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ziua internațională a femeii, 
zi de luptă pentru pace 

de viAHiA SÂRBU
Deputat de 1 lunedoara

M linanu do temei din lumea în
treacă int nipiiiâ ziua de 8 Mai tiv 
eu u dârz hotarlre de lupta pentru 
pace, pentru progres, exprhnându-sl 
solidaritatea cu oamenii muncii de 
pe intreg globul pământesc ui lupta 
impolrlva ra bolului. împotriva ex
ploatării omului de către om.

Iu ziua de 8 Martie, milioane de 
lentei sl strâng rândur le mal uni e 
ca oricând in |urul măreței Uniuni 
Sovietice — stâlpul lagărului demo
cratic antlinicprlallst, apărătoarea 
păcii sl securi a|ll popoarelor dlu lu
mea intreagă.

Conduse de Partidul Comunist 
(bolșevic) al URSS $1 Puter.a So
vietelor, emeile sovietice stau in 
Iruntea F D I.F, in fruntea m scării 
puternic: a celor 80 milioane teniei 
democrate care dem.sca pe agre
sorii I provocatorii unui nou mă.el.

Descătușată de Marea R volutie 
So, iallstă din Octombrie, fente a so
vietică a devenit cetățeanul liber al 
Fatriei sa e. Femeile sovietice intâm- 
pină 8 Martie ca adevărați construc
tori activi ; 1 comunismului. Zeci de 
mii de iemei sovietice conduc între
prinderile importante, 250.000 Iemei 
sovietice sunt bune sl veri leale spe
cia iste. M i de iemei sovietice con
duc coli ozur. sule de femei au 
primit cele mai mari distinct i: titlul 
de erou al muncii socialiste. 43 la 
su ă din cei ce absolvă școli supe
rioare sunt femei. 1.738 femei sunt 
deputate dintre care 277 deputate iu 
Sovietul Suprem.

Urmând exemplul luminos al ie- 
m ii»r din URSS. femeile din tarile 
de democra ie popu'ară, au obținut 
diepturi egale, care e sunt garantate 
prin l gi votate ce in regul popor. 
Femele din aceste țări îndrumate 
de partidele comuniste și muncito
rești, sunt părtașe active ia desvoi- 
tarea economiei țărilor lor și parti
cipa ite active la con olidarea demo
crat ei Si mersului viguros spre so
cialism.

In timp ce femeile I.Lere din la
gărul tiemocra ic antiimperialist pr - 
vesc cu încredere viitorul, muncind 
pentru cucerii noui, pentru bună-ta- 
rea popoarelor lor și înflorirea tării, 
femeile din lagărul imperialist, uîn 
colonii, d n țările ce sângerează sub 
jugul fascist Grecia. Span’a. etc., 
femeile din Anglia, Statele Unite si 
din tăr le marshallizate — acolo 
unde conducerea nu este in mâna 
poporului, ci in mâna exp'oa atorilor, 
servitori ai imperialismului atiglo- 
amciicsn acolo unde copilașii se of> 
lesc și mor de loame. iar părinții 
sunt aruncați din inlrepr nderl, unde 
mizeria crește — acolo femeile lup

Temeia are drepturi egale cu bărbat uf în toate do= 
meniife vieții de Stat, economic, sociaf, cufturaf, politic 
și de drept privat.

1 a muncă egală, femeia are drept de salarizare 
egală cu bărbat uf.

Ari. 21 din Constituția R P- R-

Căsătoria și famifia se bucură de protecția stătu fui.
Mama precum și copiii până fa văista de 18 ani se 

bucură de protecție deosebită, stabifită prin fege.
Art. 26 — Ccns(itu|ia R- P. R-

ta pentru dreptul la ruuncâ, pentru 
libertate, pen ru salvarea vlelll celor 
ce zac cu mlLe in lemnite și lagăre, 
iiiiruntăud prlmeid a de moarto In 
flecare zl.

Iii aceste cond.lil lupta lenielle in 
tarile capitaliste împotriva dușmanu
lui de moarte, impolrlva imperialis
mului. I upta lor e cu atât mal dâr/ă 
cu cât ele știu .a nu suni singure 
Ele simt mâna puternică, frățească, 
a surorilor din lumea întreagă.

1 emel e din Valea Jiului caro 
n'au u tat șl nu Iartă măcelul din 6 
Aug ist 1929 din Lu enl — când sofii 
și copiii lor au fo>-t căleați in picioa
re, ciuruit! de gloanțe, sfârtecați in 
bucăt' de baionete e armatei regimu
lui burgiiezo-moșleresc înțeleg șl 
se alătură luptelor duse de poporul 
Italian, de femei e Ita tene. care 
— trădjte t'e guvernul vândut ante- 
ricanili r Inr crhlișll au ost întâm
pinate cu ploaie de gloanțe când au 
manifestat cu 300 copil șl sofii lor 
mur torl -de oame la Ancona șl Pis- 
tola in Octombrie 1948. cerând pâine.

Activitatea femeii r democrate s'a 
Intensificat foarte n uit. Aceasta o 
dovedesc miile de cliuni intreprinse 
de femei in toate târne.

Fente ie din Grecia sunt sprijinita 
de femei din toate țările rrin medi
camente. alimente și îmbrăcăminte. 
In apărarea Vietu-mutui și a Indone
ziei, pentru liberia ca l< r, femeile 
franceze și olandeze au organizat 
meetin u i de protest, demascănd po
litica criminală a guvernelor lor.

Femeile din țările mar-hallizate se 
ridică cu hotărire împotriva ..planului 
Mars8.aH", c:re 'e-a adus ruina, mi
zeria și sclavia, care Ic-a călcat li
bertatea și suveranitatea, care duce 
la aservirea țărilor lor caplta'ului 
monopolist provocator de războaie.

Femele din tai a roastră, libere șl 
egale in drepturi, sunt mereu mal 
atrase în toată gospodărirea tăr.l. 
Ca deputate, ca membre in Prezidiul 
Murei Adunări Vtionaie, dela m nis- 
trîi p nă la primărițe, cu mintea lor 
luminată, cu priceperea și spiritul 
gospodăresc, au adus un nou avânt 
in viata satei r și orașelor noastre.

Mii de femei muncesc cu abnega
ție pentru îndeplinirea /'lanului de 
Stat, antrenându-se in întreceri so
cialiste.

Femeile d n Valea Jiului întâmpi
nă ziua de 8 Martie 1949 cu nume
roase victorii inreg'strate in decurs 
de un an.

Numărul membrelor UFDR a cres
cut dela 7.230 la 16.012.

(Continuare in fag. Ii )

Tem ei a în URSS are 
drepturi egafe cu cefe ale 
barbatufut ui toate dome
niile vieții tctxnomice, pub- | 
fice, culturali și social-po- 
fitice.

Posibilitatea realizării ■ 
acestor drevturi este asi- i 
garată prin aceea că se 

■ acordă femeii drepturi e- ' 
gafe cu cile afe bărbatu- ( 
iui, fa muncă, fa salarii, 
fa odibnă, fc asigurarea 
socială și fa învățământ, 
prin ocrotirea de către 
Stat a interese for m unei și 
copilului, prin ajutorul a- | 
cordat de către hiat ma
melor cu mufți copii și 
mamelor fără soți, prin 
acordarea concediilor cu 
plata salaruior femeilor 
însărcinau^ , or/jjjli-
zarea unei rețele întinse 
de maternități, leagăne și 
grădini de copii-

(Ari 22 am Consi tu| ■» U.R.S S.)

Tovarășa Szaccsko muncește 
în cinstea zilei de 8 Martie

Deschidem cei de al 10-lea 
centru de lapte, 165 femei s'au 
înscris în organizație,- cele din 
producție — dela \ iscoza și dela 
mină — muncesc aproape toate 
pe bază de întrecere: din rându
rile lor ridicându-se o seamă de 
evidențiate la cantinele munci
torești, la maternitate și în alte 
părți femeile au prestat nenumă
rate ore de muncă voluntară, iar 
ta centrele de lapte vin zilnic să 
ajute și au plătit cotizațiile în 
proporție de aproape 100 la sută.

Acestea ar fi realizările prin 
care femeile -din Lupeni întâmpină 
ziua de 8 Martie, ziua li ternați- 
onală a femeii — imi spune tov. 
Szaccsko -neni, cum îi 
spun cu dragoste și respect fe
meile din localitate — secretara 
organizației UFDR din Lupeni. 
Și munca pe care ea a depus-o 
pentru obținerea acestor realizări 
și o ascundea cu modestie cu 
toate că a puș cu putere umă
rul ca organizația UFDR Lupeni 
să-și păstreze pe mai departe titlul 
de organizație fruntașă pe întreaga 
Valea Jiului.

Și tovarășa Szaccsko a muncit 
mult: centrele de lapte, ședințele 
de sector, ședințele de birou, pe 
tot locul trebuia să meargă să 
controleze să dea un sfat sau o

LENIN și STALIN 
despre eliberarea iemeii

întemeietorii primuliii Stat so- 
i ialiitt Im lume, marii noștrii În
vățători. Ixmin și Slalin, au a- 
rălal muncitorilor singura cale 
a eliberării lor; caJea luptei îm
potriva robiei capitaliste, a su
primării proprietății private și 
a exploatării omului de către 
om.

învățătura revoluționară a Ir. > 
Lenin și Stalin a legat. întotdea
una in chipul cel mii strâns e- 
liberarea femeii do lupta masse- 
lor exploatate, împotriva siste
mului capitalist. Numai puterea 
munciloriloi poate să zdrobeas
că lanțurilo inigalitățli pe care 
femeile -mint eitife *ă le posr e 
în regimul capitalist., să pună 
capăt situației ei de ființă infe
rioară, să o elibereze de toate 
tarele capitalismului.

îndrumare fiindcă știe bine pen
tru ce muncește și dece trebue 
să muncească. A învățat să pre- 
țuiască înfăptuirile de acum cu 
atât mai mult cu cât e oarecum 
ilegalistă — a luptat alături de 
Partid încă de acum mai bine de 
15 ani și atunci n'a avut puțin 
de suferit.

Iși amintește bine de timpuriie 
de atunci. Soțul era membru de 
Partid și primea și ea sarcini în 
sensul de a face legătură cu di
feriți tovarăși. De multe ori pri
mea broșuri care trebuiau difu
zate. A citit și ea din ele. De 
acolo a cunoscut lupta pe care 
o duceau femeile sovietice și 
par'că pe măsură ce citea primea 
noui forțe, se întărea.

Era prin anul 1936, când în 
timp ce era plecată la Vulcan să 
facă legătură între tovarășii de 
acolo si un tovarăș dela centru, 
a aflat că s'a întâmplat un ac
cident în mină .... a rămas de 
atunci văduvă . . . , trei copilași 
. . . . mizeriile făcute de director, 
omul patronului.

Nu s'a lăsat însă înfrântă de 
greutăți Când au vrut s'o dea 
afară din casele societății n a 
ieșit și apoi mai bine de 6 luni 
a tot umblat pe la directori ba 
cu rugăminți ba cu vorbe mai

de E. D VOi-OȘiLUVA
„Esențialul, lucru principal, 

In liotșiv <m fi în ll< voluția ru
să d<n Octombrie — sporea l.e- 
nin — el de a antrena la'viala 
p li ică tocmai p, ace a c re au 
foa mai a-supri/i *ub i apiti/lism. 
Dar e imposibil de a a-ijjis'a 
part ci/ arca masselo la viața-po
litică fără a asigura i articipariia 
femeilor. Cea de a dt-ua jumă
tate a omenirii, fi mi ile, este de 
două O'i mai asupr lă u» regi
mul capitalist".

„Nlcio mare m'sc. re a exploat*- 
tllor. Spunea Stal n, ru a xvut loc 
in istoria omenirii, lira participare* 
femeilor muncite are. Acestea, mat 
•xplsetate <1ee4* »ntl evpfsntatl*’ 
n'au rămas ș| nu puteau să rimă© 
in afara marelui drum al mișcării do

(Continuare în pag. IV-a)

aspre, pânt cel mai mare dintre 
feciori a primit un servici.

Pe atunci nu era ca acum |— 
oftează tovarășa Szaccsko — tra
iul și munca nu erau asigjrate 
nimănui.

X
Au urmat apoi alți ani grei, și 

mai grei,- cel mai mare dintre 
feciori — și el membru de Par
tid — fusese arestat de siguranță 
și apoi condamnat. L-au purtat 
din închisoare în închisoare și ori 
unde era, tov. Szaccsko îi ducea 
mâncare și bani. Ziua spăla, noap
tea călca și cosea, numai ca să-i 
poată duce câte ceva. O întărea 
un gând: acolo în închisoare mai 
sunt și alții care n'au rude și 
n'aveau mâncare. Și toți trebuiau 
să trăiască, să-și mențină puterile 
pentrucă vor avea de luptat. În
crederea în viitorul mai bun o 
oțelea. Câte drumuri nu a făcut 
pe jos până la lagărul din Tg. 
Jiu? De câte ori n'a căzut cu 
coșurile în mână frântă de obo
seală?

x
Dar acum totul s'a schimbat.
îmi aduc aminte ce ne vorbea 

la o ședință la care am luat șl 
eu parte în timpul ilegalității o

(continuare in țag. lll-a)
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IksiCTi cu se poale trăi sl asa: 
s»-lf conduci bărbatul la mina $1 a- 
Oul. cât e zidica dc lunga, sa te 

^ocupl de tehui ile gospodăriei taie.
■ O tc prlveșie daca tinerii mineri 
dai locuința comuna pentru bărbații 
ueilisurat* s’au culcat după muncă 
intr'un asiei nul curat, sau ba; dacă 
a fost us ousa ciorba dela cantină, 
daca s'au inclicat cri loji cărbunii 
estrasi dacă s’au adus lemne pentiu 
văduve; daca sa spoit bala pentru 
m nerj?

hice.ircă liră de spune una ca asta 
Fgorovnel sau unei iile activiste de- 
ia „Kap talnata Markovka". Te-ar 
privi Intrată va zâmbi și-ți va răs- 
btulde: „Ce-| cu tine drăguțule, gtu- 
Kiești sau al cumva ferbințeala? Sau 
kl venit dlntr'o tara străină la noi 
In hombăss?!!

Nu. Anastasia Egotovna Rubtova, 
>uu poate trăi, ociipându-se doar de 
|ro-t> idărla el. nu pot tr.u astfel — 

frici ce'e'al e l mei ale minerilor dela 
\Knpitalnala Markovka”. Tot ce seI ,
•petrece cbiar’fn mină și în jurul ei, 
feste aproape de sufletul lor, este lu
cru de seama pentru ele.' *

1 a mina „Kapltalnaia Markovka" 
lucrul merge bine. Niye'ul de extra
gere a cărbunelui, dinainte de război, 
<iu num ii ca a fost atins dar a fost 
thiar depășit.. »

Anul trecut la întrecerile socialis
te, „Kapi alnaia Markovka" a câști
gat de opt ori primul loc. Anul a- 
cesta, până in prezent a lost premia
tă do două ori.

Ca să fim drepți, (rebue să recu
noaștem insă că acest succes a fost 
realizat nu numai de mineri, dar șl 
de. soliile lor, activis e sociale, cu 
(oaie că ele nu extrag cărbuni.

Femeile au ajutat la re acerea mi
diei. Era o jale să privești la dărâ
măturile și ru ne e, la grozava pus- 
JUre pe care au lăsat-o în urma lor 
dătrobrorii fasciști.

Egorovna este locțiitoarea preșe
dintei sovietului soțiilor de mineri, 
activiste sociale.

Ochii e de un albastru viu, stră
lucesc de deștep ăciune, Egorovna 
face parte din acea categorie dintre 
femeile noastre, care ar înfrânge si 
munții. S'a dedat cu trup și suflet 
muncii sociale. Până și Dumineca nu 
și-a dat pace. A fost prinsă de tot 
ffeltil d treburi în legătură cu mun
ca voluntară pentru îngrădirea par
cului, plantat de curând.

Fuiătn nevoifi să rămânem pes’e 
nJapte la familia Rubtov. Seara, E 
gorovna spune bărbatului ei. pe un 
ton oarecum vinovat;

1 — Mă bărbate nu te superi tu. că 
toată ziua am tot alergat?

— Știu doar nevasta, că aveți zile 
încărcate. Și pentru noi sunt zile 
grele șl pentru voi Ia fel...

’ - C. iir așa bărbate, trebt.e d iar 
să înfrumusețăm parcul Doi-- ai să 
fe plimbi pe acolo...

— Fie hai să zicem că te străduești 
pentru p’ifnbările mele.
1 Maxim Alexandro zici zâmbi.

— Pentru toți minerii și pentru 
tine bărbate!

— ti haide culcă-te acum nevastă, 
culcă-te. ai atâtea griji pe cap!—.

Glasul lui Maxim Alexandrovici 
sună blajin. Nu. el nu se supară pe 
Egorovna, îi place activitatea ei pe 
tărâm social.

....fn zori se îndreaptă spre mină 
noul schimb de lucrători. Deasupra 
ora țiului, se mai găsește încă, pa
lidul sem cerc al lunii. Din căsuțe 
apar femeile, cu basmale albe sau 
colora'e pe cap și se îndreaptă înspre 
mină.

O mulțime de neveste ale mineri
lor s’au adunat lângă sectia-locuinie.

In biroul locțiitorului șefului dela 
direcția minei se găseau câțiva băr-

SOȚIILE MINERILOR
Zi de zi, tot mai strălucite devin succesele înregistrate de eroicii minerii so

vietici în măreața operă de construire a comunismului.
In această luptă soțiile minerilor sovietici nu stau deoparte. Desfășurând o 

intensă activitate în lucrările dela suprafață și pe tărâm social, e e ușurează munca 
minerilor, și te fac viața mai frumoasă, participând îu felul ace-ta efectiv fa reali
zarea succeselor obținute de mineri.

In reportajul de față este înfățișată o parte din nenumărat activitate des
fășurată de soțiile minerilor dela mina „ Kapita foaia Marfovfo' (legiunea Dom- 
bssj- hoțiile minerilor din Valea Jiului care în multe privințe pășesc cu demnitate 
pe urmele soțiilor minerilor sovietici, vor avea multe de învățat din activitatea suro
rilor for sovietice.

bați, brigadieri, lutră Egorovna.
După câteva minute Egorovna se 

inapolază la femei. Cu glas tare le 
strigă pe nume, le r'li îndrumări pen
tru ceea ce au de racul

Femeile preocupat?, se laspândesc 
în toate direcțiile. Unele se duc a- 
colo unde se couslrueste o clădire 
nouă pentru locuințe, altele la gră
dinițe de copii, altele la văruitul po
milor din parc.

Egorovna aleargă intreg terenul 
minei „Kapitalnala Markovka" cn o 
vijelie.

In ziua aceasta se iviseră greu
tăți la încărcatul cărbunelui. Grupul 
nevestelor de mineri a hotacît să vi
nă în ajutor. Dela Ploaia riiare de 
cri, se strânsese multă apă în va- 
gonete. S’au adunat toate S'a Gi
ni s după un pompier.

— Ce să-l mai așleptăm, hai fe
telor până una alta, să scoatem apa 
cu gălețile spune una dintre gos
podine.

Când sosi pompierul. încărcarea 
cărbunelui era în toiu.

— Ați isbutit să scoateți apa?
— Și marea o putem seca tinere, 

—■ spuse râzând Lucheria Lucliia- 
novna.

Chirii Spridonovici, bărbatul Lu- 
clieriei, este un miner respectabil. 
Fiul ei Victor, e și el miner. Iar 
Lucheria Luc ianovna, cu toate că 
are aproape 60 de ani, vide de bună 
voe să ajute la încărcarea Cărbuni
lor.

— Nu sunt destui lucrători, iar 
cărbuni după cum vez., meșterii 
noștri ridică munți întregi. Dece să 
zacă aici cărbunii! De cărbunele 
nostru are nevoe întreaga Rusie. 
Sunt încă destul de voin că. Pentru 
mine „Kapitahiaia Markovka" este 
ca o fiică și nu mă dau niciodată în 
lături când e vorba de ajutor.

înaltă e conștiința Si frumoase 
sunt sim ămintelc femeilor din Dotn- 
bassul Sovietic.

Vera Oslapova Savonova, Eufro- 
sina Ivanovna. Filinionova Liubov. 
Ivanovna l’atakova si alte femei dela 
„Kapi.alnaia Markovka”, nu înțeleg 
nici ele să trăiască fără a fi de a- 
iutor la mina lor dragă.

Douăsprezece neveste de mineri, 
încarcă pe zi câte 120—180 tone de 
cărbuni.

Pe când slrăbăteam cu Egorovna 
terenul „Kapitalnala Markovka" fu
sese oprită de câteva ori de diferite 
persoane care o rugau ceva si ea îsi 
nota de fiecare dată, în caetelul ei 
mototolit.

— Te'pre ce ati vorbit Egorovna?
— Acesta e responsabilul locuin

țelor pentru tineri.... Mă roagă ca 
până mâine să tiv:m două sute de 
prosoape noi pentru locuințele co
mune. I-am spus; „dă-ne materialul, 
mosoare cu ață albă și se face. 
Avem femei care se pricep bine, la 
lucrul de mână.

— De data aceasta cu cine ai vor
bit ?

— E meșterul de'a telefoane - 

sclipi odaia din ochi Egorovna. E 
at t de stăru tor. Oriunde aș fi mă 
g eșle. lucrează la instalațiile tele
fonice și <e e ajutorul femeilor.

— Vad c.i vă pricepeți la toate....
— Asta e adey^rat, încuviință 

Egorovna, ce n au făcut femeile 
noastre? Au construit și case și gra- 
d’nlțe de copii și clubul, au lucrat 
si ca pietrari șl ca tericullori. Au 
construit magazii speciale, pentru 
păstrat legume. Avem doar interesul 
să nu putrezească Ipgmnele pentru 
cantinele muncitorilor. împodobim lo
cuințele. punem verdeața in jurul lor, 
căutăm ca întotdeauna să fie curat 
și plăcut ochiului. Aș putea să spun 
că munca ni nerului de acolo de sub 
pământ, va merge mai repede dacă 
duce o viată bine orânduită. Uite și 
parcul . stă a fost plantat cu mâinile 
noastre.... Privește, cât de plăcut e 
peste tot. Primăvara înfloresc aici 
salcâmii. Ce mireasmă dulce dru'

Străbatem imensul parc, unde fe
meile văruesc tulpinele destul de 
mari ale arțarilor și salcâmilor.

Era cu adevKr.t frantos aici.
Să stăm pe bancă mă îmbie Ego-

FEMEIA SOVIETICA, 
o mare forță a societății socialiste 

de A l. li i na

In acest al patrulea an al pla
nului cincinal stalinist -de după 
tazboiu, poporul sovietic va săr
bători ziua de 8 Martie jntr’o at
mosferă de mari victorii pe câm
pul muncii. Alături de toți oa
menii muncii din URSS, femeile 
sovie ice se mândresc de succese
le obținute în anii do după răz- 
b.'iu de câlre Slutul socialist, 
victorii in care femeile sovietice 
au însemnata lor contribuție de 
muncă la construirea mărețului 
edificiu al comunismu'ui.

Nu odată a subliniat Vladimir 
Ilici Lenin că sociela'.ea socialistă 
nu 1 oate fi construită fără parti
ciparea cea mai activă și mai 
multi'aterali a marilor masse ale 
femeilor. Pe linia trasată de Le- 
rin, I. V. Stalin se îngrijește ne
contenit de participarea cât mai 
largă a femeilor în munca de 
construire a societății comuniste.

La chemarea Partidului Bolșe
vic, la chemarea lui Lenin și 
Stalin, femeile sovietice au răs
puns cu căldură.

In paginile glorioase -ale isto
riei primelor planuri cincinale 
sunt înscrise multe nume de fe
mei.

Omenirea nu va uita niciodată 
eroismul femeilor sovietice în 
anii Marelui Războiu de Apă
rare a Patriei.

Astăzi femeile sovietice luptă 
fără preget pen'ru îndeplinirea 
înainte de termen a planului

_________________________________ |

rovna, — mi se pare că nu | -am po- 
xestit inca tot. Mai uita omul c,.te 
ceva. Femeile noastre au luai parte 
și la recul.a fânului in gospodăriile 
aux liare au luat ; arte ti la plivit . .. 
(> 'U'.ă de femei, au plecat in col
hozurile din regiunea Stayo-Besevo, 
să ajute colhoznicele la strânsul 
grâului.

Ei, dar pentru copilași de câte nu 
e nevoie! Doua luni In șir au mers 
în zilele de odihnă, in satur :>ahno 
de au amenajat acolo o casă minu
na ă, pentru copiii care nu merg inca 
la școală. A:i tăiat poteci, au sădit 
flori.... Mulți cop lași au fost trimiși 
acolo. Și bineînțeles în sălile de 
mese in magazii e nevoie de un o- 
chi de gospodină fara asta nu se 
poate. Controlăm hrana Minerii știu 
asta, in special cei tineri. Odată de- 
cum s’a adus supa in calină, numai 
ce auzii: Egorovna! vino să vezi, e 
cam rară >upa noastră.... Și atunci
ne punem halatele și ne ducem direct 
la bucătărie. Nu ne este rușine, so
cotim că așa e gospodărește. E un 
lucru obișnuit In viata unei femei, 
dar este de mare InsemnSnate, mal

cincinal stalinist de după răz
boiu. Nu există astuzi în Țaru 
Sovietelor un domeniu de acti
vitate în care femeia să nu se 
manifeste ca un «onstructor ac
tiv al comunismului.

Nu puține sunt femeile mun
citoare, ingineri sau tehnicieni 
din uzine și fabrici, care ocu
pă un loc de seamă in rândurile 
inovatorilor în producție. Ele 
cont.ribue la desvoltarea indus
triei prin inițierea metodelor ra
pide de muncă, prin ridicarea 
calității producției și economi
sirii fondurilor Statului.

An de an crește numărul col
hoznicelor fruntașe — maestre 
ale recoltelor bogate. Prinlre E- 
roii Alun ii Socialiste la sate, 
numărul femeilor e din ce în ce 
mai mare. In 1918, numai în ți
nutul Kra^nodar au fost distinse 
cu acest titlu 9 co'hozniee caro 
au obținut recolte bogate de 
grâu și floarea soarelui.

Intelectualitatea sovietică nu
mără în rândurile ei multe nu
me glorioase de femei. Intre 
cele câteva mii de învățători, 
decorați cu crdine ale Uniunii 
Sovietice pentru munca lor sunt 
și numeroase femei.

Peste două sute femei au fost 
distinse cu înaltul litiu de lau
reate ale Premiului „Slalin”.

Femeile fruntașe din Țara So
vietelor sunt cinstite și respec- 
(a’e de întregul popor. 277 fe-
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ales pentru tineretul venit din alte 
părți. Părinții lor se găsesc undeva 
la sute de kilometri, cine să le dea 
o inzr jire părinteasca?

E atât de plăcut, să-țl dai seama 
ca nu ești un om de prisos la mină, 
Lă ești necesara nu numai lărbatului 
șl copiilor tăi, dar chiar intregei în
treprinderi. Ah! căi de minunata est« 
aceas'ă bucurie!

Ochii luminoși ai Egorovnei, stră
luciră șj mat puternic.

— Dar parcă numai noi. cele dela 
„Kapitalnala Mrkovka". suntem ast
fel organlzaie? Nevestele minerilor 
din întreg Dombassul 't poartă la 
fel. Am fosl prin județ, la adunare. 
Ani ținut chiar <> cuvântare. Hotarit, 
peste tot, la orice mină, gospodinele 
lucrează câie ceva. Uite la noi, în 
regiunea Makaeevka, la mina „Sofia", 
— poate ui auzit? — femeile au con
struit un pod și o ba c.

Dai cine a ridicat d n ruine. „Pro- 
lolarka Krutaia". Tot femeile Noi 
nu tnai putem trai fara usta.

Eu, desigur nu mă pricep, să-ți po
vestesc totul atât de jrumos. Pucat 
că Zoia Pavlovpa a noastră e la ma
ternitate tii'ar fi ajutat. O. cât de 
activă este președinta noastră! Ajun
sese uite a a.„. — Egorovna iși ri
dică semnificativ mâinile, deasupra 
pântecului. — Uite așa era și tot nu 
se potolea, alerga de colo col j >i 
mal născocea câte ceva nou. Acum 
e furioasă: „Atâtea sunt de tăcut 
și eu să stau In pat!" vt ce trai băiat, 
i adu, pe lume P.olovna! Ce mal 
băiat vonic! Douăsprezece neveste 
de mineri au născut eri și toți co
piii sunt volnici, adevărat! mineri.

Egorovna râse mulțumită.

ELENA KONONENKO
Mina ..Kapitalnala Markovka" 

Makeevka, Dombass

mei sunt deputate ale Sovietu
lui Suprem al URSS, sule de fe
mei au fost alese deputate ala 
Sovietelor supreme ale republi
cilor unionale și autonome, suta 
de mii de femei au fost alese 
judecă'ori și asesori populari

Partidul Comunist și guver
nul sovietic se îngrijesc necon
tenit de femeile mame, ajutân- 
du-le să-și crească și să-și edu
ce copiii. Mamele cu mulți co
pii, sunt decorate cu ordine și 
medalii și irime'c ajutoare bă
nești din partea Statului.

Cu fotul alta esfe viața femeii 
muncitoare în țările capitaliste. 
Ele sunt primele care îngroașe 
rândurile șomerilor. Lipsa de lu
cru, lipsa i’.e locuință, grija pen
tru bucala de pâine a copiile r flă
mânzi, seeătuesc forțele proleta
rilor. Țăranca din țările capitalis
te tră?ște sub amenințarea conti
nuă a primejdiei de a-și vedea 
gospodăria ruinată.

Parti ’ul Comunist (bolșevic) 
al URSS ridică conștiința co
munistă a femeilor sovietice, e- 
ducându-le in spiritul patriotis
mului sovie’ic.

Femeile sovietice conslitue de
tașamentul de frunte al Fede
rației Demo ratice Internapona- 
le a Femeilor, care luptă pentru 
o pace trainică, pentru libertate 
și democrație, împotriva ațâță
torilor la un nou războiu.



LA DEVA S’A ORGANIZAT 
„SĂPTĂMÂNA FEMEII"

In cinstea zilei de 8 Martie, 
jude(eana UFDR Deva-I lune- 
doara, a organizat cu începere 
dela 2 Mame a c. „Săplamâna 
Femeii . In cadrul acestei sup- 
lămani s'a (inul în sala „Pro
gresul" din Deva, un ciclu de 
conferințe, urmate de programe 
artis'ice dale cu concursul e- 
chipelor UFDR și a celorlalte 
organiza|ii de masă din Deva 
și jude).

In ziua de 2 Martie s a con
ferențiat despre Femeia So
vietică, avangarda de luptă a 
fămeilor din lumea întreagă". 
Cu acest prilej lemeile și-au 
manifestat dragostea fată de 
surorile lor din Uniunea So
vietică. Programul prezentat cu 
concuisul echipelor art'slice din 
subfiliala Hunedoara a arătat 
adâncile sentimente de recuno
ștință și prietenie ale poporu
lui nostru față de popoarele 
UR5S.

Pe de altă parte „O femeie 
adevărată" prezentată de echi
pa UfDR din Hunedoara a 
scos în evidentă capacitățile 
creatoare ale femeii, conștientă 
de rolul ei și îndrumată de

țărance muncitoare, sprijiniți cooperativele /
Dați tot ajutorul vostru la Buna gospodărire a trebu

rilor comunei f

Tovarășa Szaccsko muncește 
în cinstea zilei de 8 Maritie
______ (Urmare din pag l-a)______  
tovarășe dela centru: tovarășa 
Berta. Nu știu cine era, dar ne-a 
vorbit despre mijloacele de luptă 
ale capitaliștilor și apoi atât de 
frumos ne-a descris cum va fi 
atunci când muncitorii vor fi la 
cârma țârii. Și totul e așa cum 
ne=a arătat acea tovarășe.

Acum avem și noi femeile 
drepturi egale cu ale bărbaților, 
dreptul la muncă și la învățătură, 
drepturi politice-

De Crăciun, câteva fe
mei s'au arătat cam nemulțumite 
fiindcă ziceau că e prea puțin 
ceeace au primit copiii lor. Am 
văzut că nu sunt destul de lă
murite și le-am întrebat doar: 
când s'a întâmplat ca pe vremea 
capitaliștilor copiii să primească 
atâtea daruri ca acum. Când, pe 
vremea aceia, au primit o vorbă 
bună măcar?

M'au înțeles. Au văzut că am 
dreptate, au văzut că n'au pre
țuit îndeajuns realizările de până 
acum. Și de atunci vin cu mai 
mare dragoste la UFDR fiindcă 
știu că numai prin munca lor vor 
putea să-și îmbunătățească viața.

Acum în întâmpinarea lui 8 
Martie toate femeile și-au mărit 
efortur le. Eu nu prea știu bine 
românește și mai ales când tre- 
bue să vorbesc în massâ. Dar 
le-am iămurit stând de vorbă cu 
câte una, le-am lămurit cu aju
torul celorlalte tovarășe care știu 
românește. 

Muncitoare, luptați pentru împlinirea și depășirea 
Planului de Stat!

partid, scenet-i subliniind rolul 
femeii în întreceri socialiste și 
importanta calificării ei profe
sionale. Programul a luat ast
fel un caracter mobilizator și 
totodată combativ, demascând 
ca mincinoasă vechea legendă 
burgheză, despre inferioritatea 
femeii,

A doua zi din „Săptămâna 
Femeii", ziua de 3 Martie, a 
fost consacrată prieteniei depli
ne între poporul român și na 
(ionalifâ|ile conlocuitoare, unde 
conferin|a a fost ținută în limba 
română și maghiară, iar pro
gramul artistic a fost prezentat 
de către echipa Uniunii Popu
lare Maghiare Deva în cola
borare cu echipa artistică a 
UFDR. Progiamul a arătat 
felul în care, fără deosebire 
de naționalitate, din RPR femeile 
au primit drepturi egale.

Programele următoare sau 
desfășurat înlr'o atmosferă en
tuziastă dovedindu-se a fi fac
tori puternici de înfrățire între 
popoare, de mobilizare a fe
meilor pentru întâmpinarea cu 
cât mai mari realizări a zilei 
de 8 Martie.

De altfel în toate ședințele li 
se prelucrează ori ce problemă 
atât în limba română cât și în 
limba maghiară ca nici una să 
un plece de acolo fără să fi în
vățat ceva.

Și asta le și îmbucură: văd că 
acum nu se mai face deosebire 
de naționalitate, că toate sunt 
egale, și de fiecare toți se ocupă 
la fel.

Eu știu poate mai bine ca alții 
ce înseamnă asta, fiindcă în tre
cut am suferit mult de pe urma 
șovinismului.

Și când a început să vorbească 
de 8 Martie fața i s'a luminat 
din nou: da, e o mare sărbătoare 
pentru noi femeile și e o zi de 
luptă. In frunte cu femeile din 
LIRSS, toate femeile din lume 
luptă pentru pace, drepturi egale, 
cultură și democrație.

Noi suntem doar [un grăunte, 
dar femeile din Lupeni și eu 
alături de ele, vrem să ne arătăm 
prin muncă hotărârea noastră de 
a nu mai lăsa trecutul negru să 
se mai întoarcă.

8 Martie .... mare zi pentru 
noi.

timbrele serii au început să 
pătrundă in cameră: de câieva 
ore ascultam ce-mi povestea prin
tre lacrimi sau cu bucurie, femeia 
care întâmpină ziua de 8 Mărite 
cu fericirea în suflet și muneă 
neobosită-

M. M1HAELA

Din net v întră J idețenei U F D - V-" -< | > ul

Un iin de munca, un an de rodnice realizări 
pentru rid carea nivelulu» politic, econom c, 
social ș cultural al femeilor dm Valea Jiului

Azi 8 Măr ie, femeile din Valea 
Jiului «lături de femeile din în- 

I trea'-'a t-ară im hee bilanțul unui 
an de realizări și luptă pentru o 
viață mai bună.

Aruncând o prixire asupra ac
tivității depuse de femeile din 
Județeană Valea Jiului, putem 
spune că avem o serie de reali
zări, cure întrec pe cele dm anii 
precedmți. Pentru- ă în anul rare 
a trecut femeile muncitoare dela 
orașe si sita au luptat unite In- 
tr’o sinrură organizație — Uniu
nea Femeilor Domo rata din 
RPR, unitate care a fost premi
sa succeselor de mai târziu.

După unificarea organizațiilor 
democrate de temei in UFDR, 
numărul femeilor organizate in 
județeană noastră a crescut dela 
7.230 la 16.012. Numărul comi
tetelor de străzi a crescut dela 
52 la 267. iar numărul comite
telor să’eșli — care înainte do 
8 Martie 1948 lipseau complect 
— a atins numărul de 142.

Creșterea numărului de f mei 
organizate, a făcut posibil ca 
munca aepusă ’e organizațiilo 
UFDR, să înregi treze o sporire 
simțitoare. Un prim succes al fe
meilor. l-a constituit participa
rea lor masivă la alegerile din 
28 Martie rentru Marea Aduna
re Național^, în care 60 la sută 
din totalul voturilor au fost date 
de femei.

Dela 5 comitete de sprijin de 
pe lângă spitale, șco î, materni
tăți, a-’ile de bătrâni, cantine, 
numărul comitetelor de sprijin a 
crescut 'a 52. Aceste comitete au 
depus o activitate rodnică.

Femeile organizate în UFDR, 
nu au lipsit nici de pe Șantie
rul Național „Gh. Gheorghiu 
Dej". Ele au reparat și spălat 
hainele brigadierilor, lucrând și 
la construcția liniei ferate.

Pe șantierul „Gh. Apostol ’, 
pentru construirea șoselei Dem- 
suș — Lunca Cernii. în urma 
muncii de lămurire dusă de or
ganizația UFDR, cea 200 femei 
au muncit zilnic alături de băr
bați.

Pe aceste șantiere, în multe fe
mei neștiutoare de carte 
s'a născut dorința de a în
văța Mai târziu ele au de
venit elevele școlilor de alfabe
tizai e organizate de UFDR.

Munca femeilor ufederiste din 
județeană Valea Jiului a fost 
rodnică și pe tărâm cultural și 
ideologic. Mai ales după plenara 
din Decembrie a C. C. al PMR, 
munca in această -direcție s'a in
tensificat și mai mult. Definiti
varea comitetelor locale și a Co
mitetului Județean UFDR au fost 
de mare importanță peniru in
tensificarea acestei munci. Eta
pele de pregătire a săptămânii 
prieteniei româno-sovietice și a 
celui de al 11-lea Congres al 
FDIF au fost un prilej minunat 
pentru a infiltra în rândurile fe
meilor simțul de dragoste și 
prietenie față de Marea Uniune 
Sovietică, precum și de educa
rea femeilor în spiritul luptei de 
clasă, în spiritul dragostei față 

de femeile muncitoare din în
treaga lume, de uiâ fuță de im
perialiștii anglo-amei i-am, duș
mani ai plicii, ai progresului și 
ui libertății popoarelor.

Prin i ele 30 de școli de îndru
mare dela orașe dintre care 15 
In limba maghiară, au trecut uri 
număr de -410 femei, iar prin 
cele 23 școli dela sate au trecut 
718. In uce-ta școli, lemeile rnun. 
citoare dela orașe și sule și-au 
ridicat nivelul polilic și ideolo
gic. Au fost formate 23 grujie d<- 
feinei caro urmtază studiul in
dividual al Istoriei Partidului 
Comunist (bolșevic) al Uniunii 
Sovietice. Au fost ținute 232 c in 
ferințe dintre < are 170 au fost 
urmate de festivaluri artistice, 
la care au participat ț este 70.000 
de femei. La salo au fost orga
nizate 480 de clăci la care au 
parliț'țiaf 33.600 femei, în care 
țe lângă că sălencele -i-au putut 
îmbună' Ițn cunoștințele politice, 
au depus muncă pentru diferite 
lucrări le ajutor.

O rodnică activitate au depus 
femeile din județeană noastră și 
pe tfirîm sanitar. In diferite cam
panii sanitare, 2-îO de echipe de 

.femei au mers din casă în ca°ă 
pentru depistarea bolilor. Alte 
150 e'hipe nu recrutat copii pen
tru trimiterea lor în colonii de 
vară organizate de UFDR. 11.567 
copii și femei au fod ajutați cu 
alimente ?i îmbrâăminta. Or
ganizația UFDR are o materni
tate, 2 case de nașteri și 59 Cen

tre lopi- irrde n00 ta I 1FDR- 
iste muncesc zilnic voluntar.
Femeile din câmpul muncii

Intelectuale, puneți cu drag cunoștințele și puterea voastră 
de muncă în slujba poporului!

La 1 Martie s’a deschis

Congresul Național 
al Femeilor Democrate 

de pe înlroo teritoriul liber al Eiiei
GRECIA LIBERA, 6 (Ra- 

dor)— Postul de radio ,,GRE» 
CIA LIBERA" a anunțat că 
la 1 Martie s'a deschis Con» 
greșul Național al Femeilor 
Democrate de pe întreg teritoriul 
liber al Greciei.

La congres iau parte 325 
delegate din întreaga țară, femei 
ce luptă în cadrul armatei

Mari întruniri și demonstrații 
au loc în Italia în legătură 
cu ziua internațională a femeii

ROMA 6 (Rador). — Luni 
vor avea lor in toate orașele 
din Italia întruniri și demons
trații în legătură cu ziua inter
națională a femeii. Ziarele a-

d * COC< » • Ț VIAk A
Secretara județenei UFDR Valea Jiului 

nu s'au lăsat mai prejos de cât 
bărbații. in lupta |n-ntni muri- 
K-a jir ulucți .-i mai 'ai«i pen
tru îndeplinirea Planului de 
Slat <pe anul 19Î9, numeroase
fornei s’uu evidențiat în mumă. 
La filatura Lupeni, țesători® din 
Vulcan, Atelierele Centrale Pe
troșani, preparațiile de cărbuni 
din Pelrila și Lujieni, la Maga
zinele de Stal din Valezț Jiului, 
avem 860 femei frunașe In mun
ci.

In cinstea zilei de s ' tart e, 
ziua internaț-unală a tainei <>. 
29 H) f, mei din ju li ți-aua Valea 
Jiului, au prestat 36.100 ore vo
luntare de mumă la cantinei® 
pen.-ionaril r centrele de- lapte, 
sj itale și matarnit ți Pentru rea
lizări cât mai frumoase 194 co
mitete de străzi și 98 comitete să
tești au pornit la întrecere, -u 
fost înființate 16 școli sr-ralo în 
limba română și machioră, ur
mata d - 186 eleve, precum și e 
,ș oală la județeană I’FDR j»en- 
fru femeile dț-la sate S'au des 
eliis 45 de școli duminicale ur
mate de 670 eleve, precum și 20 
cursuri țentru mame, urnretc d® 
477 de femei.

Tot In cinstea zilei d$ 3. Mar
tie, s’au dc-srhîs case de naș-eri 
la Vulcan și Pe'mșani.

Cu acesta realizări, femeile din 
Ju lețeana UFDR Întâmpină ziua 
de 8 Martie, Ziua Internațională 
a Femeilor, zi care simbolizează 
lupta femeilor muncitoare din 
întreaga lume pentru pace de
mo rație și progres

COCONEȚ MAR1A

democrate, femei din terilorul 
liber și femei din regiunile 
controlate de monarho- fas ti.

La Congres au sosit și 
delegații ale guvernului demo
crat provizoriu, ca și repre» 
zentați ai Partidului Comunist 
Grec, ai Partidului agrar, și ai 
Frontului Unitar pentru elibe
rarea poporului.

nunță că Uniunea Femeilor 
Italiene a adiesal un apel tu
turor femeilor din Italia, cerăn- 
dule să participe la lupta pen
tru pace.
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f EVENIMENTELE ZILEI
Lemn și Stalin despre eliberarea îemeii

ui mare dia pag i-a) 
el berure.. Nu este de tnlraru ci 
ibltcuieu revoluționară a clinei m un
ei to»r , cea mal puternica din toate 
mltcdr le de eline, arc ule uiasselor u- 
•uprlte, a adunat in jurul drapelului 
aau milioane do lentei munci oare" 
(1. V. Stalin — Scurtă biografie).

.Marea Ku oluție Socialistă din 
Ocb rnbrie a smuls pentru prima 
dală tu istorie, Înșiși rădăcinile 
exploa ării femeilor și a pus ca
păt restricțiilor de care ele erau 
lovite, făcând din femeia sovieti
că o egală a bărbatului. Intr’un 
timp foarte scurt, Guvernul so
vietic a provocat in viata femei
lor schimbări pe care statele așa 
zis democratice n’au putut nici
odată să le realizeze. Chiar dela 
ineepulurtle sale, Puterea Sovie
tică și-a manifestat grija sa per
manentă pentru Mamă și Copil.

O întinsă rețea de instituții 
pentru copii creiate pe lângă În
treprinderi și uzine, a îmbună
tățit situatia muncitoarelor și ță
rm elo’. Luiin era un partizan 
înfocat al extinderii „in cea mai 
mare măsură” a acestor institu
ții. In mod continuu el cerea ca 
numărul lor să fie mărit, ca să 
fie organiza'e mai multe canti
ne, spălătorii, ateliere de repa
rație, pentru a ușura femeilor o 
serie ,de treburi canice dintre 
cele mai grele. In aceste institu
ții, l.epin vedea germenii nouii 
societății comuniste.

Marile'cuceriri ale femeii in 
Uniunea Sovietică au provo at 
pe drept cuvânt, admirația fe
meilor muncitoare din țările ca
pitaliste. Aceste realizări mărtu
risesc mai elocvent decât toate 
discursurile, despre superiorita
tea sistemului sotialist sovietic.

Chemând femeile si ia o par
te ac ivă la construcția socialis
mului, Lenin și Stalin au fost 
mânați de încrederea lor în ca
pacitatea femeilor de a conduce 
treburile de Stat, încrederea în 
talentele lor de organizatoare. In 
numeroase articole, în interven
țiile lor, în directivole lor, ei au 
cerut întotdeauna ca să se asi
gure participarea muncitoarelor 
și ț rancelor la rezolvarea mari
lor și micilor probleme ale con
strucției socialiste.

Genialul continuator al lui Le
nin, marele Stalin, a ridicat ro
lul femeii în Țara Socialismului 
la un nivel necunoscut până a- 
tunci. Previziunile, directivele 
lui Lenin asupra eliberării fe
meilor, muncitoare și țărance, 
s'au realizat. Astăzi femela so
vietică este o forță creatoare și 
reală; nu există un domeniu de 
activitate în viata economică, 
culturală, științifică sau artistică, 
in care femeile să nu-și aducă 
contribuția lor activă. Milioane 
de muncitoare și țărance sovie
tice au fost antrenate de Parti
dul lui Lenin și Stalin în con
struirea socialismului.

In 1940, numărul femeilor o- 
cupate în economia națională a 
Uniunii Sovietice reprezenta 40 

la nulă din totalul muncitorilor. 
In timpul ră boiului și In epo
ca postbelică, mâna de lucru fe- 
monină a c< ntinut să crească.

Marele Ră boiu de Apărare a 
Patriei a fost un examen al tu
turor forțelor tării; femeile so- 
vi -tic-o n’au ’&cut excepții: matu
ritatea lor | olitică, devotamentul 
lor fată de Patrie, capacilătile 
lor profesionale, experiența lor 
organizatorică, au fost puse la 
încercare. Eeineilo sovietico au 
trecut acest examen în condiții 
care le fac cinsto. Ele au dat e- 
xemple magnifice do<pre patrio 
tismul lor. Înlocuind pe soții și 
frații lor in uzine, fabrici și p« 
câmpiile colhoznice. Ele au 
muncit zi și noapte pentru a 
aprovziona eroica Armată So
vietică cu munitiuni și hrană. 
In spatele frontului, ca șl pe 
front, femeile sovietice — apar
ținând celor mai diferite națio
nalități, au știut alături de în- 
Ireg poporul să ape o Patria so
cialistă și să câștige marca vic
torie.

Gospodine, sprijiniți și stimulați munca 

soților voștrii pentru împlinirea și depășirea 

Planului de Stat !

8 Martie, ziua internațională a îemeii - 
zi de luptă pentru pace

(Urmare din pag. l-a)
Aproape 60.001) femei au fost antre

nate in munci voluntare.
S’au prestat 446.040 ore voluntare 

pe șantierul național „Gh. Glieorglu- 
Dei” Bumbești Livezeni, re șantierul 
„Gh .Apostol” în plasa Sarmlsegetuza 
și in multe alte acțiuni de asistentă 
socială: îngrijirea cantinelor munci
torești și pensionarilor, căminelor de 
copii, spitalelor, la centrele de lapte. 
Ele au dat un mare ajutor la orga
nizarea coloniilor de vară unde s’au 
recreiat și s’au intărit 700 copil din 
Valea Jiului.

Atunci când guvernul nostru drept 
recunoștință pentru munca plină de 
abnegație a minerilor noștri care au 
ridicat producția de cărbune a dat 
sprijin îmbrăcând 8.600 copiii, fe
meile au dat un mare ajutor in ale
gerea copiilor nevoiași șl la distri
buirea cadourilor.

Pentru depășirea Planului de Stat, 
femeile dau ajutor îndemnând pe so
ții lor să muncească cu spor Iar 860 
femei din întreprinderi au fost evi
dențiate.

Mii de femei s’au ridicat politicește 
în școli de cadre, țărănești și serale 
prin care au trecut 1.332 femei. Sute 
de femei analfabete au învățat carte. 
Ce dovedește acest lucru? Dovedește 
că sătencele noastre s’au trezit la 
viată politică. Catinca Seran din Lun-

Marelo Stalin a făcut o apre
ciere elogioasă despre serviciile 
făcute do fernoia sovietl ă în 
timpul Ră boiului de Ai ăi are a 
Pafriei și despre efori urile sale 
eroice. atât In spatele frontului, 
cât și pe front.

Visul de veacuri al femeilor, 
a’ola do a fi eliberate din lan
țurile ilegalității, sa realizat 
pentru prima da'ă în Țara So
cialismului. In Țara condusă de 
geniul lui I>enin și Stalin. De- 
aceea femeile muncitoare din 
țările capitaliste văd în regimul 
socialist victorios, un exemplu 
de luptă pentru cucerirea unei 
libertăți și a unei legalități ade
vărate, un oxemplu de felul 
cuin poate fi asigurată demni
tatea lor umană. Ca un far pu
ternic și sliălucitor, Patria So
vietică își trimite lumina ei a- 
supra tuturor asupriților, cne- 
mlndu-i Ia lupta sfântă pentru 
dropturile lor, pentru fericirea 
lor.

i

ca Cernii și BuimuleștI Catinca din 
Merea. au venit pe jos bănă la Sar- 
mlscgetuza — 40 km. — ca să vie 
cu trenul, pe care l-au văzut pentru 
prima dată în viată, lai conferința fe
meilor din Petroșani. La ciăci, țărăn
cuțele discută probleme politice; ele 
știu cine le vrea binele și cine e 
dușmanul lor; cine vrea pace și cine 
vrea război. E'e Și-au dovedit simțul 
solidarității când au trimis lână din 
puținul ce-l aveau pentru copiii mi
nerilor ca să încurajeze munca lor 
pentru îndeplinirea cu cinste a Pla
nului de Stat.

Dragostea fată de URSS s’a adân
cit mult in rândurile femeilor noas
tre. Mii de femei au vizitat — unele 
de câteva ori — expoz'tiă „Ocrotirea 
Mamei și Copilului in URSS”. 72.800 
femei au participat la conferințele 
culturale.

In semn de solidaritate cu femeile 
din alte țări ce luptă pentru libertate 
și pentru pace, s'au strâns 45.000 
semnături de protest la O. N. U.

Acest bilanț sumar al muncii fe
meilor noastre dovedește cât de mult 
s’a ridicat gradul lor de conștiință 
și de combativitate. Femeile astfel 
încercate in muncă și in luptă, vor 
putea să-și îndeplinească cu cinste 
datoria lor de cetăfene in Sfaturile 
Populare.

Femeile noastre își dau feama că

ANDREI GROM1KO 
a fost numit prim adjunct 
al ministerului UacarilorFxternealli.H.K.S.

1 MOSCOVA, 6 <Rador> 
—TASS transmite.

Consiliul de Miniștri al 
LI. R. S. S a numit pe Andrei 

Intense mișcări de partizani 
împotriva guvernuluimarionetași pentru 
retragerea armatelor americane din Coreea

PHVONGyANG,6(Ra-
dor). — Postul de radio rhy- 
onghyang anunță că. în di
ferite regiuni ale Coreei de 
Sud se intensifică mișcarea de 
partizani împotriva guvernului 
marionetă Sing Man Rhee și

ȘTIRI EXTERNE
Postul de radio Atena a 

anunțat că la 28 Februarie 
a fost semnat un acord înlre 
misiunea americană și guvernul 
din Atena cu privire la lărgirea 
aerodromurilor și mărirea flotei 
aeriene din Grecia.

In baza acestui acord, 10 
experți urmează să sosească 
din Statele llnile.

x
Curtea supremă din Chil1

făurirea socialismului în (ara noastră 
esto o piatră pusă Ia temelia păcii.

Femeile noastre cunosc cuvintele 
Eugeniei Cotlou spuse Ia Congresul 
al 11-lea al F.D.l.F.

Faptul că țările Europei Centrale 
simt un atașament iată de URSS nu 
este rezultatul presiunii exercitate 
de Moscova, cum caută reacționarii 
să sugereze popoarelor din lumea 
întreagă, ci expresia profundei re
cunoștințe fafă de (ara care a jertfit 
pentru victoria comună asupra fas
cismului. sângele a milioane de Iii 
ai săi. Acest fapt este expresia re
cunoștinței a milioane de bărbați șl 
femei, fată de marele popor care a 
făcut Revoluția din 1917, car* a în
ceput cel dintâi lupta pentru ca pu
terea să aparțină cu adevărat popo
rului.

FEMEI DIN TOATE TARILE — 
glăsuește manifestul adoptat la Con
gres — AVEM O MARE RĂSPUN
DERE FAȚA DE COPIII NOȘTRI, 
FAȚA DE POPOARELE NOASTRE, 
FAȚA DE OMENIRE, FAȚA DE 
ISTORIE. $1 DACA NOI, TOATE 
FEMEILE, CARE CONSTITUIM O 
JUMĂTATE DIN OMENIRE. VOM 
ACȚIONA STRÂNS UNITE ÎMPO
TRIVA ATATATORILOR LA RĂZ
BOI, RĂZBOIUL NU VA PUTEA FI 
DESLANTUIT.MARIA SARBLI

Gromiko în postul de prun 
adjunct al mmistru'ui Afa
cerilor Externe al LI R. S. S.

pentru retragerea armatelor 
americane din Coreea.

Partizanii au distrus mai 
multe detașamente de polițiști 
captu ând numeroase arme și 
muniții de proveniență ame
ricană 

a ridicat imunitatea parlamen
tară a deputatului comunist 
Humberto Abarca,

x
Atena a fost lipsită Dumi

nică de ziare deoarece mun
citorii din tipografiile ziarelor 
au declarai grevă cerând spo
rirea salariilor cu 20 la sută.

Se știe ca guvernul grec a 
anunțai recent că nu va aproba 
mcio sporire a salariilor.

x
Sâmbătă s'a încheiat la 

Milano conferința conducăto
rilor Camerelor de Muncă și 
ai Sindicatelor Industriale d n 
Italia de Noid și Toscana, 
convocată de Confederația 
Generală a Muncii din Italia,

Conferința a adoptat o re
zoluție în care arată că își 
însușește în întregime linia de 
luptă sindicală preconizată de 
ultima sesisiune a Comitetului 
Executiv al C. C. M -lui.

Conferința s'a declarat de 
acord cu poz ția Confederației 
Generale a Muncii din Italia. 
Se urmărește schimbarea ac
tualei politici economice cu o 
politică ce corespunde intere
selor reale ale masselor mun
citoare.

X
Un tribunal german a achitat 

Sâmbătă pe lostul gauleiter 
al orașului Duesseldorf, Fred- 
rich Karl Florian și pe alți 
doi foști funcționari superiori 
în poliție.

X
Biroul de statistică al Sta

telor Unite a comunicat că în 
ultimele două luni numărul 
șomerilor din Statele Llnite a 
crescut cu peste 1 milion 250 
de mii.

Din toate regiunile țării se 
anunță concedieri masive de 
muncitori în urma faptului că 
numeroase întreprinderi indus
triale își reduc considerabil 
producția.
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