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A
z 1969-es márciusi 
szám első cikkéből 
megtudjuk, hogy 
nagy nemzeti ünnep 
volt március 2-a, a 
nagy nemzetgyűlés 

és tanácsválasztások napja. „Nők és 
férfi ak, öregek és fi atalok, románok, 
magyarok, németek és más nemze-
tiségűek járultak az urnák elé, hogy 
hitet tegyenek a párt és a kormány 
bel- és külpolitikája mellett...”

Nők a tudományos kutatásban 
címmel azt járják körül, hogy lépést 
tartanak-e a nők a kutatómunkában 
a tudomány fejlődésével, illetve van-
nak-e olyan jellegzetes női tulajdon-
ságok, amelyek egyik, vagy másik 
tudományág művelésére különösen 
alkalmassá teszi őket. A nők egyen-
jogúságának egyik kézzelfogható 
példájaként azt hozzák fel, hogy 
„hazánk tudományos kutatóintéze-
teiben 3000 nő dolgozik, a főiskolai 
oktatásban a tanügyi káderek 41 
százaléka nő, s ha a kutatólabora-
tóriumok személyzetét, a tudomány 
haladásának közkatonáit vesszük fi -
gyelembe, 34 százalékban itt is nők 
szorgoskodnak.”

A „férfi atlan munka” kérdése

Különböző megyei nőkonferenciák-
ról is olvashatunk beszámolót. „A 
Bihar megyei konferencián szóba 
került a »férfi atlan munka« is, az ott-
honi dolgokat alacsony színvonalról 
olyan magaslatra kellene már emel-
ni, hogy a család férfi tagja se érezze 
ezt így.” Megtudjuk, a székelyudvar-
helyi készruhagyár munkaverseny-
ben álló 170 női alkalmazottja 140-
150 százalékban teljesítette túl tervét 
az utóbbi hónapokban. 

1949 és 1990 között jelent 
meg a Románia Szocialis-
ta Köztársaság Országos 
Nőtanácsának magyar 
nyelvű havi képes lapja, a 
Dolgozó Nő. Három már-
ciusi számot lapoztunk 
végig: harminc, negyven 
és ötven évvel ezelőttről.

A Dolgozó Nő újságírói a Lengyel csa-
ládhoz is ellátogattak, akik munkás-
negyedben, kétszobás, összkomfortos 
lakásban élnek, itt nőtt fel a három 
lány. A munka mellett a művelődésre, 
tanulásra, háztartásra és kézimun-
kázásra is jut idejük. Vera húsz éves, 
Anikó tizenkilenc (vőlegénye van), 
mindketten a Someșul kötöttárugyár-
ban dolgoznak, esti líceumban tanul-
nak, egyformán szorgalmasak a mun-
kában, segítőkészek otthon. Juditka 
nyolcadikos. Mindent megbeszélnek 
az édesanyjukkal, egyenlő módon pó-
tolnak a háztartásba.

Fáradtan ülnek a gép mellé

Az olvasó írja rovatba ezúttal a mar-
gittai készruhagyár egyik dolgozója 
írt levelet. Rámutat, az üzem veze-
tősége nagy gondot fordít a munka-
körülmények javítására, mégis elég 
nagy a betegszabadságos órák szá-
ma. Leginkább a többgyerekes anyák 

hiányoznak. „A délelőtti váltásnak 
mindig nagyobb a teljesítő képessé-
ge, mint a délutáninak. Felénk az asz-
szonyok maguk vezetik a háztartást, 
s ebben a férfi ak keveset segítenek.” 
Ugyancsak ezzel kapcsolatosan kül-
dött levelet Magyari Mária, a gyer-
gyószentmiklósi fafeldolgozó üzem 
munkatársnője is. A faiparban dol-
gozó nők munkakörülményei nehe-
zebbek – írja. „A háztartási gondok, 
a gyermekek nevelése igénybe veszi 
minden gyáron kívüli idejüket. Nin-
csen üzemi bölcsőde, és nem min-
dig tudják megfelelő személyre bízni 
gyermeküket. Ha a férj nem segít, 
nehéz az asszony dolga. Talán több 
megértést tanúsíthatnának a férfi ak, 
hogy feleségüknek legyen ideje pi-
henni, művelődni. Bizony, olyan ese-
tek is előfordulnak, hogy a férj ráun 
a mindig fáradt, ápolatlan feleségére, 
és máshol keresi a szórakozást.”

Jogtanácsos válaszol T. Emma csík-
szeredai olvasó kérdésére, miszerint 

ha ikreket szült, jogosult-e hosszabb 
szülési szabadságra? „Függetlenül at-
tól, hogy az anya egy vagy több gyer-
meket szült, érvényes a szülés előtti 
52 napos és szülés utáni 60 napos 
szabadság. A legújabb rendelkezé-
sek értelmében, a szoptató anyáknak 
gyermekük 9 hónapos koráig van jo-
guk a csökkentett munkaidőre.”

Többen is panaszkodtak, hogy a fő-
zőkályha visszacsapódó ajtaja gyak-
ran megsérti a kezüket. „A szatmári 
Május 1. kombinát ígéretet tett, hogy 
gyengébb rugót fognak rátenni. Ez 
sajnos csak ígéret maradt, mert a for-
galomba került Gutin 2 típusú kályha 
rugós szerkezetén semmit nem vál-
toztattak” – írják. 

A kismama járjon gyalog

Az orvos a családban rovatban fel-
hívják a fi gyelmet, hogy a szoptatós 
anyát meg kell kímélni a cipeléstől, 
az autóbuszon való gyúródástól, 
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HAVILAP 
AZ ELVTÁRSNŐKNEK

# Dolgozó Nő

Magyar nyelven megjelenő 
havilap a kommunizmusban. 
Na, kinek járt a Dolgozó Nő?
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