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1 DECEMBRIE 1918 /
lsk> ia Ardealului este istoria răscoa

lelor eroice, a luptelor de eliberare so
cială și națională pe care ungurii, ro
mân I, secul le-au dus sute de ani îm
potriva exploatării sâogeroase ji a asu
pririi naționale Ia care au fost supuse 
de feudaUsm’J maghiar.

La sfârșitul primului războiu mondia’, 
sub mpulsul mssselor populare, al mun 
citorilo», țăranilor și soldaț'lor înapoia ti 
de pe Ir om, sub influenta marelui eveni
ment al înfăptuirii Revoluției Soiallste 
dii Octombrie I917, s’au creat și in Tran
silvania posibilitățile unui drum nou 
pentru popoareie dm Ardeal. Prin actul 
dela Aiba-lulia In I9I8 s’a înfăptuit 
Unirea Ardea ului cu Vechiul Rrgst, 
cei tă de massele populare care s’au 
afirmat pentru Instaurarea unui regim 
de hrgă democrație. împotriva acestor 
nâacinți, luliu Maniu, sluga plecată a 
feudalismu ui și a grofilor maghiari, a- 
anpntorii Românilor și populației mi- 
ghiare din Ardea’, in calitate de con
ducător <l kjtulu’ partid njțîonal-ro
mân din Ardealul ocupat, a desfășurat 
tot timpul o intensă propagandă îm- 
potriva unirii cu pa'ria româră

Hotărâri le dela Alba Iul a, b zate pe 
principiul egalității și libertății tuturor 
co. oarelor conlocuitoare, punând ba
zele păcii, tr buiau să creeze posibili
tățile de prrpășir onorifică, politică 
ș culturală a icestor popoare Dar a- 
evte h târâri nu au fost riciodată res- 

uedate de guvernele cllcllo b alieniste 
șj manis:. E< l<» tare, și asuprirea a 
continua? susținută de teroare, care se 
de-:'ă ju la CL j, T> u ș a • și Lupeoi.

• politica lor r- - ționară sie gu- 
- g; fac totul p. 't u a ține șl a 

ațâța ura rc>bj'< .ă înti-c ; coi -
■ocuito e, cart, dcab i .t nu sunt ?a- 
fah lo «â op f.i o r ;:ț,4 fieiioas ; ;n 
fața ă|jgaa?rului hf: t ș f ' posibil 
d* *.latul  d h V> r> >n care H fler 
Impmte Ardealul în o>ua șj di'tp ,ân:.1 
de soar a ,■ «ât»gr uopoj.e! r lomâo 
și rnigh r t tdrr t*  sa se ducă pe 
D' n prcmilâ.id gr<f or urge ț >i fas- 

știior r< m cea a t i j rnătale.

La I D rembrle 191b, am pus capăt 
aspririi n;>ji oale dia parti a grof lor șl 
l itii ludiarilor alipindu-ne Patriei Mume.

Arn fort darnici de libert ta ș> de 
d optate. La Alba-lulla am votat pentru 
galit.it a și libertatea tuturor aționa- 

li A-, ior coulo- uiloaie, punând astfel ba- 
zJ-; picii, progresul ii și a liberei pro- 
păflri Am votat pentru r'idlcaieu ecu-
* omi ă, p liti'.a și culturală a muncito
rii " și i țăranilor pentru a a ug ra bu
năstarea și ferii irea poporului Întreg

Maniu și Brădanu, trădători de 
neam, împreună cu clica lor de 
rea fiori a ri s’au folosit do actul dela 
Alba Iuti- pentru a ne inșela.

la Ireal Imbuuă ățlrii vieții, ne-au adus, 
foum t»' și miz ie.

Li I c d • libertate, ne-au adus te
rnara jrn'srmilor reacționați și a si
guranței teroriste, închisori, lagăre șl 
măceluri.

In locul legall'ății au întării supriica 
n ițlnnalâ aruncă fid pe str.idă fun (ora
ri1 urgiirl bulgari. *vref, ucrainen', în

D. Ethridge 
d prăsit tara noastră

BUCUREȘTI F.thtidge, trimisul 
■ pe rial al d-fui Byrncs, Miniștri I 
Afaci-ilfo'’ Streine american, a pă
răsit Vineri li amiază ț ra p ecând 
cu avionul de pe aeroportul Băneasa.

Viictoriile Armat i Roșii, datorită că
rora după înfăptuirea actului dela 23 
August România pășește alături de a- 
I ați pe calea democrațld luptând pen
tru eliberarea Ardealului împotriva duș
manului cotropitor, au rea'abilit drep
tul unirii părții de Nord a Ardealului 
la Patria-rmimă.

Dar guvernele cu majoritate reacțio
nară, sub impulsul lui Maniu și B ă- 
tianu coDtinuă politica lor șovlDă, în- 
tâtzi nd cslft 1 alipirea în fapt. Nunei 
prin instaurarea la 6 Martie a unui 
guvern cu adevărat democrat, adus de 
voința popondui la cârma țării, câști
gând încrederea Uniunii Sovietice, Ar
dealul de Noid este redat administra
ției româoejti, A bea tcutn se poate 
vorbi de adevărata eliberare a Ardea
lului căruia regimul d mucrat reprezen
tat de guvernul Or Groza îi asgură 
condițiile de dezvoltare șl propășire 
pentru t ;ate naționalitățile conlocuitoare.

Reacțiunea însă nu a dfzaimat. In 
legătură st ânsă cu reacțiunea interna
țională, Mi.riti șl Bethlen și-au dat 
mâna pentru a folosi din nou șovinis
mul și ura dv rasă pentru a dezbina 
cric duuă popoare, pentru a d struge 
d-. mocrația și a le putea stăpâni din 

Apelul Comitetului județean al F.N.D. 
Cetățeni, Muncitori, Țărani,Intelectuali, Femeișl Tineri!

nou, apriuzând un nou focar de răz- 
boiu.

De data aceasta îosă se lovesc de 
voința p’poarelor luminate, hotărâte tă 
lupte împotriva reacțiunii și a șovinis
mului, fie el din partea românilor sau 
a ungurilor pentru a păstra libertățile 
pneti’o strânsă unire între popoarele 
conlocuitoare cărora guvernul democrat 
Ie asigură deplina egalitate în drepturi.

Aniversarea a 27 de ani dela Uni
rea Ardealului se sărbătorește anul a- 
ce6ta pentru prima oară într’o Româ
nie democrată, in plină aplicare și dez
voltare a hotărârilordela Alba-Iul’a.

Principiul marxist că „un popor nu 
poate fi liber dacă asuprește alte po
poare" a devenit astăzi unul din princi
piile fund, mentale io organizarea pă.i1, 
a devenii t.n bun al intregel omeniri 
pr. gresiste, a tuturor O'gtnlzațiilor de
mocratice, în lupta împotriva planurilor 
imperialiștilor. Instigările la ură și șo
vinism îatr popoarele conlocuitoare din 
Ar di al propovăduite de Maniu, Bră- 
tianu și fasciști maghiari se vor lovi 
de holărirea înveișunată a fiecărui de
mocrat, cetățean cinstit, de a apăra pa
cea prin menținerea și adâncirea frăției 
dintre popoare.

chizând școlile, creind lagăre de muncă, 
pog oinorl ângero.ise.

In locul ' ă:ti — măcelărirea poporu
lui, la abatorul războiului de jaf șl co
tropire împotriva . așniculni popor so- 
vi tic, în Interesul hitlerlsmului co- 
trop io-.

După 1 Decembrie 1918, nu am 
prim t Ibe’tete ci numai jugul clicii 
Brătianu- daniu in slujbe reacțlunii 
internaționale legate de banditescul 
imperialism gerinin. Soarta popo
rului român d< mu le ori seamănă 
cu soarta popoarelor coloniale.

Ne a Mințit Maniu la 1 Decembrie 
19 8, ne-a minți, și badat timp de 
22 de uni ca că se demaște în 
August 1940, ând Încoronând șirul 
tiâ lăto iior < rd borează Ir ruperea 
!n d u# a Ardealului prin di tatul 
dela Viena și aruncarea dl i noua 
a Nordului Transilvaniei asupririi șl 
exploatiril g ofllor șl bancherilor 
unguri

uf în ni» 2-*̂

125 ani dela nașterea Iul
FRIEDRICH ENGELS

S’au împlinit 125 ani dela nașterea, 
lui Engels.

S'a născut în anul 1820 în orașul 
Bremen din provincia Renană a rega
tului Prusiei, dintr’o familie de indus
triași cu stare.

Engels a fost nevoit în anul 1838, 
din cauze familiare șl fără să-și ter
mine liceul să intre ca vânzător la o 
casă de comerț dm Bremen.

Ocupațiile nu l-au împiedecat pe Eu- 
gels să-și continue studiile sale știnți- 
flce șl politice.

Din clipa in care destinul l-a adus 
pe Karl Marx laolaltă cu Frledrich 
Engels, munca de o viață a celor doi 
prieteni a devenit opera lor comună.

Marx Și Engels au fost cei dintâi 
cari, in lucrările lor științifice, au ex
plicat că socialismul nu-i o născocire 
de visători, ci scopul final și rezulta
tul inevitabil al desvoitării forțelor de 
producție în societatea contemporană.

E greu să se disitr gă astăzi care a 
partea de contribuție a fiecăruia, la e- 
laborarea operei vâsle ce poartă numele 
unuia sau altuia din cei doi mari lup
tători ai proletariatului strânși-legați 
in lupta pentru libertatea și bunăsta
rea popoarelor.

Meritele lui Marx și Engels în fața 
clasei muncitoare se pot exprima insă 
în câteva cuvinte: ei cu învățat clasa 
muncitoare să se cunoască șl sd de
vină conștientă de put.rea sa.

lată dece fiecare muncilor trebuc să 
cunoască numele și viața iul Engels. 
lată dece noi trebuc să descriem viața 
lui Frlcdrlch Engels care a fost unul 
din primii mari învățători ai proleta
riatului.

Cei doi mari filosofi, Marx și En
gels au intrat în bătălia aspra a par
tidelor și organizațiilor din diferite 
ță>i, au luat parte la alcătuirea Ligii 
Comuniștilor și au redactat convingă
torul și veșnic actualul „Manifest al 
partidului Comunist".

După moartea Iul Marx marele său 
prieten Engels a lucrat II ani la pre
gătirea și publicai ea ultimelor două 
vohtme fundamentale ale acestuia „Ca
pitalul, opera cconomică-polltică u- 
rlașă a veacului nostru.

Engels a fost primul care a spus că 
proletariatul nu este numai o clasă cart

— Continuare tn pag, 2. _
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întărind prietenia românilor cu maghiarii, contribuim la consolidarea păcii!
. ZORI NOI

riața de partid

întărirea Frontul Unic Muncitoresc,\ 
îmbunătățirea producției, discutate in 
Ședința Educativă de Partid la Hunedoara

In ziua de 26 Nrrembrie organizația 
ie partid din Hunedoara șl-a ținut șe- 
dința educativă săptămânală.

Tov. Crețu delegat jl Comitetului Re
zonai Valea Jiului a analizat pe scurt 
eveoiamtele politice ale săpiămânll.

A arltat succesele Partidului Comu- 
■tst Francez care are astăzi 5 miniștri 
in guvern Partidul Comunist Francez, 
apuce tov. Crețu, a devenit azi o forță 
care ou a putut fi nesocotită șl nu se 
putea închipui un guvern francez fără 
participarea ccmucișH or.

Vorbind despre procesul dela Nue- 
renberg tov. Crețu ara'ă că acesta este

125 ani dela nașterea Iul
FHIEDRICH EMGEL5 

procesul însuși al fasclsmu'ul.
Crimele monstruoase săvârșite după 

plaou) condu.ătorilor naziști — cari 
stau azi pe banca acuzaților sunt rând 
pe rând dovedite de procurori cu do
cumente, filme, martori, etc. Toată lu
mea își dă astăzi se -ma ce ar fi în
semnat dominație fascismului, — crime, 
războae de jaf, pogromuri el măce
lărirea oamenilor nevinovațf. Mă 
gândesc cu recunoștință la Armata 
Roșie care a salvat lumea de «noua 
orânduire socială" preconizată de fas 
ciști, a încheiat tov Creiu,

Tov. log. Corpacl a vorbit despre 
sarcinile cari ii revin organizației de 
partid din Hunedoara pe baza sarcini
lor trasate In raportul Comitetului Cen
tral înaintat Conferinței Naționale a 
P. C. R.

Ir s stă în special penlru întărirea 
Frontului Unic Muncitoresc șl «Hanței 
bi ncitorllor cu țărani.

Iti ceeace privește ridicarea produc
ției, contribuția muncitorilor din Hune
doara la refacerea economică a țării 
tov. Corpacl arată că statul face toate 
eforturile pentru aprovizionarea Uzinelor 
de Fier cu combustibilul necesar. Fie
care muncitor, tehnician, funcționar tre- 
bue să se frământe cum ar putea ri
dica și îmbunătăți producția în sectorul 
lui de muncă.

As fel prin colaborarea tuturor fac
torilor din producție trebue să ajungem 
ca Uzinele de Fier din Hunedoara să 
poată fi ridicate la rangul lor de prima 
uzine de această natură în țara noastră.

Aplauzele cari au întrerupt deseori 
pe vorbitor au arătat că comuniștii din 
Hunedoara înțeleg să stea In fruntea 
luptei pentru refacerea țârii și că pre
ocuparea principală a partidului nostru 
a devenit problema principală a fiecă
rui membru de partid.

Elevii nu participă la 
manifestație dini Dec.

Ministerul Educației Naționale ' 
a dat următoarele dispoz’țlant în 
ceea Ce privește comemorarea în 
școli a zilei de 1 Decembrie 
— Realipirea Ardealului la Pa
tria Mamă: E evl! nu vor parti
cipa la nfc» o man fesîațle. In 
această zl se vor (ioe cursori șl 
copiii sunt obligați să vină ta 
ele. Profesorii vor vorbi elevilor 
despre însemnătatea z'lei, come
morarea a’ând loc fa localul 
școalel. Orice abateri vor fl se
ver pedepsite.

Un nou lot de bumbac
a sosit din U.R.S.S.

Ia cursul zile! de Miercuri a 
sosit la Constanța un nou trans
port de bumbac din Ualunea So
vietică îa cadrul acordului co-

— Vrmare din pag l-a — 

mferă; ci tocmai situația economică 
rușinoasă In care se află tl tmplrige 
mereu Inamic șl tl silește să lupte pen
tru eliberarea sa definitivă

Engels a venit In contact mal strâns 
m proletariatul tn Anglia la M nchester, 
teatrul industriei Engleze unde s'a sta- 
btlit tn anul 1842 ca funcționar. Aici 
Engels n'a stat numai tn biroul fa
bric I, el a umblat prin cartierele mur
dare prinț't muncitori pentru a putea 
să vadă mal bine in ce sărăcie șt mi
zerie trăiesc muncitori! Dar nu s'a 
mulțumit numai cu cât a văzut cl a șl 
ettit ce s'a pub leat despre situația cla
sei muncitoare din Anglia.

Rezul'atul acestor studii ți observații 
a lui Engels a fost cartea: .Starea 
clasei mim Itoare din Anglia*  apărută 
tn anul 1845

Din anul 184-5 până In anul 1847, 
Engels și a petrecut vleața la Bruxe
lles și la Piris coordonând ocupațlle 
țti țiflce cu activitatea practică tn cer
tările m 'ncitorllor.

După moartea lui Marx, Engels a 
continuat singur să fie sfetnicul ș> con
ducătorul socialiștilor din Europa.

Lui l-se adresau pentru sfaturi și In
strucțiuni atât socialiștii rermant a că
ror forță creștea necontenit cât șl re
prezentanții țârilor mal tnapoiate cari 
trebuiau să-și socotească șl să-șl chib- 
zulascâ primi pași.

Friederich En 'els tn operile Iul a 
arătat clar drumul pe eare trebue să 
meargă clasa muncitoare din tntreagi 
lume pentru a eșl din întuneric și mi
zerie.

Engels unul din cel doi mari învă
țători al proletariatului a ținut sus 
steagul pentru libertate șl progres șl 
In frunte a dus lupta atât teoretic cât 
și practic.

Deaceea aniversarea tmplinlril a 125 
de ani dela nașterea lai Engels, a fost 
* zi de sărbătoare pentru toți oame
nii muncii din întreaga lume.

La Deva s’au deschis cursurile de Ă 
limba rusS organizate de A. R. L. U. S.

Cursurile de limba rusească organi
zate de Arlus secția Deva și-au îuce- 
pul activit itca sub or ducerea doamnei 
profesoare A. Sturru, Miercuri 28 No- 
embrie a. c., în prezența d lui director

Aoelul Comitetului
(Urmare din pag. 1 -«) •

A pregătit terenul d sblr ăril naționale 
Drln ațâțări șovine prin txa tarea urii 
ras'ale, pentru a trimite poporul ro
mân pe cârnoul de moarte al U nunii 
Sovbtîcc pentru CI să Im stcrrațl în 
Interesul lui H u hy și al lacheului Au- 
tonr seu.

Victoriilor Armatei Roșii I da
torăm pa ea «I el<bcar. r țării 
noastre, generozității Uniunii So
vietice se datorește ieînt girra țâ
rii reintegra ea No dului A dealului,

Marju a făcut tot posbllul ca trimi
țând pe pământul eiberal bsrde de 
ucigași și de tâlhari .gărzile Iul Ma- 
nlu" să provoace d sordln; care îm- 
poună cu prop-iganda dușmănoasă 
anti-sovi ti ă a clicii lui B âtia' u, să 
ne împiedice a ne uni cu Ir iții noștril 
scăpai de j g il Hltledat-Szabaist.

Mirii trădători Manlu și R ătianu nu 
s’au sin h s t nici un moment ca să 
meargă mână în mână cu fas'iștfireac
ționari migh'ad, în frunte cu Bethien 
pentru a trage foloasele corn ne a'e 
vânzării intereselor cel r două popoare.

Ardealul rămâne veșnic în cadrele 
României democratice. Nu mal permi
tem r petarea politicii .dictatului dela 
Viena". Nu mal permitem ca punâ d 
în discuție problema granițelor să ac 
împiedice lupta poporului pentru re
facerea țării pentru democratiza
rea ei.

Să se înceteze ațâțările și propa-

Liviu Slrca, președintele Comitetului 
A. R. L. U. S

O ele se vor ține în fiecare Luni și 
și Miecuri dela orele 18 (6 ci. m ) la 
19 (7 d. m.) în localul Liceului »Dece- 
bjl" de băi. ți.

județean al F. N. D.
garda șovină care încearcă să trans
forme pământul nostru într’un focar de 
noul războaie amenințând pa ea lumii 
întregi.

I Decembrie 1945, găsește astăzi 
o Românie democratică pentru pri 
ma oară în plină apll arc șl des 
voltare a hotârîrilor dela Alba 
Iulia.

1 D rembrle să fie ziua libertății 
poporului întreg.

1 Decembrie să fie ziua care 
a^uce egalitate șl libertate na io- 
nalitâ I or conlocuitoare

1 Dec< mbrte să fie z<ua luptei 
contra rămășițelor fasciste și a 
reacționarilor Internaționali, repre 
zentanți la noi pr«n clica Maniu 
B.ăhauu șl Bethlen.

1 Decembrie să întărească lupta 
no sli*  pentru democratizarea țării.

I Decemb le să îr.tărească efor- 
fu lle noaat e penlru a stârpi ră
dăcinile unui nou război șl a con
tribui la făurirea u ici păci înde
lungate

f rontul Național Democrat chea
mă tot poporul să facă zid în ju
rul Guvernului de 1 rgft concen- 
tmre democratică prezidat de d l 
Dr Petru Gmza, pentru a putea 
înfăptui programul de guvernare: 
Creearea unei Românii libere, de
mocratice, independente și fericite.

Comitetul /adețean Hmedoara 
al Frontului Național Democrat

mercfal româno-sovietic Este vor
ba de 36 vsgîaoe de bumbac 
puf care îa mommtol de fați 
sunt îa curs de descărcare.

Marele film sovietic

«Cântecul primăverii"
rulează Duminecă 2 Decembrie 

la Cinema .PROGRESUL” 
Reprezentații la ora 3, 5, 7.

Anunț
In ziua de 21 Noembrle 1945, s’“ 

găsit pe teritoriul orașului o sumă <_ 
bani în hâ t e monedă, care s’a depus 
la această Poliții.

Păgubașul se va prezenta ia biroul 
administrativ, spre a dovedi propiiela- 
tea și a ridica suma.
Șeful Poliției Deva. I. TODORAN.

Primăria orașului Deva
Nr. 6829 din 27 Nov. 1945.

Comunicat
Se aduce la cunoștință tuturor prop

rietarilor d*  cai din orașul Drva, că 
Pref. J d Hunedoara a fixat un ultim 
termen peetru prezentarea cailor, care 
n’au fost vătiiți de Comisia de cumpă
rare, pe ziua de
3 Decemvrie, orele 9 dimineața în 
târgul da vite.

După aceasta dată orice proprietar 
deținător de cal, cari nu va poseda 
dovadă emisă de Comisia de colectare 
va suferi rigorile legii Nr. 269—1945 
art. 6 care prevede confiscarea calului 
lipsit de dovadă, amendă șl închisoare. 

Primar, ss Dr. G. DRĂGAN
p. Secretar, «a ILIE QH.



ZORI NOI

Ce a dat
Un sfert de secol de guvernare so

vietică a schimbat cu totul existenta 
femeii. Aceasta se bucură fn U.R.S.S. 
de aceleași drepturi ca și bărbatul.

Odată cu egalitatea politică, guvernul 
sovietelor a dat femeii egalitate econo
mică, dreptul de a ocupa orice'posturl, 
de a lua parte la orice activitate și de 
a primi pentru același muncă un sala
riu egal cu acel al bărbatului. „Orice 
bucătăreasă trebue să învețe a dirija 
statul*  acesta a fost cuvântul de or
dine dat de Lenin. Să antreneze la 
vieața politică toate femeile, chiar pe 
cele mai înapoiate, devenea pentru 
Soviete una dintre primele datorii.

Sovietele, întreprinderile, instituțiile 
și ogoarele au fost școala unde femela 
nouă, femeia sovietică, s’a educat prin 
muncă. Ea s'a simțit că face parte din 
societatea sovietică cu acelaș titlu și cu 
ace'așl drepturi ca și bărbatul.

Colaborând in activitatea sovietelor 
lccale, femeile se pregătiră să Intre fn 
organele centrale ale puterii de Stat. 
La ultimele alegeri generale, în 1939, 
457,0€0 de ftmei au fost alese depu
tate în sovietele regionale, județene, 
orășene și sătești, șl 1480 în sovietele 
supreme ale republicilor socialiste so
vietice, federate sau autonome. Să no
tăm între altele că în Sovietul Suprem 
al U.R.S.S. iau parte 227 femei.

Printr’o muncă exemplară șl un de
votament fără margini pentru Patrie, 
ele și-au câștigat încrederea generală.

Care a fost spre exemplu vieața 
Paraskovlel Pitchughina, astăzi deputată 
în Sovietul Suprem al U.R.S.S.?

In epoca întunecoasă când în Rusia 
țaristă femeia era lipsită de orice drept, 
Prsskovia cunoscu lipsuri și lacrimi 
Tatăl el era portar la Petrograd. Mi
zeria, foametea șl frigul, un subsol 
umed în care pereții erau acoperițl de 
mucegai, o curte mică în care soarele 
nu pătrundea niciodată: Aceasta a fost 
cadrul copilăriei sale. Tinerețea ei a 
fost și mai tristă. Familia fu nevoită să 
plece la țară, să trăiască înti’o casă 
străină; Praskovia păzea vacile. Apoi 
munci la căile ferate. In timpul unuia 
din incendii, atât de numeroase din e- 
poca țarilor când casele ratelor erau 
acoperite cu itut, tatăl șl mima Pras- 
koviel pierită în tiâcăn; ea râmase 
singură.

Dar puterea sovietică aduse la sate 
o vieața nouă. Forjele populare ținute 
până atunci sub obroc se ridicară. Și 
ascensiunea Paraskoviei Pitchughina în
cepu. Era o bună muncitoare plină de 
vieajâ, avea o inimă de aur, curând 
tot 9atul o cunoscu și o Iubi. Femeile 
o aleseră delegata lor și ea făcu o im
portantă muncă socială: organiză lea
găne, munci la înlăturarea analfabetis
mului în sat; din ce în ce mai mult 
compatrioții săi I se adresau ei de câte 
ori aveau nevoie de un sprijin sau de 
un sfat. In 1929 Praskovia veni la 
Moscova cu bărbatul șl copiii ei. Se 
înscrie ca muncitoare la șantierele de 
construcție ale maiil uzlni Saiikopod- 
clpmk (rulmenți cu bile). Repsde, ea 
se adaptă nouii sale situații, urmă un 
curs de studii tehnice, așa cum face 
orice muncitor și muncitoare în U. R.

Statul Sovietic femeii
de T. SEREBRENNICOV

S. S. și se numără printre cele mai 
bune lucrătoare.

Sensibilitatea ei naturală, spiritul ei 
de inițiativă, voința de a-și consacra 
toate sforțările și tot timpul binelui tu
turor, făcură din Praskovia chipul cel 
mai iubit și cel mai popular din uzină.

A'easă în Sovietul din Moscova, apoi 
președintă a sovietului de deputațf- 
muncitori din sectorul Taganski din 
Moscova (sector a cărei populație se 
ridică la 230,000 locuitori), Pitchughina 
îșl îndeplini perfect noua ci misiune și 
fu recunoscută în mod unanim drept 
una din cele mai bune diriguitoare ale 
sovietelor de sector din Moscova. In 
1937, sectorul Taganski o trimise ca 
delegată în Sovietul Suprem al U R.S.S.

Numeroase sunt femeile în posturile 
cele mai înalte și cele mai pline de 
răspundere ale Statului Sovietic. Astfel, 
Tchlmnaz Aslanova, vlce-președinta so
vietului suprem din U.R.S.S.; N. Orek, 
președinta sovietului suprem al R.S.S. 
a Bielorusief; Turkmena Karandjaeva, 
cemirar al poporului la Justiție din 
R. S. S. a Turkmeniei, și câte altele. 
Eșlte din popor, ele au avut de întâm
pinat toate greutățile și toate mizeriile 
vieții dinaintea Revoluției. Nadiejda Grek 
n’a uitat că la vârsta de zece ani pe 
când păzea vitele unul kulak acesta a 
lovit-o într’o zi, când îi lipsea un porc, 
atât de crunt încât și-a pierdut con
știința.

Dar acestea nu formează decât unul 
dn aspectele activității sociale și poli
tice cies.ânde a femeii în țara sovie
telor.

Aproape zece milioane de femei sunt

Un grup de tinere fete din Republica Sovletlcâ}TadJikistan de ziua sporturilor la Moscova
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Aceartă fetiță a fost adusă la Kiev 
cu un grup de copil sovietici, din la
gărul Oswenczlm sau, cum 1 se mal 
zice, Auschwltz. Ea a stat acolo doi 
ani și jumătste. Cine sunt părinți el, 
cum o dramă pe fetiță — nu se știe. 
Copiii mal mari, cu care a trăit împre
ună fetița, povestesc că ea a venit în 
lagăr cu mama ei, Ce s’a întâmplat cu 
mama — nu se știe. Pe brațul fetiței 
este tatuat un număr cu șase cifre.

Copiii, l-au zis Anlcica. Poate că a- 
cesta este chiar numele el. In căminul 

membre ale sindicatelor, șl aceasta 
joacă un rol enorm în viața politică a 
țării. In 1940,650 003 de femei lucrau 
în sindicate în calitate de membre a- 
kse de comitetele centrale de republică 
șl de regiune, de comitetele de uzine 
și de atelier, sau de grupe sindicale.

57 de femei erau în fruntea comite
telor centrale ale diferitelor sindicate 
ca prezidente sau secretare responsa
bile.

Înainte de războiul pentru salvarea 
Patriei, mai mult de 100.000 femei fă
ceau parte di direcțiunile sîu comisiu- 
nlle de revizuire ale societăților coope
rative de consumațlune. Instituirea 
kolkhozurilor a îngăduit femeii să-și 
desvolte larg activitatea sa politică. 
Zeci de mii de kolkhoznice au devenit 
prezidente de kolkhoz, brigadiere, șefe 
de echipă. Fetele și femeile sovietice 
iau parte în masă la diferite organizații 
sociale: asociații ale tineretului, socie
tății culturale, tehnice și științifice, de 
sport și de apărare.

In Germania fascistă este exact con
trariul: vedem acolo femeia lipsită de 
toate drepturile, asuprită, transformată 
înii’o „mașină de făcut copii*.Înainte  
ca naziștii să ia puterea erau prezente 
în Reichstag mai multe femei. Dar a- 
cești barbari socotesc că femeile n’au 
ce căuta în vieața politică șl socială a 
țării: Hitler a declarat că „prezența 
unei femei în Reichstag ar fi necinste 
pentru acesta". Ds asemenea nu se 
vede nici un nume de femele pe listele 
electorale în momentul pretinselor 
„alegeri".

ANICICA DIN OSWENCZINI
de copil din Kiev, unde a fost inter
nată, I s’a dat pronumele de Ivanova. 
Medicii l-au stabilit vârsta — patru 
ani. I s’a fixat și o zi de naștere — 1 
Mai 1941.

Cam o lună după apariția Aniclcăl 
la căminul de copil, a venit aci un o- 
flțer tânăr cu soția Iul. Ei l-au spus 
directoarei că vor să la de suflet o fe
tiță.

Directoarea Marla Berzlna, o educa
toare cu experiență, B'a uitat la tânăra 
pereche șl a răspuns :

X
care scot aur 

și cărbune

In urmă, cu sute de ani, 
In satele lor răsfirate 
Români șl maghiari, vânjoșl țărani, 
S’au înțeles împreună 
împotriva grofului nesăturat,— 
Au străbătut satele, munții 
Șl glasul lor de foc a răsculat 
Șl-a chemat Ardealul la luptă. 
Țărani fără vite, fără pământ 
Sărutau paloșul și steagul, 
Ișl făceau cruce șl se legau cu jurământ 
Că vor lupta șl vor muri pentru libertate, 
Pentru o bucată de ogor, 
Pe care, cu vrednicie, 
S’o lase urmașilor lor.
Două nații, chinuite de domni, 
Se leagă să lupte, să’nvlngâ. 
Glasul râsculafllor 
Pis'e munții Ardealului strigă, 
Peste satele arse, sărace. 
Strigă noroadelor pornite’n puhotu: 
Frați valahi Frați ungurii 
Cel care vreau neunlre'ntre noi 
Să piară! Să piară stăpânii de ieri! 
Vulcanii stinși să s’aprlndă, 
Ardealal întreg să-l cuprindă! 
Șt Horla șl Dijașl toții — 
La luptă si meargă și morfil I 
Mintie care scot aur șl cărbune 
Ardealul întreg să-l răzbune!

D. CORBSA

de ANTONINA ȘAPOVALOVA

— Dumneavoastră vreți probabil ii 
luați un copil mic de tot care să n’alb 
mai mult de doi ani ? N’avem aseme 
nea copii. Căulațl In cămluurlle de co 
pil, pentru cel mici de tot.

Șl ea a început să le Înșire adrue 
le acestor cămlnurl,

Atunci o colabora'oare, cc se afl 
din întâmplare în cabinetul dlrectoari 
spuse:

— Avem pe Anlclca. Poate...
Anlclca era cea mai mică din acei 

cămin.
(Continuare în pag. 4.)
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SCRIITORII SOVIETICI Al 
RĂZBOIULUI DE APĂRARE 

A PATRIEI
Vasilil Grossman: POPOR NEMURITOR

Vasilli Grossman nu e necunoscut 
pentru cititorul român. De el au mai 
apărut că ți traduse românește. Ultima 
Iui nuvelă, „Popor nemuritor", apărută 
în editura „Cartea Rusă", confirmă fap
tul că în Vasilli Grossma r literatura 
sovietică are pe unul din marii scriitori 
ai războiului de apărare a patriei. In 
Uniunea Sovietică există astăzi o ex
trem de bogată literatură asupra răz
boiului ce abia s’a sfârșit. Fără indohlă 
o mure parte are un caracter trecător, 
pu'âtid interesa numai pe acel ce au 
trăit evenimentele. Prin aceasta nu vrem 
să scoborâm câtuși de puțin valoarea 
aceslor scrieri. Poporul sovietic a luptat 
cu toate armele de care dispunea. Cu
vântul s~ris a fost șl el o armă și în
că foarka eficace. Ei au însuflețit mili
oane pe luptători pe front, a Insuflat 
în ei ura de moarte împotriva cotropi
torului, a popularizat exemple de ero
ism pe front și în dosul frontului, a

în.uLat ceior din spatele frontului în
crederea în viitor. Literatura ș'-a făcut 
deci datoria șl cu prisosință.

Dintre aceste scrieri de război, sunt 
însă unele, mai pvțitae, a căror valoa
re literară depășește actualitatea și ca
re probabil vor însufleți p; cititori 
multe genera.il după ce războiul trecut 
nu va mai li decât un vis urât. Prin
tre ele sunt, fără îcdohlă, și scrierile 
lui Vasilli Grossman,

Nuvela „Poporul nemuritor" capti
vează nu atât prin d' 'amlsmul d-scri
erii lupelor, cât prin celeklle calități 
literare. Oamenii lui Grossman sunt 
oameni de toate categoilile și oameni 
obișnuiți cu toți, dela general până la 
soldat. Dar ei fac fapte neobișnuite. Le 
fac datorită pute, ii enoime ce se de
gajă din spiritul co'ectiv al armatei ro
șii, din ura de moarte pe care le o în- 
suf ă crimei: hltleriste comise pe terito
riul patriei lor. E interes nt cum reu
șește Grossman să ne arate felul în 
care Imp Isuri diferite se transformă la 
ostașii armatei roși în aceleaș spirit 
eroic, damnat de o singură Ideie: să 
bată cu ori e preț pe năvălitor.

la'ăl de pildă pe B igarev, om de 
știință, savant ce șl-a petrecut toată 
viața între hârtii și care n’are dorință 
mal arzătoare decât de a pleca dela 
Stalul Major unde este mobilizat în 
calitate de corni ar de batalion, pentru 
■ lupta într’o unitate combatantă. Acea
stă convingere Eeclintltă în capacitatea 
ia de « conduce I o dt materialismul 
dialectic. Și înh'adevăr, numit comisar 
poli'ic înti’o unitate de vânători, do
vedește că materialismul dialectic 
"u i’a înșelat. Iilă-I șl pe Ig- 

natiev, simplu țăran, care săvârșește 
acte de eroism pentru că toată viața 
lui a muncit, pentru că e voioic și își 
iubește pământul de care e legată toa
tă existența lui.

Vasilli Grossman a reușit însă un 
lucru mal greu: să ne arate și pe ofi
țerul laș, pe care înaintarea germană 
îl sperie și a cărui atitudine demorali
zează întreaga sa unitate. Șl, fapt care 
dovedește o fina observație psihologică, 
Bogarev reușește să redea morarul a- 
cestel trupe dezorganizate și demora
lizate, nu în dosul frontului, nu la o- 
dihoă ci în împrejurările cele mal gre
le, când trupa se găsește împresurată

ADY ENDRE

cAktecul iacobinului maghiar
Joi 22 Noembrle a fost comemorat Ady Endre poetul maghiar progre

sist din core reproducem acest poem:

Din degete Crud sânge ne țânește 
Când trupul Întristat țl-l p'păim, 
Ungarie sărmană, somnoroasă, 
Ex ști tu oare? oare noi trăim?

Putem să ne așteptăm la vremi 
mai bune ?

Ne arde gândul sufletu’n necaz, 
S’a d-ștepta vreodată Bsbllonul 
Popoarelor cu slugăresc obraz?

T

Din mii de’ndemiuui, doruri amorțite 
Dece tu crește-o forță înafârșlt? 
Doar toți Maghiarii, Slavii 

și Români 
Aceleași chinuri au de suferit.

De mii de ani ocara șl năpasta 
Ne înrudesc cu acelaș trist temei 
Dece nu ne'ntâinlm deci într’un 

freamăt 
Pe-aceeașl bar! adă de idei?

Engels și prcblema țărănească
Una d n problemele de care Engels 

s’a ocupat în mod deosebit a fost și 
problema țărănească.

Sunt curios ute campaniile cari s’au 
dus contra mișcării muncitorești în ge
neral și în drosebl contra comuniștilor 
pe chestiunea atitudinii lor față de ță
rănime. Se susținea de obkeiu în tre
cut, se susține șl azi încă de către anu
mite cercutl, că comuniștii sunt duș
mani ai țărănimii.

Cercetarea mal amănunțită a mo
bilelor acestor campanii, a dus în mod 
regulat la constatarea că Inițiatorii lor 
erau direct sau Indirect interesați. In 
mod obișnuit In [laturii erau moșiei 1 sau 
oameni cari aveau tot interesul să Îm
piedice desvoltarca firească a societății 
omenești. Șl deoarece aceștia formează 
o minoritate infimă In societate, el în
cercau să atrsgă da partea lor șl masse 
ale căror interese erau contrarii Inte
reselor acestei minorități. Printre aces

de germani.
Cartea își păstrează în unele pasa- 

gii caracterul de reportaj. Pe alocuri ea 
conține piesagii minunate și descrieri 
cari pot fi date ca model în oricare 
antologie. Amintim cu titlul de exem
plu descrierea incendierii unui orășel 
rus de către aviația germană, care con
stituie o miuunată pagină literară.

Grossman descrie oameni, dar mare
le erou al nuvelei sale este eroul ano
nim, ostașul care luptă șt moare cu 
încrederea liniștită șl fermă în victorie. 
Acestui erou fără nume, poporului ne
muritor, îi este consacrat și titlul 
cărții.

La fel murmură Dunărea și Oltul 
Un cântec greu, mâhnit șl funerar, 
In patria lui Arpad vai dc-acela 
Ce nu-i boier, ciocoi, sau nu-1 tâlhar.

Când ne-om întinde mână' 
prietenească?

Și când vom pune vorbe tari
și mari, 

Noi, slujbașii, oropsiți!, bieții, 
maghiari șl nemaghiari?

Cât timp ne vor mai stăpânii mișeii? 
Cât timp vom fi glotașifără elan? 
Ca într’o colivie un vultan?
O, țară obidită șl sărmană.

Azi, fără crez și pânl, ne văicărim, 
Dar mâine poate fl al nostru totul 
Dacă voim șl îndrăznim

In românește de COSTA CĂREI

tea sunt șl massele țărănești. Mult timp 
ele au fost folosite ca massă de ma
nevră de către toate elementele reac
ționare. Acest lucru mai încearcă încă 
șl azi elementele maniste, brătienlste, 
legionare șl antonesclene din România.

Socotim de acela că este necesar să 
arătăm care a fost punctul de vedere 
al marilor noștri învățători in legătură 
cu chestiunea țărănească.

Marx șl Engels au analizat ca nimeni 
altul, până la el această problemă In 
„Războiul țărănesc din Gei mania", En
gels a analizat, pentru prima dată în 
Istorie, în mod ștllnțif c situația țără
nimii In societatea feudrlă, cauzele care 
au determinat răscularea ei și acelea 
care au determinat înfrângerea țărani
lor. In „Problema țărănească", a ana
lizat pe lârgă situația el șl perspecti
vele țărănimii.

De atunci încă Engels a ajuns la 
— Coatlnuari ta pag. 5 —

ANICICA
DIN OSWENCZINI

— Urmare din pag. 3 —

Directoarea ezita. Ea se îndoia că 
cineva ar vrea să la un astfel de suf
let. Dar deodată îi trecu prin gând: 
„Poate că asta e norocul Anici.ăi? * 
Și ea dorea s’o vada pe fetiță căpătui
tă. Dădu ordin să fie adus copilul.

— E o fetiță bună cu toții am în
drăgit-o, spuse ea. Mă îndoiesc însă că 
vă va plăcea... Tare au chinult-o in 
lagăr...

Anicica fu adusă. Fetița era toată 
acoperită cu bube, toată bandajată; 
fața îi era umflată și avea o expresie 
bolnăvicioasă ; ochii ii lăcrămau și ploa- 
pele ii erau umfiate. Ea salută tăcută 
și privi pe toți cu atenție.

— Itrr’adevăr, fetița e bolnavă tare, 
spuse cu tristețe soția ofițerului.

— Ba sunt sănătoasă, spuse deodată 
Anicica. Nemții mi-au luat de patru ori 
sânge și tot trăesc. Alții au murit. Am 
încă mult sânge...

Spuse cuvintele acestea atât de sim
plu, cu atâta seriozitate de om matur, 
încât câteva clipe tăcură cu toții. Prima 
și-a recăpătat glasul Maria Berzlna. Ea 
o întreabă pe fetiță cum li place ro
chița cea nouă, care 1 s’a cusut. Și ia
răși au tost uimiți de acest copil dră
guț sfios și nenorocit, care nu voia nu
mai o rochiță nouă, ci și o cununiță 
de flori, „cum au fetițele care joacă în 
fața patronilor noșin". Căminul acesta 
era patronat de o unitate militară.

Ofițerul cu soția au plecat.
Trecură câteva zile. La căminul de 

copii a venit iarăși soția tânărului ofi
țer, de data aceasta singură,

— Nu pot s’o uit pe Anicica. Văd 
mereu în fața ochilor numărul pe care 
naziștii 1 l-au tatuat pe mânuță. Che
mați-o, vreau s’o cunosc mat deaproape, 
a rugat ea pe directoare.

Anicica a venit in fugă. Ea a aler
gat la tânăra femele și a tras-o la du- 
tăpiorul unde erau atârnate paltonul și 
scufița ei.

—Mă ei cu tine acaBă, măicuță, vreau 
acasă. Copiii m’au întrebat dece întârzii 
atâia șl nu vii să mă lei, spuse într’un 
suflet Anicica.

Rămânând singură cu Maria Berzlna, 
tânăra femeie întreabă:

— De ce o fi crezând Anicica că 
sunt mama ei?

— Copiii i-au spui, răspunsde di
rectoarea. Cu toții visează sa-șl găsească 
părlioțl. E de ajuns o aluzie, restul îl 
adaugă Închipuirea copiilor. După vi
zita Di/s,, Anicica a povestit mândră 
tuturor că s'au găsit tăticul și mămica ei.

Soția ofițerului a luat-o pe nenorocita 
An dea.

Medicii au sfăluit-o să facă fetiței o 
o transfuzie de sânge șl tânăra femei*  
l-a din sângele ei. Anicica s’a făcut 
bine. Ea arată astăzi ca un copil feri
cit și mulțumit de care părinții văd cu 
multă grijă. Dar pe mână l-a*  rămas ta
tuajul, — numărul cu șase cifre, cu care 
au însemnat-o bestiile fasciste.

(Extras din Graiul Now
4.
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Trăiască Unitatea Ardealului în cadrul României democrate!
ZORI NOIIn Valea Jiului echipe de voluntari lucrează în mină pentru mărirea producției^ 

Problemele producției sunt discutate în ședințele Partidului Comunist
Ba suflu nou de viată, un elan spo

rit de muncă domină astăzi Valea Jiu
lui iu arma victoriei obținute cu pre
țul unor eforturi aproape supra ome
nești Împotriva fostei di ecțiuui sabo
toare dia conducerea societății „Petro
șani."

înlocuirea el cu o conducere demo
crat), ca e nu are alt interes decât ri
dicarea producției șl Îmbunătățirea ni
velului de trai al muncitorimii, nu a 
Indlriat să dea roade. Așa cum a mun
cit la ridicarea producției în zilele ce
le mai grele dovedind că merită să 
■tea in fruntea tuturor forțelorjconstruc- 
iive care luptă pentru refacerea eco
nomică, muncitorimea din Valra Jiului 
pășește azi, In nouile condlțiuni pe care 
și le-a creat cu ajutorul Guvernului șl 
il Confederației Generale a Muncii la 
o moblizare uriașă în vederea unei ri
dicări simțitoare a producției de căr
bune, capabile să asigure transportu
rilor și industriilor en rg'a necesară.

înainte ca îmbunătățirile preconizate 
de noua conducere să se f putut aplica, 
Încrederea minierilor s’a, maoifestat 
print/un elan care a făcut ca pro
ducția să fie sporită dela 3.200—3300 
tone pe zi cât era in ultimele luni, la 
peste 5 000 tone zilnic.

Ultimele date, indicând 5 383 tone în 
ziua de 27 Noemvrie și 5 441 t >ne In 
riua de 28 Noemvrie, arată tendința 
de creștere a producției.

Sutele de voluntari care se prezintă 
zilnic pentru posturi suplimentare la 
■Inele din Petnla, Anin.asi, Lupeni 
și Lonea, caracterizează elanul ncmai- 
îolâln t cu ca e m mcitorimea dm Va- 
lea Jiului înv lege să lupte pentru înde
plinirea angajamentului luat.

Meseriași, tineri, femei chiar, se ală
tură cu aceiaș avânt acestor întreceri 
patricii e.

In fruntea acstui măreț efort stau 
comu ișri’, aceia care din primul mo- 
me t de Iun*  de zile s’au dov-d t prin 
nun a si devotamentul lor a fi In 
fruntea I- ptei pentru interesul clasei 
muncitoare și al poporului înt eg.

N me cunoscute de mult, ca acelea 
ale eroilor muncii Poboreni Alexandru, 
Letean Petru șl Damlan I n h Lupeni 
apoi Pop Ludovic, Florea Cornel si 
Tr fan Francisc la Petrila, revin ca 
m «bibzatori și conducători al acestor 
ech pe.

Succesul pe care linii j stă a Parti
dului Comunist Român, care stabilind 
ca sarcină de bază rr fa -rea econo
mi A a arătat în acelaș timp calea pe

manifestație de prietenie
româno-maghiară 
LA HUNEDOARA X

Cu ocazia vizitei sale in județul 
nostru t Nagy Istvan, președint le 
Uniuni Scriitorilor Maghiari din Ro
mânia a vizitat și Hunedoara.

U. P. M. d n localitate a organizat o 
frumoasă serată culturală în cadrul că
reia tov. Nagy Istvan a vorbit despre 
rolul scriitorilor In lupta pentru demo
crație.

A mal vorbit, priet. N’gy M hal pre
ședintele U.P.M. din Huned -ara care 
a arătat că așa cum populația ro- 
wiâoă democrată unită în organizațiile ei 

care muncitorimea trebue s’o urmeze 
pentru realizarea el, l-a înregistrat, a 
făcut să crească încred-rea și atașa
mentul muncitorimii față de detașa
mentul ei de avangardă.

Organizațiile de part d din Valea Jiu
lui prelucrează in fiecare ședință posi
bilitățile cele mai bu> e pentru mărirea 
producției, astbl ca să ajurgă cât mai 
curând la 6 5C0 tone așa cum au luat

ENGELS SI PROBLEMA
Urmare din pag. 4) 

concluzia că țărănimea poate scăpa de 
mizerie numai prin lupta împreună cu 
muncitorimea și îndruma'ă de ea, fnnd'ă 
muncitorimea este singura clasă care 
poate să ajute țărănimea fără gândul 
ascunse, Singurul interes al muncito
rilor era și este ca, la rândul lor, îm
preună cu țărănimea să scape și ei de 
mizerie. In „Problema țărănească", el 
arată că muncitorii trebue să i ajute 
pe țărani nu numai politicește, nu nu
mai cu sfatul cu îndrumarea, ci și din 
punct de vedere economic. Muncitorii, 
lipsiți de mlj'oace de producție, n’au 
nici un interes ca și țăranii să le piardă; 
aceasta ar mări nemăsurat de mult chi
nurile omenirii în lupta pentru progres. 
Este in kteresul omenirii ca alianța 
dintre muncitori și țărani să se fîu- 
rească Încă în timpul câ d țăranii sunt 
stăpâal pe pământ sau în lupta pentru 
pământ.

Iată cum se exprimă Eugels despre 
ac-astă chestiune: „No/ suntem h ttâ- 
rițt de partea micului cultivator de 
pământ; noi vom face to. ce se poate 
pentru a-l tnbunâtâțt traiul șl pentru 
a-l înlesni trecerea la cooperație, în 
caz că el se va hotârâ la aceasta". 
(Engels: Problema țăiănească, ed. 
1922 rusă).

Reiese I mp decăEng Isa pus cu toată 
hotărârea problema a) ito ărll țâră imil de 
către muncitori. Tezele lui au foit des- 
voltate ulterior de către Lenin și Stalin. 
Pe drumul tr sat de el, țărănimea so
vietică ajutată de muncitori a ajuns la 
o viață îndestulată șl feric tă.

Pe drumul indicat de Engels, In 

dr mocratlce luptă împotriva reacțiunii ro- 
româneștl reprezentată prin Maniu și B A- 
tla.iu tot așa populația magilară cinstită 
uoităînU.P M luptă împotriva rea ționa- 
rilor conduși de Bethlen prietenul Iul 
Maniu.

După conferințe a urmat dani înce
put cu hora mare urmaiă de ciardas.

Tot timoul a domnit un spirit de 
înfrățire Intre lomlbril români și ma
ghiari din Hunerl rra șl j ir cari au ți
nut să vie într’uu număr mare la a- 
ceastă serată. 

angajamentul, până la sfârșitul acestui 
an.

Primită cu bucurie și entuziasm de 
întreaga muncitorime, această acțiune 
nu a întâ ziat să dea rezultatele aștep 
tate de toți acei cari au înțeles că nu
mai prin luptă unită și muncă discipli
nată muncitorimea va putea realiza 
îmbunătățirea vieții pentru ea și pentru 
întregul popor.

chestiunea țărănească, merge azi mun
citorimea din toate țările și din Româ
nia. U.mâpd această cale, muncitori
mea din România a ajutat țărănimea 
să scape de jugul moșierilor șl să de
vină stăoâna pe pământul pe care-1 
muncește. Prin aceasta s’a dat una din 
cele mai puternice lovituri tuturor ele
mentelor reacționare din țară. Alianța 
dintre muncitori șl țărani, făurită în 
lupta pentru pămâ nt, va fi mai departe 
o chezășie puternică pentru desvoltarea 
liberă a poporului român.

Țărănimea poate fi sigură că așa 
cum a avut sprijinul nep-ecupețit al 
muncitorilor în lupta contra moșierilor, 
îl va avea și mai depaite în lupta pen- 
tr i organizarea agriculturii pe baza 
technicei moderne, in condițiunile unui 
regim de reală democrație.

G nerația noastră poate fl mândră 
că aceea ce a prevăzut șl preconizat 
Engels poate fi înfăptuit azi de către 
ea. E gels a arătat țărănimii drumul 
salvării din mizerie. Prin aceasta el 
aparține azi țărănimii, așa cum apar
ține întregii omeniri libere și dornice 
de libertate.

Pavel Chirtoacă.

La congresul internrțîonnl al femr

Delegația Iugoslaviei a cerut exterminarea 
criminalilor de război si distrugerea 

____rămășițelor fasciste
La ședința d Joi a Congresului in

ternațional al femeii dela Paris, de>e- 
gata Jugoslaviel a vorbit despre sufe
rințele femeilor șl copiilor în Europa 
ocupată de hitl riști. Ea a cerut exter
minarea eliminărilor de război șl dis
trugerea resturilor fasciste care pre
zintă un pericol pen ru copii. Ea a descris 
apoi exterminările sistematice ale copi
ilor în lagărele de concentrare ale na
ziștilor. Vorbind despra chestiunea în
vățământului pentru tineret, a cerut 
de n ratlzarea învățământului șl ’crela- 
rea do burse pentru învățământul su
perior.

In aceeai ședință o delegată',greacă 
a voibit în numele deleg țlei țării sale 
care a f ist î npledecată să vie la con
gres. Dejegala grecă a vorbit despre 
închisorile care sunt pline de patrioți, 
dintre care peste 200 000 sunt obligați 
să trăiască în ilegalitate.

CONFERINȚA
Uniunii Sindicatelor din 

Industria alimentari 
la București

In zilele de 20, 21 și 22 Noembrie 
a. c,, a avut loc la București o con
ferință extraordinară a delegațiilor 
Uniunii Sindicatelor Unite a muncito
rilor din industria alimentară din Ro
mânia, cari reprezintă 60 000 de mun
citori organizați din toată țara noastră.

In urma rapoartelor și constatărilor 
făcute la această conferință s’a votat 
o rezoluție, prin care muncitorimea din 
industria alimentară s’au angajat că:

vor înpta cu toată hotărârea împo
triva speculanților, sabotorilor și reac
ționarilor,

vor ajuta Guvernul pentru distruge
rea complectă și definitivă a bandelor 
fasciste șl legionare de sub conduce
rea lui Maniu și Brătlanu,

vor întări legăturile cu țărănimea șl 
vor da ajutor țăranilor, 
vor împiedeca orice evaziune de ma
terii prime necesare aprovizionării po
pulației,

vor aplica riguros Contractul Coleo- 
tiv General,

cer disolvarea partidelor reacțiosan 
ale lui Maniu și Brătianu,

cer arestarea celor ce au atacat mi 
șelește poporul și armata la 8 Noem 
bile la București,

își iau angajamentul de a sprljiui Ou 
veroul de largă Concentrare democra 
tică dr. Petre Groza, pentru continuare 
operei sale de refacere economică i 
reconstrucție a țării și de a întări re 
lațiile cu Uniunea Sovietică, Angli: 
America șl toate țările democratice ii 
bitoare de pace,

își Iau angajamentul de a întări F.U.l 
care va asigura crearea Partidului Un 
Muncitoresc,

reînoiesc jurământul celor 750.0C 
de cetățeni și muncitori de a lupi 
până la zdrobirea ultimelor rămășl 
fascisto-huliganice.

Delegatele României, Ungariei, Eh 
ției, Franței, Italiei au vorbit des| 
situația femei și copilului.



ZORI NOI

ULTIMELE ȘTIRI
Proeitul naționalizării instituțiilor de credit franceze

va fi discutat în Rdunarea
PARIS — Propunerile Parti

dului Comunist francez privi
toare la noua constituție fran
ceză pe care Adunarfa Consti
tuantă urmează s'o întocmească 
la viitoarele 6 luni, prevăd o 
singură cameră șl un singur 
președinte. Aceste propuneri de
clară că Adunarea Națională tre- 
bue să aibe toate puterile legis
lative și de a putea decide po 
l.tica internailonală șl de a dis
pune de fo-țele armate. Preșe
dintele Republicii va fi ales pe 
o perioadă de 6 ani. El nu va 
avea drept de veto. Președintele 
Republicii își va forma singur 
cabinetul dar va ține seamă de 
propunerile Adunării.

PARIS. — Proectul naționa

lizării instituțiilor de credit fran
ceze va fi depus astăzi ne masa 
Adunării Naționale. Termenii

Națională
proectului rămân încă secret și 
nu vor fi divu<gațl înainte de 
deschiderea bursei.

Spre o rezolvare a crizei 
guvernamentale din Italia

ROMA. — Alcătuirea unui gu
vern italian bazat pe cele 6 par
tide In care Gasperi îl va înlo
cui pe Pari, a fost dezbătută 
fol seara la o re unt ane a repre
zentanților celor 6 partide. Sunt 
speranțe că partidele respective 
vor vota în unanimitate pe Gas
peri pentru postul de prim-mi
nistru, care va fi apoi însărcinat

de prințul Umbetto cu formarea 
noului cabinet.

PARIS. — Principele Umberto 
a continuat și astăzi să pri
mească diferite personalități în 
vederea soluționării crizei.

NEGRIM SI
ALVAREZ

au format frontul de 
rezistență spaniol

MOSCOVA. — Fostul premier al 
Spaniei Reptblicane, Negria ți AL 
varez au anunțat formarea Fron~ 
tuiul de Rezistentă care va lupta 
pentru cauza Spaniei indiferent de 
atitudinea guvernului Girat

N«grtn a declarat cft va lupta 
împotriva oricărei politici de capi
tulare Politica lui Girai produce 
scăderea spiritului de rezistentă aO 
spaniolilor din străinătate. Negria 
a cerut spaniolilor să sprijine miș
carea republicană și a chemat la 
mișcarea de rezistență cu scopul 
de a înviora interesul față de Spa
nia republicană.

Grecia vrea să colaboreze

JUGO-SLAVIA
Republică Democratică Federativă

In conformitate cu voința li
ber exprimată a tuturor popoa
relor din Jugoslavta, adunar a 
constituantă la ședința comună 
din 29 Noembrie a hotărît in 
numele pop: are lor și pe baza 
hotă'trii h gele, creerea Republi
ce i Democratice Federative a

Popoarelor din Jgoslaviai
Republica Federativă Jugo- 

slavă este un siat democrat cu 
forma de guvernământ a comu
nității de popoare.

In puterea acestei decizii Re
gele Petru a fost deposedat de 
toate drepturile.

cu Uniunea
ATENA. — Ministrul Aface

rilor Streine al Greciei a decla
rat că este convins de sprijinul 
Uniuni Sovietice pentru reface-

Sovietică
rău țării. Colaborarea Gereeiei 
cu Uniunea Sovietică va fi dlx 
toată inima și fără nici o re
zervă.

GREVELE IH STHTELE UHITE
SE ȚIN LAHȚ

Se așteaptă sosirea ambasadorului 
Uniunii Sovietice ia Atena

ATENA. — Sofuliz pr‘ ședin
țele noului guvern g ec a decla
rat că guve nul său va anunța 
In curând un program pent’ii re
facerea țârii. Guvern l este în 
contact cu A glia, America șt 
U N. R R X.S’a refer da pol la 
apropiata os.re d lui Rudio- 
nov ambasadorul Uniunii Sovie
tice, care va asigura o desvol-

tare economică normală și mai 
ușoară a țării.

ATENA. — Guvernul Sofulls 
are concwsvl d pita ol masse o? 
muncitorești șl al partidelor de 
stâ' ga.

WASHINGTON. — Vice-pre
ședintele sindicatelor din industria 
automob lâ, Reuter, a declarat că 
greva muncitorilor dela uzinele 
General Motoros va continua mult 
timp în cazul când direcțiunea nu 
consimte să negocieze pentru mă
rirea salariilor cu 30 la sută, Sin
dicatele vor rezista oricât timp va 
fi necesar. Reuter a subliniat că 
această grevă a fost impusă luc
rătorilor până când uzinele Ge
neral Motors își vor schimba ati

ȘT/R/ SCURTR

socialiștii si 
comuniștii 

din Finlanda merg 
imn eună ia aiegeri
MOSCOVA — In Finlanda, vor 

ivea loc upâ 9 ani de zile, pri
nde afegei libere Social-demc- 
:rațli și comuniștii fihndezi, vor 
nerge împreună la aceste sle- 
'erl.

• LONDRA — Un purtător de cuvânt al guvernului francez a declarat că Franța 
nu-șl va da consimțământul pentru crearea unui guvern german central mal înainte de a fi 
rezolvate chestiunile regiunilor Saar, Ruhr șl Renaniei.

O LONDRA — Winston Churchill a împlinit 71 ani.
• NEW-YORK. Fruntașii celor patru mari organiz ții sioniste din Statele Unite au 

trimis o telegramă Președintelui I rumân în care iți exprimă indignarea de ztltudinea militară 
a Angliei împotriva coloniilor evrecștl din Palestina.

• NUEREsBERG — Desbaterile procesului criminalilor de război Internaționali au 
fost întrerupte pentru o oră pentru proectarea unor fi me referitoare la ororile comise de 
naziști în regunile ocupite și în lagărele de concentrare dela [îclsen și Dachau

• DREjDA. - In centrul orașului Dresda a fost Inaugurat un nv iiumcnt ridicat In 
onoarea sold ților șl ofițerilor Armatei Roșii câzuțl In lupta contra liitleriștllor.

• BUDAPESIA. — Adunarea Națională ungară și-a început lucrările.
• BELGRAD. — Pentru marile sale merite, Prczidiumul Poporului Jtigosiav a deco

rat pe Mar șa ul Tito cu .Ordinul Poporului ci. 1“.
I La Washington s’a anunțat că 6 membri ai senatului american au cerut retragerea 

trupelor americane din China.
• MEXIC. Papa Pius XU. a fost viu criticat de un ziar progresist Mexican pentru bi

necuvântarea pe care a dat-o Iul Franco

1-wprlmeri (ud. ado ra Deva «78—1046

tudinea. Sindicatele vor consimți 
Ia o roicșoare a procentului dacă 
uzinele de automobile pot să facă 
dovada că nu vor fi în stare să 
acorde aceasiă majorare a salarii
lor fără să mărească prețul auto
mobilelor. •

WASHINGTON. — 700.000 
muncitori din industria oțelului s’au 
hotărît să declare grevă. După 
normele stabilite, greva poate să 
înceapă abea dună 30 zile.*

NEW YORK — Președintele 
sindicatului marii aulor americani a 
declarat că dela 3 Dec< mbrie ma
rinarii vor declara grevă. Ei vor 
cere grăbirea transporturilor spre 
patrie a trupelor americane aflate 
în orient. Din 4500 vase de tran
sport puse la dispoziție pentru a- 
cest scop numai 551 sunt între- 
b Ințate pentru trasporti I trupelor 
americane sp'e patrie iar restul 
vaselor stau ancorate în porturi.

Autoritățile franceze 
sprljlnA refacerea sindica
telor muncitorilor germani

PARIS — i eon Juhaoux Pre
ședintele Confederației General*  a 
Muncii Franceze a circii «icăanto- 
r tâțlle franc z l-au ns'gurat să 
dea tot ajutorul muncitorilor ger
mani spre a și reface sindicatele,


