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MAGYAR ASSZONYOK, LÁNYOK! 

Március S, a Nemzetközi Nőnap alkal
mából fogadják a Magyar Szocialista 
Munkáspár t Központi Bizottsága szere
tet te l! üdvözletét. 

Az idén nehéz és küzdelmes napok 
u tán köszönt be- hozzánk ez az ünnep. 
De m a már nyilvánvaló, hogy az ország 
kiheveri az ellenforradalom dúlásai ; 
megszilárdul a belső béke, a munka, a 
szocializmus ügye hazánkban. Hála a 
barát i országok, mindenekelőtt a Szov
jetunió segítségének, munkásaink, dol
gozó népünk erőfeszítéseinek, megóv
t u k a családokat a súlyos nélkülözéseik
től, népünket a közvetlen háborús ve
szélytől. 

Megpróbál tatásukban a magyar 
nők is ott érezték maguk mellett a 
világ haladó asszonyait. Nincs olyan 
földrész, ahonnan ne küldték volna 
el vigasztaló szavukat, segélyeiket 

a demokrat ikus nőszervezetek. 

Ezek az asszonyok számítanak a magyar 
nőkre, számítanak arra, hogy nem en
gedik országukat az imperialisták já ték
szerévé, a háború tűzfészkévé válni. 

A Nemzetközi Nőnap alkalmat nyújt 
annak kifejezésére, hogy a Magyar 
Szocialista Munkáspár t Központi Bi
zottsága nagy bizalommal fordul a ma
gyar nők felé. Tudjuk, hogy ha a múl t 
vezetés hibái n e m egyszer nyomasztó 
érzéseket, keserűséget ébresztették ben
nük, ha az ellenforradalom hazug hír
verése és terrorja meg is zavarta gondo
lataikat és megfélemlítette őket. 

a magyar asszonyok és leányok nem 
fordítottak há ta t a szocializmus
nak. Magukénak érzik a nép ügyét 
és jövőjét szolgáló rendszerüket. 

Hiszen az elmúlt 12 év alatt is nemcsak 
anyagi javakban részesültek, hanem a 
jogokból, a kul túrából és a megbecsülés
ből is ju tot t nekik. 

Tudjuk azt is. hogy az élet nagy kér
déseiben a magyar nők egyetértenek 
pártunklki.1. Békét, nyugodt életet akar
nak családjuknak, biztos jövőt gyerme
keiknek. 

A béke megóvását pár tunk és kor
mányunk legfőbb feladatának te* 

kinti. 

A Szovjetunió önzetlen segítségére, az 
egész, szocialista táborra támaszkodva 
építi és erősíti nemzetközi kapcsolatait, 
hogy a nemzetközi politika vitás kérdé
seit a tárgyalóasztalnál és ne harctere
ken oldják meg. 

Rendet és nyugalmat teremtünk az 
országban, hogy ellenséges provokáto
rok n e verjenek őket a párt és a nép 
közé, hogy felelőtlen izgatók ne zavar
j ák meg az otthonok nyugalmát. 

Gazdaságpolitikánk célja a biztonsá
gos megélhetés megteremtése. Ahogy a 
dolgozók munkája nyomán emelkedik a 
termelés, úgy javul az egész ország gaz. 
dasági helyzete és válik mind jobbá a 
nők, a családok élete is. 

Céljaink megvalósításához az kell, 
hogy egy akara ton legyünk és együtt is 
cselekedjünk. Bízunk a magyar dolgozó 
nőkben, hogy szembeszállnak 

az ellenforradalom nyílt, vagy ál
cázott szószólóival, helytállnak a 
munkában, segítik a termelés nö
vekedését, szót emelnek a hibák el
len és síkraszállnak a dolgozók 
ha ta lmának és jogainak megvédé

séért 

azokkal szemben, akik a régi kapi ta
lista-földesúri szoigaságot szeretnék 
visszaállítani (hazánkban. 

Számítunk a magyar nőkre, hogy 
nyugodt, boldog életet tetremtenek ot t
honaikban, sok tapintat ta l és megértés
sel foglalkoznak gyermekeikkel, 

emberiességet, kötelességérzetet, a 
szocialista haza iránti forró szerete

tet p lántálnak szívükbe. 
Számítunk a magyar nőkre, hogy a 
béke, a népek közötti barátság szelle
mében nevelik fiaikat és lányaikat . A 
megújhodó nőmozgalom legyen szószó
lója a szocializmus építése nagy ügyé
nek. 

Szívből jövő üdvözletünket és jókí
vánságainkat azzal zárjuk, hogy a párt 
és a kormány támogatására a Magyar 
Nők Országos Tanácsa mindenkor szá
míthat . 
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