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ia lopta ■■ împotriva fort» lor 
drtnooiațtai Șl aocJalittnului > are 
crtoc ne>otr«rup>, reacțiunca 
impui* i»t* racurge .a vechea 
arma otrâvlta a lațiom lismului 
burghez câutâod «a aubmli.tz* 
oni<elaa oatnau iur muactl. iâ 
■Itb aacâ cenșliința ți aolida 
rîtatea lor da claat p«itru a 
u>ura rt «Uzina ponticii aa>e da 
cina *i a pliniri or a»ta txpan 
•iooiita.

Part dala m»rxa>te revolvțio 
aira ia bazeazâ pa fovlțatura 
iui Ltaln *1 S.al o c«r« arat ca 
gatiumiumul bu'gh.z ti lutir- 
uat olanul pro dor aunt di-uâ 
noțiuni ireconciliabi l cara co- 
raipund celor ,douâ rua i iagâra 
da cl»si din înire»gn lume ca 
pitiluiâ t txprituâ doua poli 
tici“ (L»a|n), <â „devmea ipra 
naționiiiim ogdooeșie in treâ 
rtia burghttiei „proprii*) „naț u- 
nala", . da a reataur i capt«'U- 
mul" (Stilio).

Marea R voluțic So ial'itl din 
Octoo bria a dat O lovuurâ de 
«•arie iag ndci dupâ caie na 
țlooal imul bu'ghcz ar fis'cgura 
tntijdi do eliberare a pop 'ere
lor oprimate. E ibeiân 1 popoarele 
dinir'nn mira Stat de aub jugul 

național eecultr. ea a dovedit 
practic topoarelor din lum«a 

întreaga poaib litatea una! Tio - 
10 de proletare, iniei na țioaal|»t», 
de eliberare a pop o ari lor opri- 
ma'e, powbilitatea linei uniuni 
fraierii a muncitorilor și țaranl 
lor aparțlaând națonaliflțllor 

celor mai dibri'e. b z«tâ pa 
prin iplul liberului oonntnt*a>Ant 
pi al internaționalismului.

Partid 1 Bolșevic a luat tot
deauna drept punct da pic cer 
faptul ci intere'ele conilruirii 
eociaba-nniui tn URS.S. coincid 
în toiul cu in'eteitlo mișeârii 
revoluționare dia toate țârii», ca 
legaturile internaționale dintre 
c>aia muncitoare a U.R S S șl 
muncitorii din țârile capitalista, 
uniunea frlțeaicâ a muneit iilor 
din U.R.S.S. cu muncitorii ai 
oamenii muncii din toata firile 
constituie una din pietrele de 
încercare a forței și puterii Sta 
tulul aodaliet.

Eroica ArmatS Sovietică, edu
cată de Partidul bolșevic In spi
ritul Internaționalismului prole
tar, șl a îndeplinit în mod atrâ- 
lucit mi-iuoea sa intornaționa- 
llatâ, eliberând popoarele Polo
niei, Bulgariei, Români»), Ceho- 
elov acltl. Ungariei, Finlandei și 
Jugoalaviei de sub j gul fascia 
ti lor geraanl. A<-mala Sovietici 
a salvat popoarele lumii întregi 
de robie și de primejdia înrobi
rii de către H tlerism.

Din primele zile ale apa'î|<el 
asie, Partidul bolșevic, Lenin și 
Stalin au adus o lupt* impla- 
aabi ă împotriva tuturor mini 
testărilor de naționalism burșhvr, 
Partidul Comunist (bolșevic) al 
Uniunii Soviet ce poaedă o bo 
gata «xuartanțâ do luptă împo
triva șovinismului națiunii do
min» nte și a naționallamului 
local, experiență plină de învă
țăminte pentru parbdele frlțaști; 
el a demascat șl zdrobit pe na
ționaliștii burghezi, acești sg-nt1 
ai Imperialismului iQleraa|<on»l 
care tindea a* restaureze capi 
talismnl în U R S $.

Sp'rilul de pătrundere șl de 
clirvlzluns 8‘aiinanS al Coml- 
tefu uf Centrai al P. C ‘ (b) al 
URS i. a perm a aă se demaș'o 
la tlmo nationaliamul gru »ului 
Tito dia Jug iglavia- Scrisorile 
ad'eea'e de Corn t-tnl C»ntral 
al P C (-) al URSS Comite
tului Central al P. C. I„ rezo
luția Biroului Ioformatv al par
tidelor comunisto și muncitorești 
asupra situației din Partidul Co

munist din Jugoilavle, au avut 
o ltDpoilan(â p imoroială cu •- 
devărat iatorlcă p»ntru Intârirt-a 
|âri or de dam Oii» (le popular*, 
pentru consuJi-Jar* a libritapi și 
iod»pendent<i lor ualior-al*.

Politica n ■ ționhlitlă a grupului 
Tito u mărtște ațâtarea urii na
ționala f-țâ de poșoar- le țărilor 
deaorrati-.e vtciue. Faptul că 
gramul Tito a i norurni-tat pe 
dea'ntregnl metode • tradiționale 
de pro»oca>a șovină din arse
nalul tmp'riaitșblor cara se Im- 
bt găteau ri|o sângele poenare- 
lor peotculei Ba'csnice, din a. re 
ei fâcuarră ..butoiul cu pulbe'e 
al Europei*, aerat fapt, printre 
multe alteia, caracteriza ză de
căderea profundă ș< d>g>ne arca 
conducătorilor n»|ioi>»lișii* ai 
Pefid'tlui Comunist Jcgoslav. i 
Numai niște trădători și duimanl i 
al poporului sunt capi bili să 
cre»zo, așt cum face g tipul 
Ti'o, centra tro(k ete, h< n'r te- 
ro'ifte ai de sp| -n j In repu
blic*-soră den ocratică populară 
Albinia, ba ch ar șt ia alta țari 
de democrație populată.

Trtbue aă fie un lucrl bine 
șl clar îoțelee că la aciuatele 
condiții in'ernațlonale, aolidarlta- 
tea partidelor comuniste și mur- 
ci tor» șt1, colaborarea șl pri» tenia 
țitilor de democrație ponnlaiâ 
p<l-t«nta, cu URSS., conatitue 
ch'ZM'a Principală a proapeii- 
tâ|li si înfloririi țărilor cu de
mocrație popolară, a consolidă
rii libertății și independenței lor 
naționale.

N>ț'onallemul burghez re ma
nifestă In ten linia de a slăbi 
prietenia cu Uniunea Sovietică, 
tend-utâ care og indrșt» I foeota 
na țiunii itn»riahite din sf-ri 
ei a deem*nuiui de clasă di
năuntrul țării. Atitudinea f,|ă 
de Uniunea Sovietică aste »zl 
piatra de încărcare a devota
mentului fală de cauza intarna 
ționa ismulni proletar, a voinței 
de a aplica doctrina leninist 
stalinlstâ cu privire la ihestiu- 
nea națională, care aste indiso
lubil 1> gată de problema gene
rală a revoluției socialiste.

Particularitățile naționale șl 
deoaibirea dintre c ndifile po 
iittce din diferitele prt 1,1 ln- 
Drimă daaig'ir pecetea asupra 
formelor da manif> stare ale na
ționalismului buigh'Z într'o tară 
sau alta. Dar natura de clasă, 
r»acVonară a naționalismului bur 
ghrZ rămâne aceeaș tn toate ma 
□itestârile sale, exprimând ideo
logia și politica lumii c*pFallate. 
Metodele folosite de reacțiunea 
naționalistă bu>gh<ză sunt va
riate. Aces'ea aunt: propaganda 
antlsOvieti.ă naționalistă, tmeiâș- 
tlerea da svenurt provocatoare 
In scopul de a s* mâna neîncre
dere tetre difirltale popoare, fo 
loalrea reacțiunii catolice, a chia
burilor la sat«, etc.

Partldol Muncitoreic Po'cnez 
a dat la ivea ă, în lumina auto 
Criticii, exst’Oța unei dev-erl na
ționaliste și de d ea, ta In P»r 
ttd, a unor căzu i de atitudine 
conciliatoare lafâ de ace»ata și 
a mobuizat organizațiile de Par
tid la lupta h itărt ă îmr-otrhs 
man flatărilor națtonaljsmu'ui bur 
ghes, lup ă cere duce la o în
tărire Ideologică șl orgse zato- 
ricâ însemnata a rândurilor Par
tidului. Apropiata umfle; re » 
P. P, R și a P. P S. dă o lovi
tură hotărltoare naționalismului 
din mișcarea muncitorească po. 
lonezi șt inreamnă triumful pr n 
rialilor internaționalismului pro 
letar-

Studiind rczn'ut*a Bi»ou'ui In- 

Continuare în pag. 2-a 

*) Articol apărut la „Pentru pace 
tralnlaă și damecrațis popularăm 2ă
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femeile din
au sărbătorit d&sch’dereo Con
gresului P. D. I. F. deia B jdapesta

>"ua cieschi'll iii Congre 
suim !•. D. 1. F <lcla B jda 
ipesta, a iust sărl <t n ă î \ 
orașul nostru -pr utj-’un tne- 
ling (iuut în sala leatrului 
Comunal, la ,carc ajj.trj ipat 
un marc număr ele lein, i

Deschizând mcctingul, t -v 
Szalasi membră in Cornii - 
tul de plasă,U. F. 1>. R, după

v a

Sârl>alcB*ân«l JewcliîJe ea 

Ccngrszului Jela Sud apesla

Femeile din Capitală și-au 
manifestat hotărîrea dârză 

de a apăra pacea
Intr’un vibrant discurs, tov. Ana Pauker a 
făcut apel la toate femeile muncitoare de a 
lupta cu toate torțele lor pentru întărirea 

Republicii Populare Române
Tov. Gaueț Nico|ac- \inc 

președinte al F.N.T.D.R. 
a adus salutul tineretului la 
această adun re, sublii îind 
că tinerii din țara noastră 
privesc cu încredere CoHg e 
sul dela Budapesta al F. D- 
I. !• , convn;i că el va în
semna o put-mică afirma e 
a voinței de pace a femeilor 
democrate din toată lume>-

In aplauzele entuz:astc- ale- 
adunării, a luat apoi cuvân 
tul tov. Ana Pauker.

In frazele 1 nvpezi și vigu 
roase, d-sa a arătat că lurna

Miercuri a avut loc în Ca 
pitală un mare meelitig pon 
tru sărbătorirea deschidcii' 
celui de al ll-lea Congres al 
Federației Democrate biter 
naționale a Femeilor care 
se tine la Budaipesta. Mii 
de fPm(-i fruntașe îir produc
ție Ș-i gospodine mi vc«nt sâ 
și manifeste hotărirea iot 
dârză de a apăra p.iCea și 
ura lor inverșurat< în ho- 
tr-va ațâțătorilor la războaie 
care amenință pacea farmlii 
lor și cămilelor lor.. In sa ă 
erai: de față tov. Gh. Ghe^r 
gh u Dej- secretarul general 
al P. M. R, tov . Ana pauk>r 
secretar al C. C, al P. M 
R., Teohar. Georgescu -e 
rctar al C. C. al F . R.

Deasi meni au fost preferiți 
Ion Nicifi, v ioepre^etiimib 1 
al Prezidiului Mprei Adunări 
Naționale, MaTin fl- Icnețcu 
secretar al Prez di ului Mare’ 
Adunări Nați «ale nuniero-, i 
membrii ai Guvernului ți al 
le personalități din viața, noa 
stră politică -i cultura ă.

Cuvântul de deschidere a 
fost rostit de tov. Mana Ni 
colae membră în C. C; ai 
UFdR care a propus un p,e 
zidiți activ' al adunării în frun 
te cu tov. Ana Pauker; Lin 
ba Chișinevschi și lAlexan 
dra Sidorovici.

Continuare in pag 2-a
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ce a aîM.'l ir, r ..nța Con 
gru-.-Im - la Budaj.e.ta, a 
<lal CJ'.i-ilui ;OV. COiDle-CU 
Ana d.o irt.jJl; 1 M Se u
-u.d ni -l .1.1 G ul cu ar-j 
t.iiL-r, ..1 i- ,i -■ ul no.irj 

,) i a : t i.- iii- r
ga ii/ate 1 . :> R, peu
ir< lut.. -, i.ar<-.i .« di i de 
al 11 1,-a <.O|,eK oioiid.al ;n 
leme».or.

■ v luat apo. ..uvântul, tov. 
Silvia 1-loca, nn.mbră in Co 
m ielul ludei- m, ' F. D, 
K., care a fa .t o i. r_;ă -.x, 
puncte asupra coi; a i m:!o, 
intern ți in'ir.(ațio;.ac i-j ca 
re au loc de mai- ri’e o igr< 
sului I . D. 1, F; dcs'-aieii 
care pr.n împ. u.umța lor i o.i 
s dc-rabi i, v> r constitui o 
marți r>e grăitoare a fermi 
țări cu care femeile din în 
treaga lume lup'.ă impo ri a 
unei noui agreduni, a1 arând 
cu îndârj re pa ea secu 
rilatea pope, r d »r ^l->rni ă: 
de 1 bertate și ț-r-igies.

Scoțând m evidență contri 
biiția adusă de femeile hune 
dorene in lupta comună a 
me ’-ur pentru pace i a-igu 
rarea unui \i t(,r f - icit c'v ii 
loi a r t >v. Fio a a s«b’-ni •* 
a/ântui cu care f neiie Lin 
județul nostru, au j-art ioat 
la numeroaseie acțiuni intre 
prinse de L . F. O- R- in 
oeria congr sului.

Au luat apo: cuvânt 1 
meroase femei din sală, 
rc în n-.imtle participante! 
și-au exprimat hotărirea :

v(>-

nu 
ca 
or

i

(Continuare pag. ' 11-a)
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Cu ocazia celei de a 4-a aniversari a zia
rului „Zori Noi“ orga’! al P. 
M. R. pentru județul Hunedoara 

va avea loc in ziua de 4 Dec. a. c. 
orele 19 in sala „PROGRESUL"

UN mORO ARTISTIC
După program va urma un 

în sala restauran
tului Comunal și saloanele 
U.T»M. începând dela orele 21

-
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După ocuparea Hsuchowului 
forțele populare Chineze se îndreaptă 
spre Nanking Capitala Kuomintangului

sein 
d*.

NaNKING, 2 (Radorb 
Corespondenții de presă a 
t’lă din sursei Kuomintangu 
lui că botăiîr, a lui Ciang-lvai 
Shek de a evacaa cît m ii 
grabnic guv, rnul său la Can 
ton sau la C migking ^ste 
impusă de prăbușjr a frontu 
lui dela (Isuchow și de p,- 
Yangtse la Est de Nanking.

Ciarig-Kai Shek a ordon >t 
retragerea t ituror vaselor și 
m jloa<dor de transport pe 
apă <lc p( fluviul 1 angtse 
pentru a mu cădea în inâini'e 
forțelcr populare.

Hongkong, 2 (Ra ori. — 
France Tresse anunță că du 
pă eliberarea Shuchoivului. 
forțele populare ch ne:e se 

îndrrapră din tnal multe direc
ții spre Nanking capitala 
Kuommtangului. Unități ale

înființarea școlilor elementare 
serale pentru oamenii din

câmpul muncii

ho- 
ele

BUCUREȘII, iRador). 
Ministerul învățământului 
Public comunică: Prin de • 
zia Nr. 263/1948, Mi.ii.terJ 
Învățământului Public a 
tărît înf ințarea de șco.i 
mentare serale — clasele 
6 — 7 pentru oamenii 
câmpul muncii.

La aceste cursuri vor fi wi 
miți și absolvenții școL or 
de alfabet zare de doi ani-

din

Lupta împotriva naționalismului burghez, 
sarcina de cea mai mare importanța 

Muncitorești 
relațiilor oitile existente Intre di
feritele șoona-e (I naționalități 
din diferitele țSrl.

Pe aiocUri as mai t bservă tna- 
nifrfstârl «le ae»stcr relații b ir- 
ghez'i naționaliste; ele se vor 
manifes’a ia mol inevlt.bil și In 
viitor dxc* partidele cotnmiste 
nu vor aplica ;â. A la ceoAt o 
consecventă politic* narxstlea 
niaistA (a problema naționa A.

De aceea es’e inadmisibil s* 
S> Deg j'Ze tntr’o mtsurâ c&t 
de m<* munca de edocare a 
masseinr Partidului si a popo
rului In spiritul ideilor intern*- 
tiooaiismnloi proletar Poputarl- 
z<rea realizărilor istorice ale 
prieteniei leninist staliniste din 
tre popoare, pe biza < xaerieDței 
istorice a U R.S S , d*sv< Itarea 
ți iatArlrea ideilor internationa 
11 molul și a colabnrlrii dintre 
popoare cons’l'ue io țările cu 
democrație popalar* o s>r"in* 
imediata a rvgmlz țiilor de par
tid tadeplinir»a acestei sarcini 
este una din prenuze e care a 
sigur* noul succese partidelor 
comuniste ți muncitorești In a- 
plkarea politicii lor naționale.

a Partidelor Comuniste și
(Urmare din pag, l-a)______p, Inti’un r*«tirap extrarrd'nar

’• da scurt, sedimentul sobdiri'Ațli 
frAțești internaționale dintre ca- 
manii tn meii aparținând diferi
telor n ți”O', a c-escut și s’a cnn- 
solidit puternic i > tarile ci de
mocrație pnpultrA. Sa riârșit cu 
Vrxjbi dintre n (ionelii ț, ațâ
țată țl cult vatA cu g jA de bur
ghezia t.mp da zeci ți zeci de 
a I.

Luata împotriva prej idecSților 
n«ț<ona'i«te, împotriva r* rAșice- 
lor capitalismului, deivblt de 
pers atente pe terenul <h st unii 
naționale, ridicarea n velului ia- 
tregd munci Ideologice. s'Udlul 
istoriei P. C, ( ) ai U R S S„ 
care a acumulat o exOericrțA 
extrem de pr>țio>ai de lup'* 
împotriva tuturor d» vier lor dela 
linia marx sm lenin s nulul In 
chestiunea național*, to.te aces
tea consiitus o sarcină politic* 
de cApetenie a partidelor comu
niste și muncitorești.

Partidele comunkle ți munci
torești din Cehoslovacia, Polo
nie, R unânla ii din alte țâri au 
In1* de iadeDliait o munci I- 
m«ns* ia vedirea )i<bid*rit ve
chilor prejudecăți naționaliste și

fi mstiv „Asupra situați.1 da 
Partidul Comunist din Iugosla
via", partidele comun ste ți mura 
Cltoresti din tari e cu democra
ția p îpularA Î5I tătăresc vigi eDța 
f.ț» de uneltirile react unii na 
țiun* iste ore folosește s <b >t- jnl 
ți actele div rriooiste in econo
mi* național* țl c*ul* SA sub
mineze bazele noului regim din 
aceste t*rl.

Recenta judecare a nnai grup 
de spioni ți de comp’o’htl in 
RomAaia, a dat la iveai* meto 
dele mârșave la care a recurs 
reacțiuuea naționalls'A btrgh«zJ, 
pentru a aduce la Îndeplinire 
voința imperialiștilor aoglo ame
ricani.

O fo'm* specific* a diverse
lor maori atAri ale naționalismu
lui burghez ia Ungaria este ten- 
dl ța de a tâuta o „a treia 
cale”, „neu’ralitatea* in politica 
extern* a țârii

Este deci cu totul limpede t* 
feți de unaltirlle naționaliite ale 
reacțiuali lateraaț oaale, vgden- 
ța partidelor com< n ste ți muo- 
ctorești, a larg tor misia popu
lare trabuc s* fie aslâzl puter» 
ale InUritA. 

forfclor populare sunt 
nalate t.i 100 km- NoW 
Nank:ng.

Pe de altă parte forțele 
pulafe au atins simultan 
viul ^angtse la .Est și 
Vest de Nanking trecâifd. 
odată pe un front larg râ’d 
Kurg.

Piloții americani de pe . 
vioaiiel» de tran port $cin 
nalcază că pc șoscleie Shuc 
liow și Nanking se retrag 
în debandadă formațiunie 
trupelor Kuomintangului. cir 
culația fiind comlplect bloc i 
tă de tot felul de vehicule

— Mini terni Apărării Na 
ționa’e al Kuomintanguțui 
anunță că geiieraul Mong- 
Po-Tao comandant il gruiou- 
luj 7 armată s’a sinucis în 
urma dezastrului trișpek>r 
sale-

înscrierile se fac de Insmcc 
toratul Școlar al fiecărui ju 
deț sau la școlile respective 
până la data de 10 Decern 
brie a. c., pe baza unei Cereri 
însoțite de următoarele ac- 
tp ■

1 I n act de studii; 2. — 
Extract de naștere; 3. - A 
deverință vizată de sindicatul 
respectiv din care să rezult-- 
prezența în câmpul urine i ;

Noi șlim c- lupta pentru democrație este g ea, dar 
fără această luptă nu vom cuceri niciodată fericire;

a spus EUGENIE COTTON

Deschiderea celui de al doilea Congres F.O.LF.
Badapestn, 2 (Rador). 

Al do l(-a Congres' lut rnap > 
nai al femeilor s'a desepris 
la Budapesta la 1 ue< irx*, i 
Prezidiul Congre ului s.e corui 
pune din rcprezentaritele > e 
le mai de >eamă a mpc.'iiii 
internaționale a femeilor d ■ 
mocrate. Or li ie'i d • zi a Ci n 
greșului, aprobată în un mi 
uitate, cipiiide raportul a- 
s.șpra activității Fed rațyji 
Democrate Internaționale ,1 
l' emeilor, raport 1 ci misiunii 
de ver fi ar > a federație’ ad 
miterea d, noui membrii în 
federație, rapoarte’e asmr.; 
sarcinilor mișcării ăVieni’.'a- 
ționa’e a femeilor în lujpta 
pentru pace ș; dcmocra'i. 1 
părarea <lreptuii'or politice 
și economice ale femeili 
ș. a.

Desbaterile acestui Con 
greș, coincid cu cea de a 
treia aniversare a întemeerii 
Federației care, în prezen’; 
are filiale în peste 50 de ;ă i 
Prezentând raportul asupra 
act.vității F; D. I- E. Fuge 
nia Cotton a subliniat că în 
tot cursul celof trei ani ai e- 
xistenței sa'e. Federații In 
ternaționalâ a f‘cmeilor De 
rr.ocrate s'a concenlr r asu 
pra luptei împotriva fascis 
inului pentru o pace trainici 
și democrate, pentr’J dreptu 
rile politice, sociale și eco 
nomice ale femeilor și |> -n 
tru amelioarare situației conii 
lor.

Când ne-am întâlnit la pri 
mul nostru Conțgres; ime 
diat după victoria din No 
embrie ițofî, a spus ,d-sa 

noi speram că put ri’o ali.it,. 
își vor menține unitatea si 
vor lucra împreună în cadrul 
Națiunilor Unite, In țvede- 

rta stabilirii unei p’ci trainice 
și drepte. Din nenorocire sp 
ranțele noastr,- nu s'au r-a 
Jizat.

Eugen:a ( o’ton a sub'iniat 
1 ă puterile 
minează în 
toate acordur'le i 
nale și duc 
expansiune și 
nou război.

Dar această 
pipă opoji ia

oc ideiital-' sub 
mod sistcina'ic 

-- F i itj 1 ut'-» 
' o politii de 

ațâțarp .1 un
I

pol tică intâm 
lagărului de

mocratic în fr-inte cu mir a 
Uniune Sovietică; Un’u .ea 
Sovietică a adus elib r ir a 
acelora cărora guvernele 
Franței și MaTei Britanii ie- 
ati adus Muenclienul. Uniu
nea Sovietică este țara unde

Presa olandeză relevă că una din cele mal grele 
consecințe ale ^planului Mar«hal“ este pierderea 

independenței Olandei
II a g ”, 2 Rador). In 

ț.resa olandeză înec-pe sa sc 
ogl ndească din ce în ce mai 
mult nemulțum rea față de 
polirira arm rieană care p ’ue 
Olanda ftitr’o situația extrem 
de grea. Ziar 1 De Ni derlan 
der publ.că un articol intitu

Feme le d n Deva au sărbătort disch derea 
Congresului F. D. I. F dela Budapesta

ir’o atmosferă de cald yn 
ziasm din care s’a deprins 
voința neclintită a femeiloi 
uoastre de a a-și \iute La 
fica lupta p(-ntru cotvolid i 
rr-a păc i și făurirea unul 
v itor feri-it opiilur lor.

<n aceeași i a, ax «t loc d ■ 
Kcbiderca unui ba/ar org. 
nizat de comitetul de ini ia', 
vă pentru construirea Pala 
tului Cultura din Deva. In a 
cest bazar găseșe evp . 
se. jucării pentru copii, con 
fecționate de L FoR-istele 
din localitate.

'(Urmare din pag. I-a) 
a lupta cu abnegație împo
triva uneltirilor josnice ale 
îim[:ieria’i^tijor anglo-amcri 
f-ani. ațâțători la un nou răz 
bo 11, strângând tot mai mult 
rând; r le alături de Uniun _-a 
Sovietică, campioana luptei 
pentru pace și bunăstarea po 
poarelor.

ă. urmat un frumos festival 
artistic alcătuit din rec tari, 
coruri și dansuri, ,executat de 
ech pele artistice ale ergani 
zațiilor femei ine din Deva

Meetingul a fost sfârșit în

Fameila din emitea ș’-au manifestat hotârîrea 
apăra pacea

lor pentru întărirea Rcp ibli 
cii Populare Române; I .rță 
act:vă a lagărclui pă ii. » 
dus de marea Uniunii Sori 
tică.

Ovații puternice timp J,_ 
câteva minute au subliniat, 
ultimele cuvinte ațe 'Tom 
\na Paukcr.

După ce tov. Mara Nictt 
lae a dat citire in aclam 1 
țiile sălii telegramei tri
misă de adunare Ccu^resit 
lui F. D. 1. F . dela Buda,p 
sta, a urmat un program a>. 
tistic dat cu concursul ansani 
bjului de Sta: al R. S. S. Gc 
ojgiene.

dâ'zi da a
(Urmare din pag. I-a) 

femeilor din întreaga lume 
a luat un avânt tot mai marc 
în ultimii doi ani de când 
a fost creată F. D. I. F , că 
femeile de pretutindeni îni 
leg tot mai lesne cine este 
dușmanul păcii tși «cine a 
pară pacea. De aceea femei 
le democrate își leagă azi 
S|peranțe!e de pace de lu - 
pta lagărului antiimperi.alist 
și democratic condus de Mii 
rea Uniune Sovietică.

In închecre tov. Ana pan 
ker a făcut un vibrant apel 
către toate femeile muncitoa 
re de a lupta, cu toate forțele 

se realizează marele vh al < 
c:a!isnmlui, ii,ul tuturor o- 
meri lor.

Descriind lupia ieni,.ib r d r 
mocratice pentru pa e i b 
bc-rtate vorb'toarea .1 inși 
stat a-.upr.i d. nm r nil ,r >b 
massa a],- f i, <■ fr 
car<- sț rjdr a i ,tril a gi> 
i’erniibii r. a< ii mer i împ- 
riali'.tl(,r an71<> ’>-ri ini.

In închecre mia C 
ton a pti • N< i șT-p ț, 
pta pentru demo'r >.tie -st 
grea și de aci-’mmea -lâr 
geroasă, dar no; -tj.p 
se'nenca că fă'ă riceactâ 1 
ptă n, ii nu vjim p' t.-a ■ • ' . 
țipe ei ior,ată 1’rir.-tt n 
vom cuceri pi i dată ri. i 
rea. ------

D ină acest raport tiv 
ța a fost ridicată.

lat „Cealaltă față a monet-i" 
în care p dactorul ș,f al 
rulu consta ă că ,• la,.ul Ma 
shall" aduce Olandei mai 
pagube. Autorul arată < ă un 
din cele mai grele ccuse ’r 
te ale acei t i pl m este pic 
derea independenței Ola d

Tip. „Eroara»ul“ — Ogiva



IW <J M A R. FESTIV
Ln patru uni de apariție 
n ziarului „ZORI NOI

de Horea Simian
Secretar adjunct „I Cr in Jud. P. M. R. 

Deva—Hunedoara

Ziarul „Zori Noi”, organul Partidului Muncitoresc Român 
pentru județul Hunedoara, a început să apară imediat după eșirea 
din ilegalitate a Partidului Comunist Român, luă' d ființă la 3 
Decembrie 1944 ca organ al său de luptă, de îndrumare și lă
murire politică a masselor largi populare dii județul nostru.

Condijiunile politice și economice în care a apărut ziarul au 
fost din cele mal grele, întregul popor ln frunte cu clasa munci
toare condusă de Partidul său de avantgardâ, Partidul Comunist 
Român ducea atunci lupta h >tărllă împotriva moșierilor, 
lor și reprezentanților acestora din guvern, iar arma
tele sovietice împreună cu armata română luptau pe 
front împotriva armatei hitle riște care era alungată 
pretutindeni și bătea ln retragere.

In urma distrugerilor cauzate de război, a aca
parării brnurilor de către îrnbogățiții de lădoi pre
cum și a jafului armatei hilleriste, pr porul muncitor 
se sbătea în lipsuri mari, în timp ce speculanții ren
tierii și cămătarii de lot felul, patronrți de fostele 
partide „istorice”, se lăfăiau în bunătăți și doseau, 
mărfuri și alimente pentru a înfometa massele largi 
populare. Pozițiile cucerite pe fronturi, culminând cu 
sdrobirea totala a armatelor hitleriste au înflăcărat 
lupta clasei muncitoare și a întregului popor muncilor 
care, condus din victorie în victorie de către Parti
dul Comunist Român, a cucerit poziții tot mai adânci 
din mâna burgheziei reacționare, periclitându-i poziția 
ei politică și levindu-i direct baza economică.

In județul nostru clasa muncitoare împreună cu 
țărănimea muncitoare, Întregul popor muncitor, a lup
tat pentru instaurarea la 6 Martie 1945 a guvernului 
de largă concentrare democratică, iar țărănimea mun
citoare ajutat* de proletariat sub conducerea Partidului 
Comunist Român, a Intrat in pământul 
Impărțindu-1 țăranilor săraci fără pământ 
mânt puțin.

Partidul prin ziarul său „Zori Noi“ 
timpul în fruntea masselor muncitoare,

moșierilor, 
sau cu pă-

a fost tot 
arălându-le 

care le sunt sarcinile și cum trebue să lupte împot
riva dușmanilor poporului muncitor, demasc&nd fără 
cruțare și luând atitudine hotărîtă împotriva speculan
ților, sabotorilor și uneltelor lor, care îngreunau efor
turile de restabilire a unei vieți economice normale. 

Toate celelalte .acțiuni întrep,,nse nllfr’or cp : 
curățirea aparatului de Stat de elementele dușmănoase, 
scoaterea di« Întreprinderi a elementelor chiabur ești și 
reacționare cari formau un balast in desvoltarea pro
cesului de producție, au fost susținute de „Zori Noi’ 
care a fost necruțător cu aceste elemente dușmane 
poporului.

Marile reforme înfăptuite ca: reforma agrară; 
propunerile P. C. R. și reforma monetară; reformele 
justiției și învățământului; alegerile din 1946 și 1948; 
elaborarea Constituției ; instaurarea Republicii Populare 
Române; naționalizarea principalelor mijloace de pro
ducția, ș. a. au fost obiectul preocupărilor de seamă 
ale ziarului local al Partidului nostru.

Paralel cu acestea, ziarul a tratat în pagini spe
ciale problemele femenine, ale tineretului, prcblemele 
culturale și din viața șalelor noastre. La fel, proble
mele ideologice au fost redate în ziar, ajutând 
dicare nivelul politic al membrilor de partid și 
turor cititorilor,

„Zori Noi“ s’a ocupat în mod deosebit cu 
realităților din Uniunea Sovietică popularizând 
sele oamenilor muncii din Țara Socialismului, 
zările în domeniul industrial și agricol, experiența de 
muncă și luptă a Partidului Comunist (bolșevic), 

(Urmare In pagina 3-a) ,

la ri
al tu-

redare 
succe- 
reali-

8 pagini 5 lei
l'roletart din lente tării?

Duminică 5 Decembrie 1948

w

Comitetul Județean 
al P. M. R. Deva—Hunedoara

bancheri.

Cetiți în 
pag. 7-a 
Eveni
mentele 

zilei

Aspecte stea an wa<a|ca

Cu prilejul împlinirii a 
patru ani de muncă rodni
că pe tărâmul educării și 
îndrumării masselor munci
toare, transmitem colectivu
lui organului Partidului 
Muncitoresc Român pentru 
județul Hunedoara „ZORI 
NOI", calde felicitări.

Purtător de cuuânf al 
Partidului, „ZORI NOI" 
va trebui să ducă cu și mai 
multă intensitate munca de 
luminare a maselor munci
toare din județul nostru în 
toate problemele, mobilizân- 
du-le ’.a lupta activă pentru 
construirea în țara noastră 
a acelui regim din care să 
dispară exploatarea omului 
de către om.

Urăm colectivului ziaru
lui „ZORI NOI" succes în 
munca sa de viitor.

CONSTITUȚIA STALINISTĂ, 0 CONSTI 
TUȚIE A SOCIETĂȚII SOCIALISTE

La 5 Decemvrie 1936, cel de 
al 8-lea Congres extraordinar al 
Sovietelor a adoptat noua Coti- 
sitiuție a Uniunii Sovietice, al 
cărei proect fusese depus de I. 
V. Stalin în numele Comisiunii 
Constituționale. Noua Constituție 
reflectă schimbările și ptogresele 
realizate în viața economică și 
politică a țării, intre anii 1924 și 
1936. Este o victorie a socialis
mului exprimată în formă legisla
tivă Baza economică a Uniunii 
Sovietice este sistemul socialist 
al economiei și proprietatea so
cialistă a instrumentelor și mij
loacelor de producție.

Constituția U. R. S. S. este un 
document clasic care vorbește 
într’un limbaj simplu și concis 
despre istorica victorie a socia
lismului în U. R. S. S., eliberarea 
oamenilor muncii din sclavia ca- 
pi-alistă și despre abolirea pro
prietății piivate asupra instrumen
telor și mijloacelor d pioducție.

Constituția declară că Urbunea 
Republicilor So’ ietice Soc;, ste 
este un Stat socialist al muncito
rilor și țăranilor in care puterea

aparține oamenilor muncii dela 
orașe și sate, reprezentați în So
vietele de deputați ai oamenilor 
muncii. Statul sovietic este un 
nou tip de Stat. Structura sa co
respunde nouilor relații sociale 
dintre oameni, relații bazate pe 
lipsa exploatării omului de către 
om, pe prietenia frățească dintre 
oameni. In societatea sovietică 
există adevărata egalitate intre 
oamenii muncii, fără deosebire 
de rasă 1 sau naționalitate, sex, 
religie, stare materială sau ori
gine socială.

In momentul în care Constitu
ția a fost adoptată, Uniunea So
vietică avea o puternică industrie, 
capabilă să satisfacă toate cerin
țele economiei naț'onale și o 
agricultură socialistă mecanizată, 
bazată pe colhozuri și sovhozuri 
și echipată cu mașini rnodnne.

Ca o consecință a victO’.ei so
cialismului în Uniunea So\ -tică, 
structura de clasa a sociei. pi so
vietice a suferit o schimbart- ra
dicală. Clasa muncitoare <sie în 
întregime o rouă clasă munci-

I
I

Dacă muncitorimea din județul 
Hunedoara a devenit cunoscută țăriii 
întregi prin avântul în muncă, —. 
hunedorenii cari țin sus steagul proi. 
ducției, primul pe țară, bravii mi
nieri din Valea Jiului cari zilnjc 
dau țării tot mai mari cantități de 
cărbune, femeile dela „Viscoza”- Lu- 
peni cari se întrec în a da cât maîi 
multe și cât mai fine fire de mătasă, 
— apoi nici țăranii noștri muncii 
ton nu vor să se lase mai prejos.

Sute de kilometri de drumuri re
parate, zeci de școli reînoite, 12 
școli clădite din nou prin munca 
voluntară a sătenilor, tot mai con- 
știenți că numai prin muncă pro
prie putem ajunge la bunăstare, 
tem aduce lumina adevărului în 
tele noastre.

Am fost în mai multe sate, 
luat parte la inaugurările i 
multor școli, și la inaugura ea șan
tierului „Gh. Apostol”.

Despre acest șantier ași vrea să 
scriu câteva cuvin.e.
E greu de descris bucuria s’nceră 

a sătenilor, cari, în ciuda frigului,, 
au venit să sărbătorească reuși a tor, 
mai ales să-l vadă pe dcputa.ul „lor” 
pe tovarășul Oh. Apostol.

„N.meni nu s’a îndurat niciodată 
ca să ne calce — îmi spune un 
sătean din Lunca Cerucr. E ain [ arcă 
urlați de Dumnezeu și de lume, sin. 
gurei cu necazuri.e noastre... și le

pu-
sa-

am 
mai

județului nca&ru
de MARIA. SĂRBU 
deputat de Hunedoara 

vârâtului Gh. Apostol „nici nu-rt 
închipuiam în ce hal a putut tiae 
regimul trecut acești oameni. N» 
voi găsi liniște până nu voi ro
dea drumul spre Lunca Cernei, ca 
pe acest drum să plece care încă.-, 
cate de porumb, în locul caravant» 
de copilași flămânzi, ca satele a- 
cestea să lașă din întuneric. ia- locui
torii lor să guste din bucuria ancă 
vieți mai omenești”.

Și iată că în luna August 
văz.ut cu ochi mei marea minune 

Mai sus de Demsuș, în drua 
spre Lunca Cernei pe o întindere 
mare, s’a născut șantierul „Gh.% 
Apostol”.

Ca un furnicar uriaș, sute de să
teni cu lopeti, târnăcoape, ajutați 
de minierii din Valea Jiului cu ptr- 
foraloare și expiozive, lucrau du 
zori sfărâmând stâncile.

Sute de femei din Lunca Ceraei, 
din Merca, cu slegulețe roșii, ca 
iiori, fugeau spre ziarul „de stradă” 
spre mândrul drapel pe care l’aa 
câștigat pentru a doua oată b i- 
găzile de femei.

„Arala.ne unde scrie desrre noi; 
între; au ele cur oase căci mu te 
știau .arte dar \o iu să vadă ; re. 
- is i.noe serie a<a 
nimica lor.

.. I a:as<.ă partidul 
..r.ă as.ă derulații 

iCoctinuate iu

aveam destule. Dar deputatul nost 
tot a venit și nu ne uită. Șțim că 
are multe griji și n’a putut să vie 
acum și ne pare tare rău, dar tot 
pentru noi muncește acolo unde se 
află”.

Intradevăr, satele Merea, Lunca 
Cernei, pierdute în munți, — erau 
ca un simbol al stăpânirii din trecut.

CT potecă îngustă și abruptă ce 
ducea în spre aceste sate, nu putea 
să le asigure aprovizionarea, copii 
de 13.14 ani, fetițele, cărau sacii 
grei de porumb în spate. Zeci de 
kilometri cu povara grea, în ploaie, 
zăpadă și vânt, tubercolizau pe lo
cuitorii acestor sate.

Mizeria 
în aceste 
căpere pe 
dormea o 
priarh al 
țică. O promiscuitate ți mizerie. 
Sub pritei dormea o altă famiie — 
oița cu tot neamul ei.

Mâncarea foarte primitivă și îm
brăcămintea la fel. Barbatii nu de 
mult au început să poarte panta
loni Cu câțiva aii în urnă pri
veau cu mare neîncredere pe ve
netici’. „rădiăgari” ca.i purtau a 
cest ariicol.

Majoritatea copleși oare era i..a'_ 
fabelă.

Ajutorul meditai era a roar>e i. 
nexisleut. Nu pot uita cuv.nțe e to’

cea mai neagră domnea 
sate. Imfo singură îii- 
un pritei de lemn mare, 
familie, deta bunicul pa- 
familiei, până la nepo-

i” 
na 
. e- 

frumos despre

nos ru scump”, 
poporu ui”, te
nad 7 al
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Muncitori, funcționari, elevi, intelectuali
Beneficiați de reduceri la 
mijloacele de locomoție, pre
cum și la taxele de dormit 
în cabanele O. N. T. din în
treaga țară, inscriindu-vă în <

Asoc. „Turismul Popular ‘ |

Filiala Deva, Str. Karl Marx No, 2
Telefon 218

Cinema
„Progresul"

Deva
prezintă Duminecă, cel 
mal bun film documen
tar din noua producție 

șoveticâ 1948

păcii"

______________ B 3QRI NOI_____________
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C. V. Ostrovitlanw:

înscrierile se primesc zilnic
Primăria 
orașului 

Deva

Sistemul economic socialist și superioritatea 
lui față de sistemul capitalist

Editura Partidului Muncitoresc Român 48 paj;. 20 Lei

Precum arată șt titlul, această 
broșură se ocupă cu analiza tră
săturilor fundamentale și a for
țelor motrice ale tconoiniei so
cialiste, arătând trăinicia crescândă 
a regimului sovietic și a bazei 
sale economice

Totodată, autorul arată legile 
care stau la baza economiei ca
pitaliste, comparându-le cu legile 
economiei socialiste. Din această 
comparație reese clar marea su

perioritate a sistemului econo
mii. socialist

Apoi, autorul analizează rând 
pe rând problemele de bază și 
legile de desvoltare ale econo
miei socialiste.

Broșura lui Ostroviiianov este 
de un prețios ajutor in cunoaș
terea și studierea temeinică a 
economiei socialiste și un indru- 
mar teoretic în lupta și munca 
pentru construirea bazelor socia 
llsmului in țara noastră

E. SOSKlrM:

„INDUSTRIA IN U. P. S. S.“
EDITURA DE S f AT

V îzitați cu încredere
Restaurantul Comunal 
„23 AUGUST" DIN DEVA 
care servește la prețuri extrem de mo
deste mâncăruri calde și reci, precum și 

băuturi superioare.

pune la dispoziția 
publicului

autobuze

i

I
•••©•©•••••••®ce®®®®®®®®®
* Baia Comunală Deva g -  - -------------------------------- .

care circulă pe dis
tanța Deva - Sânto- 
halm, Peva-„Izvorul 
Decebal“ și Viile 
Noi—Co onia Cian- 

găilor.

Renovat - lărgit o
• stă la dispoziția onoratului public, j*
Jeeeoeee®®®®®®®®®®®®®®®®®

VIDRA 
întreprindere naționalizată 
fabrica DE BLANURI 
Orăstie, ftr. fcăldătoarei Nr.1

Telefon: 5,

Fabrica 
naționalizată 

de conserve șâ 
mezeluri

Cartea lut E. Soșkln reprezintă un 
document de seamă care ne dă posibi
litatea să aruncăm o privire de ansam
blu asupra puternicei industrii create In 
Uniunea Sovietică.

O Introducere excepțională, ne înfă
țișează problemele generale ale economiei 
Stalului Sovietic din momentul In care a pă
șit pe drumul construcției pașnice, după 
terminarea războiului civil șl până astăzi

Triumful Revoluției Socialiste din Oc
tombrie a pus In fa|a Starului Sovietic 
problema transformării U. R. S S-ului, 
dlntr’o țară agrară, înapoiata șl slabi din 
punct de vedere tclinlco-econumlc. In 
una din țările a cărei forță Industr ală 
să fi depășit cu mult pe cea din s atele 
capitaliste.

Planurile cincinale ce au precedat cel 
de al doilea războiu mondial, au reușit 
să transforme Uniunea Sovietică tn cea 
mal puternică pulere industrială din lume.

Apariția întrecerilor socialIJc și a miș
cării stahanoviste a făcut posibilă reali

zarea unei însemnate cotituri In dur e 
niul productivității muncii.

Problemele fundamentale ale des vor 
tării Industriei din U R. S. S din peri
oada de construcție socialistă Intre anii 
1921 șl 1940, sunt larg desbălute. Găsim 
deasemeni unele cllre semnificative la 
cceace privește nivelul volumului de tec 
nuri pioduse In anul 1930.

Uniunea Sovietică a intrat acum tn 
faza construirii comunismului. Pedtru 
aceasta va fi neci sar să se realizeze sar
cinile date de iov Stal n, ridicarea pro
ducției anuale de fontă până la 50 mi
lioane tone, iar producția de oțel pană 
la 60 milioane tune, iată de ISmilisane 
tone for.lâ șl 18,3 n.ih.ine tone atei 
produs in spui 1940 e’.c

Cartea Iul E. Soșkln ne di peslblli- 
tatea de a cuprinde tn ansanbl r întreg 

sectorul Industrial al economiei sovir tice 

și de a ne da de pe specrlvele
sale.

V. Nekrasov:

„In tranșeele Stalingradului*

I. fi. R. T.
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(jlAdecUW 
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confecționează încălțăminte de calitate 
superioară.

Distins cu premiul Stalin pe 
1947, romanul lui V. Necrasov 
.In tranșeele Stalingradului", deși 
operă a unui debutant in literatură 
este socotit printre cele mai va
loroase lucrări aie literaturii so
vietice de după război.

Romanul evoacă eroica apărare 
a Stalingradului de către ostașii 
sovietici. Este o evocare realistă, 
plină de adevăr și cu o adâncă 
înțelegere a istoriei, scrisă într'un 
Stil viguros, sobru, concis.

Editura „Cartea Rasă*

Un patriotism înălțător, sobru 
în expresia lui, se desprinde d.n 
paginile cărții, în care eroismul 
apărătorilor Stalingradului apare 
în toată măreția lui simplă și pro
fund mișcătoare.

Nekrasov mânuește dialogul cu 
ub adânc simț dramatic, — știe să 
prezinte un personaj in câteva tră
sături esențiale, știe mai ales să 
construiască sintetic, fără a cădea 
in excese schematice, declamatorii

Toate aceste însușiri fac din ro
manul său nu numai o operă li
terară care se citește cu o nestă
vilită curiozitate, dar și o lecție
de energie sufletească, de înaltă 
morală comunistă.

ZORI NOI I 

primește mică si marea 
publicitate.l 
Anunțurile se primesc la Administrația I 
ziarului, Strada Karl Marx Nr. 4. g

Prmtr'o colaborare strânsă
între muncitori și tehnicieni ’j

Uzinele Metalurgice ; 
Cugir h

întreprindere naționalizată, 
Iau reușit să construiască și să pună !

la dispoziția publicului

prima mașina da cusut con- 
! struită în (ara noastră.

Editura partiou ui
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