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A nemzetközi nőnap 50. évfordulóján
írta: TÓTH JÁNOSNÉ, országgyűlési képviselő

Im m ár fél évszázada, hogy 
m árcius 8-án New York 

Utcáin 40 ezer asszony tün te
te tt a több kenyérért, az egyen
lő jogokért, a szabad életért. 
Negyvenezer asszony! — a  vi
lág m ásfélm illiárdnyi lakossá
gához viszonyítva csak egy 
csepp volt a tengerben. De a 
h ír szélvészként já rta  be az or
szágokat és kivívta az egész 
világ haladó emberiségének 
csodálatát és tiszteletét. M ár
cius 8. azóta is emlékeztető dá
tum : em lékezteti a világ né
peit a tem érdek, soha nem 
számolt áldozatra, am elyet az 
asszonyok otthonukért, gyer
m ekeikért, jogaikért és hazáju
k ért hoznak, arra  a  kitartásra, 
harcosságra, mely oly sokszor 
kovácsolja acéllá a  gyenge női 
k a ro k a t

A cseppből azóta tenger lett. 
Egyre világosabbá vált, hogy a 
nők részvétele és jogaik k iví
vása nélkül lehetetlen eredm é
nyesen harcolni a békéért, a 
dem okráciáért, a  szocializmu
sért. A háborúba hurcolt és el
esett férfiak, férjek, apák he
lye tt a nőknek kellett vállal
kozniuk a család fenntartásá
ra, a  kenyérkeresetre. Am int 
egyre súlyosbodott a nők hely
zete, úgy nő tt harci elszántsá
guk. M ár nemcsak tehetetlen 
szemlélői, hanem  részvevői let
tek az osztályharcnak. A bel
ga, az olasz, a francia, az oszt
rák *»s am érik ni m unkásnők 
százezre; sztrájkoltak  a  fér
fiakkal egy sorban. A nőmoz
galom hős vezetőjével, Klara 
Zetkinnel az élen lerak ták  a 
szocialista nők szervezkedésé
nek  alapjait és szoros kapcso
latot alakíto ttak  ki a nem zet
közi munkásmozgalommal.

A z 1910-ben Koppenhágában 
m egtartott Szocialista 

Nők II. Nemzetközi Konferen
ciája, az ezt követő gyűlések 
és szervezkedések az egész v i
lágon m egm utatták a nők ere
jét. Soraik rendezettebbé, kö
veteléseik bátrabbakká váltak.

Az 1917-es Nagy Októberi 
Szocialista Forradalom  az 
egész em beriség történetében 
fordulatot hozott. Ez döntő ha
tással volt a nőmozgalom fej
lődésére is. A fiatal szovjet ál
lam bebizonyította, hogy a 
női egyenjogúság feltételeit a 
szocialista forradalom  terem ti 
meg. A férfiakkal együtt ví
vott harcuk győzelemre veze
tett. s  m a m ár a  kommuniz
m ust építik.

A világ haladó gondolkodá
sú asszonyai előtt nyilvánvaló
vá vált, hogy a  női egyenjogú
ságot és annak érvényesítését 
csak a társadalom  forradalm i 
átalakulása ú tján  lehet kivív
ni. Hazánkban is a felszabadu

lással valósultak m eg olyan kö
vetelések, am elyekért a m un
kásmozgalom évtizedekig h a r
colt. A nő teljes egyenjogúsá
got nyert a családban, az á l
lam ban és a társadalom ban. A 
gazdasági és kulturális intéz
kedések, az egész társadalom  
által végzett építőm unka, po
litikai és kulturális előrehala
dásunk m ind hozzájárultak a 
nő gazdasági felemelkedéséhez, 
művelődéséhez. Egyben tere t 
nyitottak képességeik kifejté
séhez a társadalom építő m un
kában. Az elm últ tizenöt év 
a la tt a  nők o tt voltak m inde
nütt, ahol dolgozni, segíteni 
vagy nevelni kellett.

M a a  kereső foglalkozást 
folytató nők száma megközelí
ti hazánkban a másfélmilliót. 
Ez az összes dolgozók 32 száza
léka. Több iparágban, elsősor
ban a könnyűiparban, arányuk 
eléri a 60—70 százalékot. A 
diplom ás nők száma m egha
ladja a 32 ezer főt.

Csak a mi rendszerünk biz
tosíthatja a nők teljes ér

tékű szociális ellátását és 
egészségvédelmét. Rendelet 
könnyíti meg például a terhes
ség alatti munkát. Kedvezmé
nyeket kapnak a szülési és az 
ezt követő időre. K iépült az 
óvodák, bölcsődék, napközi o tt
honok széles hálózata. Ezek 
fenntartására és fejlesztésére 
az állam  hatalm as összegeket 
áldoz: 058-ban példáu l' lt)4S 
m illió forintot. Az anya-, cse
csemő- és gyermekvédelmi 
költségekre 504 millió forintot 
fordítottunk. G ondoljunk csak 
arra, hogy a gyerm ekbénulás 
elleni Sabin-cseppek hány 
gyerm eket m entettek  meg az 
alattom os betegségtől. Míg a 
felszabadulás előtt még a h i
vatását lelkiismeretesen ellátó 
orvos is csak jó szót adhatott 
szegénysorsú betegeinek, addig 
népi állam unkban m ár nem 
csak a  gyógyítással, hanem  a 
megelőző egészségvédelemmel 
is sikeresen foglalkoznak.

A VII. kongresszus feladat
kén t jelölte meg, hogy gyor
sabban kell előrehaladni az 
em berek szocialista tudatának 
átform álásában. A nőtanácsok 
sokat tehetnek ezen a téren. 
Nagy feladatok hárulnak a pe
dagógusok és a  szülők együttes 
nevelőm unkájára. Komárom 
megyében biztató eredm énye
ket értünk  el. Míg az 1958— 
59-es oktatási évben összesen 
10 ezer, az 1959—60-as tanév
ben eddig m ár 20 ezer szülő 
hallgatta meg a pedagógiai 
előadásokat.

Az elm últ hónapokban a Ta
tabányán, Dorogon és Ko

m árom ban a háziasszonyok ta 

nácskozásán m ár mozgósították 
a nőket a VII. kongresszus ál
ta l kitűzött feladatok megoldá
sára. A határozatok sora szü
letett meg a nők tanácskozá
sain. A nőtanácsok versenyre 
keltek, melyikük tud ja m éltób
ban megünnepelni az 50. év
fordulót. K ézim unka-kiállítá
sokat szerveztek. A nőtaná
csok aktivistái megkezdték az 
„Asszonyok“ című szovjet fo
lyóirat terjesztését még a leg
kisebb falvakban is. Gazdasz- 
szonyköri összejövetelen a 
nemzetközi nőnap történetét 
tanulmányozták, és a mozga
lom kiemelkedő nőalakjainak 

I élettörténetével ism erkedtek 
. meg. Ugyanakkor a nőtanácsok 
I m unkás-paraszt nőtalálkozókat 
szerveztek és szovjet asszonyo
kat lá ttak  vendégül.

Az iparban és az új term e
lőszövetkezeteknél egyaránt a 
term elésben való helytállásra 
mozgósították a nőket, női szo
cialista term elési brigádokat 
hoztak létre. Követendő példa 
a köm yei Vörös Csillag Ter
melőszövetkezet kertészeti b ri
gádjának felajánlása. Az itt 
dolgozó nők Tatabánya dolgo
zóinak jobb zöldségellátását is 
elősegítik. Tatabánya-Ú jváros
ban az 50. nőnap méltó meg
ünneplésére 50 rózsafát ültet
nek. Sárisápon az asszonyok 
a kultúrotthon környékét fá- 
sítják. A jándékokat is készítet
tek megy énk assVioryal a  k op
penhágai nőtaláikozóra. Ezzel 
is a  világ asszonyaival, leá
nyaival való együttérzésüket 
és békevágyukat fejezték ki,

A VII. pártkongresszus fog
lalkozott a nőmozgalom kérdé
seivel és m egállapította: a nő- 
tanácsok hasznos, jó m unkát 
végeztek. Továbbra is az a  fel
adat, hogy a nőket a  szocia
lizmus építésére, a párt politi
kájának tám ogatására mozgó
sítsák. Hiszen a nők kezében 
óriási hatalom  van, s ha élni 
is tudunk vele, akkor még 
gyorsabb lesz előrehaladásunk.

A népek békeharca n ag y s i
kereket hozott az 1959-es 

esztendőben. A Szovjetunió 
diplomáciai sikerei, katonai és 
technikai fölénye hatására a 
legvadabb háborús uszítok is 
kénytelenek számolni a  két 
rendszer békés együttélésének 
szükségességével. A béke meg
védésének közös ügyéért h ar
colnak a nők is. R ajtunk  m ú
lik, hogy megvédjük.

Ennek szellemében emlékez
tünk  harcos elődeinkre és e 
gondolat jegyében ünnepeltük 
az 50. nemzetközi nőnapot. 
Ünnepeltünk, azzal az elszánt
sággal, hogy m indent m egte
szünk szép hazánk fejlődésé
ért, békénk m egőrzéséért

Szántanak-vetnek Szomódon

Még telet m utat a  kalendárium , de a szomódi Március 15 
Tsz földjein m ár langyos érlelő földbe hull a mag. A tágas 
h a tár m entén pedig 60 holdas táblán m ár földben a tavaszi 
árpa.

— Lehet, hogy Gergely még megrázza szakállát — mond
ják az idősebbek —, dohát az m ár nem komoly dolog. M ár
ciusi hónak nálunk nem lesz m aradása.

A szövetkezetben m inden a tavasz közeledtéről beszél. A 
földeken m egelevenedett az élet, s  a szikkadtabb tájakon, 
ameddig a szem ellát, m indenütt vetőgépekkel és fogasokkal 
dolgoznak a határban. Képünkön vetik a tavaszi árpát.

Lelkes nőnapi ünnepségek megyeszerte
Nem túlzás, ha azt állítjuk, 

hogy nem  volt megyénkben 
egyetlen helység, üzem vagy 
vállalat, ahol ne em lékeztek 
volna meg az 50. nemzetközi 
nőnapról. Az ünnepségek so- 
n'.ii 1400 nőmozgalmi aktivis
tának nyújto ttak  á t  oklevelet 
és ÍJj-n sokan kap tak  külön
bé 5, ju talm akul lelkes (<mun- 
iwu,i.kérr. ' f '  '

A Hazafias Népfront megyei 
elnöksége a  nőtanácsok leg
jobb aktiv istáinak fogadást 
adott 6-án Tatabányán a 
Zsdánov Művelődési Házban. 
Pásztor József, a  Hazafias 
Népfront megyei bizottságá
nak titkára  üdvözölte a meg
jelenteket. A fogadáson adták 
á t az óvónők részére k iírt 
pályázat d íja it is. A fogadás 
részvevői m egjelentek a  Nép
házban a megyei kézim unka
k iállítás m egnyitásán is.

Sok százan vették  részt a 
komárom i ünnepségeken. A 
zsúfolásig megtelt József A ttila 
Művelődési Házban Kroszner 
László, a  megyei tanács elnö
ke szólt a  nőkhöz. Az ünnep
ségen találkoztak a Csepel 
Autógyár és a  csehszlovák 
T átra-autógyár nődolgozói. A 
városi ünnepség egész nem 
zetközi találkozóvá fejlődött, 
m ert azon szovjet vendégek is 
m egjelentek. Ezzel egyidőben 
még a lengyárban és Koppán- 
m onostoron ta rto ttak  jól sike
rü lt ünnepséget.

Tatán Kollok Péter elvtárs, 
a  megyei pártbizottság másod
titkára  ta rto tta  az ünnepi be
szédet a Helyőrségi Tiszti 
K lubban rendezett ünnepsé
gen. E mozgalm as vasárnapon 
igen sok községben, m int 
Dorogon, Tokodon, Dunaalmá- 
son, Naszályon, Kecskéden és 
m ásutt is jól sikerült, lelkes 
ünnepségen köszöntötték az 
50. nemzetközi nőnapot, vala
m int a nőmpzgalom önzetle
nü l dolgozó tagjait.

T atabányán az SZMT által 
rendezett nőtalálkozón m in t
egy 200-an vettek részt a 
megye m inden részéből. Het
venötén kap tak  különféle 
ajándékot.

Oroszlányban 9, Tatabányán

6 szénbányászatban dolgozó 
nő kap ta a nőmozgalomban és 
a szakszervezeti m unkában 
e lért eredm ényeiért a  Szén
bányászat Kiváló Dolgozója 
címet. Az építőiparban egy nő
dolgozónak az Építőipar Ki
váló Dolgozója címet adták.

KISZ-fiatalok 
fásítják a várost

Tata városban úgyszól- ' 
ván már szokássá vált, *

I hogy a legnagyszerűbb fel- 
t adatok elvégzésében min- 
t dig a KISZ-fiatalok vállal- 
1 ják a kezdeményezés szere- \ 

pét. így volt ez a közel-1 
; múlt napokban is, amikor , 

a város belterületének f á - ; 
sítása került szóba.

A nagyszerű gondolatot' 
Lányi Mihály elvtárs, a vá- 

i rosi tanács munkatársa ve- ; 
tette fel, s a fiatalok köré-! 
ben nyomban megfogant a : 
ragyogó elgondolás. A I 
KISZ-fiatalok ugyanis vál-í 
Ialták, hogy elvégzik a vá-A 
ros belterületének fásítását. 
Vasárnap már munkához is \ 
láttak. Ezen a napon a vá- | 
rosi tanács fogata alig \ 
győzte szállítani a csemeté- 

\ két, amelyeket a város lel- | 
kés fiataljai ültettek el azj 
utcákon, a házsorok előtt.

4 A város utcáit kizárólag [
► gömb-akácokkal fásítják -
► be. A fiatalok terve a z ,!
I hogy két év alatt a máso- j 
I dik kerület utcáin több ezer j 
' csemetét telepítenek, s ez- J 
. zel is hozzájárulnak a z ,
1 egyre fejlődő fürdőváros $
I szépítéséhez.

10,7  százalékkal növekedett 
a vágathajtási sebesség Dorogon

A Dorogi Szénbányászati 
Tröszt bányászai április 4-ig 
10 000 tonna szenet term elnek 
terven félül. Január—február
ban 8000 tonnát teljesítettek. 
Februárban a  tervezettnél 10,5 
százalékkal volt m agasabb a 
frontfej tési teljesítm ény. A

vágathajtási sebesség 10,7 szá
zalékkal növekedett. 160 sze
nei ő b rigád közül 55 érte  el 
a kiváló dolgozó szintet. M ár
cius első napjaiban a legjob
ban teljesítő aknák: a  V ill
as akna, Ebszőnybánya, Er
zsébet- és X-es aknák.

700 köbméter vörösmárványt szállítunk 
a városligeti emlékműhöz

Nyolcvan—százötven négy
zetm éter csiszolt m árvány és 
mészkőlap készül naponta a 
Lábatlani Kőfaragó- és Szob
rászipari V állalatnál. Süttői és 
tardosi kőből készült lapot 
szállítanak a budapesti EMKE 
kávéházhoz, a M etropol és Ro
yal szállókhoz, a körúti É jjel- 
Nappal KÖZÉRT-hez és az Er
kel Színház felújításához. Ha
sonló burkolólapok készülnek 
az oroszlányi üzletsorhoz és a 
Bokodi Erőműhöz. Faragott 
kőtömböket szállítanak az Or
szágház és a budai V ár helyre- 
állításához. Hétszáz köbm éter 
tardosi vörösm árványból ép í
tik  a városligeti köztársasági 
em lékm űvet.

A lábatlani te lep  kőfaragó 
m űhelyének dolgozói, új felü-

letfaragó-gépet kaptak, amely- 
lyel gyorsabban végzik a kőfa
ragást. A több mázsás kőtöm
böket két darab  5 tonnás autó
daruval em elik a gépkocsikra.

Földrendezések
engedélyezése

A megyei tanács végrehajtó 
bizottsága tíz községben — 
Neszmély, Bajót, Dág, Du- 
naszentmiklós. Lábatlan, Pi- 
liscsév, Dömös, Bakonysár- 
kány, H ánta és Tardosbánya 
—, valam int Tatabányán az 
egész fö ldterületre gyorsított 
eljárással földrendezést enge
délyezett.

Indulásra készek a téglagyárak
A Komárom megyei Tégla

gyári Egyesülés dolgozói 1960- 
ban egymillióötszázezer tég
lával és 100 000 cseréppel 
többet gyártanak. A téli 
nagyjavításokat ütem szerűen 
befejezik. A Nyergesújfalui 
Téglagyárban február végén

Járult Tohodnlidró, Tűt, 
3íagyorósluinya hfislrlicdtf.sc

Űj típusú Ikarus- autóbuszokat állíto ttak  forgalomba Esz
tergom és Mogyorósbánya közt. Ezzel jelentősen meggyorsítot
ták  Tokod-altóró és T át községek közlekedését is. Hasonló 
autóbuszok já rn ak  Szentendrére, Visegrádra és Bajnán keresz
tü l T arjánba is, Ez idáig h a t darab Ikarus- 630-as autóbusz é r
kezett.

próbaüzem eltetést ta rto ttak  és 
indulásra készen várják  a 
gyártási szezont. Bajon m ár
cius 1-re szintén kijavítot
ták  a gépeket. A Szomódi 
úti gyárban m inden előké
születet m egtettek, hogy si
kerrel kezdődjön az idény. 
A Neszmélyi Téglagyárban 
beépítették a vacuum prést és 
üzemkész állapotba helyezték 
a gépeket.

1960-ban 7,8 százalékkal
növelik az egy főre ju tó  ter
melési értéket. M ájus 1-re el
készítenek egy kihordógépet. 
Ebben az évben 1 százalékkal 
jav ítják  a minőséget, ami 
pénzben közel 300 000 forin
tot je len t az egyesülésnek.


