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Marți, 26 Februarie 1946

Delegația muncitOFilap dela U. F. H. x 
în audiență la Dl Prlm-mlnlstru 

Dr. Petru Groza
Dl Dr. Petru Groza Peșe- 

dintele Consiliului de Miniștri 
a primit Joi o delegație a 
conducerii sindicale a uzine
lor U. F. H asistată de tov. 
Gh. Apostol președintele Con
federației Generale a Muncii 
și tov. Alex. Sencovlcl Secre
tarul General al Confederației 
Generale a Muncii.

Dup* ce d. Bucur Șchiopul

Comisarul General al Prețuri
lor a făcut o scurtă expunere 
a doleanțelor înfățișate, dele
gația a cerut să se ia măsuri 
ca U. F. H. să primească pe 
viitor o cotă suficientă din 
cocsul ce sosește din Uniunea 
Sovietică, spre a se putea 
pune in funcțiune și al 
doilea furnal pentru mărirea 
producției.

Legea electorală va fi pusă 
în curând în discu-

Elanul ca care muncitorimea s’a avântat tn bătălia reconstruc
ției, mărturia înaltei sale conștiințe patriotice, constltae urmarea fi
rească a noallor condlflunl de libertate tn care se desfășoară acti
vitatea ei profesională, culturală șl politică. Alături de întreaga lor 
putere de muncă, muncitorii pun în Interesul ridicării producției 
uriașa experiență acumulată In munca lor de zi la zi. Metode noi 
de îmbunătățire a muncit, de economisire a materialului, de înlocui
re a celui ce lipsește astăzi, metode de economisire a timpului de 
lucru, invenții noul, menile toate să aducă mărirea randamentului 
muncii, vin astfel să îmbogățească zilnic cuceririle din câmpul muncii.

Muncitorii ceferiști dela Atelierele C F. R. din Slmerla sunt 
acul care de dala aceasta vin să ne aducă exemple luminoase de 
realizări înfăptuite datorită devotamentului, a dragostti fafâ de în
treprindere șl unelte cu care muncitorii lucrează astăzi în noul re
gim democrat.

Muncitorii ceferiști luptă cu 
m i greutăți pentru repararea 
locomotivelor necesare refacerii 
traficului de căi ferate. Ei au re
ușit cu toite acestea anumite re
parații dia cele mai grele, pe ca
re din lipsă de materiale și de 
utilaj, nu le executaseră niciodi- 
ti pâ M In prezent.

Astfel, cheionul de fontă între 
cHindre și cazin al locomotivei 
140 433, rupt tn mal multe bu

căți, care urma să fie trimis ia 

Atelierele Grivița pentru sudare, 
a fost oprit la atelierele din Si
mbria. In urma unor scurte con
sultări între destoinicii sudori, 
tovarășii Rutean Slmlon, Telnar 
Cornel șl Petrean Slmlon, precum 
și cu maestrul de resort Ogmă- 
ian loao, aceștia șl-au luat an
gajamentul să aducă reparația la 
bun sfârșit. Datorită priceperii șl 
mindl asidue pe care au depus-o 
angajamrntul a fost îndeplinit cu 
avcces.

Un alt caz merită deasemenea 
a ti relevat. Lipsa din ce în ce 
mai resimțită de combustibil căr- 
baal, necesari pentru cazanele 
stabile ce deservesc boia, precum

Ufarul din Anlnoasa în ajutorul fa
miliilor minerilor căzuțl la datorie

Uniunea Femeilor Antifasciste, 
Secția Anlnoasa a dat o serbare 
cu program artistic cultural, unde 
atât muncitori cât șl Intelectuali 
au dat tot concursul.

Hărnicite afarlste au colectat 
un bogat bufet.

Scopul acestei serbări a fost 
ajutorarea familiilor râmase In 
urma accidentului de mină din 
Anlnoasa.

Femeile conștiente au arătat, 
td sunt aproape de tofl cel 
ce suferă, căutând să le vie In 
ajutor.

!n acest fel, campania pentru 
ajatoraren [amililor minierilor 
care au cătul In accldeniu! de 

șl ciocane'e mari cu aburi ale 
fierăriei, servind la repararea lo
comotivelor, au adus Întreprin
derea tn mare Încurcătură. De-
aceea, Io urma consfătuirilor din
tre cei interesați cu aprovizio
narea precum șl cel cu întreți
nerea cazanelor, iar apoi cu re
prezentanții administrației, s’a 
căzut da cccrd ca *.ov«ră
șuiul Torni I oi dan (Regie) să 
studieze posibilitatea de a utiliza 
păcura In locul cărbunelui la ca
zane. Lucrarea a necesitat o 
foarte mare chibzuială.

Grupa tov. Toma Iordan a con
fecționat o serie întreagă de in
stalații pentru două cazane stabi
le, echllibrându-se In mare mă
sură funcționarea ciocanelor cu 
aburi pentru reparații mari la lo
comotive.

O altă faptă demnă de semna
lat este aceea a tovarășului ma
estru Jolobciastii Nicolae, care 
prin vigilența ia a adus un mare 
serviciu atelierelor prin economi
sirea de material. Astfel el a ce
rut la 28 Ianuarie stației Slmeria 
să fie Introduse în atelier două 
vagoane care mai conțineau 6 tone 
de cărbune, care fdnd Înghețați 
nu au fost descărcațl la desti-

mină, a primit sprijinul întregei 
populați dtn Anlnoasa, 

Munca de reconstrucție init’o uzină din U. R. S. S.

nație. Cu acest cărbune s’au pre
gătit patru locomotive pentru 
proba de parcurs.

lată fapte care vorbesc hotărât 
și limpede despre felul In care 
muncitorimea înțelege să-și clă
dească o viață nouă apărând prin 
munca și lupta lor unită de
mocrația, care le asigură că de 
data aceasta reclădirea țării se va 
face în folosul tuturor celor ce 
muncesc.
—v - -wniH—i—ijwiiii

Producția de cărbuni din Valea A
Jiului a atins 6500 tone

Infruntârd greutăț le munci
torimea făurește prin eforturi 
de multe ori supraomenești 
un viitor mai bun întregului 
popor așezând prin munca (or 
•precupețită JLt.S dupfi pi.*, 

tr* la temelia consolidării de
mocrației. In fruntea uriașului 
efort, minierii din Valea Jiului 
ccntinuă cu un elin neostoit 
lupta rcir pentru ridicarea pro
ducției de cărbune. Depășind 
norma din ultimele săptămâni, 
producția tinde spre 6500 tone 
zilnic. Un frumos succes a rea
lizat în această privință ml- 
ri'erll din Anlnoasa, unde pro
ducția a atins in ziua de 19 
Februarie 2400 tone, Având 
tn fruntea luptei organizația 
Partidului Comunist, și sub 
conducerea sindicatului minie
rii din Anlnoasa au primit un 
însemnat sprijin prin strânsa 
colaborare cu technicienii, în 
special cu îng. insp. Giuru- 
mes'cu, conducătorul technic 
al minelor Anlnoasa.

Dar tn această bătălie tot 
ce este democrat, tot ce re
prezintă o for(* progresist* 
in Valea Jiului se consideră 
angajat. Astfel pentru ca tran
sportul producției să nu sufere 
din cauza zăoezli abundente

Joi la orele 18 s’a întrunit un 
Consiliu de Miniștri sub preșe
dinția d-lui dr. Petru Groza Pre
ședintele Consiliului de Miniștri. 
Tov. Lucrețlu Pătrășcanu Minist
rul Justiției a expus principiile ce 
vor sta la baza reformei electo
rale. Anteproectul de decret-lege 
se găsește d.-ja în stadiul redac
tării urmând a i se da forma de

și * viscolului din săptămâna 
aceasta femeile din U. F. A. R. 
șl pensionarii din Lonea au 
muncit zi și noapte la cură
țirea zăpezii de pe linia fera-

In♦ In4f rft de mite de 
metri.

Lupta devine din zl în zi

Camera Agricolă Deva, în co
laborare cu organizaițla Tinere
tului Progresist din Hunedoara a 
organizat un curs de tractoriști 
prin Serviciul județean al mașini
lor agricole, în orașul Hunedoara. 
Scopul cursului este de a pregăti 
tractoriști necesari Centrelor de 
mașini agricole, care vor fi puse 
în funcțiune treptat, odată cu în 
ceperea campaniei lucrărilor de 
primăvară.

S’au Înscris până în prezent 
120 de elevi, fii de plugari șl 
muncitori din jurul orașului Hu
nedoara.

Cursul a Început la data de 8 
Februarie 1946, șl durează o lună 
partea teoretică, Iar în luna Mar
tie odată cu începerea muncilor 
agricole, se va face instruirea 
practică a elevilor pe teren pe 
lâugă Centrul de mașini din Strei.

Directorul cursului este Ing. 
agr. șef Florlan Sonea, — șeful 
Serviciului județean al mașinilor 
agricole și pre șed. O. T. P. R.-ului.

Corpul profesorul șl tehnic, care 
predă cunoștințele necesare șl In- 
strueșle elevii este alcătuit din: 
Ing. Agr. Florlan Sonea, pentru 
motoare Diesel.

log, Poenaru pentru motoare cu 
explozie șl atelier.

Iig. Agr. Bugnaru pentru agri
cultură.

Ing. Paraschlvtscu pentru Elec
trotehnic” mașinilor,

țîa opiniei publice
finitivă în cursul acestei săptă
mâni. După aceea el va fi pus In 

discuția tiituror partidelor politice 
precum și în discuția opiniei pub
lice prin toate mijloacele de 

publicație. După ce va lua forma 
definitivă, proectul va fi supus 

aprobării Consiliului de Miniștri.

tot mai îndârjită, pe măsură 
ce forțele democratice se unesc 
mal strâns pentru a da astfel 
răspunsul reacțiunil care caută 
să sape din nou la temelia 
unul regim 
citorimea a luptat cu atâtea 
jrrift.

Mecanic Nistor Ion pentru mon
tare și demontare.

Mecanic Nemet Coriolan pentru 
monfaro și demontare.

Secretarul cursului este Agro
nom Dragotă Slmlon, secretarul 
Ocolului Agricol Hunedoara.

Pentru instrucția practică pe 
teren, Serviciul județean al ma
șinilor va desemna la timp spe
cialiștii necesari.

După terminarea instrucției 
practice ce sî va face în luna 
Martie, se va ține examenul, iar 
celor reușiți Camera Agricolă le 
va elibera carnetete definitive de 
tractoriști.

Aceaștă școală de tractoriști — 
a patra înființată în județul nostru 
până în prezent — reprezintă încă 
o chvadă că măsurile luate de 
Ouvernul Dr. Petre Groza, pentru 
ridicarea producției muncii agri
cole prin mecanizarea ei, măsuri 
cari au fost susținute și de Par
tidul Comunist Român așa dupăcum 
preconizează tov. Gheorghiu-Dej 
in raportul C. C. a P. C. R. — 
6unt sprijinite de toți oamenii 
muncii, de toti oamenii democrat! 
care muncesc pentru binele po
porului întreg. D 1 Director al 
Camerei Agricole Solea, împreu
nă cu personalul agronomie 
din județ, depun eforturi pentru 
ridicarea nivelului de trai al țără
nimii, lăsată până erl de guver
nele reacționare și fasciste în cea 
mal neagră mizerie.



2 ZORI NOI

SfaturIJpentru plugari

~ Culturi de care are nevoe țara
Războiul de jaf a lui H - 

tler, a provocat distrugerile 
ceie mai mari dintre câte a 
cunoscut Europa în decursul 
istoriei, a distrus milioane de 
gospodării sătești și dela 
orașe, a provocat cele mai 
mari lipsuri în cele necesare 
traiului oamenilor.

Lupta pentru refacerea ță
rilor a început odată cu ter
minarea victoriasă a războ
iului contra fascismului. Lupta 
a început cu multă însufle
țire și la noi în țară în toate do
meniile. Muncitorii din uzine 
și fabrici, muncitorii manuali 
și intelectuali cu toții se stră- 
duesc din răsputeri pentru 
ștergerea rănilor războiului 
și acoperirea nevoilor celor 
ce muncesc.

Dar răspunderea mare apasă 
și asupra plugărimii, a căror 
datoria este de amâri producția 
mai ales în produse oleagi
noase, ale sfeclei de zahăr po
rumbului și grâul»’- *ru pâine

In prin ud avem de In-

Invallzi repartizați la 
muncă In Valea Jiului

50 invalizi însoțiți de un dele
gat al Apărării Patriotice au so
sit la Petroșani unde au fost re
partizați la muncă pe Valea Jiului. 
Acesta este un prim grup de in
valizi pe care li pregătește Apă
rarea Patriotică pentru Intrarea 
în produ.ție.

D( tfânzara din cauza mu
tării, fabrica de sifon 
existentă de 45 an», cu clientelă 
dezvoltată, cu casă modernă, sau 
Ură. Eventual localul fabricii se în
chiriază pe zece ani. Adresiți: 

Rosengarlen Ludovic, Deva 
t-J 

deplfnit această mare dato
rie. Culturile de floarea soa
relui și sfecla de zahar tre 
bute să Ie cultivăm pe supra
fețe mai mari decât până 
acum, iar acele unde nu s’au 
obșinuit până acum, să Ie 
Introducem în cultură. Să nu 
ne gândim numai la nevoile 
noastre ci să mărim supra- 
fațele cu floarea so*relui șl 
cu sfecla de zahăr pentru a 
da putința de a se hrăni șl 
muncitorii care vor da țăra
nilor în schimb lucrurile pro 
duse de fabrică, de care 
avem neapărată nevoe. Șl 
să nu uităm că tot munct-

Femeile din Siba-lulla se pregătesc 
pentru Cong.es

La Alba-Iu la femeile dau din 
nou dovadă că au înțeles rolul 
lor de mame de cetâțene.

Astfel în ziua de 19 Februarie 
a c., în localul Prefecturii s’au 
pus bazele Comitetului de Iniția
tivă în vederea pregătirii Corgre- 
sulul femenln din România, care 
va avea loc In 4 Martie la Bu
curești.

După expunerea făcută de d na 
Aurora Antonescu, delegata Comi
tetului de Inițiativă din București, 
s’a trecut la formarea comitetului

Proecte pentru construirea de noul lu
crări în orașul Deva ' 

Lucrările vor înțepe Imediat ce timpul va fl favorabil
Primăria orașului Deva a în

tocmit un proect care prevede 
construirea de noul lucrări pu
blice șl continuarea luarărllor În
cepute în anul trecut.

Pe primul plan este pa- 
varea străzilor: 23 Ai gust și Oe- 
neral Moșolu, Instalarea de con- 

torii a fost acei care au dus 
lupta în frunte cu P. C. R. șl 
alături de toți țăranii, pentru 
înfăptuirea reformei agrare 
care in prezent esle aproape 
desăvârșită, urmând ca în 
scurt timp să se împartă de 
către guvern titlurile de îm
proprietărire.

Țăranii au dat întotdeauna 
dovadă de înțelegere în ne
cesitățile mari de care are 
nevoe țara întreagă și vor 
lucra și acum pentru binele 
tuturor oamenilor muncii cari 
luptă pentru refacerea țării 
întregi,

după cum urmeiză: Președintă 

d-na'Aoa Matei, Vlce-președlntă 
Grațlela Cluleanu, Veronica Co- 

jocaru, Neamțu Msrla, Grunfeld 

Grațiela. Secretare: Ana Alberti, 
Nfcoară Olivia, lullana Vaslllna.

S’a hotărât organizarea unul 
mare meetlng, pe ziua de 24 Fe
bruarie unde vorbitoarele vor lă
muri toate femeile de importanța 
acestui Congres șl de necesitatea 
creerii Federalii democrate a fe
meilor din Români».

duete pentru apă în întreg ora
șul precum și renovarea 
vechii clădiri al primăriei din 
centru.

Mal sunt o serie de lucrări, 
care în limita posibilităților bă
nești vor fl puse în proect.

COMUNICATUL
COMITETULUI EXECUTIV 

al „Frontului Plugarilor''
Comitetul Executiv al Frontului Plugarilor, în. ștdinfa sa I 

plenară, ținută In zilele de 16 ș 17 Feb'uarte a. c. — a exa
minai problema camianlel electorale țl a luat tn discuție propu- 
ntrta făcută de Partidul Comunist de a merge In viitoarele ale
geri pe o singură listă, împreună cu toate forțtle demoerattee 
care formează Ouvernul actual.

S’a avut tn vedere faptul că la această propunere a aderat 
șl Partidul Social-Democrat prin votul dat In acest tens de Co
mitetul său Central.

Având tn vedere realizările obținute prin solidaritatea for
țelor democratice care colaborează in Guvern, Comitetul Execu
tiv al Frontului Pugarilor socotețte că prezentarea pe listă co
mună a tulutor forțelor democratice este în măsură să asigure 
contlnuttatea luptei începute șt a operei realizate tn comun.

Comitetul Executiv al Frontalul Plugarilor socotește că așa 
cum partidele muncitorești înțeleg să meargă slrâns unite, pentru 
a asigura victoria adevăratei democrații, tot așa trebue să pro
cedeze și celelalte grupări politice.

Forțele democratice trebue să rămână unite, atât în lupta 
în alegeri, cât și la Guvern, or care ar fl formula tn care aceas
tă unitate de vedere s'ar exprima.

întemeiat pe aceste considerente, Comitetului Executiv al 
Frontului Plugarltor se declară de acord ca propunerea făcută 
de Partidul Comunist Român.

Totodată, Comitetul Executiv, răspunzând la întrebarea 
pusă de urdl plugari, cu privire la aceste Frontul Plugarilor 
lămurește că el este partidul plugărimii române.

Aceste hotărâri, urmează să fie supuse spre ratificare Co
mitetului Central al Frontului Plugarilor, care-șl va (Ine ședința 
plenară In cursul luntl Martie a. c.

Comitetul Executiv 
ai „Frontului Plugarilor"

-a Excroc arestat de Politie
Didia Nlcoine din Reghlnul-Să- 

sesc jud. Mureș, piocuiându-șl 
o legitimație falsă din care reeșa 
că e»te de profesie ingner șl un 
curtiet pentru C. F. R., a pornit 
la lucru.

De mal multe luni până în 
'ăptămâna trecută a reușit prin 
acestea legitimații false »ă escro- 
cheze pe mai mulțl cetățeni din 
diferite regiuni ale țării prin pro
misiuni că posedă diferite produ
se agricole, ca apoi să la arvune 
fără a mal restitui bani sau marfa.

Astfel In luna Octomvrle 1945 
acest escroc venind la Deva șl 
luând contact cu Banca Popula
ră „Albina" promlțându-i un va- 
goo de cartofi, a primit pentru 
aceasta o arvună de 1 000 000. 
Tot în Deva dela D. Trufașu a 
primit tot ca arvună 2.000 000 lei.

Deasemenea a mai escrocat tot 
prin această metodă luându-și 

angajnmentul de a proțura miere 
de stup, ceapă, lemne, cartofi etc. 
pe următorii: D. Gheorghe Cli- 
mescu din Cralo a cu un milion 
de lei, d. Crâșneac din Timișoara 
cu 6.000.000 lei, Iile Pooa dta 
Curtea de Argeș cu 3.000.000 iei 
d. Totulea din Zârneși jud. Bra
șov 3.000 000 lei pe d. Cpt. Cor- 
nea din București cu 2 000.009 
lei și pe d Naghel din Oradea 
cu 500 000 lei; și alte nenumă
rate escrocherii de felul aceata.

Actualmente se află la Peni
tenciarul din Deva. Parchetul a 
dat rechizitoriu de Instrucție pen
tru anchetă și s’a adresat mandat 
de arestare împotriva Individului.

Dacă mai sunt persoane eari 
au mai fost escrocate de acest 
„InglnerD urna Nlcolae* Indiferent 
din ce parte a țării, să se adre
seze Parchetului din Deva.

Voronejul Va fi un orașînfloritor
de Lev Rudnev 

academician arhitect
(Continuare.)

Nodul de cale ferată se recon- 
struește, Iar pe matul slu drept 
marea stațiune de triaj — Strol- 
ca — se lărgește rămânând Insă 
pe vechiul loc. Linia ferată în 
direcția stației Rostov pe Don nu 
se mută cl rămâne acolo pe unde 
trece ea acum. Pe malul drept 
stații Voronrj II, se mufă spre 
strada .9 Ianuarie*. se vor îm
bunătăți considerabil materialul 
feroviar șl cnns'rucțla rampelor 
șl a magaziilor atc.

Anteproectul planului pleacă 

dela considerentul maximalei pă
strări a elementelor de acum for
mate a nodurilor de cale fr rată, 
cu excepția unor anumite măsuri 
de reconstrucție, provocate de 
necesitatea desnttărll șl recon
strucției clădirilor 0'quM, nre 

cum șl da oecesltățlle exploata
tei căilor ferate. Pe malul stâng 
se proectează o nouă stație de 
călători, legată prin mijloace bune 
de comunicație Internă cu cen
trul orașului. In acest mod ora
șul va avea două gări de călători 
pe ambele maluri ale râului. Oara 
de pe malul drept, distrusă de 
nemți, se construrște din nou, șl 
terenul din fața el se mărește 
cons'derabil, Iar gara de pe ma
lul stâng se deplasează mal apro
ape de Otrojca șl se Integrează 
în compoziția de planificare a nou
lui mal îmbunătățiri mari seînlro- 
duc în planif carpa centrului ora
șului: pe terenul malului abrupt 
se va face un bulevard cu pavi
lioane și chloșourl frumoase, des
chizând planul orașului spre râu, 
Aceri bulevard va în /pe aproa

pe dela calea ferată (dela via
duct) și va trece dealungul bule
vardului principal — al Revolu
ției — spre grădina Petrovskl. 
Grădina se prelungește Iu jos, 
coborând prin scări șl terase 
largi de parc și deschizând per
spective minunate spre malul 
stâng. Monumentul lui Petru cel 
Mare, pe care l-au scos ocupanțll 
șl l-au transportat în Oermanla, 
se restaurează șl se deplasează 
pe axa Palatului Feroviar, a că
rui construcție se proectează prin 
transformarea clădirii Direcției 
cili ferate „Moscova-Donhass*. 
Bulevardul dela grădina Petrovskl 
va fl continuat mai departe, fosta 
clădire a poș'el va fl adoptată 
pentru clncmat graf, alături se 
construesc pavilioane șt chioșcuri. 
„Grădina învățătorului* va forma 
veriga urmltoare a bulevardului; 
dela bulevardul Revoluției spre 
muntele Mearnol el va cuprinde 
in cadru' său clădirea muzeului. 
Mai i-, le el va trece dealun
gul ni lutul abrupt spre piața fos

tei mănăstiri Mitrofanovskl, care 
se deblochează de dJrănăturl. Șl 
aici, îa locul cel mai potrivit al 
orașului, se proectează țînălțirea 
monumentului Eroilor Războiului 
de Apărare a Patriei. Bulevardul 
se prelungește și mal departe 
ocolind „Strelețkli log*, spre 
strada „20 de ani al lui Octom
brie". Prln“crearea acestui bule
vard lung de 5—6 kilometri se 
va rezolva^ problema recreerll 
oamenilor muncii In centrul ora
șului

Grădinile orașului șl msslvu- 
rlle înverzite se mărese prin 
amenajarea în „Strelețkli log" a 
unul mare parc, care aici se va 
desvolta trepfat, pe măsuri amor
tizării micilor construcții. Parcul 
existent, de cultură șl od hnă, 
„Kaganovlcl" se lărgește, se ame
najează șl se prelungește spre 
râu, unde se proectează organi
zarea unei stațiuni squallce. Dar 
teritoriul acestui para nu este 
suficient de mar șl nu poate si 
rezolve toate chestiunile legate 

de odihna oamenilor muncii. Dea- 
ceea urmează să fie mărit pe 
seama unor mari massivurl în
verzite — mal tus — pe rial 
Voronej șl pe malul stâng al 
râului Don.

In locurile de întretăiera a stră
zilor principale ale orașului se 
proectează amenajarea unor piețe 
frumoase, Pioța centrală a orașu
lui „20 de ani ai lui Octombrie* 
va fi amenajată din nou: clădi
rea Comitetului Regional al Par
tidului Comunist (bolșevic) și a 

Comitetului Regional Executiv al 

deputaților oamenilor muncii s’a 
propus a se construi pa locul 
școalei — la colțul străzii Kirov, 
In fața acestei clădiri se află 
grădina Kolțovskl. In grădină s’a 
decis a se ridica un mare mo
nument, care se va vedea pe 
axa bulevardului Revoluției, de
săvârșind prima acest bulevard 
ca șl un șir de alte străzi. Bule
vardul Revoluției pe de ană parte 
se va uni cu pateul d' Cultură 
șl Odihnă.

(Ursitai* m nemirsl viitor)

Cong.es
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In spirit de strânsă solidaritate, 
alegerile sindicale continuă în jud. Hunedoara A

VIATA DE PARTID

Ședință publică de partid
Alegerile sindicale au continuat 

»ă se desfășoare în regiunea 
noastră sub semnul unității sin
dicale. Cu m ire însuflețire mun
citorimea a participat la alegerea 
nouilor comitete, veghind ca de 
data aceasta niciun reacționar, 
nici o unealtă a lor să nu pătrun
dă în conducere, unde au loc 
numai luptătorii cei mal devotați 
ai cauzei muncitorimii. Elemen
tele care prin activitatea depu.ă 
în cursul anului trecut s’au do
vedit a nu fi fost la înălțimea 
misiunii lor au fost înlăturate ho- 
tărîi de muncitorimea conștientă.

in ziua de 14 Februarie au a- 
vut loc alegerile sindicale pentru 
alegerea noului comitet la Sindi
catul Lemu-Forestier din Cugir. 
Acest sindicat cuprinde șsse co
mitete de ÎDteprindere, din care 
cinci la Cugir — Șara, Depozi
tul Gară, Fabrica de Cherestea, 
Atelierele, Vaiea-Arleșului, și unui 
la Ș,bot. Dipă ce s’a făcut re- 
•onstituirea comitetelor de intre- 
prindire, a avut loc adunarea 
somitetelor care au ales comitetul 
sindical, aceasta având în vedere 
raza foarte mare pe care se în
tind aceste exploatări. La alegeri 
au participai tov. KOkflsy și tov. 
Sachter, delegatul Uniunii Fores
tiere.

Cu ocazia pregătirii alegerilor 
la Ș bot, fostul președinte al Sin
dicatului Faur s’a demascat ca un 
trădător al Intereselor muncito
rești și al unității sindicale. El a 
eăutat tot timpul să întrețină spi
ritele agitate prin provocări șo
vine la adresa conducătorilor din 
•omltet. Io acelaș timp el a cău
tat să creeze nemulțumiri printre 
muncitori pa seama noului con
tract colectiv, pe care l-a cetit 
lumii înparte astfel ca să nu

Ministerul Justiției
Omisiunea pentru Constatarea 
Condlțluni'or de Naturalizare șl 

Recunoaștere

Dos, Nr. 347 Nat.—945.
D I Aizola Michele domiciliat 

la Corn. Sântamarle Orlea, Jud. 
Hunedoara a făcut cerere acestui 
Minister pentru a I se acorda ca- 
tfțenia română.
.Prin cerere petiționarul arată 

«4 este supus Italian, de profe
siune muncitor de pădure, năs- 
eut In Om. Ponteblea Italia, la 
data de 21 Iulie 1882, de rellgl- 
ane romano-catolic, venit șl sta
bilit în țară In anul 1900.

Conform art 19 din legea pri
vitoare la dobândea și pierderea 
național tățll române, se publică 
ace as a spre știința acelora care 
ar voi să facă întâmpinare, pot
rivit dlspozițiunilor art. 20 din 
riia lege.

reeasă avantaglile pe care le ofe
ră. In acest fel a încercat Bă a- 
gite împotriva Confedzrațiel și a 
guvernului. Demascat de munci
tori, el a fost înlăturat din noua 
conducere sindicală. Tot astfel, 
fostul președinte al Sindicatului, 
Nicoară loan, care a făcut chtl- 
tuell nejustificate a fost Înlăturat 
șl deferit justiției. La sfârșitul 
alegerilor, care au decurs într’o 
atmosferă de deplină înțelegere 
tovărășească, s’au vo’at moțiuni 
către Uniune, Confederație și 
guvern, prin care muncitorimea 
și-a manifestat hotărârea de a 
sta neclintită alături de guvern, 
In opera de refacere a țării prin 
mărirea producției,

In comitetul sindical au fost 
aleși 15 din cel mai buni sindi
caliști, în frunte cu tov. Lăcătuș, 
președinte și tov. Jrger, secretar, 
țn comitet au intrat și fuucțlo-

Ne srrlu cetitorii •

lin șef de tren j 
agită împotriva democrației

In ziua de 16 Februarie a. c. 
pela orele 10 un număr de călă
tori care primiseră bilete pentru 
trenul de marfă Hațeg—Caranse
beș au (ost oprite de a sa urca 
de către șeful de tren care era de 
serviciu pe această garnitură, ne- 
admlțând urcarea numai acelora 
cărei conveneau — pe sprân
ceană. —

Vre-o câțiva călători care aș
teptau mal de mult plecarea tre
nului s’au urcat totuși, dar în 
gară la Hațeg D-l șef neânduple- 
cat la stăruința călătorilor de a-i 
lăsa, i a dat jos, izbind în mod 
brutal o femele care se urcase pe 
scara vagonului de serviciu fără a 
avea în prealabil învoirea D-lul 
șef. La plecarea trenului .conști
inciosul" șef a dat voie unui plu
tonier șl unul ostaș de a se urca 
în vagonul personalului de ser
viciu spunând D Iul plutoner .Că 
armata este de partea noastră și 
ea trebuie tratată bine*. In discu
ția pe care șeful de tren a avut-o 
cu plutonierul printre altelea i a 
spus ,Că este liberal șl că toți

Speculanfi de pâine la Deva
D. Procuror G. Duncea, dela 

parchetul Tribunalului Hunedoara 
din Deva, făcând fn si na de 13 
Februarie a. c., un control în 
piață de felul cum ae exeeută 
legile șl ordonanțele date de au
torități referitor la aplicarea pre
țurilor maximale la mărfuri, a 
deicoperlt p» următorii speculanți, 
cari făceau speculă cu pâinea: 
Sopotaru Constantin din Deva 
str. Mihsl Viteazul Nr. 18 a cum
părat pâine dela locuitorul Mser 
Alexandru din Deva cu 4000 lei 
Kgr. pe care a vâdul-o apoi pe 
piață prin inculpata MargarM’ 
Suci», cu 5000 lei Kgr.

nari, care au fuzionat cu sindi
catul muncitoresc, femei și tineri.

La Barbu Mare aegerea comi
tetului sindical a avut loc la 16 
Februarie.

In urma hotărârii Uniunii con
ducerea executivă a sindicetului 
constructori și forestieri s’a des
părțit în două ramuri: Au fost 
alese două comitete sindicale, 
unul la C.A.P.S., — forestier șl 
altul la Ceramica, — cons
tructori. In fruntea lor sunt to
varășii Sclarcek, președinte și 
Solari, secretar la forestieri iar 
la constructori tov. Vas, preșe
dinte șl Delanu secretar.

Nouile comitete și au luat an- 
gajamentni să nu precupețească 
nici un efort șl să vegheze neo
bosit! la apărarea intereselor ce
lor ce le-au încredințat conduce
rea pentru noul an, luplând pen
tru întărirea unității sindicale.

C. F. R. ișlll sunt țărăniști sau li
berali. dar lumea crede că sunt 
comuniști șl că de aceia se po
artă așa cu călătorii ca să creadă, 
că comuniștii sunt fără de suflet 
și vadă șl el ce rău i să fie 

comuniștii la putere, Iar în con
tinuare șeful a spus că în toată 
țara este mizerie șl foamete în 
special în regat unde nu mal este 
pâine nici porumb.

Nu esle prima dată când acest 
șef întrebuințează asemenea pro- 
cedele, și în toate aceste acțiuni 
este secondat de încă doi frânări 
care se poartă ca niște adevărați 
călăi.

Această faptă care se repetă ori 
de câte ori acest ș< f de tren esle 
de serviciu ar trebui cercetată 
și sancționată fără întârziere.

B. S.
Scrisoarea nu necesită nici un 

comentariu din ea reeșlnd clar la 
ce metode josnice se dedau duș
manii democrației pentru a o com
promite în fața poporului.

Locuitorul Munteanu loa din 
Deva str. Sturza Nr. 16, a vân
dut cu 4000 lei 0,960 kgr. pâi
ne.

Acești speculanți care trebuesc 
descoprrlțl șl reclamați autorită
ților, trebue aspru pedepsiți, p°n- 
t ru a stârpi odată pentru totdea
una specula pe care o practică 
as'ăzl Iu dauna celor ce mun
cesc.

Citiți șl răspândiți xlarui

„ZORI NOI“

ia Roșia
Organizația Locală a Partidului 

Comunist din Roșia-Montană a 
ținut o ședință publică, la care a 
participat un număr impresionant 
de mineri de la toate minele din 
localitate, funcționari, membrii 
partidului comunist și multe alte 
persoane din localitate.

Ședința a fost deschisă de tov. 
Șoit secretarul Orga-izațlei Locale 
dând cuvântul tov. Cioara Fran- 
cisc care expune situația politică 
internă și externă.

Vorbește apoi tov. Ing. Nacu 
care în cuvinte clare explică sar
cina pe care o au membrii par-

Viața Economică

Declarațiile de Impunere pe anul 
1946/47 trebuesc făcute până la 28 Februarie 

Reduceri pentru funcționari țî particulari
1. — Se atrage atențlunta tuturor 

proprietarilor de case, cari nu au 
depus încă declarațiunlle de im
punere prevăzute în jurnalul Con
siliului de Miniștri din 10 Decem
brie 1945, că termenul pentru 
depunerea acestdr declarațluni a 
fost prelungit până la 28 Februa
rie 1946. — Cei cari nu le vor 
depune nici până la acea dată, 
vor suporta o majorare de impo
zit de 500%.

2. — Proprietarii de case, cari 
sunt funcționari publici, particu
lari s’au pensionari, vor anexa 
la declaraț'a de impunere un cer
tificat eliberat de autoritatea sau 
întreprinderea unde funcționează, 
sau de unde primesc pensia, do
veditor al calității de funcționar 
sau pensionar. Certificatul va fi 
timbrat cu 300 lei.

Proprietarii cari au depus de
clarațiunlle de impunere, dar nu 
au anexat certiflcaiul menționat 
mai sus, îl vor depune până la 
data de 29 Februarie 1946.

In lipsa certificatului nu se va 
acorda scutirea de majorarea Im
pozitului, prevăzută în Jurnalul 
Consiliului de Miniștri.

3. —Chiriașii Cari sunt funcțio
nari publici, particulari, sau pensio
nari, pentru a beneficia de scutirea 
de majorarea Impozitului sunt obli
gați a depune, cu o cerere, un certi - 
ficat doveditor al calității de func
ționar sau pensionar. Certificatul 
va fi eliberat de Instituția sau în
treprinderea unde funcționează, sau 
de unde ridică pensia, și va fi 
timbrat cu 300 lei, iar cererea 
cu 120 lei. — In lipsa a.ettui 
certificat li se va aplica maj na
rea de impozit, în cazurile pre
văzute de Jurnalul Consiliului de 
Miniștri.

Termenul pentru depunerea cer
tificatului este 28 Februarie 1946.

in ceren a cu care se depune 
certificatul ae va arăta: strada și 
Nr. casei, numele proprietarului, 
numărul camerelor ocupate, data 
închirierii chiria plătită, precum 
șl faptul dacă chiriașul a bene

Montana
tidului în rezolvarea problemelor, 
care stau astăzi în fața poporului 
întreg, în lupta pentru refacerea 
țării și întărirea democrației.

Urmează tov. Iancu Andrei, 
arătând situația din punct de ve
dere politic în general, vorbind 
despre lupta ce trebue dusă pea- 
tru întărirea F. U M. și Impor
tanța lui pentru clasa muncitoare.

Asistența hotărește să vie la 
ajutorul familiilor minerilor eăzuți 
la datorie în mina Aninoasa.

Adunarea ia sfârșit într’o at
mosferă de înțelegere și prieteaie.

ficiat de prelungirea contractului, 
sau dacă chiria a fost stabili® 
prin bună învoială.

4. — Totodată se pune în ve- 
dere tuturor comercianților, in
dustriașilor, meseriașilor și profe
sioniștilor, că termenul pentru 
depunerea declarațiilor anuale de 
impunere expiră la 28 Februarie 
1946.

Având în vedere că pentru 
exercițiul 1946 — 1947, se vor sta
bili noul impuneri pentru toate 
categoriile arătate mai sus, se 
atrage atențiunea că n de
punerea declarației atrage dtin 
sine o majorare de 10% a im
pozitului ce se va stabili.
Șeful Serv, de Control Deva

Speculant! condamnați de In
stanța specială de judecată a 

județului Alba
Rat Berta din comuna Ocna 

Mureș 100.000 lei amendă, Issak 
Adolf din Alba-Iulia 1 an închi
soare, Marla Botez din Sebeș 
80.000 lei amendă, Popa Mariâ 
din comuna Unirea Turda 50 000 
lei amendă, Czeneny Ludovic din 
Ocna Mureș 6 luni închisoare, 
Ocna Marla Oteleanu din Corn. 
Ocna Mureș 1 lună închisoare, 
Jurca Serafim din Abrud 50.000 
lei amendă, Tulpaz Oheorghe din 
Alba-Iulia 50 000 lei amendă, Nă- 
pău Traian din Alba Iulia 50 000 
lei amendă, Câmpean T r a i a a 
100.000 lei amendă, Bolog Cons
tantin din Alba Iulia, Vancea Va- 
slle șl loan Toma, Slmion la 
50.000 lei amendă, Auslander A- 
dalbert din Alba Iulia la 4 luni 
închisoare și confiscare a 34 fu
se de piele. Neamțu Achlm din 
Mlrceștl, Brașovcanu Maria din 
Mlrcești șl Marla Pleșu la 50.300 
lei amendă, David Pavel Turda 
la 6 luni lagăr, Schvartz Adal- 
bert din Alba Iulia 100 000 lei 
amendă șl confiscarea a 58,300 
Kgr. branzole, Herman loslf la 
50.000 lei amenda. Frldman Lu
dovic din Ocna Mureș la 4 luni 
închisoare corecțlonală șl 200 000 
lei amendă, lancu Augustin din 
Zlatna la 2 luni Închisoare fi 
2qO,000 l< i amendă.
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Declarația guvernului sovietic
cu declarația din 15 Februarieîn legătură 

a d-luî King, primul-ministru al Canadei 
in ziua de 15 Februarie a. c.

guvernul canadian a dat publi
cității o declarație referitoare la 
transmiterea, pe teritorial Caaa- 
det, a anor Informațlunl secrete 
unor persoane nelndreptăfite să 
la cunoștință de aceste informa- 
țtuni. — Prlma’.-minislru d. King 
a declarat că mențiunea din dec
larația guvernului canadian re
feritoare la unii fancțlonarl ai 
unei mlslanl străine, privește pe 
fuucțlonaril Ambascde! sovietice 
diri Ottowa

In legătură cu aceasta, guver
na sovietic consideră necesar să 
tacă următoarea declarație: 

Organele sovietice au aflat că, 
In ultima perioadă a războiului, 
colaboratori izolați din aparatul 
atașatului militar sovietic din Ca
nada, au obținut dela pefsoane 
cunoscute lor d ntre cttățeni ca
nadieni, unele informațlunl cu 
caracter secret care na rtprezlnfă, 
totuși, un Interes mare pentru 
organele sovietice, dat fiind că 
U.R.SS. dispunea de succese 
tehnice sujerloa't.

lotuși, îndată ce guvernul so
vietic a aflat despre acțiunile 
susmenționate ale unor colabora
tori cl aparatului otașatalul mi
litar din Canada, atașatul mlli- 
tir sov'etlc, a fost rechemat din 
Canada. Pe de altă parte trebue 
avat tn vedere faptul, că amba
sadorul sovietic șl alfl funcțio
nari al Ambasadei sovietice din 
Canada n’au avut nici un amestec 
In aceis’a.

Tofcdatd gtvernu' sovietic con- 
s'deră necesar ad atragă atenția 
susiari campaniei deșănțate, duș
mănoase Uniunii Sovietice, înce
pute In p'eia canadiană șl ia 
posturile de radio canadiene si
multan cu publicarea declarației 
menționate a guvernului canadian.

C.G.M. din Franța 
cere ruperea 

imediată a rela
țiilor cu Franco

PARIS. — Biroul confede
rației generale franceze a mun
cii a cerut guvernului francez 
imediata rupere a relațiilor 
diplomatice șl comerciale cu 
Spania lui Franco. Deaseme- 
nea s’a cerut guvernului fran
cez să as gure prin toate mij
loacele posibile salvarea re- 
publkaniior spanioli Întemni
țați șl să se acorde republi
canilor spanioli cel mai mare 
drept de azil pe teritoriul 
francez.

LONDRA. — Marele car
tier republican spaniol din 
Londra a adresat un apel 
sindicatelor britanice șl or
ganizațiilor de muncă și co
operație spre a ajuta să se 
împiedice guvernul fascist spa
niol al Iul Franco de a mal 
•mori republicanii spanioli.

Această camponle dușmănoasă 
Uniunii Sovietice, este Incompa
tibilă cu relații normale între 
două țări.

tn legătură cu aceasta, sur
prinde fop'ul neobișnuit că gu
vernul canadian a publicat dec
larația sa In ziua de 15 Feb’u 
arie, tn loc să ceară, tn preala
bil, după cum se obișnuiește în
tre țările aflate tn relații nor
male, explicațiile guvernului so
vietic. întrucât gavernul canadian 
n’a găsit necesar să se adreseze 
guvernului sovietic, cerându l ex
plicații prealable, trebae recu
noscut că el a urmărit prin a- 
ceasta alte țeluri, care n’au nl- 

firave desordini în capitala Egiptului
Mulțimea manifestează cerând Ime
diata retragere a trupelor britanice

LONDRA — La Cairo s’au 
semnalat In cursul ziiei de 
Joi mai multe Incidente înțre 
populație șl soldați! britanici. 
Furioasă, mulț'mea a spart 
geamurile pe străzile princi
pale. Trupele au fost chema
te și au instalat mitraliere In 
punctele principale. Mulțimea 
a primit ordin să evite aces
te străzi. Tancuri și care 
blindate britanice patrulează 
în tot orașul’ Mulțimea de 
pe străzi strigă în conținu 
lozinci antibritanlce. Trupele 
dlntr’o cazarmă au desch s 
focul asupra mulțimii.

Primul m'nistru egiptean a 
convocat o conferință a pre
fecților de polje și a șefilor 
de siguranță.

La Cairo a fost declarată 
greva generală. Greviștii s’au 
soldarizatcu studenții care 
au manifestat pentru retra
gerea imediată a trupelor bri
tanice din Egipt Alte greve 
au avut loc la Alexandria.

CAIRO — O mulțime u- 
riașă a man festa t J >1 pe 
străzile din Cairo cerând re
tragerea trupelor britanice. 
Deasemenea au avut loc ma-

• MOSCOVA. Cimlaia sovl»to-f olandeză ?l-a Inchslat lucrările de demarcare a liniei de frontieră «ovleto- 
f olandeză In regiune» Petsamo.

• MOSCOVA, Dl Sultaneh primii mlnl»t<u al Preael care se allă I» prezent la Moscova, a avut Miercuri

prima întrevedere cu Molotov ... . , . , ,,
• TIRANA Z le'e trecute a fost Inaugurat In capital» Albaniei aedlul aoclctătll pentru strângerea legăturilor

cu Unianea Sovietică. .
• M tSCOVA. Sovietul Suprem al U R S. S a dat un dscret pentru oa|lonillzarea complectă a Industriilor, 

băncilor |i tuturor resurselor naț'onale din sudul Insulei Sachslln
• MOSCOVA la capitala Uniunii Sovietica a soait Miercuri pr mul ministru al republicii mongo e Udat» cu 

D-Sa a «ost al trimisul Uniunii Sovietice h republica mongol»
O ATENA. Primul ministru grec Sofulls a ptalnat ț1 ministerul ssebrllăjll public» pentru a „asigura ordinea 

c» trebua «ren Inutl ca prilejul alegerilor".

el 6 legatară cu Interesele securi
tății Canadei.

Nu se poate considera ca în
tâmplător faptul că delarațla 
d lut K'ng a coincis ca momea 
tul terminării sesiunii Adunări Ge
nerale a Națiunilor Unite, la 
care au avat loc mardfedările 
delegațllor sovietici tntru apăra
rea principiilor democrației șl In
dependenței țădlor mici. După 
cum se vede, dec arațla d lai King 
st campania antlsovletlcă deslăn- 
țultă tn legătură cu acest fapt 
în Canada, constltue un fel de 
răspuns la acele neplăceri pe 
care delegații sovletlvl le au cau
zat prietenilor d-lul Ktng la 
sesiunea Adunării Generale.

nifestații la Alexandria. Stu
denții și greviștii manifestea
ză pe străzi,

Chestiunea armatei de emigrant! polonezi 
de sub conducerea generalului Anders va fi pusă 

în discuția Consiliului de Securitate
LONDRA. — Săptămâna 

aceasta guvernul polonez a 
făcut o p ângere pe lângă 
guvernul britanic In legătură 
cu menținerea in Italia a 
trupelor de emgranți po'o- 
nezi de sub comanda gene
ralului Anders. Guvernul po 
lonez a arătat că armata 
generalului Anders este sus 
ținută acob cu solda engle
zilor. Delegația sovietică la 
O N, U a sprijinit punctul 
de vedere polonez prezentând 
o scrisoare a Jugoslavlei in 
care se arăta că menținerea 
acestor trupe in apropiere de 
fiontlera Jugoslaviei prezintă 
o amenințare pentru securi
tatea Republicii Jugoslave,

Guvernul englez a arătat

„Să se pună cât mal repede capăt 
armatei poloneze a Iul Anders din Italia" 

Declarațiile unul corespondent Britanic 
MOSCOVA. — In ultimul timp 

in presa străină apar tot mii 
multe declarații despre intențiile 
reale ale conducătorilor așa nu
mitul „al doilea corp de armată 
poloneză comandat de generalul 
Andres*.

Corespondantul special al zia
rului News Chronicile care a 
vizitat această armată scrie:

Este evident că Andres are o 
atitudine dușmănoasă față de U- 
niunea Sovietică șl față de noua 
Polonie democrată**.

„Ofițerii lui Andres au vorbit 
despre activitatea lor teroristă 
desfășurată mereu pe teritoriul 
Polonez ale căror victime au fost 
mii de muncitori, țărani și inte
lectuali**.

„Ea săvârșește acum acțiuni 
teroriste în localitățile unde sunt 
dislocate detașamentele ei. Lu
crurile au mers până acolo încât 
secretarul general al partidului 
socialist italian a declarat în mod 
public că prezența trupelor lui 
Andres împedlcă desfășurarea 
normală a alegerilor din Italia**.

că demobilizarea armatei de 
emlgranțt polonezi este foarte 
dificilă deoarece nu pot fi fă- 
cuți cetățeni englezi toți sol- 
dații polonezi și nici o altă

Armata Iul Anders duce o
BELGRAD. — Șeful misi

unii militare poloneze la Roma 
a făcut o declarație repre
zentanților presei referindu-se 
la roroul de armată al emig- 
ranțiior polonezi condus de 
generalul Anders. In această 
declarație se arată că armata 
generalului Anders duce cea 
mii vie propagandă fascistă 
d punând de mari sume de 
bani. Scopul principal al pro
pagandei este de a provoca 
discordie intre allați.

Se știe deaitmeuea că corpul 
II. dlo armata poloneză face par
te din Armata 8-a Engleză. Au
toritățile militare britanice de aci 

nutresc o încredere deosebită 
in Generalul Andres. Mi-a făcut 
impresia că toate simpatiile sunt 
îndreptate de partea lui. După cum 
reese, autoritățile militare engleze 
$1 americane intenționează să în
locuiască trupele lor blocate îc 
reg unea de demarcație dintre I- 
talia și Jugoslavla cu armata lui 
Andres".

Corespondentul a arătat apoi 
că pentru întreținerea armatei lui 
Andres generalul englez chtlfueș- 
te lunar 2 000000 lire sterline.

In încheere corespondentul en
glez a arătat că „în interesul 
păcii șl securității, este necesar 
să se pună capăt cât mai repede 
acestei armate a cărei stare de 
spirit este fascistă. Cu cât mal 
repede va fi dărâmată această 
forță a reacțîuall internaționale, 
cu atât mni desăvârșită va fi lup
ta popoarelor democratice pentru 
făurirea unei păci durabile**.

țară nu primește pe aceșt 
soldați. Deci această chesti
une va fi pusă in discuție 
Consiliului de Securitate In 
ședința din luna Martie.

vie propagandă fascistă
LONDRA. — Ambasado

rul britanic la Belgrad a pri
mit Instrucțiuni să ceară gu
vernului jugoslav relații amă
nunțite In legâfură cu peri
colul ce 1 reprezintă pentru, 
jugoslavia prezența In apro
pierea ei a armatei de emig
rant! polonezi de sub condu
cerea lui Anders.

Lucrările Tribunalu
lui dela Huerenberg

La ședința de joi dimineață 
a tribunalului internațional dela 
Nuerenberg reprezentantul so
vietic al acuzării a început 
să prezinte materiale care 
ilustrează distrugerile șl je
fuirile săvârșiie de hltleriști 
a valorilor culturale șl știin
țifice pe teritoriul sovietic co
tropit de ei.

Au fost prezentate docu
mente care dovedesc parti
ciparea Iul Goîring, Goebels 
șl Rtbentrop la jefuirea șl 
distrugerea materialelor cul
turale șl științifice.
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