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ŞedioJa istorică a capitulării Germaniei 
ln vederea semnlrll actului 

de capitulare de către Qenna
nla - ,solemnitate ce s'a des, 
ll,urat la Berlin 1n ziua de 9 
Mal - au sosit aci, rcprezen• 
tanţU armatelor allate din vest 
fi rulrlt, iar mai pe urmi re
ptesentanţii atmatei ee,mane, 
lnslrclnaţi cu semnarea actu. 
lui do copllulore. 

!nalţii demnitari aliaţi au so•
alt cu avioanele pln6 la aero
dromul Tempelliof. De aci cor
teQiul a ajuna în cartierul ber
linez Kalhorst, care de ar.I Tna. 
inte intrl tn iatorie. Aici este 
aipot mormlntw Qermonlel 
hitleriste, aici este afiirşltul rh• 
boiulul. 

Semnarea actului dp capitu• 
lare se face !n localul· ve�hel 
,coU mllltere de 11eniu germane, 
1n aala de mese a ofiţerilor. Pe 
pereţi sunt atarnate drapelele 
1ovletlc, american, britanic şl 
frances, simbolul frăţiei de 
arme. 

la aceastli masli şi sl semneze 
actul· .  Şi cu mfina aratl tocul 
unde trebue si vie feld1t1are• 
şalul Keltel, 

Kcltcl se ridici şi vine spre 
masa lndicat6. faţa îi este o
coperlti de pete purpurii. Ochii 
tl sunt inlAcrima\l, Se aşeezil 
la muli, şi semnează, unul dup6 
altul, toate exemplarele actului 
de capitulare. Operaţiunea du, 
reni ciitevo. minute, Toţi ph
treui t6cere. Nu se aude de
c&t sgomotul produs de rularea 
apare.telor cinematografice. · 

După, ce a semnat capi tuia• 
rea feldmareşalul Keitel ae ri, 
d.ici şi tmbr6ţişează dintr'o 
privire rntreajla sala. Nu are 
nimic de spus, nu are nimic de 
a,teptat. Totuşi deodo.ta în
cearcă 1i schiţeze· un suro.a •· 
mar, !fi scoate monoclu! şi se 
reintoe.rce la locul aflu, la ma• 
sa dde11aţici 11crmane, lnalnte 
de a se 84esa pe scaun, el sa• . 
l:i,tă din nou cu bidonul de 

feldmarc,ol. pe care tl pune 
apoi pe masă. 

Actul de capitulare este sem
nat. apoi de 11eneralul amiral 
von frledeburg şi de colonelul 
general Stumpf. Toată această 
operaţie se foce Tn cea mal 
mare !Acere f6r6 să se scoat6 
niciun cuvânt. Apoi reprez.en· 
tantul comandamentului eene
ral suprem al armatei roşii, 
mareşalul Uni unii Sollletlce 
Qeorge Jukov şi reprczentan, 
tul comandamentului suprem 
al forţelor cxpcdlJlonore aliate 
mareşalul şef al aerulu.i Tedder, 
precum şi martorii generalul 
Spaals ,1 reprucntantul dele• 
eaţiei •franceze generalul Dclat
tre, de Tassltinyîşi pun scmni
turlle lor pe document. 

Membrii dclcga\iei germane 
pot piirăsl sala. ucneralll Qer
manl se ridică şi Ies. Toţi cel 

· cari asist& la această şcdinţi
lstorlc6 sa feliclti reciproc, 
monlfestand bucuria victoriei. 

Războiul este terminat. Mareşalul Uniunii Sovietlee 
Oeor11e Jukov, mueşalul, şel al 
aerului britanic Art hui Tedder, 
11eneralul Spaots, amiralul Bur. 

• row, generalul Delattre ş i  Ta1-
1111ny fi membrii delegal!ilor ao
vi•tlce, omorlcane, britanice ,1 
lr1U1ceze r,1 fac intrarea Tn aali. 

La f5 Iunie se deschide 

sezonul balnear 

Şedinţa iatorlci tncepe. 
Sunt prezente pu!ine per

toane ,1 puţine aunt cuvintele 
rostite, Inel ac;eate cuvinte sunt 
ecoul a unor rndelun11•1! ani 

ACUlm dupi! tncetarea rl!z, Ca o primii milsuril, pri� 

de rubol, 
Mare,alul Jukow anunţă tn 

limba rual ti apoi mere,olul 
,et al aerului Tetlder Tn limba 
en11lesi, faptul ci reprezentan
ţii c•m1U1darnentulul german 
au venit pentru a accepta ca
pitularea firi condiţii. 

bolului, când viata lncepe să mllria a hotăr4t să e:icploateie reintre fn normal, cetătenll singurii toate plc'liile din cu• doroli::i de �41 expune tru-- plinslll vraşulul, iară a le mai pul sub razele ultraviolete concesiona, deşi s'au pre. ale soarelui ln adlerea brizei zentat numeroşi solicitanţi. marine, vor avea bucurie a, ln celelalte staţiuni pronul acesta sll,şi satisfacă ln prletarll vilelor au început slllinişte această plăcere. Atat sosească. pentru aranjarea ca, la Constanţa cAt şi în cele• merelor. lalte staţiuni , depe litoral, se Ca să se înlesnească legii, fac pregăt_iri pentru deschi- tura cu aceste s t a ţ i u n i, derea sezonului balnear, a \ C. F. R ,ul a pus între Cons•
cllrui datll 1;>rimil�i� 1):1.l!!'.'.Î.Cj:- t�Q.ţ� ş). ?l4Ml@1/il. Wl/f, �piului a fixat-o la 1 5  Iunie. rechi de trenuri pt: zi, 

.Invitaţi pe reprezente.nţi 
fnaltulul ccmondement ger
men·, spune mare,alul Jukov 
ot\e"";u'ru\ i\e iervlclii. Oenerâ'ti1 
11errnani Intră în 11111. ln frunte 
mer11e 11eneralul feldmareşal 
Keltel. Acesta ae atradueşte să 
pistrm:e un aer de demnitate 
Jl chiar de m&ndfie. El poartă 
b111tonul de felamereşol cu 
care salută. Vraa 16 fle Impo-

Manifestări Artistico:Culturale la Constanta 

Conc-ertul tenorului J. S. KOSLOWSKI în cadrulA. R. L. U. S.-ulul
zant, tnsi pete rofil fi apar pa 

N d , 
faţă. Este urmat de mareşalul O �tlu . ac4 5 ar putea spune 
amiral von friedeburf şi de despre unu art!Jtl cd sunt run1e 
colonelul 11eneral Stumpf. Se supro•naturale. 1 otuşl r�mâne cert 

. a,oui cu toţii le masl care faptul ca ln faţo marUor repre• 
Je,a fost rezervată moi la O teotonlf al artei pure, spect.itorul 
parte. ln dosul lor atau •11hlo- pierde �r!c� urma de oblectlv1tole 
tanţU- lor, Mareşalul Jukov şi <>iz.lnd 

l�
otr o •dmirotle f&r4 Umltd, 

mue,alul şef al o.erului Tedder, ln ii le de 26 şi 27 Mol. a. c. 
declari , ,Se va semna actul A. R. l. U. S. • oferit pubhcului
de capitulare lări condiţii-, Se ,con,tao1ean, ocazia de • asculta 
traduc aceste cuvinte 11erma- pe unul din cel mal mar! •t!lşU 

ii , din U. R. S. S. tenorul Ivan S•• n 
J!�e,alul Keltel face un semn I m!onovlcl Koslowskl, dela Teatrul

CIi capul I A
o!�°:,1�,S�

e 

0S���t�t 
M
�•=:i� 

.Da, cJa, capltlllate" m!lest:rfe un repertoriu ales •tat 
Kcltel (fi prezlntl depllrÎefe din muiJca clasici, rus5 şi stratna 

tmputernlclrl ale comandamen- - �alcowsky, Rlmsky Ko"4• 
tulul 11erman pentru .a aemna koff, Verdl, Mozart, Massenet -
actul de capitulare. Acest do• cbt şi din muzica populara ru�. 
cument poortl aemnitura ma, Atât de directa şi at<l.t de convin. 
relui amiral Doenltz, caro au- gatcare, ln care tenorul a dept;s 
torlt6· pe generalul fetdmare- mult4 c41dura 11 mult suflet, ,... 
,al K�ltel sl acmneze cspltu, îmbinat perfecta arm�nte cu at• 
larea neconditionatA, mosfcra de adm.traµe �1 stnc'<'rd 

Au actul de capitulate, au simpatie • color venltl s'o osculte. 
luat cunoftlnli de el, conalmt Concertele dot.e de l•ur,atul 
al-I aemne,e ? rntreabi mare- premiului Stalin, lvon Semlono, 
fllul Jukov fi mareşalul Tedder, viei Koslowskl, .au 14cut oraşului 

Da conalmţlm ·, rlapunde nostru � tr.!.lasca momente de 
K;ltel: mare entuziasm arUstfc. 

Acesta deschide un do1ar cu .Onuaf care a vll:1111t aoartea· 
documente, Tfl pune monoclul, ju,cal de Lill• Callurall la un toc fi se pre11ite,te al 
aemnue actul. 

Marcfalul Jukov tl opreJte. 
,Propun repreaentantllor CO• 
m1nd.1mentulul 111pre111, apune 
in�•tt "l•'•ftl11l 11ijov1 •t \'llll 

Rccellt, ultimul •14 anuoţa,e 
pe scena Ugll Culrurale comedia 
Iul Victor .EftfmJu, .omul cue 
a vu, ut 111oute1•, Sp�tacoM er 
A 11111 q ��rprlU p,11tni constln• 

ţeol, penlruc4 la Liga se lucreoz4 
intotd•auna bine. Surprtza tot • 
fost, IOS<l din partea publicului , 
piesa s'a jucat într'o sala pe trei 
sferturi pUnl. O spunem aceasta, 
mal ales pentruea ştim 11oana care 
are loc de obiceiu, după turneele 
revistelor bucureştene, Lucrul e 
tare trl!I. poate unde am sperat 
c.lndve s.! ne mândrim cu bunul 
gust constanjean. Acum nici ma• 
car ou mal credem c'or trebui Si 

(continuare fa P•I· 2-a) 

Vizita D. Ministru 
Oh. Nicolau 

la Constanta 

O. prof. ing. Qh, Ni00l111, ml• 
nlstrul Asigurărilor Sociale, tn• 
oo/lt d• d·nll a,. Alex. $t•f1ea ,1 
dr. C. Dumitr1u $•Cr11tari g11ne
r4// t1i acestui depatttom11nt1 au 
•osii în localilal«, pentru a in• 
•P•Cla unităţii• m•dtcale ,1 ad• 

mlniitrativ• ala oalgur4rllor ,o-· 
cioltt do p• 1/toral- a•ltlitnd la 
f••tlvllat,o reducbid,rli ,dna• 
tot/ului Clam,nl Pop•lcu din 
Tac/)irgbiol, - pus Io dltpo1iJ/a 
muncitori/o, as,gur,ţi p11ntru cura 
da bt11 ,1 ,oa,,, ', 

La Conaton/a, tno/J/1 oaspe/i 
au luot cuvltnlul Tn cadrul unei 
mat/ tnt,unlri popula� organ/• 
,1111 d• .Uniunea Pa�ioJito,•
c• 11 ••ul loc t11 •lfllf ffnf!ft!f· 
l11gr1/11/11J /11111l1 

Parazitismul ._ostru 
P.razflismul in viata sodet!JI• sa !I• famllfil" nu doreşte all�v• 

lor lşt pierde origina ln deplrt4, d•c,At ca flul sau Sll ajun111 func• 
rile milenare ale elanurUor şi trio t1onar. Cu alte cuvtote •·• culbl• 
!>urilor oametlUor eŞIII dln starea rit mentalitatea c4 cea mol bunl 
d< sălbatlcie. Dor, aoc4 el � con, ,carierl" e aceea de a fi buget!, 
runda cu însuşi societatea rudi• vor, - de a auge şi manca d.eJ. 
mentar organlzota, nu itu,amna Stat, - neproducAnd 1n oehtmb 
c.l. �1 existenţa sl•l flo ••emene• n I m I c. E paralltlsmul cel mal 
oomw1lt<lţU omeneşti orgaol.l•te. comod. 

Dlspar1tl• parazltismulu1, adlc4 Dar cum venltur!le Stdului 
• acestei categorii de o .. ,enl cari provin din acttvttatea economic« 
mimai con.suma fa,6 sa produc,! 6 c,et41f:nfior, e natural a& Jo an 
c•vo, va n aurora vestllotr� a moment dat, dealtfel cum s•• p
societ1111 Ideale preconluta de intamplat - St•tul 114 nu iul 1011 gandltotll omenirii, rull.tAt4 poa.t4 satisface ln!'°llul aparat 
insa, numai atunci cand fle cari! func:\looatesc şi ,a ioceapl 0011• om va cunoaşte şi va preţul ro, cedler!, lhnltlrl, ducoo11estlonirl Iul s4� poUllq ln viaţa Statului- ş1 alte mllsur!, care vor zdr11oclaa numa, atunci când lodepllnlru din tf!melll rucntalttdtea bolnlv\•drepturilor � mol ales • dat

.
orl!lor I cioas& • unei Yleţl tt4lll la birou de cetaţean va valora mal mult, şi cafenea. dec&t un pahar de rachiu sau 

catlvo gologani. Stolul nu an nevoie de para-
Pana atunci ins.!. S4 întoarcem zltl, de lrlntorf - ct de oameni 

ochli cltre sltuotl• actual! dela acUvl �I muncitori care s4 ,ro
nol,-asemanatoare celor wgl.••"• duca mai ales ln domealul eco• 
franceze de acum o suta de ani. nomlculul. 

Reformele agrare din timpul fi Ţtnand seama de aceasta �I tre, 
de dup4 r!zbolu au omorit şi con• clnd pe llrlmul. polltk, pul$ 
tlnua sa omoare un parazit nobU s.!I ne expUcAm dece ru,ponallsmtal 
- lloertmea - care a tralt pe deşan\at ••• ridicat contrţ elemen
sp,lnarea ţlr4nlrnJl lnculte ŞI şllrace, telor acttve ,1 lnactMtl\fl inradl• 
veacuri dearlndul. !,'a stins, - şi cinate ln toate p4turtlescclale ri,. 
se stinge, da.r încet, - nel&sand mAneşu. 
decat urm• pale, ca orişicare P•• Munco şi nu 11arazltlsmul con• 
ratll. trlbue la progres, 

Astazf, vjermele ce ne !'04de, Sa nu oe mlr4m atunci clnd 
are o obatş!e mal puţin nobUa,- in bellt!tudlnea perozltismulul -
IIJ&!I de o periculosltate ASeman«• ni se va ctli Sf!ntlota de condaJD, 
loare. E fu,ocl!onarlsmul. De cA.• nare la moarte prin degenerue j.,
teva decenii orice plrinte care se 
respect4 ş1 care tine la .onoarea Alaz. Toa.lefo.SevlK'I• 

' 

S P E C U L � 
ln aceste -,emurl de adânci l garl de meseriaşi, funcţionar 

prefaceri sociale, dind între11ul fi comercianţi. 
po11or ar trebui să ,!Qv�d�!!.�'<� t.'\Y.l/t./1. �\� un noi}\\ �'brt 
un efort comun de muncă şi comun, care d6 dreptul la ba· 
de jertfă, pentru a trece Tn neflcll moderate. 
deplină atmonie peste ercută- Un plugar vinde o ciiruţi 
ţile pe care nl le•• creiat riiz- de orz şi n� poate cumpira 
boiul, se '1 ă s e  s c totuşi ele- 0 c&maşe . un funclionar, n" 
mente discordante, pescuitori poate cu.,;p6.ro cu aalorlul -
fn apă turbure, care stiipiinlte adesea pe două luni - o pc
de pul�rea banului, sţid_ează ,eche de fncllţărnlnte; un mu.n
�unul simt . romanesc ,, Jcfu- cltor cu familie .nu ci.şt111ă cit 
iese secătuitul bufet al cetă• li trebuie sa trilasc6. pc zi. 
ţeanului cln5ut. .. ln vremuri care cer tuturor Sunt speculantu, renunţări fi modestie, nu esta �•�Iru un cetăţean cu veni· permis ca o cateQorle sociali tur1 f11e, care nu cunoaşte alt _ apcculanţli _ ·56 prospere, crez şl alt� rugi_ dec&t munca, tor toote celelalte ceteaorll •• ordinea ş, dlsctplina - cele se prlbuşeascii. 
trei fundamente ale democra-
ţiei Ideale- setea de bani r,,. Zadarnic �e .v• pune pro
sutili prin speculă murdari, blcma capac1tliţ1I de pro�ucţta 
constltue un izvor de acarbă şl a puterii de consum ; ntmul 
şi dispreţ, deopotrivă cuvenit lor este Tn poa cu vremea, cu 
speculanţilor fi celor ce-l to• valoarea cantttatld • ltliei, aub 
lereazl, ca profitori sau vie, aspectul material fi uman. 
tlme al lor. · Quvemul t11cearcl mlsurl 

Suferinţele cu care anii de salutare pentru Intrarea tn ner• 
războiu, au presărat calea po- mal a vieţii economice. 
porului, n'ou _reu,1t eil. convln11A Leaile guvernului tn acealtl 
pe speculanţi ci eunt datori 
al concuro la armonizoraa ln- materie, nu vor reu,1 al acepa 
tereselor 11eneralc, renunţ5.nd ţara din lmpa•ul economic tn 
la ispita banului, cu toate ci care o menţin apeculanfll, dacl 
ei, sin,Uril, ou acumulat caş. nu vor fi sprijinite da conau
t111url nepermise tn ac.,.u ani maiori. 
de războiu. I t I fi 

A ă • • • d dl . Inamicu auvernu ul şi • •· 
St ZI Can n COl'\Vmiere, .. 

suntem chemaţi si dovedim cil.rul cetăţean, este spcculan,
disciplină, ordine, muncă fi tul, lnconttiei:it cli anarhll apra 
Jertfe comune pentru redresa, care lmptn11e răbdarea 11ena• 
rea economici tl morali a ne•• ral6, (I va aduce fi lui pri11u
rn11lul, abaterea dela aceste firea, Specula eato caa mal 
comandamente, înaeamn6 o ln• 6 1 i li d vlteţlc la anarl\lc, Invitaţie care tlurcrou r 1 11  •oc a H• 

plea ci tocmai dela aceia care chlal ni, 
au avut cel mal puţin de au- Lupta împotriva apecul•, rl• 
ferit ,1 cel mei mult de ca,11. mine o datorie de onoare a 
111t Tn anii ruboiulul, Cilllţeanvhl.l c:onftllnt, 

l11tr'u11 atat dlacipilnat, lc(llt -
„ rtap,gfl dcopoţrlVJ -• PIII· �lflfl Mwlll{tHI 
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