
TERVMUNKA 
A NŐSZERVEZETBEN 

Az ötéves terv áttanulmányozása 
minden asszony kötelessége, mert 
azt minden asszonynak ismernie kell. 
A terv életbevágó kérdésékkel fog
lalkozik éppen ezért mi nők sem le
hetünk közönbösek, nem zárkózna- -
tunk el megismerése elő'. 

Ma statisztikák- bizonyítják, hogy 
az 1939-ben termelt javak csak lát
szólag mutatkoztak elegendőnek, sőt 
soknak, valójában azonban a széles 
néprétegek a legszükségesebb élel
met, ruházatot, szerszámot stb. nél
külözték. Csak egy példát említek: 
Hercegovinában faekével szántottak 
és a rég r körülmények között talán 
száz év is elteH volna, mig oda vas
eke kerül. Maga. az iparosítás lassú 
ftemben haladt előre. Gyárakat rit
kán építettek és ha építettek az 
olyan volt. mint a kralyevói <moz-
donygyár, ahol új mozdonyokat nem 
áUítottak elő. д szakmunkások szá
ma csekély volt, munkabérük ala
csony, a faluról beözön'ő szakkép
zetlen munkások megjelenése ezt az 
alacsony munkabért még jobban le
szorították. Emellett az á'landó mun
kanélküliség veszélye, mint egy 
vészárny kísért minden családot. 

Minden asszonynak meg kell érte
ni, hogy amennyivel nagyobb lesz a 
mi termelőerőnk és államvagy ónunk, 
annál jobb és biztosabb az élet a nép 
részére, a család részére. Ezért min
den asszonynak tudatában kell 'ennie 
annak, hcgv minden téglával és ta-
licská földdel. тпеГуе! egy új gyár 
alapjának lerakásához jártul, hozzá
járult a' rta.?y munkához, mt'y nem
csak az országnak, hanem neki és 1 

családjának is biztonságot jelent. 
Az ötéves terv fontosságát, és 

nagyságát abban látjuk, hogy Nép
köztársaságunk ezzel a tervvel lép a 
szociális társadaom kiépítésének út
jára. Ez a történelmi jelentősége, 
mert ennek megvalósításával # a szé
gyenletes • mult örökre eltűnik és né
peink többé nem térnék le a haladás 
átjáró). 

Néphatóságaink megvalósításával 
vált lehetségessé, hogy két éven be
lül leküzdve a legnagyobb nehézsé
geket is, felállíthattuk magát az öt
éves tervet. 

Jól ismerjük azokat, akik jajgat
nak a nép sorsa fölött, siránkoznak 
aẑ  élet nehézségei miatt, méltatlan
kodnak a sok munka, rohammunka 
stb. végett. Sopánkodnak, mert még 
sohasem dolgoztak és így nem is 
érezhetik azt, amit a rohammunkás 
érez, amikor munkatársai kemény 
kézszorítással köszöntik, mint a mun
ka hősét. De nem érzik és nem is
merik azt az érzést sem, amelyet 
minden becsületes munkás á jól el
végzett munka után érez. ők csak 
sopánkodnak és eltűrnék azt is, ha a 
romok örökre eltakarítaCanul állná
nak, vagy legalábbis addig, amig jó 
összeköttetéseik útján régi módon 
szerződéseket kötnének és így éh
bérért dolgoztatnának. 

Hogy nálunk a munkalendület no,-
azt legjobban az elvégzett munkák
ból látjuk. Ez bizonyítja, hogy né-
piín-k szereti hazáját és őrzi annak 
függetlenségét. A munkából a nők is 
becsülettel kiveszik részüket, ezt a 
napi sajtóból láthatjuk legjobban, 
am'kcr a. munkásnők legjobbjairól ír
nak. Tudjuk, hogy a régi rendszer 
hazug politikája a nők tehetetlensé
géről beszélt és ezt ma a valóság 
teljesen megcáfolja. Ez azért lehet
séges, mert hazánkban igazi népi 
demokrácia uralkodik, ott látjuk a 
nőket a miniszterek, egyetemi taná
rok között is és minden pályán, ame
lyet csak elképzelünk és mindenütt 
becsülettel állják meg helyüket. 

Népfrontunk keretén belül asszo
nyaink milliós tagszámmal, óriási 
pénzösszeggel, az önkéntes munka
napok és szociális segély útján, já
rultak hozzá hazánk újjáépítéséhez. 
A falvakban virágzó szülőotthonok 
és gyermekotthonok létesítésével 
megkönnyítik az anyaságot és bizto
sítják a gyermek védelmét. 

Első ötéves tervünk megvalósítá
sában na^y és felelősségteljes т ш к 
ka áll előttünk. Ezért szemünk előtt 



tartva azt, amit eddig asszonyaink 
legjobbjai elvégeztek, teljes határo
zottsággal kell hozzáfogni a nehéz 
feladatok megoldásához. Az ötéves 
terv nem ábránd, nem elérhetetlen 
valami, hanem tárgyilagosan megfon
tolt és biztosan elérhető eredménye
ket állít elénk. Asszonyaink ne hagy
ják magukat félrevezetni azoktól, 
akik itt-otl felütik fejüket és ocs
mány rágalmakká! akarják beszeny-
nyezni a nép legszebb akaratát, az 
első ötéves tervet, hanem az ötéves 
terv tanulmányozásával, igyekezze
nek meggyőződni az igazságról. 

ki A. F. Zs. eddig is komoly fela
datok elvégzése elé állította asszo
nyainkat. Ezeket asszonyaink mindig 
el is végezték. Most, amikor a min
den téren bevezetett tervszerű gaz
dálkodás még "nagyobb és felelősség
teljesebb munkát kivan .tőlünk, igye
kezzünk azt az eddig végr e hajtott 
munkák folyamán nyert tapasztala
tok segítségével elvégezni. Annál is 
inkább, mert a tervgazdaság az, mely 
minden ember számára nagyobb da
rab kenyeret, jobb ruhát és nyugodt 
életet biztosít. Mindennek elérése ér
dekében erőnket nem kímélve ve
gyünk részt teljes számban és igaz, 
őszinte munkakedvvel, A munkale
hetőségek különbözőek Ha csak pá
rat em itek, ezekből is rögtön kitű
nik, hogy elvégzésük milyen hasznot 
hoz a közösségnek. Pl. a tarackirtás 
a mezőn, tereptakarítás az épülendő 
gyárak telepén, a téglagyárakban a 
vályog és téglaveréshez szükséges 
föd elkészítése, az épijlő falvakhoz 
való anyag behordása és sok más 
munkához kell hozzá fognunk^ hogy 
méltón azok soraiba álljunk, akik 
nem sajnálták eddig sem erejüket a 
nép jólétóért. 

Ha felvetődik a kérdés, hogy mit 
is kapunk mi asszonyok ezért?, te
kintsünk vissza a múltba, amikoi 
olyan társadalmi rend uralkodott, 
melynek gazdasági politikája a tö
kén, a hasznon alapult. Amikor a 
szé es népréteg éhbérért dolgozott és 
dacára az árúbőségnek, vásárolni 
nem tudott. Ma, az asszony, ha kot-

lóstyúkját jól vigyázza, máris bizo
nyos jövedelmet biztosít magának és 
családjának. És ha minden munkában 
férje mellé áll, akkor családja élet
színvonalának emelését biztosan sok
ban elősegíti. Nem lehetetlent várunk 
asszonyainktól, csak mindenkitől azt, 
hogy tudása és képessége szerint 
vegyen részt boldogabb jSvőnk kiépí
tésében. 

A szuboticai A. F. Zs. a novembe
ri munka verseny ben hétezer munka
napot vállalt és ezt könnyen meg is 
valósítja, mert asszonyaink legjobb
jai megértik, hogy ezzel hozzájárul
nak az ötéves terv megvalósításá
hoz, ezzel pedig családjuk és saját 
maguk jobb életének megteremtését 
viszik előre. 

Szpahics Szófia 

MIHAIL ISZAKOVSZKU 
A szmolenszki kerüle t egy kis 

falujában született M i h a i l Iszá-
kovszkij, a költő, akinek dalai t 
ma a szovjet emberek mil l iói 
éneklik. Szülőfaluját vadon er
dők vették körül , a legközelebbi 
vasú t i á l lomástól a falut jó két
száz verszt vá lasz to t ta el. A pa
rasztok élete tele volt nélkülö
zéssel. Mindnyá jan művel ték a 
földet, de kicsiny földecskéák 
nagyon kis darab kenyeret ad
tak. A későbbi költő apja szin
tén földjét művel te , azonkívül a 
pos tás t isztét is betöl töt te : két
szer hetenként elment az állo
m á s r a a levelekért. C s a l á d j a 
épp hogy* tengődött , gyakran 
szenvedett szükséget és nélkülö
zést. Szülőhelyére visszaemlékez
ve, ezt í r t a íszákovszkij : 

Fe lnőt tem ott, hol a p á m s nagy
a p á m 

Sok ú r i po r t á t félve elkerült , 
Ho l minden házban — ezer éve t á n 
Az asztalfőn az éhség s b á n a t ült . 

Ezt az éhséget í s zákovszk i j 
gye rmekkorában alaposan . meg
ismerte. 


