros 
aspirant, speranţa neamului şi mândria Marinei.

Cu începere de astăzi, aspirantul Mihai, Mare Voievod de Alba lulia, intră în compunerea Stat 
Majorului distrugătorului „REGINA MARI A", unde în ianuarie 1938 a dovedit calităţi marinăreşti de cel 
mai înălţător exemplu pentru cei de la bordul navei.

Ofiţerii Marinei Regale sunt în culmea mândriei şi bucuriei pentru supremul gest al Majestăţii 
Voastre şi vă asigură cu adâncă şi indescriptibilă recunoştinţă că înaltul lor camarad va fi înconjurat de 
cea mai devotată dragoste şi ei se vor sili din toate puterile lor să insufle tânărului aspirant regesc toate 
misterele artei marinăreşti, pentru ca atunci când împrejurările vor hotărî ca să-i comande. El să-i ducă 
la victoria desăvârşită pentru apărarea Patriei şi Tronului.
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Să trăiţi, Majestate!
Să trăiască aspirantul Mihai, Mare Voievod de Alba lulia!m
M.S. Regele răspunde domnului general adjutant Paul Teodorescu, ministrul Aerului şi Marinei:

Domnule ministru,
Iubiţi camarazi.

Pentru nimeni nu este o taină dragostea pe care o port marinei noastre - dragoste pe care anul 
acesta am ţinut să o afirm şi mai mult, prin înscrierea iubitului Meu fiu în rândurile Marinei Regal^

Cum aţi spus foarte bine, acest an care a trecut a fost un an mănos pentru marina noastră; a fost un 
an care însemnează un real progres, atât din punct de vedere material, cât şi din punct de vedere moral.

Întreaga concepţie a noastră a început să se îndrepte înspre ideea că marina nu este o jucărie, ci 
împlineşte un rol primordial în organizaţia noastră, atât din punct de vedere al apărării naţionale, cât şi 
din acela al prestigiului şi expansiunii noastre comerciale.

Pentru Mine este un fapt care domină pe toate celelalte: venirea noului vas-şcoală.
Am vorbit în anii trecuţi de acel faimos spirit, care a creat marina noastră astăzi. Prin venirea noului 

vas „MIRCEA" nădăjduiesc să văd înnoirea spiritului, reînfărirea credinţei marinăreşti, posibilitatea ca mari
narii noştri, navigând mai mult pe ape, să-şi poată afirma, în faţa lumii întregi, capacitatea şi virtuţile lor.

Din punct de vedere al apărării naţionale, eforturile care s-au făcut pentru înzestrarea marinei 
arată că cei care au răspunderea treburilor în această ţară sunt hotărâţi de a o întări, pe cât ne permit 
mijloacele, alături de marea ei soră, armata de uscat.

Strâns legate, cele trei elemente ale apărării naţionale, armata de uscat, marina şi aeronautica sunt 
conştiente că în ziua cea mare a chemării vor fi cu tot sufletul la datorie.

Exemplul celor din trecut, al celor pe care am avut cinstea de a-i pomeni astăzi, este o chezăşie 
pentru călcfura cu care vor răspunde toţi apărătorii graniţelor.

Gândul apărării graniţelor trebuie să sălăşluiască în sufletul fiecărui român, nu numai al acelora 
care poartă uniforma militară, ca o credinţă de oţel, întemeiată pe convingerea de neclintit că ceea ce 
este românesc se va apăra. Mai mult decât aceasta: dacă cineva este iubitor de pace, el trebuie să ştie 
că graniţele, odată brăzdate, nu se pot schimba fără o primejdie de cataclism mondial.

Ştiu că aceasta este credinţa tuturor adevăraţilor patrioţi, aşa cum este şi credinţa marinarilor noştri.
Sunt convins că, în clipa în care vom fi ameninţaţi, ei vor şti să-şi facă datoria cu gândul că, 

apărând graniţele noastre, apărăm întreaga civilizaţie omenească.
Cu acest gând, plecându-mă în faţa acelora care şi-au jertfit viaţa pentru gloria şi viitorul neamu

lui nostru, ridic paharul Meu pentru cei care mâine, dacă va fi nevoie, îl vor apăra, iar dacă nu va fi 
nevoie, vor şti să păstreze întotdeauna sus şi falnic pavilionul şi prestigiul românesc.

Să trăiască Marina Regală!'09
1939. Giurgiu. Ziua Marinei se sărbătoreşte cu ceremonialul obişnuit. La 07.00 soseşte comandantul 

Diviziei de Dunăre cu nava de comandament „CPT.CDOR. C-TIN PĂUN”. La 11.00 se oficiază un Te-Deum 
la bordul monitorului „LAHOVARY”. După amiază au loc tradiţionalele serbări şi concursuri. Vedeta nr. 3 
câştigă premiul 1 la concursurile de pui şi înot pe distanţa de 2.000 metri."0

Cuvântul amiralului Petre Bărbuneanu, comandantul Diviziei de Dunăre, rostit în faţa asistenţei, la bor
dul monitorului „LASCÂR CATARGIU”:

Domnilor,

Astăzi sărbătorim o tradiţie. Este evocarea trecutului Marinei noastre, căci - cu drept cuvânt - se zice, 
că trecutul este oglinda viitorului şi pentru a întări credinţa într-un viitor măreţ, este necesar să cercetăm 
acest trecut pentru a găsi în el învăţăminte care să servească prezentului şi să fie purtate mai departe.

In ziua aceasta a Marinei, trebuie să ne reamintim întotdeauna faptele de jertfă şi vitejie ale 
poporului nostru, care odată cu zămislirea sa a avut nevoie să plutească pe apele Dunării, legându-şi de 
ea soarta şi existenţa sa.
j. ^ v°rbi de Marină este a analiza trecutul cultural şi civilizator al poporului, căci navigaţia este una 
din primele îndeletniciri de industrie ole omului. Co so pluteosco pe opâ/ omul o ovut nevoie dintr~un 
început de un trunchi de copac, care trebuia pregătit acestei nevoi.

Toate transformările succesive ale acestui mijloc de plutire până la uriaşele cuirasate si transat
lantice sunt datorite uimitoarelor progrese de cultură şi civilizaţie ale omului.

108. Viceamiral Petre Bărbuneanu, Din cuvântările mele, 1939, p. 121-128.
109. Liga Navală Regală Română, Cuvinte Regale pentru Marină, Publicaţiunea 30-a a L N R R Bucure-îti 1940 n r.9
110. A.M.R., fond C.M.M., dosar nr. 663, p. 32-33. l.in.m.m., bucureşti, 1940, p. 51-52.
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Pătrunzând cu mintea ceaţa întunecată a vremurilor, până la îndepărtatele timpuri legendare, 
găsim urme de navigaţie pe apa tulbure a Dunării cu diferite feluri de forme de numiri de vase; negrele 
nave feniciene, triremele elene, galerele romane, corăbiile bizantine, caravelele genoveze, galioanele 
veneţiene, bolozanele turceşti, şeicile căzăceşti, trihandinele greceşti, pânzarele moldoveneşti, luntrele 
munteneşti, nasadele ungureşti până astăzi, când vapoarele moderne încrucişează sub ochii noştri.

începuturile navigaţiei româneşti se găsesc înainte de alcătuirea statelor române povestite în scrieri 
străine, când românii întreţineau legături comerciale cu veneţienii, genovezii şi pisanii, stăpânitorii căilor 
mondiale pe apă în evul mediu.

Fragmente istorice din diferite războaie ne arată în treacăt întrebuinţarea vaselor româneşti pe 
Dunăre. Aşa Mircea cel Mare a ajutat mult expediţia cruciaţilor în 1396, transportând peste Dunăre cu 
luntrile sale oameni, tunuri, cai şi provizii.

Altădată, tot vase româneşti rechiziţionate de Ludovic cel Mare al Ungariei cooperează la atacul 
Severinului pe apă şi-l ocupă în 7 370. Tot asemenea, Mihai Viteazul în luptele sale cu turcii a trebuit să 
se servească de numeroase vase româneşti rechiziţionate, ca să treacă Dunărea în 1596 şi 1598 pentru 
a bate Nicopolele şi Vidinul.

Istoria nu explică însă aceste fapte, căci flota era considerată numai ca mijloc de transport, ca orice 
vehicul, care nu atrăgea atenţia pe atunci.

De altfel, nici nu putea fi vorba în vremea aceea, la domnii români, de flote de război, când însăşi 
armatele lor nu erau regulate şi organizate, iar porturi întărite pentru adăpostirea flotelor nu existau.

în schimb însă se pare că flota comercială a Moldovei pe vremea domnilor Alexandru cel Bun şi 
Ştefan cel Mare era destul de numeroasă, sprijinindu-se porturile Chilia şi Cetatea AJbă, pe unde se 
scurgeau produsele ţării în Marea Neagră şi în Mediterana.

Comerţul şi navigaţia pe Marea Neagră ia însă un sfârşit cu anul 1453, când sultanul Mohamed 
al ll-lea ocupă Constantinopolul şi închide trecerea strâmtorilor iar cu ocuparea Cetăţii Albe în anul 1484 
se îngroapă viitorul maritim al Moldovei.

O licărire de speranţă pentru vasele munteneşti apare pe timpul lui Constantin Brâncoveanu, când 
cerinţele turcilor pentru materialele necesare flotei lor fiind mare, impuneau românilor să le furnizeze cele 
trebuincioase şi cu care ocazie Domnul îşi crease o flotilă de caice domneşti. Vechea nomenclatură ge- 
noveză dispăruse pentru a fi înlocuită cu cea turcească.

în numeroase războaie dintre turci şi ruşi din secolul al XVIII-lea, Rusia prin Tratatul de la Kuciuc- 
Kainargi din 11 iulie 1774 obţine privilegiul zdrobitor pentru români prin care îşi rezervă singură 
dintre naţiunile creştine libera navigaţie pe Marea Neagră. Prin acest tratat s-a citit prohodul viitorului 
maritim al ţărilor române.

Poarta înţelesese că terenul îi fuge de sub picioare şi pentru a menţine deprinderea poporului 
român cu navigaţia dădu ordin în 1776 ca fiecare domn român să-şi construiască câte un gafion armat 
cu tunuri şi Galaţii avu onoarea de a da ţărilor române cele două galioane, însă pentru a naviga numai 
pe Dunăre.

Mai târziu. Moldova îşi mări numărul vaselor sale prin înalta aprobare de la Poartă, sub domnia 
lui Constantin Moruzi şi după dorinţa şi îndemnul isteţului Enache Văcărescu.

Astfel dar, deşi Marina era organizată în formă, în fapt tindea să dispară şi să facă loc de aici 
înainte austriecilor şi ruşilor, pe Dunărea care scălda ţara de la un capăt la altul, mai ales după răpirea 
Basarabiei la 1812, când Moldova rămâne limitrofă la Dunăre, numai cu porţiunea dintre Şiret şi Prut.

Deşi vicisitudinile de la ruşi erau mari, totuşi sub domnia lui Mihai Sturdza în Moldova se fac mari 
îmbunătăţiri navigaţiei pe Prut şi Şiret şi în curând Galaţii ajung un port însemnat, unde comerţul cu vase 
de mare străine ajunsese în floare. Pentru a menţine ordinea în port, după încuviinţarea Sublimei Porţi, 
se construieşte bricul goeletă „FMMA", care în anul 1843, sub comanda locotenentului Steriade îşi ia 
serviciul de pază între gura Şiretului şi Prutului cu reşedinţa la Galaţi. Această dată trebuie să o consid
erăm ca începutul temeliei Marinei noastre moderne. Tot atunci, s-au creat şi două batalioane de ma
rină cu reşedinţa tot la Galaţi. Serviciul marinarilor era pe 7 ani.

In acelaşi timp, în Muntenia, la Brăila se lansează în anul 1843, cu solemnitate impunătoare cora
bia „MĂRITĂ", după numele Doamnei Mariţa a principelui George Bibescu.

Bucuria întemeierii Marinei nu dură mult, căci odată cu ocuparea Principatelor Române de 
armatele ruseşti în 1853, staţionarele fură sechestrate de ruşi şi flota comercială fu capturată de turci.

Abia în 1860, sub domnia lui Cuza, Marina celor două principate se uneşte, formează un singur 
corp şi se organizează de generalul Florescu, ministru de Război. Tot atunci şi pavilionul s-a schimbat, 
luând culorile celor două principate unite, adică albastru şi roşu ale Moldovei şi albastru şi galben ale 
Munteniei, formând tricolorul român: roşu, galben şi albastru.

In anul 1861, se adaugă flotilei un nou bastiment, vaporul „PRINŢUL VOGORIDE", al unui 
armator Ciocan, care neputând achita o amendă, a fost sechestrat de stat. Acest vapor, în anul 1859,
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transporfa sare de pe Şiret la Galaţi, Reni, Chilia, Isaccea, Tulcea şi Şu/'no-fy°nc/nevo/e de reparaţii, 
el fi!» trimis în 1862, la Linz, de unde a fost adus în stare reînnoind în iulie 1864, tund botezat cu numele 
de „ROMÂNIA", în ziua de 2 august 1864, la Giurgiu, în faţa unui public enhjziast pana la lacrimi.

De pe comanda bastimentului, ministrul de Război, generalul Savel Mânu, a adaugat la urma
cuvântării sale: ^ i • / / - •

„Acum, scumpă „ROMÂNIE", mergi pe bătrânul nostru Danubiu, străbate-i undele, care încing
ţara de la un capăt la altul şi spune tuturor, că de azi înainte ţara a adăugat o nouă părticică la terito-

Acesta este primul bastiment cu vapori al Marinei Principatelor Unite, şi cu el Marina îşi ia avânt
prin o nouă organizare pe baze temeinice. -in, . . _ . .

„ROMÂNIA" a avut epoca sa de strălucire deoarece cele dintâi călătorii ale Domnului Caro!! 
s-au făcut cu acest bastiment, ori de câte ori a avut nevoie să se ducă în judeţele mărginaşe, sau să treacă
fluviul în Turcia, la Rusciuc. i t,

„ROMANIA" a fost cel dintâi bastiment care a avut înalta onoare de a purta pe puntea sa, la 11 
octombrie 1866, pe Măria Sa Domnul, de la Giurgiu la Rusciuc, în prima sa călătorie la Constantinop^.

Astăzi, bastimentul „ROMÂNIA" continuă încă a servi la formarea echipajelor grănicerilor de 
marină, cărora le-a fost cedat de Marina Regală, căci, deşi bătrân şi uitat de vremuri, conţine încă în 
coastele sale vibraţiile cuvintelor entuziaste ale generalului Savel Mânu şi elanul delirant al unui popor 
dornic de a stăpâni Dunărea, pe malurile căreia s-a născut, a suferit şi a progresat. Se cuvine să-l 
păstrăm ca un simbol al renaşterii Marinei noastre naţionale.

La 1 august 1868, Flotila de Dunăre primi un nou vas care fu armat la Galaţi şi la 5 noiembrie al 
aceluiaşi an, Ki botezat de Domnul Carol I fa Giurgiu, cu numele de „ŞTEFAN CEL MARE" şi destinat ca 
yacht domnesc, înlocuind bastimentul „ROMANIA" în călătoriile Domnului pe Dunăre. Acum câţiva ani 
acest vas a dispărut din lista navelor Marinei Regale, printr-un incendiu, după ce fusese transformat în 
şlep-locuinţă.

în anul 1874, fu construită în Anglia şi adusă în ţară şalupa „RÂNDUNICA", care se armă cu tor
pilă de şcondru şi trei ani mai târziu, în noaptea de 13-14 mai 1877, ea dete la fund pe braţul Măcin 
monitorul turcesc „DUBA SEIFI" sub comanda căpitanului rus Dubassov, având pe bord şi pe maiorul 
Murgescu. Mai târziu, în noaptea de 14 august 1916, ea luă parte la atacul monitoarelor austriece de 
la Rusciuc, şi apoi în septembrie la facerea podului plutitor de la Flămânda.

în ianuarie 1874, Flotila a fost sporită cu canoniera „FULGERUL", de 90 de tone deplasament, 
construită la Toulon şi adusă în ţară, pe mare, de maiorul Murgescu, cu multe peripeţii. în războiul 
pentru independenţă, flotila noastră compusă din „ROMÂNIA", „ŞTEFAN CEL MARE" „FULGERUL", 
„RÂNDUNICA", patru şlepuri şi mai multe bărci, fu cedată cu inventar ruşilor, care s-au servit de ea în 
mod strălucit, ajutaţi chiar de ofiţerii flotilei noastre, pe când echipajele şi cu alţi ofiţeri au armat bateri
ile de la Calafat, cu care au scufundat monitorul turcesc „PODGORIŢA", au aşezat baraje de mine şi au 
instalat poduri peste Dunăre.

După război, vasele reintră în posesia noastră, se repară şi servesc la transportul trupelor pentru 
ocuparea Dobrogei şi aprovizionarea acestora şi a teritoriului ocupat cu cele necesare. în 1880, flotila 
este sporită cu canoniera „GRIVIŢA" construită la Triest, care astăzi nu mai figurează pe lista vaselor 
Marinei Regale. La 1 martie 1878, comanda Flotilei o ia locotenent-colonelul Dumitrescu Maican, care 
o deţine până în anul 1888. Prin conducerea inteligentă a acestui ofiţer. Flotila mergea progresând cu 
paşi repezi. Astfel, sub el se construieşte Arsenalul Marinei, Depozitele Generale de la Ţiglina, se înfi
inţează Şcoala Copiilor de Marină, din care s-au recrutat o bună parte a ofiţerilor noştri şi a coman
danţilor de la S.M.R. şi N.F.R. Se sporeşte Flotila de Dunăre prin şalupele de politie „SÂNTINELA", 
„POTERAŞUL", „VEGHETORUL", „PANDURUL" şi „GRĂNICERUL", apoi şalupele canoniere „RAHOVA", 
„OPANEZ", „SMARDAN", canoniera „ALEXANDRU CEL BUN", torpiloarele „ŞOIMUL" şi „VULTURUL".

La 12 august 1882 sosi la Calaţi bricul „MlRCEA", construit în Anglia, un vas cu pânze cochet, cu 
velafura bine echilibrată, cu forme aşa de elegante încât a atras admiraţia celor ce l-au văzut în multele 
sale campanii întreprinse în apele străine pentru formarea ofiţerilor, a elevilor din Şcoala de Marină şi 
a echipajelor şi din care marina de comerţ de Dunăre şi mare şi-a recrutat cei mai buni navigatori.

In anul 1885, Flotila de Dunăre şi-a îndeplinit în mod admirabil misiunea pentru care fusese 
creată de a menţine libera navigaţie pe Dunăre între Porţile de Fier şi Silistra în timpul războiului sârbo- 
bulgarx

/n urma Tratatului de la Berlin prin care Rusia şi riveranii Mării Negre deţin dreptul de a-şi crea 
vase de război în această mare, comandantul Marinei de atunci, generalul Maican, a înţeles rolul capi
tal al Marinei ce decurgea din acest tratat, de a coopera cu armata de uscat la apărarea litoralului ma
ritim, ce ne reveriea prin anexarea Dobrogei şi la protecţia comerţului maritim şi prin tenacitatea sa obţine 
crearea unor unităţi la mare, care vor reprezenta în toate timpurile aspiraţiile noastre de putere maritimă.
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Astfel, în anul 1886 se pun în construcţie în Anglia şi Franfa crucişătorul „EUSABETÂ", torpiloarele 
„SBORUL", „SMEUL" şi „NĂLUCA" şi canonierele „BISTRIŢA", „ŞIRETUL" şi „OLTUL". Forţa dinamică şi 
combativă a acestor nave era la înălţimea tehnicii din acele timpuri şi formau două grupuri de luptă 
capabile să întreprindă acţiuni de atac în apărarea coastelor.

In anul 1888, „MIRCEA", sub comanda căpitanului Eustaţiu, astăzi amiral în rezervă, pe când 
făcea exerciţii de antrenament în Marea Neagră pentru un voiaj mai îndelungat în Marea Mediterană, 
întâmpină una din cele mai mari furtuni, cu care ocazie ofiţerii, elevii şi echipajul au dat pilde de un curaj 
demn de admirat în lupta ce a durat 3 zile, cu elementele naturii, dezlănţuite cu furie.

în anul 1892, crucişătorul „ELISABETA" şi bricul „MIRCEA" iau parte la Genova la serbările 
columbiene, unde se qăseau 45 bastimente de război străine. Aici crucişătorul avu cinstea să fie vizitat 
de Regele Umberto al Italiei.

In 1894, „ELISABETA" şi „MIRCEA" vizitează mai multe porturi din Mediterana, iar în anul 1895 
iau parte la inaugurarea Canalului de la Kiel, care leagă Marea Nordului cu Marea Baltică, cu care 
ocazie ambele nave vizitează mai multe porturi, între care şi Stockhoim, unde crucişătorul „ELISABETA" 
fu vizitat de Regele Oscar al Suediei.

în anul 1905, căpitan-comandorul Bălescu, comandantul crucişătorului „EUSABETA" la Constanţa 
rezolvă cu mult tact, hotărâre şi energie cazul cuirasatului rus „POTEMKIN" răzvrătit. Deşi mică Marina noas
tră, eci a ştiut să se impună prin voinţa şefilor săi, dând dovadă de eroism şi salvând onoarea statului român.

De la 1882-1888 a fost o perioadă de construcţie, organizare şi pregătire a Marinei, în care timp 
totul concorda cu cerinţele statului în rezolvarea chestiunii Dunării pentru a nu fi inferiori faţă de statele 
vecine, care voiau să acapareze navigaţia şi poliţia fluviului, iar la mare ca apele noastre să nu fie tul
burate de vecinii care creşteau în putere.

De la 1888 la 1906 urmează o perioadă de întuneric în viaţa constructivă a Marinei.
în timpul încordării relaţiilor de la 1900 dintre România şi Bulgaria, iar în 1905 cu apariţia 

cuirasatului răzvrătit „POTEMKIN", s-a văzut ce slab se prezintă Marina noastră cu unităţile sale înve
chite, neomogene, slab armate şi necorespunzătoare timpurilor. Acest fapt aduce o îngrijorare oamenilor 
de stat şi vedem că generalul C. Mânu, ministru de Război, ajutat de colaboratorul său, locotenent- 
comandorul Demetriade, directorul Marinei, rupând lanţul care încătuşa Marina, punând-o în locul de 
onoare ce i se cuvenea pentru a concura cu demnitate la apărarea ţării.

Astfel, în bugetul anului 1906, Ministerul de Război obţine 12 milioane de lei cu care s-au cons
truit 4 monitoare tip „BRATIANU", 8 vedete, armament, muniţii şi torpile. Cu aceste unităţi s-a creat o 
puternică Flotă de Dunăre, care în 1908 întreprinde prima călătorie de instrucţie pe Dunăre până la 
Turnu Severin, cu care ocazie se manifestă puterea fluvială a României faţă de vecinii de la Sud.

Nu s-a întrevăzut atunci că această flotă fluvială va avea mai târziu în războiul mondial să opună 
o rezistenţă forţei fluviale a Austro-Ungariei, care ne-a dat cel mai bun sprijin la construcţia şi înlăturarea 
obstacolelor care se opuneau prin tratatele internaţionale la înzestrarea României cu asemenea nave de 
război pe Dunăre.

In războiul nostru de întregire, această forţă fluvială, cu toate anexele sale de apărare sub apă, a 
dat un sprijin de necontestat armatei de uscat în luptele sale de pe Dunăre şi din Dobrogea la Rusciuc, 
Flămânda, Turtucaia, Rasova, Mârşava, Ghecet, salvează tot materialul plutitor al statului şi particular pe 
braţul Chilia, îl protejează, desăvârşeşte izgonirea flotei bolşevice din deltă şi apără Galaţii de invazia 
distrugătoare a trupelor bolşevice fugite de pe frontul de la Şiret.

In acest război, coasta Mării Negre a rămas neapărată, căci din 1888 nu se mai crease nimic la 
mare. Crucişătorul „EUSABETA" şi cele trei torpiloare învechite şi fără forţă combativă nu mai corespun
deau menirij lor din 1888, iar cele patru contratorpiloare comandate în Italia înainte de război nu erau 
încă gafa. In această situaţie, apărarea coastelor noastre este încredinţată flotei ryseştj din Marea 
Neagră, căreia i se cedează vapoarele noastre de pasageri „ROMANIA", „DACIA", „ÎMPĂRATUL TRA- 
lAN", „RECELE CAROL" şi „PRINCIPESA MARIA" pe care le transformă în crucişătoare auxiliare. Se ştie 
concursul inexistent ce am avut din partea flotei ruseşti şi greutatea cu care am revenit în posesiunea 
vapoarelor noastre.

După război, Divizia de Dunăre se întăreşte cu încă 3 monitoare ex-austriece, iar Divizia de Mare 
se reînfiinţează prin cumpărarea a două distrugătoare tip „MĂRĂŞTI", din cele patru care fuseseră 
comandate în Italia înainte de război, prin cumpărarea a patru canoniere tip „LEPRI", întrebuinţate de 
francezi în război la urmărirea submarinelor inamice, prin cedarea a 6 torpiloare tip „SBORUL" din fosta 
Marină Austro-Ungară şi prin comandarea în Italia a două distrugătoare tip „REGELE FERDINAND" şi 
a navei-bază pentru submarine „CONSTANTA", care au venit în ţară acum doi ani.

Până în anul 1886, marina comercială română era foarte restrânsă şi se compunea numai din 
câteva vaporaşe, şlepuri, cranite şi pontoane. Iniţiativa particulară era foarte slabă, ba aproape nulă în 
ce priveşte marina. Această podoabă de altădată a ţărilor române era înăbuşită de străini şi nimeni nu
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îndrăznea să rişte sume mari ca să concureze companiile străine subvenfionate de statele lor. Faţă de 
această stare, statul a trebuit să intervină şi să ia iniţiativa. ■ n • i~ ■

In acest scop, prin Legea din 9 iunie 1888 se creează un serviciu de navigaţie Huvială şi manhmă, 
care nu devine fapt decât în 1893. Ambele servicii au pr^resat până astăzi în rnod uimitor şi au încu
rajat iniţiativa privată, făcând ca tricolorul să fie predominant pe Dunăre şi cu faimă pe mare.

Marina comercială nu ar fi putut să ia însă această dezvoltare rapidă dacă nu s-ar fi sprijinit pe 
marina de război, care i-a furnizat personalul pregătit de toate cateqoriiie. ... ,

Marina Militară nu a fost şi nu va fi niciodată o sarcină inutilă pentru ţară, căci în timp de pace 
ea constituie o şcoală la formarea cadrelor marinei comerciale, iar în timp de război va forma pe lunga 
noastră frontieră maritimă şi fluvială un zid cuirasat, contra căruia se vor sparge toate năzuinţele ina
micilor noştri din afară.

Pavilionul românesc străbate acum falnic mările spre Răsărit şi Apus şi din vechiul Tomis, unde 
surghiunitul Ovidiu şi-a cântat în versuri trista sa epopee, a ieşit ca prin farmec o Perlă, o podoabă a 
Mării Negre: Constanţa. Aici sunt plămânii ţării, pe aici respiră năzuinţele neamului nostru, făcând 
cunoscut lumii întregi prin marinarii săi, că din sămânţa aruncată de Traian au ieşit vlăstare vânjoase, 
care vor să reînvieze gloria străbună.

Marina găseşte un sprijin puternic în M.S. Regele Carol al ll-lea, care în toţi anii la sărbătoarea 
patronului Marinei se găseşte la Constanţa în mijlocul marinarilor.

De aici, de la Dunăre, unde a fost leagănul Marinei, noi urăm iubitului nostru Suveran sănătate 
întru mulţi ani!

Să trăiască M.S. Regele Carol al ll-lea!'"
în Darea de seamă asupra serbărilor de Ziua Marinei (15 august) la Escadrila Monitoare Giurgiu şi 

unităţile Marinei aflate la Galaţi, se oferă toate amănuntele organizării acestor festivităţi:
1. La Escadrila de Monitoare
a. Organizarea a revenit Escadrei de Monitoare, având concursul material al Ligii Navale Române, al 

Prefecturii, al Căpităniei portului şi mai ales, al Primăriei Giurgiu.
- La ora 09.00, comandanţii de monitoare citesc în faţa echipajelor adunate la front discursul ţinut 

de viceamiralul Petre Bărbuneanu în faţa M.S. Regelui la Constanţa.
- L.N.R., filiala Giurgiu a cerut să se admită o taxă pentru mărirea fondului Ligii şi pentru suportarea 

unei părţi din cheltuieli. S-a perceput o mică taxă, primindu-se gratuit numai străjerii şi premarinarii.
- Invitaţiile la Te-Deum, cât şi la programul de după-amiază s-au făcut după listele oficiale ale 

Primăriei şi Prefecturii. Personal, de către domnul comandant al Escadrilei de Monitoare au fost invitaţi dl. 
Rezident Regal şi Secretarul general al Ţinutului Bucegi, pe teritoriul căruia avea loc serbarea.

- Pentru transportul şi ambarcarea publicului la programul sportiv s-au folosit următoarele ambar
caţiuni:

- Remorcherul S.R.D. 4;
- Remorcherul „BUJORESCU” al Serviciului Hidraulic;
- O şalupă a S.H.;
- O şalupă a Căpităniei portului;
- Două şalupe grănicereşti.

b. Desfăşurarea serbării.
Timpul favorabil permite desfăşurarea întocmai a programului stabilit. La ora 08.00, se ridică marele 

pavoaz. Monitoarele „CATARGIU” şi „BRĂTIANU” trag câte 21 lovituri de tun. încă de la ora 09.00, începe 
ambarcarea publicului la monitoare.

La monitorul „CATARGIU s-au ambarcat ofiţerii şi lumea selectă din Giurgiu. La monitiorul 
„KOGALNICEANU” s-a ambarcat publicul.

La ora 10.30, încep să .sosească oficialităţile oraşului, care se ambarcă la monitorul „LAHOVARY”. Au 
luat parte prefectul judeţului Vlaşca, dl. colonel Ghigortz, împreună cu toate oficialităţile oraşului Giurgiu şi 
reprezentanţii presei. Dl. Rezident Regal şi Secretarul Ţinutului Bucegi fiind bolnavi, nu au putut lua parte la 
fe.stivităli.

La ora 11.00, so.seşte la bordul monitorului „LAHOVARY” domnul contraamiral adjutant Koslinski, 
comandantul Diviziei de Dunăre.

La orele 1 1.00-11.20 se oficiază de către un sobor de preoţi Te-Deum-ul. La ora I 1.20 .se scufundă o 
ancoră de flori pentru marinam morţi pentru patrie. Muzica intonează Imnul Eroilor.

La ora 11.2.3, dl amiral adjutant Koslinski ţine un discurs, arătând importanţa zilei şi faptele de arme ale 
momtoaielor in lăzboiul trecui, apoi mulţumeşte autorităţilor pentru concursul dat. Discursul este terminal cu
uran pentru M.S. Regele şi Măria Sa Marele Voievod Mihai, nou aspirant de Marină. Uralele asistenţei si 
echipajelor acopera ultimele cuvinte.

111. Viceamiral Petre Bărbuneanu, Din cuvântările mele, 1939, p. 51-62.
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Dl. colonel Ghigortz, prefectul judeţului, ca reprezentant al guvernului, mulţumeşte pentru cinstea 
făcută oraşului prin sărbătorirea Zilei Marinei. Exprimă regretul că dl. Rezident Regal nu poate lua parte la 
serbare şi urează Escadrilei de Monitoare spor la muncă, prosperitate şi glorie.

La ora 11.40, monitoarele „LAHOVARY”, „CATARGIU”, „KOGĂLNICEANU” şi cele două vedete 
ridică ancora, făcând o plimbare pe Dunăre cu întreaga asistenţă. Navele execută evoluţii care stârnesc admi
raţia şi entuziasmul general.

La ora 13.30, navele ancorează în faţa oraşului Giurgiu în linie de şir, în vederea programului sportiv 
de după amiază.

La ora 14.00, are loc la bordul monitorului „BRĂTIANU” o masă dată de Primăria municipiului, la care 
au luat parte un număr redus de oficialităţi, contraamiralul adjutant Koslinski cu invitaţii domniei sale, coman
dantul Escadrilei de Monitoare cu şeful de stat major şi comandanţii şi secunzii monitoarelor. Masa a decurs 
într-o intimă şi călduroasă atmosferă. Domnul contraamiral adjutant Koslinski a închinat pentru M.S. Regele 
Carol al Il-lea şi Marele Voievod Mihai.

După masă, la ora 18.00 a început programul sportiv care a fost urmărit cu un viu interes de întreaga 
asistenţă şi public, care a răspuns în număr destul de mare.

Oficialităţile au urmărit programul de la bordul navei „ZIMBRU”. De la ora 19.30 până la ora 20.00, a 
avut loc împărţirea premiilor de către un juriu compus din domnul contraamiral adjutant Koslinski, colonelul 
Ghigortz, prefectul judeţului, avocat Navrea, primarul oraşului, comandantul şi şeful de stat major ai Escadrilei 
de Monitoare. în afară de patru cupe oferite de Comandamentul Diviziei de Dunăre, Ţinutul Bucegi, prefec
tul judeţului Vlaşca şi Primăria Giurgiu, L.N.R. a decernat premii individuale în bani în valoare de 7.800 lei.

Rezultatul total al încasărilor a fost de 17.135 lei, din care scăzându-se suma de 7.800 lei acordată ca 
premii, a revenit L.N.R. suma de 9.335 lei.

La ora 22.30, a avut loc o reuşită serată. în timpul seratei, monitoarele „BRĂTIANU” şi „KOGĂL
NICEANU” au avut aprins pavoazul electric. Programul a fost completat cu jocuri de proiectoare şi artificii.

2. La unităţile Marinei aflate la Galaţi:
Pentru unităţile din Galaţi, ceremonia Zilei Marinei s-a serbat cu un deosebit fast la Depozitele Fluviale.
In acest scop, unităţile de uscat din garnizoană, cât şi ale Marinei au trimis câte o companie cu arme sub 

comanda unui ofiţer, iar Comandamentul Străjei Ţării din Ţinutul Dunărea de Jos a fost reprezentat printr-o de
legaţie de străjere a Liceului de Fete „Mihail Kogălniceanu”. în afară de acest detaşament, au luat parte pre
fectul judeţului Covurlui, împreună cu toate oficialităţile oraşului, toţi ofiţerii, maiştrii şi subofiţerii din unităţile 
Diviziei de Dunăre aflate la Galaţi şi câte o delegaţie de ofiţeri de la fiecare unitate de uscat din garnizoană.

Ceremonia a avut loc pe platoul cen
tral dintre pavilioanele Depozitelor Fluviale, 
care în acest scop a fost frumos ornat cu 
pavilioane, plante şi diferite piese de arma
ment automat.

Desfăşurarea ceremoniei a început 
printr-un Te-Deum oficiat de către confe
sorul garnizoanei la ora 10.45. După ce a 
făcut pomenirea eroilor marinari căzuţi în 
războiul de întregire, căpitan-comandorul 
Pelimon Aurel a ţinut o cuvântare în care a 
făcut un mic istoric al Marinei de Război şi 
comerciale, după care, în aclamaţiile celor
prezenţi, a făcut urări M.S. Regelui Carol al ll-lea şi Marelui Voievod Mihai.

Citeşte apoi Ordinul de zi al viceamiralului comandant al Marinei Regale. După terminare, a avut loc o 
recepţie pentru invitaţii oficiali şi ofiţeri în Cazinoul Coipului, iar penlru maiştri şi subofiţeri, la popota Corpului.

La ora 12.30, serbarea a luai sfârşii.
După masă, la ora 16.30, au avut loc concursurile nautice, care s-au desfăşurat în faţa Palatului N.F.R. 

Căpitănia Portului, N.F.R. şi L.N.R. filiala Galaţi au dat concurs pentru reuşita serbării.
Publicul a asistai la concursuri de pe vaporul N.F.R. „VASILE LUPU” şi şlepurile port-lun ale Apărării 

Fixe Fluviale.
Penlru transportul publicului la serbare s-au pus la dispoziţie remorcherele „GFIEORGHIU” şi 

„ATANASIU”.
Au avut loc concursuri de bărci, lotci, caiace, skif-uri, giguri şi înot şi diferite jocuri pe apă: cursa de 

raţe, purcelul la şcondru etc.
Siguranţa concurenţilor a fost îndeplinită de bărci date de Apărarea Fixă Fluvială, o şalupă a Căpităniei 

Portului şi remorcherul „SMÂRDAN”.
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La ora 19.30 iau sfârşit concursurile, după care urmează împărţirea premiilor. S-au împărţit premii în 
bani în valoare de 3.000 lei şi diplome L.N.R.

Vaporul N.F.R. „VASILE LUPU” şi remorcherul „GHEORGHIU” au făcut o plimbare pe Dunăre cu 
elevele cursului pregătitor al Serviciului Social şi o parte din invitaţi, de la ora 19.30 la ora 20.40, după care 
serbarea a luat sfârşit.

Nici la bordul navei-şcoală „MIRCEA” nu au lipsit ceremoniile: In drum spre portul Alexandria, în 
punctul de coordonate 34014’ latitudine nordică, 18°14’ longitudine estică, „MIRCEA” şi echipajul său au ser
bat, la 15 august 1939, Ziua Marinei şi a Sfintei Marii, patroana marinarilor români. întreaga festivitate s-a 
constituit într-un imn de slavă cântat pentru Fecioara Maria, ocrotitoarea acelora care călătoresc pe apă. Fiind 
departe de ţară, între cer şi apă, sărbătoarea a avut o semnificaţie aparte. Echipajul, în ţinută de ceremonie, 
s-a adunat pe dunetă. S-a ridicat micul pavoaz. La ora 10.00, comandantul navei-şcoală a deschis activitatea, 
după care gornistul a sunat începerea rugăciunii.112

în ţară se fac pregătiri mari pentru Sfânta Maria, patroana marinarilor. Este sărbătoarea noastră şi la bor
dul lui „MIRCEA” însemnătatea ei creşte şi mai mult acum când departe de ţară, în largul mării, cerul nu ne 
priveşte decât pe noi.

Echipajul este adunat pe dunetă în ţinută curată şi cuvintele rostite de comandant şi directorul de studii, 
deşi puţine, amintesc numele acelor eroi care au ştiut să moară ţ)entru patrie în războiul de întregire. Jertfa 
formează piedestalul pe care noile generaţii trebuie să clădească prin muncă şi devotament viitorul ţării noas
tre la mare.

„Exemplul trecutului, chezăşia viitorului”. Cuvintele pătrund adânc sufletele celor de pe „MIRCEA” şi 
instinctiv privirile se îndreaptă spre un colţ de orizont după care departe, foarte departe, înfloreşte ţara noastră...

Ziua s-a terminat cu concursuri diferite la care au fost premiaţi cei mai sprinteni elevi şi marinari la urca
tul în arboradă, echipe de tras parâme iar jocurile distractive n-au lipsit nici ele cu înghiţitul merlinului, curse
le de saci, cavalerii de Malta etc... în acest din urmă joc, elevii concurenţi sunt împărţiţi în echipe de câte doi, 
în care unul din ei este calul iar celălalt adversarul. Echipele se înfruntă cu câte o suliţă improvizată dintr-o 
coadă de mătură, până ce unul din cavaleri este răsturnat de pe calul lui. Natural că până la urmă bătălia este 
generală şi bietele suliţe se frâng una după alta, spre disperarea şefului de echipaj care îşi smulge părul din 
cap, gândindu-se cum le-ar putea înlocui în primul port, fără să mai fie obligat să facă acte justificative în cinci 
exemplare.

15 august a însemnat pentru toţi cei de la bord o zi de reculegere, o zi de sărbătoare adevărată, care a 
rupt monotonia largului cu zilele lungi şi înăbuşitoare. Se pare că ne-a purtat noroc, fiindcă a doua zi vântul 
şi-a adus aminte de noi...."3

15 august, ziua Adormirii Maicii Domnului, aleasă icoană protectoare a marinarilor noştri, în anul 
1940, găsind pe toţi românii cu adânci dureri pricinuite de sfârtecarea unei părţi scumpe din trupul ţării, a fost 
limitată la cadrul strict al momentelor ce încercasem, neadmiţându-se manifestări zgomotoase, ce emanau, în 
astfel de împrejurări, din dragostea poporului pentru marinarii şi marina românească- se arată în Darea de 
seamă anuală a L.N.R.

Din timp, conducerea centralei Ligii a solicitat concursul autorităţilor civile şi militare, ţ)entru ca această 
sfântă zi a marinarilor, în acest an, să fie un prilej de smerită închinare pe întreg cuprinsul ţării. S-au îndreptat 
adrese, ca şi în anii trecuţi, găsindu-se peste tot înţelegerea şi bunăvoinţa manifestată, întotdeauna, pentru Liga 
Navală Română. I.P.S.S. Patriarhul României, mitropoliţii, arhiepiscopii, episcopii. Ministerele Marinei, Apărării 
Naţionale, apoi fundaţiile culturale. Pregătirea Premilitară, Direcţia Marinei Comerciale, Federaţia Română de 
Sporturi Nautice şi cea de înot etc., ne-au dat largul lor sprijin pentru deplina reuşită a programului hotărât.

în toate bisericile din ţară, de faţă fiind autorităţile locale, au fost oficiate servicii divine, pomenindu-se
marinarii eroi, morţi în războaiele din 1877-1878, 1913 şi 
1916-1919. După încheierea slujbei, cuvioşii preoţi, în 
frumoa.se cuvinte adresate credincioşilor, au arătat bravu
ra şi destoinicia marinarilor noştri, precum şi importanţa 
apelor navigabile şi a marinei în prosperarea Naţiunii.

11 Car)i,ală’ •scrviciiJl divin a fost oficiat în biserica 
Sfântul Spiridon, cu prilejul căreia cuviosul părinte Antal 
al acelei paiohii a ţinut o cuvântare plină de convingere şi 
îndemn întru dragostea de marină şi pentru sprijinul 
înfăptuirilor marinăre.şti.

Presa a publicat articole şi ilustraţii închinate 
mălinei, printre care au fost semnalate cele apărute în

1942Cp0r62nd0r AU9USt ROman’ OCOlUl Mediteranei făcut de nava-şcoală „MIRCEA”, în Marea Noastră. An XI. Nr. 3-4, martie-aprilie 
113. N.M.S. „MIRCEA”, Prima călătorie de instrucţie, 3 iulie- 3 septembrie 1939, p. 38-39
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Expoziţia organizată de filiala Cluj a LE/.RE.

ziarele din Capitală: Universul, Curentul, Timpul, România, Ordinea, Seara, Ziarul Ştiinţelor şi al 
Călătoriilor şi Tribuna din Cluj.

[...] La Cluj a avut loc o prea reuşită expoziţie de fotografii marinăreşti, organizată prin strădaniile 
colonelului Manole Enescu, prefectul judeţului şi preşedintele filialei L.N.R. Cluj.

Au fost manifestări marinăreşti şi în alte localităţi mari şi mici din ţară, între care îndeosebi cităm pe 
acele din Galaţi, Piatra Neamţ, Călăraşi,
Brăila, Hârşova, Berezeni, Pucioasa, cele 
patru oraşe din judeţul Teleorman, corn.
Stâlpeni (Muscel), corn. Scopoşeni (Fălciu),
Calafat ş.a.

La Constanţa, această solemnitate a 
avut loc la bordul N.M.S. „MIRCEA”, în 
prezenţa domnului contraamiral adjutant 
Nicolae Păiş, ministrul Marinei şi 
vicepreşedinte al Ligii. Cu această ocazie, 
domnia sa a ţinut o însufleţită cuvântare, 
prin care, proslăvind memoria eroilor mari
nari ce şi-au dat tributul de viaţă pe întinsul 
apelor, în războaiele de jertfe ale neamului, a 
arătat datoria ce trebuie împlinită de cei de 
acum, pentru a păstra neştirbite înfăptuirile 
generaţiilor trecute.

De Ziua Marinei s-a primit suma de 
2.048 lei de la diferite localităţi din ţară, care 
au fost trimişi Comisariatului Refugiaţilor.”114

„15 august 1940. Zi de doliu pentru marină şi marinari- România ciuntită pe nedrept, pierde din apele 
sale, din plămânii prin care răsufla liber şi complet spre marea largă ce o leagă de restul lumii - se confesează 
în Marea Noastră amiralul Eustaţiu Sebastian.

Liga Navală, care ţine aşa de strânsă legătură cu marina, a pierdut la timp pe acela care era sufletul ei, 
pe amiralul Coandă, pe fratele meu lancu, ca să nu mai vadă pata neagră care cerneşte harta ţării noastre.

în locul serbărilor -patronul Marinei- ce se făceau cu atâta fast în toate porturile de Mare şi de Dunăre, 
de pe întinsul apelor noastre, să punem pavilionul în bemă, ca să fie la fel cu sufletul marinarilor tineri şi 
bătrâni care înţeleg mai bine decât toţi pierderea suferită.

Asta se întâmplă tocmai astăzi când ar trebui să fie zi de mulţumire deplină că în sfârşit marina are un 
cap conducător dintre marinari. S-a împlinit astfel dorinţa bătrânilor marinari, s-a înfăptuit când e ceasul de 
multă chibzuinţă marinărească.

Războiul de acum dă noi îndrumări, poate chiar schimbări însemnate în structura programelor com
punerii flotelor de război -atac şi apărare. Se repetă întrucâtva lupta din trecut dintre tun şi cuirasă, prin aceea 
dintre avion şi bastimente de linie. Cum a fost întotdeauna, va fi şi astă dată- oricărei arme noi ucigătoare i se 
găseşte leacul. Omul este născocitorul, tot el este şi mântuitorul, el rămâne atotputernicul, el va găsi instru
mentul, unealta, remediul care să anihileze cu totul armele ucigătoare, războiul în întregul său, distrugător de 
vieţi omeneşti, de bunuri, de progres şi civilizaţii.

Ar fi să înjosim omenirea dacă am crede că o dată şi o dată înfăptuirea păcii lumii prin dreptate rămâne 
o himeră.

Din ordinul înaltei Patriarhii, în toate bisericile din ţară s-au pomenit eroii marinari căzuţi la datorie în 
timp de pace şi război.

Ministerul de Interne, Ministerul Apărării Naţionale, Rezidenţele Regale, Ministerul Aerului şi Marinei, 
Ministerul Educaţiei, Prefecturile au dispus ca în centrele mari să se oficieze un Te-Deum la una din biseri
cile din localitate, în prezenţa delegaţilor autorităţilor.

Cele două mari instituţii de educaţie a tineretului- Straja Ţării şi Pregătirea Premilitară- au fost prezente 
atât la serviciile divine, cât şi la concursurile nautice, acolo unde au avut loc.

Fundaţiile Regale „Principele Carol” şi Căminele Culturale au dat, de asemenea, tot concursul ca în toţi anii.
Presa a ţinut să reamintească, prin articole speciale, rolul Marinei noastre şi devotamentul marinarilor.
15 august 1940. Constanţa. La ora 10.00, contraamiralul adjutant Nicolae Păiş, ministrul Aerului şi 

Marinei, însoţit de comandorul Horia Macellariu, secretarul general al M.A.M. şi viceamiralul Petre 
Bărbuneanu, sosiţi în ajun, se apropie de cheul de la dana 6. Domniile lor trec în revistă garda de onoare for
mată din marinarii concentraţi ai mai multor contingente. Imediat după aceasta, oficialităţile urcă la bordul 
navei-.şcoală „MIRCEA”, alăturându-.se domnilor contraamiral Alexandru Constantinescu, comandantul

114. Marea Noastră, Anul X, nr. 4-5/1941, p. 74. Darea de seamă anuală (1 ianuarie 1940-31 martie 1941).
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Diviziei de Mare, comandanţi ai Forţei Maritime, ŞcolUor Marinei, navelor Marinei Regale şi Marinei 
Comerciale, şefi de autorităţi civile depinzând de M.A.M. (Direcţia Porturilor Maritime, Inspectoratul S.M.R., 
Căpitănia Portului Constanţa).

Solenmitatea se deschide prin intonarea rugăciunii de către Muzica Marinei. Un sobor redus de preoţi 
concentraţi ai Marinei oficiază sfânta slujbă religioasă pentru pomenirea eroilor marinari morţi pentru apărarea 
ţării. Dintr-o şalupă aflată în centrul bazinului cel mare al portului alunecă peste bord o frumoasă ancoră de 
flori cu culorile naţionale, moment în care se păstrează un minut de reculegere iar muzica intonează ruga.

Contraamiralul Alexandru Constantinescu, comandantul Diviziei de Mare, a ţinut următoarea cuvântare:
împrejurări vitrege datorate în bună parte şi somnului învingătorilor de ieri, care timp de 20 de ani 

au dormit pe laurii victoriilor trecute, au făcut ca în anul acesta să serbăm Ziua Marinei într-un cadru 
restrâns, când ne bucurăm că vă avem printre noi pe dumneavoastră, primul marinar ministru al Marinei.

Serbăm Ziua Marinei într-o atmosferă deosebită de aşteptare, de reculegere şi de meditaţie.
Suntem în aşteptarea evenimentelor care în primul rând pot interesa Marina şi sora ei mai tânără, 

aviaţia^ cu arma la picior sau, poate, pe ici pe acolo, cu ea la ochi.
In aşteptare, trebuie să ne reculegem, proslăvind amintirea celor 17 ofiţeri, 13 maiştri şi subofiţeri 

şi 320 marinari care în războiul trecut şi-au dat cu avânt viaţa pentru realizarea idealului atâtor ge
neraţii de români, luptând pe ape, în văzduh şi pe uscat, precum şi acelor care, de atunci, şi-au dat viaţa 
purtând cu fală culorile româneşti pe întinsul apelor sau în văzduhul pământului şi apelor româneşti. 
Exemplul jertfei lor fie-ne un continuu îndemn spre împlinirea datoriei până la sacrificiul suprem.

Mai e această serbare prilej de reculegere şi de meditaţie spre a face bilanţul eforturilor şi pregăti
rilor în vederea dezvoltării tot mai complete şi armonioase spre un potenţial cât mai înalt a acestui fac
tor de forţă militară şi economică care este Marina. Şi trebuie să recunoaştem că, cu toate împrejurările 
defavorabile, dezvoltarea Marinei de Război ca şi a celei de comerţ a mers cu ritm mulţumitor. Ceea ce 
s-a făcut şi ceea ce e în curs de realizare pentru viitorul apropiat ne îndreptăţesc să privim viitorul cu 
încredere, cu atât mai mult cu cât la conducerea lor avem un cunoscător al multiplelor nevoi şi probleme 
ale acestor instituţii vitale pentru un stat în plină dezvoltare. Şi dacă din cauza împrejurărilor create de 
războiul altora. Marina de comerţ a fost împiedicată să-şi îndeplinească în întregime misiunea de purtă
toare a bogăţiilor ţării, în schimb ea a făcut şi face servicii de cea mai mare importanţă, vitale chiar, 
pentru pregătirea de război şi pentru economia naţională, iar Marina de Război cu toate lipsurile şi 
nevoile rămase din vremea vitregiei conducătorilor de pe vremuri, a dovedit, când i s-a cerut şi e gata 
să dovedească oricând şi mai mult, că e factor de luat în considerare atunci când lipsurile materiale sunt 
înlocuite prin bogăţie sufletească şi calităţi ostăşeşti şi de pricepere marinărească.

Pentru aceasta sunt necesare în primul rând calităţi de curaj şi spirit de jertfă atât de frumos sinte
tizate de noi toţi în expresia „spiritul MIRCEA", bineînţeles un spirit MIRCEA modernizat, lipsit, poate, de 
poezia vechiului MIRCEA, în schimb modernizat de proza tehnicismului care permite înfruntarea cu mai 
mult succes a furtunilor. Un MIRCEA şi mai puţin intimidat de vânturile contrarii şi, ca şi cel vechi, trecând 
cu bine prin furtuni, chiar dacă i se mai rupe un arboret sau i se smulge vreo barcă.

Marinarul bun, acela care se cunoaşte pe timp rău, ştie că după ce va fi învins furtuna va fi în stare 
să-şi repare arboretul şi barca, dacă e vrednic şi priceput. Marinarul îndemânatic va învinge furtuna, 
nepierzând nici un moment din vedere drumul trasat către limanul la care trebuie să ajungă nu fugind, 
ci, cel mult, ţinând câteodată la capă.

Cu curaj şi spirit de jertfă vom trece şi furtuna ce zguduie corabia românească.
A urmat contraamiralul adjutant Nicolae Păiş, ministrul Aerului şi Marinei:
Ziua patronului Marinei noastre ne-a Qpsit astăzi la răscrucea unor evenimente ce au împiedicat 

SQ dom tradiţionalei noastre serbări proporţiile celor din trecut. Ne întâlnim aici din nou şi în acest an 
pentru a ne proslăvi morţii ce şi-au dat tributul lor de viaţă pe întinsul apelor în timp de război pentru 
apărarea patriei şi în timp de pace, pentru prestigiul patriei şi al culorilor româneşti.

Ţara trece astăzi prin momente grele şi e asemenea unui vapor pe timpul furtunii. Noi toţi care am 
înfruntat vitregia mărilor am înfruntat-o fiindcă ne-am făcut datoria şi am executat fără şovăire ordinele 
comandanţilor.

Trăiască în veci România!
După încheierea cuvânlărilor, comandorul Horia Maccilariu a dai citire înaltului Decret Regal prin care 

s-a conlerit medalia „Virtutea Maritimă” militarilor şi civililor care au adus servicii Marinei.
Au urmat o gustare la bordul navei-şcoală „MIRCEA” şi concursurile nautice si de canotaj, disputate 

intre membru echipajelor navelor de răi/hoi aflate în port.
r,,. „ 0ia ' l00, m‘nislml Acului şi Marinei a luat dejunul într-un cerc intim la bordul motonavei „BASARA
BIA , împreuna cu comandanţii de unilali de marină şi cu .şelli autorităţilor locale depinzând de M.A.M.
Y C R R* 0ra 16 0()’ 0llCiallUlllle S'au (lcl;)las;i1 la Ponul de yachting pentru a aşisla la regalele organizate de
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Către ora 17.30, la Staţiunea SALVAMAR s-au desfăşurat, prin grija Străjii Ţării a Ţinutului Marea un 
program sportiv nautic între străjeri, străjere şi premilitari.

în plus, L.N.R. filiala Constanţa a organizat o expoziţie la librăria Macovei, în vitrinele căreia au fost 
expuse machete de nave, faruri, ancore, instrumente de navigaţie, precum şi cărţi, reviste şi broşuri cu subiect 
marinăresc. De asemenea, în această zi, la sugestia L.N.R. făcută P.S. Gherontie, Episcop al Tomisului, s-a 
oficiat în toate bisericile din Ţinutul Marea slujbe religioase şi predici, preamărindu-se faptele eroilor mari
nari morţi pentru patrie.

Activităţi similare s-au desfăşurat şi la Cluj, Galaţi, Piatra Neamţ, Călăraşi, Brăila, Hârşova, Berezeni, 
Pucioasa, Stâlpeni (Muscel), Scopoşeni, Calafat115.

Această zi, sorocită de neuitata noastră Regina Maria, e ziua marinarilor, zi de examen al trecutului, de 
proslăvire a celor căzuţi la datorie, de manifestare a dragostei pe care tot românul o are pentru marină, dar, 
mai presus de orice, un prilej pentru marinari de a avea în mijlocul lor pe Acel care, fără oboseală, poartă 
apăsătoarea grijă a viitorului Ţării.

în fiecare an, de Ziua Marinei, ţara întreagă, dar mai ales marinarii, ascultă cu încordare cuvintele pline 
de înţelepciune şi de îmbărbătare ale Augustului nostru preşedinte, cuvinte ce sunt vântul cel bun care umflă 
pânzele entuziasmului pe care fiecare marinar le-a întins de când a îmbrăţişat cariera de răscolitor al mărilor.116

Bricul „MIRCEA” şi crucişătorul „ELISABETA” nu se certau niciodată, afară de o zi pe an: la 15 
august. Sfânta Maria Mare, patronul Marinei. Atunci se făceau serbări mari şi, între altele, erau şi frumoasele 
întreceri de bărci, devenite şi mai pasionante de când un mare patriot, principele Valentin Bibescu, pusese 
două cupe ca premiu.

Niciodată „Mastela”, cum era poreclit plutonierul major Andrei Constantinescu, care 30 de ani a fost 
şef de echipaj pe „MIRCEA” nu era mai misterios şi mai afectat. Nimeni nu era mai dibaci ca el în pregătirea 
bărcii pentru regate: lest la pupa, ungerea carenei cu seu, o băutură specială pentru armament, stropire cu apă 
în timpul cursei etc. Şi nu ştiu dacă în 30 de ani barca nr. 1 şi baleniera lui „MIRCEA” au fost întrecute de 
cinci ori, şi atunci cu şiretenie.

în conformitate cu Ordinul telegrafic nr. 8084/1941, Ziua Marinei a fost sărbătorită la 15 august 1941 - 
se arată într-un raport al comandantului Diviziei de Mare, contraamiralul loan Georgescu către 
Comandamentul Marinei Regale - „într-un cadru de reculegere, constând într-un serviciu divin la toate biseri
cile din localitate, în prezenţa delegaţiilor de la unităţile Marinei şi s-a făcut pomenirea eroilor marinari, căzuţi 
la datorie, în campaniile 1877-1913- 1916- 1918 şi din războiul actual.

La nave, echipajele fiind adunate la front, s-a citit tabelul celor morţi, iar în cuvântările ţinute de către 
comandanţi s-au preamărit faptele de arme ale celor ce şi-au jertfit viaţa pentru Patrie, Tron, Neam şi Marină.

în cazarma C.E.M. trupa a fost adunată în careu, unde, într-un cadru solemn, s-a oficiat o slujbă reli
gioasă de preoţii militari pentru pomenirea celor morţi pentru Patrie.

în după amiaza zilei a avut loc în sala 
de spectacole a C.E.M. o şezătoare cu carac
ter marinăresc la care au luat parte ofiţerii, 
maiştrii, subofiţerii şi trupa din Corpul Echi
pajelor Maritime.

S-au executat marşuri şi cântece ma
rinăreşti de către fanfara Marinei.

Au urmat recitări şi câteva scenete 
improvizate.

Serbarea s-a terminat cu Imnul Regal 
executat de fanfara Marinei”"7.

15 august 1941. La Bucureşti, la ora 
11.30 a avut loc la biserica Sf. Spiridon din 
Calea Şerban Vodă un parastas pentru eroii 
marinari morţi în război. Au fost prezenţi
domnii amiral Nicolae Păiş, subsecretarul de stat al Marinei, viceamiral Eugeniu Roşea, comandantul Marinei 
Regale, general Paul Teodorescu, fost ministru, comandor Dobrescu, secretar general al M.A.M., viceamirali 
loan Bălănescu şi Petre Bărbuneanu, l'oşti comandanţi ai Marinei, general Gheorghe Radu, prefectul Poliţiei 
Capitalei, contraamiral (r) Alexandru Constantinescu, general Năsturaş, general dr. Panaitescu, fost secretar 
general al Ministerului Sănătăţii, general Georgescu-Pion, comandor lacob Bălan, comandor dr. 
Constantinescu-Claps, comandor Popovici Mane, comandor lacomi Dorin, comandor Popescu Virgil, coman
dor Arpad Gherghel, director de cabinet al ministerului, locotenenţi-comandori ing. Dumitriu, Mişu Petrovici,

Tancul „STEAUA ROMANA" în portul Constanţa

115. Marea Noastră, An IX, nr. 9, septembrie 1940, p. 258- 263 şi 275.
116. Marina in cei 10 ani de domnie a M.S. Regelui Caro! ai ll-lea (1930-1940), în Marea Noastră, nr. 5/1940, p. 188.
117. A.M.R., fond C.M.M., dosar 1516, p. 232.
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loaniţiu, colonel dr. Răduţescu, colonel magistrat Stănescu, maior magistrat Ţărăneanu, locotenent-comandor 
Foca, comandor Istrate, căpitan adjutant Receanu, locotenenţi-comandori Condeescu, Vlasopol, căpitan 
Mocanu, căpitan Mircescu, comandor (r) Aurel Negulescu, secretul L.N.R., locotenent-comandor Roşescu, 
precum şi domnii Nae Secăreanu, de la Opera Română, avocat Oliva, de la S.M.R., ing. Vardala etc.

Slujba a fost oficiată de către preoţii Grigore Antal, Gheorghe Vintilescu şi Alexandru Săvulescu.
La Sanatoriul militar pentru ofiţeri „Elena Eraclide” s-a oficiat o slujbă religioasă pentru marinarii 

căzuţi la datorie. După oficierea slujbei, părintele protoiereu Inochentie Ştefănescu a evocat sacrificiul mari
narilor noştri. . • u •

La librăria „Cartea Românească” s-a organizat o vitrină cu trofee ale marinarilor rom^i, obţinute pe 
frontul maritim şi fluvial: un pavilion sovietic capturat, silueta distrugătorului „MOSCOVA , scufundat de 
Marina Română, colaci de salvare culeşi de la acest distrugător, rămăşiţe de la navele fluviale distruse sau cap
turate pe Dunăre etc.

La 15 august 1941, la Capela Militară din Constanţa, dinaintea icoanei Sfintei Fecioare, dăruită prin hăr
nicia unui monah de la schitul Durău, s-a oficiat un serviciu religios de către clerul episcopal, format din sfinţii 
părinţi Marin Rădulescu, Grigore Sorescu, referent eparhial, protoiereu Andrei, Coadă şi Miron Calistrat.

La una din unităţile Marinei Regale Române s-a desfăşurat un serviciu religios oficiat de preotul căpi
tan Voineanu, confesorul Marinei. A urmat defilarea marinarilor.

în aceeaşi zi, la Brăila, în biserica arhiplină de 
marinari români, germani şi camarazi de alte arme, părin
tele căpitan Capinus a oficiat serviciul divin, în prezenţa 
contraamiralului Alexandru Gheorghiu, comandantul 
Diviziei de Dunăre. Slujba a fost urmată de un pelerinaj 
la Cimitirul eroilor.

Manifestări similare au avut loc la Braşov, Calafat, 
Călăraşi, Galaţi, Piatra Neamţ, Târnava Mare, Timişoara 
şi Tumu Severin, organizate din iniţiativa şi cu sprijinul 
L.N.R.

în cuvântarea ţinută la Radio cu prilejul Zilei 
Marinei,118 contraamiralul adjutant Nicolae Păiş a arătat:

Monitorul „CATARGIU" ancorat 
în faţa Palatului N.F.R. Brăila 

© Colecţia Muzeului Marinei Române

Iubiţi marinari,

Mă adresez marinarilor de război şi comerciali, precum şi celor ce cunosc şi iubesc marea.
Ca subsecretar de stat al Marinei, îmi revine datoria să vă spun câteva cuvinte cu ocazia Zilei 

Marinei şi o fac cu plăcere.
Marea nu a prezentat niciodată siguranţă şi totdeauna omul s-a simţit mic şi fără putere în faţa ei. 

Cu toate acestea, omul, în lupta pentru existenţă, s-a avântat pe ea.
Când în largul mării vasul este surprins de tempesta care răscoleşte marea, marinarul rămâne fără 

putere şi îşi încredinţează soarta în mâinile lui Dumnezeu. De aceea, marinarii, înainte de a lua largul, 
mergeau împreună cu mamele, soţiile, cu copiii lor, la biserică şi se rugau Fecioarei Maria să 
îmblânzească marea şi să-i aducă sănătoşi în port.

După plecarea lor, mamele, soţiile şi copiii se duceau zilnic la marginea mării şi, implorând pe 
Fecioara Maria, se rugau pentru salvarea celor iubiţi, care se găseau pe ape.

Astăzi, 15 august, biserica prăznuieşte pe Sfânta Fecioară Maria, făcătoarea de minuni, iar o dată 
cu ziua aceasta marinarii sărbătoresc şi pe patroana lor, zi de mare sărbătoare, intrată de mult în 
tradiţia noastră marinărească.

Altădată, în această zi, la Mare şi la Dunăre, marinarii de toate clasele, activi şi de rezervă, îşi 
dădeau întâlnire la Constanţa şi Calaţi unde, printr-un Te-Deum la bordul navei-amiral, îşi pomeneau 
morţii lor, se rugau şi mulţumeau Sfintei Fecioare Maria, patroana lor, pentru ajutorul dat în între
prinderile şi călătoriile lor pe întinsele mări şi-i implorau sprijinul şi protecţia.

In acea zi, într-o atmosferă de pură camaraderie, luau parte la serbările nautice marinarii de re
zervă ca spectatori iar cei activi ca actori.

Timpurile vor reveni însă.
Astăzi, Ţara Românească, sub conducerea domnului general Antonescu, conducătorul statului 

român, care a trezit vechile virtuţi ostăşeşti ale neamului nostru, întreprinde, sub înalta sa comandă, cru
ciada împotriva bolşevismului păgân, pentru întregirea graniţelor şi apărarea creştinătăţii.

Nu este îngăduit să ne gândim la serbări şi la bucurii.
Ţara cere astăzi marinarilor, aflaţi la posturile de veghe, să lupte împotriva flotei bolşevice, oprind

110. Cuvântare tinută la radio de contraamiralul adjutant Nicolae Păiş, subsecretar de stat al Marinei, cu prilejul Zilei Marinei.
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navele lor de a pânqări apele noastre naţionale. Navele noastre, cu echipajele gata de luptă, scrutează 
orizontul, pentru a descoperi inamicul şi a-l ataca.

Acolo, pe nave, unde spiritul de solidaritate înfrăţeşte pe marinari, de la şef la simplu matelot, 
comandantul adună echipajul la pupa, ca să înalţe Sfintei Fecioare Maria ruga fierbinte pentru victoria 
neamului nostru.

Aşa au făcut înaintaşii noştri şi au izbutit.
Aici, în Bucureşti, prin îngrijirea Ligii Navale Române, s-a oficiat un parastas la biserica Sf. 

Spiridon, unde s-au pomenit marinarii morţi pentru patrie şi s-a invocat spiritul Fecioarei Maria pentru 
ocrotirea celor ce luptă pe apă.

Misiunea dată nouă, marinarilor, de a interzice pătrunderea vaselor inamice în apele noastre şi 
bombardarea porturilor, am îndeplinit-o prin acel spirit de jertfă, care naşte dintr-o instrucţie solidă, 
dintr-o puternică disciplină şi din acea conştiinţă clară, că ne servim Tronul, Ţara şi Neamul.

Lumea ne-a urmărit în faptele noastre, ne-a îndemnat cu gândul, ne-a aprobat şi ne-a admirat, ori 
de câte ori i-a fost adusă la cunoştinţă o victorie.

Atât pe Mare cât şi pe Dunăre, am interzis unui vrăjmaş sălbatic şi mult superior orice operaţie 
navală.

O singură dată a apărut în faţa Constanţei o escadrilă bolşevică şi lecţia primită a avut darul să 
o facă să renunţe de a ne mai vizita. Cu acest prilej, crucişătorul uşor „MOSCOVA" a fost scufundat, iar 
altul avariat.

La Tulcea, sub un bombardament aerian înqrozitor, monitoarele noastre au avariat şi scufundat 
şalupele blindate bolşevice, care patrulau pe braţul Chilia.

Nu voi enumera toate acţiunile şi izbânzile noastre, căci ele vor fi trecute în istorie.
Decanul marinarilor, domnul amiral Eustaţiu Sebastian, fost comandant inspector general al 

Marinei, mi-a arătat printr-o scrisoare toată admiraţia sa pentru faptele noastre şi ne-a declarat demni 
urmaşi ai marinarilor de la 1877, 1913 şi 1916-1918.

Şă fim mândri de aşa de frumoase aprecieri.
In aceste fapte de arme atât de strălucite, marinarii germani, purtători ai unei înalte tradiţii marinăreşti, 

cot la cot cu marinarii noştri, au luat parte activă la operaţiunile noastre, atât la coastă cât şi pe apă.
Suflarea românească i-a admirat mai de mult pe întinsul oceanelor, unde au făcut dovada curaju

lui şi priceperii lor desăvârşite, iar astăzi le aduce omagiu pentru spiritul lor de sacrificiu.
Această camaraderie germano-română, născută din lupta împotriva bolşevismului, va fi o chezăşie 

sigură pentru dezvoltarea viitoare a raporturilor sufleteşti şi culturale între cele două marine.
Astăzi, soarta neamului românesc se hotărăşte pe fronturile de luptă ca şi în trecut.
După cum în ceasurile de grea cumpănă vrednicii şi credincioşii voievozi, înconjuraţi de obştea 

luptătorilor, a feţelor bisericeşti şi a mulţimii de rând îşi înălţau glasurile către sfinţii proteguitori ai nea
mului şi către Atotputernicul, rugându-i să mântuiască glia strămoşească de încălcările vrăjmaşilor, tot 
astfel şi noi să ne îndreptăm astăzi inima şi qândul către patroana noastră.

Pentru ocrotirea apelor noastre şi a celor ce călătoresc pe ele, marinarii noştri te-au ales pe Tine, 
Fecioară Maria, proteguitoarea lor şi în sufletele lor, fiecare Ţi-a zidit un altar.

Către Tine, Sfântă Fecioară, ne plecăm genunchii, noi, marinarii de pe întinsul apelor româneşti; 
de la Tine cerem cu smerenie să asculţi rugăciunile noastre, să bunecuvântezi echipajele, navele şi roa
dele străduinţelor lor.

Oţeleşte braţul şi sufletul marinarului.
Flotelor noastre, care luptă pe Dunăre şi Mare, dăruieşte-le deplină izbândă asupra duşmanilor, 

pentru întregirea patriei şi pentru veşnica vieţuire a neamului nostru.
Dă glorie nemuritoare Regelui nostru!
Trăiască M.S. Regele Mihai I!
Dă tărie Conducătorului oştilor şi al Statului.
Trăiască generalul Antonescu, Conducătorul Statului!
Dă viaţă veşnică neamului şi Ţării Româneşti!
Trăiască România!"''
Ca şi în anii precedenţi. Ziua Marinei, în 1942, a fost serbală, în Capitală şi în ţară, cu o mare în.sufleţire, 

după normele sţabilile de centrala L.N.R. Afară de acestea, în toate ziarele din Bucureşti şi locale au apărut, 
în acea zi, pagini întregi cu articole şi ilustraţii închinate marinei şi marinarilor noştri, iar la posturile de radio. 
Ora ostaşului a fost consacrată marinei, cu un program foarte variat, constând din cuvântări, muzică şi poezii.

La radio, viceamiralul adjutant Păiş a pronunţat o cuvântare către marinari.
în tară, .serbările au con.stat din oficierea serviciilor divine, în prezenţa autorităţilor militare şi civile din 

localităţi, şi din demonstraţii nautice, acolo unde situaţia a permis. Toate filialele s-au întrecut între ele cum

119. Marea Noastră, An X, Nr. 9-10, septembrie- octombrie 1941, p. 161-203.
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V

să arate cât mai mult, prin membrii şi autorităţile locale, dragostea pentru marină şi admiraţia lor pentru bravii 
noştri marinari. Ca fapt istoric, de semnalat pentru epoca noastră, este că Ziua Marinei a fost serbată în 1942 
şi la Odessa şi la Nicolaev, ţ>e apa Bugului.

în această zi au fost expediate telegrame omagiale de către centrala L.N.R., către M.S. Regele Mihai I, 
preşedinte de onoare al Ligii, mareşalul-conducător Ion Antonescu, membru de onoare şi profesorul Mihai 
Antonescu, vicepreşedintele Consiliului de Miniştri, membru de onoare al L.N.R.

Toate autorităţile din ţară la care s-a apelat de centrala şi filialele L.N.R., pentru concursul şi partici
parea la această serbare, au răspuns cu bunăvoinţă şi căldură demne de atenţia pe care o merită marina şi mari
narii ţării. în acest fel. Ziua Marinei a devenit populară în tot cuprinsul României şi ea trebuie să se lărgească 
şi mai mult, dobândind, cu timpul, caracterul unei adevărate serbări naţionale.120

15 august 1942. în Capitală, Ziua Marinei s-a serbat la cabana Federaţiei Române a Sporturilor pe Apă, 
în prezenţa domnilor general Pantazi, ministrul Apărării Naţionale, contraamiral adjutant Nicolae Păiş, min

istru subsecretar de stat al Marinei, general Pălăngeanu, 
prefectul Poliţiei Capitalei, a ofiţerilor de marină din gar
nizoană şi a numeroşi membri ai Ligii Navale.

Serbarea a început cu defilarea echipelor cluburilor 
nautice din Capitală: Dor de Ducă, U.C.B., Telefon Club, 
C.F.R., Banca Românească şi Y.C.R.R.

După defilare, preotul căpitan lanculescu a oficiat 
un serviciu divin pentru odihna marinarilor căzuţi la dato
rie în războiul sfânt, apoi s-a lansat în apă o splendidă 
ancoră de flori.

Contraamiralul adjutant Nicolae Păiş, ministru se
cretar de stat al Marinei şi preşedintele L.N.R. a ţinut 
următorul discurs:

Primul nostru gând trebuie să-l îndreptăm azi către aceia care, luptând pe întinsul apelor, s-au jert
fit pentru Patrie.

In memoria acestor eroi să păstrăm un minut de reculegere 
şi omagiu.

Să îndreptăm, de asemenea, gândul nostru şi urările noastre 
de bine către marinarii care luptă pe bordul vaselor, împotriva duş
manului comun, pentru întregirea hotarelor, pentru gloria Patriei, 
pentru tronul Majestăţii Sale Mihai I şi pentru ca străduinţele şi jert
fa de sine a Mareşalului Conducător, dezrobitor de neam, să fie 
încununate de laurii biruinţei.

Mă adresez astăzi tuturor categoriilor de marinari, atât 
echipajelor Marinei Regale Române, care sub flamura biruinţei 
şi-au îndreptat provele temerare ale navelor către colosul naval 
sovietic, adâncindu-l în fundul mării sau în porturile sale cele mai 
îndepărtate, cât şi echipajelor Marinei Comerciale, care într-o 
intensă şi strânsă colaborare cu Marina Regală, a adus prinosul de 
jertfă pe creasta valurilor furtunoase, contribuind într-o largă 
măsură la deplina reuşită a tuturor acţiunilor navale, care s-au des
făşurat pe întinsul Mării Negre, împotriva unui adversar de 15 ori 
mai numeros.

Mă adresez, în acelaşi timp, tineretului ţării care agreează şi 
practică sporturile nautice, precum şi tuturor acelora care apreci
ază şi iubesc marea.

Pe lângă lupta acerbă pe care echipajele Marinei o susţin cu
vtţene .mpotnva bolşevismului duşmanulcomun al Europei, marinarii noştri au de înfruntat în primul 
rând, capriciile şi furiile mani furtunoase. In faţa elementelor dezlănţuite care prăbuşesc nava în prăpăstii
adanci de valuri care primeiduiesc insaşi existenţa vasului şi viaţa echipajului său, marinarul rămâne 
tara putere şi işi încredinţează soarta în mâinile lui Dumnezeu. marinarul ramane
I , . D.e aceea' marinam înainte de a porni la larg, mergeau împreună cu mamele soţiile si cooiii lor
la blSe2Ca I S1 ru3autFecioarei Maria îmblânzească marea si să-i aducă^Zll' în porf P

Astfel a luat naştere patroana Marinei, Sfânta Fecioară Maria P
Astăzi, 15 august, Biserica prăznuieşte pe Fecioara Maria, făcătoarea de minuni, iar o dată cu

120. Marea Noastră. Anul XII, nr. 7-8/1943, p.133. Adunarea generală a L.N.R.
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ziua aceasta, marinarii sărbătoresc şi ei pe patroana lor, zi de mare însuflefire, intrată de mult în tradiţia 
noastră marinărească.

Astăzi, Ţara noastră, sub conducerea supremă a domnului Mareşal Ion Antonescu, întregitorul de 
Neam şi de hotare, care a trezit vechile virtuţi ostăşeşti ale Neamului renăscut prin jertfe de sânge şi prin 
cucerirea cununii de glorie pe care o merită, continuă din răsputeri Cruciada împotriva bolşevismului, 
pentru întregirea graniţelor şi apărarea creştinătăţii.

Ţara cere azi marinarilor săi, aflaţi la posturile de veghe, să lupte cu îndârjire împotriva flotei 
bolşevice, alungând navele ei de pe întinsul Mării Negre.

Acolo, pe nave, unde spiritul de solidaritate înfrăţeşte pe marinari, de la şef la simplu matelot, 
comandantul adună echipajele la pupa ca să înalţe către Sfânta Fecioară Maria, ruga fierbinte pentru 
biruinţa Marinei noastre şi pentru victoria finală a Neamului românesc.

La Bucureşti, prin îngrijirea Ligii Navale Române, s-a oficiat un Te-Deum la marginea lacului 
Floreasca, unde s-a aruncat în apă o coroană de flori şi s-a pomenit numele marinarilor căzuţi pentru 
Patrie şi unde s-a invocat spiritul Fecioarei Maria pentru ocrotirea celor ce luptă pe apă.

Misiunea de a interzice pătrunderea navelor adverse în apele noastre şi bombardarea porturilor a 
revenit Marinei şi a fost îndeplinită cu succes, în acel spirit de jertfă care naşte dintr-o instrucţie solidă, 
dintr-o disciplină de fier şi din conştiinţa marinarilor că prin lupta şi izbânda lor îşi servesc Tronul, Ţara 
şi Neamul.

Atât pe Mare cât şi pe Dunăre, Marina a interzis unui adversar naval foarte puternic şi de 15 ori 
mai numeros orice operaţie navală. O singură dată a apărut în faţa Constanţei o escadră sovietică şi 
lecţia primită de bolşevici a avut darul să-i facă să renunţe de a ne mai vizita.

Acţiunile şi izbânzile Marinei noastre sunt numeroase şi au pătruns ca nişte pumnale în trupul colo
sului naval sovietic. Nu le voi enumera, căci ele vor fi trecute în istorie.

Considerând însă că dacă la 12.000 tone deplasament naval românesc, sovietele au opus în 
Marea Neagră 150.000 tone de nave de război, trebuie să recunoaştem că faptele de arme ale Marinei 
noastre sunt, într-adevăr, excepţionale.

In acţiunile hotărâtoare de la Sevastopol, Marina noastră Regală ca şi cea Comercială, prin exe
cutarea barajelor de mine în apele inamice şi mai ales prin efectuarea masivă a transporturilor noastre 
pe mare, au contribuit într-o largă măsură la cucerirea celei mai puternice cetăţi din lume.

Înaltul Comandament German, în comunicatul dat în ziua de 2 iulie 1942, a doua zi după căderea 
formidabilei cetăţi a Crimeii, a menţionat în mod special contribuţia Marinei noastre la căderea Sevas- 
topolului, elogiind pe amiralul comandant al Marinei şi doi comandori, comandanţi în subordinele sale.

Azi, când pe pieptul unor valoroşi viteji ofiţeri ai Marinei noastre străluceşte cea mai înaltă 
distincţie de război germană -Crucea de Fier- putem fi mândri de faptele de arme netrâmbiţate dar glo
rioase, ale comandaţilor, ofiţerilor şi echipajelor Marinei Române.

La aceste fapte de arme atât de strălucite, marinarii germani purtători ai unei înalte tradiţii ma
rinăreşti şi cot la cot cu marinarii noştri, au luat parte activă ca şi la toate operaţiunile de pe litoral şi de 
pe ape.

Suflarea românească a urmărit şi a admirat mai demult pe întinsul mărilor şi oceanelor curajul şi 
măiestria marinarilor germani în cucerirea victoriilor navale, iar azi le aduce omagiul ei admirativ, pen
tru neţărmuritul şi supraomenescul lor spirit de jertfă, pentru cauza comună.

lată ce spune, între altele, domnul amjral Wurmbach, reprezentantul Marinei Germane la noi, cu 
ocazia decorării şefilor Marinei Române: „Îmi dau perfect seama de qreutatea şi importanţa misiunilor 
Marinei Regale şi marinarilor români, cunoscând tenacitatea inamicuFui, pe care am constatat-o perso
nal la Sevastopol. Sunt convins că, însufleţite de credinţa nezdruncinată în victoria finală, forţele navale 
aliate, germane şi române, în Marea Neagră vor concepe operaţiuni, vor lupta şi vor învinge în cea mai 
strânsă frăţie de arme, dând dovadă de acelaşi spirit de sacrificiu şi dârzenie legendară."

Ce se mai poate adăuga la aceste elogioase aprecieri din partea unui amiral al celei mai strălu
cite forţe navale din lume? Distincţia cu Crucea de Fier a şefilor Marinei noastre nu poate fi întrecută 
decât de cuvintele amiralului german, care au împletit cununa de lauri a victoriei, pusă pe fruntea 
Marinei noastre în numele marelui Fuhrer, Conducător al destinelor Europei de mâine.

Mareşalul Conducător al României a urmărit cu toată atenţia şi bunăvoinţa uriaşa încordare a micii 
dar vitezei noastre Marine şi a citat-o de două ori în câte un ordin de zi pe Armată.

Marinarii români, adânc recunoscători Făuritorului României întregite de mâine, poartă această 
distincţie valoroasă încrustată în inimile lor, ca pe o icoană sfântă care nu se va şterge niciodată şi la 
care ej se vor închina cu evlavie, întotdeauna.

In apropiatul viitor, după victoria finală. Marea Neagră va deveni un imens şantier economico- 
naval. Pe acest teatru economic, deschis de alianţa noastră nestrămutată cu Germania şi sub auspiciile 
ei. România trebuie să fie prezentă efectiv cu toate forţele şi navele ei şi cu toate drepturile ei pe Marea
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Neagră şi pe Dunăre, iar lucrul acesta trebuie să se înfeleagă că este o poruncă superioară de interes 
permanent a evoluţiei statului şi o lege nestrămutată de existenţă naţională.

Astăzi, soarta neamului românesc se hotărăşte pe fronturile de luptă ca şi în trecut. După cum în 
trecut, în vremurile de grea cumpănă, voievozii noştri, în mijlocul feţelor bisericeşti şi al obştii, îşi înălţau 
glasurile către Atotputernicul, pentru ocrotirea neamului nostru, tot astfel şi noi, marinarii de pe întinsul 
apelor româneşti, ne plecăm genunchii către Tine, Sfântă Fecioară Mărie, rugându-Te să binecuvântezi 
echipajele, navele şi roadele străduinţelor lor.

Oţeleşte braţul şi sufletul marinarului iar navelor noastre dăruieşte-le deplină izbândă asupra duş
manilor, pentru întregirea Patriei şi pentru veşnicia Neamului Românesc.

Dă glorie nemuritoare Regelui nostru.
Trăiască M.S. Regele Mihai I!
Dă tărie şi biruinţă Conducătorului Oştilor şi al Statului.
Trăiască Mareşalul Conducător, dezrobitor de neam şi de hotare!
Dă viaţă veşnică Neamului şi Ţării Româneşti.
Trăiască România!
Hărăzeşte victorie şi prosperitate scumpei noastre marine.
Trăiască viteaza Marină Română!
Serbarea s-a încheiat cu împărţirea premiilor obţinute de tineretul şcolar la concursul anual de com

poziţie şi desen.
15 august 1942. Constanţa.La ora 11.00 s-a oficiat un Te-Deum la Capela Militară, la care au fost invi

tate toate oficialităţile locale. Slujba a fost oficiată de P.S. Episcopul Gherontie al Tomisului. Divizia de Mare 
a dispus ca la celelalte biserici, la ora 10.00 să asiste câte o delegaţie de ofiţeri, maiştri şi trupă de marină.

în port, sărbătorirea a avut loc pe nave, într-un cadru impresionant prin sobrietatea sa. A fost un moment 
de adâncă reculegere pentru brava noastră armie de apă, pentru cei care şi-au jertfit viaţa pentru apărarea pămân
tului scump al Ţării şi pentru câştigarea celei mai elocvente biruinţe din câte a dat dovadă marina română.

Programul zilei s-a redus la un serviciu religios care s-a oficiat la bordul unei nave, în prezenţa con
traamiralului Georgescu, comandantul Marinei Regale Române, a ofiţerilor superiori din marină şi a unor 
numeroase delegaţii de ofiţeri din marinele aliate germană şi italiană. Serviciul religios a fost oficiat de preo
tul căpitan Gheorghe Tudorache, confesorul Diviziei de Mare, iar onorurile au fost date de către o companie 
de marinari care se găsea înşirată pe cheul din faţa Gării Maritime.

La ora 10.45, contra^iralul Georgescu a fost întâmpinat de locotenent-comandorul Nicolae Bardescu, 
care i-a prezentat raportul. în timpul oficierii serviciului divin, au fost pomeniţi toţi acei căzuţi la datorie. De

pe puntea navei a fost coborâtă în apă o coroană de flori în 
formă de ancoră. Asistenţa a păstrat un moment de reculegere.

Contraamiralul Georgescu, comandantul Marinei Regale 
Române, a subliniat, printre altele:

Urmând unei frumoase tradiţii. Românii din toate 
colţurile ţării se adună astăzi aci pentru a preamări memoria 
marinarilor care s-au jertfit pentru apărarea Patriei.

Astăzi ne-am întrunit aici, ca şi în trecut, pentru a aduce 
un prinos de recunoştinţă marinarilor la ale căror nume din 
războiul trecut se adaugă şi cei care şi-au dat sângele pentru 
Ţară. Amintirea lor este mereu vie în sufletele şi cugetele noas
tre şi faptele lor sunt tot atâtea pilde de datorie şi de îndeplinire 
a datoriei.

. . . Ih războiul actual, care se desfăşoară de mai bine de
un an, sunt renciţ să constat că alături de unităţile marinei germane şi italiene, care s-au distins pe acest 
teatru de război prin fapte strălucite de arme, marinarii noştri şi-au îndeplinit datoria cu elan şi pri- 
5Cjini^ ^r'n as‘3urarea transporturilor de aprovizionare pe o mare unde inamicul păstra o superioritate 
^robitoare, marina noastră o dus un sprijin eficace armatelor germane şi române, care operau în 
Crimeea şi Rusia de Sud, contribuind astfel la obţinerea succeselor cunoscute de toată lumea. Prin exe
cutarea acestor transporturi şi îndeplinirea cu pricepere şi bravură a misiunilor de apărare a zonelor ce 
ne-au tosj atribuite la Mare şi Dunăre, marina noastră a dovedit necesitatea existenţei şi dezvoltării ei 
viitoare. In aceste clipe, când prin înaintarea victorioasă a armatelor germano-române în Caucaz se 
păşeşte rapid la lichidarea flotei bolşevice si eliberarea Mării Negre de această ameninţare, se evi
denţiază Şl rnai mult nevoia dezvoltăm marinei noastre în raport cu întinderea litoralului si cu interesele 
econoijiice, tiota noastra urmând să asigure legătura dintre Dunăre şi Orientul Apropiat.'

încrezători in destinul nostru, conştienţi de lupta ce ducem pentru reîntregirea Patriei si pentru ci- 
v,l,zal,e, cu devotamenf pentru M.S. Rege/e Mihai I, faţă de domnul Mawşal Antonescu, coJWucâtoru/

Slujbă rchi^idasă la bordul N.M.S. „CONSTANŢA" 
© Colecţia Muzeului Marinei Române
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Ţării, şi cu leală camaraderie de arme faţă de aliafii noştri, să strigăm cu tofii:
Trăiască M.S. Regele Mihai I!
Să trăiască Mareşalul Antonescu!
Să trăiască Furherul Adolf Hitler!
Să trăiască M.S. Regele-Impărat al Italiei şi ducele Mussolini!
Fanfara a intonat apoi Imnurile român, german şi italian. Festivitatea s-a încheiat la ora 12.45. La scurt 

timp după aceasta, toate unităţile Marinei care participaseră la pioasa solemnitate au luat largul, plecând spre 
îndeplinirea misiunii lor.

Manifestări similare au fost organizate la Braşov, Caracal, Slănic Moldova, Timişoara, Piatra Neamţ, 
Moldova Veche, Drencova, Tumu Severin, Calafat, Corabia, Tumu Măgurele, Zimnicea, Giurgiu, Olteniţa, 
Ostrov, Călăraşi, Cernavodă, Hârşova, Măcin, Brăila, Galaţi, Tulcea, Ismail, Vâlcov, Chilia Nouă, Cetatea 
Albă, Odessa, Nicolaev şi Mangalia.121

15 august 1942. în cadrul manifestărilor organizate cu prilejul Zilei Marinei, vedeta de siguranţă nr. 3 
transportă şi asistă cu autorităţile şi navele din Vâlcov la serviciul divin de la bordul N.M.S. „KOGĂL- 
NICEANU”. După amiază, au loc concursuri nautice între nave. Vedeta de siguranţă nr. 3 ia premiul I la pui.122

In anul 1943, Ziua Marinei a fost sărbătorită atât în Capitală cât şi în restul ţării cu demnitate şi mân
drie. In toate ziarele au apărut articole închinate Marinei şi marinarilor noştri, iar la Radio s-a dezvoltat un pro
gram bogat constând din cuvântări, muzică şi recitări ocazionale.

în Bucureşti, la serviciul divin oficiat de părintele Vintilescu la biserica Sf. Spiridon, au participat 
viceamiralul adjutant Nicolae Păiş, preşedintele L.N.R., amiralii în rezervă Petre Bărbuneanu şi Niculescu- 
Rizea, amiralul Cezar Boerescu, viceami
ralul loan Bălănescu, contraamiralii în rez
ervă Alexandru Constantinescu şi 
Constantin Negru, gene-ralul N. Negreanu, 
comandorul August Roman, secretar general 
al S.S.M., comandorii Constantinescu-Claps 
şi Mişu Petrovici, căpitan-comandorul 
Alexandru Dumbravă de la C.M.R.R., 
comandorul Drăghicescu, comandorul 
Vlasopol, căpitan-comandorul Eugen 
Săvulescu, dl.Virgil Popescu-N.F.R., pre
cum şi un mare număr de tineri ofiţeri din 
Marina Regală.

în provincie, serbarea s-a desfăşurat 
în chip înălţător, cu concursul autorităţilor 
locale la Arad, Avdaruia (Tighina), Brăila,
Calafat, Călăraşi, Giurgiu, Hârşova, Iaşi,
Ismail, Lehliu (Ialomiţa), Mangalia, Ostrov,
Piatra Neamţ, Târgu Ocna, Tumu Severin,
Tulcea, Vâlcov. La Cetatea Albă s-a făcut o 
excursie la Cimitirul Eroilor din vecinătate.

15 august 1943. Ziua Marinei s-au 
desfăşurat la Constanţa într-un cadru de 
sobrietate pe care o trăieşte astăzi întreaga 
naţie. Serbările Marinei au ieşit din cadrul 
comun tocmai prin recunoaşterea meritelor 
de necontestat ale marinarilor noştri în acest 
război.

Aceste serbări s-au desfăşurat pe bor
dul unuia dintre distrugătoarele româneşti, în 
prezenţa domnilor general Constantin 
Panlazi, ministrul Apărării Naţionale, gene
ral Nicolae Sova, ministru subsecretar de 
stat al Marinei, general Crcţulescu, coman
dor Horia Măcellariu, comandor Nicolae 
Bardescu, căpitan-comandor N.N. Voinescu,
căpitan-comandor C. Niculescu, locotenent- St'r\'icin rclif^iox la hardnl wwi nave a Diviziei de Mare

121. Marea Noastră, An XI, Nr. 9-10, septembrie-octombrie 1942, p. 190- 194 şi 201-216.
122. A.M.R., fond C.M.M., dosar nr. 663, p. 63.
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comandor Florian Bujoreanu, colonel Alexandru Ignătescu, prefectul judeţului, colonel Nicolae Oprescu, pri
marul Constanţei, precum şi delegaţiei de marinari germani, în frunte cu dl. comandor Heinz Kinderlein şi o 
delegaţie italiană, sub comanda dlui căpitan Boicolo.

Onorurile au fost date de o companie de marină şi fanfara Marinei Regale Roinâne.
Serviciul religios a fost o creştinească manifestare de pomenire a celor căzuţi, când peste mtinsul apelor 

a prins ecou numele atâtor marinari bravi, în fiunte cu comandanţii lor.
Î.P.S. Episcopul Eugen Laiu a rostit apoi o rugăciune pentru odihna celor căzuţi, iar fanfara intona 

Rugăciunea şi Imnul eroilor căzuţi. în mijlocul bazinului portului a fost aruncată o coroană de flori in forma 
de ancoră -modest omagiu de recunoştinţă pentru acei marinari români jertfiţi pe altarul Patriei.

Cu acest prilej, comandorul Horia Macellariu a rostit următoarea cuvântare:

Domnule ministru,
Camarazi,

Am pomenit astăzi, în al treilea an de crâncen război cu cel mai cumplit adversar pe care l-a avut 
neamul nostru vreodată, pe eroii noştri din trecutul război al întregirii, care prin jertfa si pilda lor stau la 
temelia Marinei noastre de astăzi; numai câteva din navele noastre poartă numele lor ca un semn al 
marii lor virtuţi, dar aceste nave s-au înscris în istoria Marinei Regale Române, demne de aceste nume.

Am pomenit astăzi şi pe camarazii cu care am pornit acum trei ani la luptă şi care alături de noi 
au căzut în avântul Virtuţii lor şi s-au dăruit Patriei şi Istoriei pentru izbânda Neamului Românesc. Tuturor 
trecuţi şi mai apropiaţi eroi le-am închinat slava gândurilor noastre de acum şi de totdeauna. Ei ne văd, 
ei ne conduc, ei ne dau puterea şi dârzenia de a lovi adversarul peste tot unde încearcă să ne 
copleşească, pentru că lupta noastră este lupta de peste 2000 de ani a acestui neam de a-şi apăra exis
tenţa, libertatea şi credinţa.

Cotropiţi şi insultaţi în 1940, am tras sabia în 1941, alături de aliaţii noştri Germania şi Italia care 
la fel luptă pentru libertatea şi existenţa lor şi am arătat inamicului şi lumii întregi că nimeni nu se poate 
atinge de Dreptul şi Dreptatea noastră. Am ajuns din nou la Nistru de unde fusesem alungaţi, dar nu 
ne-am oprit acolo pentru că datoria şi onoarea noastră aşa porunceau. Aveam datoria faţă de neamul 
nostru care se găsea dincolo să mergem mai departe, aveam datoria pentru asigurarea viitorului nea
mului nostru să mergem până acolo până unde existenţa unui neam era ameninţată şi această 
ameninţare nu se oprea la Nistru. Aveam onoarea să mergem mai departe alături de Armata germană 
până la capăt, pentru că această Armată şi-a sacrificat cei mai bravi ostaşi aici pe pământul nostru 
pentru Bucovina şi Basarabia noastră; aveam onoarea de a merge mai departe pentru că suntem neam 
de cavaleri, care s-au luptat pentru toţi aşa cum luptă astăzi pentru Europa.

Multe din mamele noastre şi-au pierdut fiii, multe din femeile noastre şi-au pierdut soţii şi fraţii, noi 
înşine putem pieri în această formidabilă luptă; dar ce înseamnă aceasta, ce ar însemna viaţa noastră 
individuală, dacă neamul ar pieri? înaintea vieţii noastre este viaţa neamului. Să nu plângem morţii noştri 
noi, fiii Dacilor, ci să-i slăvim pentru că prin jertfa lor de viaţă au dat viaţă neamului nostru în vecii 
veacurilor.

în acest război, după trei ani, fără pauze, fără regrupări şi completări în spatele frontului neschim
bate, navele şi echipajele Forţelor Maritime Române păstrează pe teatrul de operaţiuni al Mării Negre, 
în care se găseşte covârşitor de superioară Marina adversarului, aceeaşi atitudine, aceeaşi hotărâre, 
acelaşi elan şi acelaşi entuziasm ca şi în iunie 1941.

Spre deosebire de celelalte teatre de luptă, lângă Marina Română în Marea Neagră nu s-au găsit 
-din cauza condiţiilor de ordin politic şi geografic- nici una din marile unităţi navale ale Marinei de 
Război germane. Sarcina a trebuit să fie îndeplinită şi susţinută de navele Forţelor Maritime Române.

Nu s-a putut şi nu se pot încă arăta faptele de arme ale unităţilor navale române. Motivele de ordin 
tactic şi strategic ne impun să păstrăm cea mai desăvârşită tăcere asupra felului cum reuşim să executăm 
operaţiunile maritime, astfel ca frontul de sud al Răsăritului, acela din Egee, Mediterana şi pe vremuri cel 
din Africa să se poată sprijini cu încredere pe noi şi pe eforturile noastre. Nevoia discreţiei este în raport 
direct cu disproporţia de forţe de pe acest tetru de operaţiuni.

Tăcerea riu înseamnă inacţiune. Cifrele statistice dovedesc şi o mare activitate, care a slujit la câş
tigurile Armatei de Uscat şi un curaj de neegalat. Am păzit şi am asigurat comunicaţiile maritime ale 
Armatei in acest sector de SE al marelui război. Am reuşit, cu toată opunerea adversarului, cu toate 
măsurile şi atacuri e lui din ce în ce mai puternice şi mai organizate, să ne îndeplinim misiunea.

Asttel, navele Forţelor Maritime Române au executat până în prezent 900 operaţiuni de război în 
ape nesigure minate supravegheate şi atacate de forţele adversarului de suprafaţă, submarine si aviaţie, 
parcurgând 242.000 mile marine, adica infăşurând Pământul de 12 ori pe la Ecuator în timp de 25.000 
de ore de marş. Au fost escortate şi asigurate, cu toată împotrivirea inamicului, 1400 vase de transport
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cu aprovizionări şi muniţii pentru fronturile din Răsărit şi Sud şi anume: 750 germane, 440 române, 90 
bulgare, 80 ungare şi 40 italiene, înglobând un tonaj registru de 1.900.000 tone, adică 190.000 
vagoane. S-au pus peste 35 baraje, cu peste 7.000 mine, pentru asigurarea căilor de comunicaţie ma
ritime şi apărarea plajelor de debarcare.

în timpul executării acestor operaţiuni de război. Forţele Maritime Române au îndurat 75 atacuri 
de submarine cu peste 120 torpile, 32 atacuri ale aviaţiei torpiloare inamice cu circa 60 torpile, 390 
atacuri ale aviaţiei de bombardament în mare şi în porturi, au întâlnit în mare peste 800 mine inamice 
în derivă, pe care le-au evitat şi scufundat. Două distrugătoare şi bateriile de coastă au susţinut o luptă 
navală cu inamicul în faţa Constanţei cu rezultatul scufundării conducătorului de flotilă „MOSCOVA" şi 
avarierea tovarăşului său „HARKOV". Un torpilor dintr-un convoi a respins atacul neegalat al unei 
grupări tactice inamice, compusă din două mari distrugătoare şi un submarin în misiune în timpul luptelor 
pentru Crimeea şi Sevastopol a scufundat un mare vas de 16.000 tone plin cu muniţii de război. Pe de 
altă parte. Forţele Maritime Române, contraatacând în atâtea rânduri vrăjmaşul, a reuşit să doboare cert 
11 avioane şi alte 14 probabil.

In schimb, în încleştarea neegală a luptei. Forţele Maritime au pierdut un crucişător auxiliar, două 
vedete rapide, două dragoare, un qonitor de submarine şi 12 vase de transport escortate şi anume: 6 
germane, 4 române şi 2 ungare, adică 0,8% din totalul vaselor.

Aceasta este imaginea eforturilor Forţelor Maritime Române în Marea Neagră, neschimbate, 
neodihnite şi neobosite în faţa unui adversar cu totul superior şi agresiv. Fiţi mândri, camarazi şi demni 
rămaşi ai celor ce astăzi au fost pomeniţi pentru mândra lor Patrie. Ţara poate compta pe voi, aşa cum 
aţi dovedit-o şi ea vă urmăreşte pretutindeni unde voi purtaţi pavilionul ei cu mândrie şi onoare.

V-am văzut în lungile operaţiuni ce le-ati executat sub ordinile şi conducerea mea cum n-aţi clintit 
în faţa duşmanului. Pericolele înfruntate cot la cot au călit între voi şi mine legătura pe care nimic şi 
nimeni nu o va putea rupe. în fiecare din voi am găsit un concurs total, un devotament fără margini. Tot 
ceea ce eu puteam să aştept de la bravi ca voi şi pentru care vă mulţumesc în numele României şi al meu.

Tari pe drepturile şi dreptatea noastră, cu acelaşi entuziasm să mergem înainte pentru a smulge 
adversarului nostru victoria deplină şi definitivă a neamului românesc.

Să fim demni urmaşi ai marinarilor lui Ştefan cel Mare, care transformaseră această mare în lac 
moldovenesc.

La bordul aceluiaşi distrugător, a avut loc apoi solemnitatea înmânării unor însemne de război marina
rilor români şi germani care s-au distins în actualul război. Ministrul Marinei, generalul Nicolae Şova a citit 
raportul mareşalului Ion Antonescu, conducătorul statului şi decretul semnat de M.S. Regele Mihai I, prin care 
s-a conferit înalta distincţie marinărească „Virtutea Maritimă” navigant, clasele III, II şi I generalului Pantazi, 
ministrul Apărării Naţionale, pentru meritele sale la succesele Marinei; „Virtutea Maritimă”, cl. a IlI-a a mai 
fost conferită locotenent-comandorului Florin Bujoreanu, sergentului Coman Ion, caporalului Banu Mihai, 
soldatului Ghinea Alexandru; aceeaşi distincţie a primit-o din mâinile ministrului Apărării Naţionale, gene
ralul Pantazi, şi comandorul Heinz Kinderlein din Misiunea Marinei germane.

Ministrul Pantazi a făcut apoi o inspecţie amănunţită pe bordul unuia dintre noile noastre submarine, 
construite în întregime în ţară; de asemenea, la bordul unei vedete torpiloare rapide ieşind apoi în largul mării.

In cursul după amiezii, pe Stadionul Marinei de pe malul Lacului Tăbăcăriei au avut loc numeroase 
întreceri marinăreşti.1”

în cadrul serbărilor de Ziua Marinei organizate la Galaţi, vedeta de siguranţă nr. 3 face legătura între 
cheu şi monitoarele „BRĂTIANU” şi „LAHOVARY”, ancorate în larg vis-a-vis de Comandamentul Forţelor 
Fluviale, pentru a transporta oficialităţile militare. în timpul concursurilor nautice de după amiază între navele 
Comandamentului Forţelor Fluviale, puiul vedetei de siguranţă nr. 3 câştigă premiul 1.'”

Ziua Marinei a fost serbată similar şi la Arad, Avdarma (Tighina), Brăila, Calafat, Călăraşi, Cetatea 
Albă, Craiova, Galaţi, Giurgiu, Hârşova, laşi, Ismail, Lehliu-sal, Mangalia, 0.strov, Piatra Neamţ, Turnu 
Severin, Tulcea şi Vâlcov1”.

în anul 1944, această zi scumpă marinarilor a fost sărbătorită cu smerenie şi demnitate, prin servicii 
divine pentru pomenirea marinarilor căzuţi la datorie în timp de pace şi de război, urmate de aruncarea 
tradiţionalei ancore de flori.

în unele localităţi s-a desfăşurat şi un program de competiţii nautice, cum a fost la Bucureşti, Constanţa, 
Călăraşi, Sinteşli, Zimnicea, Giurgiu şi Calafat.I2''

123. Marea Noastră, Anul XII, nr. 9-10, septembrie-octombrie 1943, p. 171-173.
124. A.M.R., fond C.M.M., dosar nr. 663, p. 75.
125. Ibidem, p. 166-171 şl 174-180.
126. Marea Noastră, Anul XIV, nr. 4-6/1945, p. 56. Activitatea Ligii Navale Române de la 1 aprilie 1944 la 31 martie 1945. Darea de seamă 
a Comitetului Central.
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Ceremonia organizată cu prilejul Zilei Marinei la 15 august 1944 s-a desfăşurat, în Bucureşti, la cabana 
Federaţiei Române a Sporturilor Nautice de pe Lacul Floreasca, în prezenta amiralului August Roman, secre
tarul general al S.S.M., D. Colfescu, prefectul judeţului Ilfov, generalului Scheleti, primarul sectorului, profe
sorului 1. Gheorghiu, şeful sporturilor româneşti, ing. Comeliu lonescu, directorul general al P.C.A., precum 
şi a ofiţerilor de marină şi a unui numeros public.

Serviciul divin a fost săvârşit de cuvioşii preoţi Croitoru, confesorul garnizoanei şi Ursache, parohul 
bisericii Floreasca. Conform tradiţiei, a fost aruncată o ancoră de flori în apele lacului.

Părintele maior Croitoru şi comandorul Aurel Negulescu, secretarul general al L.N.R., au rostit cuvân
tări ocazionale.

Au urmat demonstraţiile sportive, constând în întreceri nautice de caiac 1 şi 2, schif 1, gig 2+1 şi caiac 
dublu mixt, câştigătorii fiind premiaţi cu diplome, plachete, insigne şi cărţi oferite de L.N.R.

La Constanţa, sărbătoarea marinarilor s-a desfăşurat la bordul crucişătorului auxiliar „DACIA”, fiind 
onorată cu prezenţa de generalul Şova, ministru subsecretar de stat al Marinei.

Serviciul religios a fost oficiat de P.S. Chezarie Păunescu, episcopul Tomisului, înconjurat de un sobor 
de preoţi.

După terminarea pomelnicului, şalupa de comandament, având la bord garda de onoare, s-a deplasat în 
mijlocul bazinului portuar unde a fost lansată o ancoră de flori.

In numele Marinei şi marinarilor a vorbit contraamiralul Horia Macellariu, preşedintele filialei 
Constanţa a L.N.R.

Cei prezenţi au asistat la întreceri de bărci, baleniere şi înot între echipajele navelor.
Seara, la ora 20.00, în sediul Gării Maritime, echipajul N.M.S. „MURGESCU” a susţinut un reuşit spec

tacol.

^4

Manifestări similare au fost organizate 
şi la Braşov, în tabăra de la Poiana, Ostrov, 
Târgu Ocna, Călăraşi, Sinteşti-Ilfov, în lunca 
Sabarului, Stoeneşti-Muscel şi Zimnicea, pe 
canalul Pasărea127.

în anul 1945, această zi scumpă mari
narilor a fost sărbătorită în toată ţara prin ser
vicii divine de pomenire a marinarilor căzuţi 
la datorie, cuvântări, urmate, unde s-a putut, 
de competiţii nautice.

în Capitală, programul a fost destul de 
bogat, începând cu deschiderea unei reuşite 
expoziţii marinăreşti în aula localului 
Ministerului Marinei, unde şi Liga a avut un 
stand şi care a fost foarte cercetată de pu- 
blicul bucureştean. La ora 11.00, s-a oficiat 

—- serviciul divin pe malul lacului Herăstrău, în 
prezenţa membrilor guvernului şi ai 
Comisiei Interaliate de Control, urmat de 
cuvântări, decorarea cu „Virtutea Maritimă” 
şi competiţii nautice.

Serbările au fost onorate de domnii 
Gheorghe Tătărescu, vicepreşedintele 
Consiliului de Miniştri, general Constantin 
Vasiliu-Răşcanu, ministru de Război, prof. 
Petre Conslantinescu-laşi, ministrul 
Propagandei, Tudor lonescu, ministrul 
Minelor şi Petrolului, Petre Bejan, ministrul 
Industriei şi Comerţului, Lothar Rădăceanu, 
ministrul Muncii, Petre Bărbuneanu, subscc- 
"etarde stat al Marinei, l.G. Burcă, Gheorghe 
Vântu, subsecretari de stat la Interne, 
Constantin Agiu, subsecretar de stat la 
Ministerul Comunicaţiilor şi general 
Pârvulescu, subsecretar de stat al Apro
vizionării.

127. Marea Noastră, Anul XIII, nr.3-4, marlie-aprilie 1944, p. 86-88
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Din partea Comisiei Aliate de Control, au fost prezenţi domnii general-locotenent Vinogradov, şeful de 
stat major al Comisiei Aliate de Control, viceamiral Bogdenco, general maior de gardă Moscvitin, coman
dantul trupelor sovietice din Bucureşti, colonel Haitin, locotenent-colonel Orlov, doamna comandor Skortova 
şi comandor Tişkin.

Au mai luat parte domnii general lonaşcu, şeful Marelui Stat Major, general Mihăiescu, comandantul 
militar al Capitalei, general Maltopol, general Victor Dombrovski, primarul general al Capitalei, viceamiral 
Nicolae Păiş, amiral Nicolae Steriopol, contraamiral lacob Bălan, contraamiral August Roman, amiral 
Niculescu-Rizea, general Creţulescu, avocat I.D. loan, comandor Mircescu, directorul ceremonialului 
Preşedinţiei Consiliului de Miniştri.

La ora 10.30 a avut loc solemnitatea deschiderii Expoziţiei Marinei la Subsecretariatul de Stat al 
Marinei, unde au fost amenajate standurile Ligii Navale, Batalionului Geniu Marină, Arsenalului Marinei, 
Federaţiei de Canotaj, Serviciului Hidrografic al Marinei, A.R.L.U.S., subsecţia Marină şi Serviciului Culturii, 
Educaţiei şi Propagandei.

întreaga asistenţă s-a deplasat la Lacul Herăstrău, unde s-au desfăşurat serbările Marinei.
în cadrul unei slujbe religioase, s-au arborat pavilioanele României şi Naţiunilor Unite.
După cuvântul amiralului Petre Bărbuneanu, se trece la decorarea celor care au adus servicii Marinei 

Române.
Au urmat concursurile nautice dotate cu Cupa Marinei, la care au participat bărcile militare cu 8 rame 

şi 5 skifuri. După amiază au avut loc concursuri de înot şi sărituri, polo pe apă şi concursul de giguri şi caiace.
Seara s-a încheiat cu o sărbătoare veneţiană, cu bărci cu lampioane şi focuri de artificii.
La Constanţa, Ziua Marinei a fost sărbătorită printr-un Te-Deum care a avut loc la Capela Militară, în 

prezenţa autorităţilor civile şi militare, în frunte cu domnii Victor Duşa, prefectul judeţului Constanţa şi ge
neralul Dima, comandantul militar al Dobrogei.128

în provincie, pe lângă serviciul divin 
oficiat de la cel mai umil sat până la capitalele 
de judeţ, au avut loc şi manifestări acvatice la 
Calafat, Craiova, Sinteşti-Ilfov, Slatina,
Târgu Ocna, Tulcea, Drencova, Brăila, Tumu 
Severin şi Orşova.129

15 august 1946. Constanţa. Programul 
a început în prezenţa autorităţilor militare şi 
civile, la bordul navei-şcoală N.M.S.
„MIRCEA”.130 Au luat parte comandorul 
Arpad Gherghel, reprezentând pe M.S.
Regele, generalul Vasiliu-Răşcanu, ministrul 
de Război, Burcă, ministru subsecretar de 
stat, amiralul Petre Bărbuneanu, ministru sub
secretar de stat al Marinei, comandorul 
Briuhanov, şeful Secţiei Marină din 
C.A.C.R., contraamiralul Nicolae Cristescu, 
secretar general S.S.M., colonelul Petrescu,
subinspector general pentru E.C.P., comandorul Eugeniu Săvulescu, şeful de stat major al Marinei, generali şi 
ofiţeri superiori care urmau să fie decoraţi cu „Virtutea Maritimă” şi reprezentanţi ai Comisiei Aliate de 
Control din Constanţa, în frunte cu comandorul Tarakanov. De asemenea, au fost prezenţi Victor Duşa, pre
fectul judeţului Constanţa şi Ion Popescu, primarul oraşului, Marin Stancu, preşedintele Sindicatului 
Muncitorilor Comerciali etc.

Serbarea a început cu un serviciu divin pentru pomenirea eroilor marinari, în timpul căruia a fost arun
cată în mare o coroană de flori. A urmat cuvântarea ministrului subsecretar de stat al Marinei care a spus:

Ziua Sfintei Maria, patroana marinarilor, a fost întotdeauna un prilej de sărbătoare pentru Marina 
Regală. Anul acesta însă, ea capătă o deosebit de adâncă semnificaţie, pentru că este primul 15 august 
al Marinei noi, la care flota noastră reînviată este prezentă.

15 august 1945, primul 15 august sărbătorit în lumina noului regim democratic, dorit de întreaga 
suflare românească cinstită, a fost totuşi o zi grea pentru marinarii noştri, pentru că în urma războiului 
nedrept pe care poporul nostru a fost împins să-l poarte contra Uniunii Sovietice, Marina noastră nu mai 
avea nici o navă şi nici nu se întrevedeau perspectivele unei grabnice refaceri a flotei.

-

15 august 1945 - Ziua Marinei la Galaţi 
© Colecţia Muzeului Marinei Române

128. Cuget Liber, An II, nr.270, vineri, 17 august 1945, p.1.
129. Marea Noastră, Anul XV, nr. 4-6/1946, p. 57. Activitatea Ligii Navale Române de la 1 aprilie 1945 la 31 martie 1946. Darea de seamă 
a Comitetului Central.
130. Prin intermediul presei locale. Comandamentul Litoralului Maritim şi Fluvial anunţa publicul că vizitarea navei-şcoală „MIRCEA" era 
permisă zilnic, între orele 16.00-19.00. Vezi Cuget Liber, Anul III, nr. 449, 15 august 1946, p.1.
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Tohţff fh luAlftlt unora, a color ce thfeleseserâ adevăratul sens al evenimentelor şi îndeosebi sem- 
nifhefh datei de 6 martie 1945, când dernocrafia românească şi petrul conştient şi-au impus voinţa, 
theredhţând conducerea ţârii guvernului Dr. Petru Groza, trăia încă speranţa.

Munco fârâ preget, acţiunea fără răgaz, dusă pentru menţinerea sufletului treaz al marinei noas
tre, In aşteptarea rdfacerit flotei, au găsit ecou fh sânul cercurilor autorizafe.

Guvernul democratic al ţării a îmbrăţişat cu căldură cauza noii Marine democratice şi astfel 
reeaharea acestei grele preUeme a găsit tot sprijinul şi binevoitoarea înţelegere din partea marii noas- 
tre vecine şi prietene, Uniunea Sovietică.

„Adevărata prietenie la nevoie se cunoaşte"' este o adâncă observaţie a poporului nostru, care a 
fost o dată mai mult justificată de către U.R.S.S. care, trecând peste trista amintire, a participării noastre 
la răalbieiul bitkrist, uitând pagubele şi răul ce f/ făcusem, a întins o mână frăţească poporului şi Marinei

Le 12 octombrie 1945, o parte din novele noastre de război şi comerciale reveneau la vechile 
dom. Ahnci, marinarii noştri, cu ardoare tinerească şi încrezători în viitorul în care nu mai întrevăzuseră 
nimic, dhau suflecat mânecile, alături demuncitori şi ingineri, în şantiere, ateliere şi la bord, au depus 
toate eforetrile pentru ca Bota renăscută să-d găsească neschimbat adăpostul la danele noastre.

luptând cu greutăţi mari, cu lipsurile inerente după războiul care secătuise toate rezervele, mari
narii OU ştiut să Be Io hâbimea încrederii pusă fh ei.

Ptimâvara opoi, aduce h 27 moi 1946 un nou prilej de îmbărbătare pentru cei ce au avut 
inotcdlete ih refocerea Botei noastre, o dotă cu veie/e albe ale bricului JAIRCEA", înapoiat prin 
biiiaroitooKea iniielegpre a Uniunii SuviOHce.

f^fUru tara noastră, ziua de 12 octombrie 1945 a însemnat consfinţirea drotului României de 
Orşi iar ziua de 27 mai 1946, pentru Marina noastră a însemnat
tncă un pas haritea cehr ce vor urma, pe caisa r^acerii.

tar aâăaii, când k» hms se plămădeşte soarta lumii viitoare, suntem convinşi că celelalte Naţiuni 
Uriăe vot hŞskge kt rândul hr să recunoască dreptul nostru de a ne dezvolta şi apăra interesele şi pe 
Mate, dteţphri recunoscute mai dmainie şi necontenit sprijinite de către U.R.S.S. Această situaţie este încă 
e vetisiâ m hiritJ evenimentelor care asigură viitorul de înBorire al Marinei no

_________ h "WS . „ A A___>___>___ _»_____ k • . I
noastre.

Aatâdi, tS ougv^ Marinei ne gdsn$te iarăşi pe puntea rxjvelor noastre, suflet din sufletul nosfru.
fŞmmamdJăinilki/htă din nou îh sarturBe novelor noastre, care brăzdează acum, alături de mân-

■«■«Ml w wm* • « in«« » miu • • ■ «■■»

fie ca CKMt 15 august să însemne peoUkMrea ddmitivă a noii Marine a poporului, pentru
ote câni drepturi şi BbertăŞi voşOsă lucreze, să lupte şi să învingă.

^ŞiâiaaMmiamkmiâmt Amiral MS. RegdeMtail!
A enMfe v.Vwtutlsn Meiitună** şi desfăşurarea prograinului sptxtiv cu sniamsi

mndm IMauMiRii «AlîSTRIIir şi JţEFlRlJL" (tip 6 metri) şi a yachtului „ELECTRA” al Societăţii de Gaz 
şi ©l'CUwtelte «im (cjuciera Giur^iu-Conştai^a, întreceri sportive cu rame şi înot de diferite ca-

Ia pe Ameta JM1RCEA’\ fhimos pavoazată cu pavilioane, minstral de
trai(ăiţiu>>j» wciatar^ marioăr^ti ;u a ridicat pahaml paiini Marinâ Qi marinarii «ăi 

Am «mii Dntft BwkA Băitmiiieanu şi Briuhanov.
.^XUROiA''. cu invitaşi la bord, a ticul o ieşire pe mare. Pte timpul m»şahii.

M <ni muneviă )a siirtwmriBL11^
tet Ha Ksate autontăpie civile şi militare, precum şi un im

^ C^wwwwfcei csum ptc^enli b debucader. unde s-a ofkiat o slujbă religioasă.
«iwiii imawttoi. lU *eflw«a«C4j» sla^ a buc cuvântul locotenent-coroandonil losif Râ».. ca™, 

uife- ^Aauiut cw«*ue. cte pe o şatepă a Căpităniei Portului şi în acordurile
IlaitKthihi imptwiil IDuuĂrai o Itewncuşă aiwoiă de finii 

IA H l|.3<9> s.sa fwgiam al şertârii. care a începui cu concursul de loteî 2+1 pe
ijiiitmim) <4te- Am «nwuu HmicccnHe «nm. săniuri şi un concurs «le rezisiemă sub wă. şcondra. am-

llA<wia iamtuupiiecu wnbarc «te satete'^ ftunuvi ruvoanue au fost puse b
«tliiEKiMuft V) e*Kuii5ste pe Uubie până b Rasnva. «uasMosMă de---- ----- -

SimUiikaluit Nlawmtiikxi' Clivitfi. Pe bt twaptd cttvjttferci. a iMeipieMi câiuece mmneste sî
:?vy<itotc I w .matunaw. 4m cu cvttuiri uucfwctAe cub '

Ife Uimpdl .seHKc i?e pmUm şi o> ftumoasdi ebermeză <narii^«et«s^-A iv ^
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celor ce doreau să facă plimbări pe Dunăre. Muzica a antrenat publicul la dans şi buna dispoziţie a fost 
onuiiprezentă.132

La Galaţi, în vederea sărbătoririi Zilei Marinei, vedeta de siguranţă nr. 3 este pusă la dispoziţia Grupului 
de Nave în Reparaţii şi unităţilor Marinei din garnizoană, în vederea deplasărilor cu bărci şi sldfuri a echipelor 
ce vor lua parte la concursuri.

Ziua Marinei se desfăşoară într-un cadru modest, dar solemn. E ziua reculegerii, în amintirea eroilor 
marinari morţi pentru patrie. E momentul jurămintelor mute, de înălţare şi prosperitate a Marinei în slujba 
scumpei noastre ţări de către cei care au supravieţuit.

Vedeta se deplasează la pontonul N.F.R. unde are loc solemnitatea. După terminarea serviciului reli
gios, vedeta se deplasează în larg unde se lansează o ancoră de flori în memoria marinarilor căzuţi la datorie.133

Cu ocazia Zilei Marinei- se arată într-un raport adresat de locotenent-comandorul C.N. Costin din 
Comandamentul Forţelor Fluviale Statului Major al Marinei- la 15 august 1946 s-au desfăşurat următoarele 
festivităţi la Tumu Severin:

în dimineaţa zilei, la ora 09.30 a avut loc un Te-Deum pentru pomenirea marinarilor morţi, la bordul 
navei S.R.T. „NOVOROSSllSK” ce se afla acostată la pontonul din faţa Căpităniei. Vedeta fluvială nr. 2, 
arborând marele pavoaz, se afla ancorată în radă. Te-Deum-ul a fost oficiat de către un preot delegat al pro- 
toiereului oraşului Tumu Severin şi confesorul garnizoanei.

Au luat parte oficialităţile din localitate şi anume: subprefectul judeţului Mehedinţi ca delegat din partea 
Prefecturii, primarul oraşului Tumu Severin, delegaţi din partea garnizoanei, şeful Poliţiei, împuternicitul 
C.A.C.R. din localitate cpt. comandor Savin, comandantul superior naval sovietic din Tumu Severin It. cdor. 
Curov, comandantul sovietic al garnizoanei, directoml sovietic al Şantierelor S.R.T., căpitanul portului Tumu 
Severin, delegaţii sindicatelor de marinari locale, toţi ofiţerii, maiştrii şi subofiţerii unităţilor de Marină, 
precum şi un numeros public.

Un detaşament de marinari cu fanfara Atelierelor C.F.R. a dat onoml.
După Te-Deum, o ancoră de flori a fost amncată în Dunăre, în timp ce muzica intona Ruga şi s-a păs

trat un moment de reculegere.
Domnul comandor Martac Alexandm, comandantul Forţelor Ruviale, a rostit o cuvântare ocazională, 

după care s-a desfăşurat un program nautic constând din întreceri şi demonstraţii de sărituri, înot şi canotaj.
în seara aceleiaşi zile s-a dat o serată pe terasa Palatului Cultural, la care au luat parte numeroşi cetăţeni 

ai oraşului.
Cu această ocazie, s-a dat o masă oficialităţilor la care au luat parte 30 persoane şi anume: subprefectul 

judeţului Mehedinţi, primarul oraşului, şeful Poliţiei, ofiţerii sovietici de la Comandamentul Superior Naval, 
ofiţerii sovietici de la C.A.C.R., comandantul sovietic al Pieţei, directoml sovietic al Şantierelor S.R.T. cu 
doamnele.134

La Biserica Amzei din Capitală, Ziua Marinei a fost sărbătorită la 15 august 1947 printr-un Te-Deum 
la care au luat parte domnii general Savu Nedelea, secretar general în Ministeml Apărării Naţionale, N.D. 
Christescu, secretar general la Primăria municipiului Bucureşti, amiral în rezervă Petre Bărbuneanu, general 
Vasiliu, general Batcu, comandor Eugen Reţeanu, căpitan-comandor Ion Ghenădescu, colonel Emil 
Dumitrescu, căpitan-comandor Ion Crăciunescu, căpitan-comandor Gheorghe Sârbu, precum şi numeroşi alţi 
ofiţeri din armata de uscat şi din marină.

După terminarea slujbei religioase, generalul Savu Nedelea a trecut în revistă compania de onoare şi a 
spus, printre altele, ostaşilor:

Marina noastră îşi datorează existenţa după război marii noastre vecine, Uniunea Sovietică, care 
ne-a acordat tot timpul un binevoitor sprijin. Condiţiile de existenţă create sunt tot atâtea posibilităţi de 
dezvoltare în viitor a Marinei noastre.

Urez ostaşilor din toate cadrele Marinei spor la muncă şi neprecupeţit spirit de jertfă în slujba 
poporului român.

Solemnitatea din Capitală s-a încheiat la ora 12.30.1'5
La Constanţa, o mulţime de oameni a ocupai încă de dimineaţă catargele şi balustradele canonierelor 

„STIHI”, „GHICULESCU” şi distrugătorului „MĂRĂŞTI”, care închideau în careu nava-şcoală „MIRCEA”- 
se arată în cronica acestei sărbălori găzduită de ziarul Marina Noua din 16 august 1946. După sosirea gene
ralului de corp de armată Lascăr Mihail, ministrul Apărării Naţionale, la bordul navei-şcoală „MIRCEA” se 
oficiază un Te-Deum. în timp ce se cânia Ruga, ancora de Hori este aruncată în mare, ca un omagiu adus miilor 
de marinari care îşi dorm somnul în adâncurile ei. Printre oficialităţile militare s-au numărat şi generalul de 
corp de armată Slănculescu Bolea, comandorul Eugeniu Săvulescu, comandantul Marinei Regale, comandorul 
Paul Diaconeşcu, comandantul Comandamentului Litoralului Maritim şi Fluvial, colonelul FiK'şăneanu,

132. Ibidem, p. 3.
133. A.M.R., fond C.M.M., dosar nr. 663, p. 102.
134. A. M. R., fond S.S.M., dosar nr. 4472, f. 225.
135. Marina Nouă, Anul III, Nr. 81, sâmbătă, 16 august 1947, p. 1-3.
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locotenent-colonelul Slăvescu, dl. D. Feodorov, consulul sovietic la Constanţa, căpitanul de rangul HI Bimek, 
şeful de stat major al Bazei Navale Sovietice, precum şi numeroşi alţi ofiţeri.

în cuvântul său, comandorul Eugeniu Săvulescu a spus, printre altele:
Marina Română democrată s-a născut la 12 octombrie 1945 când guvernul Uniunii Sovietice, 

printr-un gest mare în istorie, a cedat României o parte din flota de război, care fusese capturată în 
cursul operaţiunilor cu un an înainte.

Recunoştinţa către U.R.S.S. şi prietenia sinceră cu Marina Sovietică s-a impus deci din prima clipă 
pe frontispiciul noii Marine.

îmi permit să reamintesc aici cuvintele pe care amiralul Bogdenco, mare prieten al României şi al 
Marinei Române, le-a spus comandantului sovietic care a adus aceste nave de la Sevastopol: „Du-te şi 
asigură poporul sovietic că am predat aceste nave pe mâini bune".

în intervenţia sa, ministrul Apărării Naţionale a ţinut să precizeze:
Tradiţia acestei sărbători, renăscută sub Guvernul d-lui Dr. Petru Groza, va rămâne deci strâns 

legatăjjentru totdeauna de gestul Uniunii Sovietice şi de actuala conducere democratică a ţării.
In lumina acestui adevăr istoric şi în respectul memoriei eroilor Marinei Române şi Sovietice, privind 

realităţile în faţă, reînnoim hotărârea de a continua lupta de apărare a idealurilor pentru care ei s-au 
sacrificat, făcându-ne un crez din lupta contra fascismului, reacţiunii şi imperialismului agresiv, apărarea 
cuceririlor democratice şi ridicarea cât mai sus a maselor muncitoare de lucrători, ţărani şi cărturari, pri
etenia sinceră cu toate popoarele iubitoare de libertate şi mai ales cu popoarele sovietice, alături de ai 
căror eroi dorm luptătorii români.

Urez Marinei noastre democrate spor la lucru şi progres în străduinţa ei de propăşire pentru binele 
poporului.

După decorarea ofiţerilor, subofiţerilor, maiştrilor şi ostaşilor care s-au evidenţiat prin merite deosebite 
în activitatea de dragaj, au urmat întrecerile nautice, încheiate cu înmânarea premiilor.

Invitaţii de onoare au participat la o plimbare în larg cu canoniera „GHICULESCU”.136
In articolul „Ziua Marinei Democrate”, publicat pe prima pagină de Marina Nouă, comandorul Eugen 

Săvulescu, comandantul Marinei Regale arăta:
Ca orice alcătuire în cadrul societăţii. Marina Română Democrată are o zi pe an hărăzită 

bilanţului activităţii depuse, sărbătoririi rezultatelor obţinute şi mobilizării forţelor ei pentru noi realizări 
pe viitor.

Pentru Marină această zi este 15 august.
Aleasă în mijlocul verii, când activitate pe ape este mai vie ca oricând şi când suflarea marinărească 

are dreptul să se bucure de fructul muncii ei, Ziua Marinei este aşteptată cu drag şi cu entuziasm.
De data aceasta. Ziua Marinei este sărbătorită într-un cadru mult mai larg. Ea depăşeşte margi

nile strâmte ale unei categorii profesionale şi se răsfrânge asupra întregului popor. Motivele sunt multe.
Marina Democrată a spart zidurile care o închideau în castă şi, păşind alături de întregul popor, 

şi-a luat partea sa de sarcină pentru refacerea ţării.
Este adevărat că preocuparea centrală a Marinei Democrate a fost aceea de refacere a flotei şi 

deschidere a drumurilor navigabile pe Mare şi Dunăre, şi că instruirea cadrelor şi trupei a fost urmărită 
îndeaproape pentru a avea elemente bine pregătite, dar, pe lângă aceste preocupări profesionale. 
Marina Regală a pus umărul pentru împlinirea dezideratelor întregului neam.

Ea a ştiut să fie alături de toată suflarea conştientă a Patriei la 19 noiembrie 1946, când şi-a spus 
cuvântul pentru un guvern al poporului. Marinarii au muncit pământul şi au concurat la salvarea 
Moldovei pustiită de secetă, cu acelaşi entuziasm cu care au combătut orice act al reacţiunii şi cu aceeaşi 
dârză hotărâre cu care au ştiut să-şi democratizeze cadrele.

în anul ce s-a scurs, Marina Democrată s-a dovedit a fi un tot unitar, braţ de nădejde al poporu
lui şi să nu uităm că braţele Marinei de azi sunt braţele marinarilor conştienţi de drepturile poporului 
muncitor şi aprigi cu duşmanii lui dinăuntru sau din afara hotarelor.

Pentru viitor. Marina Democrată îşi va păstra linia de conduită trasată de la 23 august 1944 şi 
definitivată la 6 martie 1945, de la care nu se va îndepărta nici o clipă si care este chezăşia viitorului 
strălucit al ţârii şi al ei însăşi.

Nimeni nu va opri ca şantierele şi atelierele Marinei Regale să lucreze pentru dezvoltarea flotei 
atat mai mult cu cat economia naţională este astăzi pe un drum sănătos, gratie muncii încordate a mc' 
tarilor progresişti şi a acordurilor comerciale echitabile şi prieteneşti realizate cu Uniunea Sovietică 

_ Propăşirea Marinei Romane mai este garantată, în paralel cu eforturile pe care le depune ea, si 
de înţelegerea largă a guvernului ţării, care ştie foarte bine că dispunând de o flotă puternică, porturile 
-plamanii ţarii- se deschid larg economiei naţionale şi că, în acelaşi timp, o flotă puternică si bine înzes
trata inseamna o Românie bine apărată.

cu 
munci-

136. Idem.
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Acest lucru l-a ştiut bine şi marea noastră prietenă Uniunea Sovietică, care, înapoindu-ne cu atâta 
mărinimie o parte din navele de captură, a permis să se pună bazele noii noastre Marine Democrate.

Uniunea Sovietică a făcut acest gest cu adânca convingere că România nu-şi va dezvolta niciodată 
o flotă agresivă ci una pentru apărarea păcii, alături de Ratele popoarelor iubitoare de libertate şi 
paşnică propăşire.

Marina Democrată, în această zi de sărbătoare a reînvierii ei, asigură întreg poporul că va con
tinua să-şi pună toate eforturile în slujba intereselor adevărate ale ţării şi în slujba păcii.137

137. Idem.
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ZIUA MARINEI REPUBLICII POPULARE ROMANE

Printr-o Circulară emisă de Comandamentul Marinei Militare şi semnată de şeful de stat major al aces
tuia, comandorul loan Cristescu, se aducea la cunoştinţa personalului acestei instituţii faptul că „mâine, 25 
iulie 1948, ora 17.00 va avea loc la ştrandul Bragadiru sărbătorirea într-un cadru festiv a Zilei Flotei Maritime 
Sovietice.

Cu această ocaziune. Marina Militară are prilejul de a-şi manifesta sentimentele de adâncă prietenie ce 
o leagă de Marina Sovietică prin participarea totală la această înălţătoare sărbătoare”.

In ceea ce priveşte participarea activă a Marinei în desfăşurarea programului, s-au dat dispoziţiunile 
necesare resoartelor respective:

Personalul militar al Marinei va fî prezent la ştrand la ora 16.00 pentru a îndeplini oficiul de gazdă.
Cât priveşte restul personalului Marinei, familiile şi invitaţiile acestora, vor putea fi prezenţi la ştrand 

la ora 17.00, când începe desfăşurarea programului.
Participarea va avea loc pe bază de invitaţii (o invitaţie fiind valabilă pentru două persoane).
Personalul militar participă fără invitaţii.
Se repartizează un număr de 23 invitaţii pentru Statul Major al Marinei şi 23 pentru Servicii (fiecare 

invitaţie pentru două persoane).
Birourile de adjutantură vor lua măsuri să fie distribuite în mod judicios atât personalului civil din 

Comandamentul Marinei Militare cât şi ofiţerilor pentru familiile respective şi invitaţii acestora”138.
Mai mult, prin Nota-raport nr. 60.910/28.07.1948, comandorul Eugeniu Săvulescu, comandantul 

Marinei Militare, raporta următoarele:
In fiecare an, la 15 august se serbează la toate unităţile Marinei şi în 

special la Constanţa Ziua Marinei.
Cu această ocazie, are loc o serie de întreceri între echipajele navelor, 

întreceri ce reprezintă o încoronare a antrenamentului lor.
De asemenea, la Ziua Marinei mai iau parte la manifestările de spor- 5 J 

furi nautice şi asociaţii civile.
întrucât până la această dată mai sunt doar două săptămâni, rog să 

binevoiţi a hotărî dacă şi în acest an şi de acum înainte mai rămâne ca zi a '
Marinei Militare a Republicii Populare Române aceeaşi dată de 15 august, 
legată de ziua de Sfânta Maria, ce era considerată până acum patroana 
Marinei Militare.'"’

Un an mai târziu, comandorul loan Cristescu, comandantul Marinei 
Armatei Republicii Populare Române transmitea următoarea telegramă de felici
tare Comandantului Forţelor Navale Militare ale U.R.S.S., amiral I.S. lumaşev:

De Ziua Marinei Sovietice, marinarii, subofiţerii, maiştrii şi ofiţerii 
Marinei Armatei Republicii Populare Române vă transmit călduroase feli
citări şi salutul lor frăţesc.

Exprimăm glorioasei Marine Sovietice cu acest prilej dragostea pentru eroismul ei şi recunoştinţa 
noastră pentru jertfele pe care marinarii sovietici le-au dat pentru eliberarea Patriei noastre.

Vom urma drumul pe care merge Uniunea Sovietică şi ne vom pregăti temeinic pentru a fi în 
măsură să apărăm Patria şi Pacea, după exemplul glorioasei Marine Sovietice.1’"

Comaiulonil loan CriMc.sni 
© Colecţia Muzeului Marinei 

Române

138. A.M.R., fond C.M.M., dosar 2431, p. 98.
139. A.M.R., fond C.M.M., dosar 2430, f. 670.
140. Dobrogea Nouă, Anul II, nr. 367, 27 iulie 1949, p. 1.
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Cu privire la sărbătorirea Zilei Marinei Române, cu adresa nr. 52/C/27 aprilie 1951, căpitanul de rangul 
I Emil Grecescu, comandantul Marinei Militare propunea Direcţiei Superioare Politice a Armatei următoarele:

In conformitate cu ordinul verbal al M.F.A. Direcfiei Secretariat (colonel Moisescu) de a se prop
une direct Dvs. ziua indicată a se fixa ca ZIUA MARINEI,

Raportăm că neavând nici o dată istorică ce ar putea sta la baza fixării acestei zile în lunile iulie sau 
august (indicate de Ministerul Forţelor Armate), propunem a se fixa ca zi a Marinei data de 1 august; aceas
ta, în urma indicaţiei ministrului Forţelor Armate de a se fixa o dată calendaristică în lipsa unei date istorice.

Raportăm totodată că în cazul în care nu se aprobă ziua propusă de noi, trebuie avut în vedere 
ca ziua ce se fixează să fie în intervalul 15 iulie - 15 august, cel mai indicat (^sntru ca o dată cu ser
barea Zilei Marinei să se poată desfăşura toate categoriile de sporturi pe apă.'41

Ca urmare, în acelaşi an apar Instrucţiuni cu privire la sărbătorirea zilei de 2 august 1953, Ziua Marinei 
Militare, semnate, pentru Comandantul Marinei Militare de căpitan de rangul I. C. Burada, membru militar al 
Consiliului Militar al C.M.M., şeful Direcţiei Politice, căpitan de rangul II Nicolae Gh. Mihail şi şeful de stat 
major al C.M.M., căpitan de rangul II Simion Tudor. „Anul acesta Ia 2 august se sărbătoreşte pentru prima 
oară în ţara noastră Ziua Marinei Militare a Republicii Populare Române.

Instituirea acestei sărbători scoate în evidenţă faptul că Partidul Muncitoresc Român şi guvernul R.P.R. 
au acordat şi acordă o mare importanţă creării şi întăririi permanente a Marinei Militare, braţul înarmat la 
hotarele pe apă ale scumpei noastre patrii.

Politica partidului nostru cu privire la construcţia şi întărirea forţelor militare ca parte componentă a 
forţelor armate corespunde intereselor vitale ale ţării noastre. Această politică are la bază experienţa P.C.U.S., 
problema creării şi întăririi forţelor militare şi este îndreptată spre asigurarea securităţii frontierelor noastre 
maritime şi fluviale. Ea are ca scop să facă din Marina noastră Militară care este un ajutor credincios Forţelor 
noastre Armate, scut de nădejde care să fie gata să apere cu devotament interesele de stat ale ţării noastre.

In centrul preocupărilor pentru sărbătorirea zilei de 2 august va sta organizarea temeinică a muncii 
politice în vederea celui de-al IV-lea Festival al Tineretului şi Studenţilor pentru pace şi prietenie.

Sărbătorirea zilei de 2 august trebuie să fie un prilej de popularizare a măreţelor realizări obţinute de 
oamenii muncii în anii puterii populare sub conducerea partidului nostru, un bilanţ al realizărilor noastre şi un 
prilej de mobilizare a maselor de militari în vederea obţinerii unor noi succese în pregătirea de luptă şi politică, 
în întărirea disciplinei şi a ordinii militare, în păstrarea şi îngrijirea tehnicii de luptă, în realizarea de cât mai 
multe economii.

Pentru organizaţiile de partid şi cele utemiste din Marina Militară, pregătirea şi sărbătorirea zilei de 2 
august va trebui să însemne o îmbunătăţire a muncii lor politice şi organizatorice, creşterea combativităţii lor 
pentru traducerea în viaţă a hotărârilor Partidului şi Guvernului, Ordinului ministrului Forţelor Armate pentru 
îmbunătăţirea pregătirii de luptă, întărirea ordinii şi disciplinei militare şi pregătirea în cele mai bune 
condiţiuni a seminariilor bilanţ la învăţământul de partid, pregătirea marxist-leninistă şi lecţiile politice.

Pentru buna desfăşurare a sărbătoririi Zilei Marinei Militare, comandanţii, organele politice şi locţiitorii 
politici vor lua următoarele măsuri:

în ziua de 1 august:
1. în după amiaza zilei de 1 august vor avea loc adunări festive cu toţi militarii şi angajaţii civili din 

comandamente, pe nave, în unităţi, baterii de coastă, depozite şi formaţiuni.
în aceste adunări se va citi Ordinul comandantului marii unităţi, comandantului de divizion, de nave în 

subordine, de nave de rangul 2 şi 3, de unităţi (formaţiune); în aceste ordine se vor arăta succesele obţinute în 
pregătirea de luptă şi politică în cinstea Zilei Marinei Militare, se vor face evidenţieri, se vor da recompense 
şi se vor înmâna semne onorifice militarilor fruntaşi.

Adunările vor fi urmate de spectacole artistice, iar acolo unde este posibil, şi de reuniuni tovărăşeşti.
2. în garnizoanele Constanţa, Galaţi, Mangalia şi Sulina, după adunările fesţive cu toţi militarii şi anga

jaţii civili, VOI avea loc adunări festive pe garnizoană, la care vor fi invitaţi reprezentanţi ai organizaţiilor de 
partid şi de stat, stahanovişti şi fruntaşi în producţie.

Adunările voi li conduse de un prezidiu tormaţ din oliţeri cu munci de răspundere, câte un sergent şi un 
militar în termen fruntaş şi câte un reprezentant al organizaţiilor de partid şi de stat.

Vor conferenţia comandanţii sau şefii organelor poliţice ai marilor uniţăţi de marină din Constanţa, 
Galaţi, Mangalia şi Sulina.

Adunarde vor 11 urmate de lestivaluri artistice date de echipele artistice militare cu concursul organelor 
locale Şl reuniuni tovărăşeşti în cadrul Caselor Armatei şi eluburilor de garnizoană.

în ziua de 2 august:
Toate navele Maiinei Militare vor ridica pavilionul şi marele pavoaz.

141. A.M.R., fond dosar nr. 3194, f. 79.
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1. în comandamente, pe nave, în unităţi, baterii de coastă, depozite şi formaţiuni se va da citire 
Ordinului ministrului Forţelor Armate ale R.P.R. şi Ordinului comandantului Marinei Militare.

2. în garnizoanele Constanţa, Galaţi şi Mangalia, festivitatea se va desfăşura în continuare după un pro
gram special întocmit în acest scop.

3. In celelalte garnizoane şi în unităţile şi formaţiunile care nu participă la programul special la 
Constanţa, Galaţi şi Mangalia, vor avea loc manifestări culturale şi concursuri sportive.

4. In toate garnizoanele, în după amiaza zilei de 2 august se vor acorda învoiri militarilor în termen în 
proporţie de 30%, astfel până la ora 20.00 învoiri individuale, până la 23.00 învoiri sub comandă pentru par
ticipare la manifestările cultural-artistice. Se va atrage atenţia acestora asupra comportării lor exemplare în 
oraş şi asupra spiritului de vigilenţă de care trebuie să dea dovadă.

5. în comandamente, pe nave, în unităţi, baterii de coastă, depozite şi formaţiuni, se vor lua măsuri de 
pază şi securitate, începând din ziua de 1 august, ora 12.00 până la 3 august, ora 08.00, după ordinele ante
rioare ale Marelui Stat Major şi Comandamentului Marinei Militare, Statul Major.

Marile unităţi de marină care au detaşamente de militari la strânsul recoltei, vor trimite ofiţeri delegaţi 
la G.A.S. respective unde vor organiza sărbătorirea Zilei Marinei Militare.

în dimineaţa zilei de 2 august se va citi Ordinul ministrului Forţelor Armate ale R.P.R., Ordinul coman
dantului Marinei Militare, al comandantului de mare unitate (unitate) şi se vor înmâna recompensele sau sem
nele onorifice militarilor distinşi aflaţi în detaşamentele respective.

După aceasta se vor organiza conferinţe şi manifestări artistice şi sportive în cadrul G.A.S.
Marile unităţi vor lua măsuri pentru executarea întocmai a prezentelor instrucţiuni.”142
Abia prin Decretul Prezidiului Nr. 309 publicat în Buletinul Oficial Prezidiului din 29 august 1953 este 

instituită Ziua Marinei Militare a R.P.R., respectiv cea a Forţei Aeriene Militare ale R.P.R.
Cu nr. M 023822 din 28 iunie 1954, şeful Direcţiei Secretariat din Ministerul Forţelor Armate, colonelul 

1. Ciulei, transmitea Comandamentului Forţelor Maritime Militare Nota-raport nr. P.P. 01729 din 11 iunie 
1954 a D.S.P.A., pe care, la propunerile făcute de şeful Direcţiei Superioare Politice a Armatei, generalul 
maior Comeliu Mănescu, referitoare la sărbătorirea Zilei Marinei R.P.R., ministrul Forţelor Armate, Emil 
Bodnăraş, pusese următorul ordin în rezoluţie: „Da; sobru!”. Observaţiile şefului D.S.P.A., pertinente de alt
fel, includeau, printre altele, amendamentul potrivit căruia tovarăşul Leonte Răutu, şeful Secţiei Propagandă 
şi Agitaţie a C.C. al P.M.R. nu era de acord cu culorile panglicii de la medalia „Pentru merite în întărirea 
Marinei Militare a Republicii Populare Române”, propusă de Comandamentul Marinei Militare.143

La 1 august 1954 s-a serbat pentru prima dată în Republica Populară Română Ziua Forţelor Maritime 
Militare.144 Această sărbătoare s-a desfăşurat în toate unităţile subordonate Comandamentului Forţelor 
Maritime Militare.

In vederea organizării tuturor activităţilor leqate de Ziua Marinei Republicii Populare Române au 
fost convocaţi la începutul lunii iulie comandanţii de mari unităţi şi şefii Secţiilor Politice unde li s-au indi
cat măsurile care trebuie luate, dându-li-se din timp instrucţiuni scrise în acest sens, întoc- 
mindu-se totodată de către Statul Major al C.P.M.M. şi Direcţia Politică planificări speciale.

In perioada de pregătire au fost ţinute la toate unităţile din subordine cu militarii şi angajaţii civili 
un număr de trei informaţii politice şi o lecţie politică în legătură cu Ziua Marinei.

In vederea popularizării Zilei Marinei R.P.R. în rândurile oamenilor muncii, prin grija Direcţiei 
Politice a C.P.M.M. au fost pregătite conferinţele pentru instituţiile civile din toată tara, lecţia politică ce 
s-a ţinut cu toţi militarii Forţelor Armate ale R.P.R. şi o serie de materiale ce au fost publicate în presa 
centrală şi locală.

La propunerea C.P.M.M. au fost editate de D.S.P.A. o serie de materiale de agitaţie vizuală ca 
afişe, panouri, lozinci, cărţi poştale în legătură cu Ziua Marinei, iar prin grija Ministerului Industriei 
Alimentare au fost fabricate ţigări „MARINAR".

Pentru a întâmpina cu rezultate bune Ziua Marinei, la toate unităţile subordonate s-au ţinut adunări 
ale organizaţiilor de bază partid în vederea mobilizării efectivelor la obţinerea de rezultate cât mai bune în 
pregătirea de luptă şi politică. La unele mari unităţi cum au fost de pildă Baza 283 Maritimă, B.A.R.M. 214, 
Flotila de Dunăre, Baza 127 Maritimă şi Divizionul 418 Distrugătoare s-au ţinut adunări cu toţi militarii unde 
au vorbit comandanţii şi locţiitorii politici despre rezultatele obţinute până în prezent de militari în pregătirea 
de luptă şi politică şi despre sarcinile lor în vederea întâmpinării Zilei Marinei şi a zilei de 23 august.

In perioada de la 25 iulie până la 1 august 1954 s-au ţinut conferinţe despre Ziua Marinei la un 
număr de 23 întreprinderi din garnizoana Constanţa şi tot atâtea conferinţe în restul garnizoanelor de 
marină. Au conferenţiat ofiţeri bine pregătiţi din unităţile Forţelor Maritime Militare. De asemenea, au 
fost trimise delegaţii compuse din ofiţeri, matrozi şi elevi la Palatele Pionierilor din 19 oraşe ale ţării cu 
machete de nave care au fost înmânate în adunări festive ale pionierilor.

142. A.M.R., fond dosar nr. 4331, f. 1-3.
143. A.M.R., fond C.M.M., dosar nr. 6121, p. 120.
144. Ibidem, p. 35.
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Prin grija Direcfiei Politice s-au organizat adunări publice în intervalul de la 25 iulie lo 31 iulie 
1954 în garnizoanele Constanfa, Vasile Rgaită şi Mamaia şi întâlniri între marinari şi pionieri în garni
zoanele Constanţa, Medgidia şi Mamaia. In garnizoana Constanţa s-a mai organizat şi o întâlnire între 
utemiştii fruntaşi în producţie şi marinari cât şi vizitarea navei „LIBERTATEA" de către un număr de 400 
pionieri şi 18 utemişti din Constanfa, cu care s-a făcut şi câte o ieşire în larg.

Conform planificărilor, în unităţi au fost ţinute în ziua de 31 iulie 1954 adunări festive ale milita
rilor consacrate Zilei Marinei R.P.R. unde s-a dat citire Ordinului Comandantului Forţelor Maritime 
Militare cu privire la Ziua Marinei, s-a conferenţiat despre Ziua Marinei, s-au făcut înaintări în grad, evi
denţieri în raţa frontului şi s-au prezentat militarilor programe artistice.

In garnizoana Constanţa, adunarea festivă s-a ţinut la Teatrul de Stat, cu care ocazie secretarul 
Prezidiului Marii Adunări Naţionale a înmânat ofiţerilor şi cartnicilor care au obţinut succese deosebite 
ordine şi medalii. Adunări festive s-au ţinut şi în celelalte garnizoane de marină.

In ziua de 1 august au k>st organizate 
reviste navale în garnizoanele Constanţa şi 
Calaţi, unde, conform Ordinului ministrului 
Forţelor Armate, s-au tras 21 salve de arti
lerie de pe nave şi baterii de coastă.

în garnizoana Constanţa, în cadrul 
revistei navale. Petre Gheorgbe, secretar al 
C.C. al U.T.M. a înmânat distrugătorului 
11 Steagul Roşu al C.C. al U.T.M. pentru 
rezultate bune obţinute de ofiţerii, cartnicii 
şi matrozii acestei nave în pregătirea de 
luptă cât şi în întărirea disciplinei militare.

S-au mai înmânat diplome de 
onoare colective de către C.C. al U.T.M. la 
două organizaţii de bază U.T.M. pentru 
rezultate deosebite în muncă, cât şi 
diplome de onoare unui număr de 15 

utemişti fruntaşi în pregătirea de luptă şi politică de la diferite unităţi şi nave.
După revista navală din Constanţa a avut loc o ieşire în larg, iar la Galaţi o plimbare pe Dunăre 

cu o navă, la care au luat parte persoanele participante la revistele navale şi ofiţerii cu munci de răspun
dere din cadrul unităţilor Forţelor Maritime Militare.

La Mangalia s-a făcut, de asemenea, o ieşire în larg cu două şalupe la care au luat parte ofiţerii 
cu famjiiile lor.

In cursul după amiezii de 1 august, în unităţile 
Forţelor Maritime Militare au avut loc programe artis
tice, concursuri sportive, vizionări de filme, sporturi 
nautice, atletism etc.

In garnizoanele Constanţa, Galaţi şi Mamaia, 
în după amiaza zilei de 1 august fanfarele au execu- 1 
tat cântece pentru populaţie în parcuri şi în diferite r
locuri stabilite şi au fost date programe artistice mi- ~ T 
litare şi civile. La Teatrul Marinei din Constanţa, scri
itorul Vasile Vaida a conferenţiat despre trecutul re
voluţionar al Marinei R.P.R. De asemenea, au avut loc 
concursuri de bărci în majoritatea garnizoanelor de 
marină şi carnavalul bărcilor. In Constanţa au fost •
prezentate de către un număr de trei caravane filme în diferite puncte ale oraşului, iar un număr de două 
autostaţii au popularizat Ziua Marinei R.P.R. şi au difuzat programul activităţilor din ziua de 1 august.

Pavoazarea unităţilor şi navelor ajost în general corespunzătoare. S-a arborat marele pavoaz, iar 
noaptea a fost ridicat pavoazul electric. In vederea Zilei Marinei R.P.R. au fost pavoazate şi oraşele, î'ntâl- 
nindu-şe în diferite puncte din oraşe lozinci şi panouri ce înfăţişau viaţa marinarilor.

In seara zilei de 1 august s-au organizat reuniuni tovărăşeşti în toate garnizoanele de marină, cu 
excepţia garnizoanei Calaţi unde reuniunea a avut loc în seara zilei de 31 iulie 1954, la care au fost 
invitaţi reprezentanţi ai organelor de partid şi de stat şi fruntaşi în producţie din întreprinderi.

Ţ°ţ în cinstea Zilei Marinei R.P.R. s-au organizat expoziţii marinăreşti în garnizoanele Constanţa, 
Galaţi şi Tulcea care s-au bucurat de un mare succes. Numai în garnizoana Constanta, în decurs de două 
zile, expoziţia a fost vizitată de peste 10.000 de oameni ai muncii.

)k( in >PXV»
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Privind modul cum s-au pregătit unităfile şi marile unifăfi în vederea sărbătoririi Zilei Marinei 
R.P.R., se poate arăta că, în general, a existat o preocupare în acest sens de către unităfi, luându-se 
măsuri corespunzătoare care au dus la desfăşurarea Zilei Marinei în condifiuni bune. S-au remarcat în 
mod deosebit în pregătirea şi desfăşurarea Zilei Marinei R.P.R. Divizionul Distrugătoare, Detaşamentul 
Nave Şcoală şi Brigada Apărării Raionului Maritim, ale căror efective au contribuit din plin la desfăşu
rarea în bune condifiuni a principalelor activităţi organizate în cin
stea Zilei Marinei R.P.R.

întâmpinarea Zilei Marinei R.P.R.- conchide în finalul rapor
tului său locţiitorul şefului Direcţiei Politice a C.F.M.M., căpitanul de 
rangul II Enache Manguţ - o fost un bun prilej de îmbunătăfire a ca
lităţii pregătirii de luptă şi politice a echipajelor, a stării discipli
nare si a păstrării în bune condifiuni a tehnicii de luptă. Efectivele 
Forţelor Maritime Militare au înregistrat o serie de rezultate pozi
tive în cinstea Zilei Marinei R.P.R. (Divizionul Vedete Blindate,
Divizionul Distrugătoare, Divizionul 307 Artilerie de Coastă,
Regimentul 103 A.A. etc.)

[...] Cu ocazia Zilei Marinei, un număr de 37 militari au fost 
distinşi cu ordine şi medalii, 185 militari li s-au acordat menţiuni,
301 militari au fost înaintaţi în grad la excepţional şi unui număr 
de 145 militari li s-au acordat semne onorifice ca răsplată a muncii 
depuse pentru obţinerea de rezultate bune în diferite ramuri de 
activitate.141

Festivităţile prilejuite de sărbătoarea marinarilor români au început cu ridicarea pavilionului de luptă al 
navelor, urmat de citirea în faţa echipajelor a ordinului emis cu acest prilej de ministrul Forţelor Armate. După 
trecerea în revistă a navelor şi felicitarea echipajelor de către prim-locţiitorul ministrului Forţelor Armate, la 
bordul navei-amiral acesta adresează marinarilor şi invitaţilor lor cuvântul de salut. în timp ce pe puntea navei 
orchestra intonează imnurile de stat ale R.P.R. şi U.R.S.S., de la ţărm răsună cele 21 salve de artilerie. Aviaţia 
transmite salutul camaradesc al aviatorilor militari. în Piaţa Ovidiu are loc o mare demonstraţie a marinarilor.

Cu acest prilej, generalul - locotenent Leontin Sălăjan, prim-locţiitorul ministrului Forţelor Armate ale 
R.P.R. a rostit următorul discurs:

Marinari I
„Fia straja de neclintit hoierelor maritime şl fluviile 

lle scumpei noutre Patrii*1.

Tovarăşi,

Poporul român şi militarii Forţelor noastre Armate sărbătoresc astăzi, pentru prima oară. Ziua 
Marinei R.P.R.

Instituirea Zilei Marinei în patria noastră ca sărbătoare populară şi militară dovedeşte preţuirea şi 
dragostea cu care partidul, guvernul şi întregul popor înconjoară pe marinarii Forţelor Maritime Militare 
şi ai Marinei Civile, pe inginerii, tehnicienii şi oamenii muncii din şantierele de construcţii navale.

Cu prilejul Zilei Marinei, clasa muncitoare, ţărănimea muncitoare şi intelectualitatea noastră vor avea 
prilejul să cunoască şi mai bine realizările partidului şi guvernului în făurirea şi întărirea Marinei R.P.R.

Având drept ţel suprem al politicii sale grija pentru satisfacerea nevoilor materiale şi culturale 
mereu crescânde ale oamenilor muncii de la oraşe şi sate, Partidul Muncitoresc Român şi Guvernul 
Republicii Populare Române au creat o flotă maritimă şi fluvială puternică, capabilă să asigure nevoile 
transportului pe apă în condiţiile construirii socialismului. în acelaşi timp, partidul şi guvernul se îngrijesc 
de întărirea continuă a Forţelor Maritime Militare, strajă de nădejde a hotarelor maritime şi fluviale ale 
patriei noastre. Această misiune constituie mândria marinarilor noştri militari.

Marina noastră are glorioase tradiţii de luptă pentru apărarea independenţei ţării, glorioase 
tradiţii revoluţionare şi străvechi legături de cooperare şi prietenie cu flota rusă. Cu veacuri în urmă, 
corăbiile moldoveneşti, alături de cele ruseşti au luptat şi în războiul din 1877 pentru neatârnarea ţării, 
ca şi în primul război mondial, când imperialiştii germani ne cotropiseră ţara. Vitejii marinari ruşi şi 
români au transformat bătrâna Dunăre într-un adevărat cimitir al navelor militare turceşti, austro-ungare 
şi nemţeşti.

Sub influenţa Marii Revoluţii Socialiste din Octombrie şi a legăturilor strânse pe care marinarii 
români le-au avut cu marinarii revoluţionari ruşi, a crescut elanul revoluţionar al marinarjlor noştri. în 
condiţiile avântului mişcării muncitoreşti din ţara noastră, pe crucişătorul „CAROL I", „ÎMPĂRATUL TRA- 
lAN" şi alte nave, marinarii au constituit comitete revoluţionare şi au alungat ofiţerii reacţionari.

După eliberarea patriei noastre de sub jugul fascist de către glorioasa Armată Sovietică, marinarii 
sovietici şi români au reînnoit în luptele purtate împotriva duşmanului comun străvechea prietenie dintre

145. A.M.R., fond dosar nr. 6121, p.199-202.
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flota rusâ din Marea Neagră şi flota Ţârilor Româneşti. în luptele din Marea Neagră şi de pe Dunăre, 
prin vitejia şi iscusinţa militară a echipajelor sovietice şi româneşti, au fost scufundate 421 nave şi ambar
caţiuni inamice.

Tovarăşi,

Echipajele navelor noastre cinstesc prin fapte şi duc mai departe glorioasele tradiţii ale flotei rornâne.
în anii regimului democrat popular, cu sprijinul frăţesc al prietenei noastre Uniunea Sovietică, a 

fost construită o puternică flotă comercială, cum n-a avut niciodată România burghezo-moşierească. S- 
au construit vase noi şi au fost pregătite pchipajele necesare. Puterea populară a promovat în posturi de 
conducere numeroşi oameni ai muncii. în şcolile medii de marină şi în cele tehnice se pregătesc noi şi 
noi promoţii de marinari- echipaje şi cadre de comandă necesare vaselor noastre.

Republica Populară Română caută să extindă comerţul său exterior cu toate statele, indiferent de 
orânduirea lor ţ^litico-socială, pe baza principiului deplinei egalităţi în drepturi şi a avantajelor reci
proce. Marinarii noştri poartă cu cinste pavilionul vaselor româneşti peste mări şi oceane. Poporul nos
tru se mândreşte cu asemenea fapte eroice marinăreşti ca cele săvârşite de echipajul vasului „PLE- 
HANOV", care în timpul unei furtuni în Baltica a salvat vasul şi toată încărcătura lui.

La sporirea volumului comerţului exterior al R.P.R.- care din 1946 până în 1953 a crescut de 14 
ori- a contribuit din plin şi marina noastră. Sporirea comerţului exterior al R.P.R. se datorează muncii 
entuziaste a poporului nostru muncitor care, condus de partid, obţine succese tot mai mari în construcţia 
socialismului, strânsei colaborări dintre ţările lagărului democratic si în primul rând a ajutorului primit 
din partea Uniunii Sovietice. Slujind interesele poporului, partidul şi guvernul dezvoltă prin toate 
mijloacele colaborarea economică cu toate ţările lumii. Aceasta corespunde atât intereselor poporului 
român cât şi al celorlalte popoare care doresc să dezvolte comerţul cu R.P.R., să contribuie la slăbirea 
încordării internaţionale şi la consolidarea păcii.

Poporul român doreşte fierbinte menţinerea păcii. El nu uită însă că în lume sunt şi forţe care neso
cotesc dorinţa de pace a popoarelor şi uneltesc pregătirea unor noi aventuri militare.

Poporul nos/ru a încredinţat Forţelor noastre Armate sarcina de a păzi cu vigilenţă hotarele ţării, 
independenţa şi suveranitatea sa de stat. De strajă graniţelor maritime şi fluviale ale patriei noastre stau 
Forţele^Maritime Militare ale R.P.R.

învăţând din bogata experienţă dobândită de Flota Maritimă Militară a Uniunii Sovietice în Marele 
Război pentru Apărarea Patriei, din experienţa echipajelor noastre fruntaşe şi străduindu-se să ducă mai 
departe tradiţiile glorioase ale Flotei române, echipajele noastre îşi desăvârşesc continuu pregătirea ma
rinărească şi de luptă. Matrozii, cartnicii, ofiţerii şi amiralii îşi îmbogăţesc cunoştinţele marinăreşti, 
întăresc disciplina militară, îşi perfecţionează arta de a naviga pe orice vreme şi în orice condiţii.

La baza întregii murKi de perfecţionare continuă a măiestriei marinăreşti şi de luptă a echipajelor 
stă înalta conştiinţă politică şi patriotică o marinarilor noştri. Comuniştii şi utemiştii din Forţele Maritime 
Militare sunt fruntaşi în însuşirea Ionicii înaintate, în lupta pentru întărirea disciplinei militare, în 
pregătirea de luptă şi politică.

Conducerea fermă şi înţeleaptă a partidului constituie chezăşia asigurării perspectivelor luminoase 
ce se deschid Marinei R.P.R.

Tovarăşi,

Poporul nostru muncitor sărbătoreşte Ziua Marinei în condiţiile avântului patriotic de muncă cu care 
întâmpină glorioasa aniversare a eliberării patriei noastre.

Prin entuziasta lor muncă constructivă, oamenii muncii întăresc patria noastră şi puterea ei de 
apărare, înalţă tot mai sus gloria R.P.R.

Trăiască Ziua Marinei R.P.R.!
Trăiască Forţele Armate ale R.P.R., strajă neclintită a hotarelor ţării, a independenţei şi suvera

nităţii poporului român, a securităţii sale şi păcii!
Trăiască prietenia româno-soviefică!
Trăiască Guvernul R.P.R.!
Trăiască P. M. R.!1

146. Flota Patriei, Anul X, Nr. 14 (421), 7 august 1954, p. 1.

www.ziuaconstanta.ro



Ziua Marinei la Români 91

Seara, serbările au continuat cu carnavalul bărcilor, feeria pavoazelor electrice, jocurile de proiectoare 
şi de artificii, cântece marinăreşti147 şi torţe.148

Marinarii bulgari au trimis un mesaj în care se arată: „Cu ocazia sărbătoririi Zilei Marinei R.P.R., 
primiţi salutul nostru frăţesc de marinari. Astăzi, oamenii muncii din Republica Populară Română- de la oraşe 
şi sate- vă felicită pentru serviciul vostru plin de abnegaţie în apărarea patriei voastre socialiste, în apărarea 
măreţelor realizări ale muncii poporului din Republica Populară Românî

Marinarii militari bulgari, împreună cu tot poporul ţării noastre, vă doresc din tot sufletul noi succese în 
pregătirea de luptă şi politică, noi succese în însuşirea măiestriei marinăreşti.” Semnează locotenentul Bogdan 
Ţecov, micimanul Doncio Atanasov, cartnicul major Nicola Kurtev, cartnicii Gheorghi Romanov, Gheorghi 
Kokuşev, Jeliu Vîcev, matrozul major Ştefan Pehivanov şi matrozul VasU Karpov, fruntaşi în pregătirea de 
luptă şi politică.149

Boţmanul polonez Julian Kielkowicz, purtător al semnului onorific „Marinar de frunte”, a transmis un 
mesaj prietenilor din F.M.M. ale R.P.R., în încheierea căruia ura „noi succese în opera de întărire a coeziunii 
şi spiritului de luptă al Forţelor Maritime Militare ale poporului român frate”.150

De asemenea, marinarii au fost felicitaţi de camarazii lor infanterişti şi aviatori, prin mesajele transmise 
de locotenentul major loan Ciubotariu, respectiv locotenentul major Nicolae Petrovici.151

în editorialul gazetei de educaţie ostăşească Flota Patriei din 1 august 1954, sub titlul ZIUA MARINEI 
R.P.R. se arăta:

Se apropie 23 August.
Măreaţa aniversare a zece ani de la eliberarea patriei noastre de către invincibila Armată 

Sovietică este întâmpinată de poporul nostru muncitor cu uriaşe realizări în munca eroică de traducere 
în viaţă a Hotărârilor partidului şi guvernului pentru ridicarea continuă a nivelului de trai material şi cul
tural aj celor ce muncesc de la oraşe şi sate.

In aceste condiţii sărbătorim anul acesta pentru prima oară în patria noastră Ziua Marinei R.P.R.
Această sărbătoare care se va desfăşura şi în viitor- după Hotărârea Prezidiului Marii Adunări 

Naţionale- în fiecare an în prima duminică a lunii august, constituie dovada înaltei aprecieri pe care par
tidul, guvernul şi întregul nostru popor muncitor o acordă Marinei noastre. Ea constituie expresia 
dragostei poporului muncitor faţă de marinari, apărătorii de neclintit a cuceririlor sale revoluţionare la 
graniţele maritime şi fluviale ale patriei.

Această sărbătoare constituie totodată un îndemn în plus în mobilizarea echipajelor pentru 
obţinerea de noi succese în pregătirea de luptă şi politică, în întărirea ordinii şi disciplinei militare.

Sărbătorirea Zilei Marinei R.P.R. la numai câteva zile după ce, alături de popoarele Uniunii 
Sovietice, poporul nostru a participat la sărbătorirea Zilei Forţelor Maritime Militare Sovietice, contribuie 
la întărirea frăţiei de arme româno-sovietice, frăţie ale căror temelii s-au cimentat de-a lungul secolelor 
în lupte comune.

Paginile îngălbenite de vremuri ale cronicilor ne păstrează vie în memorie amintirea luptelor duse 
de corăbierii români pe timpul lui Mircea cel Bătrân, Ştefan cel Mare, luptele comune ale marinarilor ruşi 
şi români în războaiele din 1914-1916 etc.

După victoria Marii Revoluţii Socialiste din Octombrie, monarhia şi burghezo-moşierimea română, 
la ordinul imperialiştilor apuseni, au întrerupt firul acestei tradiţii de colaborare frăţeascăja marinei noas
tre cu puternica marină rusă. Dar această manevră a burqhezo-moşierimii n-a reuşit. încă din primele 
zile ale lui august 1944, marinarii români s-au alăturat eliberatorilor ţării noastre şi aliaţilor lor fireşti, 
marinarilor sovietici luptând cu abnegaţie împotriva cotropitorilor hitlerişti.

Marinarii români au ocupat litoralul Mării Negre, reuşind să împiedice debarcările hitleriştilor. In 
luptele duse pe Dunăre împotriva convoaielor inamice, monitoarele româneşti au capturat 3 şalupe 
armate, 4 pontoane armate, 18 remorchere şi 70 de şlepuri. La Călăraşi şi Turnu Severin au fost cap
turate 60 autovehicule şi luaţi 6.000 de hitlerişti prizonieri.

Numeroase nave şi şlepuri hitleriste au fost scufundate de focul monitoarelor şi vedetelor româneşti, 
sau de barajele de mine puse de ele la Turnu Severin.

Tot aici navele noastre au ajutat trupele sovietice să treacă în Iugoslavia pentru a urmări şi nimici 
bandele hitleriste.

147. Echipa artistică a F.M.M. ale R.P.R. a prezentat fragmente din spectacolul muzical PE CĂI ALBASTRE. Din program: „Azi la noi e 
sărbătoare" -prolog; „Marinari, marinari"- moment muzical; „Partizanii"- tablou coregrafic sovietic; Potpuriu de muzică uşoară; „Furtuna" 
- scenetă în trei momente; Muzică populară romănească; „Culesul viilor"- tablou coregrafic romănesc. Vezi A.M.R., fond C.M.M., dosar 
nr. 6121, p. 79-81.
148. Locotenent V. Lupu, Sărbătorirea Zilei Marinei Republicii Populare Române, în Apărarea Patriei, Anul X, nr. 180(2485), marţi, 3 
august 1954, p.1.
149. Apărarea Patriei, Anul X, nr. 179 din 1 august 1954, p. 2.
150. Ibidem, nr.180(2485), marţi, 3 august 1954, p. 3.
151. Ibidem.
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Penhv toate aceste fapte de arme, Guvernul Sovietic a distins pe mulfi din marinarii noştri cu ordine 
şi medalii.

După mai multe secole de luptă, poporul nostru este astăzi cu adevărat liber şi independent, stăpân 
pe soarta sa, nesupus nimănui, nici sultanilor turci sau bancherilor englezi, francezi sau americani.

Zdrobind lanţurile asupririi, pcporul nostru, condus de partid, construieşte cu succes socialismul.
Pentru matrozii, cartnicii şi ofiţerii Forţelor noastre Maritime Militare este o mare cinste să se 

numere printre apărătorii graniţelor sfinte ale patriei. De aceea ei muncesc necontenit, în frunte cu comu
niştii şi utemiştii, pentru a-şi ridica nivelul pr^ătirii de luptă şi politice. Ca răsplată pentru această 
muncă, pe pieptul multor marinari strălucesc diferite ordine şi medalii sau semne onorifice „Marinar de 
frunte", „Aiiilerist de frunte" etc.

Luarea de către U. T.M. sub patronajul său a Marinei şi Aviaţiei, faptul că se trimit în rândul aces
tora cei mai buni utemişti, cei mai buni tineri ai patriei noastre, dovedeşte grija permanentă pe care o 
poartă Partidul Muncitoresc Român întăririi continue a Forţelor Maritime Militare.

Poporul nostru este vital interesat în ieşirea la mare, pentru că aceasta-i conferă posibilitatea să se 
folosească din plin de avantajele pe care le oferă căile pe apă.

Datorită dezvoltării economice a ţării şi a eforturilor oamenilor muncii conduşi de partid s-a putut 
înzestra Hota cu o tehnică modernă ţinându-se seama de cele mai noi realizări ale ştiinţei în acest dome
niu. Industria noastră navală a luat un avânt ce nu putea fi bănuit în trecut când navele erau cumpărate 
cu sume uriaşe obţinute prin exploatarea sălbatică a poporului nostru.

Astăzi nu mai suntem tributarii şantierelor străine ci construim nave în şantierele noastre, cu ingine
rii şi tehnicienii noştri şi cu materiale fabricate în cea mai mare parte de industria noastră socialistă.

La baza tuturor succeselor Marinei noastre au stat şi stau dragostea şi grija P.M.R. şi a Guvernului 
care i-au creat toate condiţiile materiale şi morale deschizându-i cele mai largi perspective de dezvoltare.

Astăzi putem spune cu mândrie că dispunem de echipaje bine instruite, capabile să facă faţă luptei 
navale în condiţiile războiului modern.

O grijă deosebită se acordă creşterii şi pregătirii de noi cadre marinăreşti. Pregătirea înaltă, teo
retică primită în institutele de înaltă cultură marinărească este completată cu o temeinică pregătire ma
rinărească la bordul navelor.

Ajutorul multilateral pe care-l dă Uniunea Sovietică patriei noastre s-a făcut simţit şi în dezvoltarea 
şi consolidarea Flotei noastre Maritime Militare prin retrocedarea de către aceasta a navelor şi prin do
cumentarea tehnică pe care ne-a pus-o la dispoziţie.

Matrozii noştri cinstesc cu profundă admiraţie curajul şi abnegaţia marinarilor sovietici şi muncesc 
cu elan pentru a-şi însuşi înalta lor măiestrie militară. Marina Militară se mândreşte cu marinari ca Boca 
Matei, Petre Mihai, Bartoloş Bella, Aron Mihai şi alţii care dovedesc prin înalta lor pregătire că şi-au 
însuşit din minunata experienţă a marinarilor sovietici şi din calităţile lor morale şi de luptă.

Cu însemnate realizări este întâmpinată Ziua Marinei R.P.R. de marinarii navelor comerciale. în 
luptă cu furtunile mărilor şi oceanelor, ei îşi duc cu curaj la îndeplinire munca lor, care este atât de nece
sară patriei. Fapta eroică a echipajului vasului „PLEHANOV" a ridicat mult peste hotare prestigiul patriei 
noastre şi al marinarilor români.

Deplin conştienţi de importanţa sarcinilor pe care ni le-au pus în faţă Partidul, Guvernul şi con
ducerea Forţelor Armate, matrozii, cartnicii şi ofiţerii Flotei noastre au întâmpinat Ziua Marinei R.P.R. cu 
hotărârea crescândă de a nu precupeţi nici un efort pentru întărirea capacităţii de apărare a patrie noas
tre împotriva oricăror încercări duşmănoase de încălcare a graniţelor noastre maritime şi fluviale.

Tunurile navelor Forţelor noastre Maritime Militare nu sunt îndreptate împotriva libertăţilor 
popoarelor. Navele noastre militare nu întretaie drumurile comerciale internaţionale pentru a prinde şi 
captura vreo pradă şi nici nu sunt folosite pentru a ţine sub teroare teritorii străine.

Ne e drag pământul patriei pe care astăzi nu-l mai jefuiesc stăpânii diferitelor trusturi şi bănci. Ne 
sunt dragi holdele, munţii împăduriţi, bogăţiile solului şi subsolului patriei noastre pe care astăzi suntem 
stăpâni. De aceea, dacă duşmanul va încerca să lovească patria noastră liberă şi fericită, vom şti să lup
tăm cu curaj şi pricepere după exemplul glorioşilor marinari sovietici, până la victoria definitivă a duş
manului.

De-a lungul secolelor, mulţi cotropitori au avut prilejul să se convingă pe propria lor piele de vite
jia marinarilor români, care alături de întregul popor au luptat pentru libertate. De mii de ori este mai 
puternic, mai înflăcărat patriotismul marinarilor şi ostaşilor noştri astăzi, când păzim pacea şi liniştea 
patriei noastre libere populare.'"2

Duminică, 7 august 1955, la Constanţa, Ziua Marinei R.P.R. a fost sărbătorită festiv. în port, pe 
faleză, în pieţe, în parcuri şi pe clădirile mari au fost arborate sute de fanioane multicolore marinăreşti. 
In rada portului sunt ancorate nave ale Forţelor Maritime Militare.

152. Flota Patriei, Anul X, Nr. 13 (420), 1 august 1954, p. 1.
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La ora 10.00, prin fafa navelor militare aliniate în rada 
portului trece o şalupă rapidă la bordul căreia se află tovarăşii 
Cheorgbe Apostol şi general de armată Emil Bodnăraş, însofifi 
de generalul-locotenent Leontin Sălăjan, Cheorghe Safer,
Stelian Moraru, generalul-maior C. Mănescu, generalul-locote
nent I. Tutoveanu, contraamiralul Nicolae Mibai, colonelul Ion 
Cheorghe, Vintilă Marin, prim-secretar al Comitetului Regional 
P.M.R. Constanţa, C. Grftnă, membru în Biroul C.C. al U.T.M.

Generalul de armată Emil Bodnăraş felicită pe marinarii 
fiecărei nave cu prilejul Zilei Marinei R.P.R. Răsună uralele 
îndelungi ale marinarilor. Oaspeţii urcă apoi la bordul navei- 
şcoală „MIRCEA".

La bordul navei sunt prezenţi colonel V.l. Perepeliţa, 
ataşat militar ad-interim al U.R.S.S., colonel Quintin S. Lander, 
ataşat militar al S.U.A., locotenent-colonelMilan Minici, ataşat 
militar şi al Aerului al R.P.F. Iugoslave, cpt. J.S. Kennedy, 
ataşat al Aerului al Marii Britanii, maior Sădi Kocaş, ataşat 
militar adjunct al Turciei, căpitan clasa I Branko Andrici, ataşat 
militar adjunct al R.P.F. Iugoslavia.

De pe nava-şcoală „MIRCEA", contraamiralul Nicolae 
Mibai se adresează tuturor echipajelor din rada portului, dând 
citire Ordinului ministrului Forţelor Armate ale R.P.R. cu prile
jul Zilei Marinei R.P.R.

Fanfara intonează Imnul de Stat al R.P.R.
De pe nave şi de pe uscat, în semn de salut, se trag 21 salve de artilerie.
Dinspre orizont, într-o viteză uimitoare, apare un grup de vedete rapide ce poartă drapelele R.P.R. 

şi ale marinei militare. Săgetând apele mării, vedetele rapide defilează prin faţa navei-şcoală „MIRCEA". 
In acelaşi timp, pe albastrul cerului trece în zbor o grupare de avioane care aduc salutul aviatorilor 
ostaşilor mării.

Venind de-a lungul ţărmului, spre nava- 
şcoală „MIRCEA" se îndreaptă apoi un grup de 
7 bărci. Este ştafeta A.V.S.A.P. Străbătând 
2.400 km pe apele Mureşului, Bistriţei, Şiretului, 
Dunării, Lacului Razeim şi pe mare, ştafeta 
A.V.S.A.P. a adus marinarilor mesajul de 
dragoste şi salut al membrilor Asociaţiei 
Voluntare pentru Sprijinirea Apărării Patriei. Pe 
bordul navei, conducătorul ştafetei predă 
mesajul de salut contraamiralului Nicolae Mihai.

Invitaţii la festivitate au participat apoi la o 
croazieră în larg cu nava-şcoală „MiRCEA".

La ţărm, în faţa miilor de spectatori, s-a 
desfăşurat o serbare marinărească plină de voie 
bună, concursuri de bărci, tragere de parâmă cu 
bărcile, sărituri de pe trambulină şi jocuri dis
tractive marinăreşti.

După amiază, în piaţa Ovidiu, parcul
„Maxim Gorki" şi pe faleză au avut loc serbări populare.1'^

Duminică, 5 august 1956. La Constanta, tradiţionala sărbătoare naţională şi populară- Ziua Marinei 
R.P.R.- a prilejuit pentru marinarii din port şi oamenii muncii din oraş o adevărată destindere. Arborat din 
ajun, marele pavoaz flutura pe navele Forţelor Maritime Militare şi pe cele ale flotei comerciale. Portul şi 
oraşul îmbrăcaseră adevărate straie de sărbătoare.

După ce a trecut în revistă echipajele navelor, felicitându-le pentru succesele obţinute în pregătirea de 
luptă şi politică în cinstea Zilei Marinei, contraamiralul Nicolae Mihai a dat citire Ordinului ministrului 
Forţelor Armate ale R.P.R. în .semn de salut, cele 21 de salve de artilerie trase ulterior vesteau până departe 
entuziasmul şi hotărârea marinarilor noştri de a fi gata oricând la graniţele pe apă ale ţării, mânuind la per
fecţie tehnica pe care marina noastră militară o posedă.

SCHIT4 DCSFitSURARU STaFCTEI NilUTlCT
IN CINSTEA ZILEI MARINEI
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153. Flota Patriei, Anul X, Nr. 66 (473), vineri, 12 august 1955, p.1.
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Organizaţia U.T.M. al cărei secretar este ofiţerul Ion Petrescu a primit înalta distincţie „Drapelul Roşu 
al U.T.M.”, care se acordă în fiecare an celei mai bune organizaţii U.T.M. pentru succesele obţinute în 
însuşirea măiestriei militare, a tehnicii de luptă şi pregătirii politice.

A devenit tradiţională ştafeta organizată în fiecare an de către A.V.S.A.P. în cinstea Marinei, astfel încât 
şi anul acesta, tovarăşul Dan Nicolaescu, din partea C.C. al A.V.S.A.P. a înmânat contraamiralului Simion 
Tudor ştafeta purtată timp de mai bine de o lună pe Mureş, Şiret, Dunăre, Marea Neagră cât şi pe uscat, prin 
toate regiunile ţării.

în dimineaţa zilei de duminică, constănţenii s-au adunat într-un număr impresionant în faţa portului 
pentru a asista la jocurile marinăreşti pe care s-au obişnuit să le vadă în fiecare an.

La ora 11.00, Neptun154, zeul mărilor şi-a făcut apariţia din larg, deschizând programul jocurilor ma
rinăreşti. Apoi, de pe puntea ancorată în faţa Cazinoului, marinarii au prezentat un bogat program de jocuri 
distractive intrate în tradiţia marinarilor, precum prinderea purceilor, săriturile de la trambulină, atacul 
piraţilor, misiunea scafandrilor uşori şi multe altele.155

în Nota-bilanţ referitoare la desfăşurarea Zilei Marinei R.P.R. 1956, şeful Spatelui Forţelor Maritime 
Militare, căpitanul de rangul I ing. Petre Ţacu menţionează:

1. Aaunarea festivă în sală
Participarea invitaţilor a fost slabă din cauză că invitaţiile au fost împărţite în ziua adunării.
Spectacolul artistic a fost slab, pregătit în pripă. Cuplul Radu Zaharescu-Horia Şerbănescu a dat

154. Poseidon, fiul lui Cronos, fratele lui Zeus şi soţul Amfitritei, în mitologia greacă, este zeul mării, al apelor şi al cutremurelor, protec
torul navigaţiei. Neptunus, divinitate latină, asimilată cu Poseidon la greci, pare să fi fost la Roma zeul elementului lichid. Poseidon era 
foarte popular în oraşele greceşti ale Italiei meridionale, ceea ce a uşurat drumul său spre Roma. Aici a fost atestat pentru prima dată 
cu prilejul lectistermium- ului din anul 399 î.e.n. cu nume latinesc. Neptun era adorat ca suveran al mărilor, protector al pescarilor, mora
rilor şi luntraşilor. Lui Neptun. numit în căntecele arvarilor Neptunus pater, i se aduceau sacrificii împreună cu lupiter, înaintea desfăşurării 
unor bătălii navale sau a plecării în expediţii. în unele regiuni din nordui Italiei şi Pannoniei. Neptun are o fizionomie diferită de cea ofi
cială a zeului elen, fiind o divinitate a elementului umed iar în provinciile africane era invocat şi ca zeu al izvoarelor. Sărbătoarea 
Neptunalia avea loc anual la 23 iulie, acesteia adăugăndu-se mai târziu şi jocurile ludi Neptunalici. Neptun era înfăţişat, de obicei, în 
picioare, gol, cu barbă şi păr abundent, având ca atribut constant tridentul, cu care stârneşte valurile. Uneori lui Neptun îi era alăturat 
delfinul iar pe o singură imagine apare şi cornul abundenţei. Reprezentările lui Neptun identice cu ale lui Poseidon sunt numeroase. Pe 
unul din celebrele mozaicuri din Tunisia, Neptun apare asociat cu simbolurile anotimpurilor.
155. Flota Patriei, Anul XI, nr. 122(529), joi, 9 august 1956, p. 1.
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numere foarte vechi. De asemenea, numerele Ansamblului 
Teatrului F.M.M.

2. Revista navală
A fost impresionantă din toate punctele de vedere.

Aceasta datorită faptului că s-a desfăşurat cu navele în port şi 
au putut lua parte nu numai navele ci şi ofiţerii Comandamen
tului Şcolii Medii de Marină, A.L, matrozii de pe dană.

3. Concursurile şi jocurile marinăreşti
Nu au fost la nivelul dorit.
Aceasta din următoarele motive:
- Timpul de pregătire a fost prea scurt (5 zile)
- Organizarea nu a fost cea mai bună, nu a angrenat 

toţi factorii militari şi civili din portul Constanţa
- Locul desfăşurării, în faţa Cazinoului, nu a fost cel mai 

potrivit. Din cauza vântului de nord-est şi de est, s-au format 
valuri care au stânjenit şi îngreunat toate concursurile şi 
jocurile, parte din ambarcaţiunile alegorice au fost răsturnate 
de valuri, altele nu au mai fost introduse în convoi.

- Concursurile de bărci nu au fost reuşite ca şi parada 
bărcilor, tot din cauza valurilor şi a curentului apei în direcţia 
sud, care era de 2 mile/oră. Distanţa între platformă şi locul 
de plecare al ambarcaţiunilor a fost prea mare.

- Navele nu au răspuns bine la sarcinile pe care le-au 
avut. Nu şi-au pregătit bărcile bine. Nu au trimis toate băr
cile. Nu^au făcut ambarcaţiunea alegorică aşa cum li s-a indicat („MIRCEA") şi la timp.

- înotătorii şi săritorii în apă nu au fost pregătiţi din timp.
- Au lipsit concursurile de înot de rezistenţă şi viteză, din cauza locului de desfăşurare şi a oame

nilor nepregătiţi pentru astfel de concursuri.
- Nu s-a dat semnalul de începerea concursurilor şi jocurilor marinăreşti. S-a început când a crezut 

căpitanul de rangul I Tăcu Petre că este cazul, din această cauză au fost încălecări de numere din program.
Propuneri la punctul 3:
- Să se ordone constituirea unui comandament de organizare a întregii serbări a Zilei Marinei care 

să lucreze cu cel puţin 45 zile înainte. Acest comandament să cuprindă şi reprezentanţii autorizaţi ai 
direcţiilor din portul Constanţa: NAVROM, Căi Navigabile, S.N.C., I.C.H., D.R.N.C., I.N.A, între
prinderea Piscicolă etc.

Acest comandament să se ocupe cu concursurile şi jocurile marinăreşti, curăţenia portului şi ba
zinului, pavoazarea portului, alegerea locului de desfăşurare a serbării şi carnavalului bărcilor.

Adunarea festivă, revista navală şi artificiile să fie părţi numai ale P.M.M.
Planul jocurilor şi concursurilor marinăreşti să fie inclus în planul general al sărbătoririi Zilei 

Marinei, care să fie făcut pe ore şi minute.
- Locul desfăşurării concursurilor şi jocurilor marinăreşti să fie bine stabilit, în bazinul din faţa Gării 

Maritime, fiind singurul care asigură reuşita pe orice vreme. Trebuie să se facă în acest loc din urmă
toarele motive:

- Se poate organiza din timp platforma şi emisia radio, precum şi radioficarea;
- Se pot face repetiţii;
- Avem siguranţa desfăşurării conform programului, fără ca să fim la discreţia vântului;
- Programul poate fi văzut bine de toată lumea de pe danele 9,10,11,12,13,14,15;
- Se pot include în program numere foarte frumoase şi, în special, concursuri de bărci pescăreşti, 

bărci militare, înot viteză şi rezistenţă, ambarcaţiuni alegorice etc;
- Programul poate fi condus în cele mai bune condiţii prin semnale directe, ceea ce nu s-a putut 

face în acest an;
- Concursurile de înot şi bărci vor avea traseul prin faţa navelor la ancoră. Va fi astfel asigurată 

agitaţia specifică acestor concursuri care trebuie să fie cele mai importante din program, echipajele vor 
vedea cea mai mare parte din concursuri, iar oamenii din bărci vor fi stimulaţi la maximum;

- De asemenea, echipajele vor vedea ambarcaţiunile alegorice, pe Neptun şi celelalte care vor 
trece la intrare şi întoarcere prin faţa navelor lor.

- Să se acorde premii pentru concursurile de bărci şi înot, care măresc interesul concurenţilor. 
Pentru locul I, cupă care o primeşte nava sau unitatea şi premii pentru concurenţi. Pentru următoarele 
locuri, diplome pe care le primeşte nava sau unitatea şi premii pentru concurenţi.
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Dupâ terminarea concursurilor şi jocurilor, cupele şi premiile să fie împărţite într-un cadru solemn 
de către persoana cu cea mai mare funcţie care asistă la serbare.

- Să se stabilească locul de adunare al concurenţilor care au ocupat locurile I, 2 şi 3 la toate pro
bele, care să vină din timp, împreună cu comandantul navei sau unităţii din care fac parte.

- Şă se includă în concursuri şi marinarii civili la înot, sărituri şi bărci pescăreşti.
- In comandamentul de organizare a Zilei Marinei să se aleagă o comisie restrânsă pentru orga

nizarea şi conducerea concursurilor şi jocurilor marinăreşti, care să fie formată din oameni pricepuţi în 
astM de activităţi şi care să aibă autoritatea necesară.

- Planul-program al Zilei Marinei să fie alcătuit din timp, înainte cu 40-45 zile, să fie întocmit amă
nunţit şi aprobat, după care să se facă un plan de control al forurilor superioare. Tot programul să fie 
întocmit pe ore şi minute.'^'

Din Raportul specialistului Artilerie al Comandamentului Forţelor Maritime Militare, căpitanul de ran
gul II Alexandru Chiriac, cu nr. L.P. 02789/14.08. 1956, înaintat şefului de Stat Major al Forţelor Maritime 
Militare aflăm:

Pentru Ziua Marinei R.P.R., s-a procurat cantitatea necesară de rachete şi a hst distribuită la dis
trugător ofiţerilor numiţi ca şefi ai grupelor de rachetişti.

La distrugătorul D3, comandantul U.LII, locotenentul Lazăr Nicolae, fără să li fost cu nimic anga
jat Ih această operaţie, a luat rochile şi pistoalele şi în seara Zilei Marinei, între orele 20.00-20.30, 
înaintea carnavalului, a tras de la bord un număr de 15 rachete, motivând că a vrut să încerce 
funcţionarea pistoalelor.

In seara aceeaşi zile, după terminarea jocului de artificii şi rachete, doi din şefii grupelor de rachetişti, 
locotenenţii Oprea D. de la distrugătorul D2 şi locotenentul Covaci G. de la distrugătorul D4, s-au dus la 
restaurantul JVraja Mării0, au luat loc la masă şi scoţând câte un pistol, au tras mai multe rachete. 
Menţionez că h aceeaşi masă cu cei doi ofiţeri se găsea în stare de ebrietate, conform afirmaţiei căpitan- 
ului-iocotenent Rucăreanu A, aflat prezent acolo, căpitanul-locotenent Birovescu D., comandantul D4.

Faţă de cele arătate mai sus, rog a aproba imputarea rachetelor consumate şi pedepsirea locote
nenţilor Lazăr N., Oprea D. şi Covaci G.1S7

4 august 1957. La ora 09.00, pe navele din portul Constanţa s-a ridicat 
marele pavoaz. La bordul navei-şcoală „MIRCEA”, tovarăşul Ion Cîrcei, secretar 
al C.C. al U.T.M. felicită pe marinarii utemişd şi le înmânează diplome şi premii. 
Steagul Roşu al C.C. al U.T.M. este acordat organizaţiei de bază U.T.M. coman
dată de căpitanul-locotenent Mihai Teslaru. Garda care a preluat drapelul coboară 
pe şalupă şi face un tur prin faţa tuturor navelor, escortată de două bărci cu motor.

La ora 10.00, pe cheu soseşte generalul-colonel Leontin Sălăjan, ministrul 
Foiţelor Armate ale R.P.R. Urcat la bordul unei şalupe, ministrul, însoţit de 
tovarăşii Vasile Vâlcu, prim-secretar al Comitetului regional P.M.R. Constanţa, 

general-locotenent Ion Tutoveanu, adjunct al ministrului Forţelor Armate ale R.P.R. şi contraamiralul Nicolae 
Mihai, comandantul Forţelor Maritime Militare ale R.P.R., trece în revistă navele şi ambarcaţiunile.

Reveniţi la bordul navei-şcoală „MIRCEA”, contraamiralul Nicolae Mihai dă citire Ordinului ministru
lui Forţelor Amiale ale R.P.R. De ţje un distrugător porneşte prima salvă. Simultan, spre ieşirea portului se 
îndreapră cu toată viteza un grup numeros de nave iar în aceeaşi direcţie trec, în formaţie de câte trei, avioane 
cu reacţie. în aer se înalţă o adevărată simfonie a forţei pe care o întregesc tonurile solemne ale Imnului R.P.R.

Pe nava-comandant sosesc ştafetele marinarilor militari şi ale celor din A.V.S.A.P., care au străbătut mii 
de kilometri pe apele Republicii. Din diferite regiuni ale ţării sosesc daruri pentru marinari.

Se desfăşoară concursurile sportive bărci, înot, ştafetă combinată. Un deosebit punct de atracţie îl con
stituie jocurile marinăreşti, concentrate în jurul bazei sportive amenajate pe o navă. Din apă apare Neptun cu 
cască şi trident aurit. Patriarhul apelor ţine o scurtă alocuţiune: „...Să începem tradiţionalele jocuri sportive 
marinăreşti, pentru toţi cei ce îndrăgesc marea. Dezlegarea fiind dată, spectatorii asistă la numeroase demon
straţii palpitante, presărate cu momente de haz: luarea purcelului de pe şcondru, concurs de tras la parâmă cu 
bărcile, vânătoarea raţelor, biciclete ţ)e apă, scafandri, nunta şi piraţii.

Manifestările dedicate Zilei Marinei au continuat cu acelaşi succes şi în cursul după amiezii.
Cu acest prilej, comandantul Forţelor Maritime Militare rosteşte următoarea cuvântare:
In fiecare an, în prima duminică a Iuriii august, pe catargele navelor din toate porturile ţării se 

orowŢeazoinorefe pavoaz, se sărbătoreşte Ziua Marinei Republicii Populare Române. Matrozii, cartnicii 
si omeni din^ Fortae Maritime^ Militare, echipajele flote/' comerciale, muncitorii, tehnicienii şantierelor 
noastre navale sărbătoresc cu bucurie si entuziasm ziua închinată lor.

t56. A.IMLR., Samd C.M.MI.. Cornamdantentul Forţelor Maritime Militare. Secţia Pregătire de Luptă, dosar nr 7317 Ziua Marinei 1956 o
1-5.6-15,118-21.28-29.32-35. ' ‘-,ua lv,OM,ra P-
157. A.IMLR.. #B«1 C.MI.ML, dosar nf. 7340. f. 24.
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De Ziua Marinei Republicii Populare Române ei îşi manifestă odată mai mult devotamentul faţă de 
Partidul Muncitoresc Român şi guvernul ţării, afirmându-şi hotărârea de neclintit de a apăra cu toate pu
terile întărirea şi apărarea Republicii noastre Populare.

Ziua Marinei este în acelaşi timp o sărbătoare a întregului popor. Oamenii muncii din ţara noas
tră îşi îndreaptă privirile cu mândrie şi încredere spre marinarii şi spre Forţele Maritime Militare, fiind 
încredinţaţi că ele străjuiesc neclintit hotarele maritime, litoralul Republicii Populare Române.

In acest an. Ziua Marinei Republicii Populare Române se sărbătoreşte în condiţiile avântului politic 
şi în muncă determinat de istoricele hotărâri ale celui de-al ll-lea Congres al P.M.R. şi ale Plenarei din 
decembrie 1956. Pătrunşi de un fierbinte patriotism, oamenii muncii din ţara noastră traduc cu fermitate 
în viaţă politica partidului şi guvernului nostru, întâmpinând ziua de 23 auqust, cea mai mare sărbătoare 
a poporului român şi aniversarea unui deceniu de la proclamarea Republicii Populare Române cu noi 
succese în muncă pentru sporirea producţiei şi productivităţii muncii, pentru reducerea preţului de cost al 
produselor.

In zilele acestea, poporul nostru şi-a dovedit din nou unitatea sa moral-politică, ataşamentul faţă 
de Partidul Muncitoresc Român şi Comitetul său Central, aprobând în unanimitate Rezoluţia Plenarei C.C. 
al P.M.R. din 28 iunie-3 iulie 1957. Măsurile luate de această plenară au întărit unitatea de voinţă şi 
acţiune a P.M.R. - forţa conducătoare în ţara noastră, au dat un avânt şi mai puternic luptei oamenilor 
muncii pentru îndeplinirea măreţelor sarcini ale construcţiei socialiste.

Stăpân pe soarta sa, plin de încredere şi forţă creatoare, poporul român, strâns unit sub steagul 
de luptă al partidului, păşeşte hotărât spre noi şi măreţe victorii în opera de construire a socialismului în 
scumpa noastră patrie. Jnchinându-şi forţele sale acestor ţeluri nobile, el nu poate să nu ţină seamă însă 
de pregătirile războinice ale unor cercuri agresive din anumite ţări occidentale. In mintea poporului nos
tru s-a întipărit profund indicaţia dată de Congresul al ll-lea al P.M.R. de a fi vigilent mai mult ca oricând 
în actualele împrejurări internaţionale, de a urmări cu atenţie manevrele cercurilor imperialiste, de a 
întări neîncetat capacitatea de apărare a R.P.R., puterea de luptă a Forţelor noastre Armate. In 
îndeplinirea acestor sarcini, un rol de seamă revine şi Marinei noastre Militare.

Forţele Maritime Militare ale Republicii Populare Române, parte componentă a Armatei noastre 
Populare, constituie o pârghie puternică în întărirea capacităţii de apărare a statului democrat în proce-

www.ziuaconstanta.ro



98 Marian Moşneagu

sul făuririi armatei de tip nou, al făuririi întregului aparat nou de stat, capabil să îndeplinească cu suc
ces funcţiile dictaturii proletariatului.

Forjele Maritime Militare^ alături de celelalte arme, constituie un factor ̂ puternic în apărarea 
cuceririlor revoluţionare obţinute de oamenii muncii, sub conducerea partidului. In rândurile marinei se 
instruiesc fii ai oamenilor muncii legafi trup şi suflet de clasa muncitoare, de cauza socialismului. La baza 
pregătirii lor temeinice şi multilaterale partidul a pus ştiinja şi arta militară a socialismului, bogata expe
rienţă de luptă navală a Forjelor Maritime Militare Sovietice.

Ca întreaga noastră armată. Forjele Maritime Militare au devenit o mare şcoală de educajie 
ostăşească şi patriotică. Pe navele de luptă sau în unităţile de pe litoral, fiii oamenilor muncii sunt educaji 
în spiritul credinjei fajă de jurământul depus, în spiritul dârzeniei, al curajului şi eroismului, sunt crescuji 
cu grijă şi dragoste ca luptători cu o înaltă calificare în specialitatea lor. Sub conducerea comandanţilor, 
prin grija lucrătorilor politici, a organizaţiilor de partid şi a celor utemiste, matrozilor, cartnicilor şi 
ofiţerilor din Forjele Maritime Militare li se sădesc şi dezvoltă înalte calităji morale şi de luptă. Ei sunt 
crescuji şi educaji zi de zi în spiritul dragostei fierbinji fată de partid, guvern şi popor. Ei sunt pe deplin 
conştienţi că apărând pământul scump al Republicii Populare Române, făcându-şi datoria cu cinste şi 
demnitate în Armata R.P.R., îndeplinesc o înaltă îndatorire politică şi totodată o nobilă îndatorire inter- 
nationalistă. Ei ştiu că întărind Armata noastră Populară, asigurând apărarea R.P.R., ei contribuie la 
întărirea întregului lagăr socialist.

Tovarăşi,

Vechi şi strălucite tradijii de luptă se înscriu în istoria marinei patriei noastre, încă de la corăbierii 
români de pe vremea lui Mircea cel Bătrân şi Ştefan cel Mare pe care cronicile îi slăvesc ca luptători neîn
fricaţi împotriva cotropitorilor. Tradiţiile marinei se împletesc cu tradijiile luptei poporului român pentru 
libertate şi independentă naţională. în timpul războiului pentru independentă de la 1877, flota română 
alături de cea rusă, a dus lupte eroice pentru neatârnare. Minând zonele în care acjionau vasele turceşti, 
ncrve/e româneşti au provocat acestora însemnate pierderi, ceea ce a uşurat transportul trupelor ruse şi 
române pe Dunăre.

In crâncenele lupte din 1877 pentru independenta jării, la Calafat şi Turnu Măgurele, găsim ală
turi de navele româneşti comandate de maiorul Murgescu şi nave ruse ale locotenentului Dubasov. Lupta 
curajoasă a acestor nave a dus la nimicirea flotei turceşti de pe Dunăre, iar curăjirea Dunării a deschis 
drumul larg şi glorios ce ducea la Plevna.

Flacăra hodijiilor de luptă, frăjia de arme cu marinarii ruşi nu a putut fi stinsă nici în anii grei de 
teroare burghezo-moşierească. Marea Revolujie Socialistă din Octombrie, contactul strâns cu marinarii 
revoluţiorKiri ruşi au creat un puternic avânt revoluţionar în rândurile marinarilor români. însufletiji de 
marele Odombrie, în 1917-1919 marinarii români întreprind curajoase acjiuni revoluţionare. La Odessa 
şi la Sulina, marinarii de pe navele militare şi comerciale, în frunte cu comitetele de acjiune alese de ei, 
au luat atitudine hotărâtă alături de revolujie, desfăşurând revolte la bordul navelor, schimbându-le de
numirea. Mişcarea marinarilor români a fost înăbuşită în mod sângeros. Ea rămâne un episod înăljător 
si plin de semnificaţie în istoria mişcării noastre revoluţionare.

Tradiţiile luminoase ale marinei noastre au fost ridicate pe o treaptă superioară în timpul războiu
lui antihitlenst. In august 1944, la chemarea Partidului Comunist Român, unităţile de marină au luptat 
alături de celelalte unităţi ale armatei române pentru zdrobirea şi alungarea trupelor hitleriste din ţara 
noastră. Bătrâna Dunăre a devenit martora unor strălucite fapte de armă. Numai monitoarele româneşti 
„ARDEAL şi „LAHOVARY au capturat 5.000 de prizonieri, 70 de şlepuri, 18 remorchere, numeroase 
şalupe şi pontoane armate ale inamicului. La Turnu Severin, marinarii au capturat 60 autovehicule şi au 
dezarmat 1-000 de hitlerişti. Faptele de vitejie ale marinarilor români se înscriu în cartea de aur a patriei, 
lată doar câteva momente din gloriosul trecut al marinei româneşti.

Forţele Maritime Militare ale Republicii Populare Române continuă şi dezvoltă cele mai bune tradiţii 
militare marinăreşti ale poporului român. Ofiţerii, cartnicii şi matrozii se mândresc cu faptele înaintaşilor 
lor, se mândresc cu tradiţionala frăţie de arme româno-rusă şi româno-sovietică.

Tovarăşi,

. Viaţa de marinar, instrucţia la bordul navelor nu sunt uşoare. Marinarul înfruntă vânturile aspre, 
hţria mării, fri^l si arsit^ Dar mai înainte de toate, în condifiunile unei dezvoltări impetuoase a tehnicii 
de luptă, ej /rebu/e să înfrunte greutăţile însuşirii specialităţii lor. Armata noastră Populară este o armată 
moderna, înzestrata cu o tehnică de luptă înaintată. Dezvoltarea tehnicii îşi găseşte expresia şi la bordul 
navelor unde tinerii veniţi din toate colţurile ţării fac cunoştinţă cu aparate complicate, mecanisme de
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mare precizie. Conduşi de comandanţii lor, mobilizaţi de comunişti şi utemişti, ei iau pieptiş greutăţile, 
învaţă să mânuiască cu precizie armamentul şi tehnica de luptă de pe nave. In rândul marinarilor noştri 
sunt mulţi la număr acei ce poartă astăzi pe piept, cu mândrie îndreptăţită ordine, medalii şi semne onori
fice. Ele sunt rodul eforturilor lor entuziaste, conştiente şi dovezi ale preţuirii care se acordă devotamen
tului, priceperii şi iscusinţei în Armata noastră Populară. Mulţi matrozi şi cartnici au fost decoraţi, pre
miaţi şi recompensaţi cu prilejul consfătuirii pe armată a fruntaşilor în pregătirea de luptă şi politică ce 
a avut loc anul acesta. Forţele Maritime Militare au fost larg reprezentate la această consfătuire. De la 
tribuna ei, marinarii au vorbit cu însufleţire despre munca lor, au împărtăşit din bogata lor experienţă pe 
care au acumulat-o. Nume ca acela al cartnicului Moldovan Macedon, comandant de post de luptă, al 
cartnicului Chiorpec Ştefan, scafandru, al cartnicului major Aldescu Constantin, comandant de post de 
luptă, inovator, au devenit cunoscute şi stimulate în întreaga noastră Armată Populară. Pătrunşi de simţul 
răspunderii faţă de cauza apărării patriei, matrozii, cartnicii şi ofiţerii noştri nu-şi cruţă forţele în lupta 
pentru dobândirea unei calificări mai înalte. In această luptă, ei sunt conduşi şi îndrumaţi de către 
comandanţii lor -ofiţeri talentaţi şi pricepuţi.

Pe navele noastre sunt mulţi comandanţi care organizează şi conduc cu iscusinţă procesul de 
instruire şi educare a militarilor. Printre aceştia se numără şi ofiţerul loan Petrenco, pe nava căruia 4/5 
din membrii echipajului sunt fruntaşi în pregătirea politică şi de specialitate. O contribuţie importantă în 
munca de educare a marinarilor noştri, în mobilizarea acestora pentru îndeplinirea conştientă a înda
toririlor ce le revin la bordul navelor o aduc organele politice, organizaţiile de partid şi organizaţiile 
utemiste. In unităţile şi pe navele Forţelor Maritime Militare sunt bine cunoscute numele căpitanului-locote- 
nent Mitu Giorgiu şi locotenentului major Nedelea I., lucrători politici, care desfăşoară o rodnică activi
tate, ajutându-i pe comandanţi în munca de instruire şi educare a marinarilor noştri.

Recent s-a dezbătut şi în unităţile şi pe navele noastre Rezoluţia plenarei C.C. al P.R.M. din 28 
iunie-3 iulie 1957. Matrozii, cartnicii şi ofiţerii s-au declarat pe deplin de acord cu conţinutul acestui 
însemnat document şi şi-au exprimat odată mai mult, unanim, aprobarea faţă de politica justă marxist- 
leninistă a partidului, politică fermă de construire a socialismului în ţara noastră. în adunări de partid şi 
în adunări generale ale întregului personal, militarii din Forţele Maritime au condamnat cu hotărâre ati
tudinea şi activitatea antipartinică a tovarăşilor losif Chişinevschi şi Miron Constantinescu^ s-au declarat 
de acord cu măsurile luate împotriva lor pentru întărirea unităţii de monolit a partidului. întregul perso
nal şi-g exprimat încrederea deplină în Partidul Muncitoresc Român şi în Comitetul său Central.

înalta conştiinţă politică a matrozilor, cartnicilor şi ofiţerilor Forţelor Maritime Militare, dragostea 
lor fierbinte faţă de patrie constituie cea mai sigură chezăşie pentru realizarea unor noi succese în 
întărirea ordinii şi disciplinei militare, în însuşirea măiestriei militare şi marinăreşti.

Tovarăşi,

Succese însemnate s-au obţinut în anii regimului democrat-popular şi în dezvoltarea marinei co
merciale şi de transport.

Flota navală comercială a ţării noastre, organizată pe baze noi, satisface în măsură mereu mai 
mare necesităţile de transport impuse de schimburile comerciale în plină dezvoltare dintre R.P.R. şi alte 
state. Navele sub pavilion românesc brăzdează apele Dunării până în cel mai îndepărtat port dunărean, 
în apele Mării Mediterane, ale Orientului Apropiat sau ale Europei apusene, precum şi în îndepărtatele 
porturi ale Chinei, Indiei şi Vietnamului, navele sub pavilion românesc sunt întâlnite frecvent. Lărgirea 
activităţii în transportul naval este oglindită şi de volumul crescut, de la an la an, al mărfurilor trans
portate.

întreprinderea „NAVROM" colaborează cu numeroase agenţii de navigaţie din principalele por
turi europene şi ale mărilor Egee şi Mediterana, printre care cu agenţii din Turcia, Grecia, Liban, Israel, 
Egipt, Italia, Franţa, Anglia, Belgia, Danemarca etc.

Muncitorii, tehnicienii şi inginerii marinei noastre comerciale îşi îndeplinesc cu conştiinciozitate şi 
înflăcărare sarcinile ce le revin, 81 la sută din ei sunt antrenaţi în întreceri socialiste. Planul de transport pe 
primul trimestru al anului 1957 a fost îndeplinit de flota comercială maritimă în proporţie de 114,5 la sută.

Rezultate deosebite au obţinut muncitorii, tehnicienii şi inginerii de pe şantierele de construcţii 
navale. Datorită îmbunătăţirii procesului tehnologic, introducerii inovaţiilor şi metodelor muncii înaintate, 
oamenii muncii de pe şantierele navale îşi îndefdinesc cu succes sarcinile de plan. Muncitorii, tehnicienii 
şi inginerii de pe Şantierul Naval Constanţa, de exemplu, au îndeplinit sarcina de plan la producţia glo
bală pe perioada 1 ianuarie-1 iunie 1957 cu 102 la sută iar productivitatea muncii a crescut pe primul 
trimestru al anului 1957 cu 2 la sută faţă de 1956.

Marina comercială şi de transport a R.P.R. are perspective de dezvoltare. Directivele celui de-al ll-lea 
Congres al Partidului prevăd sporirea flotei comerciale maritime în cursul cincinalului cu 13-14 vase de
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transport; Directivele Congresului al ll-lea prevâd. de asemenea, creşterea traficului fluvial ş^ maritim, 
dezvoltarea porturilor principale Constanţa, Galaţi, Brâila şi mecanizarea operaţiilor de încărcare- 
descârcare în porturi.

Condiţiile de trai ale muncitorilor din porturi şi de pe şantierele navale se îmbunătăţesc, de aseme
nea, continuu.

Toate acestea exprimă grija deosebită pe care partidul şi guvernul o acordă marinei noastre co
merciale.

Aceasta este numai o parte din bilanţul cu care se prezintă marinarii noştri cu prilejul sărbătoririi 
Zilei Marinei R.P.R.

Pe viitor, ne angajăm să muncim cu mai multă hotărâre şi cu mai mult simţ de răspundere, ca prin 
munca noastră să întărim Forţele Maritime Militare, să contribuim la întărirea Forţelor Armate ale R.P.R., 
la întărirea capacităţii de apărare a patriei. Vom munci cu perseverenţă pentru continua îmbunătăţire a 
procesului de instrucţie, pentru a forma comandanţi şi lucrători politici, stăpâni pe meseria armelor, 
instruiţi ca marinari, devotaţi fără preget partidului şi guvernului, capabili să răspundă în orice clipă 
chemării patriei de a apăra cu pricepere şi neînfricare graniţele pe apă ale ţării, cuceririle regimului nos
tru democrat-popular, libertatea şi independenţa patriei noastre dragi. Republica Populară Română.

Matrozii, cartnicii şi ofiţerii de pe nave şi din unităţile de marină, alături de toţi militarii Forţelor 
noastre Armate, susţin cu căldură politica externă dusă de partidul şi guvernul nostru, politică de coexis
tenţă paşnică, de menţinere a păcii între popoare. Ei nu uită însă nici o clipă că în ciuda eforturilor con
tinue pe care întregul lagăr socialist, în frunte cu Uniunea Sovietică, le face pentru interzicerea armelor 
nucleare, pentru dezarmare, pentru coexistenţă paşnică, imperialiştii continuă cursa înarmărilor, conti
nuă uneltirile războinice, refac Wermachtul, menţin blocurile lor agresive.

încrezători în forţele lor, credincioşi jurământului dat patriei, matrozii, cartnicii şi ofiţerii Forţelor 
Maritime Militare alături de toţi militarii Armatei noastre Populare, sunt în măsură să apere cu străşnicie 
hotarele sfinte ale patriei noastre dragi. Republica Populară Română. Umăr la umăr cu armatele statelor 
socialiste, cu glorioasa Armată Sovietică, Forţele Armate ale R.P.R. vor şti să dea răspunsul cuvenit 
oricărui agresor.

Ne angajăm ca în cinstea marilor săihători care se apropie, aniversarea eliberării patriei de sub 
jugul fascist, aniversarea a 40 de ani de la Marea Revoluţie Socialistă din Octombrie şi sărbătorirea zilei 
proclamării R.P.R., matrozii, cartnicii şi ofiţerii Forţelor Maritime îşi vor înzeci eforturile pentru continua 
perfecţionare a pregătirii lor de luptă şi politice, a măiestriei militare şi marinăreşti. In toată activitatea 
lor, ei vor lua drept pildă abnegaţia şi spiritul de sacrificiu al înaintaşilor noştri, a vajnicilor marinari care 
au luptat cu neînfricare pentru apărarea şi independenţa patriei, vor urma exemplul oamenilor muncii 
care luptă cu însufleţire pentru traducerea în viaţă a hotărârilor celui de-al ll-lea Congres al P.M.R, 
pentru îndeplinirea sarcinilor Rezoluţiei Plenarei CC. al P.M.R. din iunie-iulie 1957.

Trăiască Partidul Muncitoresc Român şi Comitetul său Central!
Trăiască scumpa noastră patrie. Republica Populară Română!'511

La adunarea festivă care a avut loc în seara zilei de sâmbătă, 2 
august 1958 la Teatrul de Stat din Constanţa, căpitanul de rangul II 
losif Pricop a vorbit despre semnificaţia Zilei Marinei R.P. Române:

Pentru soldaţii, marinarii şi ofiţerii Forţelor Maritime Militare, 
pentru echipajele marinei comerciale, pentru muncitorii, tehnicienii 
şi inginerii şantierelor de construcţii navale şi porturilor. Ziua 
Marinei constituie un bun prilej de trecere în revistă a realizărilor 
obţinute în dezvoltarea şi întărirea marinei Republicii Populare 
Române, un prilej de manifestare a dragostei faţă de scumpa noas
tră patrie, a devotamentului fată de Partidul Muncitoresc Român şi 
guvernul Republicii Populare Române.

Arătând că militarii forţelor armate, alături de întregul 
popor, muncesc cu râvnă pentru traducerea în fapt a hotărârilor 
partidului, sprijină cu căldură politica de coexistenţă paşnică dusă 
de guvernul R.Pvorbitorul a subliniat că ei întăresc neîncetat 
capacitatea de apărare a Republicii Populare Române, puterea de 
luptă a forţelor noastre armate. în îndeplinirea sarcinilor de 

apărare a patriei ce revin armatei noastre populare, un rol de seamă îl are şi marina militară. Forţa 
Mantirnă Militară, alături de celelalte arme, constituie un factor^ puternic în apărarea cuceririlor 
revoluţionare obţinute de oamenii muncii sub conducerea partidului. In rândurile marinei se instruiesc fii 
ai oamenilor muncii legaţi cu trup si suflet de clasa muncitoare, devotaţi cauzei socialismului. Marinarii

Marinari I

_Fw de Kolereiox marlllm»

'flwTtale ale I noMir* PalrB*.
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militari sunt crescufi şi educafi zi de zi în spiritul dragostei fierbinfi fafă de partid, guvern şi popor, în 
spiritul prieteniei şi frăţiei de arme cu armata sovietică şi cu armatele celorlalte fări socialista frăţeşti. Ei 
ştiu că întărind armata noastră populară, asigură apărarea Republicii Populare Române şi contribuie în 
acelaşi timp la întărirea lagărului socialist, chezăşie a apărării independenţei noastre naţionale şi a păcii.

Vorbitorul a evocat apoi faptele de arme din trecutul de luptă al Marinei Militare române şi îndeosebi 
acţiunile revoluţionare din perioada anilor 1917-1919, desfăşurate sub influenţa Marii Revoluţii Socialiste din 
Octombrie, a mişcării revoluţionare din ţara noastră, sub conducerea grupurilor comuniste. Tradiţiile glorioase 
de luptă ale marinarilor români s-au îmbogăţit după 23 august 1944, o dată cu începerea luptei pentru elibe
rarea patriei noastre de sub jugul fascist. Răspunzând chemării Partidului Comunist, alături de întreaga armată 
română şi de forţele patriotice, marinarii s-au angajat cu toată hotărârea, chiar din momentul declanşării 
insurecţiei armate, în lupta pentru eliberarea patriei şi înfrângerea fascismului german. Apreciind aportul 
marinei române la înfrângerea hitleriştilor, comandamentul sovietic a decorat un mare număr de ofiţeri şi soldaţi 
cu ordine şi medalii. Participarea la războiul antihitlerist a armatei române şi, în cadrul ei, a marinei militare, 
alături de brava armată sovietică, a cimentat prin sângele vărsat în comun prietenia de arme româno-sovietică.

După ce a vorbit despre pregătirea de luptă şi politică a militarilor marinari, vorbitorul a relevat succe
sele marinarilor de pe navele Hotei comerciale, ale constructorilor de pe şantierele navale şi ale muncitorilor 
din porturi, care lucrează cu devotament pentru întărirea economică a patriei, pentru construirea socialismului.

Cu prilejul sărbătoririi Zilei Marinei Republicii Populare Române, a spus în încheiere vorbitorul, 
marinarii militari, împreună cu toţi militarii Forţelor noastre armate, îşi exprimă din nou hotărârea lor 
neabătută ca sub îndrumarea înţeleaptă a Partidului Muncitoresc Român, alături de armatele celorlalte 
ţări socialiste, în strânsă prietenie şi frăţie de arme cu armata sovietică, prietenie şi frăţie pe care nimeni 
şi nimic în lume nu o va putea zdruncina, să fie pavăză de neclintit a intereselor de stat ale patriei noas
tre şi a lagărului socialist.

Tovarăşul Vasile Vâlcu, prim-secretar al Comitetului regional P.M.R. Constanţa, a precizat:

Dragi tovarăşi şi tovarăşe,
în prima duminică din luna august, marinarii patriei noastre şi întregul nostru popor sărbătoresc 

Ziua Marinei Republicii Populare Române.
Cu ocazia adunării festive închinate acestei sărbători intrate în tradiţia poporului nostru, din 

însărcinarea Comitetului regional de partid, felicit călduros pe soldaţii, sergenţii şi ofiţerii Marinei noas
tre Militare, apărătorii hotarelor maritime ale ţării.

Totodată felicit marinarii flotei comerciale, pe constructorii navali şi muncitorii portuari, care prin 
munca lor patriotică participă la înflorirea patriei noastre, la ridicarea alături de marinarii militari a glo
riei pavilionului Marinei Republicii Populare Române.

Sub conducerea partidului nostru, marinarii Republicii Populare Române, împreună cu trupele de 
uscat, la 23 august 1944, dată memorabilă în istoria poporului nostru, întorcând armele împotriva fas
cismului, şi-au adus contribuţia la eliberarea patriei noastre de sub jugul fascist.

Educaţi de partid în spiritul patriotismului socialist şi al internaţionalismului proletar, încurajaţi de 
dragostea şi stima întregului popor, marinarii noştri îşi îndeplinesc cu cinste sarcinile încredinţate, ve
ghează la apărarea graniţelor scumpei noastre patrii.

Tovarăşi,

Sărbătorim Ziua Marinei Republicii Populare Române în condiţiile când întregul nostru popor 
munceşte cu entuziasm pentru înfăptuirea sarcinilor trasate de partid în domeniul dezvoltării continue a 
economiei naţionale, pentru a întâmpina ziua de 23 august- a XlV-a aniversare a eliberării patriei noas
tre scumpe- cu noi realizări în construirea socialismului şi ridicarea bunăstării celor ce muncesc.

Succesele obţinute de poporul nostru muncitor în construirea socialismului, sub conducerea glorio
sului şi încercatului nostru partid, sunt chezăşia obţinerii de noi victorii pe calea făuririi bunăstării celor 
ce muncesc. Urmare a politicii înţelepte a P.M.R., ţara noastră se bucură astăzi de o deosebită autoritate 
şi prestigiu în faţa întregii lumi. Alături de noi, avem prieteni devotaţi şi puternici. Avem sprijinul mare
lui popor sovietic, colaborăm şi ne întrajutorăm frăţeşte cu celelalte popoare ale ţărilor lagărului socia
list. Unitatea de nezdruncinat dintre ţările socialiste în frunte cu Uniunea Sovietică, unitate bazată pe ace
leaşi scopuri şi aceeaşi ideologie, ideologia marxist-leninistă, pe principiile internaţionalismului proletar, 
constituie garanţia construirii socialismului şi comunismului în aceste ţări, a apărării păcii, libertăţii şi 
independenţei popoarelor din lumea întreagă.

Imperialiştii privesc cu ură la succesele noastre, ei vor ca prin forţă şi cu sprijinul revizioniştilor de 
toate soiurile să readucă vechile rânduieli capitaliste în ţările lagărului socialist. In acest scop, ei merg de 
la calomnii până la amestec în treburile interne ale ţărilor socialiste, la atacuri tâlhăreşti împotriva ţărilor
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con nu mai vor sd fia subjugate, care vor sâ trâiascd independente şi suverane, agresiunea armată a 
imperialiştilor americani şi englezi în Orientul Arab dovedindu-ne din plin acest lucru.

Lagărul socialist, în frunte cu Uniunea Sovietică, depune eforturi pentru lichidarea focarului de 
război creat prin agresiunea imperialistă în Orientul Arab, prin convocarea unei conferinţe la nivel înalt, 
care să rezolve problemele ce/e mai cornplicate ce s-au creat în situaţia internaţională. Alături de 
Uniunea SovteKcd stă Republica Populară Chineză, celelalte ţări socialiste, toate popoarele iubitoare de 
pace din lume. Vigilenţa şi hotărârea popoarelor de a apăra pacea, forţa de nebiruit a ţărilor socialiste, 
vor zdrobi toate încercările imperialiştilor de a atenta la libertatea şi independenţa popoarelor.

In aceste condiţii interrKiţionale, marinarii noştri au datoria de a se pregăti temeinic şi de a veghea 
cu străşnicie la unirile imperialiştilor, pentru a fi gata oricând să dea o ripostă cuvenită celor ce ar 
încerca să tulbure liniştea şi munca noastră paşnică.

ComiMul Central al partidului nostru, fn frunte cu tov. Gheorghe Gheorghiu-Dej, şi guvernul R.P.R. 
acordă o grijă deosebită înzestrării şi pregătirii politice şi de luptă a armatei noastre populare, care are 
misiunea istorică de a apăra cuceririle revoluţionare ale poporului nostru muncitor. Răspunzând grijii pe 
corei
mannart 
coceririle i ,
de a ud de moarte pe duşmanii păcii şi libertăţii popoarelor, foiţele întunecate ale imperialismului.

încheind, dragi tovarăşi, urez marinarilor militari, marinarilor flotei comerciale şi constructorilor 
navali noi succese în înfăptuirea sarcinilor încredinţate de partid şi guvern în lupta pentru întărirea şi 
înflorirea pcrirm noastre dragi. Republica Populară Română.

Trăiască Ziua Marinei Republicii Populare Române!
Trăiască şi înflorească patria noastră dragă- Republica Populară Română!
Trăiască Partidul Muncitoresc Român, conducătorul devotat al poporului nostru în opera de cons

truire a socialismului!
Trăiască ComiMul Central al Partidului Muncitoresc Român, în frunte cu tov. Gheorghe Gheorghiu-

Dejt^
Duminică, 3 august 1958, oiaşul-poit Constanţa a îmbrăcat haine de sărbătoare. Festivităţile dedicate 

tradiţionalei sărbători marinăreşti au început 
la ora 09.00. La semnalul fanfarei, s-au 
înălţat pavilionul de luptă al Forţelor 
Maritime Militate şi marele pavoaz. La bor
dul navei-şooală „MIRCEA” au urcat Ion 
niescu, secretar al C.C. al U.T.M., generalul- 
maior Gheorghe Zaharia, generalul-maior Y. 
lottescn. Con van Teodor, prim-secretar al 
comitetului regional U.T.M. şi reprezentanţi 
ai Comandamentului F.M.M. ale R.P.R.
Fclicilăndu-i pe marirrari de ziua lor, 
tovarăşul Ion lliescu a înmânat Steagul Roşu 
al C.C al U.T.M. organizaţiei U.T.M. fhin- 
taşe, al cărei secretar era locotenentul major 
Ion Gtecu, pnecum şi numeroase diplonve de 
onoare ale C.C. al U.T.M. şi premii în 
cteiecte celor mai desi<nnici ostaşi, sergenţi şi 
ofiţeri mamiairi.

La ora IfMW a iiroeput revista navală.
La ziua marinarilor erau prezenţi Gheorghe Glveorghiu-Dej. Chivu Sioica, Gh. Apostol, Al. Diăghici. C. 
iPârvulescu, generalul-cokswcl Leontin Sălăjan, Petre Borilă, Anton Moisescu, vicepreşedinte al Prezidiului 
Manii Adunări Maţiemale, M. Fhvrescu. ministrul Industriei. Chimici şi Petrolului. Gasion Marin, preşedintele 
Consiliului de Slsfl al Ptanificării. Vasile Valeu, G.D. Safer, adjunct al ministrului Transporturilor şi 
Telccxsmun icaii ilor. Tuditsc Vasilîu, jwcşodintde comitetului executiv al Sfatului popular regional Constanta.

Dvipa rapoiiiul comandantuiui jwadci, ţv nava-comandani au luat kK gaicialul^olonel Leonlin 
Sălăjan. minisirul Foiţelor Armate ale R.P.R.. Vasile Valeu, prim-sccrctar al comitetului regional P.M.R. 
Constanţa şi coraKiamiraJuil Ghcxwghc Sandu, care au trecut în revistă navele militare de luptă Se dă citire 
Ordinului TOwiistrului Forţdor Armate ale R.P.R. şi se trag pe râmi 21 salve de artilerie. Aviatorii aduc salu
tul .lorcaraanardor nnaninari. Ştafeta A.V.S, A.P. şi o <îclegatic de .sportivi ai CCA. aduc mesajele de salul slu
jitorilor ;măr.ii.

/mwmimiyv» Roşit ol C.C. ol U.T.M. organkaiiei de tinerel a
drogmvlui de l>a-â l.r.
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După aceasta, încep jocurile marinăreşti onorate de zeul mărilor, Neptun. Au loc parada 
ambarcaţiunilor, întreceri de înot, parada vaselor alegorice, demonstraţii sportive, spectacole susţinute de 
Teatrul Marinei şi ansamblul ostăşesc „Albatrosul”.

Nu au lipsit jocurile marinăreşti sărituri la trambulină, concursul de tras la parâmă cu bărcile, prinderea 
raţelor, purcelul la şcondru, demonstraţia de schiuri pe apă, de acvaplane şi biciclete pe apă, demonstraţia cura
joşilor scafandri. Jocurile de artificii şi carnavalul bărcilor au încheiat manifestările dedicate Zilei Marinei.

într-una din sălile Cazinoului a fost găzduită o interesantă expoziţie marinărească.
în Dobogea Nouă de duminică, 3 august 1958, sub titlul „De Ziua Marinei R.P.R.”, căpitanul de rangul 

1 Milu Nicolae a evocat semnificaţia acestei sărbători:
Ziua Marinei Republicii Populare Române a devenit o sărbătoare populară şi militară. In această 

zi, poporul nostru obişnuieşte să facă o trecere în revistă a succeselor obţinute în dezvoltarea şi întărirea 
marinei şi industriei navale. Pentru marinarii militari. Ziua Marinei R.P.R. constituie un bilanţ al muncii în 
pregătirea de luptă şi politică, în întărirea ordinii şi disciplinei militare, în mărirea numărului de militari 
şi posturi de frunte, în întrecerea socialistă pentru obţinerea înaltei distincţii „Steagul Roşu" de patronaj 
al C.C. al U.T.M. în acelaşi timp, această zi constituie pentru marinari un prilej de manifestare a 
dragostei lor pentru patrie, a devotamentului faţă de Partidul Muncitoresc Român şi Guvernul Republicii 
Populare Române.

Sărbătorirea Zilei Marinei R.P.R. are loc în condiţiile unui avânt politic în munca pentru îndeplinirea 
hotărârilor Congresului al ll-lea al P.M.R. şi a hotărârilor Plenarei C.C. al P.M.R. din 9-13 iunie a.c. 
Oamenii muncii din ţara noastră -sub conducerea înţeleptului nostru partid- obţin zi de zi succese tot mai 
mari în opera măreaţă de construire a socialismului. Urmând o politică consecventă de pace, poporul 
nostru nu uită în acelaşi timp de acţiunile duşmanilor săi. El urmăreşte cu vigilenţă pregătirile războinice 
şi acţiunile provocatoare la adresa păcii de natura celor din Orientul Arab al imperialiştilor şi de aceea 
întăreşte neîncetat capacitatea de apărare a patriei sale, puterea combativă a armatei noastre.

Ţara noastră are bogate şi frumoase tradiţii marinăreşti. Cronicile vechilor vremi amintesc despre 
marinarii de pe pânzarele şi despre meşteşugarii de vase, care se bucurau de un bun renume. Şi mai 
târziu, în vremurile apropiate nouă, marinarii români, înfruntând furtunile mărilor şi valurile înspumate 
ale bătrânei Dunăre, şi-au câştigat multă faimă prin măiestria lor marinărească. Dar, deşi burghezia şi 
moşierimea se lăudau cu tradiţiile marinăreşti ale ţării, marina română nu s-a putut dezvolta în aşa 
măsură încât să poată satisface nevoile de transporturi maritime ale ţării.

Regimul de democraţie populară, politica partidului de industrializare socialistă şi de dezvoltare a 
economiei naţionale au asigurat şi asigură bazele materiale dezvoltării marinei noastre. Datorită aju
torului Uniunii Sovietice şi dezvoltării şantierelor noastre navale, în serviciul marinei au intrat noi nave 
fluviale şi maritime. Vasele „TRANSILVANIA", „BEREZINA", „MIDIA", „MANGALIA", „CONSTANŢA" şi 
altele sunt cunoscute nu numai în apele Mării Negre, ci şi în cele ale Mediteranei, iar vasele „ARDEAL", 
„PLEHANOV", „DIMIŢROV" şi în cele ale oceanelor. Şantierele navale din Ţurnu Severin, Galaţi, Brăila 
şi Olteniţa construiesc astăzi nave moderne pescăreşti, remorchere de 12.000 C.P., tancuri petroliere, 
vase de mii de tone. De curând a intrat în construcţie la Şantierul naval din Galaţi primul cargou româ
nesc de 4.500 tone. în porturile noastre fluviale şi maritime pulsează o viaţă activă. Modernizate şi în 
mare parte mecanizate, porturile româneşti asigură încărcarea şi descărcarea rapidă a navelor comer
ciale. Portul Constanţa a fost dotat cu peste 350 mijloace mecanizate de încărcare şi descărcare a 
navelor şi a intrat în construcţie un nou mol (dig) de piatră care va da posibilitatea amenajării a patru 
dane la care să poată acosta nave maritime cu un pescaj de 10 metri.

Radical s-a schimbat şi viaţa marinarilor, a muncitorilor portuari şi a celor din şantierele şi ate
lierele navale. Muncitorii portuari şi din şantierele navale au o frumoasă tradiţie de luptă revoluţionară. 
Ei au dat o minunată pildă de solidaritate de luptă revoluţionară, internaţionalistă, când s-au ridicat în 
apărarea marinarilor ruşi de pe crucişătorul „POTEMKIN". Sub conducerea Partidului Comunist Român, 
ei au ţinut sus steagul luptei pentru libertatea clasei muncitoare, pentru o viaţă mai bună şi fericită. In tim
pul dictaturii fascisto-antonesciene, muncitorii din portul Constanţa au organizat acte de sabotaj care au 
contribuit la împiedicarea transporturilor de trupe fasciste. Aici şi-a desfăşurat activitatea revoluţionară 
eroul clasei muncitoare Filimon Sârbu - ucis de către fascişti. Datorită grijii pe care partidul şi guvernul 
le-o poartă, muncitorii portuari şi cei din şantierele navale au scăpat de grija zilei de mâine, au asigu
rate salarii corespunzătoare, protecţia muncii, li s-au pus la dispoziţie noi case, complexe sociale etc.

Răspunzând grijii pe care partidul şi guvernul le-o poartă, marinarii şi muncitorii portuari şi din 
şantiere luptă pentru îndeplinirea şi depăşirea indicilor de plan, pentru a mări productivitatea muncii. La 
sfârşitul trimestrului II, echipajele navelor maritime de comerţ au încheiat un bilanţ rodnic; vasul „ARDEAL" 
a îndeplinit planul în proporţie de 122 la sută, vasul „PLEHANOV" a depăşit cifrele de plan cu 50 la sută, 
vasul „SULINA", cu 35 la sută, iar „TRANSILVANIA" a depăşit planul la transporturi călători cu 55 la sută.

160. Dobrogea Nouă, Anul XI, nr, 3110, marţi, 5 august 1958, p.1-2.

www.ziuaconstanta.ro



104 Marian Mosneagu

Marina noastră comercială se mândreşte cu oameni ca tovarăşii Lotreanu Tudor, Trâmbifaşu Constantin, 
Georgescu Gheorghe- marinari care slujesc cu cinste pavilionul patriei. Cu succese în muncă au întâm
pinat Ziua Marinei R.P.R. şi docherii din portul Constanta. Ei au aplicat de curând o nouă metodă de 
descărcare şi expediere rapidă a încărcăturii vaselor - procesul tehnologic unic - care aduce însemnate 
economii de timp şi băneşti. Muncitorii Şantierului Naval maritim au terminat înainte de termen reparaţiile 
şi lucrările de modernizare a vasului de pasageri „NEPTUN", care a făcut probe de mare.

Bogate şi frumoase sunt tradiţiile de luptă ale Forţelor Maritime Militare ale R.P.R. O pagină qlo- 
rioasă în istoria luptelor revoluţionare au înscris în anul 1918 marinarii români. Ecoul Marii Revoluţii 
Socialiste din Octombrie a avut un adânc răsunet în rândurile marinarilor români, proveniţi în majori
tatea lor din rândul muncitorimii. Sub influenta revoluţiei proletariatului rus şi sub conducerea cercurilor 
social-democrate de stânga are loc răscoala marinarilor români. Comitetele revoluţionare pun stăpânire 
pe vasele flotei române din toră şi pe cele care se aflau evacuate în Rusia. Dând dovadă de spirit re
voluţionar internaţionalist, marinarii şi muncitorii români organizează batalioane şi unităţi, care luptă 
pentru apărarea tânărului stat sovietic. Timp de trei luni, steagul roşu revoluţionar a fluturat deasupra 
navelor româneşti. Această răscoală a marinarilor români a fost prima acfiune revoluţionară de 
amploare ce a avut loc în armată şi ea a cuprins în întregime echipajele flotei române.

Războiul antihitlerist a înscris o nouă pagină de glorie în tradijiile de luptă ale marinei noastre mi
litare. La chemarea Partidului Comunist Român, marinarii, împreună cu celelalte unităji ale armatei 
române, au luptat cu eroism pentru alungarea trupelor germane din jora noastră. Ei au apărat litoralul 
mării şi au împiedicat debarcarea de trupe germane. Pe Dunăre au capturat sau scufundat zeci de nave 
nemţeşti; la Călăraşi, Tumu Severin, Giurgiu şi în alte localităţi, au luat prizonieri mii din soldaţii ger
mani. Luptând alături de trupele sovietice, marinarii români au sprijinit cu focul tunurilor de pe nave sau 
prin transporturi de trupe forţarea Dunării de către Armata Sovietică. Prin sângele vărsat în comun în 
luptele din timpul războiului antifascist s-au cimentat prietenia şi frăţia de arme dintre marinarii români 
şi glorioşii ostaşi şi marinari ai Armatei Sovietice.

Forţele Maritime Militare, ca şi întreaga noastră armată, au devenit o şcoală a poporului, în care 
militarilor li se face o bună educaţie ostăşească şi cetăţenească, fiind învăţaţi să-şi apere patria chiar cu 
sacrificiul vieţii lor. Sub conducerea şi îndrumarea atentă a comandanţilor şi organelor politice, a orga
nizaţiilor de partid şi U.T.M., marinarii militari sunt educaţi în spiritul dragostei neţărmurite faţă de 
Uniunea Sovietică şi ţările de democraţie populară, în spiritul internaţionalismului proletar, al frăţiei cu 
armatele ţărilor lagărului socialist, al urii neîmpăcate faţă de duşmanii păcii şi libertăţii popoarelor.

Anul acesta, ca urmare a muncii comandanţilor şi lucrătorilor politici, a organizaţiilor de partid şi 
U.T.M., a creşterii conştiinţei politice a soldaţilor şi sergenţilor de marină, numărul militarilor de frunte 
s-a dublat. Aceasta a făcut ca şi capacitatea de luptă a navelor şi unităţilor să sporească mult, iar misi
unile încredinţate navelor să fie bine îndeplinite. Forţele Maritime Militare se mândresc cu caporalul de 
marină Petcu Nicolae, comandantul unei unităţi de luptă, care a ridicat la titlul de militar de frunte 80 la 
sută din subordonaţii săi şi două posturi de luptă. Caporalii de marină Dumitru Nicolae şi Moldoveanu 
Ion, soldatul fruntaş de marină Brendorfer A. şi mulţi alţii au reuşit printr-o muncă perseverentă să reducă 
cu mult haremurile prevăzute în cadrul specialităţii. Este demnă de amintit iniţiativa patriotică a sergen
tului de marină Stoica Gheorghe, care a învăţat patru specialităţi şi care cunoaşte în perfecte condiţii 
patru tipuri din armamentul navei pe care îşi face serviciul.

Insufleţitorii întrecerii socialiste, ai acţiunii patriotice pentru creşterea numărului de militari de 
frunte, ai luptei pentru ridicarea continuă a nivelului pregătirii de luptă şi politice sunt comuniştii. 
Organizaţiile de partid de pe nave şi din unităţi acordă un deosebit sprijin comandanţilor şi organelor 
politice în pregătirea de luptă şi politică a militarilor, în educarea efectivelor, în întărirea ordinii şi disci
plinei militare. Membrii şi candidaţii de partid au constituit şi constituie întotdeauna exemple vii pentru 
restul militarilor. Elocvent în această privinţă este faptul că peste 90 la sută din comuniştii militari în ter
men au fost declaraţi militari de frunte.

Cu ocazia Zilei Marinei R.P.R., soldaţii, sergenţii şi ofiţerii din Forţele Maritime Militare ale R.P.R. se 
angajează în faţa ^porului şi a partidului să lupte şi pe mai departe pentru ridicarea pe o nouă treaptă 
a pregătirii lor de luptă şi politice, pentru sporirea capacităţii combative a navelor şi unităţilor, să stea cu 
vigilenţă de strajă frontierelor pe apă ale patriei. Aceasta cu atât mai mult acum, când cercurile imperia
liste aţâţătoare fa război au trecut la acţiuni agresive făţişe, încercând să înăbuşe prin forţa armelor lupta 
pentru libertate a popoarelor, să pericliteze pacea omenirii întregi aşa cum fac în Orientul Arab. Marinarii 
militari se vor strădui să dezvolte si mai mult prietenia şi frăţia ae arme cu Armata Sovietică şi cu celelalte 
armate frăţeşti ale tarilor de democraţie populară. Alături de ceilalţi militari ai Forţelor Armate ale R.P.R., 
soldaţii, sergenţii şj ofiţerii de marină asigură partidul, guvernul, poporul că vor apăra cu hotărâre 
suveranitatea şi independenta scumpei noastre patrii- Republica Populară Română.'1"

161. Dobrogea Nouă, Anul XI, nr. 3117, duminică, 3 august 1958, p, 1-2.
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2 august 1959. Constanţa. La ora 09.00, pe toate navele se arborează pavilionul şi marele pavoaz.
La bordul navei-comandant, tovarăşul căpitan de rangul II losif Pricop deschide festivitatea decernării 

Steagului Roşu al C.C. al U.T.M. Ia cuvântul tovarăşul Ion Iliescu, secretar al C.C. al U.T.M., care, relevând 
succesele obţinute de marinarii militari în lupta pentru ridicarea continuă a nivelului lor de pregătire militară 
şi politică, subliniază munca depusă de militarii din unitatea comandată de locote- 
nentul major loan Grecu, deţinătoare pentru a doua oară a Steagului Roşu al C.C. \ 
al U.T.M. După decernarea celei mai înalte distincţii a U.T.M., sunt înmânate ţ 
Diploma de Onoare a C.C. al U.T.M. căpitanului-locotenent Mihai Ungureanu, j 
locotenenţilor majori Ştefan Dima şi Comei Maria, locotenenţilor loan Popovici, ^
Eugen Ispas, Andrei Rosza, sergentului major de marină Jan Gheorghe şi capo- ‘ 
ralului de marină Necşoiu Traian.

Ulterior, se dă citire Ordinului Comandantului Forţelor Maritime Militare 
prin care sunt citaţi şi recompensaţi militarii care au obţinut rezultate deosebite în 
pregătirea de luptă şi politică.

La ora 10.00, de la nava-comandant se desprinde o şalupă albă, la bordul 
căreia generalul-colonel Leontin Sălăjan, membru în Biroul Politic al P.M.R. trece 
în revistă navele de luptă aflate în port. în uralele marinarilor, şalupa înconjoară portul şi acostează din nou la 
nava-comandant.

Se dă citire Ordinului ministrului Forţelor Armate ale R.P.R.
în acordurile Inmului de Stat al R.P.R., răsună 21 salve de salut. Pe deasupra portului trec formaţii de 

avioane cu reacţie, în timp ce din bazin vedetele torpiloare ţâşnesc spre larg, în plină viteză. Un elicopter 
evoluează deasupra bazinului de unde recuperează trei naufragiaţi.

începe parada ambarcaţiunilor alegorice. Zeci de bărci şi şalupe, reprezentând diferite aspecte din acti
vitatea marinarilor, muncitorilor portuari şi pescarilor trec prin faţa navei-comandant. O şalupă militară 
remorchează un desant maritim: o plută pneumatică cu mitralieră, apoi un întreg detaşament de marinari înar
maţi, încinşi cu plute de salvare. In urma lor, un ponton poartă corul şi orchestra echipei artistice ostăşeşti 
„Albatrosul”.

După parada ambarcaţiunilor, o trompetă vesteşte sosirea lui Neptun, zeul mărilor, care, călare pe 
tradiţionala balenă, trece în revistă navele. Neptun este primit cu mult fast la bordul navei-bază sportive, unde 
se instalează confortabil într-un tron îmbrăcat în catifea roşie şi dă încuviinţarea începerii serbării nautice: 
parada ambarcaţiunilor, defilarea înotătorilor, concursuri de bărci şi de înot, sărituri de pe trambulină, cele
brele sărituri comice, turnirul bărcilor, în care luptătorii înarmaţi cu suliţe şi scuturi se străduiau să-şi arunce 
în apă inamicii, purcelul la şcondru şi vânătoarea de raţe.

După mai bine de două ore de bună dispoziţie şi divertisment, Neptun se retrage cu aceeaşi balenă, salu
tat de sirenele tuturor navelor.

Seara, spectacolul a continuat pe faleză cu jocuri de artificii, carnavalul bărcilor şi retragerea cu torţe 
care a încheiat Ziua Marinei R.P.R.

2 august 1959. Giurgiu. După ridi
carea pavilioanelor de luptă şi a marelui 
pavoaz, în acordul Imnului de Stat al R.P.R., 
de pe nava „REPUBLICA” se ambarcă pe o 
vedetă dragoare generalul-maior Marcu 
Stan, contraamiralul Simion Tudor, Ion 
Stamate, prim-secretar al Comitetului 
Raional Giurgiu al P.M.R., Ion Marinescu, 
preşedintele Sfatului Popular al oraşului 
Giurgiu şi alţi invitaţi care trec în revistă 
navele şi îi felicită pe marinari cu prilejul 
Zilei Marinei R.P.R.

O şalupă care poartă Drapelul de luptă 
al unităţii navale deschide sărbătoarea nautică. Urmează parada ambarcaţiunilor alegorice. Ca la orice serbare 
marinărească, concursul bărcilor, trasul la parâmă, şcondrul cu surprize sau hora raţelor au făcut deliciul spec
tatorilor.

După amiază, serbările au continuat în parcuri şi pe terenul de sport, iar seara s-a încheiat cu jocul de 
artificii şi tradiţionalul carnaval al bărcilor.1'12

7 augusţ 1960. Constanţa. Dimineaţa primei duminici de august. Steguleţe multicolore au îmbrăcat săr
bătoreşte portul Constanţa. Navele au ridicat la catarge marele pavoaz.

II ■ Iii»

162. Flota Patriei, Anul XIV, Nr. 304 (711), joi, 6 august 1959, p. 1 şi 3.
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Se anunţase ridicarea pavilionului. Cei prezenţi aplaudau sosirea tovarăşilor Alexandru Drăghici, mem
bru al Biroului Politic al C.C. al P.M.R., Leontin Sălăjan, membru supleant al Biroului Politic al C.C. al P.M.R., 
ministrul Forţelor Armate ale R.P.R., Vasile Vâlcu, prim-secretar al Comitetului Regional Constanţa al P.M.R., 
Nicolae Roman, secretar al C.C. al U.T.M., general-locotenent Mihail Burcă, adjunct al ministrului Forţelor 
Armate ale R.P.R., contraamiral Florea Diaconu, comandant al Forţelor Maritime Militare ale R.P.R.

Au participat, de asemenea, reprezen
tanţi ai organelor locale de partid şi de stat, 
reprezentanţi ai Ministerului Transporturilor 
şi Telecomunicaţiilor, marinari militari, 
marinari din flota comercială şi muncitori 
din întreprinderile portuare.

Au mai fost de faţă la festivităţile 
Zilei Marinei R.P.R. tovarăşii A.I. 
Eremenko, mareşal al Uniunii Sovietice şi 
A.A. Golicencov, consul general al U.R.S.S. 
la Constanţa, precum şi reprezentanţi ai cor
pului diplomatic acreditaţi la Bucureşti.

Ministrul Forţelor Armate ale R.P.R., 
tovarăşul general de armată Leontin Sălăjan, 
primeşte raportul comandantului paradei şi 

după ce a urcat pe şalupa-comandant, trece în revistă navele şi echipajele aliniate.
Se citeşte Ordinul ministrului Forţelor Armate ale R.P.R. Odată cu primele salve de tun, părăsesc por

tul câteva vedete rapide. în aer străbate o escadrilă de avioane cu reacţie.
Luând cuvântul la festivitatea tradiţionalei Zile a Marinei R.P.R., tovarăşul Nicolae Roman, secretar al 

C.C, al U.T.M. înmânează Steagul Roşu al Comitetului Central al U.T.M. locotenentului Gheorghe Băluţă, 
secretarul organizaţiei de bază U.T.M. de pe nava care a obţinut cele mai bune rezultate în pregătirea de luptă 
şi politică. Au fost acordate apoi militarilor fruntaşi numeroase diplome de onoare ale C.C. al U.T.M. 

în prezenţa zeului Neptun se desfăşoară jocurile marinăreşti, purcelul la şcondru şi hora raţelor, 
în după amiaza aceleeaşi zile, programul a continuat prin prezentarea spectacolului formaţiei ostăşeşti 

„Albatrosul'' şi a altor formaţii de amatori. Seara, o dată cu aprinderea pavoazului electric, au început car
navalul bărcilor şi jocurile de artificii, dând aspectul unei seri de basm, de vis şi bunăvoie.

Festivitatea s-a încheiat prin retragerea cu torţe, coloanele străbătând centrul oraşului.163 
6 august 1%1.Tradiţionala sărbătoare a marinarilor a prilejuit şi în acest an o serie de manifestări politi- 

co-culturale, artistice şi sportive. Sâmbătă seara a avut loc o adunare festivă dedicată acestui eveniment, care 
a fost deschisă de tovarăşul Vasile Vâlcu, membru al C.C. al P.M.R., prim-secretar al Comitetului Regional 
P.M.R. Dobrogea. A luat apoi cuvântul contraamiralul Gheorghe Sandu, care a expus o conferinţă privind 
seitmificaţia Zilei Marinei R.P.R.

Adunarea s-a încheiat cu un program artistic susţinut de echipa artistică ostăşească ,rAlbatrosul”. 
Duminică, 6 august, la ora 09.00, navele au arborat pavilionul şi marele pavoaz, în acordurile Imnului 

de Stat, intonat de fanfara garnizoanei. După trecerea în revistă a navelor de luptă, comandantul Marinei 
Militare a dat citire Ordinului ministrului 
Forţelor Armate ale R.P.R.

La rrava-conrandant a avut loc festivi
tatea decernării Steaguliri Roşu al C.C. al 
U.T.M. de către tovarăşul NkrvJae Rixnan. 
secretar al C.C. al U.T.M.. organizaţiei al 
cărei secretar'este kwgctKutul Nkvlae Pavel.

frasinKuralc jsvuri sps>rlivc ma- 
t iuărcşli. cxmsruiKl în întreceri sic îns>t- v iteză 
si IshkL s\>tK'utNuritc sic băixi si puiuri au 
s'vHupk'lsU fs'stiviiăţilc svsizisaulc sic sârbâ- 
IsH'irea /ite-i MatuK't R.P.R.""

> smgttst in(>2. Matigalia. \ncs>ralc tn 
rjstss jiXH'tului. nsivcts' MariiK'i Mililsuv. sa si 
slignl sk' târg. cran tni|xists>bhc s'u sicgulcţc 
t'nulticvJsxs'-

Lsi sHU 'ICNtiv ttafilo prin 
rklicatea pavilisniului: si a m.uclui pstvcsi/.

t63. Portul COnstarJ», Anul IV, Nr. t02(32). vineri. ^2 august 1960, p. 1-0. 
164. Flota Patriei. Arnji XVI, Mi 409 (616). is^i, 10 asigust 1961. p. 1,
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Tovarăşul Constantin Cîrţînă înmânează pentru a doua oară consecutiv Steagul Roşu al U.T.M. unităţii 
comandate de căpitanul de rangul III Nicolae Pitea.

La ora 10.00, la bordul unei nave, contraamiralul Victor Bogdan, şeful de stat major al Marinei Militare, 
trece în revistă navele aflate în radă şi felicită pe marinari.

La bordul navei-comandant sunt prezenţi generalul-colonel Leontin Sălăjan, ministrul Forţelor Armate 
ale R.P.R., tovarăşul Vasile Vâlcu, prim-secretar al Comitetului Regional de Partid Dobrogea, Constantin 
Cîrţînă, secretar al C.C. al U.T.M., reprezentanţi ai organelor locale de partid şi de stat, generali, ofiţeri supe
riori, invitaţi.

După trecerea în revistă a navelor, se dă citire Ordinului M.F.A. ale R.P.R. Răsună acordurile Imnului 
de Stat al R.P.R., în timp ce de pe bordul unei nave se trag 21 salve de artilerie. Aviatorii trimit din văzduh 
salutul lor camarazilor marinari.

Salutat de sirene, zeul Neptun rosteşte salutul de bun venit. Urmează concursuri de bărci de 10+1 şi 6+1, 
demonstraţiile scafandrilor şi coborârea acestora din elicopter, competiţia înotătorilor şi jocuri marinăreşti.

Un adevărat spectacol pe apă îl oferă asistenţei care populează digul şi navele oficiale echipa artistică 
ostăşească „Albatrosul”.

Seara, faleza oraşului Mangalia este arhiplină de lume. Marele pavoaz electric a fost aprins, iar în faţa 
plajei a început carnavalul bărcilor, sub buchetele multicolore de artificii.165

Ziua Marinei a început cu adunarea festivă de sâmbătă, 3 august 1963, la Casa de Cultură din Mangalia, 
la care au participat generalul-locotenent Ion loniţă, adjunctul ministrului Forţelor Armate ale R.P.R., gene- 
ralul-maior Ion Dincă, şeful Direcţiei Superioare Politice a Armatei, Paraschiv Anghel, membru al Biroului 
C.C. al U.T.M., reprezentanţi ai organelor regionale de partid şi de stat, ataşaţi militari acreditaţi în R.P.R., 
generali, ofiţeri, invitaţi.

Despre semnificaţia Zilei Marinei R.P.R. a vorbit comandantul Marinei Militare, contraamiralul 
Gheorghe Sandu.

Echipa „Albatrosul” a prezentat un spectacol dedicat Zilei marinarilor.
Duminică, 4 august- sărbătoare în portul Mangalia. Mii de oameni ai muncii aflaţi pe litoral au venit să 

asiste la manifestările prilejuite de tradiţionala sărbătoare marinărească.
La ora 09.00 se deschide festivitatea. Unităţii de 

Dragoare de Radă, comandată de căpitanul de rangul III 
loan Muşat, fruntaşă în pregătirea de luptă şi politică, îi 
este înmânat de către tovarăşul A. Paraschiv, membru al 
Biroului C.C. al U.T.M. Steagul Roşu al C.C. al U.T.M.
Numeroşi ofiţeri, subofiţeri şi militari în termen au fost 
distinşi cu Diplome de Onoare ale C.C. al U.T.M.

La ora 10.00, adjunctul ministrului Forţelor 
Armate ale R.P.R. şi comandantul Marinei Militare, con
traamiralul Gheorghe Sandu, trec în revistă navele mi
litare aflate în avanport. La bordul navei-comandant se 
aflau reprezentanţi ai organelor locale de partid şi de stat, 
generali şi ofiţeri superiori ai forţelor noastre armate, 
ataşaţi militari ai unor misiuni diplomatice acreditaţi la 
Bucureşti.

S-a dat citire Ordinului M.F.A. ale R.P.R. prin care se felicită întregul personal al Marinei Militare. în 
acordurile solemne ale Imnului de Stat, se trag 21 salve de artilerie.

La ora 10.15, Neptun, zeul mărilor, îmbrăcat într-o mantie de catifea albastră, presărată cu steluţe argin
tii, soseşte pe fidela-i balenă şi de pe tronu-i rezervat, dă cu tridentul semnalul de începere a jocurilor ma
rinăreşti. A urmat programul de demonstraţii sportive şi marinăreşti: ştafeta navală, formată din mai multe 
schimburi; puiuri transportând înotători, care la un semnal au sărit în apă predând ştafeta scafandrilor uşori; 
aceştia, înotând sub apă, au dezlegat de la fund balizele pe care le-au pescuit bărcile de 10+1 şi, în sfârşit, băr
cile au predat ştafeta ultimului schimb - marinarii care au arborai pe porticul plutitor sleguleţe marinăreşti şi 
tricolore; demon.straţia înotătorilor care au format pe suprafaţa apei iniţialele P.M.R. şi R.P.R.; concursurile 
de bărci de 10+1 şi 6+1; săriturile de la trambulină, purcelul la .şcondru şi demonstraţia .scafandrilor grei; hora 
raţelor şi parada ambarcaţiunilor cu vele.

Seara, navele au aprins marele pavoaz electric, după care au urmat carnavalul bărcilor şi Jocuri de artificii.
Tot în seara zilei de 4 august, în Sala Sporturilor din Constanţa a fost prezentat un program de cântece 

şi dansuri româneşti. La spectacol au asistat tovarăşii Gheorghe Gheorghiu-Dej, prim secretar al C.C. al 
P.R.M., Ion Gheorghe Maurer, preşedintele Consiliului de Mini.ştri, Vasile Vâlcu şi alte persoane oficiale. Au 
asi.stat, de asemenea, secretarul pentru agricultură al S.U.A, Orvule Freeman cu soţia şi William Grawford,

165. A.M.R., fond C.M.M., Registrul Istoric al Comandamentului Marinei Miiitare, voi. I, f. 11. Vezi şi Fiota Patriei. Anul XVII, Nr. 461 (068), 
joi, 9 august 1962, p. 1-2.
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ministru al S.U.A. în R.P.R. La acest spectacol şi-au dat concursul formaţiile artistice ale Ansamblului M.F.A., 
orchestra „Brâuleţul” şi echipa artistică „Albatrosul” a Marinei Militare.

Sâmbătă, 2 august, 1934. la Casa de Cultură din Mangalia, a avut loc adunarea festivă consacrată Zilei 
Marinei R.P.R. la care au luat parte tovarăşii general-locotenent Ion loniţă, Vasile Vâlcu, general-maior Ion

Dincă, contraamirali, generali, 
ofiţeri superiori, ataşaţi militari 
acreditaţi în ţara noastră, precum 
şi un numeros public.

Despre importanţa Zilei 
Marinei a vorbit comandantul 
Marinei Militare, contraamiralul 
ing. Grigore Marteş. în înche
iere, echipa artistică , Albatro
sul” a prezentat un frumos spec
tacol muzical coregrafic.

Cu prilejul Zilei Marinei 
R.P.R., Studioul de Creaţii

;
-

Plastice al Armatei a organizat la Casa Ofiţerilor 
din Constanţa expoziţia cu tema „Patria noastră 
şi apărătorii ei în arta plastică”.

Duminică, 3 august la ora 09.00, au sosit în 
avanport tovarăşii Gheorghe Gheorghiu-Dej, prim 
secretar al C.C. al P.M.R., general de armată 
Leontin Sălăjan, ministrul Forţelor Armate ale 
R.P.R., Vasile Vâlcu, general-locotenent Ion 
loniţă, general-maior Ion Dincă, secretarul 
Consiliului Politic Superior al Armatei, reprezen
tanţi ai organelor de partid şi de stat, generali şi 
amirali, ofiţeri, invitaţi. De asemenea, au participat 
ataşaţi militari acreditaţi în ţara noastră.

După ce a primit raportul prezentat de 
comandantul Marinei Militare, contraamiralul 
ing. Grigore Marteş, tovarăşul Gheorghe 
Gheorghiu-Dej a urcat la bordul navei-coman- 
dant şi, împreună cu ceilalţi invitaţi, a asistat la 
desfăşurarea manifestărilor consacrate Zilei 
Marinei. Navele de luptă au ridicat pavilionul şi

'

Gheorghe Gheorghiu-Dej, Leontin Sălăjan, Ion loniţă şi viceamiralul 
ing. Grigore Marteş la Ziua Marinei I9M.

© Colecţia Muzeului Marinei Române

marele pavoaz. Ministrul Forţelor Armate şi comandantul Marinei Militare au trecut în revistă navele militare 
şi au felicitai echipajele.1''1

Se citeşte Ordinul M.F.A., după care se intonează Imnul de Stat. Răsună 21 salve de artilerie, iar 
escadrila de avioane supersonice, brăzdând văzduhul, aduce salutul marinarilor. încep demonstraţiile şi 
jocurile marinăreşti. Din adâncuri, în mijlocul unei flori de nufăr îşi face apariţia Neptun, zeul mărilor. 
Marinarii în.scriu cu trupurile lor iniţialele R.P.R.-P.M.R.

Evoluţia ambtircaţiunilor cu vele, demonstraţia înoţăţorilor şi a scafandrilor, săriturile de la trambulină, 
ştalela de bărci cu rame sunt aplaudate de cei prezenţi. Echipa „Albatrosul” încheie festivităţile cu un frumos 
spectacol artistic.

166. Flota Patriei, Anul XVII, Nr. 512 (919), joi, 8 august 1963, p. 1 şi 4.
167. Intre navele aliniate în avanportul Mangalia s-a aflat şi nava-şcoală „MIRCEA", care, evident, a atras atenţia oficialităţilor. Aflând 
situaţia acestui velier simbol al Marinei Române, acestea au hotărât contactarea şantierului constructor în vederea reparării capitale a
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Seara, în portul Mangalia, au apărut constelaţii de lumini. La bordul navelor s-a aprins marele pavoaz 
electric, după care au urmat carnavalul bărcilor şi jocuri marinăreşti, până seara târziu.

Sâmbătă, 1 august 1965, a avut loc adunarea festivă consacrată Zilei Marinei R.P.R. la care au partici
pat tovarăşii Vasile Vâlcu, general-maior Ion Dincă, reprezentanţi ai organelor locale de partid şi de stat, invi
taţi. Despre semnificaţia Zilei 
Marinei a vorbit viceamiralul 
ing. Grigore Marteş, coman
dantul Marinei Militare.

în încheiere, cei prezenţi 
în sala Casei de Cultură din 
Mangalia au aplaudat la scenă 
deschisă spectacolul prezentat 
de echipa artistică „Albatrosul”, 
dedicat Zilei marinarilor.168

Duminică, 2 august 
1965. Mangalia. La ora 10.00 
sosesc în avanport tovarăşul 
Nicolae Ceauşescu, secretar 
general al C.C. al P.C.R., ge
neralul de armată Leontin Sălăjan, ministrul Forţelor Armate, Vasile Vâlcu. Sunt prezenţi generalul-maior 
loan Coman, generalul-maior Vasile Ionel, adjuncţi ai ministrului Forţelor Armate, generali, contraamirali, 
ofiţeri, ataşaţi militari acreditaţi în ţara noastră.

Tovarăşul Nicolae Ceauşescu primeşte raportul comandantului Marinei Militare, viceamiralul ing.
Grigore Marteş. La bordul unei şalupe, mi
nistrul Forţelor Armate şi comandantul 
Marinei Militare trec în revistă navele anco
rate în avanport şi felicită pe marinari.

Se dă citire Ordinului M.F.A. Fanfara 
marinarilor intonează Imnul de Stat al 
R.P.R. şi se trag 21 salve de artilerie. 
Grupuri de avioane supersonice aduc mari
narilor salutul aviaţiei.

Ca în fiecare an, a avut loc un pro
gram de jocuri marinăreşti în care n-au lipsit 
jocurile vesele - hora raţelor şi prinderea 
purcelului de pe şcondru. Echipa artistică 
„Albatrosul” încheie manifestările de 
dimineaţă cu un frumos program artistic.

Seara, în portul Mangalia a apărut o 
constelaţie de lumini- aprinderea pavoazului 
electric la nave. Jocurile marinăreşti, car
navalul bărcilor, jocurile de artificii, jerbe 
luminoase au continuat până seara târziu.

Nicolae Ceauşescu, secretar general a! C.C. a! P.C.R., felicitând scafandrii 
care au evoluat la Ziua Marinei 1965.
© Colecţia Muzeului Marinei Române

168. Registrul Istoric al Comandamentului Marinei Militare, Voi.1.1962-1969, p. 44.
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ZIUA MARINEI REPUBLICII SOCIALISTE ROMANIA

7 august 1966. Mangalia. La ora 10.00 sosesc în avanpoit tovarăşii general de armată Leontin Sălăjan, 
ministrul Forţelor Armate, general-maior Ion Coman, secretarul C.P.S.A., Constantin Mândreanu, prim-se- 
cretar al Comitetului Regional Dobrogea al P.C.R., generali şi ofiţeri superiori.

Generalul de armată Leontin Sălăjan primeşte raportul comandantului Marinei Militare, viceamiralul 
ing. Grigore Marteş. Oaspeţii urcă apoi pe puntea navei-comandant. Ministrul Forţelor Armate şi comandan
tul Marinei Militare trec în revistă la bordul unei şalupe navele militare ancorate în rada portului şi felicită 
echipajele cu ocazia Zilei Marinei R.S.R.

După ce se dă citire Ordinului M.F.A. ale R.S.R., răsună în semn de salut 21 salve de artilerie. Brăzdând 
văzduhul, grupuri de avioane supersonice aduc marinarilor salutul aviatorilor.

Jocurile marinăreşti au fost urmate de 
parada navelor alegorice care au evocat 
momente din istoria Marinei Române. încep 
apoi jocurile distractive marinăreşti.
Numeroşi înotători şi-au încercat iscusinţa în 
hora raţelor şi prinderea purcelului suspendat 
la şcondru, iar alţii au făcut o demonstraţie 
hazlie de pescuit.

Pe puntea unei estrade plutitoare, 
ansamblul artistic „Albatrosul”, trecând prin 
faţa navei-comandant, a prezentat un frumos 
program de cântece şi dansuri.

La ora 20.30 s-a aprins pavoazul elec
tric, după care a urmat carnavalul bărcilor, 
însoţit de jocuri marinăreşti, iar la Grădina 
de vară, în prezenţa a 2.000 de spectatori, echipa „Albatrosul” a prezentat spectacolul muzical-coregrafic de
dicat Zilei marinarilor.

7 august 1966. Constanţa. Ora 09.00. Navele acostate în port, având arborat marele pavoaz, prezintă 
salutul lor prin sunete îndelungate de sirenă. Acesta este semnalul de începere a manifestaţiei. Din stânga ba
zinului apare coloana ambarcaţiunilor. în frunte, pe o balenă, Neptun prezintă salutul sutelor de oameni aflaţi 
pe cheu. Urmează şalupa „STRAJA”, pe puntea căreia sportivii fac demonstraţii de măiestrie şi curaj, apoi 
„SOVATA” care alunecă lin pe luciul apei în acordurile unei melodii populare interpretate de un taraf, prezent 
pe punte. Trece nava „PĂLTINIŞ” care ţ)oartă cu sine graficele dezvoltării flotei noastre comerciale.

De pe pontonul din faţa bazinului Gării Maritime, înotătorii se avântă în larg. în ordine perfectă înscriu 
cu trupurile lor pe fondul albastru al mării iniţialele Partidul Comunist Român şi Republica Socialistă 
România, cuvinte atât de dragi tuturor. în tribune, momente emoţionante.Asistenţa aplaudă îndelung strădania 
.sportivilor.

Trec apoi elevii Scolii Superioare ai marinei comerciale -viitorii „lupi de mare”. Urmează demonstraţii 
(iu .scafandri clasici. Sportivii prezintă numere de înot şi spectaculoase sărituri dc pe trambulină; toate sunt 
urmărite cu viu interes. Demonstraţia continuă. Ora 10.17, aviaţia militară prezintă salutul său marinarilor -un 
nou moment de emoţii.

în cadrul festivităţii, sunt urmărite cu multă admiraţie Jocurile marinăreşti: şcondru cu purcelul, 
prinderea raţelor, surprize. Sunt urmăriţi apoi, cu Justificate emoţii şi admiraţie pentru curajul lor, săritorii din 
elicopter.
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ZIUA MARINEI
«EPU micii SOCiUISTE ROHiNU

în după-amiaza aceleeaşi zile, pe faleză, mii de oameni din localitate şi din ţară au participat la festivi
tatea organizată de marinari. Până seara târziu, faleza a fost scăldată în luminile multicolore ale jocurilor de 
artificii şi în sunete de fanfară.169

în articolul publicat în Flota Patriei de joi, 4 august 1966, sub titlul „Ziua Marinei Republicii Socialiste 
România”, viceamiralul inginer Grigore Marteş sublinia:

Porturile patriei, navele româneşti acostate la cheu sau 
aflate departe, pe întinsul mărilor şi oceanelor lumii, arborează 
la 7 august, sărbătoarea marinarilor şi a întregului nostru popor, 
şiragul multicolor de pavilioane- marele pavoaz.

Ziua Marinei este un prilej de rememorare a tradifiilor 
marinăreşti ale poporului nostru, ai cărui navigatori iscusiţi şi-au 
agonisit, prin veacuri, faima şi preţuirea Europei. Vechi docu
mente vorbesc despre aspiraţiile poporului român spre 
stăpânirea căilor de ape, începând cu Mircea cel Bătrân, glorio
sul domn al Ţării Româneşti, al cărui teritoriu se întindea „până 
la Marea cea Mare." Pânzarele moldoveneşti ale lui Ştehn cel 
Mare au purtat drapelul cu capul de zimbru de-a lungul şi de-a 
latul Mării Negre, ca mărturie a vitejiei militare şi priceperii ma
rinăreşti a corăbierilor noştri. Pagini de vitejie în istoria Marinei 
s-au înscris în .războiul de independenţă 1877-1878, în 
1916-1917, culminând cu războiul antihitlerist, când navele mi
litare româneşti au contribuit din plin la reuşita operaţiunilor, 
curăţind Dunărea de navele hitleriste şi deminând drumul navi
gabil. Neuitate vor rămâne în amintirea poporului nostru figurile 
eroilor marinari care şi-au jertfit viaţa pentru independenţa şi 
suveranitatea patriei.

în anii puterii populare, datorită politicii înţelepte a Partidului 
Comunist Român de dezvoltare armonioasă a tuturor ramurilor 
economiei, flota comercială a cunoscut o dezvoltare puternică. 

Parcul de nave comerciale, care avusese mult de suferit de pe urma războiului, a fost refăcut şi modernizat.
Politica consecventă a P.C.R. de industrializare socialistă a ţării s-a reflectat şi în domeniul cons

trucţiilor navale. Şantierele de la Galaţi, Olteniţa, Turnu Severin, au devenit, în anii socialismului, unităţi 
industriale puternice, capabile să producă nave moderne, la un înalt nivel tehnic şi calitativ. Cargourile 
de 4.500 tone, motonavele fluviale şi maritime, remorcherele spărgătoare de gheaţă, şi recent cargoul 
mineralier de 12.500 tone -sunt produse care fac cinste industriei navale româneşti, fiind apreciate mult 
şi pe piaţa internaţională.

O dezvoltare importantă cunosc şi porturile comerciale ale ţării, dezvoltare impusă de creşterea 
continuă a traficului de mărfuri şi pasageri. Pentru a face faţă nevoilor mereu crescânde ale transportu
lui maritim, prin directivele Congresului al IX-lea al P.C.R. s-a prevăzut extinderea şi modernizarea por
tului Constanţa, lucrare deosebit de importantă, care avansează zi de zi.

Toate aceste realizări au fost posibile datorită aplicării consecvente de către partidul nostru a 
politicii de industrializare socialistă a ţării, fac parte integrantă din măreţul proces de dezvoltare şi 
înflorire a economiei patriei noastre socialiste.

Partidul şi guvernul nostru, dovedind o înaltă grijă şi răspundere pentru apărarea independenţei şi 
suveranităţii patriei, a cuceririlor revoluţionare ale poporului, acordă o atenţie deosebită întăririi capa
cităţii de luptă a forţelor armate. Parte integrantă a armatei noastre. Marina Militară a fost înzestrată cu 
nave şi tehnică de luptă moderne, cu tot ceea ce este necesar pentru îndeplinirea oricărei misiuni 
încredinţate. Continuatori ai glorioaselor tradiţii de luptă ale înaintaşilor, marinarii de pe navele 
dragoare, de pe vedete sau vânătoare de submarine, de pe navele auxiliare, artileriştii de coastă şi 
ostaşii unităţilor tehnice şi de deservire se instruiesc cu elan, parcurg noi şi noi paşi pe calea măiestriei 
militare. Este grăitor faptul că un important procent din efectivul Marinei Militare sunt purtători ai insignei 
„Militar de frunte", un mare număr de subunităţi şi nave au obţinut şi deţin ani de-a rândul titlul de frunte. 
Aceasta arată că ostaşii Marinei Militare, sub conducerea unor ofiţeri capabili, bine pregătiţi, mobilizaţi 
de exemplul luminos al comuniştilor, îşi îndeplinesc cu elan îndatoririle ostăşeşti, luptând pentru 
îndeplinirea integrală, la un înalt nivel calitativ, a planului pregătirii de luptă şi politice, pentru întărirea 
necontenită a capacităţii de luptă a navelor şi unilăţilor.

Marina Militară se mândreşte cu oameni cum sunt ofiţerii Ţucă llarie, Voinea Vasile, Oşevschi 
lacob, Balica Petre, Cucu Cheorghe, Borcilă Ion, Popescu Gheorghe, maistrul militar principal

169. Portul Constanţa, Anul XIII, Nr. 32(474), vineri, 12 august 1966, p.1-2.
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Gheorghievici Gheorghe, plutonierul major Mladin Gheorghe, elevii Dumitrache Ştefan şi Stoicescu 
lancu, sergenţii lonescu Dan şi Pavel Alexandru, caporalii Croitoru Mihai şi Dumitru Gheorghe, fruntaşul 
Şerban Mihai, soldaţii Teodorescu Nicolae şi Ştefanache Gheorghe, care alături de toţi marinarii mili
tari, dovedesc înalte calităţi morale şi de luptă, îşi aduc din plin contribuţia la îndeplinirea unor misiuni 
complexe, desfăşurate ziua şi noaptea, în condiţii meteorologice grele.

Participând cu succes la exerciţii şi aplicaţii tactice, departe în larg, echipajele navelor şi-au dove
dit din plin dârzenia şi curajul, priceperea şi îndemânarea în mânuirea tehnicii de luptă, iniţiativa şi spi
ritul tovărăşesc.

De Ziua Marinei, marinarii patriei raportează conducerii de partid şi de stat, întregului popor, că 
sunt hotărâţi să muncească cu elan nestăvilit pentru îndeplinirea sarcinilor ce le revin din istoricele do
cumente ale Congresului al IX-lea al partidului, pentru înflorirea şi întărirea continuă a patriei şi sunt gata 
să apere independenţa şi suveranitatea naţională a Republicii Socialiste România.170

6 august 1967. Ora 10.00. în avanportul Mangalia soseşte tovarăşul Nicolae Ceauşescu, secretar gene
ral al P.C.R., preşedintele Consiliului de Stat al R.S.R., însoţit de alţi conducători de partid şi de stat. Sunt

prezenţi generalul Ion loniţă, ministrul Forţelor Armate, generalul-locotenent Ion Coman, adjunct al mi-nistru- 
lui Forţelor Armate şi secretar al C.P.S.A. Tovarăşul Nicolae Ceauşescu primeşte raportul prezentat de 
comandantul Marinei Militare, viceamiralul ing. Grigore Marteş.

Comandantul Marinei Militare, la bordul unei şalupe, Irece în revistă navele aliniate pentru parada 
navală, felicitându-i pe marinari.

Se dă citire Ordinului M.F.A. Răsună solemn acordurile Imnului de Stal, în timp ce în semn de salut se 
trag 21 salve de artilerie. O escadrilă de avioane supersonice aduce Icmerarilor mării salutul aviatorilor.

Neptun, pe puntea unei ambaicaţiuni în formă de balenă, declară deschis programul Jocurilor ma
rinăreşti, care au cuprins defilarea ambarcaţiunilor sportive, evoluţia navelor de diferite tipuri, lansarea din eli
coptere a scafandrilor.

La ora 20..SO s-a aprins pavoazul electric. în jocul feeric al luminilor s-au desfăşurat carnavalul bărcilor. 
Jocul de artificii, i;tr în Piaţa Republicii din Mangalia fanfara militară a prezentat un concert de promenadă.

170. Flota Patriei, Anul XXI, Nr. 1073, joi, 4 august 1966, p. 1 şi 4.
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6 august 1967. Constanţa. Cu mult 
timp înainte de ora stabilită, valuri de 
oameni au umplut spaţiul din faţa Gării 
Maritime. Festivitatea a fost deschisă de 
tovarăşul Dumitru Anastasiu, secretarul 
Comitetului de partid port Despre impor
tanţa Zilei Marinei şi realizările obţinute de 
marinari a vorbit c.l.c. Gheorghe Balaban, 
director adjunct al D.N.M. ,JVAVROM”.

Deschiderea festivă a sărbătorii a fost 
salutată prelung de şuieratul sirenelor de pe 
navele ancorate în port Purtat pe spinarea 
unui delfin, îşi face apariţia Neptun, zeul 
mărilor şi oceanelor, urmat de parada ambar
caţiunilor. Pe remorcherul, J’ILOT’, îmbră
caţi în costume naţionale, erau prezenţi 
artiştii amatori ai formaţiilor artistice portu

are. La festivitate au fost prezenţi şi numeroşi sportivi care au făcut adevărate demonstraţii.
De pe macaraua plutitoare „GIGANT" luau startul înotătorii. Tot aici au fost instalate şi trambulinele 

de sărituri. La concursOl bărcilor au participat elevii anului I ai Şcolii Superioare de Marină. Au urmat demon
straţiile schiorilor pe apă (aqua-plan), scafandrika' clasici, parada ambarcaţiunilor cu vele şi tradiţionalele 
jocuri marinăreşti- luarea purcelului de pe şcondru şi prinderea raţelor.

Seara, festivitatea a continuat pe faleza Cazinoului, la care s-au întâlnit din nou mii de oameni.171
------ ------- ; 4 august 1968. La cna 10.00, ni

avanportul Mangalia sosesc tovarăşul 
Nicolae Ceauşescu, generalul-colonel 
Ion loniţă, ministrul Forţelor Armate 
ale R.S.R., alţi invitaţi. [...] La trecerea 
în revistă de către comandantul Marinei 
Militare, viceamiralul ing. Grigore 
Marteş, echipajul navei-şcoală „MIR- 
CEA” a fost dispus pe vergi, în poziţie 
de salut. Trecerea în revistă a navelor 
din formaţie a început cu velieml- 
şcoală. Echipajul a răspuns172 salutului 
comandantului Marinei Militare ţnin 
ridicarea beretei de trei ori în sus-late-

"V

ral, concomitent cu strigăte de „Urat”.
Neptun, zeul mărilor şi 

oceanelor, deschide şi patronează 
jocurile marinăreşti.

Apariţia navelor alegorice, 
având la bord miiruuiri în costume de 
epocă, amintesc de laptele înscrise în 
istoria zbuciumată a neamului de către 
vrednicii fii ai popomlui român.

Seara, după aprinderea 
pavoazului electric, a urmat carnavalul 
bărcilor, jocul de artificii şi o ic tragere 
spectaculoasă cu torte.'

c.i. --

- —

171. Portul Constanţa, Anul XIV, Nr, 32(526), vineri. 11 august 1967, p.1.
172. Valentin Ciorbe'a, Istoricul naveior-şcoală JVIIRCEA". Nava-şcoală 
Constanţa, 1999, p. 159.
173. Registrul Istoric al C.M.M., Voi. I. 1962-1969, o. 75.

.MIRCEA", Editura Academiei Navale „IVIircea cel Bătrân",
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3 august 1969. Mangalia. La ora 10.00, generalul-colonel Ion Gheorghe, membru al C.C. al P.C.R., 
prim adjunct al ministrului Forţelor Armate şi şef al Marelui Stat Major, primeşte raportul de la comandantul 
Marinei Militare, viceamiralul ing. Grigore Marteş.

La bordul navei-comandant se aflau Petre lonescu, prim secretar al Comitetului Judeţean al P.C.R. 
Constanţa, Petre Nicolae, prim-secretar al Comitetului Municipal Constanţa ş.a. De asemenea, la festivităţi a 
participat mareşalul U.R.S.S. M.V. Zaharov, prim locţiitor al ministrului Apărării al U.R.S.S. şi şef al Marelui 
Stat Major.174 La bordul unei şalupe, comandantul Marinei Militare a trecut în revistă navele ancorate în port. 
La bordul navei-comandant s-a dat citire 
Ordinului ministrului Forţelor Armate ale 
R.S.R., s-a intonat Imnul de Stat şi s-au tras 
21 salve de artilerie. Apoi pionierii au înmâ
nat oficialităţilor buchete de flori.

însoţit de o escortă de ambarcaţiuni 
marinăreşti şi de elicoptere, în sunete de 
sirene şi explozii de petarde, pe o uriaşă 
balenă şi-a făcut apariţia zeul Neptun.
Acesta patronează simbolic serbarea ma
rinărească.

După impresionanta defilare a navelor 
alegorice (şalupa „RÂNDUNICA”, crucişă
torul „ELISABETA”, monitorul „LAHO- 
VARY”, bricul „MIRCEA”), au evoluat 
marinarii (concursul de tras la rame, ştafeta 
marinărească, purcelul la şcondru, hora 
ratelor, sărituri la trambulină). Marinarii 
înotători înscriu cu trupurile lor vânjoase, pe 
suprafaţa apei, iniţialele iitât de dragi nouă. R.S.R. şi P.C.R., precum şi cifra XXV- împlinirea sfertului de veac 
de la eliberarea pati iei.

în suita de manifestări demonstrative s-a înscris şi defilarea platformei alegorice cu ostaşi care au 
prezentat momente din timpul desfăşurării unor activităţi de pregătire de luptă caracteristice specialităţilor de

Conslanla, 3 (iiifiii.sl /969. Asprei de la inaiii’iirarea Muzeului Marinei
Roiiiâue

© Colecţia Muzeului Marinei Române

174. Cu prilejul Zilei Marinei Române, ia invitaţia comandantului Marinei Miiitare, au participat şi au fost cazaţi la bordul navei-şcoală 
„MIRCEA” amiralul Petre Bărbuneanu, contraamiralii August Roman, Alexandru Bardescu şi losif Băian, căpitanul de rangul I Petre Ţacu 
şi căpitanul de rangul II Ion Stoian, toţi ofiţeri în rezervă. Valentin Ciorbea, op.cit., p. 168-169.
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marină (semnalizatori, radiotelegrafişti, artilerişti, rachetişti, mineri dragori şi torpilori, scafandri).1” 
în încheierea programului a evoluat pe o platformă cunoscuta formaţie artistică „Albatrosul”.
Seara, aprinderea marelui pavoaz, jocurile de artificii, retragerea cu torţe şi programul fanfarei militare 

au completat festivitădle consacrate sărbătoririi Zilei Marinei R.S.R.
2 august 1970. In avanportul Mangalia, nave militare de diferite tipuri aşteptau semnalul de începere a 

festivităţilor Zilei Marinei Române. în dispozitivul de staţionare al navelor militare în avanportul Mangalia au 
intrat Divizioanele 133 Vedete Purtătoare de Rachete, 93 Vedete Torpiloare, 146 Dragoare de Bază, 339 
Vânătoare de Submarine, 50 Vânătoare de Submarine, 19 Dragoare de Radă, 129 Nave Auxiliare, nava-şcoală 
„MIRCEA”, nava hidrografică 112 (navă-comandant) şi vedete grănicereşti. Pe digul de nord a fost aliniată o 
gardă de onoare formată din 3 companii, comandată de căpitanul de rangul III Constantin Pavel.

La festivităţi participă tovarăşul Nicolae Ceauşescu, împreună cu alţi conducători de partid şi de stat, 
oasţ)eţi de peste hotare. Marinarii, în ţinută albă de paradă, stau aliniaţi pe punţile navelor, iar alţii străjuiesc 
de o parte şi de alta drumul către avanport şi digul de nord, până la nava- comandant. La festivităţi au parti
cipat ca invitaţi de onoare:

- Mitia Rîbicici, preşe
dintele Vecei Executive Fede
rative a R.S.F. Iugoslave;

- Harry Nicholas, secre
tarul general al Partidului La
burist din Marea Britanie;

- Dimitri Poleanschi, 
membru al Biroului Politic al 
P.C.U.S.:

- KarI Heinz Notzel, 
membru al Prezidiului Comite
tului Federal al P.C. Gemian;

- Kurt Erlebach, membru 
al Prezidiului Comitetului 
Federal al P.C. German (Bach- 
mann);

Gu.stavo Espinosa 
Monte.simos, membru al Birou
lui Politic al C.C. al P.C. Peruvian;

- James Stewart. membru al Comileluliii Executiv Naţional .şi al Secretariatului P.C. din Irlanda;
- Jean Vincent. membru al Secretariatului Colectiv al Partidului Muncii din Elveţia;
- Adalberto Minucci, membru al Direcţiunii P.C. Italian;
- Eiigeniusz Szyr, membru al P.M.U.P., vicepre.şedinte al Consiliului de Miniştri al R.P. Polone.

175. Flota Patriei, Anul XXIV, Nr 1234, joi. 7 august 1969, p. 1.
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Pe tot traseul de la Staţiunea turistică Neptun şi până în avanportul Mangalia, tovarăşii Nicolae 
Ceauşescu, Ion Gheorghe Maurer, preşedintele Consiliului de Miniştri şi Emil Bodnăraş, aflaţi într-o maşină 
deschisă, sunt întâmpinaţi cu îndelungi aplauze şi urale.

Un trompet, prin sunete lungi, dă semnalul. La o comandă, toate echipajele prezintă armele pentru onor. 
în întâmpinarea tovarăşului Nicolae Ceauşescu vine generalul-locotenent Ion Coman, adjunctul ministrului 
Forţelor Armate şi secretar al C.P.S.A. Viceamiralul ing. Grigore Marteş, comandantul Marinei Militare, dă 
raportul comandantului suprem al Forţelor Armate, tovarăşul Nicolae Ceauşescu. După ce trece în revistă 
garda de onoare, tovarăşul Nicolae Ceauşescu urcă la bordul navei-comandant şi adresează tuturor marina
rilor felicitări cu prilejul Zilei Marinei şi urări de noi succese în pregătirea de luptă şi politică. Pionieri cu feţele 
îmbujorate oferă tovarăşului Nicolae Ceauşescu şi soţiei sale Elena Ceauşescu, tovarăşilor Ion Gheorghe 
Maurer, Emil Bodnăraş precum şi celorlalte persoane bogate buchete de trandaflri şi garoafe roşii. în tribună 
erau prezenţi tovarăşii Gheorghe Pană, Ilie Verdeţ, Maxim Berghianu, Florian Dănălache, Vasile Vâlcu, losif 
Banc, Miron Constantinescu, Ion Iliescu, Vasile Patilineţ, Ion Păţan, Comeliu Mănescu, Petre lonescu, prim- 
secretar al Comitetului Judeţean Constanţa al P.C.R., şefi de secţii la C.C. al P.C.R., membri ai guvernului, 
generali şi ofiţeri superiori.

Fanfara militară intonează Imnul de stat al R.S.R., timp în care se execută salutul cu 21 salve de arti
lerie iar aviaţia (3 avioane tip lAK şi 12 MIG 21) aduce salutul omagial al aviatorilor, cu care marinarii coo
perează pe timpul îndeplinirii misiunilor de luptă.

Neptun, zeul mărilor, îşi face apariţia pe spatele unei balene, escortată din cer de elicoptere, pe apă, de 
ambarcaţiuni militare, pentru a patrona sărbătoarea marinarilor. Festivităţile au cuprins demonstraţii şi jocuri 
sportive marinăreşti, parada navelor alegorice, demonstraţii nautice, defilarea ambarcaţiunilor sportive şi a 
navelor de luptă.

Serbarea e deschisă de trei şalupe rapide purtând mari drapele roşii şi tricolore. Apoi, 140 de înotători 
înscriu cu trupurile lor pe suprafaţa apei iniţialele R.S.R. şi P.C.R. Urmează parada ambarcaţiunilor alegorice 
(ambarcaţiune dacă, libumă romană, pânzar din vremea lui Mircea cel Bătrân şi a lui Ştefan cel Mare, cora
bia „MARIŢA”, vaporul „ROMÂNIA”, şalupa „RÂNDUNICA”, bricul „MIRCEA”, crucişătorul „ELISA- 
BETA”, monitorul „LAHOVARY”).
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Au urmai jocuri şi clemonslralii marinăreşti: ambarcaţiuni academice cu sportivi marinari, schiori nauti
ci remorcaţi de şalupe, o plaţl'ormă alegcu ică reprezentând tehnica de la bordul navelor de luptă, o platformă 
dotată eu aparate .de gimnastică, acrobaţie aeriană executată de un avion sportiv, concursuri de bărci militare, o 
ştafetă marinărească, săritui i la trambulină, capturarea purcelului legal la şcondru şi a raţelor lansate în bazin.

în încheierea serbărilor marinăreşti, au defilat vedele grănicereşti, vedete torpiloare şi vedetele purtă
toare de rachete. După rostirea unui scurt cuvânt de închidere a serbării, zeul Neptun s-a retras.17''

Seara, după aprinderea pavoazului electric, portul Mangalia a trăit feeria unui carnaval sărbătoresc al 
bărcilor, jocurilor de artificii şi a unei spectaculoase retrageri cu torţe.

176. Flota Patriei, Anul XXV, Nr. 1286, joi, 6 august 1970, p. 1.
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Echipa artistică ostăşească „Albatrosul” a prezentat un frumos spectacol muzical-coregrafîc. 
începând cu anul 1970, la Constanţa şi în staţiunile de pe litoral s-au organizat Serbările Mării, amplă 

suită de manifestări cultural-artistice şi ştiinţifice care culminau cu Ziua Marinei.177
1 august 1971. Festivitatea de la Mangalia s-a desfăşurat în prezenţa conducătorilor de partid şi de stat, a 

tovarăşului Nicolae Ceauşescu, împreună cu soţia sa Elena Ceauşescu, Emil Bodnăraş, Paul Niculescu-MizU, 
Maxim Berghianu, EmU Drăgănescu, Petre Lupu, Dumitru Popescu, Leonte Răutu, Vasile Valeu, Miron 
Constantinescu, Mihai Gere, Ion Iliescu, general de armată Ion loniţă, Vasile Patilineţ, Ion Stănescu.

De asemenea, au luat parte membri ai 
C.C. ai P.C.R., ai guvernului, reprezentanţi 
ai organelor judeţene de partid şi de stat, 
generali şi ofiţeri superiori.

în tribunele amenajate pe navele 
ancorate în port se aflau, de asemenea, 
ataşaţi militari aero şi navali, acreditaţi în
r.s.r.a

în întâmpinarea conducătorilor de 
partid şi de stat a venit comandantul Marinei 
Militare, viceamiralul ing. Grigore Marteş, 
care a prezentat raportul tovarăşului Nicolae 
Ceauşescu, secretar general al P.C.R.,

preşedinte al Consiliului de Stat, comandan
tul suprem al Forţelor Armate ale R.S.R.

însoţit de generalul de armată Ion 
loniţă, tovarăşul Nicolae Ceauşescu trece în 
revistă garda de onoare, după care 
adresează tuturor marinarilor felicitări cu 
prilejul Zilei Marinei şi urări de noi succese 
în pregătirea de luptă şi politică.

Se intonează Imnul de Stat al R.S.R., 
trăgându-se în acelaşi timp 21 salve de arti
lerie.

Avioane supersonice aduc salutul 
omagial al aviaţiei militare adresat marinarilor şi participanţilor la sărbătoare.

Festivităţile Zilei Marinei au cuprins demonstraţii şi jocuri sportive marinăreşti, parada navelor ale
gorice, demonstraţii nautice, defilarea ambarcaţiunilor sportive şi a navelor de luptă.

Actul final al sărbătoririi Zilei Marinei s-a încheiat seara pe faleză unde miile de oameni au avut prile
jul să admire un feeric spectacol de lumină, un frumos carnaval al bărcilor şi retragerea cu torţe în acordul 
muzicii militare.17,1

în ziua de 6 august 1972, în avanportul Mangalia, ca de obicei, aici a fost şi în prima duminică a lui 
august centrul festivităţilor cu ocazia Zilei Marinei R.S.R. A fost o frumoasă manifestare marinărească cu par
ticiparea a mii şi mii de localnici şi turişti aflaţi pe litoral, care a avut darul să ofere şi o metaforă a vieţii mari
narilor noştri.

Au luat parte la festivităţi tovarăşii Vasile Valeu, membru al Comitetului Executiv al C.C. al P.C.R., 
prim-.secrelar al Comitetului Judeţean Constanţa al P.C.R., general-colonel Ion Gheorghe, prim adjunct al 
ministrului Forţelor Armaţe şi şef al Marelui Stat Major, general-colonel Marin Nicolescu, adjunct al mi
nistrului Forţelor Armate, Petre Nicolae, primarul municipiului Constanţa, generali, amirali, ofiţeri superiori, 
inviţaţi. Au fost prezenţi, de asemenea, ataşaţi militari aero şi navali acreditaţi în ţara noasţră.

Ora 10.00. Comandantul Marinei Militare primeşte raportul contraamiralului Anghel Petru de la bordul 
unei şalupe, apoi trece în revistă navele ancorate în avanportul Mangalia, felicitând echipajele. Se intonează 
Imnul de Stat şi se trag 21 salve de artilerie.1''

Suita de demonstraţii nautice şi marinăreşti începe o dată cu descinderea lui Neptun din vechi legende, 
ambarcat pe o balenă şi escortat de bărci şi elicoptere. Apa c săgetată acum de şalupe rapide purtând stin
dardele ţării şi ale partidului. Pe o platformă plutitoare .se află pionieri, simbol al viitorului ţării.

t

177. Litoral, Anul XXVIII, nr. 2203, sâmbătă, 15 august-duminică, 16 august 1998, p.1.
178. Registrul Istoric al C.M.M., Vol.ll. 1970-1979, p. 56.
179. Flota Patriei, Anul XXVII, Nr. 1397, joi, 10 august 1972, p.1.
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Curând evoluează înotătorii. Trupurile 
bronzate ale marinarilor caligrafiază pe apă 
iniţialele patriei şi ale partidului. Sunt expre
sii ale gândurilor calde şi sincere ale mari
narilor, care de ziua sărbătorii lor raportează 
întregului popor că sunt la datorie.

Scena se schimbă. Avanportul devine 
o carte de istorie larg deschisă, machetele 
care plutesc acum în faţa ochilor noştri 
evocă trecutul Marinei Române. O navă 
dacică, o libumă a legiunilor romane, apoi 
un pânzar al Ţării Româneşti de pe timpul 
lui Mircea, altul purtând însemnele lui

Ştefan al Moldovei. O nouă filă de istorie pe 
„I ape ne înfăţişează, rând pe rând, corabia 

„MARIŢA” a anilor 1834, vasul cu aburi 
„ROMÂNIA” din epoca lui Cuza, întâiul 
velier-şcoală, un crucişător, monitoare din 
primul război, nave eroice din cel de-al 
doilea război, care s-au acoperit de glorie în 
lupta contra hitleriştilor.

Festivităţile continuă cu o platformă 
alegorică înfăţişând specialităţi de bază ale 
Marinei MUitare de astăzi, un tablou sportiv 

în care deasupra valurilor planează schiorii, după care ambarcaţiuni academice despică valurile cu viteză, alte 
cu ambarcaţiuni sportive, apoi o platformă de gimnastică pe care se produc evoluţii spectaculoase.

După un scurt program artistic prezentat de echipa artistică ostăşească „Albatrosul”, Neptun, zeul 
mărilor şi oceanelor încheie prima parte a serbărilor marinăreşti şi îşi ia rămas bun în sunete de sirene şi 
explozii de petarde.

Seara, în decorul festiv al avanportului, artificiile au împodobit cerul cu uriaşe flori multicolore, 
luminând frumos faleza. Carnavalul bărcilor, aprinderea pavoazului electric şi retragerea cu torţe au constitu
it momente plăcute, marcând totodată şi încheierea acestei frumoase şi tradiţionale sărbători a marinarilor.

5 august 1973. Mangalia. Ca în fiecare an, potrivit tradiţiei, în ziua de 5 august 1973, prima duminică 
din august, marinarii noştri, constructorii de nave aflaţi în porturi, pe şantiere ori pe întinsul apelor, au sărbă
torit tradiţionala zi a Marinei. Centrul acestor manifestări l-a constituit avanportul Mangaliei. Aici, la 
îngemănarea acestui punct sudic al ţărmului românesc cu marea, totul a îmbrăcat haină sărbătorească. Navele 
militare, ambarcaţiunile sportive au arborat marele pavoaz, 
ghirlande de steguleţe multicolore unind catarg de catarg, 
străjuiau arterele de circulaţie, digurile portuare.

Mii şi mii de localnici, turişti aflaţi în concediu pe litoral, 
s-au adunat pe faleze, pe digurile avanportului încă de di
mineaţă, pentru a urmări şi participa la sărbătoarea marinarilor.

La festivităţi au participat tovarăşii Vasile Valeu, membru 
al Comitetului Executiv al C.C. al P.C.R., prim-secretar al 
Comitetului Judeţean Constanţa al P.C.R., general-colonel Ion 
Gheorghe, prim adjunct al ministrului Apărării Naţionale şi şef 
al Marelui Sţaţ Major, genenil-colonel Sterian Ţârcă, adjuncţ al 
ministrului Apărării Naţionale, reprezentanţi ai organelor locale 
de parţid şi de stat, generalul maior F. Hanzal,11’" adjunct al mi
nistrului Apărării Naţionale al R.S. Cehoslovace, ambasadorul 
U.R.S.S. la Bucureşti, viceamiialul lancuvoi, şeful de stal major 
al Flotei U.R.S.S. în Marea Neagră care conduce detaşamentul de nave militare sovietice la Constanţa, mem
bri ai eehipajelor acestor nave.

Ora 1 ().()(). Locţiitorul comandantului Marinei Militare, contraamiralul Sebastian Ulmeanu, primeşte 
raportul de la comandantul Diviziei 42 Maritime, căpitanul de rangul 1 Aurelian lonescu, apoi felicită echipa
jele navelor cu ocazia Zilei Marinei R.S.R.

180. Flota Patriei, Anul XXVIII, Nr. 1455, joi, 9 august 1973, p. 1.
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Plutind pe spatele unei balene, escortat de elicoptere, ambarcaţiuni militare şi sportive, de vuietul 
sirenelor, îşi face apariţia legendarul Neptun. Este semnalul că au început manifestaţiile marinăreşti. Prin faţa 
navei-comandant defilează şalupe rapide purtând steagurile R.S.R. şi P.C.R. Aproape în acelaşi timp, un mare 
număr de înotători înscriu cu trupurile lor pe undele albastre ale mării iniţialele atât de dragi nouă, tuturor: 
R.S.R. şi P.C.R. Apoi urmează un tablou alegoric al tradiţiei noastre marinăreşti. Pluteşte lin, pe apele portu

lui, o corabie dacică aşa cum a fost dăltuită 
pe Columna lui Traian, secondată de o 
libumă romană. Se avântă apoi pe luciul 
apei pânzare din vremea lui Mircea cel 
Bătrân şi a lui Ştefan cel Mare, apoi prima 
noastră navă maritimă comercială, corabia 
„MARIŢA”, al cărei prim voiaj oficial în 
apele internaţionale este consemnat în anul 
1834. Evoluează în continuare primele nave 
militare româneşti: „ROMÂNIA”, constru
ită şi armată la Giurgiu în 1864, şalupa 
torpilor „RÂNDUNICA”, crucişătorul 
„ELISABETA”, prima navă-şcoală, bricul 
„MIRCEA”, construită în anul 1882 şi care 
a pregătit multe promoţii de ofiţeri şi 
comandanţi de nave.

Acestui tablou alegoric în mişcare, de 
o puternică forţă evocatoare, i se alătură imaginile prezentului - zecile de nave militare ancorate în port, 
începând cu vedetele torpiloare şi terminând cu puternicele nave purtătoare de rachete.

Urmărite cu interes de localnici şi oaspeţi, în avanport au loc, în continuare, întreceri de ambarcaţiuni, 
schi nautic, sărituri de la trambulină, demonstraţii de gimnastică şi ale scafandrilor în colaborare cu eli
copterele, diferite jocuri marinăreşti.

Sărbătoarea marinarilor continuă prin demonstraţii ce simbolizează activitatea de instruire şi pregătire 
de luptă a marinarilor noştri militari.

După amiază, până noaptea târziu, la Mangalia au avut loc spectacole şi demonstraţii marinăreşti, jocuri 
de artificii şi retrageri cu torţe.181

în ziua de 4 august 1974, în garnizoana 
Mangalia au avut loc festivităţile prilejuite de 
sărbătorirea Zilei Marinei R.S.R. La festi
vităţi au luat parte tovarăşii Vasile Vâlcu, 
membm al comitetului executiv al C.C. al 
P.C.R., prim-secretar al Comitetului Judeţean 
Constanţa al P.C.R., general-colonel Vasile 
Ionel, adjunct al ministrului Apărării 
Naţionale şi şef al Direcţiei Generale a 
înzestrării, contraamiral Sebastian Ulmeanu, 
comandantul Marinei Militare, reprezentanţi 
ai organelor locale de partid şi de stat, gene
rali şi ofiţeri superiori, invitaţi. De asemenea, 
au fost de faţă ataşaţi militari aero şi navali 
acreditaţi în ţara noastră.182

Zeci de mii de localnici şi oameni ai 
muncii aflaţi la odihnă pe litoral i-au salutat pe marinari la sărbătoarea lor.

După onorul la ridicarea pavilionului şi a marelui pavoaz, s-a dat citire Ordinului de zi al ministrului 
Apărării Naţionale adresat marinarilor militari, personalului din Marina civilă şi lucrătorilor portuari.

La ora 10.00, comandantul Marinei Militare, contraamiralul Sebastian Ulmeanu, a primit raportul de la 
şeful de stat major al Marinei Militare, contraamiralul Mihai Aron, şi a felicitat echipajele aliniate la bordul 
navelor din avanport. în acordurile Imnului de Stat al R.S.R. au fost tra.se, în .semn de salut, 21 salve de artilerie.

Pe timpul deslaşurării paradei navale, deschisă după tradiţie de către mitologicul zeu Neptun, marinarii 
au demonstrat o înaltă iscusinţă, curaj, dai/.enic, disciplină şi un excelent nivel de pregătire fizică specifică.

PI'fWMI

181. Registrul Istoric al Voi.II.1970-1979, p. 164.
182. Generalul Marla dl Palma- Italia, coloneii Alexandr Musatov- U.R.S.S., Son Ghian Sun- R.P.D. Coreană, Nedko Dimitrov- Bulgaria, 
Savas Pospatis- Grecia, Şi Iun Ci- China, Czeslaw Nowicky- Polonia, Werner Nilmend-R.D.G., Wyatt Mitchell- S.U.A., locotenenti- 
coloneii Jerome Welih- S.U.A., Boci Adiyn-Turcia, Bernard Alleman- Anglia, Abdel Satif Wobravk - R.A. Egipt, Esref Hoskîrîs- Turcia, 
căpitan-comandorul Wilbar CockreeI - S.U.A. şi maiorul Pok Zi Sok- R.P.D. Coreeană. Valentin Ciorbea, op.cit., p. 211-212.
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Festivităţile prilejuite de sărbătorirea Zilei Marinei R.S.R. au luat sfârşit la Mangalia printr-o retragere 
cu torţe.183

Manifestările s-au desfăşurat după următorul program:
- Intonarea Imnului de Stat al R.S.R.
- Defilarea navelor de luptă modeme
- Sosirea zeului Neptun cu şalupa rapidă 

escortată de elicoptere. Acesta ia loc pe nava 
sportivă şi printr-un scurt cuvânt deschide 
jocurile

- Demonstraţia unor şalupe rapide care au 
arborat drapelele R.S.R. şi P.C.R.

- Zeci de sportivi înotători conturează 
R.S.R., P.C.R. şi evenimentele anului.
Congresul al Xl-lea şi cea de-a XXX-a 
aniversare de la eliberare

- Platforma cu pionierii

- Parada navelor istorice încheiată sim
bolic cu trecerea machetelor cargourilor de 
4.500 tdw şi mineralierul de 55.000 tdw

- Concursuri marinăreşti
- Lansarea scafandrilor din elicoptere
- Jocuri marinăreşti
- Spectacolul ansamblului ostăşesc 

„Albatrosul”
Seara - pavoaze electrice, jocuri de 

artificii, torţe multicolore.184
Sărbătorirea Zilei Marinei s-a făcut în cadml unităţilor militare de marină şi la bordul navelor comerciale. 

Pe navele militare şi comerciale aflate în porturi sau în misiuni pe mări şi oceane, în această zi se arborează 
marele pavoaz.185

Sâmbătă, 2 august 1975, secretarul Comitetului de partid al 
Comandamentului Marinei Militare a prezentat cadrelor şi personalu
lui civil expunerea cu tema „Perspectivele de dezvoltare ale Marinei 
R.S.R.”.186

3 august 1975. La Mangalia, Ziua marinarilor a început ca de 
obicei cu arborarea marelui pavoaz. Intr-un cadru solemn, a fost citit 
Ordinul ministrului Apărării Naţionale. Au urmat întrecerile ma
rinăreşti, în cadrul cărora echipajele şi-au disputat destoinicia în con
cursuri de tras la rame, trasul parâmei, aruncarea bandulei la punct fix, 
fuga în sac etc.

La Casa Armatei din Mangalia a fost prezentată diorama literar- 
muzicală cinematografică „Carta fericirii României” şi gala de filme 
cu subiect marinăresc: „Pelicanul acostează la dana veche”, „Ne 
cheamă marea”, „Cu tinereţea la prova” şi „Rachete în larg”.

Căpitanul de rangul 11 Valentin Donici a organizat la Casa de 
Cultură din Mangalia expoziţia de pictură marină „Din istoricul 
Marinei Române”.187

La 31 iulie 1976, comandantul Marinei Mililare, contraamiralul 
Scbaslian Ulmeanu, a prezentat cadrelor din C.M.M. o temă despre 
semnificaţia Zilei Marinei R.S.R. şi succesele obţinute de Marina 
Militară şi civilă.188

Sâmbătă, 6 august 1977, formaţiile artistice ale detaşamentului 
de nave militare sosite în vizită de prietenie în portul Constanta au

103. Registrul Istoric al C.M.M., Voi. II. 1970-1979, p. 219.
184. Flota Patriei, Anul XXIX, Nr.1512, joi, 8 august 1974, p. 1.
185. Flota Patriei, Anul XXX, Nr. 1567, joi, 7 august 1975, p. 1.
186. Registrul Istoric al C.M.M., Voi.II. 1970-1979, p. 262.
187. Dobrogea Nouă, Anul XXVIII, nr. 8379, marţi, 5 august 1975, p. 2.
188. Ibidem, p. 288.
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prezentat, în sala Teatrului „Fantasio”, un 
spectacol artistic de muzică şi dansuri popu
lare sovietice şi marinăreşti. Au participat 
membri ai biroului Comitetului municipal 
de partid şi ai Consiliului judeţean 
A.R.L.U.S. şi un numeros public.189

4 august 1979. Cu ocazia Zilei 
Marinei R.S.R., la Mangalia, comandantul 
Marinei Militare, căpitanul de rangul I loan 
Muşat a expus materialul cu tema „Ziua 
Marinei R.S.R.” în faţa întregului personal 
militar şi civil din C.M.M. Cu această
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ocazie, comandantul Marinei Militare a tre
cut în revistă marile realizări obţinute de 
întregul popor în cei 35 de ani de la elibe
rarea patriei de sub jugul fascist şi marile 
angajamente şi obiective care îi stau în faţă 
în cinstea celui de-al Xll-lea Congres al 
P.C.R. Au fost reliefate rezultatele bune şi 
foarte bune obţinute de marinarii Marinei 
Militare în cinstea marilor evenimente din 
viaţa poporului român.190

Duminică, 2 august 1981, în portul de 
agrement Tomis s-au desfăşurat mani
festările prilejuite de Ziua Marinei Române. După apariţia, la bordul navei împodobite cu marele pavoaz, a 
zeului Neptun, au avut loc demonstraţii de înot, sărituri de la trambulină, gimnastică acrobatică, întrecerile

ambarcaţiunilor cu rame, evoluţiile scafan
drilor şi schiorilor nautici, susţinute de 
membri ai asociaţiilor sportive portuare şi de 
studenţi ai Institutului de Marină „Mircea 
cel Bătrân”.191 Spectacolul oferit oaspeţilor 
litoralului şi invitaţilor a continuat cu 
Botezul la Ecuator, Pescarul amator. 
Comoara piraţilor, capturarea purceilor la 
şcondru, hora raţelor, întrecerile micilor 
hidrobiciclişti, parada velierelor, demon
straţiile navei de stins incendii şi focurile de 
artificii.192

Cea de-a XlII-a ediţie a Serbărilor 
Mării s-a încheiat la Constanţa, duminică, 1 august 1982 cu festivităţile consacrate Zilei Marinei. Serbările au 
fost deschise, după tradiţie, de sosirea alaiului zeului Neptun, în acordurile cunoscutului „Marş al marinarilor”, 
interpretat de fanfara Institutului de Marină „Mircea cel Bătrân” şi în sunetul sirenelor.

La bordul celor 10 ambarcaţiuni care au compus convoiul sărbătoresc s-au aflat formaţii folclorice pio
niereşti şi tormaţii artistice ale clubului Portul”, care au urcat apoi pe pontonul devenit o veritabilă scenă în 
aer liber. Publicul a umiăril apoi cu interes demonstraţiile nautice prezentate de elevii Institutului de Marină 
„Mircea cel Bătrân”, evoluţia formaţiei de gimnastică ritmică (la bordul pontonului), sărituri de la trambulină, 
piirada schiorilor nautici, concursul bărcilor şi tradiţionalul joc marinăresc- trasul la părâmă între bărci. După 
momentul artistic susţinut do fomiaţiile artistice şi .soliştii vocali şi instrumentişti, serbările au continuat cu 
demonstraţiile nautice - hidrobiciclete, bărci, velicrc ale pionierilor constănţeni, membri ai cercului „Prietenii

189. Dobmgea Nouă. Anul XXX. nr, 9001. duminică, 7 august 1977, p. 4.
190. Ibidem, p. 386.
191. Dobmgea Nouă. Anul XXXIV, nr. 10,237, marţi, 4 august 1981, p. 2,
192. Navigatorul, foaie volantă editată de Comitetul de partid. Consiliul Oamenilor Muncii şi Comitetul Sindicatului I.E.F.M. „NAVROM", 
august 1981, p. 4.
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marinarilor”. Programul s-a încheiat cu tradiţionalele jocuri şi obiceiuri marinăreşti - Botezul trecerii 
Ecuatorului, prinderea purceilor, hora raţelor şi retragerea lui Neptun193.

6 august 1983. In sala de festivităţi a 
Casei Armatei Constanţa a avut loc adunaiea 
festivă a personalului din C.M.M. dedicată 
aniversării Zilei Marinei R.S.R. Cu acest 
prilej, căpitanul de rangul I Constantin 
lordache, locţiitor al comandantului Marinei 
Militare a prezentat expunerea intitulată 
„Tradiţiile înaintate ale Marinei Române.
Dezvoltarea şi modernizarea Marinei 
Române în cincinalul 1981-1985 şi în pers
pectivă, în lumina documentelor 
Congresului al Xll-lea şi ale Conferinţei 
Naţionale ale partidului.”194

Festivitatea înmânării Drapelelor de onoare ale C.C. al U.T.C. 
© Colecţia Muzeului Marinei Române

în cadrul manifestărilor prilejuite de 
sărbătorirea Zilei Marinei R.S.R., 
Comandamentul Marinei Militare a organi
zat redeschiderea Muzeului Marinei Române 
şi decernarea Drapelului de onoare al C.C. al 
U.T.C. Institutului de Marină „Mircea cel 
Bătrân” şi Divizionului 146 Dragoare de 
Bază. La redeschiderea Muzeului Marinei 
Române au participat generalul-locotenent 
Ilie Ceauşescu, adjunct al ministrului 
Apărării Naţionale şi prim-secretar al 
C.P.S.A., Popa Gheorghe, prim-secretar al 
Comitetului Municipal P.C.R. Constanţa, Ion 
Ardeleanu şi Nicolae Muşat, activişti ai C.C. 
al P.C.R., Ivan Octavia, preşedintele 

Comitetului Judeţean Constanţa de Educaţie Politică şi Cultură Socialistă, iar din partea C.M.M., căpitanul de 
rangul I George Petre, secretar al Consiliului Politic al Marinei Militare şi căpitanul de rangul I Constantin 
lordache, locţiitor al comandantului Marinei Militare.

La festivitatea de înmânare a Drapelelor de onoare ale C.C. al U.T.C. au luat parte generalul-locote
nent Ilie Ceauşescu, adjunct al ministrului Apărării Naţionale şi secretar al C.P.S.A., Vasile Bontaş, secretar 
al C.C. al U.T.C., Pompiliu Olteanu, prim-secretar al Comitetului Judeţean U.T.C. Constanţa, iar din partea 
C.M.M., căpitanul de rangul 1 George Petre, secretar al Consiliului Politic al Marinei Militare şi căpitanul de 
rangul 1 Constantin lordache, locţiitor al comandantului Marinei Militare.

Sub marele pavoaz aniversar, la Constanţa s-au desfăşurat acţiuni cultural-educative, spectacole, mani
festări sportive, care au culminat în portul Tomis cu focurile de artificii şi o frumoasă seară distractivă pentru 
tineret. în seara aceleeaşi zile s-a finalizat şi concursul de graţie şi frumu.seţe „Miss Litoral 1983”, câştigat de 
turista Zuzana Meressova, de 21 de ani, din Cehoslovacia.I‘',

4 august 1984. în sala de festivităţi a Casei Armatei Constanţa a avut loc adunarea festivă a personalu
lui din C.M.M. dedicată aniversării Zilei Marinei R.S.R.

Cu acest prilej, contraamiralul loan Muşat, comandantul Marinei Militare, a prezentat o expunere de
dicată evenimentului, urmată de un program artistic adecvat.1'1'’

Serbările Mării, în ultima zi a ediţiei 1984, au fost dominate de tradiţionala sărbătorire a Zilei Marinei, 
în portul J'omis, de la ora 09.00 şi până seara, au avut loc Jocuri marinăreşti, întreceri sportive nautice, pro
grame muzicale, dans şi focuri de artificii, 'fot aici, membrii cenaclului „Manifest” au susţinut, de la ora 20.00, 
spectacolul de muzică şi poezie „Armonii estivale”. în grădina de vară din Mangalia, ansamblul ostăşesc

193. Dobrogea Nouă, Anul XXXV, nr. 10546, marii, 3 august 1982, p. 1-2.
194. Registrul Istoric al C.M.M., Vol.lll.1980-1995, p. 86,
195. Dobrogea Nouă, Anul XXXVI, nr. 10861, marţi, 9 august 1983, p. 2.
196. Ibidem, p. 103.
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„Albatrosul” a evoluat sub genericul „Navigăm pe portativ”.197 Concursul „Miss litoral 1984” a fost câştigat 
de donmişoara Daniela Ristea din Timişoara.

Duminică, 4 august 1985, în portul Tomis, de la ora 19.00 a avut loc 
spectacolul studioului artei tinere „Eveniment”, intitulat „Carnaval la 
Constanţa”. La ora 09.00, în avanportul Mangalia s-au desfăşurat concur
suri de canotaj şi caiac-canoe, iar la ora 19.00, în Piaţa Republicii, a avut 
loc spectacolul „Armonii estivale”.198

Ziua Marinei a început duminică, 3 august 1986, în portul Tomis cu 
parada ambarcaţiunilor, deschisă, desigur, de zeul mărilor, Neptun, acom
paniat de marele său alai. Au urmat tradiţionalele jocuri şi întreceri ma
rinăreşti.199

în portul Tomis, alături de numeroasele ambarcaţiuni şi nava de
■ i ^ • Vm ^ ' V' -r

pasageri „DIERNA”, pe pontonul amplasat în mijlocul bazinului. Ziua Marinei 1987 a început cu momentul 
poetic ,JDin adâncuri de istorie”, urmat de sosirea zeului Neptun, care a deschis seria jocurilor tradiţionale ma
rinăreşti. Printre acestea, cele mai atractive au fost demonstraţiile înotătorilor, parada ambarcaţiunilor, 
prinderea purceilor pe şcondru, hora raţelor, carnavalul nautic al măştilor, în cadrul căruia personaje mascate 
au defilat la bordul bărcilor şi hidrobici
cletelor. Concursul „Miss Litoral 1987” a 
fost câştigat de constănţeanca Manuela 
Zaharia, de 20 de ani, studentă în anul 111 
la,A.S.E. Bucureşti.200

6 august 1988. în cadrul mani
festărilor politico-educative dedicate săr
bătoririi Zilei Marinei R.S.R., la Casa 
Armatei din Constanţa s-a desfăşurat 
adunarea festivă la care au participat peste 
250 de cadre şi personal muncitor civil din 
C.M.M. şi unităţile de garnizoană.

Despre însemnătatea evenimentu
lui, tradiţiile de luptă ale Marinei, rea
lizările şi perspectivele de dezvoltare ale 
marinei militare şi civile a vorbit viceami
ralul loan Muşat, membru al C.C. al 
P.C.R., comandantul Marinei Militare.

Adunarea festivă a fost urmată de 
un spectacol muzical-literar dedicat aces
tui eveniment, prezentat de artiştii amatori 
care activează în cadrul Casei Armatei.2"1

Manifestările prilejuite de Ziua 
Marinei 1988 s-au desfăşurat în portul 
Tomis sub genericul „Legendă şi adevăr la 
Pontul Euxin”. Spectacolul, în regia lui H.
Sady, a fost realizat de formaţii artistice şi 
sportive ale marinarilor şi muncitorilor 
portuari, ale Institutului de Marină 
„Mircea cel Bătrân”, Casei Pionierilor şi 
Casei Armatei din Constanţa. După sosirea zeului Neptun pe spatele celebrei balene, asistenţa a urmăriţ .spec- 
ţacolul inedit susţinut pe pontonul din mijlocul bazinului. Pictorul Traian Marinescu a organizat la bordul 
navei de pasageri „DIERNA”, bazată în portul Tomis, o expoziţie cuprinzând 20 dintre cele mai reuşite peisaje 
marine ale sale.:n:

5 august 1989. în aula Institutului de Marină „Mircea cel Bătrân”, în prezenţa a peste 400 de cadre mi
litare, personal muncitor civil, elevi şi studenţi, s-a desfăşurat adunarea festivă consacrată Zilei Marinei 
Române, în cadrul căreia tovarăşul viceamiral loan Muşat, membru al C.C. al P.C.R., comandantul Marinei 
Militare, a prezentat o expunere despre tradiţiile de luptă şi de muncă ale marinarilor români, realizările şi 
perspectivele de dezvoltare ale flotei de transport, pe.scuit oceanic şi ale Marinei Militare.

i

197. Dobrogea Nouă, Anul XXXVII, nr. 11169, duminică, 5 august 1984, p. 4.
198. Dobrogea Nouă, Anul XXXVIII, nr. 11477, duminică, 4 august 1985, p. 1.
199. Dobrogea Nouă, Anul XXXIX, nr. 11785, duminică, 3 august 1986, p. 1.
200. Dobrogea Nouă, Anul XL, nr. 12095, marţi, 4 august 1987, p. 2.
201. Registrul Istoric al C.M.M., Voi. III. 1980-1995, p. 167.
202. Dobrogea Nouă, Anul XLI, nr. 12411, marţi, 9 august 1988, p. 2.
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Adunarea s-a încheiat prin prezentarea unui spectacol artistic al formaţiilor artistice ale Casei Armatei 
şi ale Institutului de Marină „Mircea cel Bătrân”, laureate în Festivalul Naţional „Cântarea României”.203

în acest an, Ziua Marinei s-a serbat sub genericul „Eminescu la Pontul Euxin”. După tradiţie, specta
colul muzical-coregrafic-nautic a fost deschis de alaiul lui Neptun. Au urmat parada ambarcaţiunilor şi 
momentul poetic eminescian, manifestările încheindu-se cu spectacolul folcloric „Joc şi cântec românesc”, la 
realizarea căruia şi-au adus contribuţia corurile marinarilor şi muncitorilor portuari. Ansamblul folcloric şi 
soliştii Clubului „Portul” şi fanfara Casei Pionierilor şi Şoimilor Patriei.204

203. Ibidem, p. 186.
204. Dobrogea Nouă, Anul XLII, nr. 12720, marţi, 8 august 1989, p. 2.
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ZIUA MARINEI Şl A LUCRĂTORULUI PORTUAR -
REVENIREA LA TRADIŢIE

15 august 1990. La sărbătoarea Zilei Marinei Române am fost onoraţi de vizita primului ministru Petre 
Roman, ministrului Apărării Naţionale, generalul-colonel Victor Stănculescu, ministrului de Interne, Dom 
Viorel Ursu, şefului S.R.I., Virgil Măgureanu, preşedintelui Adunării Camerei Deputaţilor, Dan Marţian, 
arhiepiscopului Tomisului, Lucian Florea, prefectului judeţului Constanţa, prof.univ. dr. Adrian Rădulescu şi 
a unui număr însemnat de ataşaţi militari.

Cu această ocazie s-au organizat activităţi marinăreşti în portul Tomis, care au atras un mare număr de 
persoane.

Programul activităţilor desfăşurate a cuprins, printre altele:

09.00 - Intonarea Imnului de Stat şi ridicarea pavilionului şi marelui pavoaz la toate navele militare şi
civile.

09.10 - Serviciu religios pe terasa 
C.M.M.

09.45 - Trecerea în revistă a navelor 
ancorate în radă.

Defilarea vedetelor rapide şi a altor 
nave, aviaţiei şi elicopterelor.

Demonstraţii cu scafandri.
Concurs de bărci militare.
11.00 - Spectacol sportiv-marinăresc.
21.00 - Aprinderea pavoazului electric 

la navele ancorate în radă. Jocuri de artificii.
22.00 - Retragerea cu torţe pe faleză.
Pe timpul paradei navale au fost anco

rate în radă dragorul de bază 15, puitorul de 
mine 274, vânătorul de submarine 261, nava- 
şcoală „MIRCEA”, escortorul 281, vânătorul 
de submarine 260, dragorul de bază 14 şi au 
defilat navele din Divizionul 81 Vedete 
Torpiloare pe Aripi Porlanle, vedela purtă
toare de rachete 194 din Divizionul 133 
V.P.R., vedeta torpiloare mare 207 din 
Divizionul 126 V.T.M., vedeta torpiloare 
mare 204 din Divizionul 93 V.T.M., vedeta 
grănicerească 27 din Divizionul 97 Nave Grănicereşti, nava „MARTE” din Divizionul 175 Scafandri de 
Luptă, trei MIG- uri 23 şi un MIG 29 din Regimentul 57 Aviaţie Mihail Kogălniceanu, două elicoptere IAR 
330H din Regimentul 59 Tuzia şi 10 bărci militare.

Trecerea în revistă a navelor aflate în radă a fost executată cu şalupa „RÂNDUNICA”, la bordul căreia 
s-au ambarcat primul ministru Petre Roman, ministrul Apărării Naţionale, generalul-colonel Victor 
Stănculescu şi contraamiralul Gheorghe Angbeicscu, însoţiţi de vedeţa ţorpiloare pe aripi portanţe 322 din 
Divizionul 81 V.T.Ap.,lh

205. Registrul Istoric al C.M.M., Voi. III. 1980-1995, p. 203.
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15 august 1991. Constanţa. Desfăşurată pe terasa Comandamentului Marinei Militare, festivitatea de 
deschidere a fost onorată de participarea, în calitate de invitaţi ai ministrului Apărării Naţionale, generalul- 
locotenent Niculae Spiroiu, a domnilor Dan Marţian, preşedintele Camerei Deputaţilor, Eugen Dijm^escu, 
ministrul Economiei şi Finanţelor, Adrian Năstase, ministrul Afacerilor Externe, Traian Băsescu, ministrul

.t, _ V- V. 4- 4-4 4 44
-4 4 4 4-^'* f 

4 4-44 4 4 4

Tkansportttrilw, Viigtl MIgweanu, diiectoiul Serviciului Rcxnăn de Informaţii, Adrian Rădnlescu, jnefectul 
judeţului Odostuaţau, precum şi un număr de 23 de senatori şi deputaţi, generali şi ofiţeri din ctmdncoea 

alte pNsoane oficiale.
Mane ofkialiâti s-au aflat, de asemenea, ambasadorii Albaniei, Austriei, Bulgariei, Gennaniei, Marii 

Bri^mii, BcIoim^ S.U.A. şi Turciei, ataşaţi militari aero şi navali acreditaţi în Rtxnănia, consuli şi rejnezen- 
^B|i ai consulatelor dm Goiis^ânta. De asemenea, au mai participat patru delegaţii formate din amirali şi crfiţeri 
de ta bordul navelor militare străine sosite în viată în portul Cons^ţa.

Du^ eeteroianiaJul bUâmpinătii persoanelor oficiale, ridicarea pavilionului şi a marelui pavoaz în acor- 
durile huwului de Slaft şi cele 21 salve de autilerie, comandantul Marinei Militare, viceamiralul Gheoi^he 
Augheteacu a rvjrmoit in memoria unui numeros puMic aflat pe faleză semnificaţia şi ţKincipalele momente de 
retewB^dm tumultuoasa istorie a Marinei Rornâne.

S-u daft drire Ordinului de ri al mirusthilui Apărării Naţionale, general-Iocotenent Niculae Spiroiu, 
preaeuft lutribuna orictaML

în memoria celor care au plătit cu viaţa asprul tribut al mării cât şi pentru ocrotirea slujitcxilor săi de 
aaâri. rm sobor de pROfi, )a Ihmie cu înalt Prea Sfinţia Sa Lucian Florea, arhiepiscopul Tomisului. a oficial 
un I^^eum, pril^ cu care au fost iUcrediniale valurilor două ancore simbolice din flori.

Du|â tieceRU )n revisâ a navelor militare aflate Iu ancoră în radă de către ministrul Apărării Naţionale, 
^nwţit «de «cotuamdaMul Marinei Militare, aflaţi la bordul unei nave reprezentative pentru eroismul şi spiritul 
«de sacrificiu wariBâresc ~ JRANDUINIICA’a' tttsoţită de două vedele torpiloare pe aripi portante, a urmat o 
imptesKinaMtl pataiK navală acompamaiă «de evoluţia aviaţiei militare, a elicopl«erel«cir de luptă, precum şi o 
şterie «de «deonouKtnalţu şportrve marinăreşti susţinute de scafondri militari, îmuători de elită şi echipajele unor 
afwftiaicafiiimiw «cu rame şi vele. La parada navală au participai, ancxvratcîn radă, nava-şcoală JMIRCEA'", escor- 
ttcmil „.COINSTAINŢA*', vSriStoarelc «de submarine 261 şi 262, puilttarelc mine 271 şi 274, dragoarele de 
fsasă 115 şii Il6, «draşi’weftc nurilimfC 24 şi 31)1, nava hkln^talfiică 112, navele «de intervenţie cu scafandri de mare 
«adăwciiiMfc JGRbGORE AINTIPA’^ şi JEMIL RACOVITĂ", pre«cum şi trei nave comerciale. Au defilat vede- 
tttte ţţuttrSieune «de radtetc şH l'fîlS, vtcdeftek: •«upiltoiare 2I)(2 şi 203, 4 nave ^riurkereşii, «âle trei secţii «fin 
Orinribnwidfe ri VtodeiK Tbnplmre pe At%« Rorlunle. «dimă rernoriJicte tip J\LEX/^ 
rNrwitcjbae.«da«a«di^^ R«egiiniiieaţul 3^ Bkoptoie Ttofla. m» Min şi iw-i lUMTam Mn 
57 MShaJl Kc^ăflwkwffwik «dWcnril -„TOXIfS". preciam şi bărci «cu ranrc-,'11'
33W vs^^n^siHt^K^iuiiKU., vriuiii. nm-nm, te>. îna-asa.
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Studenţi ai Academiei Navale „Mircea cel Bătrân”, respectiv elevi ai Şcolii Militare Maiştri de Marină, 
ostaşi marinari şi subunităţi aparţinând Infanteriei Marine, au prezentat, în încheiere, în acordurile fanfarei şi 
cadenţa pasului de defilare, onorul de arme tuturor celor devotaţi mării.

După coborârea pavilionului şi până înspre miezul nopţii, în portul turistic Tomis şi pe întreaga faleză, 
pavoazele electrice au împânzit acvatoriul cu salbe de lumini, împreună cu care jocul fascinant de artificii, 
torţe şi revărsarea muzicii au creat o imagine feerică, demnă de alaiul de epocă al slăvitului zeu Neptun.

Marea sărbătoare a marinarilor români a fost marcată prin manifestări specifice şi la Mangalia şi 
Bucureşti, unde s-au organizat parade militare şi navale, slujbe religioase, întreceri marinăreşti, expoziţii te
matice de pictură marină şi navomodele, baluri marinăreşti.

La festivităţile de la Constanţa au fost prezente, în premieră, şi echipajele crucişătorului U.S.S. „BELK- 
NAP”, aparţinând Flotei a Vl-a a S.U.A., navelor militare sovietice „AZOV” şi „BEZUKORIZNENÎI”, dis
trugătorului turcesc „KOCATEPE” şi navei de patrulare bulgare „SMELI”.207

15 august 1992. Cu ocazia Zilei Marinei Române, Comandamentul Marinei Române a fost onorat cu 
prezenţa, în calitate de invitat de onoare, de preşedintele României, domnul Ion Iliescu. La festivitate au mai 
participat ministrul Apărării Naţionale, generalul-locotenent Niculae Spiroiu, ministrul Transporturilor, Traian 
Băsescu, generali şi ofiţeri din cadrul M.Ap.N., Ministerului de Interne, poetul Grigore Vieru, primarul 
municipiului Constanţa, domnul Comeliu Neagoe, oficialităţi militare bulgare, un număr de 17 ataşaţi militari 
acreditaţi în România, senatori, parlamentari şi alte oficialităţi ale municipiului Constanţa, reprezentanţi ai 
societăţilor comerciale şi ai marinei comer
ciale române.

După festivitatea de întâmpinare a 
preşedintelui României, asistenţa a luat 
parte la ridicarea pavilionului naţional şi a 
marelui pavoaz. A fost citit Ordinul de zi al 
ministrului Apă-rării Naţionale, urmat de un 
Te-Deum oficiat de înalt Prea Sfinţia Sa 
Arhie-piscopul de Tomis Lucian Florea şi 
alte feţe bisericeşti.

Festivitatea a continuat cu defilarea 
unor nave militare şi civile la care au luat 
parte două nave purtătoare de rachete, două 
vedele purtătoare de rachete, două vedele 
torpiloare, şase vedele torpiloare pe aripi 
portante, fregata 264, dragorul maritim 29, o 
navă comercială de 2.400 tone şi două 
remorchere civile.

Asistentei i s-au mai prezentat exerciţii de apuntare a scafandrilor de luptă lansaţi cu paraşuta din eli
copter, salvarea omului cu elicopterele, plutele de salvare si scafandri de luptă special pregătiţi în acest .scop, 
lansarea unor ancore de flori în faţa tribunei oficiale, defilarea unor bărci pneumatice cu infanterişti marini 
pentru desant, evoluţii ale bărcilor cu rame si ale ambarcaţiunilor cu vele.

ţ 7 . % 1 £

207. Locotenent major Marian Moşneagu, Ziua Marinei Române, în Marina Română, Anul II, nr. 8, septembrie 1991, p. 3-4.
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Festivitatea s-a încheiat cu defilarea Gărzii de onoare şi cu un dineu oferit personalităţilor invitate de 
către comandantul Marinei Militare.

Spre seară, în portul Tomis, au fost continuate manifestările consacrate Zilei Marinei Române, activităţi 
care au culminat cu spectacolul de gală al laureaţilor Festivalului „Tridentul de aur” şi jocuri de artificii.208

15 august 1993. Conform aprobării 
ministrului Apărării Naţionale pe raportul 
nr. M-4449 din 21 iulie 1993, în porturile 
Constanţa, Mangalia, Tulcea şi Brăila au 
avut loc pe 15 august 1993 festivităţile prile
juite de sărbătorirea Zilei Marinei Române.
Sărbătoarea a fost organizată de C.M.M. în 
colaborare cu Departamentul Transpor
turilor Navale şi organele administraţiei de 
stat din porturile Constanţa, Mangalia,
Tulcea şi Brăila. La festivităţi au participat 
primul ministru al Guvernului, domnul 
Nicolae Văcăroiu, ministrul Apărării 
Naţionale, generalul-locotenent Niculae 
Spiroiu, miniştri, miniştri secretari de stat, 
parlamentari, membri ai guvernului şi ai 
administraţiei publice locale. De asemenea, 
au fost prezenţi şi reprezentanţii cele două 
nave elene aflate în vizită în portul 
Constanţa în perioada 13-16 august, distrugătorul „FORMION” (D.D.G.-220) şi fregata „LEMNOS” (F-541).

15 august 1994. Cu ocazia sărbătoririi Zilei Marinei Române am fost onoraţi de prezenţa, în calitate de 
invitaţi ai preşedintelui Senatului României, domnul Ovidiu Gherman, a primului ministru, domnul Nicolae 
Văcăroiu, a ministrului Apărării Naţionale, domnul Gheorghe Ţinea, a ministrului Transporturilor, domnul 
Aurel Novac, a numeroşi senatori şi deputaţi, generali şi ofiţeri din cadrul M.Ap.N. şi Statului Major General, 
oficialităţi din Prefectura şi Primăria Constanţa. Au mai participat comandantul Flotei a Vl-a a S.U.A. din 
Marea Mediterană, viceamiralul Joseph Prueher, precum şi ataşaţi militari acreditaţi în România.

A fost citit Ordinul de zi al ministrului Apărării Naţionale.
Festivitatea a fost deschisă de înalt Prea Sfinţia Sa Lucian Tomitanul, care împreună cu un sobor de 

preoţi a oficiat o slujbă religioasă. Au fost organizate jocuri tradiţionale marinăreşti şi distractive la c^e au 
participat un mare număr de persoane precum şi un dispozitiv de staţionare la ancoră cu nave militare şi o 
paradă navală la care au participat distrugătorul „MĂRĂŞEŞTI”, nava-şcoală „MIRCEA”, o fregată, o navă- 
bază autopropulsată, un puitor de mine, un dragor de bază şi un dragor maritim, două nave purtătoare de 
rachete, două vedete torpiloare mari, patru vedete torpiloare pe aripi portante şi nave comerciale.209

15 august 1995. în porturile 
Constanţa, Mangalia, Tulcea şi Brăila s-au 
desfăşurat festivităţile de sărbătorire a Zilei

(Marinei Române.
Desfăşurată pe faleza de lângă Statul 

Major al Marinei Militare, sărbătoarea mari
narilor a fost onorată de prezenţa unor înalţi 
oaspeţi: primul ministru, Nicolae Văcăroiu, 

^ \ ministrul Apărării Naţionale, Gheorghe
Ţinea, ministrul Transporturilor, Aurel 
Novac, senatori, deputaţi, preşedinţi de par
tide politice, oficialităţi locale, veterani, 
precum şi amiralul Don Piliing, comandan
tul Flotei a Vl-a a S.U.A. din Marea Medi
terană. un numeros public.

Festivităţile au început cu ridicarea 
pavilionului şi a marelui pavoaz la navele 
ancorate în radă, în acordurile solemne ale 

Imnului Naţional. După cuvântul de salut al primului ministru, ministrul Apărării Naţionale a dat citire 
Decretului prezidenţial prin care şelul Stalului Major al Marinei Militare, domnul viceamiral Gheorghe 
.Anshelescu a fost înaintat la «radul de amiral.

208. Registml Istoric al C.M.M.. Vol.111.1980-1995, p. 238.
209. Registrul Istohc al C.M.M., Vol.lll. 1980-1995, p. 264-265.
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Şeful Statului Major al Marinei Militare a prezentat Ordinul de zi al ministrului Apărării Naţionale, 
emis cu ocazia Zilei Marinei Române, iar un sobor de preoţi în frante cu I.P.S. Lucian Horea, arhiepiscopul 
Tomisului a oficiat un ceremonial religios în amintirea eroilor marinari. Două elicoptere militare au lansat în 
apele mării ancore de flori.

Au fost prezentate exerciţii demonstrative cu ambarcaţiuni cu vele, cu rame sau cu motor, cu scafandri 
de luptă şi paraşutişti militari, urmate de parada navelor militare şi civile prin faţa asistenţei.

Marinarii militari s-au prezentat la această sărbătoare cu rezultate deosebite în instrucţia pe mare, pe flu
viu şi în poligoane, gata să-şi îndeplinească nobila misiune de apărători ai patriei la fruntariile pe ape.

Festivităţile s-au încheiat în seara zUei cu jocuri marinăreşti, un frumos spectacol artistic în portul 
Tomis şi focuri de artificii.210

La 15 august 1996, startul manifestărilor s-a dat de pe terasa Comandamentului Marinei Militare, unde 
s-a arborat, în cadru solemn, pavilionul naţional. Apoi s-a dat citire mesajului preşedintelui României şi 
Ordinului ministrului Apărării Naţionale şi ministrului Transporturilor emis cu acest prilej. Te-Deum-ul a fost 
oficiat de I.P.S. Lucian Florea, arhiepiscopul Tomisului. Au urmat lansarea a două ancore de flori din două 
elicoptere miliţie în memoria eroilor marinari, defilarea navelor militare, comerciale şi sportive, zborul 
MIG-urilor, lansarea scafandrilor din elicoptere, aterizarea paraşutiştilor la punct fix, defilarea copiilor 
salariaţilor din flotă şi din unităţile portuare. Festivităţile au fost onorate de prezenţa preşedintelui României, 
Ion Iliescu, generalul Dumitru Cioflină, şeful Statului Major General al Armatei Române,Virgil Măgureanu, 
şeful S.R.I., Dom loan Tărăcilă, ministml de Interne, Nicolae Văcăroiu, prim ministm al Guvernului 
României, Adrian Năstase, Ion Raţiu, Gheorghe Dumitraşcu, Victor Surdu, Gheorghe Mihăieşi, primaml 
Constanţei, amiralul italian Quinto Gramelli, comandantul Academiei Navale din Livomo, aflat în vizită în 
portul Constanţa alături de echipajul navei-şcoală „AMERIGO VESPUCCI”.

Seara, în portul Tomis a avut loc partea a doua a manifestărilor. Acestea au cuprins defilarea ambar
caţiunilor alegorice, spectacol artistic susţinut de fanfara Marinei Militare, Teatml Dramatic, Teatml de balet 
„Oleg Danovski” şi Teatml de revistă „Fantasio”, Ansamblul de dansuri şi cântece populare „Brâuleţul”, 
Diana Cheregi, Liviu Manolache, Iulian Enache, Francisc Stmad, Ştefan Hmşcă, Dan Spătam, Adrian 
Daminescu şi prezentatorii Dan Cojocam şi Alina Chivulescu, aprinderea pavoazului electric la navele din 
radă, jocuri de artificii, stingerea pavoazului electric.

Vineri, 15 august 1997, pe platoul din 
faţa Comandamentului Marinei Militare şi 
în portul Tomis s-a sărbătorit Ziua Marinei 
Române. Festivitatea a fost onorată cu 
prezenţa de preşedintele României, Emil 
Constantinescu, ministrul Apărării 
Naţionale, Victor Babiuc, ministrul 
Transporturilor, Traian Băsescu, membri ai 
Parlamentului şi Guvernului României, şefi 
şi reprezentanţi ai unor partide politice, 
reprezentanţi ai admnistraţiei centrale şi 
locale, ai consulatelor din Constanţa şi 
ataşaţi militari ai unor reprezentanţe diplo
matice din România.

Contraamiralul Traian Atanasiu, şeful 
Statului Major al Marinei Militare, a dat 
citire Ordinului comun al ministrului Apărării Naţionale şi ministrului Transporturilor. După oficierea Te-

Deum-ului de către un sobor de preoţi în frunte cu 
I.P.S. Lucian Tomitanul, a urmat parada navelor mi
litare şi civile, lansarea din elicoptere a ancorelor de 
flori, salutul Aviaţiei maritime a S.U.A. prin prezenţa 
unor nave, a unui elicopter şi a avionului de patrulare 
„Orion”, demonstraţiile sportive, lansarea scafan
drilor din elicopter şi defilarea Gărzii de onoare.’"

La activităţile desfăşurate cu această ocazie, 
alături de marinarii români (care au participat cu 21 
nave ale Marinei Militare şi 8 nave ale diferitelor 
firme civile) au fost prezenţi şi marinarii americani 
care au participat la parada navală cu nava U.S.S. 
„CYCLONE”, la lansarea de ancore de flori cu un

210. Registrul Istoric al C.M.M. Voi. III. 1980-1995, p. 283.
211. Cuget Liber, Anul VIII, nr. 2149, sâmbătă, 16 august-duminică, 17 august 1997, p. 1-2.
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elicopter SEA HAWK şi cu un pluton de infanterie marină de pe nava de desant U.S.S. „PONCE” în Garda 
de onoare.

Festivităţile au continuat cu tradiţionalele jocuri marinăreşti şi cu numeroase activităţi cultural- 
sportive.212

Sâmbătă, 15 august 1998, pe platoul din faţa Comandamentului 
Marinei Militare, marinarii i-au avut ca oaspeţi de onoare la ziua lor 
pe Victor Babiuc, ministrul Apărării Naţionale, Radu Vasile, primul- 
ministru al Guvernului, Dorin Marian, consilier prezidenţial, generalul 
Constantin Degeratu, şeful Statului Major General al Armatei, Traian 
Băsescu, ministrul Transporturilor, Marian Pârjol, prefectul judeţului, 
Gabriel lordache, vicepreşedinte al Consiliului Judeţean, Gheorghe 
Mihăieşi, primarul Constanţei, senatori, deputaţi.

După ridicarea pavilionului, a marelui pavoaz şi intonarea 
Imnului de Stat, contraamiralul Traian Atanasiu a dat citire mesajului 
oficial şi Ordinului de zi al ministrului Apărării Naţionale şi al mi
nistrului Transporturilor.

Oficierea Te-Deum-ului, lansarea ancorelor de flori din eli
copter, defilarea navelor militare şi civile, lansarea scafandrilor de 
luptă şi defilarea Gărzii de onoare au completat prima parte a progra
mului Zilei Marinei.

Pentru această zi festivă, primăria municipiului Mangalia a 
imaginat o sărbătoare a marinarilor de pretutindeni, dar şi a oraşului în 
sine - Zilele Mării - Zilele Municipiului. Astfel, surprizele zilei de 15 
august au constat din programul realizat de Marina Militară 

(09.00-13.00), sosirea zeului mării, jocuri marinăreşti, parada ambarcaţiunilor, defilarea unităţilor militare 
(10.15-11.00), carnaval - parada circului „Zavatta”, care alegorice, parada fanfarei militare, demonstraţii 
hipice, program sud-american (15.00-15.30), program artistic special (15.30-20.00), dineu oficial, carnavalul 
bărcilor şi focuri de artificii (20.00-21.30), retragerea cu torţe (22.00) şi program artistic (22.15-01.OO).213

Spre deosebire de ediţiile postdecembriste precedente, la 15 august 1999 festivităţile ocazionate de Ziua 
Marinei şi a Lucrătorului Portuar s-au desfăşurat la Constanţa la Cuibul Reginei şi în zona farului „Carol I”. 
Iniţiativa organizatorilor- Statul Major al Marinei Militare, Căpitănia Portului Constanţa, C.N.M. NAVROM, 
ROMLINE, PETROMIN, Asociaţia Companiilor de Navigaţie din România, Administraţia Porturilor 
Maritime Constanţa, Administraţia Canalelor Navigabile, Liga Navală Română şi Marine Training Centre- a 
atras un public extrem de numeros, fascinat deopotrivă de ineditul ceremonialului militar şi al întrecerilor ma
rinăreşti, cât şi de ocazia de a vizita danele şi navele portului tomitan.

Alături de distrugătorul „MĂRĂ- 
ŞEŞTI”, nava logistică „CONSTANŢA”, 
fregata „AMIRAL PETRE BĂRBU- 
NEANU” şi submarinul „DELFINUL” care 
au flancat tribuna oficială, respectiv nava de 
prospecţiuni la mare adâncime „GRIGORE 
ANTIPA”, remorcherul maritim „GROZA- 
VU”, puitorul de mine „AMIRAL MUR- 
GESCU”, fregata „VICEAMIRAL VASILE 
SCODREA” şi dragorul maritim „LT.
REMUS LEPRI”, aflate în dispozitiv în ba
zinul portuar, în cadrul exerciliilor demons
trative au evoluat vedetele torpiloare pe aripi 
portante 320 şi 324, vedeta purtătoare de rachete „ERETELE” şi nava purtătoare de rachete „ZBORUL” din 
compunerea Flotei Maritime. Flotila de Dunăre a fost reprezentată de monitorul „MIHAIL KOGĂL- 
NICEANU” şi vedeta blindată „OPANEZ”.

Aviaţia - două MIG-uri 29 şi două elicoptere, navele de luptă, scafandrii şi infanteriştii marini au si
mulat rcaspingerea unui atac aerian şi dejucarea unei tentative de debarcare a trupelor de desant.

Oaspeţi de onoare la sărbătoarea creştină a marinarilor români au fost în acest an membrii echipajultti 
avi/oului irancez ..COMMANDAN P BIROT”, comandat de comandorul Denis Heimferte.

La ora I().()() a sosit zeul mărilor, la bordul vedetei torpiloare pe aripi portante 324 care a cuvântat: Eu/ 
Neptun, fiul lui Cronos şi al zeiţei Rhea, care prin graţia marelui Zeus, stăpânesc cu acest trident toate

212. Registrul Istoric al Statului Major al Forţelor Navale. 1996-2002, p. 44.
213. Litoral, Anul XXVIII, nr. 2283, sâmbătă, 15 august-duminică, 16 august 1998, p. 1.

www.ziuaconstanta.ro



Ziua Marinei la Români 133

apele şi abisurile pământului, am părăsit palatele de mărgean din străfunduri şi am străbătut stihiile 
albastre ale mărilor pentru a veni, ca în fiecare an, în eternul Tomis, la sărbătoarea marinarilor români. 
Am oprit vânturile şi am netezit valurile pentru ca această sărbătoare să se bucure de grafia tuturor zeilor 
şi zeifelor din Olimp.

Declar deschise festivităţile prilejuite de Ziua Marinei Române.
împreună cu nava de cercetare oceanografică „STEAUA DE MARE”, pilotina „ATLAS 1”, 

remorcherele „ZIMBRU 4” şi „GALAŢI 2” şi nava „ANGHEL SALIGNY”, a defilat în premieră şi vedeta de 
patrulare 35 a Gărzii de Coastă, noua componentă a Poliţiei Române de 
Frontieră.

Echipajele au fost trecute în revistă şi felicitate de viceamiralul Traian 
Atanasiu, şeful Statului Major al Marinei Militare, aflat la bordul şalupei de 
comandament „RÂNDUNICA”.

în tribuna oficială s-au aflat Victor Babiuc, ministrul Apărării 
Naţionale, general de divizie Constantin Degeratu, şeful Statului Major 
General al Armatei Române, Aleodor Frâncu, ministru secretar de stat la 
Ministerul Transporturilor, Dorin Marian, 
consilier prezidenţial şi Gheorghe Ţinea, 
ex-ministru al Apărării Naţionale.

După parada navală şi aviatică, deru
lată pe fundalul simulării unui atac aerian 
asupra navelor, au urmat demonstraţii ale 
diferitelor tipuri de ambarcaţiuni, arte 
marţiale, concurs de bărci cu rame, gimnas
tică, exerciţii demonstrative cu scafandri de 
luptă lansaţi din elicopter şi de pe vedete, 
parada ambarcaţiunilor cu vele, botezul ma
rinăresc şi vizitarea expoziţiei de nave şi 
tehnică navală.21"

Spectacolul din portul Tomis a avut 
drept cap de afiş concertul DIALOG, princi
palul sponsor al manifestărilor.

Televiziunea naţională a dedicat ediţia de sâmbătă, 14 august 1999, a emisiunii de divertisment „Arca 
Marinei”, realizată de Marina Almăşan pe terasa Statului Major al Marinei Militare, acestei grandioase serbări 
estivale.215

Marţi, 15 august 2000, la Constanţa s-a serbat Ziua Marinei după ritualul obişnuit, în prezenţa domnului 
Sorin Frunzăverde, ministrul Apărării Naţionale, a generalului Mircea Chelaru, şeful Statului Major General al 
Armatei, precum şi a numeroşi invitaţi.

Imnul de Stat a fost cântat de soprana Stela Sârbu.
După citirea Ordinului de zi, viceamiralul Traian Atanasiu a trecut în revistă şi felicitat echipajele. 

Prezenţa zeului Neptun a sporit, ca de obicei, farmecul acestei serbări. Momentul spectaculos al simulării şi 
respingerii de către nave a atacului aerian, exerciţiul de lansare a unei torpile, incursiunile scafandrilor de luptă 
precum şi botezul marinăresc au făcut parte din „arsenalul” artistic al organizatorilor. Festivităţile au fost 
regizate şi coordonate de şeful Serviciului Doctrină şi Instrucţie din cadrul S.M.F.N., comandorul Fănică 
Negrea.216

Seara au fost organizate spectacole susţinute de fanfara Marinei Militare, Ansamblul „Doina” al 
Armatei şi formaţia „Tinemar” a Cercului Militar Mangalia.217

Manifestările organizate miercuri, 15 august 2001, de Ziua Marinei au constat din depunerea unor 
coroane de flori la „Crucea Marinarilor” şi statuia lui Anghel Saligny, defilarea navelor militare, civile şi a 
ambarcaţiunilor sportive, prezentarea unor exerciţii demonstrative216, concursuri şi jocuri marinăreşti, iar seara, 
foc de artificii.

La festivităţile din portul Constanţa au fost prezenţi domnii loan Mircea Paşcu, ministrul Apărării 
Naţionale, Miron Mitrea, minisţrul Transporturilor, numeroase alte oficialităţi, şi, ca de obicei, mii de admiratori.

lată derularea cronologică a evenimentelor;

214. Cuget Liber, Anul IX, nr. 2759, luni, 16 august 1999, p.1,10.
215. Locotenent-comandor Marian Moşneagu, De Sfânta Maria, Flota Română în sărbătoare la Ziua Marinei şi a Lucrătorului Portuar, în 
Marea Noastră, serie nouă. Anul IX, nr. 32, iulie-septembrie 1999, p. 20-21.
216. Registrul Istoric al Statului Major a! Forţelor Navale, p. 137.
217. Cuget Liber, Anul XII, nr. 3069, miercuri, 16 august 2000, p. 1,16.
218. Registrul Istoric al Statului Major al Forţelor Navale, p. 171.
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09.50. întâmpinarea persoanei oficiale.
(cdt. gardă - raport)
Stimafi invitaţi, onorat public,
La 15 august 1902, de Ziua Sfintei Marii, ocrotitoarea tuturor marinarilor, pentru prima oară în 

România a fost instituită Ziua Marinei Române, la care astăzi, după aproape un secol de tradiţie, avem 
onoarea de a vă avea ca invitaţi.

Sărbătoare dragă inimilor celor care şi-au făcut din marinărie o profesiune de credinţă, ca şi celor 
care îndrăgesc Marea şi navigaţia. Ziua Marinei Române este, prin tradiţie, ziua în care poporul român îşi 
onorează fiii marinari, pe cei care-l reprezintă navigând sub pavilionul tricolor, pe mările şi oceanele lumii.

Tuturor celor prezenţi, în numele marinarilor români vă adresăm călduroasa urare: Bine aţi venit 
la Ziua Marinei Române /

Avem deosebita plăcere să vă anunţăm că suntem onoraţi de prezenţa în tribuna oficială a unor 
personalităţi ale vieţii politico-sociale, economice, culturale şi militare din România.

[...] De asemenea, se află în tribuna oficială, membri ai Parlamentului României, ataşaţi militari 
acreditaţi la Bucureşti, şefi şi reprezentanţi ai partidelor politice, ai Administraţiei locale, ai Consulatelor 
din Constanţa. Aduc onorul lor tuturor marinarilor noştri, prin prezenţă şi nobilă cinstire, reprezentanţii 
Asociaţiei Naţionale a Veteranilor de Război, ai Uniunii Naţionale a Cadrelor Militare în Rezervă şi 
Retragere, ai Ligii Navale Române şi Ligii Maiştrilor Militari de Marină.

09.55.Vom asista la un moment tradiţional în marină: Ceremonialul ridicării pavilionului şi a mare
lui pavoaz.

Executivul la jumătate !
Gardă la pavilion, geac şi marele pavoaz !
(siflee, sosirea gărzii)

Pavilionul arborat la catargul navelor reprezintă drapelul statului căruia îi aparţine nava respectivă.
Pentru marinari, pavilionul ridicat la catarg - Drapelul ţării, are o semnificaţie mult mai profundă. 

El este mai mult decât un simbol, el realizează acea legătură intimă, indestructibilă a fiinţei sale cu ţara 
de origine, cu pământul pe care s-a născut, simţământ pe care-l au doar cei ce-şi duc o bună parte din 
viaţă pe ape, departe de locurile natale.

Tricolorul românesc a fost arborat în mod oficial, pentru prima dată, în anul 1834 de nava 
"MĂRITĂ", comandată de căpitanul han Cristescu, aceasta fiind prima navă românească cu pavilion tri
color la catarg.

Pentru navele militare, pavilionul navei reprezintă drapelul de stat al României, drapelul de luptă 
şi este simbolul onoarei, vitejiei şi gloriei militare. Pavilionul reaminteşte fiecărui militar datoria sfântă de 
a servi cu credinţă patria, de a apăra chiar cu preţul vieţii independenţa, integritatea şi unitatea naţio
nală q> României.

In aceste momente, marinarii, aliniaţi la bordul navelor, se pregătesc pentru a da onorul pavi-lionu- 
lui, care se înalţă ca o speranţă, purtând cu el un legământ venit din istorie.

09.59 - Atenţiune ! (siflee, atenţiune!)
Echipaje, la pavilion, geac şi marele pavoaz, drepţi I

10.00 - Este oral Gardă, pentru onor la pavilion, geac şi marele pavoaz, prezentaţi arm'!
Pavilionul, geacul şi marele pavoaz, sus I

(Siflee, clopot (15 secunde). Imnul de Stat, salve de tun)
Gardă, pe umăr arm' I
Gardă, pe loc repaus I
Toate unităţile din compunerea Forţelor Navale au acţionat pentru perfecţionarea nivelului de 

pregătire astfel încât să fie în măsură ca, independent sau întrunit cu celelalte categorii de forţe, să des
făşoare acţiuni militare pe mare, de-a lungul litoralului, în deltă şi pe fluviul Dunărea, pentru 
descoperirea, interzicerea şi nimicirea adversarului potenţial pătruns pe teritoriul naţional din direcţia 
mării şi fluviului, de pe uscat sau pe calea aerului. Pentru realizarea acestor obiective s-au făcut eforturi 
ca, în condiţiile unor mijloace financiare cu mult sub necesar, să se desfăşoare majoritatea activităţilor 
cuprinse în planuri, să se asigure realizarea şi menţinerea în stare de operativitate a unui număr mare 
de nave care să răspundă nevoilor operaţionale ale marilor unităţi şi unităţilor, accent punându-se pe 
navele şi unităţile din cadrul Forţelor de Supraveghere şi Avertizare Timpurie, Forţele de Acţiune în 
Situaţii de Criză şi cele nominalizate pentru acţiuni în cadrul Parteneriatului pentru Pace.

In planul relaţiilor externe. Forţele Navale Române sunt implicate în derularea unui proiect deosebit 
de important în ceea ce priveşte cooperarea zonală. Este vorba de Grupul de Cooperare Navală din 
Marea Neagră, BLACKSEAFOR, o iniţiativă regională înscrisă în eforturile ţărilor riverane de a întări 
încrederea, prietenia şi buna înţelegere între statele semnatare, de a dezvolta cooperarea şi interope- 
rabilitatea între forţele lor navale. Anul acesta Forţele Navale Române vor participa la prima activare a 
acestui grup naval cu o corvetă.
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10.03. Gardă, drepţi!
Cu prilejul Zilei Marinei Române, şeful Statului Major al Forţelor Navale, domnul viceamiral dr. 

Traian Atanasiu dă citire Ordinului comun al ministrului Apărării Naţionale şi ministrului Lucrărilor 
Publice, Transporturilor şi Locuinţei.

Domnuf general-maior Viorel Bârloiu va prezenta mesajul preşedintelui României pentru Ziua 
Marinei Române.

(se comandă retragerea gărzii)
10.08. Programul manifestărilor continuă cu tradiţionala trecere în revistă şi salutul echipajelor de 

către şeful Statului Major al Forţelor Navale.
(muzică de fanfară)
Şeful Statului Major al Forţelor Navale se ambarcă pe şalupa de comandament „LUCEAFĂRUL".
Fregata ,.MArAŞEŞTI", aflată în partea dreaptă a dispozitivului, nava-amiral a Forţelor Navale, a 

fost construită la Şantierul Naval Mangalia şi este înzestrată cu un armament complex - rachete, torpile, 
tunuri de diferite calibre, fiind în măsură să ducă lupta pe mare, cu succes, împotriva inamicului aerian, 
naval şi submarin. Ea este comandată de un ofiţer cu multă experienţă la comandă, comandorul Dumitru 
Preda, ofiţer care şi-a petrecut întreaga carieră la bordul navelor militare, din care peste 20 de ani pe 
puntea de comandă.

In acest moment, şeful Statului Major al Forţelor Navale salută cele două nave reprezentând Flotila 
Fluvială: monitorul 46 „I.C. BRÂTIANU" şi vedeta blindată 178 „SMÂRDAN".

Acum este salutat echipajul navei de prospecţiuni la mare adâncime purtând numele savantului 
român „EMIL RACOVIŢĂ", navă care se află în dotarea Centrului de Scafandri. A participat la 
numeroase aplicaţii internaţionale, scafandrii români cooperând şi acţionând cu succes în atingerea 
obiectivelor acestora, alături de colegii de profesie din flotele NATO sau partenere.

Acum primesc salutul şefului Statului Major al Forţelor Navale puitorul de mine cu numărul de bor
daj 274 şi dragorul maritim 30. Puitorul de mine este destinat să lanseze baraje de mine marine în 
apropierea litoralului şi în larq, baraje de mine care se constituie într-un adevărat scut pentru apărarea 
coastelor maritime şi a porturilor împotriva navelor şi submarinelor inamicului, iar dragorul maritim exe
cută operaţiuni specifice de dragaj cu mijloace automatizate, simultan cu alte nave sau independent.

Corveta 260, comandată de căpitan-comandorul Alexandru Naghel execută misiuni de căutare şi 
neutralizare a submarinelor inamice, apărarea navelor de luptă şi a convoaielor proprii, în staţionare 
sau în marş.

Remorcherul maritim salvator „GROZAVUL" este una dintre cele mai puternice nave de acest tip 
de la mare şi fluviu. A intrat în înzestrarea Forţelor Navale în iunie 1993, fiind proiectată de ICEPRO- 
NAV Galaţi şi construită de Şantierul Naval Olteniţa. Ea participă cu succes la salvarea şi stingerea 
incendiilor de pe nave aflate în pericol de scufundare, putând ambarca şi asigura asistenţă medicală 
pentru un număr de 42 de persoane. Nava este comandată de căpitan-comandorul Ionel Cumpănaşu şi 
a executat numeroase misiuni de remorcaj, stingere 
incendii, scoaterea apei din navele avariate, spar
gerea ghieţii pe Dunăre, transporturi umanitare.

Urmează nava-şcoală 281 „CONSTANŢA", 
care s-a întors de curând dintr-o adevărată călătorie 
spirituală în Mediterana. Este vorba de proiectul 
„ODISEEA 2001", ocazie cu care nava românească 
a fost o adevărată arcă a spiritualităţii româneşti.

Şeful Statului Major al Forţelor Navale trece în 
revistă submarinul „DELFINUL", la comanda căruia 
se află comandorul Dumitru Pleşca. Continuator al 
tradiţiilor vechilor submarine româneşti, actualul 
submarin a îndeplinit misiuni specifice, care nu pot fi 
executate de alte tipuri de nave, parcurgând peste |
25.000 mile marine, din care mai mult de jumătate 
în imersiune, atât ziua cât şi noaptea, în condiţii 
hidrometeorologice foarte grele, actualul submarin 
poate fi considerat o adevărată şcoală, la bordul lui 
desfăşurându-şi pregătirea noile generaţii de sub- 
marinişti, capabili să continue tradiţiile glorioase.

10.20. lată, la marea sărbătoare a marina
rilor români, soseşte însuşi Neptun, zeul apelor, cu 
barba-i albă şi lungă fluturând în vânt, înveşmântat k 
în hlamidă, cu tridentul şi coroana aurită. Pentru că \
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balena pe care venea de obicei a îmbătrânit, a apelat la Forţele 
Navale şi este adus de vedeta torpiloare 320.

(petarde, efecte sonore)
Neptun în mitologia greacă se numea Poseidon şi era 

zeul mărilor şi oceanului, fiul lui Cronos şi al zeiţei Rhea, având 
ca fraţi pe Zeus şi Hades cu care şi-a împărţit Universul.

întrucât orice activitate legată de mare este sub protecţia 
sa, el este şi ocrotitorul navigaţiei şi navigatorilor. El poate opri 
sau declanşa furtunile.

Este însoţit de regina mării Amphitrite, este tatăl lui Triton 
şi patronul nimfelor din izvoare şi fântâni. După cum observaţi, 
nimfele îl însoţesc aici, la sărbătoarea marinarilor români, unde 
el îşi ocupă acum, tronul şi locul de onoare ce i s-au rezervat.

- cuvântul lui Neptun-
10.24. Spiritul ae dăruire şi sacrificiu i-a animat pe mari

nari şi atunci când ţara le-a cerut să-i apere independenţa şi 
suveranitatea şi, nu rareori, undele albastre ale mării şi Dunării 
au fost înroşite de sângele lor.

In memoria tuturor oamenilor mării care au crezut în 
chemarea lor, în destinul lor, în memoria tuturor celor căzuţi la 
datorie de-a lungul zbuciumatei noastre existenţe, înalt Prea 
Sfinţia Sa Teodosie, arhiepiscopul Tomisului, însoţit de un sobor 
de preoţi, va oficia un Te-Deum.

ceremonialul religios.Pentru 
descoperiţi!

10.25. - Te-Deum.
Acoperiţi!

10.35. Veţi urmări un emoţionant 
moment, în care memoria celor căzuţi la 
datorie este încununată de ritualul ma
rinăresc al lansării ancorelor de flori în 
valurile mării. Ancorele de flori sunt 
omagiul pentru eroii, cunoscuţi sau 
necunoscuţi, care nu au alt mormânt 
decât marea. Aşezăm, astfel, câte o 
floare pe nevăzutele morminte ale celor 
care, prin jertfa lor, ne-au dat statornicie 
şi existenţă milenară pe aceste meleaguri.

Recunoştinţă veşnică eroilor neamului!
Jertfa lor nu a fost şi nu va fi niciodată zadarnică !
Cele două vedete torpiloare pe aripi, 53 şi 54, care lansează ancorele de flori vor fi însoţite de 

două elicoptere tip IAR 316 B. Acestea sunt destinate să acţioneze deasupra mării, independent sau în 
cooperare cu navele militare, pentru a executa observare şi supraveghere navală, căutarea şi atacul sub
marinelor inamicului. Execută, de asemenea, misiuni de salvare pe mare.

Memoria eroilor marinari este cinstită şi de către aceşti frumoşi copii care, cu puritate şi 
recunoştinţă aduc omagiul lor prin florile pe care le aruncă în apa mării.

10.40. Stimaţi oaspeţi ai Marinei Române, urmăriţi, în continuare, tradiţionala paradă navală. Veţi 
urmări o simulare, la scară redusă, a unei acţiuni de luptă în care sunt implicate marina şi aviaţia. Două 
avioane MIG-29 vor simula mai multe atacuri, prin procedeul atac la catarg.

Primele nave care intră în foc sunt vedetele torpiloare pe aripi portante 320 şi 324. Ele fac parte 
din clasa navelor de lovire ale Forţelor Navale, având ca armament principal torpila. Au o viteză ma
ximă de 52 noduri, astfel încât dispun de mari posibilităţi de realizare a surprinderii.

lată, acum, dragi oaspeţi ai Marinei Române, elegantă, suplă şi cu o linie modernă îşi face apariţia 
nava purtătoare de rachete "ZBORUL", având pe puntea de comandă pe căpitan-comandorul Viorel 
Stanciy.

împreună cu alte 2 nave de acelaşi tip formează cea mai puternică unitate din punct de vedere al 
forţei de lovire.

Navele pot lansa, numai în câteva minute, o salvă de 4 rachete capabile să scufunde cele mai mari 
nave militare şi de transport de la o distanţă de peste 80 km.
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Şi în cazul acestor nave, pregătirea comandanţilor şi echipajelor a demonstrat că Forţele Navale 
Române reprezintă un partener serios şi credibil, făcându-se astfel un important „pas înainte" în ceea ce 
priveşte colaborarea şi interoperabilitatea cu flote aparţinând Alianţei Nord-Atlantice.

In acest moment, în faţa dumneavoastră îşi face apariţia vedeta purtătoare de rachete „ERETELE", 
comandată de căpitan-comandorul Dorel Truşcă. Unitatea din care face parte nava a executat peste 80 
de aplicaţii şi 30 de lansări reale de rachete, toate fiind finalizate cu cafificative maxime.

Dispunând de o mare putere de foc, rază de acţiune şi capacitate de manevră, caracteristici tac
tice date de armamentul principal de la bord - racheta şi viteza de peste 38 de noduri - altfel spus, peste 
70 km/h, această navă este în măsură să neutralizeze în lupta pe mare, independent sau în cooperare 
cu vedetele torpiloare, nave cu mult mai mari, din clasa distrugătoarelor sau crucişătoarelor.

Vedeta torpiloare 209, comandată de căpitanul Vasile Fiodor, poate acţiona împotriva grupărilor 
de nave de suprafaţă, detaşamentelor de desant, convoaielor şi navelor de transport izolate ale ina-micu- 
lui. Proiectate de ICEPRONAV Galaţi, navele au hst construite la Şantierul Naval Mangalia, ele dez
voltând o viteză de peste 34 de noduri, adică aproximativ 60 km/h.

Stimaţi invitaţi, veţi fi martorii unui moment special. Vedeta torpiloare 209 va executa o lansare 
reală a unei torpile. Se dau ultimele comenzi...

Avioanele de vânătoare MIG-29 sunt avioane ultraperformante capabile să acţioneze în toate 
condiţiile atmosferice, ziua şi noaptea, atât asupra obiectivelor aeriene, la înălţimi de peste 30.000 m, 
cât şi asupra obiectivelor navale şi terestre. Pentru cunoscătorii tehnicii de aviaţie, pentru cei ce planifică 
şi conduc acţiuni aeriene, acest avion nu are limite atunci când este vorba de posibilităţi de manevră sau 
combaterea ţintelor aeriene inamice.

în dispozitiv îşi face apariţia vedeta 
blindată fluvială 178 „SMÂRDAN", 
comandată de căpitanul Laurenţiu 
Chirilov. Nava este din generaţia a treia şi 
a intrat în dotarea Forţelor Navale în anul 
1980. Autonomia de navigaţie este de 
1200 km sau 3 zile, este armată cu un tun 
de 100 mm, două instalaţii aruncătoare 
proiectile reactive şi două mitraliere binate 
calibrul 14,5 mm.

Şi acum, veţi urmări un moment spe
cial pentru parada navală. Tragerea cu 
tunul de 100 mm de la bordul vedetei blindate şi monitorului.

Trece prin faţa dumneavoastră monitorul fluvial 46 „I.C. BRATIANU", navă care reprezintă Flotila 
Fluvială „Mihail Kogălniceanu". Echipajul va executa un exerciţiu de respingere a unui atac aerian.

în acest moment trece prin faţa dumneavoastră vedeta maritimă 35 comandată de căpitan-coman
dorul Brăgaru Emil, care reprezintă navele Poliţiei de Frontieră Române la această mare sărbătoare. 
Continuatoarea unor vechi tradiţii de străjuire a fruntariilor albastre, componenta maritimă a Poliţiei de 
Frontieră acţionează zi şi noapte cu profesionalism şi simţ de răspundere pentru:

- asigurarea respectării drepturilor statului român în marea teritoriafă, zona contiguă şi zona eco
nomică exclusivă;

- prevenirea şi combaterea contrabandei, pirateriei şi acţiunilor teroriste ;
- salvarea echipajelor şi navelor aflate în pericol;
- respectarea normelor privind ordinea şi siguranţa navigaţiei;
- asigurarea protecţiei şi apărării unor obiective de importanţă deosebită.
întreaga activitate desfăşurată de navele Poliţiei de Frontieră constituie serviciul public şi se des

făşoară în interesul persoanei, al comunităţii şi în sprijinul instituţiilor statului, exclusiv pe baza şi în exe
cutarea legii.

Omagiindu-i pe marinari, sărbătorim şi Inspectoratul Poliţiei de Frontieră.
Defilarea navelor civile
Stimaţi oaspeţi ai Marinei Române,
In faţa dumneavoastră îşi fac apariţia nave aparţinând flotei civile, flotă care are un rol foarte 

important în asigurarea schimburilor comerciale ale României cu toate statele lumii.
Inspectoratul Navigaţiei Civile este reprezentat de pilotina „PATROL 1". Este o instituţie cu o tradiţie 

de peste 140 de ani, activitatea sa fiind strâns legată de activitatea de navigaţie şi de construcţiile de 
nave din România. Este autoritatea maritimă şi fluvială în domeniul navigaţiei.

Nava „ANGHEL SALIGNY" aparţine Administraţiei Porturilor Maritime Constanţa.
Compania AGIGEA PILOT, reprezentată de pilotina maritimă „VIKING", în decursul celor 8 ani de 

existenţă a efectuat cu personal propriu de specialitate aproximativ 10.000 de manevre, aducându-şi
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eontribufia la bunul mers al activitâfii portului maritim Constanţa. S.C. Agigea Pilot SRL Constanţa, înfi- 
inţatâ în anul 1993, are ca obiect c/e activitate pilotarea navelor maritime la intrarea şi ieşirea din por
tul Constanţa, precum şi manevrarea navelor de la o dană la alta în cadrul portului.

Remorcherul „ZIMBRUL 4" aparţine Companiei de Remorcare Maritimă COREMAR Constanţa. 
Societatea asigură asistenţa la toate solicitările navelor care operează în porturile Constanţa, Mangalia 
şi Midia, asigurând servicii 24 de ore din 24.

Societatea de scafandri profesionişti este prezentă la sărbătoarea marinarilor cu nava „TETHIS".
PETROMAR Constanţa, societate care integrează activitatea de foraj cu activitatea de producţie, 

deţine 7 platforme de foraj active. Este reprezentată de nava „PHOENIX" (LICORN).
Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare Marină „Grigore Antipa" este reprezentat de nava de 

cercetări oceanografice „STEAUA DE MARE". Este în prezent singura navă civilă de cercetări marine 
activă din structura flotei maritime naţionale.

Remorcherul „POSEIDON" apaiţine societăţii comerciale SERVICII Şl CONSTRUCŢII MARITIME, 
singura firmă din ţară care deţine o platformă pentru derocări subacvatice.

Societatea comercială ONACvA este reprezentată de navele „CORAL 2", „MAREA" şi şalupa
8018.

Societatea ONACVA are nave şi dotare tehnică în specificul intervenţiilor şi lucrărilor cu scafan
dri. în această lună serbează 1J ani de activitate.

Trec acum prin faţa dumneavoastră şalupe care aparţin serviciului SALVAMAR, organizat de 
Primăria municipiului Constanţa. Are în dotare bărci gonflabile de intervenţie rapidă cu motoare de 40 
CP. Serviciul a avut peste 90 de intervenţii cu salvare de vieţi omeneşti. Bărcile sunt conduse de Călin 
Dumitru şi Cristian Şerbănescu, iar la comanda serviciului SALVAMAR se află domnul Bleau Liviu Dan.

S.C. MARINE TEHtXXOGY S.R.L. prezintă 2 ambarcaţiuni uşoare:
' MTH 201. prima ambarcaţiune semirigidă de fabricaţie românească. Este o barcă de căutare şi 

salvare cu posibilităţi de operare pe mare până la gradul 6. Este dotată cu radiotelefon, mijloace de sal
vare şi GrS. Este propulsată de un motor MERCURY de 40 CP. Este condusă de domnul Dan Popescu, 
corectorul firmei şi totodată proiectantul bărcii;

' MT ^ATlANTtS 730", este o barcă de intervenţie cu echipaj de până la 8 persoane, viteză de 
până h SSlrm/h, fiind propulsată de un motor principal MERCURY OPTIMAX de 225 CP.

Urmează, dragi oasp^ ai Zilei Marinei Române, demonstraţiile de ambarcaţiuni.
Vor evolua prin faţa dumneavoastră subunităţi de desant pe bărci pneumatice din Batalionul 

hfanierie Marină, din organica Statului Major al Forţelor Navale. Batalionul de Infanterie Marină este o 
structură cu specific unic Ih armata română. A fost înfiinţat în anul 1971, dar structuri cu rol asemănă
tor au fost îminţate Ihcâ din 1940 pe lângă Batalionul de Geniu Marină şi Divizionul de Artilerie de 
Cooslâs

w» concordanţă cu importanţa militară şi geopolitică a regiunii Deltei Dunării şi litoralului Mării 
Negre, BIM, împreună cu unităţi ale Forţelor Navale, are ca oo/echV principal apărarea complexului 
lagunar şi al Deltei LXirrării.

Unitate de elHă a Forţelor t'4avale, BIM îşi dovedeşte valoarea şi profesionalismul prin rezultatele 
bune şi (aorte bune obţinute în procesul pregătirii pentru luptă.

CMjpă anul 1990 a participat la numeroase exerciţii, aplicaţii şi activităţi în comun cu subunităţi 
apaetmănd ţărilor membre NATO şi Parteneriatului pentru Pace.

Urmează concursul demonstrativ cu ambarcaţiuni sportive, caiac-canoe.
Evoiuează pnn fata dumneavoastră membri ai CSCA STEAUA Bucureşti, secţia caiac-canoe, 

preşeebttele de onoare cu secţiei fiind domnul contraamiral Comeliu Rudencu.
In (aia tribunei oftdale evoluează un gn^ de copii de la echipa de gimnastică a C.S. FARUL, 

aregălălă de antrenorul emerit Matei Stânei. Gimnast&e sunt campioane naţionale en titre, în con- 
mmlkurea directă cu centrele de gimnastică din Deva şi Oneşti. Echipa de gimnastică are următoarea 
csmpartieinillă: Cătălina Ponor - muhiNo campioană la juniori, componentă alotului de junioare; Roxana 
Mageam - cmrpkxmă naţională la sărituri categoria l-a ; Teodora Nasta - campioană a echipei 
imathfomaJIe de jjmiori; Georgiana Gîco si Elena lonescu. Campioane naţionale cu echipa, aceste talentate 
fefc siumit viUloarelle speranţe pentru Olimpiada ATENA 2004.

Ikmarili o serie de exerciţii executate de către scafandrii de luptă.
11..25. Parada ambarcaţiunilor cu vele

— ,, proprietar sî căpitan Mat& Stânei 
proprietar sî căpitan dr. Anula Gheorghe 
NW", proprietar sî căpitan Trandahr Cătălin 
J", proprietar sî căpitan Gheorghe Roşu 

proprietar sî cqpîtan Timofei Valerie
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„SEGA" proprietar şi căpitan Bebe Sar^a
„ZEFIR", proprietar şi căpitan Florică 
„ALEGRU", proprie

'elcu

'M ^

proprietar şi căpitan Pătraşcu Mihai 
„MARIA M", proprietate privată construit în 1993 
„TEODORA", proprietar Plastiprod Cristi Costea 
„TFIALASA", proprietar şi căpitan Nicolae Culică 
„AMOK", proprietar Simionescu Constantin 
„FULNAR", proprietar şi căpitan Enopian Eduard 
„12 SN VIS", proprietar şi căpitan Zeicescu Victor.
11.30. Este momentul botezului 

marinăresc, moment conform tradifiei 
marinăreşti de sute de ani aplicat celor 
care pentru prima dată pornesc pe mările 
şi oceanele lumii. Zeul Neptun face 
botezul după un ritual când serios, când 
glumeţ spre deliciul veteranilor mării şi 
spre neuitarea celor care trebuie să 
suporte cu stoicism acest obicei.

(cuvântul zeului Neptun)
In acelaşi timp într-un gest de mare 

sensibilitate, copiii oferă flori 
personalităţilor din tribuna oficială.

După ce comandantul subunităţii de 
studenţi a urcat pe punte, cerând permisi
unea pentru botez preamăritului zeu, acesta bărbiereşte pe unul din studenţi cu săpunadă şi bidinea, cu 
sabia de lemn sau iataganul, după ce a fost aşezat pe un scaun pe care se află vaselină. Pentru 
săvârşirea botezului, Neptun îi dă să bea dintr-un clondir apă de mare şi să mănânce o plăcintă cu căiţi 
sau lavete în loc de brânză. La rândul lui, primeşte butoiul cu rom şi delicioasa saramură de quvizi.

11.35. Dragi oaspeţi, doamnelor şi domnilor are loc plecarea zeului Neptun.
Dragi oaspeţi ai Marinei Române!
Permiteţi-ne ca în numele dumneavoastră să mulţumim zeului Neptun pentru onoarea ce ne-a 

făcut-o de a fi prezent la aceste frumoase manifestări de suflet ale marinarilor români şi să-l rugăm să 
ducă pe ape mesajul nostru de pace şi prietenie în toate colţurile lumii.

(cuvântul lui Neptun)
Ne apropiem de finalul primei părţi a manifestărilor prilejuite de Ziua Marinei Române. Veţi urmări 

defilarea Gărzii de onoare comandată de comandorul Liviu Kaiter, în acordurile muzicii militare a 
Forţelor Navale.

Show-ul de fanfară.
Muzica Militară a Forţelor Navale, dirijată de căpitanul Cornel Ignat, este o formaţie de prestigiu

în armata României. A participat la festi
valuri de gen în Germania şi Italia şi la 
toate ceremonialele organizate de Forţele 
Navale şi în Academia Navală „Mircea 
cel Bătrân". A susţinut concerte de prome
nadă în staţiunile de pe litoralul românesc. 
Este constituită din instrumente de suflat şi 
percuţie, tradiţionale în componenţa muzi
cilor militare româneşti, care la data de 1 
iulie 2001 au împlinit 170 de ani de la 
înfiinţare.

Din repertoriul muzicii militare a 
Forţelor Navale fac parte lucrări din 
creaţia compozitorilor români, prelucrări 

din creaţia muzicală universală, marşuri, valsuri şi repertoriul religios.
Dragi invitaţi, onorat public!
încheiem aici prima parte a manifestărilor dedicate Zilei Marinei Române şi Lucrătorului Portuar. 
Mulţumind organizatorilor, sponsorilor şi dumneavoastră pentru participare, vă invităm la ora 

18.30 pe faleza Statului Major al Forţelor Navale, unde veţi putea urmări un spectacol prezentat de 
Ansamblul „Doina" al Armatei, „Tinemar" din Mangalia şi un concert de fanfară. De la ora 20.00, vă 
invităm în portul Tomis, la un spectacol de sunet şi lumină.

%
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ZIUA MARINEI ROMANE IN DOCUMENTE DE ARHIVA

if Circulară adresată de Primăria Constanţa primarilor comunelor urbane reşedinţă de judeţ din întreaga 
ţară şi administratorilor unor staţiuni balneare prin care se roagă să se afişeze publicaţia referitoare la serbările 
marinăreşti ce se organizează an de an în portul Constanţa la 15 august.

Nr. 6082 din 6 august 1902

Domnilor Primari ai comunelor urbane reşedinţe de judeţ din toată Ţara,
Cu ocazia serbării zilei de 15 august a.c. - Sfânta Maria patroana Marinei, vor avea loc în apele 

Constanţei şi pe uscat nişte serbări demne de văzut precum regate, alergări, serate veneţiene, mare bal pe apă, 
bărci alegorice, descoperirea Americii, naufragiul Meduzei, corabia Argonauţilor şi altele.

Avem onoare a aduce acestea la cunoştinţa Domniei Voastre. Vă înaintăm un număr de 5 exemplare 
publicaţiuni prin care aducem la cunoştinţa publică aceste serbări mari şi vă rugăm. Domnule Primar, să 
binevoiţi a dispune afişarea lor prin locurile cele mai expuse vederii din oraşul Donmiei Voastre.219

Domnului administrator al staţiunii balneare Govora, Călimăneşti, Lacul Sărat, Slănic Moldova 
Domnului primar al urbei Sinaia, comunei Predeal, Agapia, Câmpina, Văratic, Sărata Monteoru

^ Societatea de Ajutor Reciproc a Marinarilor 

„Regina Elisabeta”

Domnule Primar,
Avem distinsa onoare a înainta alăturatul bilanţ după care se poate vedea rezultatul serbării nautice de 

la 15 august a.c. (1910 - n.n.)
Cu această ocaziune, ne permitem a vă aduce prinosul nostru de recunoştinţă pentru concursul ce aţi 

binevoit a ne acorda, anexând totodată şi chitanţa în suma de 500 lei ce au fost plătiţi ca premii câştigătorilor 
de la cursele de bărci.

Binevoiţi, vă rugăm. Domnule Primar, a primi asigurarea consideraţiunii noastre.22"
Venit din vânzarea biletelor de intrare.................................................. .................. 5.492,50 lei
Venit din vânzarea cocardelor..........................................................................................201 lei
Venit din vânzarea programelor.................................................................................... 50,80 lei
Oferiţi de Prefectura Constanţa pentru premii................................................................. 250 lei
Oferiţi de primăria Comunei Constanţa pentru premii.................................................... 500 lei

Totalul veniturilor............................................. 6.494, 30 lei
Se scade:
Cheltuielile serbării conform borderoului................................................................. 2.548,85 lei
Rămâne sold.............................................................................................................. 3.945,45 lei
Se scade remiza de 5% cuvenită Casierului..................................................................197,25 lei
Rămâne sold.............................................................................................................. 3.748,20 lei
Adică lei 3.748 si 20 bani este venitul net care s-a făcut venit la Cassa Societăţii.221

219. D.J.A.N. Constanţa, fond Primăria Constanţa, dosar nr. 9/1902, p. 52.
220. Ibidem, dosar nr. 10/1910, p. 39.
221. Idem, p. 40.
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Serbări organizate de Societatea Marinarilor Civili „Regina Elisabeta” - 1911

Aceste serbări vor fi patronate de M.S. Regina 
Ziua I
14 august, ora 03.30 p.m. Serbare nautică 
Deschiderea serbării va fi anunţată prin două granate.
Curse de bărci:
1. Bărci mari cu vele, distanţa 5.000 metri; Premiul I- 40 lei; Premiul II- 20 lei, oferite de domnii 

Manissalian.
2. Bărci mici cu vele, distanţa 3.000 metri; Premiul I- 30 lei; Premiul II- 20 lei, oferite de comuna 

Constanţa.
3. Bărci de cargoboturi şi poştale, 1.500 metri; Premiul I- 40 lei; Premiul II- 25 lei, oferite de comuna 

Constanţa.
4. Bărci baleniere de război cu 5 rame, 3.000 metri; Premiul I- 30 lei; Premiul II- 20 lei, oferite de 

Prefectura Constanţa.
5. Bărci mari de război cu 10 rame, 5.000 metri; Premiul 1-30 lei; Premiul II- 20 lei, oferite de hotelul 

„CarolI”.
Premii s-au mai oferit de către dl. Heitz, antreprenorul Cazinoului comunal şi de către compania dra

matică „Davila”.
6. De la ora 03.30-08.00 p.m., excursie pe mare cu vaporul „ÎMPĂRATUL TRAIAN”.
Seara, 09.30, serată veneţiană. Deschiderea seratei va fi anunţată prin mai multe bombe de granate:
1. Mari serii de ploi de artificii etc.
2. Serenade de mandolină şi ghitară în gondole şi coruri.
3. Dansul mateloţilor şi dansuri naţionale, executate pe un ponton luminat a giorno
4. Apariţia de monştri marini şi bărci alegorice.
5. Apariţia emblemei societăţii.
6. Apărarea unei cetăţi de coastă.
7. Corabia naufragiată.
8. Mare bombardament naval între o galeră genoveză şi un torpilor.
La final, cortegiul defilării bărcilor remorcate de remorcher.
Ziua a Il-a
15 august, 04.00 p.m. Serbare nautică 
Deschiderea serbării va fi anunţată prin două granate.
1. Manevra de salvare a unui vas naufragiat.
2. Scafandrii lucrând în apă şi pe suprafaţă.
3. Sărituri cu bicicleta în mare.
4. Cavaleria nautică şi alergări de cai pe mare.
5. Catarg orizontal şi vertical cu premii.
6. Curse după raţe.
7. Curse de sandoline; Premiul I- 20 lei; Premiul II-10 lei.
8. Curse în adâncime pentru scoaterea de pe fundul mării a diferitelor obiecte, fără costum de scafandru.
9. Curse de înot; Premiul /- 15 lei; Premiul ll-IO lei.
De la ora 05.30-08.00 p.m., excursie pe mare cu vaporul „ÎMPĂRATUL TRAIAN".
Serbările Cazinoului, .sâmbătă, 20 august
- Inaugurarea Yacht Clubului Român.
- Reprezentaţie teatrală şi hal pe vaporul „DACIA”.
- Iluminaţie veneţiană.
Duminică, 21 augu.st - e.xcursie pe mare organizată de Yacht Clubul Român.
Sâmbătă, 27 august - Sosirea triremelor romane, debarcarea în exil a poetului Ovidiu, focuri de 

artificii, mare bal cu cotilion.
Duminică, 28 .şi luni, 29 august - Campionate de tenis cu 6 premii în obiecte de artă.
Sâmbătă, 3 septembrie - Defilarea cortegiului istoric, retragerea cu torţe, bal cu cotilion.
Duminică, 4 .septembrie- Alergări de cai la hipodromul din Anadalchioi.
Luni, 5 septembrie - Alergări cu patine cu rulete, concurs de patinaj cu trei premii, alergări pe biciclete 

cu două premii, alergări în .sac cu trei premii.
Marţi, 6 septembrie - mari regate cu premii în valoare de 1.500 lei.
Miercuri, 7 septembrie - Serbările de la Mamaia, concurs de notaţie, cu irei premii. Concurs de cos

tume de baie.
.loi, 8 septembrie - A doua zi, alergări de cai şi mare ba! cu cotilion.
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Vizitatorii care vor sosi în localitate pentru a asista la aceste serbări vor fi găzduiţi la caz de nevoie în 
cazărmile din oraş, în care scop s-a intervenit la comaruiamentul Corpului 5 Armată.221

Societatea „Regina Elisabeta” de Ajutor Reciproc a Marinarilor din Constanţa 
Nr. 56/1912

Domnule Primar,
Societatea „Regina Elisabeta” a Marinarilor din Constanţa urmează a da în ziua de 15 august a.c. o mare 

serbare nautică pentru sporirea fondului filantropic cu curse de bărci, concursuri de înot şi alte inovaţiuni ma
rinăreşti, pusă sub înaltul Patronaj al Majestăţii Sale Regina.

Avem deosebita onoare a apela la binevoitul Dvs. concurs, rugându-vă să binevoiţi a ne acorda din 
partea comunei o sumă de bani pentru instituirea de premii.

Mulţumindu-vă, vă rugăm. Domnule Primar, să binevoiţi a primi asigurarea devotamentului nostru.223
Preşedinte,
s.s. Indescifrabil Secretar

Ordin de zi Nr. 81 din 15 august 1913

Marinari,
Anul acesta sărbătorim patronul Marinei înşiraţi fiind pe tot cursul Dunării pe care suntem stăpâni, 
în campania de operaţiuni care s-a sfârşit aţi arătat cu toţii multă voinţă şi energie.
Comandantul Marinei Militare, şeful vostru direct v-a văzut la lucru şi v-a apreciat. Aţi fost văzuţi, de 

asemenea, de toţi aceia care ţin în mână destinele şi conducerea acestei ţări şi toţi şi-au dat seama de însem
nătatea acestei armate pe apă.

Am speranţa că nu va trece mult timp şi Ţara va avea Marina cerută de nevoile ei pe mare şi pe Dunăre. 
Primul nostru gând şi în această zi mare pentru noi să-l avem îndreptat către ţară, căreia îi datorăm iubire 

şi devotament.
Comandantul Marinei Militare 
Contraamiral

Eustaţiu Sebastian

Dat la cartierul General al Marinei 
Tumu Măgurele-15 august 1913

Ordin de zi din 15 august 1915
AIC Cu ocazia sărbătoririi patronului Marinei, adresez ofiţerilor şi tuturor marinarilor sănătate şi voie bună. 

Să dea Dumnezeu ca să vedem cât mai neîntârziat Marina noastră ocupând în Armata ţării locul ce i se 
cuvine, iar până atunci să continuăm a desfăşura întreaga noastră activitate în direcţiunea indicată de situaţia 
momentului.

Comandant Inspector General al Marinei 
Contraamiral

Eustaţiu Sebastian

Duminică, 16 august 1915 va avea loc o mare 
Aftjţ SERBARE NAUTICĂ Şl REGATE

în portul Constanţa, de la ora 03.00 p.m. înainte dată de Cohorta Cercetaşilor din Constanţa, cu con
cursul Societăţii Marinarilor Civili „Regina Elisabeta”, sub patronajul A.S.R. Principele Carol, cu un bogat 
program:

Partea /. ele la orele 03.00-05.30 p.m.
1. Regate de bărci cu vele mari .şi mici.
2. Curse de înot de viteză şi rezistentă în timpul regatelor de bărci.
3. Concurs de prindere de raţe .şi talere.
4. Concurs de watter polo între echipele Centurii, Tomis şi Callatis.
5. Regate de bărci ale vaselor militare şi cargoboturilor, yole, .sandoline, lotci etc.
6. Diferite Jocuri de apă.
7. liverciiii de salvare e.xecutate de cercetaşi cu barca de .salvare a Căpităniei portului.
Partea a ll-a, de la orele 09.00-10.30

222. Dobrogea Jună, Anul VII, nr. 51, 14 august 1911, p. 3.
223. D.J.A.N. Constanţa, fond Primăria Constanţa, dosar nr. 11/1912, p. 32.
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Serată veneţiană pe apă în dreptul Cazinoului, însoţită de concert vocal instrumental şi diferite figuri 
alegorice executate de cercetaşi.

Partea a IlI-a, ora 11.00 p.m.
Mare bal cu Cotillon în sala Cazinoului Comunal.
Intrarea generală în port-1 leu de persoană. Loc rezervat- 3 lei de persoană.
Intrarea la bal- 5 lei de persoană^4

it
u 1916 Mobilizarea României

Români,
Astăzi, când clipa supremă a sosit şi suntem în preajma realizării idealului nostru de veacuri, când cu 

mic cu mare vom pomi spre graniţele ţării înveşmântaţi în hainele armatei noastre glorioase, cel dintâi gând 
al nostm trebuie să zboare către cel ce s-a arătat demn urmaş al înaintaşilor săi Mihai Viteazul, Ştefan cel Mare 
şi Carol cel Mare, şi să strigăm cu toţii:

Trăiască M.S. Regele Ferdinand I al României !
Trăiască M.S. Regina Maria !
Trăiască întreaga Dinastie !

Români!
Pornim la o luptă grea şi sângeroasă. Lupta va fi mare, dar cu atât mai mare va fi şi gloria noastră.
S-avem încredere în urmaşii curcanilor de la 1877 şi să strigăm
Trăiască armata română!
Trăiască România Mare!225

Comunicatul Marelui Cartier General 16 august

«t,

în noaptea de 14 august, declaraţia de război a fost remisă la Viena.
Trupele noastre au atacat frontiera austro-ungară în noaptea de 15 august.
Vasele de război şi bateriile de pe Dunăre au bombardat oraşele Vârciorova, Tumu Severin şi Giurgiu.2

în folosul orfanilor de război

Programul serbării nautice de la Chilia Veche 15 august 1918

Începutul serbării, ora 03.00 p.m., va fi anunţat prin fluierături de sirenă, focuri de armă sau de tun

Ziua 
Partea I
1. Bărci de monitoare 8 rame- Premiul 1:50 lei; Premiul II: 20 lei
2. Bărci de baraj- Premiul I: 60 lei; Premiul II: 30 lei
3. Bărci de vedete- Premiul I: 25 lei; Premiul II: 10 lei; Premiul IU: 5 lei
4. Lotci de pescari- Premiul 1: 30 lei; Premiul 11:15 lei
5. Bărci de şlepuri- Premiul I: 30 lei; Premiul II: 15 lei
6. Godile- Premiul I: 15 lei; Premiul II: 5 lei 
Partea a Il-a
Jocuri marinăre.şti Ia uscat
1. Care-i mai tare (parâma)
2. Curse în .saci
3. Cur.se de alergări câte doi legali de picior
4. Lupta pe şcondri
5. Ghiordelid magic
6. Lupta cavalerilor de Malta
7. Gimnastica 
Partea a lll-a
1. Curse de înot şi .sărituri în apă- Premiul I- 20 lei: Premiu! II- 10 lei: Premiul III- 5 lei
2. Catargul orizontal cu purcel- Premiul-purcelul
3. Goana şi vânătoarea de raţe- Premiul-ralele prin.se
4. E.xplozia unei torpile

224. Dacia, Anul I, nr. 39, 15 august 1915, p. 2.
225. Dacia, Anul II, nr. 133, 15 august 1916, p. 1.
226. Ibidem, nr. 134, 16 august 1916, p. 1.
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5. Scafandru 
Noaptea (la 09.30 p.m.)
1. Pavoaz electric
2. Jocuri cu proiectoare
3. Coruri
4. Statui de marmură
5. Fântâni luminoase
6. Naufragiul „MEDUZEI"
7. Serenade în bărci
8. Dans

Serbarea Patronului Marinei Militare 1920

-VKOHK

\i/ nM ti mm kr

❖

Iată programul serbării zilei de azi, patronul Marinei noastre Militare;
08.00 - Ridicarea marelui pavoaz. Salut cu 21 lovituri de tun.
10.30 - Te-Deum, urmat de recepţia oficială pe bordul contratorpilorului A. 
16.00-17.00 - Regate:
1. Bărci militare cu 8 rame
2. Baleniere militare cu 6 rame
3. Baleniere militare cu 4 rame
4. Bărci civile cu rame 
18.00-22.00 - Jocuri nautice:
1. Curse de tauri
2. Curse de înot
3. Sărituri în apă
4. Maci de cocagne
5. Puterea bărcilor
6. Cursele cailor de mare
7. Vânătoarea de raţe
8. Surprize româno-americane.
22.00-23.00 - Proiectoare. Artificii. Retragerea™

Nr. 09184/11 august 1920

Domnule Primar,
Am brevetat nişte lopeţi pentru bărci, după cum se vede în Monitorul oficial nr. 89 din 23 iulie. Aceste 

lopeţi imită forma şi mişcarea picioarelor păsărilor înotătoare, ca raţa, gâscă etc, adică după cum raţa la 
apăsare întinde cele trei degete şi atunci membrana dintre ele se întinde şi se face labă mare iar la întoarcere 
strânge degetele, membrana dispare şi se face labă mică, tot astfel cele două scândurele din care sunt făcute 
lopeţile la apăsare devin orizontale, fac o singură scândură, adică lopata mare, iar la întoarcere cele două scân
durele se apropie, fac o singură scândură pe muchie, adică lopata se strică. Şi ca mişcare, după cum raţa mişcă 
picioarele în jos şi în sus pe lângă corp, tot astfel şi lopeţile se mişcă în Jos şi în sus pe lângă barcă, şi aş dori 
să valorific lucrul, adică să le fac, să le încerc la Mare, ca să vadă avantagiile şi să mă folosesc şi eu, dar n- 
am mijloace.

Insă interesul Dvs. ca primar este să fie cât mai mare afluenţă în oraş şi mai cu seamă la serbarea Mării 
din august când se face întrecere de bărci şi cred că dacă s-ar arăta prin Program că vor fi bărci invenţie nouă, 
acesta ar atrage mai mulţi curioşi.

De aceea, vă rog să binevoiţi a interveni la Direcţia Construcţiei Portului Constanţa să-mi dee o barcă 
şi să-mi facă două lopeţi pentru mişcarea simplă, rămânând ca roţile să se facă pe urmă, căci ele fac numai să 
crească puterea omului.

în acest caz voi veni pe cheltuiala mea, cu câteva zile înainte de serbare ca să mă exercitez la mişcarea 
lopelilor, clacă veţi binevoi a-mi asigura locuinţa, dormitul la cazarea sergenţilor de Ia Poliţie sau aiurea unde
va sub un şopru, ca să scap de cheltuiala hotelului şi o pâine mi-o voi cumpăra din banii mei.

în tot cazul, vă rog să binevoiţi a-mi răspunde ca să ştiu că acestea au ajuns la cunoştinţa Dvs.’'1'
Grigore Zarug
Com.Tudora, jud. Botoşani 10 august 1920

227. Farul, Anul II, nr. 98, luni, 30 august 1920, p. 1.
228. D.J.A.N. Constanţa, fond Primăria Constanţa, dosar nr. 5/1920, p. 35.
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Programul serbărilor nautice 1921
a. Regate:
1. Bărci militare cu 4 rame; Premiul I- 200 lei; Premiul II-100 lei
2. Bărci militare cu 5 rame; Premiul I- 200 lei; Premiul II-100 lei
3. Bărci armate de ofiţeri
4. Bărci fără rame; Premiul I- 200 lei
5. Bărci civile cu rame
b. Jocuri:

1. Şcondru dracului cu purcel în gură
2. Parâmă miraculoasă
3. Curse de înot; Premiul I- 80 lei; Premiul II- 50 lei; Premiul III- 30 lei
4. Goana după raţe
5. Corul misterios
6. Disperaţii
7. Cocoşaţii salvatori
8. Sărituri; Premiul I- 80 lei; Premiul II- 50 lei; Premiul III- 25 lei
9. Curse de cai marini; Premiu- 50 lei

10. Lupta cu maurii- Premiu- 50 lei
11. Naufragiaţii „MEDUZEI"
în timpul jocurilor, hidroavioanele vor executa zboruri. Posibil, o mare surpriză la orizont.
c. Seara
Artificii, focuri bengale, coruri, serată veneţianăP9

Programul Zilei Marinei 15 august 1928 
10 -10.30 Serviciul divin la bordul bricului „MIRCEA” în memoria eroilor din Marină.
Scufundarea în mare a unei cruci de fiori. (Persoanele care vor să depună flori sau lumânări pe cruce 

vor sosi din vreme pentru a îndeplini acest pios gest înainte de începerea serviciului divin).
10.30 -11.30 Botezul hidroavioanelor. Naş - M.S. Regele Mihai I. Botezul yachtului „ISPRAVA", naş 

viceamiralul V. Scodrea, inspectorul general al Marinei. Botezul cuterului „DOMNIŢA ILEANA", naş con
traamiralul M Gavrilescu, comandantul Diviziei de Mare.

11.30 -13.00 Concursuri marinăreşti.
Cupa „Regina Maria". Concurs de înot între echipele Marinei de Război, distanţa 3000 m.
Cupa „Principele Regent Nicolae". Concurs de baleniere cu 5 rame, distanţa 1 milă(1832 m).
Cupa „Principesa Ileana". Concurs de sărituri în apă între marinarii Marinei Militare, înălţimea 5 m. 
Serbările nautice încep exact la ora 16.00.
Partea I
Concurs de bărci şi lotci: lotci două persoane rame distanţa 1000 m, trei premii: I - 500 lei; II - 300 

lei; III 100 lei
Bărci cu 8 rame, 2000 m. Premii: I -1500 lei şi Cupa Diviziei de Mare; II -1000 lei; III - 500 lei 
Dinghi, distanţa 500 m. Premii: 1 - 200 lei; II -100 lei; III - 50 lei 
Partea a Il-a 
Concursuri de înot
a. Concurs între doamne, fond 800 m distanţă 
h. Concurs între domni, 3000 m
c. Concurs între doamne (viteză), 80 m
d. Concurs între domni (viteză), 100 m
e. Concurs de sărituri (doamne) 3 m
f. Concurs de sărituri (domni) 5 m
Aceste concursuri vor fi numai cu câte un premiu fiecare. Premianţii vor primi câte un ceas.

Partea a-lll-a 
.1 o( uri marinăreşti :

1. Vânătoare de raţe
2. Luptă navală
3. Cine-i mai tare, cu purâma
4. Şcondri miraculoşi(premii purcei)
5. Curse de cai marini
6. Tobogan, premii în hani

229. Farul, Anul III, nr. 42. luni, 29 august 1921, p. 4.
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7. Sărituri cu bicicleta în apă
8. Scoaterea bicicletei cu scafandru
9. Explozii de mine marine

10. Koatch ball
11. Diferite surprize
Seara, bal la Cazinoul comunal
Pe mare, în faţa Cazinoului, mare serbare veneţiană cu gondole, lampioane, serenade şi coruri pe 

mare, artificii, focuri bengale etc.230
❖

8 septembrie. Se primeşte de la Comandamentul Marinei următorul ordin de zi de mulţumire;

Ordin de zi nr. 31 din 20 august 1930
Pentru a răsplăti munca şi destoinicia ofiţerilor şi echipajelor Diviziei de Mare, cu prilejul serbării 

patronului Marinei, ordon următoarele:
Aduc mulţumiri comandantului Diviziei de Mare şi ofiţerilor care l-au ajutat pentru organizarea pro

gramului serbărilor nautice şi pentru grija ce a pus ca navele Diviziei să se prezinte cât mai curate şi în ordine, 
atât la serbare cât şi în exerciţiile efectuate.

Aduc mulţumiri comandantului Grupului Distrugătoare, comandanţilor de distrugătoare, ofiţerilor 
directori de tir de pe „MĂRĂŞTI” şi „MĂRĂŞEŞTI”, ofiţerilor şefi de specialitate şi comandanţilor navelor 
care au participat la tema de Mare pentru modul elogios cum s-au condus la exerciţiul tactic, tragerile de arti
lerie şi lansările de torpile.

în cuvântarea ţinută la vaporul S.M.R. „ROMÂNIA”, Majestatea Sa Regele Carol al Il-lea a evidenţiat 
progresele importante ce a constatat în conducerea şi pregătirea de luptă a unităţilor şi a accentuat asupra forţei 
sufleteşti care animă toate unităţile Marinei.

Doresc ca aceste cuvinte ale Majestăţii Sale, care onorează întreaga Marină, să fie un imbold la muncă 
şi împlinirea datoriei pentru comandanţi, ofiţeri şi echipaje, îndenmându-i a depune toată dragostea, priceperea 
şi energia pentru înălţarea Marinei noastre.

Comandant al Marinei
Viceamiral

/ss/ Scodrea V.23'

Ministerul de Interne
Direcţia Administraţiei Generale şi Locale 
Serviciul Administraţiei Generale 
Nr. 6283 A/ 12 august 1930

Domnule Primar,

Ministerul Armatei, cu adresa nr. 3688/1930, ne aduce la cunoştinţă că Liga Navală Română, înfiinţată 
sub înaltul Patronaj al M.S. Regina Maria şi cu sprijinul A.A.L.L.R.R. Principele Nicolae şi Principesa Ileana, 
străduindu-se cu pregătirea spiritului românesc pentru înţelegerea problemelor maritime ce interesează ţara 
noastră, îşi propune să serbeze anul acesta(ca şi în anii anteriori) în mod cu totul deosebit la 15 August Ziua 
Marinei.

Ministerul apreciind activitatea acestei Ligi şi pentru ca aceste serbări să fie cât mai reuşite, avem 
onoare a vă ruga să luaţi contact cu autorităţile militare din localitate care au primit deja instrucţiuni, pentru a 
organiza o chetă şi un program de serbarea acestei zile în folosul Ligii Navale.

Toate sumele colectate din serbări sau reprezentaţii cinematografice se vor trimite pe adresa: Liga 
Navală Română din Ministerul Armatei, Inspectoratul General al Marinei, str. Brezoianu, Bucureşti.212

p/Ministru
ss. indescifrabil

Director
ss. inde.scifrabil

;; Program pentru serbarea patronului Marinei şi botezul navei-bază „CONSTANŢA” în ziua de 15 
August 1931

Ziua Marinei (întâia zi)
09.30-10.00 Serviciul divin pentru comemorarea eroilor Marinei .şi botezul navei-bază „CONS

TANŢA” (la nava-hază „CONSTANŢA”), în prezenţa A.S.R. Principele Nicolae.

230. Dobrogea Jună, Anul XXIV, nr.174, miercuri, 15 august 1928, p.1.
231. fl./.D./W., f. 370-371.
232. D.J.A.N. Constanţa, fond Primăria Constanţa, dosar nr. 11/1930, p. 135.
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10.00-10.20
10.25
10.30- 10.40
10.45
10.45- 11.00 
11.00-11.20 
11.20-11.45
11.45
11.45- 12.00 
12.00-12.30
12.30- 13.00
13.30
20.30 
22.00

Cuvântarea comandantului Diviziei de Mare pentru patronul Marinei 
Scufundarea unei coroane de flori în Mare 
Citirea actului de botez al navei-bază 
Spargerea sticlei de şampanie
Cuvântarea comandantului Marinei pentru botezul navei-bază „CONSTANŢA" 
Regate de bărci cu 8 rame (trei bărci). Cupa Diviziei de Mare 
Regate de baleniere (5 baleniere). Cupa L.N.R.
Curse de înot de fond. Cupa ziarului „Universul"
Ştafete. Cupa Oficiului Naţional de Educaţie Fizică 
Sărituri în apă. Cupa Domniţei Ileana
Distribuirea premiilor şi cupelor la nava-bază „CONSTANŢA”
Masa (dejun) la nava-bază „CONSTANŢA" sau la un distrugător 
Masa (dineu) la un vas S.M.R.

Mare bal în folosul L.N.R. la Cercul Militar „Regele Carol 1”
Ziua Marinei (A doua zi)
Program pentru serbările populare nautice organizate de L.N.R. şi Societatea Marinarilor „Regina 

Elisabeta” cu concursul Diviziei de Mare în ziua de 16 august, după amiaza 
De la ora 15.00 la ora 18.00

1. Curse de bărci militare 8 rame
2. Curse de bărci militare (baleniere)
3. Curse de bărci civile (lotci a 3 perechi rame)
4. Concurs de înot civilo-militar distanţa 1.000 metri
5. Concursuri de sărituri civilo-militare (sărituri libere de 5 şi 10 metri)
6. Regate de bărci cu vele. Distanţa dana 8 la geamandura Farului mare şi înapoi
7. Concurs de platforme remorcate- 4 şalupe
8. Exerciţii de scafandri
9. Demonstraţii pe gabară:

a. Purcelul tradiţional
b. Goana după raţe
c. Cai marini
d. Watter shut
e. Explozia unei mine

10. Concurs între şalupele militare şi civile.
Seara
De la ora 21.00 la ora 23.00
Serată veneţiană. Bărci şi şalupe cu lampioane. Jocuri de artificii şi proiectoare în faţa Cazinoului 

comunal.
1. Intrarea generală în port la serbările de zi - 20 lei
2. Intrarea persoanelor participante pe navele din port - 20 lei, în afară de taxa de intrare în port
3. Bărcile civile care iau parte la serbările de zi şi de noapte vor plăti o taxă de - 40 lei
4. Şalupele vor plăti o taxă de - 60 lei.m

jAh
V Nr. 424/25 iulie 1932

Liga Navală Română- Secţia Constanţa către Primăria Municipiului Constanţa 
Ziua de 15 August- Ziua Marinei- se va serba anul acesta cu un ceremonial deosebit, ca în toţi anii. După 

informaţiile ce le avem, serbarea va fi onorată cu prezenţa M.S. Regelui Carol al 11-lea şi Marelui Voievod Mihai.
Liga Navală Română doreşte ca pe lângă suma de 5.000 lei ce oferă pentru premiile în bani ale regatelor 

de bărci, să dispună de un fond pentru acordarea de premii (obiecte utile) marinarilor civili şi militari de la 
navele militare, navele S.M.R. şi cele ale Căpităniei Portului, recomandaţi de .şefii lor ca cei mai buni timo
nieri, tunari, torpilori, mecanici, cu purtări exemplare, iubitori de material şi devotaţi serviciului.

în consecinţă, vă rugăm să binevoiţi a contribui şi Dumneavoastră la formarea acestui fond de răsplata 
muncii cu suma de 5.000 lei.

Premiile se vor distribui în faţa M.S. Regelui, după terminarea serviciului divin.
Hotărârea Dumneavoastră vă rog a face să ne fie comunicată cât mai urgent.2M
Preşedintele Ligii Navale Române Secţia Constanţa
Contraamiral

loan Bălănescu

233, Ibidem, dosar nr. 16/1931, p. 105.
234. Ibidem, dosar nr. 17/1932, p. 77.
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Program pentru serbarea Zilei Marinei, 15 august 1932, la Constanţa (pe nava-bază „CONSTANŢA”)

Serviciul divin pentru patronul Marinei şi comemorarea eroilor Marinei 
10.00 Scufundarea unei jerbe de flori în mare
10.05-10.15 Cuvântarea comandantului Marinei
10.15- 10.30 Predarea bărcii cu 10 rame „Marele Voievod Mihai" cercetaşilor marinari din

partea L.N.R. Constanţa
10.30- 10.50 Regatele de bărci cu 8 rame. Cupa Diviziei de Mare
10.55-11.15 Regate de baleniere. Cupa L.N.R.
11.10-11.35 Curse de înot fond. Cupa ziarului „ Universul”
11.15- 11.30 Ştafeta Cupa Oficiului Naţional de Educaţie Fizică
11.45-12.15 Sărituri în apă. Cupa Domniţa Ileana
12.30- 13.00 Distribuirea cupelor şi premiilor
13.15 Dejun la N.M.S. „CONSTANŢA”
După amiază
17.00-20.00 Serbări şi jocuri nautice organizate de Divizia de Mare, L.NJi. şi Societatea Marinarilor 

„Regina Elisabeta”
17.00-19.00 Eventual ieşire în larg cu distrugătorul „REGELE FERDINAND” sau canoniera „STIHI” 

(la ordinele M.S. Regelui)
Seara
21.00 Balul L.N.R. la Cercul Militar „Regele Carol 1”
Jocuri de proiectoare 
Şalupe şi bărci cu lampioane^5

Divizia de Mare 
Cabinet Comandant 
Nr. 5523/23 august 1932

Programul serbărilor nautice ale Marinei Regale 15 august 1933

09.00-09.15 îmbarcarea autorităţilor invitate la bordul N.M.S.„CONSTANŢA”
Îmbarcarea M.S. Regelui la bord

La coborâre din vagon onorurile vor fi date de o companie de marină cu muzică şi drapel.
09.30 Plecarea N.M.S. „ CONSTANŢA” în larg pentru a ancora la 2 Mm Est de farul Carol

în mijlocul careului format de canoniere şi distrugătoare
La apropierea N.M.S. „CONSTANŢA” navele ancorate la larg fac salutul reglementar.
10.00-10.45 Serviciul religios la bordul N.M.S. „CONSTANŢA”.
Cuvântări. Scufundarea unei coroane în mare.
10.45-11.00 Virarea ancorelor şi plecarea navelor în larg.
Defilarea Grupului de Distrugătoare şi Canoniere în linie de şir.
12.15-12.30 Intrarea în port.
Dejunul la Cercul Militar dat în onoarea M.S. Regelui.
După amiază
16.00-19.00 Serbări nautice în port, regate, concursuri de înot cu premii, organizate de Divizia de 

Mare, Liga Navală şi Societatea „Regina Elisabeta”
18.00-19.30 Botezul navei S.M.R. „SUCEAVA"

Vizitarea lucrărilor noi ale portului.
Punerea pietrei fundamentale a noului mol în prezenţa M.S. Regelui

20.30 Dineu la o navă S.M.R. dat în onoarea M.S. Regelui
22.30 Balul Marinei la Cercul Militar în folosul Monumentului Eroilor Marinari

Comandanlul Marinei Regale Române 
Contraamiral

Bălănescu loan

Program general al serbărilor nautice de la 15 august 1933 
16.00 Neptun deschide serbarea
16.10 Cursă de bărci cu 8 rame

235. Arhivele Militare Române, fond Comandamentul Marinei Militare, dosar nr. 657, f. 114-116.
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16.10 Ştafetă înot
16.30 Curse de baleniere
16.30 Curse de care romane
16.45 Alergări cu bărci fără rame
16.50 Curse de lotci
17.00 Plecarea înotătorilor fond
Hidroglisoare
17.15 Tragerea cu parâma între două bărci
18.00 Cai marini
17.30 Sărituri de pe platformă
17.30 Curse de bărci cu ofiţeri
17.30 Surprize
18.00 Jocuri pe gabară: Scoruiru cu purcei, goana după raţe
18.30 Torpile submarine
18.35 Lupta cu prăjina
18.45 Darea premiilor
19.00 Explozia unei mine
Regate de bărci cu 8 rame 
Participanţi:

N.M.S. „REGELE FERDINAND"
N.M.S. „REGINA MARI A”
N.M.S. „Bricul MIRCEA”

Distanţă 2.000 metri cu întoarcere 
Start
Cânepa dintre gabară şi N.M.S. „REGINA MARIA”
Momentul plecării: o lovitură de tun de pe N.M.S. „REGELE FERDINAND” 
Finish
Momentul când prova bărcii atinge linia de start 
Premii
Cupa Diviziei de Mare pentru navă 
Premii în bani
Premiul / lei.............Premiul II lei..............
Regate de 8 rame ofiţeri
Participanţi: Promoţia de ofiţeri 1932 şi 1933
Distanţa, start şi finish ca la bărcile cu 8 rame
Regate cu baleniere
Participanţi:

N.M.S. „REGELE FERDINAND”
N.M.S. „REGINA MARIA”
N.M.S. „Canoniera STIHI”
N.M.S. „Bricul MIRCEA”

Distanţa 2.000 metri cu întoarcere 
Start şi finish ca la bărcile cu 8 rame 
Premii
Cupa Ligii Navale Române (Secţia Constanţa) pentru navă 
Premii în hani
Premiul /..............Premiu! II..........
Concursul militar de înot fond 
Participanţi
Echipe de câte 5 marinari de pe:

N.M.S. ..REGELE FERDINAND"
N.M.S. ..REGINA MARIA"
N.M.S. ..CONSTANTA"
N.M.S. ..STIH!"

Di.stanţa 2.000 metri înot liber 
Start
Bordul remorcherului ..STOICESCU"
Momentul plecării dat de la remorcher
Einish
Gabară

www.ziuaconstanta.ro



Ziua Marinei la Români 151

Premii
Cupa ziarului „Universul" pentru navă 
Un premiu în bani pentru echipa câştigătoare 
Concursul de înot ştafetă 
Participanţi
Echipe de câte 4 marinari de pe:

N.M.S. „REGELE FERDINAND"
N.M.S. „REGINA MARI A’
N.M.S. „CONSTANŢA"

Distanţa 600 (4x150) înot liber 
Start
Bordul N.M.S. „REGELE FERDINAND"
Premii
Cupa Oficiului Naţional de Educaţie Fizică pentru navă
Premiul de lei............. .pentru echipa câştigătoare
Concursul de sărituri 
Participanţi
Echipe de câte 3 marinari de pe:

N.M.S. „REGELE FERDINAND"
N.M.S. „REGINA MARI A”
N.M.S. „STIHI"

Condiţiuni 3 sărituri: I pe platforma de 5 metri în cap
I pe platforma de 5 metri în picioare 
I pe platforma de 10 metri liberă

Premii
Cupa A.S. Ileana pentru navă
Premii în bani, lei..........pentru echipa câştigătoare.736

Ordin de zi nr. 9/ 19 august 1933

Ziua Patronului Marinei s-a desfăşurat anul acesta cu un ceremonial deosebit la Constanţa, serbarea 
fiind onorată cu înalta prezenţă a M.S. Regelui şi a membrilor guvernului.

Cu toate mijloacele modeste bugetare, navele Diviziei de Mare s-au prezentat într-o ţinută demnă de 
toată lauda.

Defilarea Diviziei Distrugătoarelor şi Gmpului Canonierelor în faţa Majestăţii Sale a lăsat o nouă impresie.
Comandanţii, ofiţerii, maiştrii şi echipajele şi-au dat toată silinţa pentru a asigura cât mai bine exe

cutarea punctelor din program.
Majestatea Sa Regele la dejunul oferit de Comandamentul Marinei Militare s-a exprimat în termeni elo- 

gioşi asupra spiritului sănătos de ordine şi muncă care domneşte în Marină şi a sfârşit dând nădejde pentru 
înfăptuirea Bazei Navale la Mare şi completarea unităţilor navale, când situaţia financiară va permite 
realizarea acestor mari proiecte.

Ziua Marinei trebuie să îmbărbăteze toate forţele vii ale Marinei şi să le dea încredere într-un viitor cât 
mai bun pentru instituţia noastră.

îndemn pe ofiţeri, maiştri, echipaje să continue a depune la unităţi aceeaşi muncă rodnică pentru 
înălţarea Marinei.

Cer însă iubire pentru Marină, unire între camarazi şi disciplina cea mai fermă între ofiţeri şi subalterni.
îmi voi da toate silinţele să ajut pe toate căile activitatea şi propăşirea Marinei.
Mulţumesc călduros tuturor comandanţilor, ofiţerilor şi echipajelor pentru dragostea şi credinţa cu care 

au lucrat atât la Mare cât şi la Dunăre pentru ca serbările Patronului Marinei să fie cât mai înălţătoare şi cât 
mai reuşite.

Ace.st ordin se va citi la ora raportului.217
Comandantul Marinei Regale
Contraamiral

loan Bălănescu

236. A.M.R., fond 1683, dosar nr. 487, p. 315.
237. Ibidem, dosar nr. 506, p. 256.
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__________________ 1________ __

iţţi
1 august 1934

Inspectoratului General al Marinei Regale
Subsemnata Ioana Viceamiral Urseanu, în amintirea soţului meu Viceamiral VasUe Urseanu, donez 

această cupă în argint pentru a fi acordată vasului care a obţinut cel mai mare număr de bărci învingătoare la 
Regatele de la Constanţa la 15 august 1934, cu ocazia Patronului Marinei.

Cupa va rămâne definitiv acelui vas care trei ani consecutivi a obţinut condiţiunile de mai sus.
Primiţi, vă rog, expresiunea înaltei mele consideraţiuni.238 
/ss/Jearme Viceamiral Urseanu

Ordin de zi din 21 august 1934

Serbările Patronului Marinei Regale s-au desfăşurat anul acesta în prezenţa M.S. Regelui şi succesul lor 
desăvârşit ne dă dreptul să fim mândri, căci munca depusă a fost pe deplin răsplătită.

Toate navele Diviziei de Mare s-au prezentat într-o ţinută cât se poate de îngrijită, cu toate insuficienţele 
bugetare de care suferim.

Revista navelor în linie de şir prin faţa Majestăţii Sale a impresionat întreaga asistenţă de pe N.M.S. 
„CONSTANŢA”.

Am reuşit să dăm o idee generală Majestăţii Sale Regelui şi membrilor Guvernului despre activitatea 
noastră, arătând că forţa noastră navală de Mare, deşi mică în compunere şi nave, există şi îşi dă toate silinţele 
să-şi cunoască misiunile grele în apărarea hotarelor maritime ale ţării.

Aduc mulţumirile mele cele mai vii tuturor comandanţilor de mari unităţi, ofiţerilor, maiştrilor militari 
şi echipajelor pentru dragostea, zelul şi devotamentul cu care ne-au sprijinit, pentru ca toate punctele progra
mului să fie cât mai bine organizate şi executate.

In ceea ce mă priveşte personal, ca şef al Marinei, am găsit momentul să pun în lumină rolul Marinei şi 
lipsurile de care suferim pentru a asigura cât mai bine pregătirea de luptă. Majestatea Sa Regele a făcut apel 
la guvernul ţării să dea mijloacele necesare Marinei spre a se dezvolta, iar în cuvântarea Domniei Sale, primul 
Ministru al ţării a declarat că va cere ţării jertfe noi pentru dezvoltarea Marinelor noastre pentru a-şi îndepli
ni misiunea şi pentru ca pavilionul românesc să poată străbate cât mai departe cărările mării, purtând pe toate 
ţărmurile prestigiul şi tăria ţării.

Marina n-a auzit de multă vreme astfel de cuvinte pornite din adâncă dorinţă de îndreptare şi pline de 
nădejdi pentru viitor.

Fie ca aceste frumoase cuvinte să se transforme în fapte şi primind mijloacele financiare cerute, să 
reuşim să înălţăm Marina Regală la nivelul impus de cerinţele Apărării Naţionale.

Sunt dator să adaug că sacrificiile ţării pentru a dezvolta Marina cer ca o condiţie imperioasă unirea 
tuturor ofiţerilor Marinei Regale într-un singur gând, fiind călăuziţi numai de iubirea de Marină şi de intere
sele superioare ale ţării, înlăturând din suflet orice spirit de critică şi preocupare de ordin personal.

Cer dar, unire în gânduri, armonie în suflete şi devotament neţărmurit pentru Rege, Ţară şi Marină.239
Comandant Inspector General al Marinei
Contraamiral

loan Bălănescu
ipl

V Program pentru serbarea zilei de 15 august 1935 - Patronul Marinei Regale
Ora 09.00 îmbarcarea persoanelor care însoţesc pe M.S. Regele la serviciul divin si a clerului pe 

N.M.S. „REGELE FERDINAND".
Ceilalţi invitaţi oficiali care nu sunt prevăzuţi pe N.M.S. „REGELE FERDINAND" se amharcă la 08.30 

pe N.M.S. „CONSTANŢA". Nava „CONSTANŢA" merge după aceasta spre a-.şi lua locul în careul navelor 
din larg.

09.30 îmbarcarea M.S. Regelui .şi .suitei Regale pe N.M.S. „REGELE FERDINAND". Plecarea N.M.S. 
„REGELE FERDINAND pentru a ancora la 2 mile jumătate SE de farul Caro!, în careul format de N.M.S. 
„REGINA MARI A". N.M.S. „CONSTANŢA", canoniere .şi torpiloare.

La apropierea N.M.S. „REGELE EERDINAND", navele ancorate în larg fac .salutul regulamentar.
10.00-10.30 Serviciu religios la bordul N.M.S. „REGELE FERDINAND".
Scufundarea în mare a unei ancore de flori din partea Marinei Regale. După .scufundarea ancorei .se 

păstrează un minut de reculegere, anunţat la începere si terminare printr-o lovitură de tun de la N.M.S. 
„REGELE FERDINAND".

Cuvântarea comandantului Marinei Regale.
10.30-11.15 Virarea ancorelor .şi plecarea navelor din careu pentru a lua formaţia de defilare.

238. Idem, p. 349.
239. D.JA.N. Constanţa, fond Direcţia Navigaţiei Mariţime, dosar nr. 25/1935, p. 101.
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Defilarea N.M.S. „REGINA MARI A", N.M.S. „ CONSTANŢA", canonierelor şi torpiloarelor în linie de şir în 
faţa Majestăţii Sale Regelui, aflat pe N.M.S. „REGELE FERDINAND".

11.15-12.00 Intrarea în port. N.M.S. „REGELE FERDINAND” acostează cu Majestatea Sa Regele la 
locul de plecare.

După defilare, N.M.S. „REGINA MARIA”, canonierele şi torpiloarele intră în port şi ocupă locurile 
ordonate.

N.M.S. „CONSTANŢA” acostează şi debarcă invitaţii la locul ordonat.
Dejunul la Cercul Militar „Regele Carol I", dat de comandantul Marinei Regale în onoarea Majestăţii 

Sale Regelui.
După amiază
Ora ...Majestatea Sa Regele şi suita Regală iau parte la serbările nautice ale Asociaţiei SALVAMAR la 

lacul Siutghiol.240
Comandantul Marinei Regale 

Amiral
loan Bălănescu

Program 15 august 1935
16.30 Lovitura de tun. Defilarea bărcilor
16. 40 Lovitura de tun. Plecarea balenierelor 2.000 metri
16.40 Jocuri tradiţionale 
16.55 Sosirea balenierelor
17.05 Ştafeta 4x200 metri între echipaje
17.30 înot 2.000fond
17.35 Sărituri în cap de la 5 metri
17.40 Jocuri tradiţionale
18.10 Lovitura de tun. Plecarea bărcilor de 8 rame 2.000 metri 
18.10 Sărituri în picioare de la 5 metri
18.40 Curse de lotci cu două perechi rame 2.000 metri 
18.40 Sărituri libere de la 10 metri
18.50 Concurs de şalupe 
19.15 Decernarea premiilor 
Regate de baleniere 
Participanţi

N.M.S. „REGELE FERDINAND”
N.M.S. „REGINA MARIA"
N.M.S. „STIHI EUGEN”
N.M.S. „GHICULESCU”

Plecarea - de la start - Momentul plecării -o lovitură de tun
Parcurs - 2.000 metri cu întoarcere
Sosirea - Momentul când prova atinge linia de start
Premii............
Ştafeta 4x200
Participanţi- Echipe din echipajele navelor:
N.M.S. „REGELE FERDINAND"

N.M.S. „REGINA MARIA"
N.M.S. „CONSTANŢA"
N.M.S. „NĂLUCA"

Plecarea - de la nava nr. 2 la nava nr. I 
Parcurs- 4x200 metri între nr. 2 .şi nr. I
Sosirea- Echipa a cărei concurent cu nr. 4 atinge primul prova nr. 2
Premii.............
înot 2.000 metri 
Participanţi:

N.M.S. „REGELE FERDINAND”
N.M.S. „REGINA MARIA"
N.M.S. „CONSTANŢA"
N.M.S. „NĂLUCA"
N.M.S. „ZBORUL"
N.M.S. „GHICULESCU"

240. A.M.R., fond 1683, dosar nr. 541, p. 123-125.
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Plecarea- de la start
Parcurs- 2.000 cu întoarcere după 1.000 metri
Sosirea-
Premii-
Sărituri
Participanţi

N.M.S. „REGELE FERDINAND”
N.M.S. „REGINA MARIA”
N.M.S. „CONSTANŢA”
N.M.S. „ZBORUL”
N.M.S. „GHICULESCU”

Condiţii: trei sărituri: una de la 5 metri în cap
una de la 5 metri în picioare 
una de la 10 metri liberă 

Regate de bărci cu 8 rame 
Participanţi:

N.M.S. „REGELE FERDINAND”
N.M.S. „REGINA MARIA”

Plecarea- ca şi pentru baleniere 
Parcurs- idem 
Sosirea - idem
Premii..........
Concurs de lotci civile 
Plecarea- ca şi pentru baleniere 
Parcurs- idem 
Sosirea- idem
Premii............
Şalupe
Participanţi:

N.M.S. „REGELE FERDINAND”
N.M.S. „REGINA MARIA” 

Plecarea- de la start 
Parcurs- 2.000 metri cu întoarcere 
Sosirea- ca şi la baleniere 
Premii24'..........

Nr. 24.312/31 august 1935

Domnului Primar al oraşului Gdynia-Polonia,
Cu ocazia zilei de sărbătoare a Mării Româneşti, Primăria municipiului Constanţa s-a simţit deosebit de 

onorată primind, prin reprezentantul Dvs., Cupa cu apa Balticii, luată în mod festiv de la Gdynia şi vărsată de 
însuşi M.S. Regele Carol al Il-leaîn Marea noastră, la Mamaia.

întreg Consiliul Municipal, în şedinţa de la 17 august 1935, ne-a autorizat să vă arătăm, pe lângă pro
funde mulţumiri pentru admirabila Dvs. iniţiativă, şi sentimentul de eternă prietenie care ne animă în cel mai 
înalt grad şi al cărui simbol a fost atât de fericit ales.

Ţinem să vă asigurăm. Domnule Primar, că trofeul primit, aşezat la loc de cinste, va reaminti în fiecare 
clipă pe nobilul popor Polon, a cărui năzuinţă de ridicare a valorilor spirituale, de asigurare a legăturilor de 
prietenie între popoare, este cea mai elocventă dovadă a unei colaborări durabile.

Cu aceste sentimente care ne onorează atât pe Dvs. cât şi pe noi, primiţi. Domnule Primar, mulţumirile 
şi perfecta noastră stimă.24'

Primar
Horia P. Grigorescu

/'ii:?
'i Ministerul Aerului şi Marinei - Cabinei

Programul serbărilor de la 15 august 1937 la Constanţa - Serbarea Patronului Marinei

241. D.J.A.N. Constanţa, fond Primăria Constanţa, dosar 14/1935, p. 189.
242. A.M.R., fond C.M.M., dosar nr. 657, f.112-113.
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08.00 Plecarea navei S.M.R. „ROMÂNIA" cu invitaţii Ministerului Aerului şi Marinei la locul unde 
se oficiază Te-Deum-ul

08.15 Ambarcarea clerului, Corului şi invitaţilor pe nava regală N.M.S. „REGINA MARIA" 
08.30-09.00 Majestatea Sa Regele vizitează distrugătorul francez „ VAUBAN” care se află anco

rat la dana militară, paralel cu nava regală.
Majestatea sa va fi însoţită de:
- Marele Voievod Mihai
- Domnul Prim Ministru
- Ministrul Aerului şi Marinei
- Suita
- Comandantul Marinei Regale
09.00 Ambarcarea M.S. Regelui pe nava regală şi plecarea spre locul Te Deum-ului
09.40-10.00 Te Deum-ul şi scufundarea Coroanei în memoria marinarilor şi a celor morţi pe apă 
Discursul domnului amiral, comandant al Marinei Regale 
Se vor amplasa în poligon:
- Navele Marinei Regale, mai puţin submarinul
- Navele marinei comerciale sub pavilion românesc aflătoare în portul Constanţa
- Cele 7 yachturi mari, aparţinând Yacht Club Regal Român şi anume:

-1 yacht Costinescu 
-1 yacht N. lonescu 
-1 yacht Boată
- 2 yachturi Caranfil-Fournaraki
- 2 yachturi Herdan

10.00 Plecarea navei regale spre locul unde va fi atacată de submarinul „DELFINUL"
Nava regală este urmată pe tot restul programului de nava S.M.R. „ROMÂNIA" cu invitaţii oficiali 
10.40 Atacul executat de submarinul „DELFINUL". Hidroaviaţia face descoperirea şi marchează 

poziţia submarinului
11.30 Revista navală şi aeriană în ordinea:

- N.M.S. „REGELE FERDINAND”
- N.M.S. „MĂRÂSTl"
-N.M.S. „CONSTANŢA"
- N.M.S. „STIHI"
- N.M.S. „DUMITRESCU"
- N.M.S. „ GHICULESCU”
- N.M.S. „NĂLUCA"

- Patrula de Hidroaviaţie
Notă: Dacă distrugătorul „VAUBAN” ia parte la defilare, acesta va ieşi din port după nava regală şi va 

ocupa un loc anume destinat în poligonul navelor pentru ca apoi să defileze în capul formaţiei şi la distanţa 
marcată de navele noastre. Ulterior, intră în port după nava regală.

Dacă distrugătorul „VAUBAN” nu ia parte la defilare, el va rămâne tot timpul în port.
11.45 Terminarea defilării şi înapoierea navelor în port, navele urmând în ordinea revistei şi 

începând manevra de intrare după acostarea navei regale.
12.15 Debarcarea M.S. Regelui, Suitei şi invitaţilor
13.15 Decorarea de către M.S. Regele a celor distinşi cu „Medalia Maritimă"
13.30 Dejun la bordul navei S.M.R. „REGELE CAROL", dat de Ministerul Aerului şi Marinei, ono

rat de înalta prezenţă a M.S. Regelui .şi a Marelui Voievod Mihai.
Serbări organizate de Primăria municipiului Constanţa
16.00 Punerea pietrei fundamentale a lucrărilor de consolidarea malurilor la Hotelul „Carol"
17.00 Dezvelirea statuii Reginei Eli.sabeta-Carmen Sylva
Serbările nautice organizate de Federaţia Română de Sporturi Nautice
18.00- 19.30 Regate .şi concursuri
19.30- Vizitarea hotelului de la Mamaia
21.00- Dineu oficial dat de Primăria municipiului Constanţa la Cazinoul de la Mamaia onorat cu 

înalta Prezenţă a M.S. Regelui .şi a Marelui Voievod Mihai:^'
fh

România
Mini.sterul Inlernelor - Direcţia Adminisţraţiei de Slaţ 
Nr. 7643 A din 28 iunie 1937

243. D.J.A.N. Constanţa, fond Primăria Constanţa, dosar nr. 14/1937, p. 121.
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Domnului Primar al municipiului Constanţa,
Federaţia Română de Sporturi Nautice, cu sediul în Bucureşti, str. Eugeniu Carada nr. 7, ne aduce la 

cunoştinţă prin adresa nr. 206/1937, că luând iniţiativa determinată de Federaţia Română de Sporturi Nautice, 
a organizat prima caravană nautică din ţară sub numele „Caravana Marele Voievod Mihai”, sub patronajul 
Măriei Sale Voievodului Mihai.

Această caravană, la care vor lua parte toate asociaţiile sportive nautice civile şi militare din ţară, va 
pleca de la Giurgiu în ziua de 5 iulie a.c. şi va ajunge după 12 etape la Constanţa şi în parcurs caravana va 
trece prin următoarele localităţi de pe malul Dunării: Giurgiu, Olteniţa, Turtucaia, Silistra, Rasova, Hârşova, 
Brăila, Măcin, Galaţi, Tulcea şi apoi Constanţa.

în aceste oraşe, caravana va poposi şi vor face concursuri nautice pentru o propagandă eficace.
Comunicându-vă cele ce preced, avem onoare a vă ruga să organizaţi comitete m localităţile menţio

nate pentru primirea caravanei şi oferirea de premii, altele decât bani sau trofee comemorative, precum şi să 
luaţi măsuri pentru cantonarea participanţilor.244

Ministru Director
ss. Indescifrabil ss. Indescifrabil
. .U Mmisterul Aerului şi Marinei - Cabinet

.REGELE FERDI-

Programul serbării zilei de 8 septembrie 1938 - Patronul Marinei la Constanţa
07.30- I. Sosirea trenului regal.
Navele ridică marele pavoaz cu salutul regulamentar executat de către N.M.S.

NAND".
08.00- II. „TRANSILVANIA" şi N.M.S. „CONSTANŢA” cu invitaţii pleacă din port pentru ocuparea 

locurilor respective în dispozitivul din larg.
III. Descinderea din tren a M.S. Regelui şi ambarcarea pe N.M.S. „LUCEAFĂRUL".

09.00- a) M.S. Regele coboară din vagon fiind întâmpinat de către:
- generalul adjutant Paul Teodorescu, ministrul Aerului şi Marinei
- rezidentul regal al Ţinutului Mării
- comandantul Marinei Regale
- comandantul garnizoanei Constanţa
- autorităţile civile: Prefect, Primar
- compania de onoare cu drapel, muzică şi gorniştifmuzica armatei)
- detaşamentul de străjeri marinari
- comandantul Marinei Regale dă raportul
- M.S. Regele şi Suita trec în revistă compania de onoare şi detaşamentul de străjeri marinari
- Primarul municipiului Constanţa oferă M.S. Regelui tradiţionala pâine şi sare.

b) M.S. Regele se ambarcă pe N.M.S. „LUCEAFĂRUL", urmat de către suită şi persoanele 
de mai sus, fiind întâmpinat de către:

- comandantul Forţei Maritime care dă raportul
- comandantul navei
- la bordul navei se vor afla persoanele ce au primit invitaţii speciale.
09.15- IV. N.M.S. „LUCEAFĂRUL" iese în larg şi ocupă locul pentru serbare în dispozitivul din larg.
Navele execută salutul regulamentar.

V. Solemnitatea de pe N.M.S. „LUCEAFĂRUL".
- Serviciul divin pentru pomenirea celor 370 marinari căzuţi în timpul războiului.
- Al uneai ea în apă a ancorei de flori şi minutul de reculegere, moment marcat prin o lovitură de tun 

(la toate navele ce iau parte la .serbare se citeşte pomelnicul morţilor şi simultan cu aruncarea în apă a anco
rei de flori la N.M.S. „LUCEAFĂRUL" se păstrează un moment de reculegere).

- Cuvântul comandantului Marinei Regale .şi predarea miniaturii distrugătorului N.M.S. „REGINA 
MAR!A" Marelui Voievod Mihai

- N.M.S. „LUCEAFĂRUL" intră în port şi acostează. Navele „TRANSILVANIA" si N.M.S. „CON
STANŢA" intră în port şi acostează

- Persoanele ce au fo.st invitate pe N.M.S. „LUCEAFĂRUL" şi nu însoţesc pe M.S. Regele la postul
„SALVAM AR" .Clerul, corul şi muzica marinei trec de pe N.M.S. „LUCEAFĂRUL" pe nava TRANSILVA
NIA". '

10.30- VI. Vizitarea postului SALVAM AR şi a docului plutitor
- Domnii miniştri ai Economiei Naţionale şi Lucrărilor Publice .si Comerţului pleacă cu una din .şalu

pele de .salvare la postul SALVAM AR
____ ^ M Ref^ele ,ns°tlt cle !il<ită şi de către domnul ministru a! Aerului şi Marinei .şi comandantul Marinei

244. Ibidem, f. 110-111.
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Regale se transportă cu o şalupă de salvare la postul SALVAM AR, unde este întâmpinat de către persoanele 
care au primit invitaţii speciale în acest scop.

- M.S. Regele vizitează postul SALVAMAR şi docul plutitor.
11.30- Vil. Botezul navei S.M.R. „TRANSILVANIA” şi a şalupelor de salvare „PESCĂRUŞUL" şi 

„ALBATROSUL”.
a) M.S. Regele însoţit de Suită şi de către:
- domnul ministru al Aerului şi Marinei
- domnul ministrul al Economiei Naţionale
- domnul ministru al Lucrărilor Publice şi Comerţului
- comandantul Marinei Regale
Se transportă cu şalupa la nava S.M.R. „TRANSILVANIA” unde este întâmpinat de către:
- contraamiralul (r) Cezar Boerescu, preşedintele Comitetului de direcţie S.M.R.
- comandantul navei.
- la apropierea şalupei regale de nava „TRANSILVANIA”, grupul de străjeri marinari ambarcaţi pe 

caiace fac Majestăţii Sale urarea străjerească.
- Restul persoanelor care au întâmpinat pe M.S. Regele la postul SALVAMAR şi sunt invitaţi pe 

„TRANSILVANIA” vin la această navă cu o a doua şalupă de salvare.
- La^ bordul navei „TRANSILVANIA” se vor afla persoanele ce au fost invitate pe N.M.S. 

„LUCEAFĂRUL”, precum şi persoanele invitate în mod special.
b) Se oficiază slujba religioasă pentru botezul navelor.
- ministrul Aerului şi Marinei citeşte actul de botez al navei S.M.R. „TRANSILVANIA”
- ministrul Economiei Naţionale şi vicepreşedinte al SALVAMAR-ului citeşte actele de botez ale şalu

pelor de salvare.
- M.S. Regele botează navele, spărgând tradiţionalele sticle de şampanie.
- M.S. Regele semnează actele de botez.
- Cuvântarea ministrului Aerului şi Marinei.
- Cuvântarea domnului ministru al Economiei Naţionale.
c) Vicepreşedintele L.N.R. (contraamiralul (r) Coandă) înmânează M.S. Marelui Voievod Mihai 

Medalia Comemorativă a călătoriei cu N.M.S. „REGINA MARIA”.
d) M.S. Regele conferă Ordinul „ Virtutea Maritimă” persoanelor cărora li s-a decernat acest ordin pe 

data de 15 august 1938.
12.30- VIII. Gustare la bordul navei S.M.R. „TRANSILVANIA” (iau parte numai persoanele invitate pe 

„TRANSILVANIA”.
Nu are loc nici un dejun oficial.
15.30- Vicepreşedintele L.N.R. distribuie Medaliile Comemorative a călătoriei N.M.S. „REGINA 

MARIA” la bordul acestei nave.
16.00- Concursurile nautice organizate de Federaţia Română de Sporturi Nautice pe lacul Siutghiol 

(Mamaia) după program special.245
A

V România
Prefectura judeţului Constanţa - Serviciul Administrativ
Nr. 11.739/14 iulie 1938

Domniei Sale, Domnului Primar al Municipiului Constanţa, 
în conformitate cu Ordinul Ministerului de Interne nr. 14.770/1938, vă facem cunoscut că Federaţia 

Română de Sporturi Nautice organizează anul acesta prima crucieră nautică oficială de la Turnu Severin la 
Mamaia, cu începere de la 15 iulie a.c.

Pentru ca efortul şi succesul acestei cruciere să-şi ajungă .scopul urmărit, care este propaganda spiritu
lui nautic, vă rugăm să înfiinţaţi un comitet de primire care să asiste concursurile ce se vor organiza cu ocazia 
sosirii la data notată pe contrapagină în dreptul fiecărei localităţi (Mamaia- 8 august, seara - n.n.).

Acest comitet se va ocupa şi cu cazarea persoanelor oficiale (3-5) şi a participanţilor, în mod gratuit, va 
organiza mesele oficiale şi pe cât va fi posibil va lua măsuri să dea câştigătorilor concursului diferite premii, 
numai în natură.21''

Prefeet
Colonel

I. Spirea Şeful Serviciului 
.ss. Indescifrabil

245. D.J.A.N. Constanţa, fond Primăria Constariţa, dosar nr. 15/1938, p. 112.
246. A.M.R., fond C.M.M., dosar nr. 1683, p. 26-27
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l0i Ordinul Comandantului Marinei Regale
Către toate unităţile:
Ziua de 15 august. Patronul Marinei se va serba de toate unităţile cu fastul deosebit, la care vor lua parte 

în mod obligatoriu toţi ofiţerii, maiştrii şi trupa.
M.S. Regele, Supremul nostru Comandant, care în înalta Sa dragoste pentru Marină patronează anul 

acesta, după cum a patronat în fiecare an, această serbare tradiţională, trebuie să fie înconjurată de toţi mari
narii, adică toţi să ia parte la solemnităţile unde ele se desfăşoară. Dacă M.S. Regele renunţă în această zi la 
repausul Său pentru a fi în mijlocul marinarilor, este de la sine înţeles că fiecare ofiţer de marină trebuie să-şi 
cântărească conştiinţa, judecând dacă nu trebuie să renunţe la odihnă în această zi solemnă pentru a cores
punde sublimului gest al Suveranului, care îmbrăţişează şi ocroteşte cu neţărmurită dragoste Marina Sa.

Serbarea se va desfăşura la toate unităţile de apă şi de uscat prin servicii religioase, când se vor pomeni 
numele eroilor marinari şi se vor arunca în apă ancore de flori la unităţile navale.

La ora 8.00 se va ridica marele pavoaz şi salutul regulamentar.
Serbarea va începe la ora 09.30.
La ora 10.00 se va citi de comandanţi alăturata cuvântare pe care comandantul Marinei o ţine M.S. 

Regelui la Constanţa.
Ofiţerilor şi invitaţilor se va servi câte o mică gustare din fondurile alocate sau din economiile de care 

dispun corpurile iar la trupă se va îmbunătăţi hrana.
După solemnitate se vor desfăşura diferite concursuri la care pot participa şi cluburi înscrise F.R.S.N., 

când se pot acorda şi mici premii în obiecte sau bani.
Seara se pot produce iluminaţii şi jocuri de lumină, acolo unde navele au posibilităţi îh asemenea produse.
Trebuie să se dea de marinari toată amploarea cuvenită acestei serbări, care este primită cu căldură de 

toată suflarea românească.
Ţinuta la serbare de ceremonie în alb247.
Comandantul Marinei Regale p. Conformitate
Viceamiral Locotenent

Petre Bărbuneanu Ştefănescu loan

Ministerul Aerului şi Marinei - Cabinet

Programul serbării zilei de 15 august 1939 - Patronul Marinei la Constanţa 
Partea /
08.00- Navele Marinei Regale, Yacht Clubului Regal Român şi Societăţii SALVAM AR în dispozitivul 

din port arborează marele pavoaz.
Se execută saluturile regulamentare cu tunul.
- Se termină ambarcarea invitaţilor la nava S.M.R. „DACIA" şi la yachtul regal „LUCEAFĂRUL", 

mai puţin personalităţile care primesc pe M.S. Regele
- Pe nava S.M.R. „DACIA" se ambarcă şi toţi decoraţii cu „Virtutea Maritimă" pe 15 august 1939, 

mai puţin acei care se ambarcă pe N.M.S. „LUCEAFĂRUL" şi personalul de marină care, prin serviciul său, 
este reţinut la bordul unei nave care eventual ar ieşi în mare.

- La sosirea trenului regal în port se dă salutul regulamentar.

09.00- M.S. Regele coboară din tren „la scara mare" primit fiind de:
- domnul preşedinte al Con.siliului de Mini.ştri
- domnul ministru al Aerului .şi Marinei
- domnul Rezident Regal al Ţinutului Marea
- domnul comandant al Marinei Regale
- domnul comandant al garnizoanei Constanţa
- domnul prefect al judeţului Constanţa
- domnul primar al municipiului Constanţa
- Compania de onoare cu drapel, muzică .şi gorni.şti
- Deţa.şamentul de străjeri marinari.
Comandantul Marinei Regale dă raportul.
M.S. Regele trece în revistă compania de onoare .şi deta.şamentul de .străjeri marinari.
Primarul municipiului Con.stanţa oferă M.S. Regelui tradiţionala pâine şi .sare.

^ 09.10 M.S. Regele, Suita şi pei soanele care au primit pe M.S. Regele la coborârea din tren .se amhar-
ca pe yachtul regal „LUCEAFĂRUL".

10.00 - Măi ia Sa Matele Voievod de Alba lulia, însoţit de comandantul Forţei Mariiime şi 

247. Ibidem, f.106-107.
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colonelul adjutant Dâmâceanu, merg pe N.M.S. „REGINA MARIA" unde se citeşte după program special de 
ceremonie înaltul Decret de înscriere în cadrele Marinei ca aspirant a Măriei Sale Marele Voievod de Alba 
lulia.

- Măria Sa Marele Voievod de Alba lulia şi persoanele însoţitoare rămân la bord până la terminarea 
solemnităţii conferirii decoraţiilor.

Solemnitatea de pe N.M.S. „LUCEAFĂRUL”
09.20- 10.00- Serviciul divin (marcat printr-un semnal) şi pomenirea marinarilor căzuţi în timpul 

războiului.
La toate navele ce iau parte la serbare se citeşte lista morţilor.
Urmează:
a) Aruncarea în apă a ancorei de flori şi păstrarea unui moment de reculegere (marcat printr-o lovi

tură de tun)
b) Flotila de Hidroaviaţie în zbor aruncă o jerbă de flori în interiorul careului format de nave
c) Cuvântarea comandantului Marinei Regale 

10.00- Clerul şi corul pleacă la Taşaul.
10.00-10.15- Se prezintă Măriei Sale Marele Voievod de Alba lulia ofiţerii N.M.S. „REGINA 

MARIA" şi se ambarcă persoanele care vor fi decorate cu „Virtutea Maritimă".
10.30-10.35- Sosirea M.S. Regelui pe N.M.S. „REGINA MARIA” şi decernarea decoraţiilor.

Ţinuta pentru partea I a programului:
- militari: A4
- F.R.S.N.: Ceremonie alb
- Civili: jachetă, pălărie înaltă 

Partea a Il-a
Punerea pietrei fundamentale a portului Taşaul 
10.45- Plecarea personalităţilor din tabelul anexat spre Taşaul 
11.00- Plecarea M.S. Regelui cu Suita la Taşaul 
11.25-12.00- Serviciu divin
- Zidirea pietrei
- Cuvântări.
12.00-12.45- Vizitarea lucrărilor.
12.50-13.15- înapoierea la Constanţa.
Dejunul
13.30- Dejunul la nava S.M.R. „BASARABIA” (iau parte persoanele invitate în mod special)
Plecarea M.S. Regelui
Ora....- Plecarea M.S. Regelui din Gara Maritimă, cu acelaşi ceremonial ca la sosire.
Ţinuta pentru partea a II-a programului:
- Militari: A5
- F.R.S.N.: Serviciu alb
- Civili: jachetă, pălărie tare 
Partea a III-a (după amiază)
16.00- Excursie cu vaporul „DACIA” cu 200 lei de persoană. Sumele colectate din costul biletelor 

servesc pentru sporirea fondurilor necesare ridicării Monumentului Eroilor Marinari.
Concursuri nautice sportive:
16.30- în portul Constanţa se vor desfăşura concursuri nautice după un program stabilit, decernându- 

se premii.
Ţinuta zilei.
Partea a IV-a (seara)
22.00- Balul de la S.M.R. „BASARABIA” (dacă timpul este favorabil nava va ieşi în largul mării) 
Ţinuta pentru bal:
- Militari: A2
- F.R.S.N.: Ceremonie alb
- Civili: de bal

Tabel de persoanele care vor întâmpina pe M.S. Regele la Taşaul
- domnul pre.şedinte al Consiliului de Miniştri
- domnul ministru al Aerului şi Marinei
- domnul ministru al Comerţului
- domnul Rezident Regal al Ţinutului Marea
- domnul comandant al Marinei Regale
- domnul director general al P.C.A.
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❖
- personalul de conducere a lucrărilor.2

Escadrila de Monitoare

Programul zilei de 15 august (Patronul Marinei) - dimineaţa - 
08.00 - Ridicarea marelui pavoaz. 21 lovituri de tun.
10.45-10.55 - Sosirea oficialităţilor (la monitorul „LAHOVARY")
11.00 - Sosirea domnilor miniştri şi a domnului Rezident Regal (eventual)
11.00 - Te-Deum oficiat de un sobor de preoţi pentru pomenirea eroilor marinari, la bor

dul N.M.S. „LAHOVARY"
11.20 - Scufundarea unei ancore de fiori.
11.30- 12.00 - Discursuri
12.00-13.30 - Plimbare pe Dunăre. Se serveşte o gustare la bord
13.30 - Masa oficială la bordul monitorului „BRĂTIANU"
-După amiază-
17.30- 20.00
17.20-17.30 - Primirea oficialităţilor la nava „ZIMBRU". Publicul se poate ambarca la monitoare.
Deschiderea serbării.
17.30 - O lovitură de tun. NEPTUN soseşte tras de o şalupă. Parada ambarcaţiunilor.

Premiul 1150 lei 
Premiul II100 lei

Concurs caiace, o persoană, 500 metri 

Concurs caiace, două persoane, 500 metri 

înot civili şi militari, fond, 3.000 metri, la vale

Premiul 1200 lei 
Premiul 11150 lei 
Premiul 1500 lei 
Premiul 11400 lei 
Premiul III 350 lei 
Premiul IV 200 lei

In cadrul aceluiaşi concurs de înot pentru marinarii Escadrilei de Monitoare pe echipe a patru înotă
tori. Clasificarea echipelor, după sosirea primilor trei înotători

Premiul 1500 lei

Pe timpul cât durează fondul, se va disputa: 

a) Ştafeta 2x100

Premiul II300 lei 
O cupă

b) Sărituri în apă

Premiul 1400 lei 
Premiul II300 lei 
Premiul III 200 lei
O cupă pentru cea mai bună echipă a monitoarelor 
Premiul 1300 lei 
Premiul II200 lei 
Premiul III 100 lei

c) Concursul de lotci civile, două perechi rame+un cârmaci, distanţa 1.000 metri
Premiul 1300 lei 
Premiul II200 lei 
Premiul III 100 Iei

d) Şcoala de pescari

e) Sirăjeri marinari

Premiul I 
Premiul II 
Premiu! III

Premiul I 
Premiul II 
Premiul III

f) Bărci militare 4+1, distanta 2.000 metri (la vale)
Premiul I 500 lei 
Premiul II 300 lei 
Premiul III 200 lei 
O cupă

g) Bărci militare 8+1, di.stanta 3.000 metri(la vale)

248. A.M.R., fond Divizia de Dunăre, dosar nr. 719, p.190-192, 186.
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Premiul 1900 lei 
Premiul II400 lei 
Premiul III 200 lei 
O cupă

In timpul probelor de bărci se vor face:
- şcondru cu purcelul
- cursa după raţe
- cursa de colaci de salvare
- producţii de scafandri
19.30- 20.00 - Distribuirea premiilor la nava „ZIMBRU”.
Seara
20.30- Masă intimă la monitorul „BRĂTIANU”(dată de Primărie)
21.00-23.00 - Bărci veneţiene cu lampioane

- Serată pe monitoare
- Jocuri de artificii şi proiectoare
- Navele cu pavoaz electric f*9

Nr. 10393/2 august 1940 
Circulară

Căpităniei Portului Constanţa
Liga Navală Regală Română ne aduce la cunoştinţă că, date fiind împrejurările actuale. Ziua Marinei, 

joi, IS august, va fi sărbătorită în ţară, după situaţia locală, astfel:
a. un serviciu divin la una din bisericile din localitate
b. pomenirea eroilor marinari căzuţi în campaniile din 1877- 1878, 1913 şi 1916- 1919
c. o unică şi scurtă cuvântare, autorizată de cei în drept.

Se pot organiza expoziţii şi concursuri nautice, fără serbări zgomotoase cu dansuri, muzică, chetă etc. 
Veţi da tot concursul organelor L.N.R.R. din portul dunmeavoastră pentru reuşita acestei manifestări2". 
Directorul Marinei Comerciale

Alexandru Vasilescu

ţ Telegramă Majestăţii Sale Regele Carol al Il-lea, 
Bucureşti

Marina Românească, în ziua Sfintei Marii, ridicând rugi în slava celor ce au murit pentru Patrie, cu 
credinţa în viitor, prin mine se pleacă cu devotament în faţa Majestăţii Voastre, asigurând-o că este gata fără 
şovăială să-şi facă datoria pentru Tron şi Ţară251.

Ministrul Aerului şi Marinei 
Contraamiral adjutant

Nicolae Păiş

Ministerul Apărării Naţionale 
Bucureşti, 7 august 1941

Subsecretariatul de Stat al Marinei

Către Comandamentul Marinei Regale
Am onoarea a vă face cunoscut că faţă de împrejurările actuale. Ziua Marinei va fi sărbătorită în acest 

an de Marina Regală, la fiecare unitate în parte, după situaţia locală.
Comandanţii vor arăta trupei rolul sărbătoririi acestei zile de către marinari, evidenţiind necesitatea 

menţinerii legăturii cu trecutul şi preamărirea jertfei înaintaşilor.
Se va îmbunătăţi în această zi hrana trupei.
Vă rugăm a ne comunica dacă aveţi propuneri suplimentare de făcut252.
Ministru Subsecretar de Stal pentru Marină 
Contraamiral adjutant

Nicolae Păis

249. D.J.A.N. Constanţa, fond Căpitănia Portului Constanţa, dosar 102/1940, p. 34.
250. Ibidem, p.35.
251. A.M.R., fond C.M.M., dosar 1516, p.194.
252. Marea Noastră, An XIV, Nr. 7-10, iulie-octombrie 1945, p. 98.
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Domnului contraamiral adjutant Nicolae Păiş, preşedintele Ligii Navale Române
Mulţumesc călduros Ligii Navale Române pentru frumoasele sentimente patriotice ale membrilor săi, 

mărturisite cu ocazia Zilei Marinei. Un popor cu atâta dăruire patriei, ca al nostru, poate năzui la orice mfăp- 
tuire a drepturilor sale istorice. In lupta pentru dreptate şi cruce pe care o ducem. Marina noastră îşi făureşte 
un viitor demn de o patrie cu mai multe şi mai mari drepturi pe ape.

Ion Antonescu
Mareşal al României şi Conducătorul Statului

MINISTERUL DE RAZBOIU
SubsvcnlorltKil d* Sfat al Marinai

Programul desfăşurării sărbătoririi Zilei Marinei - 15 august 1945 
Ora 10.00 Deschiderea Expoziţiei Marinei în sala festivă a S.S.M.
11.30 Solemnitatea Zilei Marinei, executată pe terasa Pavilionului „Pescăruş”

- Solemnitatea ridicării Pavilionului
- Serviciul divin
- Cuvântul ocazional rostit de domnul ministru subsecretar de stat al 

Marinei
12.15 Trecerea în revistă a marinarilor şi sportivilor care urmează 

a lua parte la concursuri
12.20 înmânarea decoraţiilor
12.35 Concursurile pentru Cupa Marinei-15 august 1945.
12. 55 Bărcile militare cu 8 rame; Skifuri 4+1 
13.05 înmânarea cupelor şi medaliilor
13.30 Dejun oferit de domnul ministru subsecretar de stat al Marinei 

la Restaurantul „Pescăruş”
După amiază
Ora 17.00 - Concursuri şi serbări nautice pe Lacul Herăstrău la 

A.S.A.M.; Concursuri de înot şi sărituri; Polo pe apă; Concursuri de 
giguri şi caiace.

Seara
Ora 20.00 Serbare veneţiană pe Lacul Herăstrău. Bărci cu lam

pioane. Focuri de artificii

15 Augusi 1945

PROGRAMUL

SERBĂRILOR

ZIUA MARINEI

BUCUREŞTI 
LACUL HERASTRAU
Poviiionul PwcArvt

V Ordin de Zi adresat Marinei de subsecretarul de stat, amiral Petre Bărbuneanu

în această zi a Marinei, toată suflarea marinărească a României îşi prăznuieşte patronul. De la vâslaşul 
care-şi plimbă liniştit ambarcaţiunea până la comandanţii cei mai mari în grad din Marina de Război şi de 
Comerţ, toţi îşi închină astăzi gândul către Cel de Sus, care i-a ajutat să treacă cu bine şi încercările acestui an.

Marina Regală, urmând pilda Regelui democrat al României, s-a înscris în marea luptă a Naţiunilor 
Unite pentru zdrobirea duşmanului comun. Efectuând transporturi, dragând căile de navigaţie, studiind cu 
multă asiduitate sisteme de dragaj pe apă şi în aer, realizate şi în curând puse în practică sau executând cu 
sfinţenie clauzele Armistiţiului, Marina Română şi-a adus contribuţia la vicţoria comună.

Călăuziţi mereu de marea lor dragoste de ţară, marinarii nu au precupeţiţ jertfa vieţii lor aţunci când 
minele insidioase ale adversarului hitlerist barau drumul navelor noasţre. Se cuvine să închinăm un gând 
acelora dinţre camarazii noşţri care, cu preţul vieţii lor, au deschis acesţ drum al victoriei .şi al păcii.

Marinari,
La 23 august 1944, România a revenit pe calea aspiraţiilor ei fire,şţi, alături de Marile Naţiuni Unite, ală

turi de Uniunea Sovietică. Marina Regală, ca şi trupele de uscat, a luptat pentru a scăpa ţara de sub jugul hil- 
lerisl. Morţii ei arată credinţa lor în destinul ţării, pe calea de.schisă de Marile Naţiuni Uniţe.

Anul acesţa sărbăţoi im Ziua Marinei sub semnul libertăţii şi al democraţiei. Drumul nosţru esţe ţrasal 
de marile principii ale iubirii înţre popoare, al dispariţiei urii rasiale, al înceţării speculării omului de căţre om.

Ca o lăclie luminoasa, acesţe lozinci ţrebiiie să vă călăuzească paşii ca să realizăm Marinti în care ţara 
îşi pune asţăzi nădejdile.

Sţrânşi uniţi. Marinari ai Poporului şi ai Regelui, să sţrigăm înţr-un glas 
Trăiască Majestaţea Sa Regele Mihai I!
Trăiască Marina Română Democratică! ’'
Ministru sub.sccretar de stat pentru Marină 
Amiral

Petre Bărbuneanu

253. Marea Noastră, Anul XIV, nr. 7-10, iulie-octombrie 1945, p. 98.
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Ordin de zi nr. 27 din 24 septembrie 1945

Serbările Marinei care s-au desfăşurat de 15 august pe lacul Herăstrău şi la care au participat membrii 
Guvernului, Misiunile Aliate, precum şi personalităţi de frunte ale Ţării noastre, au fost deosebit de reuşite.

în aceeaşi zi a avut loc şi deschiderea Expoziţiei Marinei în localul Subsecretariatului de Stat al Marinei, 
care a reuşit să facă cunoscut marelui public activitatea şi sacrificiile Marinei noastre aduse Patriei, în lupta 
pentru descătuşarea căilor de navigaţie din robia hitleristă.

Mulţumesc călduros comandorului Săvulescu Eugeniu, şeful Serviciului Culturii, Educaţiei şi 
Propagandei, care a izbutit să organizeze în condiţiuni perfecte serbarea zUei de 15 august, precum şi 
EXPOZIŢIA MARINEI, vizitată cu deosebit interes şi entuziasm din partea marelui public.

Mulţumesc, de asemenea:
- Lt. Cdor. Adam Traian
- Lt. Cdor. Receanu Ionel
- Lt. Cdor. Stoiculescu D.
- Lt. Cdor. Holban Ştefan
- Locot. Bolintineanu Mircea
- Locot. Mâşcă Aurel
- Aspirant Lupoaie Florin
pentru munca depusă în organizarea serbării şi expoziţiei.
Citez, de asemenea, eforturile făcute de:
- Batalionul Geniu Marină pentru materialul trimis la expoziţie şi echipa de concurenţi la regate;
- Şcolile Marinei pentru materialul trimis la expoziţie, precum şi unităţile Marinei:
- Yachtul Regal „LUCEAFĂRUL”
- Batalionul Geniu Marină
- Flotila de Dragaj Tumu Severin
- Grupul Navelor Grănicereşti
- Batalionul Infanterie Marină
- Sectorul 2 Fluvial Giurgiu
- C.L.M.Fl.
care au delegat armamentele de 8+1 la regatele din acest an.
Ministru Subsecretar de Stat pentru Marină 
Amiral /ss/

Bărbuneanu Petre254
AIf Comandamentul Apărării Litoralului Maritim şi Fluvial Stat Major

Programul serbărilor Marinei - 15 august 1946
Pentru serbarea zilei de 15 August se dispune următoarele:
în cursul dimineţii, la ora 10.15 solemnitatea se va desfăşura la bordul N.M.S. „MIRCEA" şi va cons

ta din:
Serviciul divin 
Pomenirea eroilor marinari 
Aruncarea unei ancore de flori în apă 
împărţirea Medaliei „ Virtutea Maritimă"
Cuvântarea domnului ministru al Marinei
Curse de bărci de 8+1 rame
Sosirea cuterelor şi văditului „ ELECTR A ”
Curse de înot - fond şi viteză

- fond 1000 metri
- viteză 100 metri
- viteză 50 metri juniori
- viteză 50 metri fete
- viteză 50 metri pitici

Sărituri artistice 
a) După amiaza:
La ora 16.00, ieşirea în mare cu N.M.S. „MIRCEA", având la bord invitaţi. 
Intrarea în port către ora 18.30.
Lista invitaţiilor la .serbările Marinei va fi întocmită de S.S.M.

254. A. M. R„ fond S.S.M., dosar nr. 3337, f. 294.
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Premiile şi medaliile pentru concursul de bărci vor fi pregătite de S.S.M.
Premiile pentru înot şi sărituri sunt oferite de către O.S.P.
b) Dispoziţii generale:
- Pentru buna reuşită a serbării se ordonă următoarele:
1. Biroul 1 din CALM.FI. va lua legătura cu preotul garnizoanei pentru a oficia serviciul divin, 

înmănându-i tabelul eroilor marinari trimis de St.M.M. cu nr. 12.964 din 12 august 1945; serviciul divin va 
avea o durată de 15 minute.

2. Ancora de flori va fi aruncată cu barca în apă după oficierea serviciului divin, prin grija N.M.S. 
„MIRCEA”.

3. Pentru personalul ce ia parte la serbare, ţinuta este în alb; cei ce nu au ţinuta albă, vor fi în albas
tru marin. Trupa în albastru marin.

4. Organizarea programului sportiv va fi în sarcina Grupării Navelor, căreia i se pune la dispoziţie cpt. 
Popa Aurel.

5. Gruparea de Nave va lua măsuri pentru aşezarea navelor din seara zilei de 13 august la danele 5 şi 
6, aşa cum s-au dat dispoziţiunile verbal.

6. Ridicarea şi coborârea pavilionului, precum şi marele pavoaz se face cu Muzica Marinei; Muzica 
rămâne la dispoziţia Grupării de Nave tot timpul zilei.

7. Poliţia în port, prin grija Grupării de Nave, cu concursul Căpităniei Portului şi D.M.E.M.
8. Controlul invitaţiilor va fi organizat de C.A.L.M.FI. prin doi ofiţeri şi doi maiştri, la poartă şi bricul 

„MIRCEA”. Pentru invitaţiile de la bordul celorlalte nave, prin grija navelor.
9. Alte dispoziţii se vor comunica ulteriori55

Comandamentul Marinei Regale - Comandantul Marinei 
Nr.61396/12 iulie 1947 Bucureşti

Am onoarea a vă raporta că, în flecare an, cu prilejul zUei Sfintei Marii - 15 august se obişnuiesc, la 
Constanţa, tradiţionalele serbări ale Patronului Marinei.

Aceste serbări, cu caracter marinăresc şi sportiv, au marcat întodeauna o dată importantă în viaţa ma
ritimă românească, grupând în jurul acestei aniversări atât unităţile Marinei Regale, formaţiunile sindicale de 
marinari civili cât şi marele public mobilizat de Liga Navală Română.

Aceste, serbări au fost adeseori onorate cu prezenţa M.S. Regelui, a membrilor Guvernului şi a şefilor 
oştirii încurajând pe marinari.

In acest an, primul care urmează după desfiinţarea S.S.M., ar fi oportun ca să se menţină această ser
bare, cu toate dificultăţile financiare, pentru a se păstra caracterul ei tradiţional, care are multe părţi pozitive 
şi trebuie exploatată în folosul Armatei şi al Marinei.

Această serbare ar constitui şi o încoronare a activităţii Marinei prin dragajele executate de Rotila 
Ruvială şi Rotila de Dragaj Maritim.

Astfel fiind, am onoare a vă ruga să binevoiţi a aproba organizarea serbării patronului Marinei, la 15 
august 1947, la Constanţa, cu participarea eventuală a M.S. Regelui, a membrilor Guvernului şi a şefilor 
Oştirii.

Programul de principiu, pe care îl supun aprobării Domniei Voastre, ar cuprinde:
- Te-Deum pentru pomenirea eroilor marinari, la bordul navei-şcoală „MIRCEA”;
- Decernarea medaliei „Virtutea Maritimă” membrilor Guvernului, persoanelor care au sprijinit activi

tatea Marinei şi personalului de Marină care s-a distins în operaţiunile de dragaj;
- Ieşire în larg cu nava-şcoală „MIRCEA”;
- Concursuri sportive; înot, canotaj, bărci, automobile;
- Eventual un dejun oferit de Ministerul Apărării Naţionale membrilor Guvernului.

:1c :îc

Va rog binevoiţi a ne comunica hotărârea Domniei Voastre pentru ca acest Comandament să vă poată 
supune lista persoanelor care ar urma să fie invitate, programul de detaliu, precum şi tabelul de persoane pro
puse a fi di.stinse cu medalia „Virtutea Marilimă”2V'.

Comandantul Marinei Regale
Comandor

Săvulescu Eugen

255. D.J.A.N. Constanţa, fond Primăria Constanţa, dosar nr. 32/1946, p. 26.
256. A.M.R., fond C.M.M., dosar 2400, p.178-179.
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Decret Nr. 309 privind instituirea Zilei Forţei Aeriene Militare ale R.P.R. 
şi a Zilei Marinei Militare a R.P.R.

Prezidiul Marii Adunări Naţionale a R.P.R. decretează:
Alt. 1- în scopul manifestării dragostei şi ataşamentului militarilor Forţelor Armate ale Republicii 

Populare Române şi maselor largi populare faţă de Forţele Aeriene Militare şi Marina Militară ale R.P.R., care 
urmând exemplul Forţelor Aeriene Militare şi Marinei Militare ale U.R.S.S., stau de strajă hotarelor patriei 
noastre, se instituie:

Ziua Forţelor Aeriene Militare ale R.P.R., care se sărbătoreşte în fiecare an în prima duminică a lunii 
septembrie;

Ziua Marinei Militare a R.P.R., care se sărbătoreşte în fiecare an în prima duminică a lunii august.
Art.2- Ziua Forţelor Aeriene Militare şi Ziua Marinei Militare sunt sărbători militare şi populare. Ele se 

sărbătoresc în cadrul Forţelor Aeriene Militare şi Marinei Militare, potrivit regulamentelor militare şi ordinelor 
Ministrului Forţelor Armate ale R.P.R.257e Ordinul Ministrului Forţelor Armate ale Republicii Populare Române 

Nr. M6 din 1 august 1954 Bucureşti

Tovarăşi matrozi şi soldaţi, cartnici şi sergenţi.
Tovarăşi ofiţeri, amirali şi generali.
Astăzi poporul nostru muncitor şi Forţele sale Armate sărbătoresc Ziua Marinei Republicii Populare 

Române.
Vă salut şi vă felicit cu prilejul Zilei Marinei Republicii Populare Române.
Urez marinarilor militari şi oamenilor muncii din şantierele de construcţii navale noi succese în întărirea 

continuă a Forţelor Maritime Militare ale statului nostru democrat popular.
Exemplul de înaltă măiestrie militară, de cunoaştere şi mânuire la perfecţie a tehnicii de luptă al glori

oşilor marinari şi tehnicieni ai Flotei Maritime Militare sovietice să vă fie model în pregătirea voastră ca apără
tori de nădejde ai hotarelor maritime şi fluviale ale scumpei noastre patrii.

în cinstea Zilei Marinei Republicii Populare Române,
ORDON:

Astăzi, 1 august 1954, se vor trage în semn de salut 21 de salve de artilerie de pe navele de război şi de 
către bateriile de coastă din oraşele Constanţa şi Galaţi.

Trăiască Ziua Marinei Republicii Populare Române!
Trăiască poporul nostru muncitor şi Forţele sale Armatei
Trăiască Guvernul Republicii Populare Române!
Trăiască Partidul Muncitoresc Român!
Ministrul Forţelor Armate ale R.P.R.
General de Armată

/ss/ Emil Bodnăraş
jiii\
V Ordinul Comandantului Forţelor Maritime Militare 

Nr. 9 din 31 iulie 1954 Constanţa

Tovarăşi matrozi şi soldaţi, cartnici şi sergenţi.
Tovarăşi ofiţeri.
La 1 august 1954, poporul nostru muncitor şi Forţele sale Armate sărbătoresc pentru prima dată Ziua 

Marinei Republicii Populare Române.
Vă salut şi vă felicit cu acest prilej.
în întâmpinarea acestei zile, efectivele navelor şi unităţilor Forţelor Maritime Militare, folosind bogata 

experienţă a marinarilor sovietici, au obţinut succese însemnate în pregătirea de luptă şi politică, în întărirea 
ordinii şi disciplinei militare.

Ordon întregului efectiv al flotei să-şi desăvârşească măiestria de luptă, ridicând în permanenţă calitatea 
pregătirii de luptă şi politice, să întărească disciplina şi ordinea pe nave şi în unităţi şi să întâmpine cu noi suc
cese cea de-a zecea aniversare a eliberării patriei noastre.

Trăiască Ziua Marinei Republicii Populare Române!
Trăiască poporul nostru muncitor şi Forţele sale Armate!

257. Marina Nouă, An IX, Nr. 372, 24 august 1953, p. 4. Vezi şi Buletinul Oficial al Marii Adunări Naţionale a R.P.R. nr. 27 din 29 august 
1953, respectiv Ministerul Justiţiei, Colecţie de legi, decrete,hotărări şi dispoziţii. 1953.1 iulie-31 august. Editura de Stat pentru Literatură 
Ştiinţifică, Bucureşti, 1953, p. 10.
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Trăiască Guvernul Republicii Populare Române! 
Trăiască Partidul Muncitoresc Român! 
Comandantul Forţelor Maritime Militare 
Contraamiral

Nicolae MUiai

Ordinul Comandantului Forţelor Maritime Militare 
Nr. 075300 din 1 iulie 1954

Conform Decretului Prezidiului Marii Adunări Naţionale, la 1 august 1954 se va sărbători pentru prima 
oară Ziua Forţelor Maritime Militare.

în întâmpinarea acestei mari sărbători militară şi populară, întregul efectiv al Forţelor Maritime 
Militare, matrozii, soldaţii, cartnicii, sergenţii şi ofiţerii trebuie să-şi concentreze eforturile şi să-şi 
îmbunătăţească în mod simţitor munca, astfel ca navele şi unităţUe să se prezinte la 1 august cu succese 
deosebite în pregătirea de luptă şi politică, în întărirea ordinii şi disciplinei militare.

Pentru pregătirea întâmpinării şi desfăşurării sărbătoririi Zilei Forţelor Maritime Militare
ORDON:

1. Constituirea comisiei centrale de organizare a Comandamentului Forţelor Maritime Militare compusă din:
- căpitan de rangul I Simion Tudor, şeful de stat major al C.F.M.M.- preşedinte
- căpitan de rangul III Mănguţ Enache, şeful Direcţiei Politice
- căpitan de rangul I Antonescu Teodor, locţiitorul şefului Şcolii Militare Marină
- căpitan de rangul II Baciu Teodor, şeful Spatelui C.F.M.M.
- căpitan de rangul III Bălan Vasile, comandantul B.A.R.M.
- căpitan de rangul II Milu Nicolae, comandantul Detaşamentului Nave Şcoală
- căpitan de rangul III Ciucă Nicolae, comandantul Divizionului Distrugătoare
- căpitan de rangul II Tudorică Andrei, şeful Secţiei Pregătire de Luptă
- căpitan Pricop losif, şeful Secţiei Agitaţie şi Propagandă
- căpitan de rangul II Costăchescu Constantin, şefiil Secţiei Completare Efective.
Comisia centrală de organizare are următoarele sarcini:
a. Să întocmească planul de pregătire şi de desfăşurare a sărbătoririi Zilei Forţelor Maritime Militare şi 

instrucţiunile privind sarcinile concrete ce revin unităţilor, marilor unităţi şi garnizoanelor de marină
b. Să coordoneze şi să sprijine activităţile ce se vor desfăşura în unităţi, mari unităţi şi garnizoanele de 

marină în întâmpinarea zilei de 1 august 1954
c. Să organizeze şi să conducă pregătirea şi desfăşurarea festivităţilor în garnizoana Constanţa
2. Comandanţilor de mari unităţi şi unităţi independente, şefilor organelor politice şi locţiitorilor poli

tici să constituie comisii proprii de organizare şi să urmărească aducerea la îndeplinire a instrucţiunilor ela
borate de comisia centrală a C.F.M.M.

3. Comandanţilor şi şefilor organelor politice ai Flotilei de Dunăre, Bazei 127 Maritime, Bazei 283 
Maritime şi Şcolii de Specialişti şi Cartnici, să organizeze sărbătorirea Zilei Forţelor Maritime Militare, 
respectiv în garnizoanele Galaţi, Mangalia, Sulina şi Tulcea, înaintând la C.F.M.M., până la data de 20 iulie 
1954 planul de pregătire şi programul festivităţilor, pentru aprobare.

Prezentul ordin se va trimite marilor unităţi şi unităţilor independente ale C.F.M.M.25"
Comandantul Forţelor Maritime Militare
Contraamiral

Nicolae Gh. Mihai
•.A .

Programul Zilei Marinei Republicii Populare Române
31 iulie 1954
16.00 - Adunări festive ale militarilor consacrate Zilei Marinei Republicii Populare Române
18.00 - Emisiunea staţiei de radioficare a oraşului Constanta, consacrată Zilei Marinei Republicii 

Populare Române
20.00 - Adunarea festivă pe garnizoana Constanţa consacrată Zilei Marinei Republicii Populare 

Române. Conferenţiază contraamiralul Nicolae Mihai, despre Ziua Marinei Republicii Populare Române.
Prezintă spectacol Echipa artistică a Marinei (la Teatrul de Stat)
20.00 - Ridicarea pavoazului electric la navele din rada Constanţa
20.00 - Prezentarea unui film de către caravană (în Piaţa Ovidiu)

1 august 1954
07.00 - Primirea delegaţiei C.C. a U.T.M. care va înmâna steagul de patronaj a F.M.M.
08.00 - Primirea reprezentanţilor M.F.A. (pe aerodromul Constanţa)

258. A.M.R., fond C.F.M.M., dosar nr. 6121, p.108-109.
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08.00 - 08.30 - Ambarcarea invitaţilor la bordul navei „LIBERTATEA” (Dana militară Port Constanţa) 
08.30 - Deplasarea delegaţiei C.C. a U.T.M. la bordul navei militare căreia i se va decerna Steagul 

Roşu al C.C. al U.T.M. (Rada Constanţa)
09.00 - Emisiunea staţiei de radioficare a oraşului Constanţa consacrată Zilei Marinei Republicii 

Populare Române
09.00 - Festivitatea decernării Steagului Roşu al C.C. al U.T.M. (Rada Constanţa)
10.00 - Revistă navală 

Raportul comandantului paradei 
Trecerea în revistă a navelor 
Acostarea şi ambarcarea la nava „LIBERTATEA”
Cuvântarea prim-locţiitorului ministrului Forţelor Armate 
Imnul R.P.R.
Imnul U.R.S.S.

Concomitent cu imnurile se execută salutul naţiunii cu 21 salve de pe o navă şi de la o baterie terestră 
(Rada Constanţa)

15.00 - Marş cu nava „LIBERTATEA” şi masa oficială (pe nava „LIBERTATEA”)
16.30 - Adunarea în cadrul căreia se va conferenţia despre „Trecutul revoluţionar al marinei R.P.R.” 

(conferenţiază tov. V. Vaida)
Filmul „Din viaţa marinarilor noştri" (la Teatrul Marinei)
16.30 - Program de cântece executate de fanfară (In parcul „Maxim Gorki”)
16.30 - Program de cântece executate de fanfara D.R.M. (In Piaţa Ovidiu)
16.30 - Program de cântece şi dansuri executate de fanfară (pe terasa Casei de Cultură a Sindicatelor)
17.30 - Concurs de bărci - viteză pe distanţa 10 cabluri 
- Defilarea bărcilor concurente (în Rada Constanţa)
17.30 - Program artistic prezentat de Echipa Marinei (la Teatrul de vară Mamaia)
18.00 - Emisiunea staţiei de radioamplificare a oraşului Constanţa, consacrată Zilei Marinei R.P.R.
18.00 - Program artistic prezentat de Ansamblul Grănicerilor
18.00 - Program artistic prezentat de Echipa „Pescăruşul” (Piaţa Ovidiu)
18.00 - Program artistic prezentat de Ansamblul D.R.M. (Teatrul de vară „Maxim Gorki”)
19.00 - Muzică de dans (Terasa Casei de Cultură a Sindicatelor)
19.15 - Muzică de dans (Piaţa Ovidiu)
19.30 - Muzică de dans (Parcul „Maxim Gorki")
20.00 - Ridicarea pavoazului electric la nave (Rada Constanţa)
20.00 - Filmul prezentat de caravană (Teatrul de vară „Maxim Gorki")

- Reuniune tovărăşească (Casa Ofiţerilor Constanţa)
- Program artistic prezentat de Ansamblul „Pescăruşul" (Terasa Casei de Cultură a

20.00 
20.00 

Sindicatelor) 
20.00 ■ 
20.30 ■ 
21.00-

Program artistic prezentat de Ansamblul Grănicerilor (Piaţa Ovidiu)
Carnavalul bărcilor (faleză)
Muzică de dans (Terasa Casei de Cultură a Sindicatelor)

21.00 - Muzică de dans (Piaţa Ovidiu)
21.30 - Joc de artificii (faleză)
21.30 - Reuniune tovără.şească (Restaurantul „Vraja Mării")
20.00 - 21.30 - Program artistic prezentat de Ansamblul Marinei (Terasa Casei de Cultură 

Sindicatelor)
21.30 - Program arti.stic prezentat de Ansamblul D.R.M. (Piaţa Ovidiu)
22.30 - Muzică de dans (Terasa Casei de Cultură a Sindicatelor)
Muzică de dans (Piaţa Ovidiu)2^'1.

Ministerul Forţelor Armate ale R.P.R.
Comandamentul Forţelor Maritime Militare - Şeful de Stat Major 

Aprob
Comandantul Forţelor Maritime Militare 
Contraamiral

Nieolae Miliai

Programul Zilei Marinei R.P.R. în garnizoana Con.slanţa 4 august 1956 - Ziua Marinei 
20.00 - Aprinderea pavoazului electric

259. A.M.R., fond C.M.M., dosar 6121, p.79-81.
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20.00 - 23.00 - Adunarea festivă la Cazinoul Constanţa (Ţinuta nr. 2)
24.00 - Stingerea pavoazului electric.
5 august 1956
08.45 - Prezentarea ofiţerilor din C.F.M.M. şi M.U. de marină din garnizoană la B.P. „IALOMIŢA” 

(Ţinuta nr. 1)
09.00 - Ridicarea pavilionului şi marelui pavoaz (fanfara B.P.)
- Garda de onoare primeşte drapelul C.F.M.M. şi-l aduce în port 
09.00-10.00 - Decernarea Steagului Roşu C.C. al U.T.M. (V62)
10.00 - Raportul comandantului paradei
10.00-10.10 - Trecerea în revistă a gărzii de onoare şi defilarea gărzii de onoare
10.10- 10.40 - Trecerea în revistă a navelor şi efectivelor de pe dana militară.
10.40 - Ambarcarea oficialităţilor la B.P. „IALOMIŢA".
10.45 - Citirea Ordinului ministrului Forţelor Armate.
Intonarea Imnului de Stat şi executarea salutului naţiunii (21 salve) cu D2.
10.50-11.00 - Primirea ştafetei A.V.SA.P.
11.00-11.10 - Deplasarea oficialităţilor la faleză (Cazinou); începerea jocurilor marinăreşti.
11.10- 14.00 - Jocuri marinăreşti în rada Constanţa (echipajele navelor pe digul mare şi mic). 
14.00-16.00 - Masa. Repaus.
15.00 - Învoiri în oraş ale efectivelor conform R.S.B. şi R.SI.
16.00 -18.00 - Campionat republican de staruri.
18.00 - 21.00 - Activităţi culturale în aer liber.
21.00 - Aprinderea pavoazului electric.
21.00 - 22.00 - Carnavalul bărcilor, jocuri de artificii, iluminare cu proiectoarele.
24.00 -Stingerea pavoazului electric.
Şeful de Stat Major al C.F.M.M.
Contraamiral

Simion Tudor

Ministerul Forţelor Armate ale R.P.R. 
Detaşamentul 514 Nave Şcoală 

Aprob
Comandantul Forţelor Maritime Militare 
Contraamiral

Nicolae Mihai

Planul pentru parada navală din Ziua Marinei
1. Pregătirea paradei
a) începând din ziua de 1 august, navele se pregătesc pentru parada navală, urmând a desfăşura la 

bord următoarele activităţi mai importante:
- curăţenia generală a navei şi piturarea
- pregătirea echipajului
b) Navele ocupă dispozitivul pentru paradă prevăzut în schiţa alăturată până în ziua de 03.08.1956, ora

14.00.
c) Navele ancorează pentru .staţionare cu pupa la cheu cu ambele ancore. După ancorare, lanţurile 

urmează a fi date cu var.
Până la 03.08.1956, toate navele vor avea pregătit marele pavoaz şi pavoazul electric.
2. Programul paradei
09.00- Ridicarea pavilionului, geacului şi marelui pavoaz
- Muzica A.L.B.P. intonează Imnul de Stat pe dană, în centrul formaţiei Divizionului FA.S. 
09.00-10.00 - Decernarea Steagului Roşu a! C.C. al U.T.M. la V.A.S.
- Aduc ei ea di apelului de la C.F.M.M. de către garda de onoare sub conducerea căpitanului Bogdan 

Glieorghe (muzica Şcolii Militare Superioare de Marină)
10.00- Primirea raportului de la comandantul paradei la intrarea pe dana militară.
10.00-10.10 - 11 ec ei ea în revistă a gărzii de onoare şi defilarea gărzii de onoare 
10.10-10.40 - Trecerea în revistă a navelor.
10.40-10.45 - Ambarcarea la nava „IALOMIŢA"
10.45-10.50 - Citirea ordinului ministrului Forţelor Armate

■ I- ' teiminaiea citii ii ordinului, D2 va trage 2! .salve de salut (pregătirea şi execuţia o va face spe
cialistul Artilerie al Divizionului Di.strugătoare)

10.50-11.00 Primirea .ştafetei A.V.S.A.P.
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11.00- Ambarcarea şi deplasarea la faleză (Cazinou) pentru participarea la jocurile marinăreşti.
3. Pe timpul trecerii în revistă, echipajele navelor vor fi adurmte la pupa, cu frontul orientat spre cheu. 

La nava-şcoală „MIRCEA”, salutul se va da din arboradă.
La nava „IALOMIŢA”, se ambarcă pentru paradă ofiţerii Comandamentului Forţelor Maritime 

Militare şi de la M.U. de marină din Constanţa.
Elevii Şcolii Medii de Marină se ambarcă la nava „MIRCEA” şi D4.
Militarii din dana militară se adună la dana zero, cu frontul spre nord.
4. Repetiţii
- La 17.00-03.08.1956, repetiţii generale pentru paradă (Ţinuta nr. 3)
- La 11.00 din 04.08.1956, repetiţii generale pentru paradă (Ţinuta nr. 2)
5. - Aprinderea pavoazului electric se va face în ziua de 04.08.1956, la ora 20.00, la semnalul Postului 

de radă (specialist Transmisiuni B.A.R.M.).
Navele vor menţine pavoazul electric până la 05.08.1956, ora 24.00.
6. în ziua de 05.08.1956, la ora 09.00, toate navele comerciale din port vor ridica pavilionul şi pavoazul 

prin grija Căpităniei portului.
7. Asigurarea materială
a) Navele să primească pitura, drepturile de materiale de întreţinere şi materialele necesare com

pletării pavoazului electric până la 30.07.1956, prin grija Direcţiei Tehnice.
b) U.M. 04759 să asigure:
- curăţenia şoselei de intrare pe dană
- curăţenia danei militare şi pavoazarea ei
- curăţenia între digul mare şi cel mic, precum şi văruirea spatelui clădirilor din port, piturarea cheului 

şi a babalelor.
c) Direcţia portului va asigura:
- curăţenia şoselei de la Poarta nr. 1 până la dana militară
- curăţenia apei bazinului
- repararea şoselei ce merge înspre dana militară
- pavoazarea portului
8. Ţinuta pentru paradă:
- matrozi şi cartnici în termen- Ţinuta nr. 2
- ofiţerii şi cartnicii reangajaţi- Ţinuta nr. 1 (la ţinuta nr. 1, obligatoriu mănuşi albe).
Comandantul paradei
Căpitan de rangul 1

Milu Nicolae
A

Planul concursurilor de înot, sărituri, bărci, vele şi jocuri marinăreşti pentru Ziua Marinei 1956 
In radă, începând de la ora 11.00:
- Ţinta metalică de calibru este ancorată între digul mare şi Cazinou, la 150-200 metri depărtare de

faleză.
- Va fi podită şi va avea trambuline la 5 metri şi 6 metri.
- Va avea trei scânduri pentru purcei
- Va fi pavoazată
- Va avea .staţie de difuzare 
Se ocupă cu aceasta:

Căpitan de rangul II Witti Alexandru, conducere 
Căpitan de rangul II Băde.scu Emanoil, ajutor 
Locotenent major Trancă, ajutor 
Miciman Mincea, ajutor
Locotenent major lone.scu .lean, pentru staţia de difuzare 

Controlul circulaţiei naviga pe bicicletă, face ordine
Neptiin vine din port, pe lângă digul mare, pe lângă faleză şi aco.stează la pontonul-ţintă. Se .suie pe 

tron şi deschide jocurile.
Se ocupă cu aceasta:

Căpitan de rangul II Nicolescu Dumitru 
Căpitan-locotenent lone.scu Mircea 
Căpitan-locotenent Tomiţă loan

Convoiul alegoric vine din port de la dana Nave auxiliare, remorcat de o .şalupă remorcher. După ce 
trece prin faţa navelor, iese din port şi parcurge următorul drum: paralel cu digul mare, paralel cu faleza 
până dincolo de Cazinou, şi apoi înapoi pe acelaşi drum.

Se ocupă cu aceasta:
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Căpitan de rangul II Nicolescu Dumitru 
Căpitan-locotenent Tomiţă loan pentru remorcare

Obiectele vor fi făcute de nave, S.N.C., Şantierul 23 August, I.C.H., NAVROM, Atelierul de Reparaţii 
Nave, Atelierul de Torpile. Obiectele vor fi chipuri groteşti, păsări, peşti, porumbel alb, broască etc., toate 
montate pe ambarcaţiuni care să aibă barbetă la pupa şi la prova pentru a putea fi remorcate în convoi, 

înot ştafetă 4x50 
Ştafetele vin constituite astfel:
- Distrugătorul- una
- Cele mai bune
- Divizionul Dragoare de Bază- două;
- Şă se facă selecţionare
- Nave-Şcoală- una;
- Vor avea delegaţi şi ambarcaţiunea lor.
Arbitri:

Căpitan de rangul I Tăcu Petre conducător şi starter
Căpitan de rangul II Witti Alexandru la ţinta-ponton 
Căpitan de rangul II Bădescu Emanoil la balize.

Plecarea de pe fiotoarele pontonului, se ocolesc balizele ancorate la 25 metri. Şchimburile se fac la 
ponton (fiotor), după ce înotătorul a atins pontonul.

In ziua de 3 august să fie prezentate înscrierile semnate de comandanţi.
Şărituri în apă de la 3 fi metri 
De la fiecare navă câte un săritor.
Se fac înscrieri din timp. In ziua de 3 august, toate înscrierile să fie făcute scris, sub semnătura coman

dantului.
Până după terminarea săriturilor, concurenţii nu au voie să meargă la purcei pe şcondru.
Arbitri:

Căpitan de rangul I Tăcu Petre 
Căpitan de rangul II Witti Alexandru 
Căpitan de rangul II Bădescu Emanoil 

La şcondru, pentru purcei:
Iau parte înotătorii de la ştafete.
Şupraveghere:

Căpitan de rangul II Witti Alexandru 
Căpitan de rangul II Bădescu Emanoil 

Sărituri în apă de la 6 metri:
Idem ca la punctul 3.
Arbitri: Căpitan de rangul I Tăcu Petre

Căpitan de rangul II Witti Alexandru 
Căpitan de rangul II Bădescu Emanoil 

Concurs de bărci:
6+1; 8+1; W+1

Plecarea din dreptul farului mare 
Pentru 8+1 1.500 metri
Pentru 10+1 2.000 metri.
Balizarea .se face prin grija Direcţiei Hidrografice.
In.scrierile bărcilor .se fac până în ziua de 3 august
Ţinuta: Conducătorul -Ţinuta nr.l
Armamentul -pantaloni negri, tricou, capul descoperit.
La pupa - pavilionul naţional.
La prora - numărul de ordine.
Plecarea - de la balizele din larg.
Sosirea - pe linia imaginară dinţi e colţul pontonului .şi un semafor pe digul mare.
Starter .şi arbitru pe parcurs:

Căpitan de rangul I Tăcu Petre 
Arbitri la sosire:

Căpitan de rangul H Witti Ale.sandru 
Căpitan de rangul II Bădescu Emanoil 

Balize: Căpitan de rangul II Necula
Bărcile toate, grupate pe mărimi, începând din larg către port, .sunt grupate la ora / /.30 la cheul faru

lui mare, în interior.
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După concurs, bărcile se retrag în ordine în port.
La şcondru, pentru purcei:
Iau parte toţi înotătorii de la ştafetă şi sărituri.
Supraveghează:

Căpitan de rangul II Witti Alexandru 
Căpitan de rangul II Bădescu Emanoil 

Demonstraţie cu scafandri grei şi uşori:
Se ocupă: Căpitan de rangul II Witti Alexandru 

Căpitan de rangul II Bădescu Emanoil 
Miciman Chiţu I.
A.C. Popa 

Sărituri bufe în apă:
Pe faleză se plimbă un malagambist şi o malagambistă. El mai mic mult ca ea. Se ceartă, el fuge de 

frica ei şi se refugiază în barca de la debarcaderul Cazinoului, merge spre ponton. El se suie pe trambulină, 
ea după el. El de frică sare sau chiar cade în apă, iar ea sare şi îl salvează. Se urcă pe ponton şi dispar. 

Execută: Actorii de la Teatrul F.M.M.
Răspunde: Gigi Niculescu 

Nunta atacată de piraţi:
Nunta într-o barcă mare de 4+1 sau 6+1, armament 4+1 sau 6+1, care sunt şi nuntaşi. în barcă 

mireasa, mirele, naşul, naşa, trei muzicanţi la prova.
Piraţii într-o lotcă sau canoe: patru la rame, unul la cărmă-şeful, 2-3 la prova. Tatuaţi. în maieuri, unul 

legat la un ochi, altul ciung, cu pantaloni uşori, doc negru etc.
Nunta pleacă de la ponton spre digul mare, veselindu-se. Piraţii pleacă de la ponton spre Cazinou.fiind 

atenţi şi scrutând marea în linişte, încordaţi, până dau cu ochii de barca cu nunta.
Cu cea mai mare viteză se duc spre barca cu nunta, astfel ca să-i abordeze între faleză şi ponton. 

Muzicanţii intră sub bănci în barcă. Mirele este primul care sare în apă, apoi naşa şi naşul, după care arma
mentul (nuntaşii). Piraţii fură mireasa şi pleacă cu ea. în barcă, mireasa (voinică), îi aruncă pe rând în apă 
şi apoi trage la rame şi salvează nuntaşii care mai rămăseseră în apă.

Muzicanţii, unul la rame şi doi care cântă, se duc la ponton.
Se ocupă cu aceasta:

Căpitan de rangul II Nicolescu Dumitru 
Căpitan-locotenent Tomiţă I.
Miciman Bugescu 

Vânătoare de raţe:
Iau parte înotătorii de la ştafetă, săritorii, nunta, piraţii.
Se ocupă:

Căpitan de rangul II Witti Alexandru 
Căpitan de rangul II Bădescu Emanoil

Neptun coboară de pe tron, salută în toate părţile şi pleacă în port, pe ruta paralelă cu faleza, paralelă 
digul mare, spre far.

Aquaplane:
In două rânduri apar aquaplanele:

a) . Imediat după convoiul alegoric, când acesta este la întoarcere
b) . înainte de a începe nunta cu piraţii.

Aquaplanişti:
Locotenent major VaJ Carol 

Se ocupă: Căpitan de rangul II Nicolescu Dumitru 
Căpitan-locotenent Tomiţă I.
Miciman Bugescu

Regata de probă din Campionatul republican de vele Clasa Star, la ora 16.00:
Se ocupă:

Căpitan de rangul / Tăcu Petre C.C.F.S.
Căpitan de rangul II Zoneu A.V.S.A.P.
Căpitan de rangul II Necula F.M.M. balize 

Organizarea: F.M.M şi A.V.S.A.P.
Conducere jocuri: C.C.F.S.- Comitetul Central Sportiv Nautic Bucure.şti
Necesar:
- Balizarea în formă de pentagon cu distanţa la centru la balize l ,5 km.
- Remorcherul „FRIMU” pentru juriu, care cu baliza din centru, formează poarta
- Două .şalupe şi barca cu motor pentru .salvare şi arbitri.
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Premii
Pentru înot ştafetă 4x50:
- Premiul 1 -o cupă navei, diplome individuale, 400 lei;
- Premiul II - diplome individuale şi a navei, 300 lei;
- Premiul UI - idem, 200 lei.
Pentru sărituri în apă 3 şi 6 metri:
- Premiul I - o cupă navei, diplome individuale, 100 lei;
- Premiul II - diplome individuale şi a navei, 75 lei;
- Premiul III - idem, 30 lei.
Pentru bărci 8+1:
- Premiul I -o cupă, diplome individuale, 1080 lei;
- Premiul II - diplomă navă şi individuale, 540 lei;
- Premiul III - idem, 270 lei.
Pentru bărci lO+I:
- Premiul I -o cupă navei, diplome individuale, 1200 lei;
- Premiul II - diplomă navă, diplome individuale, 600 lei;
- Premiul III - idem, 300 lei.
Pentru Campionatul republican de Vele, Clasa Star
O cupă mare, frumoasă din partea F.M.M. sau un alt obiect (machetă) pentru echipajul cel mai bine 

clasat, care nu a fost descalificat sau care are cel mai mic număr de descalificări.
Şeful Spatelui Forţelor Maritime Militare 
Căpitan de rangul I ing.

Petre Tăcu

Ministerul Forţelor Armate ale R.P.R. 
Brigada 230 Nave Fluviale - Stat Major 

Aprob
Comandantul Forţelor Maritime Militare 
Contraamiral

Nicolae Mihai

Planul organizatoric pentru sărbătorirea Zilei Marinei Republicii Populare Române
I. Ziua Marinei R.P.R. pentru unităţile Brigăzii 230 Nave Fluviale se sărbătoreşte în B.P. Giurgiu, la 

care vor participa:
- Delegaţii străine cu nave de luptă (eventual);
- Toate unităţile de nave şi terestre ale Brigăzii 230 Nave Fluviale;
La revista navală vor participa următoarele unităţi:
- navele statelor invitate
- următoarele nave ale Brigăzii 230 Nave Fluviale:

nava de comandament „REPUBLICA”
Divizioanele de Monitoare, Vedete Blindate si Vedete de Siguranţă (M.20I, M.202, N.B. 

„ŞIRETUL”, R.F. 303, 3 V.B., 4 V.S.)
Divizionul Draga] şi M.O.(9 S.D., M.F. 232, R.F. 301)

Comandantul paradei este comandantul Divizionului Monitoare, V.B. şi V.S., căpitanul de rangul III 
Nicolae Marcu.

Parada navală şi activităţile nautice vor avea loc:
- Pe Canalul Plantelor (Sf. Gheorghe), în ipoteza când nu sosesc nave străine .'iau sosesc numai din 

partea unui stat;
- La Dunăre, în ipoteza când sosesc nave din partea mai multor .state.
II. Activităţi premergătoare (22.07-04.08.1956)

Ca activităţi mai importante vor fi următoarele:
- pilurarea navelor cu noua culoare tactică (gris);
- ocuparea dispozitivului prevăzut în schiţa anexă de către navele Brigăzii 230 Nave Fluviale până la 

03-04.08.1956;
- curăţenia .şi ordinea la bordul navelor;
- terminarea reviziilor .şi reparaţiilor la navele de lupţă şl auxiliare;
- pregăiirea maierialului peniru expoziţie;
- deschiderea e.xpoziţiei pe data de 02.08.1956;
- antrenament cu participanţii de la fotbal, volei, concursuri de bărci, ambarcaţiuni sportive;
- expunerea conferinţelor cu ZIUA MARINEI în înţreprinderi îmre 3-4 august 1956;
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- repetiţie generală pe data de 03.08.1956;
- curăţenia danelor, cazărmilor;
- punerea la punct a ţinutei militarilor;
- curăţenia blocurilor-locuinţe ofiţeri şi a Clubului Marinarilor.
2.Activităţi din ziua de 04.08.1956:
- Primirea delegaţiilor şi navelor străine;
- La nave şi unităţi terestre, între orele11.00-12.00, se vor desfăşura mitinguri în cadrul cărora se vor 

înmâna marinarilor merituoşi semnele onorifice;
- Adunarea festivă de la orele 19.00-21.30 la Clubul Marinarilor Giurgiu, unde vor participa invitaţi 

străini, invitaţi militari şi civili din garnizoana Giurgiu;
Adunarea festivă se va desfăşura după următorul program:

Cuvânt de deschidere rostit de şeful Secţiei Politice;
Intonarea Imnurilor R.P.R. şi ale statelor participante la şedinţă;
Cuvântarea comandantului Brigăzii 230 Nave Fluviale, care va rosti conferinţa „Ziua Forţelor 

Maritime Militare ale Republicii Populare Române’’;
Cuvântul de salut al delegaţiilor participante;
Cuvântarea de salut rostită de primul secretar al Raionalei de partid Giurgiu;
Cuvântul de salut al preşedintelui C.C.F.S.;
Cuvântare de salut a directorului Căi Navigabile Giurgiu;
Primirea delegaţiei de pionieri ai organizaţiei oraşului Giurgiu;
Cuvânt de închidere al şefului Secţiei Politice;
Intonarea imnurilor R.P.R. şi ale statelor participante la şedinţă;
Program artistic prezentat de echipa artistică a Sindicatului Angajaţilor Civili din Brigada 320 Nave 

Fluviale sau a unei echipe artistice a C.C.A. Bucureşti;
- Aprinderea pavoazului electric la monitoare, vedete blindate, şalupe dragoare şi M.F. de la orele 

20.00-24.00;
- Reuniunea tovărăşească la Clubul Marinarilor Giurgiu, până la ora 01.00.
I. Activităţi din ziua de 05.08.1956
- La ora 09.00, ridicarea pavilionului şi a marelui pavoaz, sub conducerea comandantului paradei;
- La ora 09.15, întâmpinarea comandantului Brigăzii 320 Nave Fluviale şi a primului secretar de par

tid de către comandantul paradei şi primirea raportului;
- De la ora 09.15-10.00, revista navală conform schiţei anexă;
- De la 09.45-10.00, citirea Ordinului ministrului Forţelor Armate de către comandantul Brigăzii 320 

Nave Fluviale;
- De la ora 10.00, salutul naţiunii prin tragerea salvelor de salut şi intonarea Imnului de Stat al R.P.R.;
- De la 10.00-10.30, înmânarea decoraţiilor şi ordinelor R.P.R.;
- De la 10.30-12.00, desfăşurarea concursurilor sportive pe apă:

- parada sportivilor conform schemei anexă nr. 4;
- concursul de bărci militare;
- concursuri de puiuri;
- concursuri de lotci;
- concursuri de canoe.

- De la 12.00-16.00, masa oficială la bordul navei „REPUBLICA”, dată de comandantul Brigăzii 320 
Nave Fluviale;

- De la 16.00-19.00, desfăşurarea concursurilor sportive pe apă .şi la uscat, după următorul program:
- Concurs raional de popice;
- Meci de fotbal;
- Tras la parâniă din barcă;
- Deinonstralii de ambarcaţiuni sportive;
- Tras la parâme la uscat;

Deschiderea Clubului nautic A.V.S.A.P.
- De la orele 20.00-24.00, .se va e.xecuta:

-Carnavalul bărcilor;
- Program artistic dat de un colectiv de la Bucureşti, adus de A.V.S.A.P.;
- Reuniunea tovără.şească publică, în parcul oraşului Giurgiu;
- Meci de volei nocturn organizat de C.C.F.S.;
- Meci de baschet nocturn, organizat de C.C.F.S.

II. Diverse:
- Ocuparea di.spozitivului şi .staţionarea navelor pentru paradă va fi între 03.08-06.08.1956;
- Pavoazarea danelor, oraşului, blocurilor OINAC, .se va realiza cu ajutorul organelor locale .şi
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A.V.SA.P., până la 04.08.1956;
- Nevoile materiale pentru pregătirea sărbătoririi ZILEI MARINEI sunt prevăzute în anexa nr. 4. 
Comandantul Brigăzii 230 Nave Fluviale 
Căpitan de rangul I

Sandu Gheorghe
Şeful Secţiei Politice 
Căpitan de rangul II

Naum VasUe
Pentru Şef de Stat Major 
Şeful Biroului Operaţii 
Căpitan de rangul III

Bengulescu C.

Ministerul Forţelor Armate ale R.P.R. 
Baza 258 Maritimă Mangalia 

Aprob
Comandantul Forţelor Maritime Militare 
Contraamiral

Nicolae Mihai

Programul Zilei Marinei R.P.R. în garnizoana Mangalia 
04.08.1956
12.00- Adunări festive în unităţi
20.00- Adunare festivă pe garnizoană, la Teatrul de vară, urmată de un program artistic 
05.08.1956
- Navele din bază se vor găsi la locurile lor de staţionare, în afară de E7 şi E8, care vor fi amplasate 

în avanport, paralel cu digul de înot.
09.00 - Ridicarea pavilionului şi a marelui pavoaz
09.05-09.30 - Felicitarea echipajului de către comandantul bazei şi citirea Ordinului ministrului 

Forţelor Armate ale R.P.R. pe nave şi în unităţi
10.00-12.00 - Desfăşurarea concursurilor şi jocurilor distractive în avanport 

Trecerea lozincilor plutitoare 
Ieşirea din apă a lui Neptun 
Demonstraţie de aquaplan 
Revista ambarcaţiunilor sportive
Debarcarea unui desant (100 înotători vin de la escortoare la digul de larg)
Sărituri la trambulină
Nunta cu piraţi
Vânătoarea de raţe
Scondrul cu purcel
Concurs de înot cu obstacole
Concurs de bărci viteză
Concurs de tras la parâmă cu bărcile
Ştafetă combinată- rame şi înot
Reîntoarcerea în apă a lui Neptun
17.00- Meci de fotbal între Divizionul Submarine şi Divizionul Vedete Torpiloare

- Volei între Divizionul Artilerie de Coastă şi Compania M.A.
20.00- Serată de dans pe terasa de vară a Clubului Marinarilor.
22.00-23.00- Carnavalul bărcilor (cinci bărci remorcate)

Comandantul Bazei 258 Maritime 
Căpitan de rangul I

Bogdan Victor

Ordinul Ministrului Forţelor Armate ale Republicii Populare Române 
Nr. M 23/4 august 1957

Tovarăşi matrozi şi soldaţi, cartnici şi sergenţi.
Tovarăşi ofiţeri, amirali şi generali.

Bucureşti

Poporul nostru muncitor şi Forţele sale Armate sărbătoresc astăzi Ziua Marinei R.P.R.
Personalul Forţeloi Maritime Militare ale R.P.R. întâmpină tradiţionala sărbătoare cu succese în.semnatc 

în perfecţionarea măiestriei marinăreşti, în întărirea ordinii şi di.sciplinei militare, contribuind astfel la ridi
carea capacităţii de apărare a patriei.
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Pe navele militare numărul fruntaşilor în pregătirea de luptă şi politică, al posturilor şi unităţilor de luptă 
fruntaşe creşte mereu. Noi şi importante realizări obţin muncitorii, tehnicienii şi inginerii de pe şantierele 
navale. Ei desfăşoară larg întrecerea socialistă pentru îndeplinirea şi depăşirea planului de transport şi schim
buri comerciale, construcţii şi reparaţii de nave şi organizarea muncii în porturi.

Tovarăşi matrozi şi soldaţi, cartnici şi sergenţi.
Tovarăşi ofiţeri, amirali şi generali.
Cu prilejul sărbătoririi Zilei Marinei R.P.R., vă felicit şi vă urez noi succese în ridicarea măiestriei mi

litare şi în însuşirea tehnicii modeme de luptă.
Urez muncitorilor, tehnicienilor şi inginerilor de pe şantierele navale noi realizări în muncă.
în cinstea Zilei Marinei Republicii Populare Române,

ORDON:
Astăzi, 4 august 1957, în oraşele Constanţa şi Giurgiu se vor trage în semn de salut câte 21 de salve de 

artilerie.
Trăiască Forţele Maritime Militare ale Republicii Populare Române!
Trăiască Republica Populară Română!
Trăiască Partidul Muncitoresc Român!260
Ministml Forţelor Armate ale R.P.R.
General-colonel

Leontin Sălăjan

Ministerul Forţelor Armate ale R.P.R.
Comandamentul Forţelor Maritime Militare - Comandant 
Nr. L.P. 02199/13.08.1957

Planul sărbătoririi Zilei Marinei R.P.R. la Constanţa, 3 august 1957 
17.00 - Deschiderea expoziţiei marinăreşti - Sala Cazino 
19.00 - Adunare festivă - Sala Teatrul de Stat 
20.00 - 24.00 - Aprinderea pavoazului electric - Port Constanţa 
4 august 1957
09.00 - Ridicarea pavilionului şi a marelui pavoaz - Port Constanţa
09.00 -10.00 - Decernarea Steagului Roşu al C.C. al U.T.M. şi a diplomelor de onoare (D.B.11) - nava- 

comandant
10.00 -10.30 - Revista navală - Port Constanţa
10.30 - Prezentarea mesajelor de către ştafetele C.F.M.M. şi A.V.S.A.P. - nava-comandant 
10.30 -11.15 - Concursuri sportive marinăreşti:
- concursuri bărci - 45 ambarcaţiuni
- concursuri înot 50,100 şi 200 m - 50 înotători - Port Constanţa
- ştafeta combinată -12 bărci şi 12 înotători
- evoluţii ambarcaţiuni cu vele (se execută în rada Cazino)
11.15 -13.00 - Jocuri marinăreşti:
- ieşirea lui Neptun din mare 
-16 .sărituri trambulină
- concurs de tras la parăniă cu bărcile, 2 perechi - Port Constanţa
- purcel la .şcondru, 65 bucăţi
- hora raţelor
- 13.00 - Masa invitaţilor
- 16.00 - Ieşirea în mare cu invitaţii cu nava- .şcoală „MIRCEA" şi „NEPTUN"
- 20.30 - Carnavalul bărcilor - Cazino
- 21.00 - Demonstrarea acţiunilor de luptă - Cazino şi D3
- 23.00 - Retragerea cu torţe - Cazino2'''

Programul inanifeslărilor organizate cu ocazia Zilei Marinei R.P.R., duminică, 3 augu.st 1958 
09.00 - Ridicarea pavilionului .şi marelui pavoaz în portul Constanţa 
10.00 - Revista navală-port Constanţa
10.30 - Prezentarea mesajului de către .ştafeta A.V.S.A.P. - nava-comandant
10.45 - concursuri sportive marinăreşti - port Constanţa
11.45 - Jocuri marinăreşti - port Constanţa
12.30 - Parada ambarcaţiunilor - port Constanţa

260. A.M.R., fond C.M.M., dosar 8176, p. 248.
261. A.M.R., fond C.M.M., dosar nr,1683, p.15.
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16.00 - Ieşire în larg cu navele „MIRCEA", „NEPTUN”, „30 DECEMBRIE” şi pescadoare 
17.00 - întâlnire de baschet între C.S. Marina şi selecţionata oraşului Constanţa (teren Casa 

Ofiţerilor); tot la aceeaşi oră şi pe acelaşi teren are loc meciul de volei dintre C.S. Marina şi Feroviarul 
18.00 - Gală de box C.S. Marina - selecţionata oraşului Constanţa (Palatul Sporturilor)
18.00 - Program artistic susţinut de echipele C.F.M.M. şi „Albatrosul”- parcul „Maxim Gorki”
21.00 - Jocuri de artificii şi carnavalul bărcilor în rada portului Constanţa 
22.30 - Retragerea cu torţe - faleza Cazinoului Constanţa762

Ordinul Ministrului Forţelor Armate ale R.P.R. 
Nr. M.16 din 3 august 1958

Tovarăşi soldaţi şi sergenţi, ofiţeri, amirali şi generali!
Astăzi, poporul nostru muncitor şi Forţele sale Armate sărbătoresc Ziua Marinei Republicii Populare 

Române.
Personalul Forţelor Maritime Militare ale R.P.R. şi muncitorii, tehnicienii şi inginerii din porturi şi 

şantierele navale întâmpină această sărbătoare cu noi şi însemnate succese în activitatea lor, aducând o con
tribuţie importantă la întărirea capacităţii de apărare a patriei noastre.

Ziua Marinei R.P.R. se sărbătoreşte în condiţiile ascuţirii încordării în situaţia internaţională, ca urmare 
a agresiunii militare imperialiste a S.U.A. şi Marii Britanii în Liban şi Iordania.

Republica Populară Română, împreună cu celelalte ţări socialiste în frunte cu Uniunea Sovietică, con
secventă politicii sale de pace şi prietenie între popoare, este hotărâtă să-şi aducă întreaga sa contribuţie la 
cauza menţinerii şi apărării păcii.

Sarcina Forţelor noastre Armate şi a personalului Forţelor Maritime Militare constă în a întări neîncetat 
vigilenţa şi a fi gata în permanenţă să apere patria noastră socialistă.

Tovarăşi soldaţi şi sergenţi, ofiţeri, amirali şi generali.
Cu prilejul sărbătoririi Zilei Marinei R.P.R., vă felicit şi vă urez noi succese în ridicarea măiestriei militare 

şi a însuşirii tehnicii de luptă modeme, în întărirea ordinii şi disciplinei militare, în desfăşurarea mai largă a între
cerii socialiste, pentru ridicarea continuă a numărului militarilor, subunităţilor şi unităţilor de marină de frunte.

Urez muncitorilor, tehnicienilor şi inginerilor din porturi şi şantierele navale noi realizări în muncă, în 
îndeplinirea planului de transporturi navale, fluviale şi maritime.

In cinstea Zilei Marinei Republicii Populare Române
ORDON:

Astăzi 3 august 1958, în oraşele Constanţa şi Giurgiu se vor trage în semn de salut câte 21 salve de artilerie.
Trăiască scumpa noastră patrie - Republica Populară Română!
Trăiască Forţele Maritime Militare ale R.P.R.!
Trăiască Partidul Muncitoresc Român - organizatoml şi conducătorul popomlui nostru în lupta pentru 

construirea socialismului!263
Ministrul Forţelor Armate ale R.P.R. 

f.fd'i General-colonel 
‘■C Leontin Sălăjan

Ordinul Ministrului Forţelor Armate ale Republicii Populare Române 
Nr. 9/2 august 1959 Bucureşti

Tovarăşi soldaţi şi .sergenţi, subofiţeri şi ofiţeri, amirali şi generali.
Poporul nostru muncitor şi Forţele sale Armate sărbătoresc astăzi Ziua Marinei Republicii Populare 

Române, în condiţiile puternicului avânt în muncă al întregului popor, pentru traducerea în viaţă a hotărârilor 
partidului şi guvernului.

An de an, pe baza întăririi continue a economiei naţionale, oamenii muncii clin porturile şi şantierele 
navale au obţinut realizări de seama în dezvoltarea marinei comerciale şi de transport, aducându-şi aportul la 
construirea socialismului; alaturi de ei, personalul Forţelor Marilime Miliţare îşi perlecţionează continuu 
pregătirea de luptă şi ţiolitică, Iiind gata oricând să apere cuceririle revoluţionare ale poporului muncitor, inde
pendenţa şi inţerescic de stat ale Republicii Populare Române.

Cu prilejul Zilei Marinei Republicii Populare Române Iclicit întregul personal al Forţelor Maritime 
Militare şi-i urez noi succese în ridicarea măiestriei militare şi în însuşirea tehnicii de luptă moderne, în 
întărirea ordinii şi disciplinei militare, în ridicarea capacităţii de luptă a navelor.

Urez muncitorilor, tehnicienilor şi inginerilor din porturi şi şantierele navale noi realizări în muncă, în 
îndcpliniiea planului de construcţii navale şi ţransjjorturi mariţime şi lluviale, în creşterea productivităţii

262. Dobrogea Nouă, Anul XI, nr. 3116, sâmbătă, 2 august 1958, p. 1.
263. A.M.R., fond C.F.M.M., dosar nr. 8764, p. 305-306.
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muncii şi reducerea preţului de cost.
în cinstea Zilei Marinei Republicii Populare Române,

ORDON:
Astăzi, 2 august 1959, în oraşul Constanţa se vor trage în semn de salut 21 salve de artilerie.
Trăiască Marina Republicii Populare Române!
Trăiască scumpa noastră patrie - Republica Populară Română!
Trăiască Partidul Muncitoresc Român - conducătorul încercat al poporului, inspiratorul şi organizatorul 

tuturor victoriilor noastre!
Ministrul Forţelor Armate ale R.P.R.
General-colonel

Leontin Sălăjan

Programul Zilei Marinei Române - 2 august 1959 - Constanţa 
09.00 - Ridicarea pavilionului şi a marelui pavoaz 
09.00 -10.00 - Decernarea Steagului Roşu al C.C. al U.T.M.
10.00 - Primirea Ministrului Forţelor Armate ale R.P.R.
10.00 -10.30 - Parada navală, citirea Ordinului M.F.A. (evoluţia VT, aviaţiei, salve de artilerie)
10.30 -10.45 - Prezentarea mesajelor de către ştafeta A.V.S.A.P. şi alte organizaţii de masă

Sosire Neptun
10.45 -11.30 - Parada ambarcaţiunilor militare şi sportive
11.30 -11.45 - Parada înotătorilor
11.45 -12.45 - Concursuri sportive şi marinăreşti:
- înot, bărci militare, ambarcaţiuni sportive, polo pe apă, ştafetă, concurs cu biciclete, sărituri la tram

bulină, demonstraţii de acvaplane şi schiuri pe apă
- demonstraţii de vânătoare sub apă
- înot artistic
- şcondru cu purcei
- prinderea raţelor
- tras la parâmă din bărci
12.45 -13.00 - Parada ambarcaţiunilor alegorice
14.00 - 17.00 - Ieşire în mare cu oficialităţile cu R.M. 101, N.S. 116 şi N.H. 112 (masa comună)
17.50 -19.30 - Concursuri sportive la stadionul Marinei (handbal, fotbal)
17.00 -19.00 - Spectacol artistic în parcul „Maxim Gorki"
19.30 - 21.00 - Concursuri sportive pe terenul „Constructorul" (baschet, volei)
20.00 - 21.00 - Spectacol artistic pe mare la faleză
21.00 - 22.00 - Aprinderea pavoazului electric, jocuri de artificii, carnavalul bărcilor 
22.00 - 22.15 - Retragerea cu torţe
22.30 - 01.00 - Reuniune tovărăşească la Casa Ofiţerilor şi „Vraja Mării"
24.00 - Stingerea pavoazului electric?^

Â
 Ordinul Ministrului Forţelor Armate ale Republicii Populare Române 

Nr. 11 din 7 august 1960

Tovarăşi soldaţi şi gradaţi, subofiţeri şi ofiţeri, generali şi amirali!
Astăzi poporul nostru muncitor, militarii armatei noastre populare sărbătoresc Ziua Marinei Republicii 

Populare Române.
Sărbătorirea Zilei Marinei Republicii Populare Române are loc în condiţiile puternicului avânt în muncă 

şi al entuziasmului cu care întregul nostru popor a trecut la traducerea în viaţă a istoricelor hotărâri ale celui 
de-al 111-lca Congres al Partidului Muncitoresc Român.

Marinarii flotei comerciale şi de transport, muncitorii şi tehnicienii din porturile şi .şantierele navale 
obţin succese importante în dezvoltarea transporturilor maritime şi fluviale, aducându-şi contribuţia la 
creşterea puterii economice a patriei noastre.

Pătrunşi de un puternic şi profund patriotism, mândri de măreţele realizări obţinute de poporul nostru 
muncitor sub conducerea înţeleaptă a partidului, marinarii militari, împreună cu întregul personal al aimatei 
noastre populare îşi perfecţionează continuu pregătirea lor militară şi politică.

Cu prilejul Zilei Marinei Republicii Populare Române felicit personalul Forţelor Maritime Militare şi-i 
urez noi succese în însuşirea tehnicii de luptă marinăreşti, în ridicarea măiestriei sale de luptă şi în întărirea 
ordinii şi disciplinei militare, pentru ca marina noastră militară, împreună cu întreaga noastră armată populară

264. Ibidem, dosar nr. 9774, p. 18,
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să fie la înălţimea misiunii sale- apărarea păcii, a independenţei patriei şi a cuceririlor revoluţionare ale oame
nilor muncii.

Urez marinarilor flotei comerciale şi de transport, muncitorilor, tehnicienilor şi inginerilor din porturi şi 
din şantierele navale noi realizări în muncă pentru îndeplinirea sarcinilor trasate de Congresul al ni-lea al P.M.R. 

în cinstea Zilei Marinei Republicii Populare Române
ORDON:

Astăzi, 7 august 1960, în oraşul Constanţa se vor trage, în senm de salut, 21 salve de artilerie.
Trăiască Marina Republicii Populare Române!
Trăiască scumpa noastră patrie - Republica Populară Română!
Trăiască Partidul Muncitoresc Român, inspiratorul şi organizatorul tuturor victoriilor noastre!265 
Ministrul Forţelor Armate

Leontin Sălăjan

1960. Telegrama adresată Comitetului Central al P.M.R., tovarăşului Gheorghe Gheorghiu-Dej
Oamenii muncii şi militarii din oraşul Constanţa, întruniţi în adunarea festivă cu prilejul sărbătoririi 

Zilei Marinei Republicii Populare Române, însufleţiţi în muncă de hotărârile istorice ale celui de-al IlI-lea 
Congres al Partidului Muncitoresc Român, care a consfinţit victoria socialismului în patria noastră, trimit un 
călduros salut Comitetului Central al Partidului Muncitoresc Român şi personal tovarăşului Gheorghe 
Gheorghiu-Dej.

Cu prilejul Zilei Marinei Republicii Populare Române, marinarii flotei comerciale maritime şi fluviale, 
muncitorii, tehnicienii şi inginerii din porturi şi şantierele navale raportează partidului şi guvernului că au 
obţinut realizări importante în îndeplinirea sarcinilor trasate de partid şi guvernul nostru privind depăşirea pla
nurilor de transport, reducerea preţului de cost, reducerea timpului de staţionare a navelor.

Soldaţii, gradaţii, subofiţerii şi ofiţerii Forţelor Maritime Militare muncesc cu entuziasm pentru 
îndeplinirea integrală şi cu rezultate bune şi foarte bune a planului pregătirii de luptă şi politice, pentru 
întărirea ordinii şi disciplinei militare, contribuind astfel la creşterea continuă a puterii de apărare a scumpei 
noastre patrii- Republica Populară Română.

Echipajele navelor marinei comerciale şi militare, muncitorii şi personalul tehnic din porturi şi şantiere 
îşi îndreaptă cu dragoste şi recunoştinţă gândul către Partidul Muncitoresc Român şi Comitetul său Central sub 
a cărui conducere înţeleaptă s-au obţinut succese de însemnătate istorică în opera de construire a socialismu
lui în patria noastră.

în faţa partidului şi guvernului ei se angajează să depună toate eforturile pentru transpunerea în viaţă a 
măreţelor sarcini trasate de cel de-al IlI-lea Congres al partidului privind dezvoltarea transporturilor maritime 
şi pentru întărirea continuă a capacităţii de luptă a Flotei noastre Maritime Militare - apărătoarea apelor teri
toriale şi a litoralului Republicii Populare Române.

Trăiască Partidul Muncitoresc Român, iniţiatorul şi organizatorul victoriilor noastre!
Trăiască Guvernul Republicii Populare Române!
Trăiască şi înflorească scumpa noastră patrie. Republica Populară Română!266

Ordinul Ministrului Forţelor Armate ale Republicii Populare Române 
Nr. M 31/5 august 1962 Bucureşti

Tovarăşi soldaţi, gradaţi, subofiţeri, ofiţeri, generali şi amirali,
Asţăzi poporul român şi militarii Forţelor Armaţe sărbătoresc Ziua Marinei Republicii Populare 

Române, în condiţiile când, în ţara noastră, orânduirea socialistă a repurtat o victorie hotărâtoare în toate 
ramurile economiei naţionale; socialismul a învins definitiv la oraşe şi .sate.

Profund devotaţi Partidului Muncitoresc Român, Consiliului de Stat şi Guvernului Republicii Populare 
Române, militarii Forţelor noastre Armate îşi însuşesc cu perseverenţă o înaltă pregătire de luptă şi politică 
pentru îndeplinirea misiunilor încredinţate - apararea independenţei şi suvcranilălii de stat a patriei noastre. 
Impieuna cu militarii celorlalte ţari participante la Tratatul de la Varşovia, ei stau de strajă integrităţii lagăru
lui socialist şi păcii în lume.

îndrumaţi de comandanţi şi locţiitorii politici, mobilizaţi de organizaţiile de partid şi U.T.M., întregul 
peisonal al Maiinei Militare munceşte zi de zi pentru perlecţionarea măiestriei sale militare, mânuirea cu pie- 
cizie a aimamcntului şi tehnicii de luptă moderne, pentru sporirea continuă a capacităţii combative a unităţilor 
şi navelor.

Cu piilcjul Zilei Republicii Populare Romane, lelicit soldaţii, gradaţii, subofiţerii, ofiţerii şi amiralii din 
Maiina Militam şi le uiez noi succese în pregătirea de lupta şi jiolitică, în întărirea ordinii şi disciplinei militare. 

In cinstea Zilei Marinei Republicii Populare Române,

265. inainte, Anul XVII, Nr. 4871, duminică, 7 august 1960, p.1.
266. Dobrogea Nouă, Anul XIII, Nr. 3736, duminică, 7 august 1960, p.1.
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ORDON:
Astăzi, 5 august, în garnizoana Mangalia se vor trage, în senm de salut, 21 salve de artilerie. 
Trăiască forţele armate ale Republicii Populare Române!
Trăiască marina Republicii Populare Române!
Trăiască Partidul Muncitoresc Român, iniţiatorul şi organizatorul tuturor victoriilor noastre! 
Trăiască scumpa noastră patrie - Republica Populară Română!267 
Ministrul Forţelor Armate ale R.P.R.
General de armată

Leontin Sălăjan

Ordinul Ministrului Forţelor Armate ale Republicii Populare Române
Nr. 47/3 august 1964 Bucureşti

Tovarăşi,
Astăzi sărbătorim Ziua Marinei Republicii Populare Române în condiţiile când oamenii muncii de pe 

întregul cuprins al patriei întâmpină cu noi şi remarcabile succese cea de-a XX-a aniversare a eliberării 
României de sub jugul fascist.

în anii construcţiei socialiste. Marina Republicii Populare Române s-a dezvoltat neîncetat, fiind înzes
trată cu nave modeme maritime şi fluviale.

Devotaţi Partidului Muncitoresc Român şi regimului democrat-popular, marinarii militari muncesc cu 
însufleţire pentm întărirea continuă a capacităţii combative a unităţilor şi navelor de luptă, pentru 
perfecţionarea pregătirii lor marinăreşti. Alături de toţi militarii Forţelor Armate ale Republicii Populare 
Române, ei stau de strajă patriei noastre socialiste şi, împreună cu militarii celorlalte armate frăţeşti, apără 
cauza socialismului şi păcii.

Marinarii din flota comercială, muncitorii, tehnicienii şi inginerii din porturi şi de pe şantierele navale, 
desfăşurând larg întrecerea socialistă, îşi aduc contribuţia la dezvoltarea economiei naţionale, la sporirea con
tinuă a volumului transporturilor maritime şi fluviale.

Cu prilejul Zilei Marinei Republicii Populare Române felicit personalul marinei militare şi comerciale 
şi-i urez noi şi însemnate succese în întreaga sa activitate.

în cinstea Zilei Marinei Republicii Populare Române,
ORDON:

Astăzi, 3 august, în garnizoana Mangalia se vor trage, în senui de salut, 21 salve de artUerie.
Trăiască Marina Republicii Populare Române!
Trăiască Partidul Muncitoresc Român-conducătorul încercat al poporului, inspiratorul şi organizatorul 

tuturor victoriilor noastre!
Trăiască şi înflorească scumpa noastră patrie - Republica Populară Română!268
Ministrul Forţelor Armate ale R.P.R.
General de armată

Leontin Sălăjan

Ordinul Ministrului Forţelor Armate ale Republicii Socialiste România 
Nr. M 54/2 august 1966 Bucureşti

Sărbătorind la 7 august tradiţionala Zi a Marinei Republicii Socialiste România, poporul nostru îşi 
exprimă preţuirea pentru activitatea neobosită, curajul şi abnegaţia de care dau dovadă marinarii români în 
munca pe care o desfăşoară.

Cinstind cu adâncă recunoştinţă glorioasele tradiţii înscrise în cartea de aur a istoriei multiseculare a 
poporului nostru, mândri de moştenirea eroică ce au preluat-o, trăind fericirea de a vedea înfăptuindu-se 
visurile cele mai înaripate ale înaintaşilor, marinarii militari îşi fac cu cinste datoria patriotică, consacrând pri
ceperea, talentul, întreaga lor energie muncii de perfecţionare a măiesţriei de luptă şi marinăreşti, ridicării 
capacităţii combative a navelor, unităţilor şi marilor unităţi. Profund devotaţi patriei, poporului şi partidului ei 
străjuie.sc cu vigilenţă, împreună cu toţi militarii forţelor noastre armate cuceririle revoluţionare ale oamenilor 
muncii, pământul străbun, independenţa şi suveranitatea României .socialiste.

Personalul flotei comerciale, muncitorii, inginerii şi tehnicienii din porturi şi şantiere obţin realizări de 
prestigiu pe tărâmul construcţiilor navale, al navigaţiei pe mări şi oceane, îndepline.sc cu avânt sarcinile ce le 
revin în cadrul planului cincinal.

Cu prilejul acestei sărbători, felicit pe ostaşii, subofiţerii, maiştrii militari şi ofiţerii Marinei militare, pe 
lucrătorii din transporturile fluviale şi maritime, pe constructorii navelor româneşti şi le urez noi succese în

267. Flota Patriei, Anul XVII, Nr. 460 (067), duminică, 5 august 1962, p. 1.
268. Flota Patriei, Anul XVIII, Nr. 564 (971), joi, 6 august 1964, p. 1.
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munca ce o închină patriei socialiste.
De Ziua Marinei Republicii Socialiste România,

ORDON:
La 7 august, în garnizoana Mangalia, să se tragă în semn de salut, 21 salve de artilerie.
Trăiască Marina Republicii Socialiste România!
Trăiască Partidul Comunist Român, conducătorul încercat al poporului, iniţiatorul şi organizatorul 

tuturor victoriilor noastre!
Trăiască şi înflorească scumpa noastră patrie. Republica Socialistă România!269 
Ministrul Forţelor Armate ale Republicii Socialiste România 
General de armată

Leontin Sălăjan
{jfţ

1967. Ordinul Ministrului Forţelor Armate ale Republicii Socialiste România

La 6 august sărbătorim Ziua Marinei Republicii Socialiste România în condiţiile avântului cu care 
oamenii muncii dau viaţă măreţului program de înflorire şi dezvoltare multilaterală a scumpei noastre patrii.

Continuând şi îmbogăţind tradiţiile înaintaşilor, profund devotaţi patriei, poporului şi partidului, mari
narii militari îşi consacră toată puterea de muncă perfecţionării neîntrerupte a pregătirii lor de luptă, politice 
şi de specialitate, întăririi capacităţii combative a navelor, unităţilor şi marilor unităţi. Ei stau de strajă cu fer
mitate, împreună cu toţi militarii forţelor noastre armate, cuceririlor revoluţionare ale oamenilor muncii, inde- 
ţ)endenţei şi suveranităţii naţionale.

Marinarii flotei comerciale poartă cu cinste pavilionul României socialiste peste mări şi oceane; munci
torii, tehnicienii şi inginerii din porturi şi şantiere obţin realizări de prestigiu în construcţiile navale, aducân- 
du-şi contribuţia la dezvoltarea transporturilor maritime şi fluviale.

Cu prilejul Zilei Marinei Republicii Socialiste România, felicit întregul personal al Marinei Militare, pe 
marinarii flotei comerciale, pe toţi cei ce muncesc în porturile şi pe şantierele navale şi le urez noi succese în 
activitatea pe care o desfăşoară.

în cinstea Zilei Marinei Republicii Socialiste România,
ORDON:

La 6 august, în garnizoana Mangalia, se vor trage, în semn de salut, 21 salve de artilerie.
Trăiască Marina Republicii Socialiste România!
Trăiască Partidul Comunist Român, conducătorul încercat al poporului, iniţiatorul şi organizatorul 

tuturor victoriilor noastre!
Trăiască şi înflorească scumpa noastră patrie. Republica Socialistă România!270
Ministrul Forţelor Armate ale Republicii Socialiste România
General-colonel

Ion loniţă

1970. Ordinul Ministrului Forţelor Armate ale Republicii Socialiste România

Anul acesta, la 2 august aniversăm Ziua Marinei Republicii Socialiste România - sărbătoare menită a 
cinsti tradiţiile noastre marinăreşti, activitatea neobosită şi spiritul de înaltă responsabilitate cu care marinarii 
îşi fac datoria faţă de patrie.

Purtând în inimi exemplul luminos al luptei duse de înaintaşi pentru libertate şi progres social, mândria 
pentru prezentul socialist şi perspectivele luminoase deschise ţării de Congresul al X-lea al Partidului 
Comunist Român, marinarii militari înfăptuiesc cu perseverenţă sarcinile trasate de Comandantul suprem al 
armatei, îşi perfecţionează neîncetat pregătirea de luptă şi politică, măiestria marinărească. însufleţiţi de sen
timentele nobile ale patriotismului socialist şi internaţionalismului proletar, ei sunt ferm hotărâţi să-şi aducă 
înţreaga conţribuţie la îndeplinirea misiunii sacre ce revine forţelor noasţre armaţe - apărarea muncii paşnice 
a poporului român, a independenţei şi suveranităţii naţionale, a cauzei socialismului şi păcii.

în anii construcţiei socialiste, marina noastră comercială a cunoscut un amplu şi multilateral proces de 
dezvoltare. Tot mai multe nave româneşti, purtând cu demnitate pavilionul tricolor, străbat mările şi oceanele 
lumii ca o expresie a multiplicării relaţiilor economice externe ale României socialiste, a participării ci mereu 
mai active la schimbul de valori materiale şi spirituale pe plan internaţional.

Muncitorii, tehnicienii şi inginerii din şantierele navale şi din porturi, dăruindu-şi întreaga energic, pri
cepere şi putere de muncă, obţin realizări însemnate în construcţia de nave moderne, în dezvoltarea transpor
turilor maritime şi fluviale.

Cu prilejul acestei sărbători, adresez lelicitări şi urări de noi succese în muncă personalului marinei mi-

269. Flota Patriei, Anul XXI, Nr. 1073, joi, 4 august 1966, p.1.
270. Viaţa Nouă, Anul XXIII, Nr. 7046, duminică, 6 august 1967, p.1.
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litare şi al flotei comerciale, proiectanţilor şi constructorilor de nave, muncitorilor din porturi, 
în cinstea Marinei Republicii Socialiste România,

ORDON:
La 2 august 1970, în garnizoana Mangalia se vor trage, în semn de salut, 21 salve de artilerie.
Trăiască Marina Republicii Socialiste România!
Trăiască Partidul Comunist Român, conducătorul încercat al poporului, inspiratorul şi organizatorul 

victoriilor noastre!
Trăiască şi înflorească scumpa noastră patrie - Republica Socialistă România!271
Ministrul Forţelor Armate
General-colonel

Ion loniţă

Programul desfăşurării Zilei Marinei 1971
09.00 - Ridicarea pavilionului şi a marelui pavoaz
10.00 - întâmpinarea Comandantului Suprem

- Felicitarea echipajelor de către Comandantul Suprem
- Intonarea Imnului de Stat
- Executarea salvelor de salut
- Salutul aviaţiei

10.20 - Demonstraţii şi jocuri sportive marinăreşti:
- Deschiderea festivităţilor de către Neptun
- Evoluţia şalupelor rapide
- Demonstraţia înotătorilor
- Parada navelor alegorice
- Defilarea platformelor alegorice
- Demonstraţia scafandrilor în cooperare cu elicopterele
- Ştafete şi concursuri de bărci
- Jocuri marinăreşti
- Evoluţia echipei artistice ostăşeşti „Albatrosul"
- Defilarea navelor de luptă

11.20 - închiderea festivităţilor de către Neptun
18.00 - Spectacol prezentat de către echipa artistică ostăşească „Albatrosul" în grădina de vară a oraşului
20.30 - Aprinderea pavoazului electric
21.00 - Carnavalul bărcilor şi jocuri de artificii
21.30 - Retragerea cu torte.212

A
2 august 1981. Cu prilejul Zilei Marinei R.S.R., comandantul Marinei Militare a adresat tovarăşului 

Nicolae Ceauşescu, secretarul general al partidului, preşedintele R.S.R., comandantul suprem al Forţelor 
Armate ale R.S.R., următoarea telegramă:271

Mult stimate şi iubite tovarăşe Nicolae Ceauşescu,
Animaţi de cele mai alese sentimente de stimă, înaltă preţuire, de dragoste neţărmurită şi vie 

recunoştinţă faţă de Dumneavoastră, comandantul nostru suprem, amiralii şi ofiţerii, maiştrii militari şi elevii, 
toţi ostaşii marinari vă adresează, cu prilejul Zilei Marinei R.S.R., rugămintea de a primi calde mulţumiri pen
tru neobosita activitate ce o desfăşuraţi în fruntea partidului şi statului nostru pentru făurirea viitorului de aur 
al României şi continua întărire a capacităţii de apărare a patriei.

însufleţiţi de luminoasele perspective ale înfloririi multilaterale a patriei, amplu înfăţişate de 
Dumneavoastră, mult iubite şi stimate tovarăşe secretar general, în documentele Plenarei C.C. al P.C.R. şi ale 
Congresului al 11-lea al consiliilor oamenilor muncii din iunie 1981, vă raportăm că în posturile de onoare 
încredinţate, nu precupeţim nici un efort pentru a obţine o calitate nouă, superioară, în munca de instruire şi 
educare, în întărirea ordinii şi disciplinei militare, în ridicarea capacităţii combative a unităţilor şi marilor 
unităţi de nave.

Unanim angajaţi în îndepliniiea sarcinilor ce ne revin din cuvântarea Dumneavoastră la Convocarea- 
bilanţ a activului şi cadrelor de bază ale armatei, din Directiva privind pregătirea militară şi politică a armatei 
în perioada 1981-1983, a preţioaselor indicaţii ce ni le-aţi dat cu ocazia recentei vizite pe navele Marinei 
Militare, vă asigurăm, mult stimate tovarăşe comandant suprem, că nu vom precupeţi nici un efort pentru for
marea noastră ca luptători temeinic pregătiţi, cu alese virtuţi ostăşeşti şi civice, cu o înaltă conştiinţă politică.

271. înainte. Anul XXVI, Nr. 7964, duminică, 2 august 1970, p. 1.
272. Flota Patriei, Anul XXVI,.Nr. 1339, joi, 5 august 1971.
273. Telegrama este contrasemnată de căpitanul de rangul I George Petre, secretarul Consiliului Politic al Marinei Militare.
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revoluţionară, pentru a fi gata oricând să apărăm cu fermitate, împreună cu toţi ostaşii ţării, cu întregul popor, 
independenţa, suveranitatea şi integritatea scumpei noastre patrii - Republica Socialistă România.27,1

Republica Socialistă România
Ministerul Apărării Naţionale

Ordin de zi al Ministrului Apărării Naţionale al Republicii Socialiste România
Nr. 21/20 iulie 1982

Sărbătorim, la 1 august. Ziua Marinei Republicii Socialiste România, în condiţiile în care întregul nos
tru popor, strâns unit în jurul Partidului Comunist Român, al secretarului său general, tovarăşul Nicolae 
Ceauşescu, transpune neabătut în viaţă istoricele hotărâri ale Congresului al Xll-lea al partidului, marile obiec
tive ale celui de-al şaptelea cincinal.

Integraţi în ampla activitate creatoare desfăşurată de naţiunea noastră pentru înflorirea socialistă multi
laterală a patriei, slujitorii Marinei Române se prezintă la această sărbătoare cu rezultate de prestigiu în înfăp
tuirea mdatoririlor de răspundere şi de onoare ce le revin.

însufleţiţi de mobilizatoarele teze, sarcini şi orientări cuprinse în strălucita expunere-program prezen
tată de tovarăşul Nicolae Ceauşescu la Plenara lărgită a Comitetului Central al partidului din luna iunie a.c., 
răspunzând nobilelor deziderate proclamate de cel de-al doilea Congres al educaţiei politice şi culturii socia
liste, marinarii militari raportează conducerii ţării, comandantului suprem al forţelor noastre armate că, în pos
turile lor de muncă şi veghe, nu precupeţesc nici un efort pentru a obţine o calitate nouă, superioară, în acti
vitatea de instruire şi educare, în întărirea ordinii şi disciplinei, în ridicarea capacităţii combative a unităţilor 
şi marilor unităţi de nave, în conlucrarea strânsă cu ostaşii celorlalte arme, cu luptătorii gărzilor muncitoreşti 
şi ai unităţilor de pregătire militară a tineretului, ai tuturor componentelor sistemului de apărare naţională.

Ferm angajaţi în îndeplinirea exemplară a cerinţelor exprimate în Directiva comandantului suprem, ei 
au datoria de a-şi consacra, în continuare toată energia formării lor ca luptători temeinic pregătiţi, cu alese 
virtuţi ostăşeşti şi civice, cu o înaltă conştiinţă politică, revoluţionară, gata în orice moment să apere cu 
hotărâre, împreună cu întreaga armată, cu întregul popor, independenţa, suveranitatea şi integritatea patriei 
socialiste. -

La rândul lor, proiectanţii şi constructorii de nave, lucrătorii din porturi, cei din flota comercială şi de pes
cuit cinstesc această sărbătoare cu remarcabile succese în dezvoltarea şi modernizarea capacităţilor portuare, în 
înzestrarea marinei naţionale cu nave modeme, în creşterea gradului de participare a flotei maritime şi fluviale 
la îndeplinirea sarcinilor economice interne şi la traficul internaţional de mărfuri, aducându-şi, astfel, o va
loroasă contribuţie la progresul neîntrerupt al ţării, la afirmarea ei tot mai largă în circuitul mondial de valori.

Cu prilejul acestei tradiţionale sărbători, felicit călduros întregul personal al Marinei Române şi îi urez 
noi şi importante realizări în activitatea consacrată propăşirii neîntrerupte a patriei şi întăririi capacităţii ei de 
apărare!

Trăiască şi înflorească scumpa noastră patrie. Republica Socialistă România!
Trăiască Partidul Comunist Român, în frunte cu secretarul său general, tovarăşul Nicolae Ceauşescu!
Trăiască Marina României socialiste!2715
Ministrul Apărării Naţionale
General-locotenent

Constantin Olteanu

Ordin de zi al Ministrului Apărării Naţionale al Republicii Socialiste România 1983

Sărbătorim, la 7 august. Ziua Marinei Republicii Socialiste România, în condiţiile în care întregul nos
tru popor, strâns unit în jurul Partidului Comunist Român, al secretarului său general, tovarăşul Nicolae 
Ceauşescu, înfăptuieşte neabătut istoricele hotărâri ale Congresului al Xll-lea al Partidului Comunist Român, 
obţinând succese importante în întâmpinarea celei dc-a 39-a aniversări a victoriei revoluţiei de eliberare 
socială şi naţională, antifascistă şi antiimperialistă.

Animaţi de cele mai nobile sentimente de neţărmurită dragoste şi profund devotament fală de patrie, 
partid şi popor, lată de comandantul nostru suprem, marinarii militari se prezintă la această sărbătoare cu 
rezultate de prestigiu în pregătirea de lupta şi politică, în îndeplinirea misiunilor de răspundere ce le sunt 
încredinţate. La rândul lor, proiectanţii şi constructorii de nave, lucrătorii din porturi, cei din flota comercială 
şi de pescuit cinstesc Ziua Marinei cu remarcabile realizări în dezvoltarea capacităţii portuare, construcţia de 
nave moderne, în creşterea gradului de participare a fiolei maritime şi fluviale la îndeplinirea sarcinilor eco
nomice interne şi la traficul internaţional de măriuri - domenii ce au cunoscut progrese remarcabile în cei 18

274. Registrul Istoric al C.M.M., Vol.tlt.1980-1995, p. 57.
275. Depozitul Intermediar de Arhivă al Statului Major al Forţelor Navale, fond C.M.M., dosar nr.190, p. 12.
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ani care au trecut de la Congresul al IX-lea al Partidului Comunist Român - ceea ce amplifică aportul marinei 
româneşti la creşterea puterii economice a patriei, la afirmarea tot mai largă a ţării noastre în circuitul mondi
al de valori.

Personalul Marinei Militare, însufleţit de marile succese dobândite de naţiunea noastră socialistă în dez
voltarea economico - socială şi spirituală, are datoria de mare răspundere de a-şi consacra toată puterea de 
muncă înfăptuirii politicii interne şi externe a partidului şi statului nostru, de a nu precupeţi nici un efort pen
tru continua ridicare a capacităţii combative a unităţilor şi marilor unităţi de nave, de a perfecţiona conlucrarea 
cu militarii din celelalte arme, cu gărzile patriotice, cu detaşamentele de pregătire a tineretului pentru apărarea 
patriei, cu toate componentele sistemului de apărare naţională.

Având vii în conştiinţe mobilizatoarele sarcini cuprinse în Directiva comandantului suprem, în 
cuvântarea tovarăşului Nicolae Ceauşescu la Convocarea-bilanţ a activului cadrelor de bază ale armatei, mari
narii militari, sub conducerea organelor şi organizaţiilor de partid, au obligaţia profund patriotică de a munci 
cu toate forţele pentru a obţine o calitate nouă, superioară în activitatea de instruire şi educare, în întărirea 
ordinii şi disciplinei, pentru formarea lor ca luptători iscusiţi, cu alese virtuţi ostăşeşti şi civice, cu o înaltă 
conştiinţă revoluţionară, gata să apere cu hotărâre, în orice moment, împreună cu întreaga armată, cu întregul 
popor, independenţa, suveranitatea şi integritatea României socialiste.

Cu prilejul tradiţionalei sărbători, felicit călduros personalul Marinei Române şi îi urez tot mai mari suc
cese în activitatea consacrată propăşirii neîntrerupte a patriei.

Trăiască Partidul Comunist Român, în frunte cu secretarul său general, tovarăşul Nicolae Ceauşescu!
Trăiască şi înflorească scumpa noastră patrie. Republica Socialistă România!
Trăiască Marina României Socialiste!276
Ministrul Apărării Naţionale
General-colonel

Constantin Olteanu
iâ

u 1983. Telegrama adresată tovarăşului Nicolae Ceauşescu, secretar general al
Partidului Comunist Român, preşedintele Republicii Socialiste România, comandant suprem al Forţelor 

Armate de Comandamentul Marinei MUitare cu prilejul Zilei Marinei R.S.R.

De Ziua Marinei Republicii Socialiste România, apărătorii fruntariilor pe apă ale patriei îşi îndreaptă 
gândurile şi sentimentele lor cele mai calde de dragoste, preţuire şi neţărmurit devotament către dumneavoas
tră, mult iubite şi stimate tovarăşe Nicolae Ceauşescu, strălucit exponent al scumpelor noastre idealuri socia
liste şi comuniste, ctitor al celei mai fertile epoci de împliniri din istoria României, eminent conducător politic 
şi personalitate proeminentă a vieţii contemporane, promotor neobosit al păcii şi colaborării internaţionale, al 
relaţiilor noi, democratice, de bună înţelegere între toate ţările şi popoarele lumii.

Angajată plenar, asemenea întregii oştiri, în munca avântată a poporului nostru, consacrată transpune
rii în viaţă a istoricelor hotărâri ale Congresului al Xll-lea şi Conferinţei Naţionale ale partidului, marinarii 
militari au urcat şi în acest an de instrucţie noi trepte calitative ale măiestriei ostăşeşti şi marinăreşti, acţionând 
pentru îndeplinirea tuturor misiunilor de luptă la nivelul înaltelor cerinţe ale Directivei, ale sarcinilor ce le 
revin din magistrala dumneavoastră cuvântare la Convocarea-bilanţ a activului cadrelor de bază ale armatei.

Vă asigurăm, mult stimate tovarăşe comandant suprem, că nu vom precupeţi nici un efort pentru a 
dobândi o calitate nouă, superioară, în întreaga activitate de pregătire de luptă şi politică, pentru a face, din 
fiecare unitate şi subunitate de nave, puternice detaşamente de luptă revoluţionară şi patriotică, din fiecare 
marinar militar un bun activist, un propagandist al politicii partidului, un bun patriot.

Aliniaţi pentru onor la bordul modemelor nave de luptă de concepţie românească, sub Tricolorul scump 
al patriei şi Marele pavoaz înălţat la catarg, vă încredinţăm, mult stimate tovarăşe secretar general al partidului, 
de hotărârea nestrămutată a tuturor marinarilor militari de a fi întotdeauna la înălţimea misiunii de onoare 
încredinţate de patrie, partid şi popor, de dumneavoastră, tovarăşe comandant suprem, de a apăra cu străşnicie, 
împreună cu întreaga noastră arniată, cu întregul popor, împlinirile revoluţionare, socialiste ale naţiunii, munca 
sa paşnică, independenţa, suveranitatea şi integritatea patriei noastre dragi - Republica Socialistă România.'77

' V 1984. Telegrama adresată tovarăşului Nicolae Ceauşescu, secretar general al
Partidului Comunist Român, preşedintele Republicii Socialiste România, comandant suprem al Forţelor 

Armate de Comandamentul Marinei Militare cu prilejul Zilei Marinei R.S.R.

La tradiţionala sărbătoare a Zilei Marinei Republicii Socialiste România, marinarii militari vă adresează 
cele mai alese şi profunde sentimente de dragoste şi recunoştinţă pentru deosebita grijă pe care dumneavoas
tră, cel mai iubit fiu al poporului român, ctitorul României socialiste, conducătorul încercat al partidului şi sta-

276. Apărarea Patriei, Anul XXXIX, nr. 31(6703), miercuri, 3 august 1983, p. 5.
277. Apărarea Patriei, Anul XXXIX, nr. 32(6704), 10 august 1983, p. 6.
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tului, o manifestaţi statornic pentru destinele scumpei noastre patrii, pentru înflorirea ei multilaterală, consol
idarea independenţei şi suveranităţii ţării, întărirea capacităţii de apărare a patriei, pentru politica de pace şi 
colaborare între naţiunile lumii.

împreună cu întregul partid şi popor, apărătorii fruntariilor de ape ale patriei îşi manifestă adeziunea 
fierbinte şi nemărginita bucurie faţă de Hotărârea Plenarei C.C. al P.C.R. privind realegerea dumneavoastră la 
Congresul al XlII-lea al partidului, garanţie sigură a mersului nostru ferm înainte, spre comunism.

însufleţiţi de luminosul exemplu comunist de muncă şi viaţă pe care generos ni-1 oferiţi, cu adâncă sa
tisfacţie şi entuziasm vă raportăm, tovarăşe comandant suprem, că în posturile noastre de muncă şi veghe nu 
precupeţim nici un efort pentru îndeplinirea prevederilor ce ne revin din Directiva pentru pregătirea militară 
şi politică a armatei în scopul obţinerii unei calităţi superioare în activitatea de instruire şi educare, în întărirea 
ordinii şi disciplinei, în ridicarea capacităţii combative a unităţilor şi marilor unităţi de nave, în conlucrarea 
strânsă cu ostaşii celorlalte arme, cu luptătorii gărzilor patriotice şi ai unităţilor de pregătire militară a tinere
tului, ai celorlalte componente ale sistemului naţional de apărare.

în atmosfera de puternică angajare patriotică, revoluţionară, cu care întregul popor întâmpină a 40-a 
aniversare a marii noastre sărbători naţionale şi Congresul al XlII-lea al Partidului Comunist Român, noi, 
ofiţerii, maiştrii militari, subofiţerii, elevii, militarii în termen şi personalul militar civil ce slujim sub faldurile 
tricolorului în Marina Militară, ne angajăm solemn să depunem întreaga noastră capacitate de muncă şi 
inteligenţă, fără a precupeţi nici un efort, pentru organizarea şi desfăşurarea întregului proces instructiv - 
educativ în conformitate cu cerinţele doctrinei militare naţionale - al cărei strălucit fondator sunteţi - pentru 
formarea marinarilor militari ca luptători iscusiţi, cu o înaltă conştiinţă politică, revoluţionară, gata oricând să 
apere cu străşnicie, împreună cu toţi ostaşii ţării, cu întregul popor, independenţa, suveranitatea şi integritatea 
teritorială ale României socialiste.278

Ă
u Ordin de zi al Ministrului Apărării Naţionale

Nr.15/8 august 1990

La 15 august, de Sfânta Mărie, patroana tradiţională a marinarilor de pretutindeni, sărbătorim Ziua 
Marinei Române.

Această aniversare se prezintă ca o evocare simbolică a muncii, jertfelor şi înfăptuirilor marinarilor 
români, care, din cele mai vechi timpuri, au făcut să fluture la catarg pavilionul scump al ţării pe toate meri
dianele Oceanului planetar şi au adus o importantă contribuţie la înfăptuirea marilor evenimente istorice din 
viaţa patriei şi a poporului.

Marinarii români au participat activ la apărarea fruntariilor maritime şi fluviale ale României, mărturie 
fiind faptele de vitejie săvârşite în Războiul pentru independenţă din 1877-1878 şi în cele două conflagraţii 
mondiale unde misiunile primite au fost îndeplinite cu abnegaţie şi devotament.

Moştenitoarea unor bogate tradiţii. Marina Română a făcut încă o dată dovada unui înalt patriotism prin 
participarea activă la victoria Revoluţiei din decembrie 1989 în urma căreia poporul şi-a recâştigat demnitatea 
şi libertatea.

Aniversăm acest eveniment din viaţa marinarilor militari pătrunşi de hotărârea fermă de a ridica nivelul 
pregătirii militare şi de specialitate, în vederea îndeplinirii misiunii de bază a armatei de a apăra vatra străbună, 
independenţa şi suveranitatea României.

Dragi ostaşi, elevi, studenţi, subofiţeri, maiştri militari şi ofiţeri marinari!
Profund conştienţi de marea răspundere ce vă revine ca apărători ai graniţelor maritime şi fluviale ale 

patriei, mândri că purtaţi cu cinste şi demnitate la catarg pavilionul României, angajaţi-vă cu toate forţele în 
îndeplinirea exemplară a sarcinilor ce vă revin pentru creşterea capacităţii combative a marilor unităţi, 
unităţilor şi navelor, în perfecţionarea măiestriei marinăreşti şi fiţi gata să daţi riposta hotărâtă oricărui agre
sor care ar atenta la independenţa şi integritatea teritorială a scumpei noastre patrii.

în întreaga voastră activitate să depuneţi tot interesul pentru cunoaşterea şi mânuirea corectă a tehnicii 
de luptă şi armamentului din dotare în scopul îndeplinirii misiunilor ce vă revin.

în condiţiile generoase olcrite de complexul proces revoluţionar de democratizare şi înnoire pe care-1 
parcurge Romania şi armata ci, nu precupeţiţi nici un elort în ridicarea continuă a nivelului pregătirii de luptă 
şi tehnice de specialitate, întărirea ordinii şi disciplinei bazate pc norme democratice şi principii regula
mentare, pentru a li în măsură să lolositi cu înalt randament şi la capacitatea maximă navele Marinei Militare 
în orice condiţii hidromctcorologicc.

Cu prilejul acestei tradiţionale sarbatoi i, vă adresez cele mai sincere Iclicitări şi vă urez să obţineţi suc
cese deosebite în activitatea viitoare.

278. Apărarea Patriei, Anul XL, nr. 32 (6756), miercuri; 8 august 1984, p. 9.
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Ministrul Apărării Naţionale 
General-colonel

Victor Stănculescu

1991. Ordin de zi al Ministrului Apărării Naţionale privind sărbătorirea Zilei Marinei Române

La 15 august, în mod tradiţional, sărbătorim Ziua Marinei Române, ziua celor ce-şi slujesc patria pe 
întinderi de ape.

Prin această sărbătoare, poporul român cinsteşte pe toţi fiii săi marinari care au ştiut, înfruntând, ge
neraţie după generaţie, valurile mării şi ale zbuciumatei istorii, să releve, cu forţa convingătoare a faptelor, 
vocaţia de navigatori a românilor, dreptul lor suveran la mare, dovedindu-se demni urmaşi ai marilor strămoşi, 
ale căror flote - de la galerele romane, pânzarele moldoveneşti şi corăbiile lui Mircea cel Bătrân - au brăzdat 
apele mărilor şi ale fluviului Dunărea.

Marina Română, militară şi comercială, prin existenţa sa milenară, constituie unul dintre simbolurile 
trăirii noastre neîntrerupte în vatra străbună, un puternic argument al drepturilor României în spaţiul maritim 
al Mării Negre pe ale cărei ţărmuri românii sunt cei mai vechi dintre popoarele riverane.

Prin acţiunile desfăşurate pe Dunăre, în războiul pentru independenţă şi în războiul de reîntregire a neamu
lui, marinarii au făcut dovada înaltului eroism şi spiritului de jertfi de care a fost animată mtreaga oştire a ţării.

în acest glorios război al reîntregirii. Marina Militară îşi cinstea însăşi tradiţia zilei sale, atribuindu-i 
onoarea primului foc, în noaptea de 14 spre 15 august 1916.

Acelaşi spirit de sacrificiu şi patriotism i-a călăuzit pe marinarii români pe toată durata celui de-al doilea 
război mondial, precum şi în obţinerea victoriei în Revoluţia din decembrie 1989.

Sunt fapte cu o înaltă semnificaţie istorică ce dovedesc că Marina Militară a fost şi este în măsură să 
îndeplinească, în orice moment, misiunea încredinţată de patrie.

Marinari!
Fiţi mândri că sunteţi moştenitori ai unor bogate tradiţii de luptă, fiţi demni de eroismul şi pildele de 

patriotism ale celor ce şi-au vărsat sângele pe ape, purtaţi cu cinste la catarg tricolorul României!
Aniversăm astăzi Ziua Marinei Române pătrunşi de hotărârea fermă de a ridica nivelul pregătirii mi

litare şi de specialitate, aşa cum au dovedit-o aplicaţiile complexe desfăşurate în această vară, în vederea 
îndeplinirii misiunii de bază a armatei de a apăra vatra străbună, independenţa şi suveranitatea patriei.

Dragi ostaşi, studenţi, subofiţeri, maiştri militari şi ofiţeri marinari!
Perseveraţi pe această cale a datoriei şi onoarei militare, fiţi harnici, disciplinaţi, întreprinzători şi 

devotaţi patriei, profesiei şi datoriei voastre, astfel ca naţiunea să se mândrească cu voi, aşa cum e mândră de 
glorioşii voştri înaintaşi.

în întreaga voastră activitate, acţionaţi pentru îndeplinirea exemplară a sarcinilor ce vă revin, creşterea 
capacităţii combative a marilor unităţi, unităţilor şi navelor Marinei Militare şi perfecţionarea măiestriei ma
rinăreşti, pentru a fi în măsură să daţi riposta hotărâtă oricărui agresor care ar atenta la independenţa şi integri
tatea teritorială a României.

Cu prilejul tradiţionalei voastre sărbători, vă adresez cele mai sincere felicitări şi vă urez să dobândiţi 
noi succese în activitatea viitoare.279

Ministrul Apărării Naţionale
General-locotenent

Niculae Spiroiu

Programul Zilei Marinei Române 1991
09.50 - întâmpinarea persoanelor oficiale la Comandamentul Marinei Militare.
Garda de onoare prezintă onorul.
10.00 - Ridicarea pavilionului .şi a marelui pavoaz.
Intonarea Imnului de Stat.
Se trăit 21 .salve de artilerie.
10.05 - Citirea Ordinului de zi al ministrului Apărării Naţionale.
10.10 - Te-Deum.
Se lansează din elicoptere ancore de flori în cinstea eroilor marinari.
10.30 - Trecerea în revistă a navelor militare aflate la ancoră în rada portului Constanta. 
11.00 - Parada navală.
Pe timpul paradei navale evoluează şi Aviaţia Militară.
/! .40 - Demonstraţii sportive marinăreşti.
12.10 - Defilarea Gărzii de onoare.
13.30 - Dejun oferit de comandantul Marinei Militare în staţiunea Mamaia.

279. Marina Română, Anul II, nr. 8, septembrie 1991, p. 3.
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1992. Ordin privind sărbătorirea Zilei Marinei Române

în fiecare an, la 15 August, poporul român sărbătoreşte, prin tradiţie, care s-a statornicit la începutul se
colului, Ziua Marinei Române.

In această zi evocăm trecutul Marinei noastre, identificăm valorile prezentului pentru a întări credinţa 
într-un viitor al demnităţii şi onoarei ce caracterizează existenţa neamului. Din îndepărtatele timpuri legendare, 
navigaţia românilor pe apele Dunării şi pe Marea cea Mare a stabilit punţi cu civilizaţia lumii, arătându-i că în 
acest spaţiu mioritic există un popor ale cărui aspiraţii luminoase se conjugă cu eforturile întregii omeniri 
pentru progres şi civilizaţie.

Marina Română, prin existenţa sa, constituie unul din simbolurile autentice ale trăirii noastre milenare 
în vatra strămoşească.

In timpurile modeme, pavilionul tricolor a străbătut falnic mările şi oceanele lumii.
Ziua de astăzi constituie un minunat prilej de a cinsti dămirea şi spiritul de sacrificiu al acelora care, acolo, 

în larg de mare, mfruntând vitregiile naturii, duc cu ei, o dată cu valorile materiale destinate schimbului, şi voinţa 
de pace şi afirmare a României între naţiunile lumii. Dăm o deosebită preţuire ostaşilor marinari care şi-au văr
sat sângele de-a lungul timpului pentru a apăra vatra străbună, independenţa şi suveranitatea patriei.

Marinari!
Continuaţi tradiţia în care aţi crescut şi v-aţi oţelit caracterul pentru a fi un exemplu de curaj şi dăruire 

celor prezenţi şi celor ce vor mai fi.
Creşteţi şi vă pregătiţi în lumina tradiţiei glorioase a Marinei Române, care a dat ţării oameni de nădej

de, formaţi în splendida şi eroica meserie a mării.
Comandanţi!
învăţaţi subordonaţii să pătrundă toate tainele artei marinăreşti, formaţi-le caracteml, purtaţi-vă cu 

bunătate, dragoste şi perseverenţă.
Faceţi în aşa fel încât prin întreaga voastră activitate să pregătiţi oameni plini de elan, buni executanţi 

şi buni camarazi. Faceţi ca inimile lor înflăcărate, pline de iubire pentru cariera ce şi-au ales-o, să fie gata la 
orice efort ce li s-ar cere pentru îndeplinirea datoriei.

Proiectanţi şi constructori!
Daţi marinarilor ţării nave cu care vor străbate drumurile fără pulbere ale apelor, prin care ei să vă ducă 

faima în toate colţurile lumii.
La aniversarea de astăzi a acestei tradiţionale sărbători, vă adresez sincere felicitări şi urarea ca, prin 

abnegaţie şi onoare, specifice marinarilor români, să duceţi mai departe sub pavilionul drag al tricolorului 
românesc, tradiţiile Marinei Române.280

Ministrul Apărării Naţionale Ministrul Transporturilor
General-locotenent Traian Băsescu

Niculae Spiroiu

1993. Ordin privind sărbătorirea Zilei Marinei Române

Ziua
ro

rnariri!
mâne
«I

A intrat în tradiţia poporului nostru ca în fiecare an, la 15 august, de 
Sfânta Maria, să fie sărbătorită Ziua Marinei Române.

Este un prilej deosebit de cinstire a trecutului înălţător al celor care şi- 
au legat viaţa de întinsul nemărginit al apelor, ducând solia demnităţii şi 
onoarei unui popor al cărui destin a fost dintotdeauna în concordanţă cu ci
vilizaţia lumii, iar legăturile pe apă i-au înlesnit o înţeleaptă şi benefică 
deschidere.

Dunărea şi Marea au constituit punţi de legătură cu mapamondul pe 
care românii au stabilit şi consolidat reiaţii şi interese, punându-le în slujba 
neamului. „Calea mântuirii noastre, spunea Mihail Kogălniceanu, este dru
mul Dunării spre Marea Neagră”. Astfel, de-a lungul timpului, pavilioanele 
gcto-dacilor, moldovenilor şi muntenilor, apoi tricolorul, au fluturat la catar
gul vechilor corăbii şi al navelor moderne care au străbătut mările şi oceanele 
lumii, purtând cu ele valori materiale şi spirituale, dar şi voinUi de pace şi 
colaborare cu celelalte popoare.

Sărbătoarea marinarilor români constituie un minunat prilej de a răsfoi 
lilele istoriei, pentru a ne reaminti de cei care, la bordul navelor militare sau 
comerciale, şi-au făcut cu devotament datoria, iar când nevoile patriei au 
impus, au dat suprema jertfă pentru apărarea fruntariilor pe apă lăsate

280. Marina Română, Anul III, nr. 16, septembrie-octombrie 1992, p. 3.

www.ziuaconstanta.ro



Ziua Marinei la Români 187

moştenire de moşii şi strămoşii noştri generaţiilor de ieri, de azi şi de mâine. Şi dacă întinderea albastră îşi 
contopeşte lumina cu ţărmuri româneşti este că înaintaşii noştri au ştiut să ne lase o zestre pe care trebuie să 
o păstrăm, să o preţuim şi să o apărăm pentru că face parte din independenţa şi suveranitatea patriei noastre.

Marinari!
Sunteţi moştenitorii unor bogate tradiţii marinăreşti. Este un motiv de mândrie pentru a le continua şi 

dezvolta într-o societate liberă, democratică şi demnă. Faceţi Tricolorul românesc să fluture la catarg cu 
onoare, demnitate şi glorie.

Comandanţi!
Dăruiţi-vă întreaga activitate îndeplinirii atribuţiilor la bordul navelor, fiţi pildă pentru subordonaţi şi 

pentru tinerii care au îndrăgit nobila meserie a mării, ajutaţi-i să depăşească greutăţile inerente asprimii vieţii 
pe mare.

Instruiţi cu grijă echipajele din subordine pentru a fi gata oricând să-şi îndeplinească misiunea primită, 
ajutaţi-le să înţeleagă că nava este parte din teritoriul ţării noastre care trebuie să fie reprezentată cu cinste în 
orice împrejurare, pe orice meridian.

Constructori navali!
Continuaţi tradiţia înaintaşilor, iscusiţi făuritori de corăbii, asigurând navigatorilor nave cu care să stră

bată mările şi oceanele lumii în deplină siguranţă şi eficienţă.
La sărbătoarea marinarilor, adresăm felicitări întregului personal al Marinei Române şi le urăm tuturor 

BUN CART ÎNAINTE!281
Ministrul Apărării Naţionale Ministrul Transporturilor
General-locotenent Paul Teodoru

Niculae Spiroiu

Programul Zilei Marinei Române 1993:
09.50 - întâmpinarea persoanelor oficiale care participă la festivitate.

Garda de onoare prezintă onorul.
09.55 - Ridicarea pavilionului şi a marelui pavoaz.
10.00 - Intonarea Imnului de Stat şi tragerea a 21 de salve de artilerie.
10.05 - Citirea Ordinului comun al Ministrului Apărării Naţionale şi Ministrului Transporturilor. 
10.35 - Te- Deum.
10.40 - Prezentarea promoţiei 1993 „Marea Unire"
11.00 - Cuvântul şefului de promoţie ofiţeri

Cuvântul şefului promoţiei de maiştri militari 
Cuvântul ministrului Apărării Naţionale 
Defilarea promoţiilor
Decolarea elicopterelor apuntate pe navele din radă şi lansarea ancorelor de fiori. 
Demonstraţii marinăreşti şi sportive:

- bărci cu rame
- ambarcaţiuni cu vele
- bărci pneumatice

Lan.sarea din elicopter a scafandrilor de luptă.
Defilarea Gărzii de onoare.
Dejun oferit de comandantul Marinei Militare.
Spectacol artistic în portul Tomis.

21.00 - Aprinderea pavoazului electric la navele ancorate în radă.
Salve cu bombe de festivităţi.
.locuri de artificii.

24.00 - Stingerea pavoazului electric.'''2

11.00
11.10

11.40
12.00
13.00
20.00

Ministerul Apărării Naţionale 
O.Z. Nr. 10 din .'5 august 1994

Ministerul Transporturilor 
Nr. 29 din 5 august 1994

Ordin privind sărbătorirea Zilei Marinei Române

Ziua Marinei Române constituie un minunat prilej pentru poporul nostru de preţuire şi sărbătorire a 
celor caie, sub faldurile Tricolorului, străbat întinsul albastru al apelor. Navigaţia pe râuri, pe apele bătrânu
lui fluviu Dunărea şi pe Mare a fost, dintotdeauna, punte de legătură spre inima Europei, dar şi .spre celelalte

281. Marina Română, Anul IV, Nr. 22 (6/1993), p.16.
282. Registrul Istoric al C.M.M., Voi. 111.1980-1995, p. 249.
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continente, a înlesnit ieşirea în lume a românilor, apropierea de alte popoare, cunoaşterea reciprocă, cu con
secinţe benefice pe plan material şi spiritual.

Ziua de 15 August ne readuce în memorie spiritul cutezător al înaintaşilor, care, aici, la ţărmul Mării 
Negre şi de-a lungul Dunării, şi-au făurit propriul destin, înfruntând numeroase vitregii ale soartei, şi-au cons
truit o identitate pe care au consolidat-o şi apărat-o, adesea, cu sacrificiul suprem.

Din zorii existenţei noastre pe aceste meleaguri, preocupările pentru navigaţia pe ape s-a împletit cu cele 
pentru constituirea mijloacelor necesare acestei îndeletniciri. De la străvechea monoxilă şi până la navele mo
deme cu care şantierele navale româneşti dotează flota civilă şi militară, arcul peste timp dă strălucire făura
rilor de corăbii, care s-au străduit să fie în pas cu nevoile navigatorilor.

Marina Română este astăzi beneficiara unor tradiţii, a unei şcoli de marină de renume, care de 122 de 
ani asigură cadre competente la bordul navelor civile şi militare, dispune de o bogată înzestrare materială şi 
culturală marinărească lăsate moştenire şi îmbogăţite din generaţie în generaţie. Aceasta este o motivaţie 
deosebită pentru ca, o dată cu preţuirea înaintaşilor, să lăsăm generaţiilor care vin cele necesare continuării şi 
ridicării, la cotele înalte ale viitorului, a tuturor activităţilor navale.

Sărbătoarea de astăzi constituie şi un bun prilej pentru a ne reaminti de faptele de vitejie şi abnegaţie 
ale navigatorilor militari şi civili care, de-a lungul anilor, şi-au făcut cu cinste datoria, iar când nevoile patriei 
au impus, au dat suprema jertfa pentru apărarea fruntariilor pe apă ale ţării.

Revine şi generaţiei de azi a marinarilor misiunea de a veghea şi apăra cu străşnicie hotarele maritime 
şi fluviale româneşti şi, prin ele, independenţa şi suveranitatea patriei noastre.

Domnilor marinari!
Societatea românească s-a înscris pe un drum nou, deschis de Revoluţia din decembrie 1989.
înaintăm către o democraţie autentică, ne îndreptăm speranţele spre o viaţă denrnă şi liberă. în acest 

context, vă revine datoria de a vă dărui inteligenţa şi capacitatea de muncă situării Marinei Române la 
înălţimea etapei pe care o străbatem. Faceţi ca în orice împrejurare, în porturi sau în larg, pe mare bună sau pe 
furtună, să asiguraţi bunul mers al activităţilor la bordul navelor.

Domnilor comandanţii
Este o cinste pentru dumneavoastră că aţi îmbrăţişat nobila meserie de navigator.
Conduceţi echipajele pentru îndeplinirea cu cinste a atribuţiilor ce le revin, dovediţi răspundere, pasi

une şi dragoste în muncă. în orice împrejurare, fiţi exemplu în faţa subordonaţilor, învăţaţi-i să depăşească 
greutăţile interne ale vieţii aspre de pe mare, să-şi iubească ţara şi să îngrijească cu drag nava.

Domnilor constructori navali!
Iscusinţa dumneavoastră este cunoscută în ţară şi peste hotare. Navele construite de dumneavoastră se 

situează la cote înalte de performanţă.
Faceţi ca numele şantierelor navale româneşti să se transforme în renume.
Dovediţi profesionalism pentru asigurarea navigatorilor cu nave care să le dea liniştea şi siguranţa 

deplasării pe apele planetei.
Cu prilejul tradiţionalei sărbători a Zilei Marinei Române, astăzi, de Sfânta Maria - protectoarea şi 

patroana marinarilor români - vă felicităm şi vă urăm multă sănătate, un vânt prielnic pe mare, multe succese 
în muncă şi viaţă.2"3

BUN CART ÎNAINTE! 
Ministrul Apărării Naţionale 
Gheorghe Ţinea

Ministrul Transporturilor 
Aurel Novac

/iiiiţ
1994. Mesajul Guvernului României adresat cu prilejul Zilei Marinei Române

Astăzi, 15 august, de Sfânta Maria Mare - protectoarea marinarilor români - îi sărbătorim pe toţi aceia 
care, sub faldurile Tricolorului, pe valurile neostoite ale Mării şi Dunării, stau neclintiţi de strajă la fruntariile 
ţării, pe toţi aceia care, prin lumina minţii, sudoarea frunţii şi priceperea braţelor cărăuşesc pe fluvii, mări şi 
oceane, sau consţruiesc nave penţru înţreaga noastră floţă.

Domnilor marinari, domnilor comandanţi.
Domnilor consţrucţori de nave.
Pe aceste minunate meleaguri ale României, râvnite mereu de alţii, dar apărate de noi fără preget, cu 

preţul a numeroase jertle, preocuparea de a naviga pe apă s-a împleţit permanenţ cu aceea a făuririi mijloacelor 
de navigaţie adecvate. De la monoxila ce se odihneşte astăzi prin muzee şi până la puternicele nave comer
ciale, de pasageri, mărluri şi de luptă, este un drum lung de trudă şi speranţă, de întindere a punţilor spre alte 
popoare, de conlucrare spre binele reciproc.

După cum spunea geniul spiritualităţii româneşti, Mihait Eminescu, a cărui statuie străjuieşte „liniştea 
„noi, românii nu am lost niciodată un popor cuceritor... întotdeauna ne-am apărat, căci ce este almani

283. Marina Română, Anul V, Nr. 28 (6/1994), p. 6.
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nostru, cu drept este”. Sunt cuvinte esenţiale ce guvernează şi astăzi legăturile noastre cu lumea, speranţele 
noastre de mai bine într-o societate cu adevărat democratică şi prosperă, liberă şi independentă.

în bogatul tezaur de cultură şi civilizaţie pe care l-am durat de peste două milenii pe aceste meleaguri 
de legendă, tradiţiile şcolii româneşti de marină constituie, de mai bine de 120 de ani, un permanent izvor de 
formare şi pregătire de cadre competente pentru marina noastră civilă şi militară, o veritabilă şcoală a muncii 
şi bărbăţiei.

Suntem datori faţă de acest popor ai cărui fii suntem şi în slujba căruia ne aflăm, să facem în aşa fel 
încât să lăsăm urmaşilor noştri tradiţia mereu îmbogăţită a ridicării continue a profesionalismului şi compe
tenţei, a curajului şi a abnegaţiei la cote superioare, indiferent dacă apele lumii sunt învolburate de furtuni, sau 
sunt liniştite şi limpezi, aşa cum ne dorim.

Având permanent în minte pilda înaintaşilor, dragostea lor neţărmurită faţă de ţară şi popor, să nu uităm 
niciodată că suntem români, că avem o patrie, un popor ţ)e care trebuie să le slujim cu toată fiinţa noastră, că 
avem un mândm tricolor pe care trebuie să-l cinstim şi să-l apărăm, chiar cu preţul vieţii noastre de va fi nevoie.

Domnilor marinari, domnilor comandanţi.
Domnilor constructori de nave,
îngăduiţi-mi ca astăzi, cu ocazia celei de-a patra sărbători în libertate a Zilei Marinei Române, să 

adresez tuturor marinarilor din Flota Militară şi Comercială, comandanţilor lor, proiectanţilor şi constructo
rilor de nave, personalului de exploatare din porturile fluviale şi maritime cele mai calde felicitări, multă sănă
tate, putere de muncă şi noi succese în toate activităţile, în creşterea prestigiului ţării noastre, apărarea inde
pendenţei şi suveranităţii României.2*4

Prim-ministru
Nicolae Văcăroiu

1/ Programul sărbătoririi Zilei Marinei Române - 15 august 1995
09.50 - întâmpinarea persoanelor oficiale participante la festivitate

- Garda de onoare prezintă onorul.
09.55 - Ridicarea pavilionului şi a marelui pavoaz

- Intonarea Imnului de Stat
- Mesajul persoanelor oficiale prezente.

10.05 - Citirea Ordinului de zi cu ocazia Zilei Marinei Române şi a Hotărârii de guvern privind aniver
sarea a 100 de ani de la înfiinţarea Marinei comerciale.

10.15 - Te-Deum.
10.30 - Lansarea ancorelor de flori.
10.40 - Defilarea navelor militare şi civile.
11.00 - Demonstraţii marinăreşti şi sportive.
11.20 - Lansarea din elicopter şi de pe vedete a scafandrilor de luptă.
11.35 - Salturi cu paraşuta ale scafandrilor de luptă.
11.50 - Defilarea Gărzii de onoare.
13.00 - Dejun oferit de şeful Statului Major al Marinei Militare.
16.00 - Jocuri marinăreşti în portul Tomis.
18.00 - Concert de fanfară în portul Tomis.
20.30 - Spectacol artistic în portul Tomis, susţinut de Ansamblul „DOINA" al Armatei.
21.00 - Aprinderea pavoazului electric la navele ancorate în radă.
21.30 - Jocuri de artificii.
24.00 - Stingerea pavoazului electric.

$
1996. Cuvântul preşedintelui României, domnul Ion Iliescu, la Ziua Marinei

Doamnelor şi domnilor, Onorată asistenţă.
Ca în fiecare an, ziua de 15 august, sărbătoarea Maicii Domnului, patroana Marinei Române, este prăz- 

nuită de-a lungul litoralului românesc al Mării Negre, Dunării străbune şi apelor interioare ca o zi a marinăriei 
de către vrednicii păstrători ai acestei îndeletniciri statornice a naţiunii noastre, între datinile creştinească şi 
românească. Prin slujbe de pomenire a eroilor ştiuţi şi neştiuţi ai apelor, onoruri ţradiţionale şi ceremoniale, 
sunţ evocate, într-o atmosferă festivă, trăinicia vocaţiei şi spiritualităţii marinăreşti, indisolubil legate de des
tinul şi istoria milenară a poporului român.

Navigaţia s-a asociat dintotdeauna cu vocaţia poporului nostru de a intra în legătură cu civilizaţia altor 
popoare, de a participa activ la circuitul mondial de bunuri şi valori, cu aspiraţia spre lărgirea orizontului său 
de cunoaştere, cu temeritatea şi bărbăţia.

284. Marina Română, Anul V, Nr. 28 (6/1994), p. 6-7.
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Binecuvântaţi cu vecinătatea Mării Negre şi a Dunării, românii şi-au îmbogăţit cunoştinţele de navigaţie 
moştenite de la geto-daci şi romani prin experienţe proprii şi prin schimburile cu popoarele maritime care şi- 
au trimis navele spre portuiile noastre.

începând cu monoxilele şi plutele, continuând cu pânzarele şi corăbiile, navigând astăzi cu vapoarele şi 
motonavele modeme ale acestui sfârşit de mileniu, marinarii români au edificat prin secole o amplă şi pil
duitoare tradiţie, pecetluită cu jertfele atâtor dezastre şi confruntări armate.

Marina Română, cu noile sale stmcturi organizatorice, de comandă şi de stat major, adaptate standar
delor europene, a devenit, prin excelenţă, un adevărat „vârf de lance” în ceea ce priveşte deschiderea promo
vată de Armata Română în relaţiile cu flotele statelor Alianţei Nord-Atlantice.

Prin numărul, amploarea şi calitatea misiunilor îndeplinite în apele naţionale şi internaţionale. Marina 
Militară Română se afirmă ca un partener serios, competent şi credibil, cu o contribuţie remarcabilă la extin
derea raporturilor de conlucrare cu flotele ţărilor aliate şi partenere.

Reuşita deplină a aplicaţiei aeronavale şi terestre „Cooperative Partner ‘96”, cea mai complexă aplicaţie 
maritimă din istoria Parteneriatului pentm Pace, găzduită în luna iulie 1996 de ţara noastră şi experienţa 
dobândită după 1989 în avangarda diplomaţiei militare naţionale, conferă Marinei Militare o incontestabilă 
maturitate şi responsabilitate în onorarea sarcinilor încredinţate.

Divizarea şi eficientizarea Flotei Maritime Comerciale de stat, retehnologizarea şantierelor navale şi 
privatizarea managementului naval, concomitent cu extinderea şi modernizarea portului centenar Constanţa şi 
a celorlalte bazine portuare maritime şi dunărene, precum şi legiferarea reapariţiei zonelor libere, au transfor
mat Marina Civilă Română într-o flotă de importanţă strategică europeană, cu statutul de lider în Marea 
Neagră şi de redutabil partener în traficul internaţional de mărfuri.

Printr-o frumoasă tradiţie a învăţământului de marină, marinarii români continuă să aibă reputaţia unor 
profesionişti de elită în domeniul construcţiilor navale, conducerii şi exploatării navelor şi a companiilor de 
navigaţie, tot mai multe cadre militare şi civile perfecţionându-şi pregătirea de specialitate în institute şi aca
demii intmaţionale.

Cu prilejul Zilei Marinei Române, vă adresez, în numele meu şi al Guvernului, întregului personal care, 
prin profesiune, interes şi înclinaţii, este legat sufleteşte de navele destinate apărării fruntariilor de apă ale ţării 
sau de numeroasele îndeletniciri specifice mării şi fluviului, cu urarea de a arbora cu aceleaşi onoruri sacre pe 
toate catargele flotei militare şi comerciale emblemele înaltei măiestrii marinăreşti moştenite de la înaintaşi, 
cu loialitatea şi demnitatea uniformei pe care o poartă şi a instituţiilor pe care le reprezintă.

Urez marinarilor, tuturor celor legaţi de ape, noi împliniri, succese şi fie ca Neprihănita Fecioară Maria 
să vă ocrotească în furtuni şi primejdii!285
❖

Ordinul comun privind sărbătorirea Zilei Marinei Române - 15 august 1996

Cu o tradiţie de aproape un secol, în fiecare an, la 15 august, de Sfânta Maria, românii, a căror vocaţie 
de navigatori se pierde în zorii existenţei lor ca popor pe aceste meleaguri, sărbătoresc Ziua Marinei Române.

Această zi este un prilej de a-i cinsti pe cei care şi-au legat destinul de întinsul nemărginit al apelor, sta
bilind punţi de legătură cu civilizaţiile lumii.

Realizarea, pe calea apelor, a schimbului de valori materiale şi spirituale cu alte popoare a fost posibilă 
numai datorită devotamentului, destoiniciei, spiritului de sacrificiu şi dăruirii cu care marinarii au străbătut 
mările şi oceanele lumii, adesea înfruntând stihii ale naturii şi, uneori, plătind pentru aceasta chiar cu propria 
lor viaţă.

Spiritul de dăruire şi sacrificiu i-a animat pe marinari atunci când ţara le-a cerut să-i apere independenţa 
şi nu rareori undele albastre ale mării şi Dunării le-au fost mormânt, fiind înroşite cu sânge de erou, lăsându- 
ne o glorioasă moştenire.

Pentru marinarii de azi, 1996 este un an jubiliar. Cu o sută de ani în urmă, .se punea piatra de temelie a 
portului modern Constanţa, astăzi, această adevărată ,,casă a navelor”, fiind unul din cele mai mari porturi din 
Europa, cu o contribuţie e.senţială la propăşirea naţiunii noastre.

Portul Constanţa este, în acelaşi timp, gazda ospitalieră a unui număr din ce în ce mai mare de nave mi
litare, aparţinând liotelor altor ţări cu care Marina Militară a României cooperează într-un complex proces de 
pregătire ce evoluează spre integrarea ţării noastre în structurile euroatlantice. în luna iulie a acestui an, aici, 
în apele naţionale, s-a desfăşurat, cu succes, cea mai complexă aţilicaţie aero-navală, la care au participat nave 
militare străine şi nave aparţinând Marinei Militare Române.

Domnilor marinari militari.
Aveţi onoarea de a moşteni glorioasele tradiţii de luptă ale înaintaşilor voştri. Fiţi la înălţimea acestora, 

menţinând, în permanenţă, un ridicat nivel de pregătire pentru luptă al echipajelor, astfel ca la nevoie să puteţi 
apăra fruntariile ţării, interesele pe apă ale României!
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Domnilor marinari din Flota Comercială,
Sunteţi beneficiarii unei vaste experienţe în conducerea navelor în toate zonele planetei, pe orice fel de 

vreme şi condiţii meteo.
Dovediţi un înalt profesionalism în îndeplinirea sarcinilor de serviciu, găsiţi modalităţi eficiente pentru a 

contribui într-o măsură cât mai mare la amplificarea schimburilor comerciale ale României, cu toate statele lumii!
Domnilor constructori navali.
Vă bucuraţi de un binemeritat prestigiu, recunoscut în întreaga lume pentru performanţele atinse în con

strucţia de nave militare şi comerciale, inclusiv celor de mare tonaj.
Perseveraţi în găsirea celor celor mai bune soluţii pentru a asigura Marina Militară şi Flota comercială 

cu nave având un ridicat grad de performanţe tehnice la nivelul anului 2000!
Cu prilejul tradiţionalei sărbători a Zilei Marinei Române, astăzi, când evocăm spiritul ocrotitor al 

Sfmtei Marii- protectoarea şi patroana marinarilor români - vă felicităm şi vă urăm sănătate dumneavoastră, 
familiilor şi celor dragi care vă aşteaptă să reveniţi la cheu din misiuni şi voiaje, vă dorim vânt prielnic, multe 
succese profesionale şi în viaţă.

BUN CART ÎNAINTE!286
Ministrul Apărării Naţionale Ministrul Transporturilor
Gheorghe Ţinea Aurel Novac

Programul manifestărilor organizate cu prilejul Zilei Marinei Române -15 august 1996 -
1. Expoziţia de pictură şi sculptură a maistrului militar Eugen Ilina, 

deschisă la Muzeul Marinei Române în perioada 20 iulie - 3 august.
2. „Marina Română- prezent şi viitor", 8 august, ora 09.00, la Cercul 

Militar Constanţa.
3. Expoziţia de pictură a pictorului constănţean Traian Marinescu, 

deschisă la Muzeul Marinei Române în perioada 12-18 august.
4. Cupa „Ziua Marinei” la fotbal, disputată pe stadionul de zgură din str.

Primăverii, în perioada 1-11 august.
5. Concurs de desene pe asfalt pentru copii, în zilele de 10 şi 11 august.
6. Simpozionul „Eroismul marinarilor români în cel de-al doilea război 

mondial", desfăşurat pe 11 august la Muzeul Marinei Române.
7. „Marina Română- Tradiţii”, desfăşurat pe 14 august la Tabăra de 

copii Năvodari.
8. Regata de yachting „Ziua Marinei Române", în perioada 10-14 august 

pe lacul Mamaia, Clubul „Navigatorul”.
9. Expoziţie de pictură şi carte marinărească, în perioada 10-15 august, 

la sala „Amfora".
10. Târg internaţional de filatelie, cartofilie şi numismatică, la Muzeul 

Marinei Române, în perioada 10-11 august.
La Comandamentul Marinei Militare:
09.55 - 10.00 Pregătirea şi ridicarea pavilionului naţional şi intonarea 

Imnului de Stat.
10.10 - Citirea scrisorii preşedintelui României.
10.10 - 10.15 Citirea Ordinului ministrului Apărării Naţionale şi a min

istrului Transporturilor cu ocazia Zilei Marinei Române.
10.15 - 10.30 Te-Deum închinat Zilei Marinei Române.
10.30 - 10.50 Decolarea elicopterelor de pe navele din radă şi lansarea ancorelor de flori în cinstea 

eroilor marinari.
Intonarea Imnului Eroilor.
Lan.sarea în apă a florilor de către copiii prezenţi la ceremonie.
10.50 - 11.20 Demonstraţii marinăreşti şi sportive:

- bărci cu rame
- ambarcaţiuni cu vele
- bărci pneumatice
- motoscutere.

n .20 - 11.35 Lansarea .scafandrilor-paraşutişti din elicoptere.
n .40 - 11.55 Defilarea gărzii de onoare şi a copiilor care au lan.sat flori.
în porlul Tomis:
20.30 - 21.50 Defilarea ambarcaţiunilor alegorice.

Spectacol artistic.

gfi-gSÎî»-
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21.00 Aprinderea pavoazului electric la navele ancorate în radă, de pe faleza Cazinoului şi portului
Tomis.

21.30 - 22.00 Jocuri de artificii. 
24.00 Stingerea pavoazului electric.

România
Ministerul Apărării Naţionale 
Nr. M 66 din 10 august 1997

Ministerul Transporturilor 
Nr. 3665 din 12 august 1997

Ordinul Ministrului Apărării Naţionale şi Ministrului Transporturilor 
privind sărbătorirea Zilei Marinei Române

La 15 august, sărbătoarea ortodoxă a Maicii Domnului, aniversăm Ziua Marinei Române. în acest an se 
împlinesc 95 de ani de când marinarii români şi-au ales ca patroană pe Fecioara Maria pentru a le ocroti căile 
albastre pe care ei veghează hotarele ţării sau fac legătura României cu lumea.

Cu acest prilej ne exprimăm recunoştinţa faţă de toţi fiii poporului român, de la soldat la amiral, de la 
marinarul de rând la comandantul de navă, care îşi fac datoria cu devotament şi onestitate pe punţile navelor 
militare şi civile. Ei sunt cei care duc departe de ţărmurile ţării noastre imaginea valorilor culturale româneşti 
şi le veghează în permanenţă existenţa.

Dumneavoastră, marinarii români de azi, sunteţi urmaşii celor care, de-a lungul timpului, n-au ezitat să 
înfrunte singurătatea apelor în numele României sau să se sacrifice pentru libertatea poporului nostru. 
Războiul pentru independenţă şi cele două războaie mondiale înscriu în cartea istoriei numele lor glorioase ca 
mărturie de patriotism şi modele pentru generaţiile care vin.

România contemporană se deschide tot mai mult spiritului lumii şi îşi oferă cu generozitate ospitalitatea 
marinarilor de pretutindeni care acostează în porturile sale. Un număr din ce în ce mai mare de nave şi de mari
nari aparţinând flotelor militare din ţările NATO sau partenere desfăşoară programe comune de pregătire prin 
care se consolidează cooperarea, prietenia şi cunoaşterea reciprocă. Astfel, şi prin marină. România îşi 
exprimă vocaţia sa de generator de securitate şi dorinţa de integrare europeană şi euroatlantică.

Domnilor marinari militari!
Fiţi mândri de înaintaşii voştri, fiţi la înălţimea faptelor lor! Faceţi toate eforturile pentru ca interesele 

pe apă ale României, graniţele sale maritime şi fluviale să rămână neştirbite, aşa cum ne-au fost lăsate 
moştenire!

Domnilor marinari ai Hotei Comerciale!
Aşa cum aţi făcut-o întotdeauna, indiferent că a fost soare sau furtună, demonstraţi-vă în continuare pro

fesionalismul şi devotamentul! Indiferent în ce companie sunteţi şi pe ce navă vă aflaţi, nu uitaţi că deasupra, 
pe catarg, este tricolorul românesc şi că el reprezintă simbolul suprem al ţării!

Domnilor constructori de nave!
Prestigiul profesional pe care l-aţi câştigat prin lumina minţii şi efortul braţelor, menţineţi-1 cu orice 

preţ! Arătaţi lumii că putem realiza construcţii navale la nivelul standardelor mondiale!
Domnilor marinari români!
Cu prilejul Zilei Marinei Române, vă adresăm calde felicitări şi urări de sănătate alături de familiile care 

vă aşteaptă cu dragoste!
Dumnezeu şi Fecioara Maria să vă ocrotească, oriunde vă aflaţi!
VÂNT BUN DIN PUPA!
Ministrul Apărării Naţionale Ministrul Transporturilor
Victor Babiuc Traian Băsescu

m
Programul manifestărilor organizate cu prilejul Zilei Marinei Române - 15 august 1997
/. Turneu de minifothal- Otd Buys, dotat cu Cupa „Ziua Marinei", de.sfă.şurat zilnic, între orele 17.00- 

20.00, pe .stadionul S.N.C.
2. Concurs de pe.scuit sportiv, dotat cu Cupa 'Ziua Marinei”, organizat pe 9 august pe lacul Mamaia.
3. Regata de yachting dotată cu Cupa „Ziua Marinei", organizată pe 10 august, pe lacul Mamaia, cu 

închiderea festivă la pontonul Căpităniei lacului Mamaia.
4. Expoziţie de filatelie, maximafilie .şi cartofiUe, organizată în zilele de 9-10 august la Muzeul Marinei 

Române.
5. Expoziţia de pictură cu tematică marină a căpitanului I port Octavian Şved, verni.sată în ziua de S 

augu.st în sala de festivităţi a Cercului Militar Constanta.
La Statul Major al Marinei Militare:
09.50-12.00
/. întâmpinarea persoanelor oficiale la Statul Major a! Marinei Militare. Garda de onoare prezintă 

onorul.
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2. Ridicarea pavilionului şi a marelui pavoaz. Intonarea Imnului de Stat. Se trag 21 salve de artilerie.
3. Citirea mesajului oficial şi a Ordinului comun al ministrului Apărării Naţionale şi al ministrului 

Transporturilor.
4. Te-Deum. Se lansează din elicoptere ancore de flori în cinstea eroilor marinari.
5. Defilarea navelor militare şi civile.
6. Demonstraţii sportive şi marinăreşti.
7. Defilarea Gărzii de onoare.
In portul Tomis:
18.00 - Jocuri marinăreşti 
19.00 - Parada navelor alegorice 
13.30 - Concert de fanfară 
20.00 - Spectacol artistic
21.00 - Aprinderea pavoazului electric la navele din radă 

Jocuri de artificii
24.00 Stingerea pavoazului electric.

Ministerul Apărării Naţionale 
Nr. M83 din 12 august 1998

Ordin privind sărbătorirea Zilei Marinei Române
în fiecare an, la 15 august, de Sfânta Maria, românii, a căror vocaţie de navigatori se pierde în zorii exis

tenţei lor de popor pe aceste meleaguri, sărbătoresc ZIUA MARINEI ROMÂNE, continuând o tradiţie de 
aproape un secol. Este ziua celor pe care îi numim oamenii mării şi ai fluviului- marinari, constructori navali 
sau lucrători portuari. Este prilejul când naţiunea română îi cinsteşte pe cei care, cu devotament şi spirit de 
sacrificiu, şi-au legat destinul de întinsul nemărginit al apelor, stabilind punţi de legătură cu alte civilizaţii ale 
lumii sau străjuind fruntariUe pe ape ale României la Mare şi Dunărea străbună.

Spiritul de dăruire şi sacrificiu i-a animat pe marinari întotdeauna când Ţara le-a cerut să-i apere inde
pendenţa şi suveranitatea şi nu rareori undele albastre ale mării şi Dunării au fost înroşite de sângele lor, al 
celor care au pus mai presus de orice onoarea pavilionului şi care, prin faptele lor eroice, au lăsat urmaşilor o 
glorioasă moştenire.

Astăzi, Marina Militară Română se află în plin proces de modernizare, atât din punct de vedere al struc
turilor şi înzestrării, cât şi al pregătirii la standardele NATO. în cei patru ani de pregătire în cadrul 
Parteneriatului pentru Pace, unităţile noastre au obţinut rezultate remarcabile. Numai în anul 1998 Marina 
Militară a României a participat cu nave la aplicaţii internaţionale în Marea Mediterană şi Oceanul Atlantic şi 
a fost gazdă pentru cel mai complex exerciţiu multinaţional „COOPERATIVE PARTNER’98”, desfăşurat în 
această vară pe mare şi pe uscat, în proximitatea litoralului românesc. Comandamentele, echipajele navelor şi 
infanteriştii marini au dovedit cu aceste ocazii că Marina noastră Militară poate fi un partener comţ>etent, 
serios şi credibil.

Marinarii din Flota Maritimă Comercială a ţării, înfruntând cu bărbăţie perioada grea a tranziţiei, se stră
duiesc cu profesionalism să asigure României accesul mai rodnic la transporturile pe ape, important factor de 
prosperitate economică.

Domnilor marinari militari.
Aveţi onoarea de a moşteni glorioasele tradiţii de luptă ale înaintaşilor voştri. Fiţi la înălţimea acestora, 

menţinând în permanenţă un ridicat nivel de pregătire pentru luptă al echipajelor, astfel ca, la nevoie, să puteţi 
apăra fruntariile ţării, interesele pe apă ale României.

Domnilor marinari din Flota Comercială,
Sunteţi beneficiari ai unei bogate experienţe în conducerea navelor, în toate zonele Terei, pe mare bună 

şi pe vreme rea.
Dovediţi un ridicat profesionalism în îndeplinirea sarcinilor de serviciu, găsiţi modalităţi eficiente pen

tru a contribui într-o măsură cât mai mare la schimburile comerciale ale României, la o navigaţie sigură pe 
toate mările .şi oceanele lumii.

Domnilor constructori navali.
Vă bucuraţi de un binemeritat prestigiu, de o largă recunoaştere internaţională pentru performantele 

atinse în construcţia de nave cu parametri tehnici superiori, inclusiv în punerea în operă şi lansarea la apă a 
motonavelor de mare tonaj.

Perseveraţi în găsirea celor mai bune soluţii pentru a asigura Marina Militară şi Flota Comercială cu 
nave având un ridicat grad de fiabilitate şi performanţe tehnice la nivelul anilor viitori.

Cu prilejul tradiţionalei sărbători a Zilei Marinei Române, astăzi, când evocăm spiritul ocrotitor al 
Sfintei Marii - protectoarea şi patroana marinarilor români - vă felicităm şi vă urăm sănătate dumneavoastră, 
familiilor şi celor dragi, care vă aşteaptă să reveniţi la cheu din misiuni şi voiaje. Vă dorim vânt prielnic, multe
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succese profesionale şi realizări deosebite în viaţă.
Bun cart înainte, donuiilor marinari, oriunde aţi fi!2 
Ministrul Apărării Naţionale 
Victor Babiuc

Ministrul Transporturilor 
Traian Băsescu

15 august 1998

Ziua Marinei 

Române

Programul manifestărilor organizate cu prilejul Zilei Marinei Române 
La Statul Major al Marinei Militare:

09.50 - întâmpinarea persoanelor oficiale participante la festivitate.
Garda de onoare prezintă onorul.

10.00 - Ridicarea pavilionului şi a marelui pavoaz.
Intonarea Imnului de Stat.
Sosirea zeului Neptun.

10.05 - Citirea mesajului oficial şi a Ordinului de zi cu ocazia Zilei Marinei 
Române al ministrului Apărării Naţionale şi al ministrului Transporturilor. 

10.15 - Te-Deum.
10.30 - Lansarea ancorelor de fiori din elicopter şi a buchetelor de către 

copii.
10.40 - Defilarea navelor Marinei Militare şi a navelor civile. 

Demonstraţie de gimnastică artistică executată de copii. 
Demonstraţie de luptă corp la corp.

Demonstraţii ale ambarcaţiunilor cu vele şi bărcilor pneumatice.
11.10 - Lansarea din elicopter şi de pe nave a scafandrilor de luptă.
11.20 - Defilarea Gărzii de onoare.
12.00 - Raliul „Zilei Marinei", pe Plaja Modern.

Vizitarea unor nave militare şi a expoziţiei de tehnică în Portul 
Militar Constanţa. 

în portul Tomis:
13.05 - Concert de fanfară.
17.00 - Jocuri marinăreşti: concurs de înot, purcelul la şcondru, prinderea 
raţelor.

18.00 - Spectacol artistic.
21.00 - Aprinderea pavoazului electric la navele din radă.
23.00 - Jocuri de artificii.
24.00 - Stingerea pavoazului electric.

u Programul manifestărilor organizate cu prilejul Zilei Marinei Române şi a Lucrătorului Portuar 
- 15 august 1999 
în portul Constanţa:
09.50 - Întâmpinarea persoanelor oficiale.
10.00 - Ridicarea pavilionului şi a marelui pavoaz.
10.08 - Trecerea în revistă şi salutul echipajelor de către 

şeful Statului Major al Marinei Militare.
10.20 - Sosirea zeului Neptun.
10.25 - Te-Deum.
10.35 - Depunerea ancorelor de flori în mare.
10.40 - Parada navală şi aviatică.
10.55 - Demonstraţii de ambarcaţiuni.

Arte marţiale.
11.00 - Concurs de bărci cu rame.

Gimnastică.
11.10 - E.verciţii demonstrative cu scafandri de luptă lansaţi 

din elicopter .şi de pe vedete.
/! .20 - Parada ambarcaţiunilor cu vele.
11.25 - Botezul marinăre.sc.
/1.35 - Plecarea zeului Neptun.
11.45 - Vizitarea expoziţiei de nave şi tehnică, precum şi a 

Muzeului Portului Constanţa de către persoanele oficiale.
12.30 - Cockteil oferit de organizatori pe nava de comanda

ment „MUREŞUL".
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287. Ordinul Ministrului Apărării Naţionale nr. M 83 din 12 august 1998.
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21.15 - Dineu oferit de organizatori la Clubul „Castel” din Mamaia. 
în portul Tomis:
17.00 - Concert de fanfară.
18.00 - Jocuri marinăreşti.

Spectacol prezentat de Ansamblul „Tinemar” al Cercului Militar Mangalia. 
20.00 - Concert sponsorizat de firma DIALOG 
21.00 - Aprinderea pavoazelor electrice.
22.20 - Retragerea cu torţe (cu fanfara)
24.00 - Stingerea pavoazelor electrice.

Jocuri de artificii.

]<Vi
Programul Zilei Marinei Române - 2000 
09.00 - Evoluţie şalupe rapide 
09.50 - întâmpinarea persoanelor oficiale 
10.00 - Ridicarea pavilionului şi a marelui pavoaz
10.03 - Citirea Ordinului comun al ministrului Apărării Naţionale şi ministrului Transporturilor

- Alocuţiunile persoanelor oficiale 
10.08 - Trecerea în revistă şi salutul echipajelor
10.20 - Sosirea zeului Neptun
10.25 - Te-Deum
10.35 - Depunerea ancorelor de flori în mare
10.40 - Parada navală şi aviatică
10.55 - Demonstraţii cu ambarcaţiuni rapide

- Concurs şi demonstraţii cu ambarcaţiuni sportive
11.10 - Exerciţii demonstrative cu scafandri de luptă lansaţi din elicopter şi de pe vedete
11.20 - Parada ambarcaţiunilor cu vele
11.25 - Botezul marinăresc, jocuri marinăreşti
11.35 - Plecarea zeului Neptun
11.40 - Defilarea gărzii de onoare; show de fanfară
12.00 - Vizitarea expoziţiei de nave şi tehnică, precum şi a Muzeului portului Constanţa 
Pe faleză, la Statul Major al 

Forţelor Navale
18.00 - Concert de fanfară 
18.30 - Spectacol prezentat de 

formaţia „Tinemar" a Cercului Militar 
Mangalia şi Ansamblul JX_Doina” al 
Armatei

21.00 - Aprinderea pavoazelor elec
trice

fără

trice

22.00 - Jocuri de artificii
22.30 - Retragerea cu torţe şi fan-

24.00 - Stingerea pavoazelor elec-

în portul Tomis: 
21.00 - Spectacol 

formaţii de muzică u.şoară)
muzical

ComtUttu 4e or^ntare are oaoarra 
tkacAhwOata
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!)' Mesajul domnului Ion Iliescu, preşedintele României, prilejuit de sărbătorirea Zilei Marinei - 
15 august 2001

Domnilor amirali, ofiţeri, maiştri militari, subofiţeri, salariaţi civili, gradaţi şi soldaţi din Forţele Navale, 
Sărbăţoarca Zilei Marinei, într-o zi cu profunde semnificaţii sacre, îmi oferă plăcuta ocazie să mă 

adresez dumneavoastră, ca apărători şi slujitori ai statului naţional unitar român şi să vă felicit pentru stăru
inţa, abnegaţia şi modul exemplar în care vă faceţi datoria în Forţele Navale ale Armatei Române.

Dumneavoastră sunteţi continuaţorii unei vechi şi nobile îndeletniciri umane, care a permis .schimbul de 
idei şi de valori şi a dus la unificarea lumii în care trăim. Marina e.ste simbolul cunoa.şterii, al victoriei în lupta 
cu necunoscutul şi cu natura dezlănţuită, al devotamentului şi sacrificiului, al temerităţii şi libertăţii.

Forţele Navale Române, în rândul cărora serviţi paţria, au un trecut glorios de luptă şi se pot mândri cu
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faptele de arme ale multor generaţii de marinari români. Din simţ al datoriei şi al onoarei militare, din sacri
ficii şi din eforturi susţinute s-a născut o armă de elită, a cărei tradiţie o duceţi mai departe.

România şi-a formulat drept obiectiv strategic al interesului naţional integrarea europeană şi euroat- 
lantică. Alături de celelalte componente ale Armatei Române şi cu sprijinul societăţii româneşti. Forţele 
Navale se află într-un amplu proces de reformă şi de modernizare, pentru a face faţă noilor ameninţări la adresa 
securităţii naţionale. Atingerea standardelor necesare interoperabilităţii cu forţele similare ale armatelor ţărilor 
membre ale NATO, rămâne în continuare una dintre principalele misiuni ale marinarilor români.

în măsura în care economia ne va oferi resursele necesare, vom continua echiparea navelor de luptă şi 
de deservire, vom oferi condiţii mai bune de pregătire şi de trai celor aflaţi sub drapel. Asigurarea stabilităţii 
interne şi a siguranţei naţionale necesită un preţ, pe care trebuie să fim de acord să-l plătim în solidar.

Alături de Forţele Navale, Marina Comercială este chemată să participe la acest efort de modernizare şi 
de dezvoltare a unei puternice componente navale a forţelor armate româneşti.

Marinari ai Armatei României,
De Ziua Marinei Române, mă adresez dumneavoastră cu chemarea de a demonstra spirit civic şi patri

otic în tot ceea ce întreprindeţi, la instrucţie, în aplicaţii şi în misiunile pe care vi le încredinţează statul român. 
Astfel, puteţi dovedi că sunteţi demni continuatori ai glorioaselor tradiţii ale Marinei Militare Române.

închei adresându-vă multă sănătate, fericire, putere de muncă şi noi succese în activitatea dunmeavoas- 
tră, precum şi tradiţionala urare de „Vânt bun din pupa!”.

Ion Iliescu
Preşedintele României

Ministerul Apărării Naţionale 
Nr. M 118 din 02.08.2001

România
Ministerul Lucrărilor Publice,Transporturilor şi Locuinţei 
Nr. 1128 din 07.08.2001

Ordin comun al Ministrului Apărării Naţionale şi Ministrului Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei
privind sărbătorirea Zilei Marinei Române

în acest an, la 15 August, de Sfânta Maria, românii, a căror vocaţie de navigatori se pierde în zorii exis
tenţei lor ca popor pe aceste meleaguri, sărbătoresc Ziua Marinei Române, continuând o tradiţie de aproape 
un secol. Este ziua celor pe care îi numim oamenii mării şi ai fluviului- marinari militari, marinari civili, con
structori navali şi lucrători portuari. Este prilejul când naţiunea română îi cinsteşte pe cei care şi-au legat des
tinul de întinsul nemărginit al apelor, stabilind punţi de legătură cu alte civilizaţii ale lumii sau străjuind frun
tariile pe ape ale României la Mare şi Dunărea străbună.

Spiritul de dăruire şi sacrificiu i-a cuiimat pe marinari întotdeauna când ŢARA le-a cerut să-i apere inde
pendenţa şi suveranitatea şi nu rareori undele albastre ale mării şi Dunării au fost înroşite de sângele lor, al 
celor care au pus mai presus de orice onoarea pavilionului naţional şi care, prin faptele lor eroice, au lăsat 
urmaşilor o glorioasă moştenire.

Domnilor marinari militari,
Aveţi onoarea de a moşteni glorioasele tradiţii de luptă ale înaintaşilor voştri. Fiţi la înălţimea acestora, 

menţinând în permanenţă un ridicat nivel de pregătire pentru luptă al echipajelor, astfel ca, la nevoie, să puteţi 
apăra pe apă fruntariile ţării şi interesele României!

Domnilor marinari din Flota Comercială,
Sunteţi beneficiari ai unei bogate experienţe în conducerea navelor, pe toate mările şi oceanele lumii, 

pe mare bună şi pe vreme rea.
Dovediţi un înalt profesionalism în îndeplinirea sarcinilor de serviciu, găsiţi modaliţăţi eficienţe pentru 

a contribui într-o măsură cât mai mare la schimburile comerciale ale României, la o navigaţie sigură pe toate 
mările şi oceanele lumii.

Domnilor constructori navali.
Vă bucuraţi de un binemeritat prestigiu, dc o largă recunoaştere internaţională pentru perfoimanţele 

atinse în construcţia de nave cu parametri tehnici superiori, inclusiv în punerea în operă şi lansarea la apă a 
motonavelor dc marc tonaj.

Perseveraţi în găsirea celor mai bune soluţii pentru construirea de nave cu un ridicat grad de fiabilitate 
şi performanţele tehnice la nivelul anilor viitori!

Domnilor lucrători portuari.
Sunteţi deplin implicaţi în activiţaţea importanţă ce se desfăşoară în porturile româneşti, contribuind pe 

măsură bunei dumneavoastră pregătiri la participarea României la schimbul mondial de valori.
Duceţi mai departe experienţa şi prolesionalismul, făcând din porturile româneşti porţile de inţrare şi 

blazoancic unei Românii prosţîere din puncţ dc vedere economic!
Cu prilejul ţradiţionalei sărbători a Zilei Marinei Române, astăzi, când evocăm spiritul ocrotitor al 

Sfintei Marii, protectoarea şi patroana marinarilor români, vă felicităm şi vă urăm sănătate dumneavoastră.
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familiilor şi celor dragi, care vă aşteaptă să reveniţi la cheu din misiuni şi voiaje!
Vă dorim vânt prielnic, succese profesionale şi realizări deosebite în viaţă!
Bun cart înainte, marinari români, oriunde vă aflaţi!
Ministrul Apărării Naţionale Ministrul Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei
loan Mircea Paşcu Miron Tudor Mitrea

Programul Zilei Marinei Române - 15 august 2001 
în portul Constanţa 
09.50 - întâmpinarea persoanelor oficiale.
10.00 - Ridicarea pavilionului şi a marelui pavoaz.
10.03 - Alocuţiunea persoanei oficiale

Citirea ordinului comun al Ministerului Apărării Naţionale şi Ministrului Transporturilor. 
10.08 - Trecerea în revistă şi salutul echipajelor de către şeful S.M.F.N.
10.20 - Sosirea zeului Neptun.
10.25 - Te - Deum.
10.35 - Depunerea ancorelor de fiori în mare.
10.40 - Parada navală şi aviatică.
10.55 - Demonstraţii ambarcaţiuni rapide.
11.00 - Concurs şi demonstraţii cu ambarcaţiuni sportive.
11.10 - Exerciţii demonstrative cu scafandri de luptă lansaţi din elicoptere şi de pe vedete. Lansare 

paraşutişti.
11.20 - Parada ambarcaţiunilor cu vele.
11.35 - Plecarea zeului Neptun.
11.40 - Defilarea gărzii de onoare.
12.00 - Vizitarea expoziţiei de nave şi tehnică.
12.30 - Cocktail - N.C. „MUREŞUL" - 250 persoane.
Pe faleză la Statul Major al Forţelor Navale 
18.00-18.30 - Show de fanfară.
18.30-20.00 - Spectacol prezentat de ansamblul „Doina" al Armatei.
21.00 - Aprinderea pavoazelor electrice.
22.00 - Joc de artificii.
22.30 - Retragerea cu torţe.
24.00 - Stingerea pavoazelor electrice.

www.ziuaconstanta.ro



198 Marian Moşneagu

li

■i

l

.^ms<r.

sa?' >..3*! V
^ 'J iC

ÎA •» *ţ#_

1,|^îvVi^ '•;
'ţ: W#'i!'ît

www.ziuaconstanta.ro



Ziua Marinei la Români 199

BIBLIOGRAFIE

I. IZVOARE

1. Arhive

Arhivele Militare Române, fondurile Comandamentul Marinei Militare, Subsecretariatul de 
Stat al Marinei, Comandamentul Marinei Regale, Comandamentul Forţelor Maritime Militare; 
Biblioteca Arhivistică - Registrul Istoric al Diviziei de Mare. 1901-1934; Istoricul bricului 
„MIRCEA”; Registrul Istoric al Vedetei de Siguranţă nr. 3 „CPT. MIHAIL ROMANO”

Depozitul Intermediar de Arhivă al Statului Major al Forţelor Navale, fond Comandamentul 
Marinei Militare; Registrul Istoric al Comandamentului Marinei Militare. Voi. I. 1962-1969; vol.II. 
1970-1979; voi. HI. 1980-1995; voi. IV. 1996-2002.

Direcţia Judeţeană a Arhivelor Naţionale Constanţa, fondurile Căpitănia Portului Constanţa, 
Direcţia Navigaţiei Maritime, Prefectura Judeţului Constanţa, Primăria Constanţa

2. Biblioteci

Biblioteca Academiei Române 
Biblioteca Judeţeană Constanţa 
Biblioteca Muzeului Militar Naţional 
Biblioteca Naţională a României 
Biblioteca Muzeului Marinei Române

3. Periodice

Anuarul Muzeului Marinei Române- 1998
Apărarea Patriei- 1954, 1983, 1984
Credinţa Neamului- 1994
Cuget Liber- 1945, 1946, 1997, 1999, 2000
Dacia- 1915, 1916, 1923, 1924, 1926, 1927, 1928
Dobrogea Jună- 1911, 1912, 1919, 1920, 1921, 1928
Dobrogea Nouă- 1949, 1958,1960,1975, 1977, 1981, 1982, 1983, 1984, 1985
Dosarele Istoriei- 2000, 2001
Expres - Informator- 1912
Farul- 1920, 1921
Flota Patriei- 1954, 1955, 1956, 1957, 1959, 1961, 1962, 1963, 1964, 1966, 1969, 1970, 1972, 

1973, 1974, 1975
înainte- 1960, 1970 
Litoral- 1998 
Marea Neagră- 1924
Marea Noastră- 1934, 1935, 1937, 1938, 1940, 1941, 1942, 1943, 1944, 1945, 1946

www.ziuaconstanta.ro



200 Marian Mosneagu

Marea Noastră, serie nouă- 1929, 1996, 1997, 1999
Marea Noastră pentru Tineret, serie nouă- 2000
Marina- 1934
Marina Nouă - 1946, 1947
Marina Română- 1991, 1992, 1993, 1994, 2001
Monitorul Oastei- 1935
Navigatorul- 1981
Observatorul Militar- 1995-2001
Orizontul Maritim- 1935
Portul Constanţa- 1960, 1966, 1967
Revista Marinei- 1928
Steaua Constanţei- 1902
Tomis- 1930, 1935
Viaţa Nouă- 1967
Ziarul Ştiinţelor Populare şi al Călătoriilor- 1922 

n.LUCRĂRI GENERALE
BÂRDEANU, Nicolae, NICOLAESCU, Dan, Contribuţii la istoria Marinei Române, Editura 

Ştiinţifică şi Enciclopedică, Bucureşti, 1979
BRIA, Ion, Dicţionar de teologie ortodoxă de la A-Z, Editura Institutului Biblic şi de Misiune 

al Bisericii Ortodoxe Române, Bucureşti, 1994
*** Colecţia de legi, decrete, hotărâri şi dispoziţii. 1953. 1 iulie-31 august, Editura de Stat 

pentru Literatură Ştiinţifică, Bucureşti, 1953
*** Dicţionar enciclopedic. Voi. IA - C; Voi. IID - G; Voi. III H - K; Voi. IV L -N, Editura 

Enciclopedică, Bucureşti, 1993 - 2000
lONESCU, Ion, BORANDĂ, Georgeta, MOŞNEAGU, Marian, Noi contribuţii la istoria 

Marinei Militare Române, Editura Muntenia & Leda, Constanţa, 2001
*** Istoria României în date. Mica întreprindere editorial-poligrafică „Crai Nou”, Chişinău, 1992 
LAŢCU, Teodosie, Viaţa Maicii Domnului în lumina Sfintei Scripturi şi a teologiei Sfinţilor 

Părinţi, 1994
NEAGOE, Stelian, Istoria politică a României. 1944-1947. Crestomaţia tranziţiei dintre două 

dictaturi. Editura Noua Alternativă, Bucureşti, 1996
PETRE, George, BITOLEANU, Ion, Tradiţii navale româneşti. Editura Militară, Bucureşti, 1991

III. LUCRĂRI SPECIALE

BĂRBUNEANU, Petre, Din cuvântările mele, 1939
BEJAN, Anton, Războiul naval de-a lungul veacurilor. Voi. I. Epoca navelor cu rame şi a 

armelor albe (mileniul IV î.e.n. - sec. XVI e.n.). Editura Tehnoprod, Bucureşti, 1994
BEJAN , Anton, BUJENIŢĂ, Mihai, Dicţionar de marină. Editura Militară, Bucureşti, 1979 
BEJAN, Marius, Liga Navală Română. Scurtă istorie. Partea 1.1927-1949, Editura Modelism 

International, Bucureşti, 1999
BOTEZ, Călin, COPACIU, Constantin, Abecedarul marinarului, f.e.. Bucureşti, 1938 
CĂRTÂNĂ, Iulian, SEFTIUC, Ilie, Dunărea în istoria poporului român. Editura Ştiinţifică, 

Bucureşti, 1972
CIORBEA, Valentin, Istoricul navelor-şcoală „MIRCEA”. Nava-.şcoală „MIRCEA", Editura 

Academiei Navale „Mircea cel Bătrân”, Constanţa, 1999
COLUMBEANU, Sergiu, VALENTIN, Radu, Lupta pentru supremaţia mărilor. De la 

descoperirile geografice la Trafalgar, Editura Ştiinţifieă, Bucureşti, 1973
CRĂCIUNOIU, Cristian, NEAGU, Alfred, Dialogul omului cu marea. Editura Albatros, 

Bueureşti, 1998
Cuvântările Regelui Carol IU930-I940, Fundaţia pentru Literatură si Artă „Regele Carol 

11”, Bueureşti, 1940
KOSLINSKl, Nicolae, Războiul nava! de-a lungul veacurilor. Voi. II. Epoca navelor cu vele 

şi a artileriei cu ghiulele. Partea l (până în anul 1713), Editura Ara, Bucureşti, 1996

www.ziuaconstanta.ro



Ziua Marinei la Români 201

Liga Navală Regală Română, Cuvinte Regale pentru Marină, Publicaţiunea a 30-a a L.N.R.R., 
Bucureşti, 1940

MANOLE, Ilie, lONESCU, Gheorghe, Dicţionar marinăresc. Editura Albatros, Bucureşti, 1982 
MANOLIU, Ion A., Nave şi navigaţie. Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică, Bucureşti, 1984 
*** N.M.S. „MIRCEA”. Prima călătorie de instrucţie. 3 iulie- 3 septembrie 1939 
RETINSCHI, Alexandru, Fascinaţia şi comorile mărilor. Editura Albatros, Bucureşti, 1988.

www.ziuaconstanta.ro



■ ■

ISBN T73-cle133B-M-b

789739

' -■ -V,-- "\

V -*. -

'-yJiîLV ^ ,

www.ziuaconstanta.ro


