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Az utóbbi tíz-tizenkét esztendőben talán
egy évnek sem indultunk neki annyi re
ménnyel, mint az 1960-as esztendőnek.
S nyugodtan mondhatjuk, nem is hiú remé
nyek ezek, nem a szokásos emberi opti
mizmus szüleményei. Az 1959-es .esztendő
második felének eredményei jogositják fel
az embereket arra, hogy az 1960-as évben
a jövőbe, a békébe vetett hitük még job
ban elmélyüljön. Szilveszter éjszakáján
Hruscsov elvtárs javasolta, ürítsük poha
runkat az elmúlt évre, amely ragyogóan
megmutatta a nemzetközi feszültség eny
hítésének és a béke megszilárdításának le
hetőségeit. S ezen túl a szovjet kormány
kifejezte azt a meggyőződését, hogy az
1960-as esztendő még jobb lesz az előbbi
nél.
Valóban, a reménység realitása mellett
szólnak azok a tények, melyek a nemzet
közi politikában az új esztendőben isme
retesek. A Reuter angol hírszolgálat az
1960-as év első felének világpolitikai me
netrendje cím alatt ismertette azokat a lá
togatásokat és tárgyalásokat, melyek dön
tőek lehetnek a békés fejlődés útján. Mi
lyen ez a menetrend?
Február: Hruscsov elvtárs Indonéziába
utazik.
Március: Hruscsov elvtárs De Gaulle
meghívására Franciaországba látogat.
Május: A nagyhatalmak kormányfőinek
csúcstalálkozója.
Június: Eisenhower meglátogatja a Szov
jetuniót, hogy viszonozza Hruscsov elvtárs
szeptemberi amerikai látogatását.
Olvasóink előtt jól ismeretes, milyen erő
feszítéseket tett a szovjet kormány éveken
keresztül a közvetlen tárgyalások és láto
gatások politikájának érvényesítéséért Nem
kétséges, hogy a világban sok mindennek
kellett megváltoznia, míg ez az elv győze
delmeskedett. Elsősorban szükség volt ar
ra, hogy a nyugati hatalmak végre revízió
alá vegyék képtelen erőpolitikai koncepció
jukat és felismerjék, hogy a döntő katonai
és gazdasági tényezők széles területén a
szocialista tábor lényeges előnyre tett
szert. Bár a nyugati vezetők nyíltan nem
szívesen vallják az említett tényeket, mégis
bizonyos változásokat lehet megfigyelni a
nyugati politikában. Számos jel szól amel
lett, hogy az Egyesült Államok kormánya
és elsősorban maga Eisenhower elnök sza
badulni akar a múlt évben elhúnyt Dulles
örökségétől, aki elvakultságában minden
lényeges nemzetközi kérdést elsősorban ka
tonai kérdésnek tekintett. Ma viszont állan
dóan több olyan megnyilvánulással talál
kozunk, melyekből kitűnik, hogy az üres
fenyegetések és kardcsörtetések helyett át
kell térni a békés versenyre, mely termé
szeténél fogva gazdasági és kulturális te
rületen fog kibontakozni.
Mindebből persze nem következik, hogy
az amerikai imperializmusnak talán meg
változott az alapja. Erről szó sincs. Inkább
talán arról, hogy kénytelen-kelletlen al
kalmazkodik a megváltozott viszonyokhoz.
S ennek köszönhető, hogy a csúcstalálko
zó mégis megvalósul, a nyugati kormány
fők kénytelenek végül elismerni, hogy tár
gyalni kell, mert csak tárgyalások útján
lehet az ellentéteket ésszerűen és az em
beriség javára megoldani.

S. GY.
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ANEŽKA HODINOVÁSPURNÁ ELVTÁRSNÓ
mögött munkával és harccal teli élet áll.
Tizenheten voltak testvérek. Ma már el
sem tudjuk képzelni, mit is jelentett abban
az időben, milyen körülmények között ne
velődött fel egy szegény falusi ember csa
ládja. Anežka már 14 éves korában a lösticei gyárban dolgozott, ahonnan politi
kai önérzetének kiinduló pontja származik.
Figyel, tanul s 23 éves — 1918-ban, — mi
kor belép a szociáldemokrata pártba. 1920ban a baloldali szárnyhoz csatlakozik,
s 1921-ben az akkor megalakult Csehszlo
vákia Kommunista Pártjába lép, melynek
azóta is tagja.
Amikor férje állását veszti, Prágába
kénytelen költözni, ahová azonban már az
olomouci kerületben szerzett politikai ta
pasztalatokkal felvértezve indul. Hodinová
elvtársnő különféle gyárakban dolgozik.
Az egyik a rossz munka- és életfeltételei
ről ismert gyutacsgyár (Kapslovka). Aktív
munkát kezd a dolgozók érdekében. Az
idősebb munkásnők és munkások jól em
lékeznek a XX. század ezen munkáspusz
tító gyárára, hogyan bántak ott az embe
rekkel, mennyi életveszélyes balesetnek és
egészségükre káros körülménynek voltak
ott kitéve. A fiatal Anežka szívós harcba
kezdett. Jó szíve és politikai fejlettsége pá
rosult az igazságos követelmények kihar
colásánál.
Még mint a Žižkovi gyutacsgyár munkás
nője tagja lett a prágai központi képvise
lőtestületnek. 1929-ben megválasztják a
prágai kerület képviselőjévé. 1929 és 1939

között minden erejével és tudásával a
munkanélküliség ellen küzd. A munkásság,
a bányászok, földmunkások és munkanél
küliek valamennyi sztrájkján és tüntetésén
jelen van.
A gazdasági krízis idején és a kezdődő
fasizmus elleni harcban ott találjuk min
denütt, ahol pártfunkcionáriusra szükség
volt. Részt vész a prágai sztrájkokban, olo
mouci munkanélküliek tüntetésén, Cseh
ország északi részén a harcoló bányászok
között, Kelet-Szlovákia és a Garam-vidék
munkásai között találjuk.
Az első köztársaság idejében néhányszor
volt a Szovjetunióban, részt vett a NOSZF
évfordulójának ünnepségein, a Kommunista
Internacionálé tárgyalásain, a vörös segély
küldötte, a bécsi barikádon elhullott osz
trákok gyermekeit a Szovjetunióba kíséri.
Látta a fiatal szovjet ország kibontakozá
sát, a szovjet nép lelkesedését. Hazatérte
után fáradhatatlanul beszélt az első szo
cialista országról. Erőt öntött Csehszlová
kia asszonyaiba. Mint a nők küldötte részt
vett az antifasiszta kongresszusokon. Sza
vakkal és tettekkel harcolt és szervezett.
Segített a spanyol harcosoknak, a Balká
non uralkodó terror áldozatai hozzátarto
zóinak, a német menekülteknek.
Hogy ez a munka nem volt könnyű, hogy
sok odaadást és áldozatkész munkát köve
telt, ezt tudjuk.
Amikor a CSKP működését betiltották,
egy időre illegalitásba megy. Majd férjé
vel titokban átlépi a lengyel határt, ahon
nan Angliába repül. Abból az időből is
mert rádióbeszédei a csehszlovákiai aszszonyokat buzdították a megszállók elleni
harcra.
Felszabadulásunk után életének legöröm
telibb szakasza következik. Mint nemzet
gyűlési képviselő, mint a Csehszlovák Köz
társaság első női elnökhelyettese és mint a
Csehszlovákiai Nők Bizottságának elnöke
intenzív politikai munkát végez. Újra az aszszonyok között találjuk, mint a béke lelkes
harcosát. Részt vesz a Béke Világ-tanács
és az NDNSZ kongresszusain.
Mindamellett, hogy a legfontosabb és
legnagyobb problémák megoldásában részt
vesz, magas kitüntetések viselője, megma
radt egyszerű, jószívű asszonynak, mint
amilyen volt.
Ilyen funkcionáriusokat nevel nekünk a
párt!
MACHÁČKOVÄ-DOSTALOVA

Amikor megtudtuk, hogy 1960. január 1-én Dél-Kamerunban a főbiz
tos palotájára kitűzték végre a zöld-piros-sárga zászlót — ami azt
jelenti, hogy a kameruni nép elnyerte függetlenségét — első gondola
tunk kameruni barátnőnkhöz, Martha Moumihez, a ,,Kameruni nő"
c. lap főszerkesztőjéhez szállt, akivel a NDNSZ prágai tanácsülésén
találkoztunk és Martha Quandiehez, akit az NDNSZ IV. kongresszusá
ról, Bécsből ismerünk. Mindazok örömében osztoztunk, akikről ez a
két bátor asszony beszámolt.
Az Egyenlítő és Nyugat-Afrika között terül el az ötmillió lakosú
Kamerun. A múlt század végéig Kamerun önálló állam volt, 1884-től
német protektorátus, majd 1916-ban az angolok és franciák osztották
fel maguk között.
Nyomor, tudatlanság — a gyermekek 15 százaléka járhatott csak
iskolába — lett 1884-től a nép osztályrésze. A kameruniak harca füg
getlenségükért és hazájuk egyesítéséért szervezetten csak 1948 óta
folyt. A nemzeti felszabadító mozgalomban a nők is hősiesen szem
beszálltak az elnyomókkal, akik 1952 óta a Kameruni Nők Demokrati
kus Szövetségének vezetésével jogaikért, az ifjúság védelméért, a
nemzeti függetlenség kivívásáért és hazájuk egyesítéséért nyíltan
kiálltak. Erre 1955-ben a francia kormány betiltotta a nők szervezetét.
Tiltakozásukra a francia kormány börtönbe vetette a mozgalom veze
tőit, s halálos Ítéletektől sem rettent vissza. A letartóztatottak közül
többeket ismeretlen helyre deportáltak. 1957-ben a francia kormány
választásokat hirdetett, hogy „törvényes" alapon bábkormányt hozza
nak létre. Az illegalitásba szorult nőszervezet felszólította a népet,
tartózkodjék a szavazástól. Az eredmény az volt, hogy Dél-Kamerun
lakosságának 65 százaléka, Eszak-Kamerunnak pedig 95 százaléka
nem vett részt a választáson. Kegyetlenség, fokozott terror követke
zett. Betiltották az újságokat és 17 óra után tilos volt a házat, a la
kást elhagyni. Mindez megacélozta a népet, amely erős partizánmoz
galommal válaszolt. A nőszervezet tagjai, akik emigrációba kény
szerültek, megismertették a világgal a kameruni nép hősi ellenállási
mozgalmát és a kegyetlen gyarmatosító politikát.
Azt kívánjuk, hogy Kamerun népe végre elnyerje az igazi szabadsá
got, s a Fekete-Afrika e gazdag országa háborítatlanul fejleszthesse
iparát, mezőgazdaságát és kultúráját.
L. Z.

Foto: Schreiber

gíamezun
c/Yéfii Qlniá

uszonhat országból jöttünk össze Kungalvbe, Svédország egyik legrégibb váro
sába, mely 1959 nyarán ünnepelte fenn
állásának ezredik évfordulóját. Oly távoli
országokból is, mint Vietnám, Kína, Japán,
Indonézia, Mongólia, Guinea és az Ame
rikai Egyesült Államok. Vendégeink közül
többen viharokat, erős fagyokat, termé
szeti katasztrófákat leküzdve jutottak csak
el Kungölvbe s valamennyien félbeszakí
tották karácsonyi előkészületeiket.
Az ülésezés nem megegyezés alapján
valósult meg. Maga az ügy hozott össze
bennünket. Igaz, hogy az NDNSZ prágai
tanácsülésén pattant ki a szikra, amely
csak azért válhatott lánggá, mert vala
mennyiünk szívében oly könnyen éghető
anyagra talált. Óhajunk:
„örökre és mindenütt lehetetlenné ten
ni a háborút!"
Sok példát találni a történelem utolsó
száz évében, melyek bizonyítják, hogy a
nők mennyire kiálltak a háború megaka
dályozásáért. Ezekből csak kettőt szeret
nék megemlíteni.
Az egyik Bertha von Suttner, aki a múlt
század második felében könyvével aktívan
kiállt
ezen
eszméért.
„Rögeszmém,
hogy a háborút ki kell küszöbölni! Csak
egy cél vezérelje a nőket - a béke. Béke,
s örökre le a fegyverekkel!" - írja köny
vében.
A másik példa, amit emlékezetükbe
szeretnék idézni, bátor asszonyok csoport
ja, akik 1915-ben Hágában összejöttek.
Vezetőjük az amerikai Jane Adams volt.
Olyan jjjszonyok is voltak közöttük, akik
nek hazája háborút viselt. A békéért és
szabadságért jelszó jegyében megalakítot
ták a Nemzetközi Női Ligát. Célkitűzésük
a „teljes és általános leszerelés" volt. Ma
világos előttünk, hogy a liga megalakítói
messze túlszárnyalták azt a kort, amely
ben éltek.

A második világháború után az NDNSZ
alapító tagjai ünnepélyesen megfogadták,
hogy fáradhatatlanul harcolni fognak a
megingathatatlan tartós békéért.
Ma az egész emberiség előtt világos,
hogy választani kell a megsemmisülés, vagy
a leszerelés között. Még nincs száz éve,
hogy Bismarck német kancellár kijelen
tette: „A leszerelés egy rossz álom."
Jelenleg egy kormány sem tudná Hrus
csov elvtárs ajánlatát —az általános és tel
jes leszerelést — más ellenajánlattal he
lyettesíteni. Mindnyájan tudjuk, hogy e
megváltozott beállítás okát nem abban kell
keresni, hogy most jobb az ember jelle
me, mint az előző évszázadokban, vagy
ma csekélyebbek a békés egymás mellett
élés problémái, mint azelőtt voltak. A fő
ok az emberiség létezését veszélyeztető
modern fegyverek.

hogy a háború örökre és mindenhol lehe
tetlenné váljék . . . Végképpen csak a há
ború abszolút megakadályozása fogja meg
menteni az emberiség életét és a civilizá
ciót".
Tudjuk, hogy a tudósok ezrei és az egy
szerű férfiak és nők milliói hitvallói e gon
dolkodásmód új formájának. Tudjuk azon
ban azt is, hogy a háborús tradíciók fenn
tartását szolgáló intézmények még mindig
érintetlenül maradtak. És Hruscsov elvtárs
szavaival szólva — „addig, míg hatalmas
légi-, földi- és vízihaderők léteznek, addig,
míg fiatal férfiak életük küszöbén első tu
dományként a hadvezetést tanulják és ve
zérkarok lelkesen tervek kidolgozásán te
vékenykednek, melyek a jövő katonai ope
rációkat szolgálnák, addig nincsen bizto
síték a tartós békére".
Ezért a közvélemény nyomása éppen a

Einstein, a világhírű tudós már 1946-ban
világosan látta, amikor kijelentette, hogy
a „gondolkodás új formájára keli átmen
ni, ha az emberiség életben kíván maradni . . . a. jövő gondolkodásmódjának meg
kell akadályoznia a háborút". Halála óta
már ötször adtak találkozót egymásnak az
ún. Pugwash-konferencián a Kelet és a
Nyugat tudósai. Nyomatékosan kijelentet
ték, hogy „minden nemzet célja a háború
kiküszöbölése, el kell érni az emberiség éle
tének biztonságát. A háborút gyökerében
kel! kiirtani . . . Nagy a fontossága annak,

jelen időpontban a legfontosabb. Azt gon
dolom, hogy önök valamennyien velem
egy véleményen vannak, amikor azt mon
dom, hogy a nők világos és egységes vé
leménye a háború ellen és a teljes lesze
relésért a világ valamennyi békeharcosát ha
tározottan felbuzdíthatnó és felbátoríthat
ná. Tudjuk, hogy a közvélemény minde
nekelőtt a tények igaz megvilágosításával
születik, s hogy a modern fegyverek gyer
mekeinket, a civilizációt, sőt az egész embe
riséget veszélyeztetik.
Dr. ANDREA ANDREEN.

A résztvevők egyik csoportja.

A béke eszméjéért
Kerek 70 esztendővel ezelőtt jelent meg
Bertha v. Suttner írónő könyve: „Le a fegy
verekkel!" Ez az osztrák írónő nyíltan és
bátran megírta azt, amit annak idején
millió és millió ember szíve legmélyén bá
tortalanul rejtegetett. Nő volt, hatalom
nélkül. Mély meggyőződése volt s rendít
hetetlenül hitt abban, hogy az emberiség
részére biztosítani lehet a békét. Ezen aszszony gondolkodás- és életmódja, tettei,
írásai teljesen egyedülállóak voltak abban
az időben. Megérdemli, hogy ismerjük ezt
a Nobel-Békedíjas hős asszonyt, aki évti

zedeken át, olyan időben, mikor az ural
kodó politikai és gazdasági hatalmak há
borúra törekedtek, s a népet, az „alatt
valókat" abban a tévhitben tartották, hogy
a háború elkerülhetetien természeti jelen
ség — a béke gondolatát hirdette. 1914ben halt meg, közvetlenül az első világ
háború kitörése előtt. Bertha v. Suttner az
1902-ben alakult Osztrák Nők Egyesületei
Uniója békebizottságának elnöknője volt
s a béke gondolatát az osztrák nőkben ő
élesztgette és fejlesztette.
L. Z.
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sok helyen 15—18%, sőt még több. A szö
vetkezeti tagok a fő okot a rossz építke
zésekben látják. Ez részben igaz is. De ezt
a fogyatékosságot el lehet távolítani. Leg
fontosabb, hogy a fiaztatók szárazok és
melegek legyenek. Elsősorban a padozat
legyen meleg. Ezt fapadló alkalmazásával
és jó almozással lehet elérni. Újabban kü
lönleges gyékényt használnak, mely vil
lannyal fűthető. Az ilyen gyékényt az Agrotechnánál lehet beszerezni. A nedvesség
csökkentése érdekében korlátozni kell a víz
használatát (padlómosás, stb.). A kocá
nak fiaztatón kívüli etetése is hozzájárul
a nedvesség és az egészségtelen párák
csökkentéséhez.
* A helytelen táplálkozás is egyik fő
oka a szopósmalacok elhullásának. Nálunk
meghonosodott az a rossz szokás, hogy a
kocákat főleg darával etetik. Az ilyen
egyoldalú takarmányozás okozza,, hogy a
kocának nincs teje, a malacok rosszul táp
láltak és elhullanak. Nyáron alaptakar
mányul naponta állatonként 8—9 kg szecs
kázott herét, vagy lucernát kell etetni. Eh-
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ge. Sok az öreg koca, melyeknek kevés a
tejük és keveset is ellenek. Mi az eljárás
a nevelésnél és a kocák pótlásánál? Min
den évben április és május hónapokban
ki kell választani az új kocákat, rögtön
az elválasztásnál. Olyan kocák utódait vá
lasszuk ki, melyek a legtöbbet ellenek és
veszteség nélkül nevelik fel malacaikat.
Minden száz kocától 41-45 fiatal kocát
választunk ki, ezeket külön takarmányozzuk és külön helyen tartjuk. Sok zöldet
adunk nekik — szemestakarmány hozzá
adásával — és legelőt vagy legalább ki
futót biztosítunk számukra. Őszig elérik a
110—120 kg-os súlyt és akkor bebúgatjuk
őket.
A tervezett állomány gyors betöltése ér
dekében ajánljuk az átmeneti kocák mód
szerét. Ezeket úgy neveljük, mint a rendes
kocákat. A 70-90 kg-os állatok besorolá
sa helytelen. De nagy hiba az is, ha olyan
állatokat sorolunk be, melyeket eddig hiz
lalásra tartottunk és így nem voltak elő
készítve malacok nevelésére.
• Az elégséges hús biztosítása érdeké-

Mit tegyünk, hogy több legyen a sertéshúst
Köztudomású, hogy az egy lakosra szá
llított húsfogyasztásunk az elmúlt 14 év
glatt 24 kg-ról 54 kg-ra emelkedett. Ezzef köztársaságunk a húsfogyasztásban a
vezető államok közé került. A megnöve
kedett húsfogyasztást leginkább a sertés
állomány növelésével érhetjük el, ugyanis az
elfogyasztott hús 60 %-a sertéshús. A ser
téstenyésztés nálunk sikeresen fejlődik,
mivel a hizlalás szép hasznot hoz és sok
EFSZ-ben 40 %-át teszi ki az állattenyész
tésből származó jövedelemnek.
Az állomány ma kétszerese a háború
előttinek, de minden feltétele megvan ar
ra, hogy még jobb -eredményeket érjünk
el. Még sok a fogyatékosság, melyek fé
kezik a gyorsabb fejlődést és növelik a
kiadásokat.
• A legnagyob hiba a szopósmalacok
elhullása. Az elhullás átlag 9-10%, de
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hez szemestakarmányt, a vemhesség első
szakaszában 1 kg-ot, az előrehaladott
vemhes állatoknak 11/2—2 kg-ot, a szoptatóknak pedig 3—4 kg-ot adunk a mala
cok száma szerint. Télen az alaptakar
mány 5—6 kg takarmányrépa vagy takarmánymurok, 2 kg burgonya és 1 kg őrölt
lucerna vagy here. A szemestakarmány
annyi legyen, mint nyáron. Az ilyen takar
mányozás biztosítja az elegendő tejet és
az állat jó termékenységét, tehát nagy
számú malacot.
Nagyon fontos a szopósmalacok kiegé
szítő etetése. Már az első naptól kezdve
hozzá kell szoktatni őket a takarmányhoz.
Először száraz darával, később takarmány
nyal etetjük a malacokat. Nagyon fontos
a tisztaság betartása o vályúkban és az
egész helyiségben.
* Jelentős hiba a kocák rossz minősé

ben nem kevésbé fontos a hízók takarmá
nyozása. A hizlalás legnagyobb hibája, ha
ésszerűtlenül gazdálkodunk a takarmány
nyal. Ezáltal alacsony súlygyarapodást
érünk el és a hizlalási időszak 10—14 hó
napra húzódik ki. Helyes takarmányozás
sal 55-60 dkg napi súlygyarapodást is el
érhetünk, tehát 100 kg-os súlyt hat hónap
alatt. Ha a hizlalás tovább tart, az feles
leges takarmány- és pénzpocsékolóst je
lent.
Hogyan növeljük a napi súlygyarapo
dást?
/ * Elsősorban be kell tartani a helyes
takarmányozási technikát. Az adagokat
úgy állítjuk össze, hogy azok fedezzék a
szükséges tápanyagok mennyiségét és he
lyes legyen az arány az egyes tápanya
gok, a fehérjék és a szénhidrátok között.
Ebben segítenek a takarmánykeverékek, me-
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A szódói asszonyok felelnek
az első kérdésre

lyeket a járási keverő-áilomások állítanak
elő; Ezek elősegítik a gyors hizlalást. A
keveréket már 1050 EFSZ-ben használják
jó eredménnyel.
Napjainkban nagyon elterjedt a száraz
takarmányozás módszere, melynél jól ki
használható a gépesítés és az automati
zálás. E módszer növeli a súlygyarapodást,
megkönnyíti az etetők munkáját, növeli a
munka termelékenységét és olcsóbbá teszi
a hústermelést. Például Pozsonypüspökin
60 dkg-ra növekedett a súlygyarapodás, a
takarmányfogyasztás viszont 8,14 kg-ról
4,80 kg-ra és az 1 kg súlygyarapodásra
számított költség 11,76 koronáról 6,20 ko
ronára csökkent.
A száraz etetés jól bevált a hegyaljai
körzetekben is, ahol nagyrészt burgonyát
használnak takarmányul. Szükséges azon
ban a burgonya szárításáról gondoskodni
és bevezetni a kombinált takarmányozást.
Vagyis takarmányt etetni száraz állapotban
önetetőkben és naponta egyszer főtt bur
gonyát adni az állatoknak
Az elmondottakból kitűnik, hogy sok tar
talékunk van a sertéstenyésztés és a hús
termelés növelésének terén. Szükséges eze
ket jól kihasználni és az elavult, költséges
tenyésztési módszerek helyett bevezetni az
új, bevált tenyésztési módszereket.

MIROSLAV SÍKÚRA, a Mezőgazdasági
Megbízotti Hivatal dolgozója

í

3. őll&tAui kézdétek
Mit tegyünk, hogy több sertéshúst ad
junk a dolgozóknak?

' i a) Mit tesz szövetkezetük, hogy mielőbb fel

r

töltse tervezett sertésállományukat?
“ sertésnevelés milyen. új
** módját vezették
______ _
A
be és hogyan vált be? ('Ridegnevelés,
(Ridegnevelés, kétkét
szeres búgatás, átmeneti kocák
ľ.„ÍL stb.)
—
b) Mit tervez EFSZ-ük, hogy a leggyorsabban
.-■jA
- és- •legolcsóbban
<• ■
hizlalja a sertéseket?^
Ismerik már és bevezették a fent említett
takarmányozási módszereket? Hogyan vál
nak be? Milyen előnyt jelent szövetkezetük
nek a vegyes takarmányozás? Elegendő
mennyiségben használnak vegyes takar
mányi?
mányt?
\ c) A
\ sertéstenyésztés mostani formája kifize
kifize-
tődik szövetkezetükben? Hogyan lehetne
még gazdaságosabbá tenni?

Községünk a harmadik ötéves tervben új iskolát kap a meglevő mellé, hogy
a diákok válogatós nélkül tanulhassanak úgy a szlovák, mint a magyar iskolá
ban. Kultúrházunk mellé brigádmunkával büfét építünk, ahol vasár- és ünnep
napokon is árusítanak majd cukorkákat, frissítőket, hogy az ifjúság ne kénysze
rüljön a kocsmába. Ugyancsak létesítünk kuglizót, kézilabda pályát és külső
táncparkettet a kultúrház udvarán. Parkosítjuk az óvoda környékét.
EFSZ-ünk az állatállományt 15%-kal, az oszthatatlan alapot 75 %-kal növe
li. Az összbevétel 1 %-át fordítja kulturális alapra.
Asszonyaink hozzászólásaikban melegen üdvözölték a harmadik ötéves tervet.
Semmit sem tartanak lehetetlennek. Kérik, hogy az óvodás gyerekek részére
legalább májustól novemberig legyen közös étkezde. A három hónapig tartó
csúcsmunkák idején a szövetkezet dolgozói részére is főzzenek a közös étkez
dében.
A pferovi felhívásra szövetkezetünk az őszi munkák gyors elvégzésével vála
szolt. Ezenkívül az állattenyésztést 16 %-kal, a növénytermesztést 10 %-kal nö
velik az 1959—60-as gazdasági évben. A nőbizottság kötelezettséget vállalt,
hogy 10 hektáron begyűjti a takarmányt, 1 hektáron megműveli a burgonyát és
5 hektáron összehordja a kévéket. Most fáradozunk a szocialista munkabrigád
megszervezésén. A második ötéves tervet négy év alatt fejeztük be. Hisszük,
hogy a szövetkezeti iskolázáson szerzett tudásunk alapján harmadik ötéves ter
vünket három és fél év alatt teljesítjük.
A helyi pártszervezet meghívta nőbizottságunkat az esti pártoktatásra. A Vö
röskereszt helyi szervezete elsősegélynyújtási tanfolyamot rendezett. Az orvos
negyedévenként tart egészségügyi előadásokat. A Csemadok tudományos és
kulturális előadásokat rendez. Nőbizottságunk szabás-, varrás-, sütés-főzés, téli
kézimunkázó-estéket rendez asszonyaink részére, ahova meghívjuk a fiatalokat
is, akik felolvasnak nekünk a szépirodalomból. Ha egy-egy könyvet elolvastunk,
vitaestet tartunk. A szövetkezeti munkaiskolára 25 nő jelentkezett. Ketten járnak
mezőgazdasági iskolába, egy végzett könyvelői iskolát, egy pedig mázsamesteri
tanfolyamot.
Nőbizottságunk segít a szövetkezetben dolgozó asszonyok ügyes-bajos dolgait
elintézni az iskolákkal, tanítókkal és a gyerekek étkeztetésével kapcsolatban stb.
Vállalják a bevásárlást, hivatalos ügyeik elintézését azoknak, akik munkájuk
miatt nem tudják ezeket elvégezni.
Ifjúságunk — négy ifjú kivételével - a mezőgazdaságban dolgozik. Szövetkeze
tünk igyekszik megadni nekik mindent úgy a szakmai tanulás, mint a szórakozás
terén. A szövetkezet traktorosokat iskoláztat és négyet járat mezőgazdasági
iskolába. Kaptak televizort s még a télen kapnak vetítőgépet. Van 700 kötetes
népkönyvtárunk, mely minden vasárnap kölcsönöz úgy magyar, mint szlovák
könyveket.
Ez a mi 500 lelket számláló kis községünk terve a harmadik ötéves terv során,
amelyet békében, erőben és egészségben akarunk teljesíteni.
A szódói nőbizottsóg nevében LISKA VERONIKA

Több tejet és tojást!
1959 decemberében két aktívát rendezett a Bratislavai Kerületi Nemzeti Bizott
ság mezőgazdasági osztálya. Az egyiket a kerület kb. 150 fejőnőjével Trnaván, a
másikat a somorjai járásban Malinovon kb. 120 női baromfitenyésztővel. Az öszszejövetelt tanulmányút követte, hogy a helyszínen megismerkedhessenek az el
méletnek gyakorlattal való helyes összeegyeztetésével. Láthatták, a legújabb
technika és technológia alapján, hogyan kell biztosítani a munkatermelékeny
ség tartós növekedését a termelés gazdaságosabbá tétele mellett. Hiszen oly
feltételek kialakítására lesz szükség, hogy a fejőnő egy tehéntől 3000 I tejet, a
baromfigondozó pedig egy tojóstyúktól 160—180 db tojást érhessen el. Pl. Trna
ván az átlagos tejhozam már 3160 I. Az aktíva részvevői megtekintették a trnavai AG-ban a géppel való fejés legújabb módszerét.
Úgy a tejtermelés, mint a tojáshozam feladatainak teljesítése megköveteli, hogy
az állattenyésztők minden istállóban, ólban lelkiismeretesen és szakszerűen gon
dozzák az állatokat és megjavítsák a takarmányozás technikáját. PL az aktíva
után a sokolovcei baromfitenyésztő nők vállalták, hogy az előirányzott tojás
termelési tervet több mint 300 %-ra teljesítik. Hviezdoslavovon, Uszoron és Erzsébetmajoron láthatták a jelenlevők a példás baromfinevelés módszereit.
Mindkét aktíva részvevői ajánlották, hogy gyakrabban rendezzenek ilyen ta
nulmányutakkal egybekötött színvonalas előadásokat. Megígérték nekik, hogy
tavasszal pl. Erzsébetmajor kacsafarmjára, ahol 80—100 ezer kacsát befogadó
képességű gyorshizlalda épül, 400 baromfitenyésztőt hívnak meg egy megbe
szélésre. Ez a farm annyira mechanizált, hogy 6000 kacsához egy gondozónő
elegendő.
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Képek a nemzetközi
nőmozgalomból
A felszabadulás óriási változásokat ho
zott falunkban. Az elmúlt rendszer sok
sok cselédje, földhözragadt földművese,
tengődő munkása a maga ura lett. Szö
vetkezetbe tömörültek, s az iparban, az
építészetben végzik mindennapi munkáju
kat. Dolgoznak, s a jutalom qerr, marad
el. Az eddigi háznélküli kisemberek ma
már új, modern házak boldog tulajdono
sai. Több mint hatvan ház épült eddig és
ki tudná megszámlálni a most épülőket.
Az átalakításokat nem is tudom megmon
dani, hisz mindenki szebbé teszi családi
házát. Szól a rádió. Itt-ott televízor an
tennája mered az ég (felé, hirdeti a sza
bad életet. .
Az életszínvonal napról napra emelke
dik. Van körorvosunk, fogászati rendelőnk
(társadalmi munkával épült), áruházunk,
nagy kultúrhózunk mozival és emeletes
nyolctermes iskolánk. A falu között aszfal
tozott út, gyönyörű park a Győztes katona
szobrával, aki hirdeti a dicső szovjet had
sereg legyőzhetetlenségét és a mi szabad
életünket.
Sokat, nagyon sokat lehetne beszélni,
de beszéljenek az elmondottak, mert mind
ezek a felszabadulás óta váltak valósággá.
Olyan 15 esztendő volt ez, amire példát
nagyon sokat találunk hazánkban. Pedig
ennyi év nem nagy idő egy falu életében.
S mégis mennyi a változás, mennyi az épít
kezés, a gazdagodás. Motorkerékpár ma
holnap több lesz, mint bicikli. S autó is
szalad már egynéhány.
S mindez mit hirdet, miről beszél?
Az igazi emberi életet hirdeti az egész
világnak. Azt a szabad életet, amit 1945ben hoztak el a hős szovjet katonák, akik
életüket áldozták értünk, boldog jövőn
kért.
Én már 60 felé járok, de most is dol
gozom. Kíváncsi rá, hogy miért? Mehet-

Mí, a velšícei EFSZ fejőnői teljes
tudatában vagyunk annak, mennyivel
szebb és örömtelibb az életünk, ha
béke van s ezért felszabadulásunk
15. és a nemzetközi nőnap félszáza
dos jubileuma tiszteletére elhatároz
tuk, hogy versenyzőnk a
szocialista munkabrigád
cím elnyeréséért.
Feltételeink;
1. A tervezett 3000 literes tejhoza
mot 3200 literre növeljük, ami
1960-ban 15 800 l-es túlteljesítést
jelent.
2. 9 tehénnél Elit-rekordot és 20 te
hénnél törzskönyvezést akarunk
elérni.
3. Szakképzettségünk növelése cél
jából rendszeresen látogatni fog
juk a szövetkezeti munkaiskolát.
4. Vigyázunk a higiéniai előírások
betartására, hogy kifogástalan,
egészséges tejet szállíthassunk.
5. 1960. január 1-től a
üzemi ta
karékosság keretében az elő
legeinkből havonta 50—200 koro
nát teszünk bankba.
6. Magánéletünk olyan lesz, hogy
viselkedésünkkel példát mutassunk
az egész község asszonyainak.
Ezen versenyünkkel azt akarjuk el
érni, hogy az EFSZ többi dolgozója
kövesse példánkat.
Az EFSZ fejőnői
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A nemzetközi nőnap 50. évfordulójára készülve
gondolunk a nőmozgalom úttörőire.
Felidézzük
azon bátor asszonyokat, akik már évtizedekkel
ezelőtt szembeszálltak az előítéletekkel, sokszor
megaláztatást, sőt üldöztetést vállaltak, de ki
tartóan küzdöttek kettős céljukért: az egyenjogú
ságért és a békéért.
Az utóbbi 50 év alatt sokat változott a nő
társadalmi helyzete. Egyes népek új társadalmi
rendszereket teremtettek,
mások felszabadultak
a gyarmati uralom járma alól. A népek törté
nelmével szorosan összefüggve alakult ki a nő
helyzete, igaz, nagy nehézségek árán.
A mai nő szerepe nehezen választható el már
a népek hősi harcától, a politikai, kulturális és
gazdasági fejlődéstől.

nék nyugdíjba, de nem megyek. Mert mi
vel hálálhatom meg e sok jót? Ezt meg
fizetni, letörleszteni csak munkával lehet.
S én dolgozom, hogy hazánk szebb és
gazdagabb legyen, hogy mindnyájunk éle
te még boldogabbá váljék.
így köszönöm meg felszabadítóinknak
önzetlen segítségüket. Ha minden becsü
letes ember így tesz, akkor megvalósul a
világ dolgozóinak évezredes álma, az örök
béke.
B. J.

1896-ban Finnországban az első sztrájkolok: nők
voltak. A képen a turki fehérneműgyár sztrájk
bizottságát láthatjuk.

Hogyan készülnek asszonyaink felszaba
dulásunk 15. és a nemzetközi nőnap 50.
évfordulója megünneplésére
A nagymagyari asszonyok és leányok a mező
gazdaság segítségére és községük szépítése érde
kében 1892 brigádóra ledolgozását vállalták.
Zsigó M.
XXX

A pezinoki járásban a nők összesen 512 szo
cialista kötelezettségvállalást tettek. 13 380 órát
az iskolák, kultúrházak építésénél, 5378 órát a
meliorációs- és aratási munkálatoknál dolgoznak
le, 52 vállalásuk a kapásnövények hektárhozamá
nak, valamint a tej-, tojás- és húshozam növe
lésére irányul.
H. V.'
xxx
Vállaljuk, hogy a faluszépitési akció keretében
200 órát ledolgozunk.
Őszi L., a kamocsai nőbizottság nevében

1914-ben az Amerikai Egyesült Államok fővárosá
ban felvonuló nők választási jogot követeltek.

Gratulálunk
Beluczi Imrikét, a család 14. tagját Nagymegyeren nagyszabású
névadó-ünnepély keretében
fogadták.
A szülők örömében osztozkodott az
egész község, s a szeretet jeléül a szülők és az
újszülött sok szép és értékes ajándékot kaptak.
Imrike felett a HNB elnöke és felesége vállalta
a védnökséget.
*

x

x

A képen a Farkasd községben működő polgári
ügyek aktívájának tagjai láthatók. Kezdeménye
zésük megérdemli, hegy valamennyien tudjunk ró
la. Az ünnepélyes beiktatások, a szívélyes gratu
lációk után kivonulnak a község parkjába, ahol
a pionírok rózsabokrot ültetnek el minden új
szülött tiszteletére.

1918-ban a Vörös Gárda női csoportja.
1952-ben a szudáni
getlenségéért.

nők

tüntetnek

hazájuk

füg

i

Lukács Emília, Lukács Imre, Szalay Aranka, Dérmán István és Halágyik József a brigád vezetője
megbeszélik a legfontosabb politikai eseményeket.

— Ha nem fél a sártól ... — pislognak
felém az emberek és elharapják a szót.
- Nézze meg szocialista munkabrigádun
kat.
Ezt tanácsolták a dióspatonyi szövetke
zet irodájában, ahol annyi volt az em
ber, hogy alig lehetett megmozdulni. Úgy
festett a két tágas irodahelyiség, mint
valami jól fűtött vidéki váróterem. Minden
zugában emberek ücsörögtek, álldogál
tak, tanakodtak.
— Az új gazdasági év feladatairól ta
nakodunk — világosított fel Kalmár elvtárs,
a szövetkezet elnöke, aki hol ebbe.i, hol
abban a csoportban tűnik fel és vált né
hány szót az emberekkel.
Csakhamar akadt vezetőm is, és neki
vágunk a gazdasági udvar útvesztőjének.
Bizony ez a tél is pirulhat, nem hozott
eddig mást csak sarat meg esőt. A nagy
gazdasági udvaron traktorok, lovasfogatok
vesződnek, küszködnek a feneketlennek
tetsző latyakkal. Takarmányt visznek, trá
gyát hordanak a himbálódzó járműveken.
— Nem tudom, találunk-e valakit. Csak
háromra járnak... — jegyzi meg kísé
rőm, hogy lehűtse kíváncsiságomat, ami
kor befordulunk az egymás mellé sora
kozó istállók közé.
Ugyan mit is keresnének délután fél
kettőkor az istállóban az állatgondozók?
- töprengek én is magamban, amikor be
lépünk a 4-es számú istálló tágas, vilá
gos csarnokába. Bizony először egy árva
lelket sem látunk, de beszélgetésünkre
mégis csak előbújik valaki.
Szalay Aranka, a brigád legfiatalabb
lánytagja, barna szép szemével, komoly
tekintetével méreget és szégyenlősen le
simítja ruháját.
— Mit csinál itt, ilyen korán? — kérde
zem, hogy eloszlassam zavarát.----— A többieket várom.
Hirtelen azt sem tudom, hogy mit kér
dezzek. Egyáltalán nem voltam rá elké
szülve, hogy ilyen lesz első találkozásom
a szocialista munkabrigád tagjaival. Azt
hittem, hogy magabiztos, energikus, ha
tározott emberekkel fogok találkozni, akik
nek a kisujjukban van az állattenyésztés
tudományának minden csínja - bínja. És
most itt áll előttem ez a lány, töréke
nyen, fiatalon és alig lehet álmélkodó
szemébe úgy betekinteni, hogy az ember

zavarba ne jöjjön. Kutatom ruhába búj
tatott alakját, felmérem fizikai erejét és
nem találom rajta sehol azt a jegyet, kü
lönös jelet, amiben elütne a többi em
bertől, a többi lánytól. Szép lány — álla
pítom meg magamban, ez még jobban
zavarba hoz.
De néki, úgy látom, a legfőbb gondja
most az, hová tüntesse el a villát a ke
zéből minél előbb, minél ügyesebben,
hogy észre ne vegyem. Mert az ő mun
kája, a fejés, a borjúgondozás, de a vil
la a fiúk kezébe való. Ök hordják a ta
karmányt, ők etetnek, hányják a trágyát.
Úgy látom, Aranka illetéktelenül átlépte
hatáskörét, munkakörét és olyasmihez fo
gott, ami a fiúk dolga. Ezért kell most
a villát úgy eltüntetni, hogy észre ne ve
gyem.
Hogy miért vár, miért van itt ilyen ko
rán az istállóban? Úgy látszik ezekre a
kérdésekre i aligha kapok kielégítő választ.
Bele kell nyugodnom a ténybe, meg kell
elégednem annyival, amit szűkszavúan
mondott, hogy szereti a munkáját és a
kis bocikat. Igen, a kis bocikat. Még az
irodában hallottam, hogy mielőtt a fiata
lok átvették volna, ez az istálló volt a
legrosszabb, itt volt legnagyobb a borjúelhullós, és itt volt a legkevesebb a
tej. Azóta: itt a legmagasabb a tejhozam
és nincs borjúelhullás. Egy év alatt érték
el mindezt. Három lány, három fiú a 93
jószág között. És most, hogy azért az új
címért versenyeznek, a szocialista munka
brigád címéért, új vezetőt kaptak. Halágyik Józsi bácsi jókedélyű, pirospozsgás,
erős ember, ügyes vezető és ért a fiata
lok nyelvén.
Egymás után futnak be a brigád tag
jai. Lengyel Imre szőke, pelyhes állú le
gényke, Verne könyveinek rajongója és
lelkes színjátszó. Második éve látogatja
a mezőgazdasági tanonciskolát.
— Mi a céljuk? — fordulok hozzá, mi
közben a brigád dolgait firtatom.
— összetartás, buzdítani másokat is,
hogy kövessenek a jobb munkában és
a tanulásban . ..
Ennyit szűkszavúan. És ez azt jelenti,
hogy Szalay Aranka korábban jön be, ne
hogy a kis bociknak valami bajuk essen.
Azt jelenti, hogy a lányok megfogják a
villát, hogy a fiúk segítenek fejni, hogy
együtt járnak az ifjúsági klubba (mert ez

is van már a faluban!), hogy hetente há
rom este színdarabot próbálnak, táncot
tanulnak, könyveket, újságot olvasnak és
vitatkoznak, tanácskoznak, tanulnak.
És a legfőbb: szeretik a munkájukat!
— Máshol? Nem is tudnék máshol dol
gozni.
Mór próbáltam a nyáron, de
visszajöttem ide — szól bele a beszélge
tésbe Lukács Emília, ez a szőke, kerek
arcú fiatal teremtés. Olyan, hogy majd ki
ugrik a bőréből, csupa erő, lendület és
tűz minden mozdulata. Bizony a beszéd
re se kell igen bíztatni.
- Hogy rúgnak-e a tehenek? Szilvesz
terkor csak úgy repültem.
— De azért reggelig táncolt, ugye?
— Onnan jöttünk egyenesen ide, fejni.
De már megint táncolnék ...
— Hogy férnek össze egymással?
— Jól. Nem veszekszünk, segítünk egy
másnak. Csak Magdus húzódik egy kicsit
félre.
Gurunc Magda most ért oda hozzám.
Ijedten néz, hol Emíliára, hol rám, hol
meg a többiekre. Hirtelen azt sem tudja,
hogy mit mondjort. Bátorítom a szóra.
Csendesen beszélni kezd. Szívesebben van
otthon, szeret olvasni, segíteni a háztar
tásban.
— Csak kevés a jó könyv — jegyzi meg
és elhallgat.
— A mozit?
- Azt is szeretem.
- Melyik film tetszett a legjobban?
— Szállnak a darvak — ez az egyöntetű
vélemény az egész brigádban.
Lassan szétszóródik a hat fiatal a hoszszú istállóban. Megkezdődik a munka, az
etetés, trágyahányás, fejés. Egymás után
telnek meg a tisztára mosott kannák ha
bos, susogó tejjel. A brigád vezetőjéhez,
Halágyik elvtárshoz szegődöm, öles lép
tekkel rója az istállót, alig tudom követ
ni. Kérdezgetem, szólongatom, hogy van
a brigáddal megelégedve.
— Dolgoznak mint a tűz, nem kell ne
kik a munkát kínálni.
— És a lányok?
— Ezek a legkitartóbb lányok a faluban!
A legkitartóbb lányok - boncolgatom
magamban a szűkreszabott véleményt. Egy
brigád, egy szív, egy lélek és micsoda
különbség az emberekben. Hogy csak
a három lányt említsem: Szalay Aranka
komoly, csendes, de bátor teremtés, Lu
kács Emília vidám, gyors- mozgású, csupa
elevenség, Gurunc Magdus zárkózott, viszszahúzódó, de egy brigád tagjai, közö
sen örüínek, töprengenek, segítik, bíztat
ják egymást. Egyek és különbözőek csupa tárulkozó élet mindegyik.
Irta és fényképezte: SZŐKE JÓZSEF
Szalay Aranka, a brigád legfiatalabb tagja.

WSWIKMŰSZAKBAMl/ A SZ/REM
Az első pillanatban úgy tűnt, hogy elpihent mór itt minden. A nagy
üvegajtók mögött unatkozó gépek ásítottak, ember sem tűnt fel a
közelben. A folyosóra érve azonban halk, majd egyre ütemesebb
gépzene hangja jelzi: nem, az egész gyár nem tért ebédutáni pi
henőre, itt munka folyik! Újabb nyolcórai munka vette kezdetét —
a második műszak.
•
XXX
Gottwaldov említésekor csaknem mindenki előtt a cipők halma
zának képe, a morva cipőváros sokablakos gyártömbje jelenik meg.
Arra már kevesebben gondolnak, hogy a hatalmas termelés lénye
ges tényezőjét, a cipőmegmunkáló gépeket itt, a Svit-üzem közvet
len szomszédságában, a gottwaldovi finomgépipari üzemben ké
szítik Csehszlovákia és az egész világ részére. A megmunkáló gé
pek, felvonók és daruk ugyancsak a gottwaldovi gépgyár cégjel
zésével vannak ellátva, s itt készülnek a varrógépcsónakok ezrei is.
Az üzem eddig becsülettel állt helyt a belföldi és külföldi meg
rendeléseket illetőleg, a harmadik ötéves terv irányszámai azon
ban még igényesebb feladatot, a termelés 80%-kal való növelését
tűzik ki.
A gazdasági vezetők, a szakszervezet, az üzem férfi és női dol
gozói egyaránt tisztában vannak azzal, hogy a feladatok nagyok.
Tudják, hogy megoldásuknál semmiféle csodára nem várhatnak,
hogy a műszaki haladást, a gépek teljes kihasználását, leleményes
ségüket kell igénybe venniök, hogy bátran léphessenek a harma
dik ötéves terv útjára.
xxx

A második műszaknál kezdték. Eddig csak a legszükségesebb
műhelyekben használták ki a nap 16 óráját, de most már fokozato
san biztosítják a második műszak teljes kihasználását.
Először a gépeket vették sorra. Azokat, amelyeket nem tudnak
teljesen kihasználni, eladják, hogy helyettük magas teljesítményű,
modern gépeket vásárolhassanak, a meglévőket pedig nem hagy
ják tétlenül 8 órai munka után. Foglalja el őket a második mű
szak.
De nemcsak a gépeket igazolták át. A műhelyeket, az embereket
is. A gépipari gyár dolgozóinak 22 %-a eddig is nő volt, a harma
dik ötéves tervben még több lesz. A nők alkalmazásának megol
dását azonban nem úgy képzelik az elvtársak, hogy egy új gyártást
vezetnek be, hanem alaposan körülnéznek, hogy az eddigi munka
helyeken hol helyettesíthetné a férfit a nő. Az eddigi eredmény
,50—200 munkahely, ahol ezután nők dolgozhatnak. Nők, — de
szakképzettek.
xxx

— Vegyük csak a mi műhelyünket — állítja le gépét néhány perc
re a Nehézipari Minisztérium legjobb dolgozója, Ludmilla Sasinová. - Munkatársnőim legtöbbje a háztartásból, vagy más gyár
ból került hozzánk, s így az első tizennégy nap alatt az elemi is
mereteket sajátították el. Közben a tapasztalt szakemberek segítsé
gével megismerkedtek a géppel, s ki-ki kézügyessége szerint sajó-

A
gottwaldovi
finom gépipari
üzem
gyártmá
nyai eljutnak az
egész világba.
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a gépalkatrészeket megmunkáló nők bére.
(A második a sorban L. Sasinová.)
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A szakképzett mun
kaerő számára nem
rejtély a legbonyo
lultabb gép sem.
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títotto el a munkát. Van, aki ezzel már beéri, de többségünk be
iratkozott az üzemi munkaiskolába, hisz ennek hatása nemcsak
a jobban végzett munkában, de a fizetésünkben is visszatükröző
dik. Tudom, nem egyszerű dolog munka után a könyvhöz ülni, de
nekem is három fiam van, s mégis sikerült elvégeznem az iskolát.
Alig várom, hogy megkapjam a képesítést.
Sokkal egyszerűbb a dolog a fiatalokkal, az üzemi hároméves
tanonciskola növendékeivel, akik teljes szakképzettséget szereznek
az iskolában, s mint kész szakemberek kerülnek hozzánk. Ha ugyan
idekerülnek . . .
Alig hinné az ember, hogy az üzemi tanonciskolát végzett leány
növendékek alig 10— 15%-a marad" meg a gyárban. S ki ennek
az oka? Legtöbb esetben a szülők. Ök azok, akik rábeszélik a fia
tal leányt, hogy olyan gyárba menjen, ahol néhány heti be
gyakorlás után jó átlagkeresetet ér el. Arra nem számítanak, hogy
a gépiparban fokozatosan, de biztosan halad az ismeretek elmélyí
tése s a kereset emelkedése, hogy aki itt kivárja a 20. évét, azt
azután nehezen lehet rávenni arra, hogy munkahelyet változtas
son. Mert azok számára már nemcsak munkalehetőség a gépipar,
de hivatás. Ezért térnek ide vissza az asszonyok az anyaszabadság
után, ezért kapcsolódnak be a második műszakba is. Igaz, egyelőre
csak azok, akiknek van hol hagyniok gyermeküket. Az üzemi bölcső
de ugyanis még csak az első műszakban dolgozók gyermekei szá
mára áll rendelkezésre, de az elvtársak tisztában vannak azzal,
hogy a második műszak kérdésének teljes megoldása szoros össze
függésben van a bölcsőde kérdésével, s ezt nem -hagyhatják fi
gyelmen kívül. Végül is azt akarják, hogy a második műszakot jelző
sziréna nyugodt, elégedett dolgozókat hívjon a munkába.
ÚJVÁRI MAGDA
(Foto: SCHREIBER)

Hhol az automatizálás rém,

A közeljövő automatizált gyoranak tipikus munkahelye. (Felvétel a sztálingródi alumínium-kombinátról.)

,,A robotok rohama a gépkocsigyártásban“, ,,A robotokkal dolgozó gyár eh
bocsátja alkalmazottjait“ — ilyen és hasonló címek jelentek meg az angol
sajtóban, amikor a conventryi Standard Motoros cég közölte, hogy némely
termelőfolyamat automatizálása után 2600 munkást azonnal el kell bocsáta
nia. A New Republic című amerikai folyóirat becslése szerint az USA ipari
vállalatai 5 százalékának automatizálása évente 3 millióval növeli a munka
nélküliek számát.
Az automatikusan irányított gépek, a gépemberek (robotok) Imár nem képezik
érdekfeszítő, tudományosan fantasztikus regények és színdarabok tárgyát. Va
lósággá, az angol sajtó véleménye szerint a Nyugat mindennapi életének fe
nyegető valóságává válnak. Az újságok itt a ,,második ipari forradalomról“
kezdtek írni. Azt lehet mondani, hogy ez az állítás túlságosan megalapozott,
reális. Például a Texas Company cég elektronikus számológépe 15 perces
számolás után pontos képet nyújt a vállalat pillanatnyi anyagi mérlegéről. Ha
sonló munkát azelőtt több magas képzettségű szakember egy egész hét alatt
tudott csak elvégezni.
A Nyugaton az automatizálás mindenekelőtt a tömeges munkanélküliség ré
mével fenyeget. Az USA gépkocsiiparának vezető képviselői nyíltan beismerik,
hogy ha az automatizálás az eddigi ütemben folytatódik, 6—7 év múlva csak
ebben az ipari ágazatban ötszörösen csökken az alkalmazottak száma. Több,
mint 800 ezer munkás válik fölöslegessé.

A TAVLAT
A szocialista gazdasági rendszer előnyei ezzel szemben az automatizálás
terén nyilvánulnak meg a legszembetűnőbben. A szocialista tábor országai
ban az automatizálás a XX. század valóságos csodájává válik. Arról van
szó, hogy a munkatermelékenység rohamos növelésével csökkennek a ter
melési költségek, gyorsan csökkennek az árak, gyökeresen lerövidül a munka
idő, s folyamatosan emelkednek a névleges és reálbérek. A szocialista tár
sadalomban az ember hovatovább igényesebb munkát végezhet, olyan tevé
kenységet folytathat, amely belső megnyugvással jár. Ez azért lehetséges, mert
rendszerünk szigorúan összeállított terv alapján dolgozik s így pontosan meg
lehet állapítani, hogy egyes termelési ágazatoknak a jövőben mennyi alkalmazottra lesz szükségük.
A Szovjetunióban fokozatosan valamennyi termelési ágazatban sor kerül
az automatizálásra. Kezdik alkalmazni például a kőolajfejtésben, a vasúti
közlekedés irányításában (vannak már pl. mozdonyvezető nélkül működő moz
donyok), a villanyerő művekben, a kaucsuk-, kénsav-, a cement- és drótgyár
tásban. Az automatikus irányítás általános bevezetésére sor kerül a martin
kemencéknél, a hengerművekben, a kokszgyártásban, az elektro- és rádiótech
nikában. Komplikált mérnöki feladatokat old meg a Strela elektronikus szá
mológép. Kétezer műveletet végez egy másodperc alatt, a katódcsövekben
2048 tizjegyű számot, a mógnesövön 200 ezer számot rögzit. Az Ural nevű
gép tudományos és mérnöki feladatokat old meg a tervezőszervezetekben és
kutatóintézetekben. Az automata harminckétszeresen csökkenti a bérek kiszá
mításához szükséges időt. A Szovjetunióban évente 3 millió tonnával foko
zódik az acélgyártás anélkül, hogy egyetlen gépberendezést építenének, ha
az acéliparban bevezetik az automatizálást.
A szocializmusban az automatizálással felszabadul az ember, hogy humá
nus, építő- és még bátrabb alkotó-tevékenységet fejtsen ki. Az embernek le
hetősége nyílik további technikai kísérletekre, amelyek a technika tökéletesí
tésére irányulnak, arra, hogy meghódítsa a, természet új területeit.
(V. R. A.)

A tudományos kísérleti munkáknál az aűtomatizálós lehetővé teszi például o
víz és a levegő hőmérsékletének, a vizsgált kőzetek szilárdságának állondó
regisztrálását stb. (Felvétel a Szever|anka szovjet tudományos tengeralattjáró
automatizált tenger alatti laboratóriumáról.)
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Az alább közölt novella a Csehszlovákiai Nők Szlovákiai Bizottsága által kiírt irodalmi pályázaton második
díjjal lett jutalmazva.

A júniusi nap égető sugárnyilakkal paskolta végig a vidéket. Az acélsínek messze
kígyózó szalagja felett opálósan rezgett
a levegő.. Egy forró szélhullám felkavarta
a közeli országút porát és rászitálta a tüs
kés drótkerítések szerteágazó szövevényé
re. A porzuhatag nagyobbik fele ráüle
pedett a fabarakkok végeláthatatlan so
rára, kisebb fele lebegve továbbiramo
dott. Távolabb egy zömök, sokablakú épü
let felett — sötét felkiáltójelként — ma
gas téglakémény okádta a furcsa, vastag
fekete füstöt. Egy újabb szélhullám hátára
kapta a kítóduló füstgomolyagot és azt is
elrepítette a porfelleg után . . .
A szürke betonoszlopokból épült kapu
előtt (amely összekötötte a jobb- és balfelől húzódó drótkerítést), kissé féloldalra
hajolva egy fiatalember állt. A magas
rangú SS-tisztek finom, zöldesszürke ex
tra-ruháját viselte, orvosi rangjelzéssel.
Bőrkesztyűs kezével megcsapkodta a csiz
mája szárát. Finnyásan veregette le a
tükörfényesre kefélt lakkbőrről a port. Ami
kor elkészült a tisztogatással, beleszagolt
a levegőbe és remekbeszabott egyenes
orra köré enyhén undorodó fintor mere
vült. A remekbeszabott orrot megütötte
a kémény fekete füstjének zsírosán édes
égett csontszaga.
- Ja, jal A Stájer-Alpokban bizonyára
kellemesebb a levegő, mint itt. Ha meg
gondoljuk, nem éppen egészséges helyecske ez a tábor... a porával meg az
állandó füstfelhőivel. Valami ügyes, kor
szerű elszívóberendezés kellene, mert fel
keveredett gyomorral csökken a munka
képességem. Ezekből meg még mindig
annyi van, mint a pelyva. Negyedik nap
ja alvásra is alig jutott egy kis időm . . .
Hogy a . . .!
A fiatalember hirtelen összeszorította a
fogát, mintegy jelezve, hogy elharapta a
kezdő gondolat végét, s közben finom
mosollyal gratulált magának a mindenre
kiterjedő önfegyelméhez. Mert ő soha,
semmi körülmények között, még gondolat
ban sem mondott volna valami durvát
vagy illetlent. Hiába! A vér nem válik
vízzé! Az édesanyja úri nevelése nem ta
gadja meg magát. Az édesanyjáé, aki még
most, 35 év után is mézaliansznak érezte
kissé, hogy a „von és zu" előnévvel nőül
ment a dúsgazdag polgárcsalád jogász
fiához, az ő apjához. És hogy lelkiisme
retét megnyugtassa, fiai nevelése terén
jottányit sem engedett abból, amire a
„von és zu" kötelezte, a fölényesen le
néző, sima jómodorból, a katonás-pontos
önfegyelemből, az osztály-, nemzetiségi és
fajkülönbségek tökéletes tudatosításából
és a hagyományok feltétlen tiszteletéből.
Ezek az erények pedig a Harmadik Biro
dalom számára cseppet sem voltak kö
zömbösek. Sőt! Karrieralapul szolgáltak

neki, a kedvenc elsőszülöttnek! „Mütterchen" igazán remek asszony! Igazán! Ez
a kis . . . hm . .. rossz levegő pedig . . .
úgy látszik együtt jár a mesterségünkkel....
Kisimult vonásokkal nyúlt lovaglónadrágja
zsebébe, és elővillanó zsebkendője nyo
mán egy perc töredékére távoli rétek sza
ga röppent ót a levegőn, üdén fanyar
levendula-illat.
— So! Kezdjük csak a munkát nyugod
tan. Ma különösen sok itt az anyag süllyedt vissza a zsebbe a kendő és az
orvostiszt felvetette kemény állót.
Közvetlenül előtte, a sínektől a kapuig
futó jókora térségen ott nyüzsgött az
„anyag". Férfiak és asszonyok külön-külön
nagy csoportokba állítva. Matrónák és
aggastyánok, középkorúak és csacsogni
tanulók. Lehettek kétezren is. Majdnem
félórája álldogáltak már a farkaskutyós,
állig felfegyverzett SS-ek sűrű láncában.
Topogva, tanácstalanul álltak a perzselő
napon, a sötétsórga porban. Némelyikük
aggódva hátra- hátra nézegetett a sínek
felé. A hosszú tehervonatból, amely idáig
hozta őket, csíkos egyenruhába öltözött,
kopaszra nyírt férfiak, néma gyorsaság
gal rakták ki a bőröndöket és csomago
kat, az utolsó kis motyót, ami az ácsor
gó tömeg otthonából még megmaradt.
Mert az otthonból és hazából is durván
kiűzték őket és egyik is, másik is olyan
messzinek tűnt most, mintha egy távoli
csillagzat áthatolhatatlan ködébe veszett
volna. S lesz-e még egyszer otthon? Éri-e
még arcukat a hazai szél hűs simogatása, lesz-e még számukra valaha egy korty
friss víz a párától átfutott hazai pohár
ból? — ezt senki sem tudta. Lehet, hogy
most már csak ez lesz? Az emberszámba
nem vevés megaláztatásainak raffináltan
kiagyalt sorozata? A kabátra varrt sárga
csillag és sárga agyagpor? A furcsa ké
mény furcsa szagú füstje és az SS-ek vér
ebeinek vonítása? Vajon mi ez? Miféle
hely ez, hová hurcolták őket. . .? Mi jö
het még itt. .. ezután ...? — bújkólt ezer
nyi szorongó kérdés a tétován topogó tö
meg ezernyi sóhajában. De ez az orvos
tiszt nyugalmát egy cseppet sem zavarta.
Öt „von és zu" előkelő édesanyja nem
neveltette holmi embersorsokon töprengő,
érzékeny szenvelgőnek. Idegsejtjei nem
kézbesítették neki a tömegből áradó szinte már anyagszerű — szorongást. Orrát
kellemesen megcsiklandozta a levendu
laillat gyöngéd áramlata s ő már kissé
szórakozottan a közvetlenül előtte toporgó madáí'csontú asszonykára pillantott. Az
asszony a nők csoportjának legelső sorá
ban állt és kíváncsian előrehajolt. Jobb
kezével a kislánya vállát ölelte át, bal
kezét pedig - mintegy ellenzőként kék
sugarú, hosszúpillás szeméhez emelte. így
nézett az ismeretlen tiszt arcába. A két

tekintet egy másodpercre összevillant. A
szorongva-kérdő nefelejcsszín és a fölé
nyesen közömbös szürke. A tiszt felmérte
a gyerekvállra kulcsolódó vékonyka kart
és könnyed mozdulattal balfelé lendítette
kesztyűs kezét:
- Arra, kérem! Balra tessék! — irányí
totta be tökéletes udvariassággal mind
kettőjüket a drótkerítés mögé és mór el
is nézett e meginduló asszony feje felett.
Egy bicegő süldőlányra hullott a pillan
tása. S mialatt egy mozdulattal őt is bal
felé tessékelte, gépies unalommal, halkan
dúdolni kezdte a Traviata bordalát.
- No látod! Nincs semmi baj! Együtt
maradtunk szépen itt is! — röppent ki
a kislánya felé egy megkönnyebbült hang
a vékony asszony száján s miközben a
drótkerítés belső oldalán balfelé tartott,
kendőzetlen sápadt arcán gyámoltalan
mosoly villant.
- Anyu, mosolyogsz? - kapott azonnal
a csöppnyi vidámság-morzsán a nyolc
éves-forma barnacopfos kislány és hun
cutul visszanevetett. Hiszen anyu, meg
ő már jó negyedévvel ezelőtt „titkos mo
solyszerződést" kötöttek, hogy szavak nél
kül is megértsék egymást. A szerződés
kimondta, hogy amíg anyu arcáról nem
tűnik el a mosoly, addig nem kell félni.
Nincs semmi baj. És anyu most ,x. mint
eddig is mindig . . . mosolygott!
- Talán ... itt majd kapunk, egy kis vi
zet is. Mert tudod, a szám olyan száraz
már, mintha a tavalyi számtanfüzetem
zörgős papírjával tömtem volna tele. Ki
tudnám most inni az egész mesebeli Öperenciás-tengert.
Egy . . . kettő . . . négy
napja nem ittunk már vizet a vonaton . ..
ebben a kánikulában .. . számolt az ujjain panaszossá vált madárhangon a kis
lány, de az asszony gyorsan félbeszakí
totta :
,
— Dehogy is négy napja! Csak három
és fél . . . Látszik, hogy számtanból ket
tesre álltái az idén is! Aztán meg...
itt kinn a levegőn már sokkal jobban
érezzük magunkat, mint odabent a va
gonban. A friss levegő a szomjat is oltja
egy kicsit — mondta szuggerálva, nagyon
határozottan a gyermeknek és elnézett
a barakksorok felé:
— Itt, úgy látszik, rengeteg ember la
kik, bizonyosan van víz is. És az is lehet,
hogy valahol rábukkanunk Apucira! Nem
gondolod? . . . fürkészett szerteszét ügye
sen színészkedve a kéksugárú szempár
s aztán egy pillanatra fáradtan lecsukó
dott:
— Apucira .. .? a hajlott hátú, Kassamelléki szabósegédre, akit harmincnyolc
évvel ezelőtt Radó Imrének írtak be az
anyakönyvbe és harmadfél éve már, hogy
elnyelte egy Don melléki munkatábor.
Apucira, akinek balkezén csonka volt a

gyűrűsujj, mert még inaskorában meg
sebezte a varrógép. De azért elnyűtt férfi
nadrágokból
csodaszép
szoknyácskákat
tudott remekelni a gyereknek . . . Kisibinek. Mert ő, a feleség Ibikéből Nagyibi
lett aznap, mikor a kislány — Kisibi megszületett.
. . . Milyen jó neked, Kisibi, hogy gye
rek vagy még! S mire felnősz, addigra...
neked már jobb lesz . . . jobb lesz, mint
nekünk! — simogatta meg töprengő aggo
dalommal a játszadozó gyerek haját és
sűrű ráncokba rándult a kissé már kopa
szodó homloka. Talán éppen arra a más
fél tucat agyonolvasott könyvre gondolt
akkor, amit eddig féltő gonddal a köny
vespolcon tartott, Petőfi költeményei, egy
Barbusse kötet, 2 füzet Heine és Wolker
vers meg Kisch riportsorozata mögött.
S aznap a sűrűsödő őszi estében doboz
koporsóba fektette és úgy ásta el az ud
varuk sarkában, mintha nagyon kedves
halottat temetne . . .
— Anyu! Nézd! Ez a katona a farkas
kutyával nagyon közel jött hozzám! Fé
lek! - szakította félbe az asszony múltbaröppenő gondolatait a kislány suttogó
hangja.
- Ne félj! A katonánál korbács van.
Ha a Bodri rosszalkodni akarna, meg
veri. Támaszkodj rám és állj nyugodtan!
— peregtek a megnyugtató szavak a kes
keny szájról s a kék sugarú szem már
újra a múltba nézett. . .
... A könyvtemetés után rövidesen új
ra temetés volt a családban. Radó nagy
mamát vitte el egy decemberi tüdőgyul
ladás, de a fia a temetésre már nem
mehetett el. A Horthy-börtönök ajtaján ne
hezen nyílt fel a zár! Még akkor is, ha
kellő bizonyítékok híján csak négy hó
napra ítéltek el valakit „javító célzattal".
Apucit azonban nem sikerült „megjavíta
ni"! Amikor hazaengedték, még többször
ismételgette neki, Nagyibinek azt, ami az
agyonolvasott, sírba temetett könyvekben
állt. Éjjelenként, suttogva. Ilyenkor az
apró, zsúfolt hálószoba vigasztalan sötét
jében csodálatos mesének tűnt az, hogy
egyszer majd mindenki annyi fizetést kap,
amennyit a munkája után megérdemel
és hogy a kakastoll, a könyvtemetés, meg
a „kérlekalássan kedvesuramöcsém" ki
megy a divatból. Nagyibinek ez mind cso
dálatos mesének
tűnt, amihez Kisibi
egészséges szuszogása szolgáltatta a kí
séretet. De Apuci jövőnek látta mindezt,
jövőnek, amiért harcolni kell.
— Sokat kell még neked olvasni ezekről
a dolgokról, Nagyibi! — mondogatta ilyen
kor, de már nem sokáig. Egy év múiva
kitört a háború. Behívták. Először munka
szolgálatra, Erdélybe, aztán pedig . . . Uk
rajnába. És azóta lassan három év már,
semmi hír . . . semmi . . . semmi . . .
- Anyu, te sírsz? - görbült le hirtelen
a kislány szájaszéle és az asszony egy
nagyot, nagyon nagyot nyelt, mielőtt vá
laszolt volna:
- Én? Hová gondolsz? Miért sírjak? Hi
szen sokkal kellemesebb itt kinn álldo
gálni a levegőn, mint . . . mint a pesti tolonchózban volt. Huszonheten abban a
csepp szobában, a tenyérnyi, piszoktól ra
gadós matracon. Itt bizonyosan azokban
a helyeske barakkokban fogunk lakni és
dolgozni fog mindenki. Én talán éppen
a pékségbe kerülök, ahol az a nagy ké
mény füstölög. Minden nap hozok neked
három sóskiflit. De addig még várni kell
egy picit. Próbálj csak háromszázig szá
molni, hogy ne unatkozzál. És ne félj
semmit! Itt már jobb lesz...! csengett az
erőlködve mosolygó szájról a tettetve vi

dám hang és a vékonyka asszonynyak
ernyedten bólogatva meg-meghajolt. . .
— Jobb lesz? Jobb, mint a toloncházban, ahonnan idehurcolták őket, vagy az
internálótáborban, ahonnan a toloncba
kerültek . . .? Hiszen jó most csak az len
ne, ha beletúrhatná fejét az otthoni pár
nájába és kisírhatná magát, úgy, hogy
a gyerek ne lássa. Kisibi sohse tudjon
arról a feneketlen szomorúságról, ami
Nagyibire már évekkel ezelőtt rászakadt.
Akkor, amikor Apuci elment . . , Dehót . . .
abból az otthoni ágyból az ólomrészeg,
reszkető gyerekkel együtt már régen kiráncigálták őt. Egy csípős levegőjű, kora
tavaszi hajnalon, két nappal azután, hogy
németekkel telt meg a város és most már
nemcsak a „kérlekalássan kedvesuramöcsémtől", hanem a .,heiIhitlertől" is zeng
tek az utcák. Két nappal Magyarország
német megszállása után a rendőrségre
vitték őket. Kihallgatásra. Hajnalban. A
fogalmazónak, aki a kérdéseket intézte
hozzá, Nagyibihez, hatalmas, zöldköves
pecsétgyűrűje volt. Forgatta az ujján és
kérdései úgy pattogtak, mintha mindig
a Rákóczi-induló ütemére beszélt volna:
- A múlt éjjel, huszonkét óra tájban,
felforgató elemek kézzel
sokszorosított
röplapokat szórtak szét városunkban. „Le
a fasizmussal! Békét!" — ez a felhábo
rító szöveg állt rajtuk. Az egyik felforga
tó elem, egy magas, sovány férfi, kar
hatalmunk két tagjával a nyomában az
önök udvarába fordult be. De hirtelen
nyoma veszett, mert az udvart — mint ké
sőbb kiderült — átjárónak is használják.
Ön akkor éppen kinézett az udvarra nyí
ló konyhaablakon. Látnia kellett a férfi
arcát. Ha megmondja, ki volt, azonnal
hazaengedjük a gyerekkel együtt. Isme
rős volt? Városbeli? Fiatal? öreg? Ki
volt? Ki volt? Ki volt? — pattogtak a sza
vak az induló ütemére, de Nagyibi csak
a fejét rázta. Nem tudja. Nem ismerte
fel. Sötét volt odakinn. Sötét . . . Hogyan
is árulhatta volna el, hogy igenis fel
ismerte! Felismerte Apuci egy régen nem
látott barátját. . . mikor annak az életé
ről volt most szó . . . aki a röplapon nem
nemzeti szocializmusnak nevezte a gaz
tettek hosszú sorozatát, ahogyan annak
idején az újságok és ismerősök emleget
ték, hanem fasizmusnak. Ugyanúgy, mint
Apuci, amikor még otthon volt. . . Azt
akarta az a „felforgató elem", hogy ne
legyen légiriadó és hadiárva, kenyérjegy
és bombatölcsér, kakastoll és könyvteme
tés, „uramöcsém" és félelem? Ha pedig
azzal a maszatos, kézzel írott papírda
rabkával azért harcolt, igaza volt. Igaza
akkor is, ha most nem az igazság az
igazság!
— Én . . .? nem láttam kérem, ki volt!
Nem ismertem fel a sötétben! — ismétel
gette a mondatot talán már tizedszer. A
fogalmazó végre abbahagyta a gyűrűfor
gatást. Nagyibit és Kisibit, „tekintve, hogy
gyanús egyén hozzátartozói”, internáltatta.
Kisibi másnap este már az internáló
tábor vedlett szalmazsákján kuporgott és
-
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az otthoni kávésbögréje után sírdogált.
Nagyibi pedig úgy érezte, hogy a tormás
gombócot, ami hirtelenében a torkába
került, mégis le kell nyelnie. Hisz a gyer
meket el kell altatni! Kell! Mert legalább
addig . . . addig, amíg alszik, megfeled
kezik az elveszett otthoni kávésbögre piros
pettyeiről. Nagyibinek mosolyogni kell. Mo
solyogni kell még akkor is, ha a nevető
sjájat befelé folyó keserű könnyek mardossák. Mosolyogni ... s ő, Nagyibi ak
kor, azon az estén kötötte a „mosolyszer
ződést" Kisibivel . . .
— Anyu! Nem bírok már állni! És szom
jas is vagyok . . . nagyon szomjas! — sza
kította félbe az asszony makacsul kalan
dozó gondolatait a kislány hangja s ő
most még erősebben karolta magához a
lekonyuló gyerekfejet:
- Dehogyis nem bírsz! Legalább mósfélezren állunk már itt és mindenkinek
bírni kell. Ha ez a sántító kislány lábon
maradt itt melletted, akkor te is kibírod
még - bíztatta újra, de a szívét vasma
rokkal szorította össze a hirtelen feltá
madt, halálos lelkiismeretfurdalás . . .
...Talán mégis...? El kellett volna
árulni a magas férfi nevét. . .?! Akkor ta
lán nem került volna ide a gyerekkel.
Talán igaza volt a nővérének, aki még
évekkel ezelőtt Apucinak is azt hajtogatta
mindig, hogy „nem jó belekeveredni abba
a huncut politikába". — A gyerek miatt...
kínozták egy szempillantásig a gondola
tok, de amikor körülnézett, rögtön lehul
lott szívéről a szorítás. Hiszen ... a het
venöt vagonból álló tehervonat idehurcolt
utasai, a síró-rívó apróságok és rezgő
fejű nyomorékok igazán „nem keveredtek
bele". Ezeket enélkül is idehozták! S hur
colják az emberszámba nem vetteket már
napok óta. Mesélték az úton ... De ha
talán ... ha „belekeveredtek" volna ... ha
Európa iga alatt nyögő országaiban min
den épkézláb rendes ember úgy „keve
redett volna bele a politikába", mint an
nak idején Apuci, és a magas férfi, ak
kor talán .. . akkor most nem szomjazna
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már negyedik napja a gyereke és a többi
gyerek. Akkor nem állna itt megroggyanó
térdecskével ismeretlen ország ismeretlen
sárga porában, a tüzesen perzselő napon
egy csepp hűs vízért áhítozva! Akkor ta
lán nem lenne háború sem . . . bizonyosan
nem!.. . Nem!
- Indulunk, anyu! — emelődött hirte
len magasra a kislány feje és az asszony
újra belemosolygott a felcsillanó gyerek
szemekbe. Megsimogatta kislánya arcát
és a tömeg legelső sorában, a katonák
sorfala között, megindult vele a poros
úton. Balfelé . . .
— Egy, kettő, tíz, száz, hétszózötven . . .
- számolta Kisibi a lépéseket és jóval túl
volt már az ezrediken, amikor odaértek
a nagykéményű épület kerítéséhez. A ka
pu nyitva állt és az asszony megkönnyeb
bülten nézett szét. A pázsitos udvar virág
ágyaiban üde, frissen öntözött fehér és
lila violák illatoztak. De zsenge szirmaik
ra itt-ott ráhullott egy libegő, gyászfe
kete pernyepillangó . . .
- Itt fogsz majd játszani, Kisibi! És vi
gyázz! meg ne botolj. Azt mondja a ka
tona, hogy most fürdeni meg vizet inni
megyünk — muzsikált az asszony hangja.
Levezette a gyereket egy sor szürke be
tonlépcsőn az „öltöző" feliratú meszelt
pincehelyiségbe.
— Los, los! Vetkőzni gyorsan! Mindent
levetni magatokról és felakasztani a fo
gasokra! A fogasok számát jól jegyezzé
tek meg, hogy visszafelé majd megta
láljátok a sajátotokat. Nehogy megfáz
zanak a kutyakölykeitek. Los! — kiabálták
lökdösődve az itt-ott szemérmeskedő aszszonyok között a katonák. Egyre fokozódó
türelmetlen durvasággal terelgették be
őket a hatalmas vasajtón a „fürdő" fel
iratú helyiségbe, oda, ahol hívogatva kel
lették magukat az ezüstösen villogó fém
csapok, zuhanyok. Másfélezer fáradt láb
csoszogott a hideg betonon, a várva várt
üdítő víz felé! A nehéz vasajtó csattanva
csapódott be. Az SS-ek a kutyákkal oda

kint maradtak. Egy csecsemő hangosan
felsírt és az asszony szorosabban szorí
totta meg a gyerek ujjacskáit - nehogy
elsodródjék mellőle valahogyan!
— Most már rögtön csurogni fog a víz!
- vigasztalta újra mosolygó arccal a tikkadt, verejtékező gyereket. Felnézett a
zuhanyra, de g víz csak nem akart meg
eredni. Helyette valami semmihez sem
hasonlítható, émelyítő, csípősen maró illat
hömpölygött át a felforrósult levegőn. A
szemekből kifacsarta a könnyek záporát
és alattomosan kúszott be a szájba, orr
ba, tüdőbe.
— Mi ez? Mi ez a . .. rettenetes vala
mi? - szorította össze acélujjú szorítás
sal az asszony szívét újra a vasmarok és
lenézett a gyerekére, Kisibire, aki rémül
ten tapasztotta apró maszatos kezét piszécske orrára.
- Nincs baj! Ne félj! — mondta neki
szinte túlkiabálva a zsivajt és mosolygott
hozzá . . .
...Nem. Nem szabad! A gyereket nem
szabad megijeszteni! Kisibinek nem sza
bad meglátni a könnyeket, amik patakok
ban folynak az arcon s a rémületet, ami
jégtűkkel fészkelte be magát a szívébe,
oda, ahol száguldozva, oxigént követelve,
tombolva bugyborékolt a vér... Moso
lyogni! Nehogy megijedjen a jajveszéke
léstől . . . Mosolyogni . . . Mert akkor ta
lán lassabban kúszik be ez a borzalom
a tüdő milliónyi apró hólyagjába s ak
kor talán levegő is lesz még . . . egy ki
csi .. . egy csepp . . . csak egy gyűszűnyi . . . egy atomnyi friss levegő . . . Csak
annyi, amennyi megpirosítja Kisibi kapko
dó szájacskáját. . . Mosolyogni, hogy a
gyerek ne tudja ... ne lássa, hogy a tor
kot láthatatlan kínhúrok szorongatják . . .
hogy Kisibi száján ne buggyanjon ki az
élet piros forrása, hogy ne tudja meg,
hogy itt . . . itt már az út vége van, azé
az úté, amit villanyárammal telt szöges
drót szegélyezett.. . pirosbetűs táblák
kal .. . vigyázat . . .
magasfeszültség . . .
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értelemhez
Nem szólok én a szívhez többé,
a szív hol szeret, hol nem szeret,
s építeni ily gyenge alapra,
mely érzésekből van összerakva
örök célokat nem lehet.
Inkább szólok az értelemhez:
Lépj elő józan emberelme I
Vess össze okot okozattal,
jöjj tisztába önönmagaddal,
s dönts aztán bölcsen mérlegelve.

Élet forrása, anyai emlő
csak akkor buzog, ha béke van.
Áldás csak akkor terem a lengő
búzatáblákon, ha béke van.
Orvos beteget csak azért menthet,
azért van szérum, mert béke van.
Párodnak azért adsz víg szerelmet,
csókot, ölelést, mert béke van.
Gyermek, azért van selyemcukorkád,
aranypillangód, mert béke van.
Munkás azért gyúrsz anyagból formát
és mindig többet, mert béke van.
Kőműves, rakhatsz téglára téglát,
az űrben azért' szállnak rakéták,
azért kék az ég, nap azért ragyog,
azért születnek nagy gondolatok,
mert béke van s a béke az Életi
A háború dögvész és végitélet.

életveszélyes ... a fasizmus . . . életveszé
lyes .. . mindenkinek. De most mégis...!
Mosolyogni kell akkor is, ha már moso
lyogni nem is lehet...! hogy ne konyuljon olyan gyámoltalanul félre Kisibi nya
ka és ámulva táguló szemébe ne a ré
mület üvegesedjék be utolsó fényképül
erről a világról ... ne ez, hanem az ott
hon . . . Apuci . . . levegő . . . sok, sok le
vegő . . . mert itt már nincs levegő, nincs,
nincs ... De mosolyogni kell . . . mert. . .
lehet, hogy Kisibi még lát. . . s anyunak
mosolyogni kell . . . akkor is, ha levegő
nincs . . . egy csepp sem . . . akkor is, ha
erei égzengésű húrként pattannak meg...
s ha a mindent elborító, fojtogató sötét
rettenetben, marószagú fekete lánggal ég
is el . . . minden . .. csepp . . . vére . . .
mosolyogni . . . mo . . . so . . . lyog . . . ni . . .
XXX
Ezekilencszáznegyvennégy, június 11-e
volt. Az auschwitzi tábor kapuja előtt nyu
godtan emelgette balfelé bőrkesztyűs ke-|
zét az elegáns SS-orvos és egy csoport
csíkosruhás, kopasz férfi éppen megnyi
totta a gázkamra nehéz vasajtajót. Egyi
kük bement a félig már kiszellőzött helyi
ségbe és megállt. A harmadik zuhany
alatt vékony csontú asszony feküdt. A férfi
gépiesen nézett rá. Az asszony dermedt
keze egy copfos kislány hideg ujjacskáit
szorongatta görcsbemerevülten s az ar
ca merőben különbözött a többi, szintén
mozdulatlan arctól. Azokra az utolsó átok
tehetetlen vadsága, a fájdalom mindent
elsöprő kínja és a halálfélelem irtózata
fagyott oda mindörökre. Ez az arc most
is nyugodt volt. A vértelen száj gyengé
den mosolygott és a nyitott, kék szem
üvegesen fénylő szivárványán apróra tört
a besütő aranyló napsugár.

A novellát név nélkül, rajzolt vörös há
romszög ( A ) jelige alatt küldték be. Ez
úttal kérjük az írót, közölje a nevét és
a pontos címét, hogy a díjat (1500 ko
ronát) elküldhessük.

Masíroznak a katonák,
férjed, fiad és unokád,
bomba zuhan a légen át
és nincsenek már katonák,
nem hallatszik szivdobbanás,
csak robbanás, csak robbanás,
roppan a híd, az épület,
minden, mit ember épített,
kialusznak a villanyok,
aki dolgozna, mind halott,
elpusztul, aki szeretett,
a szeretőd, a gyereked,
hiába ordítasz: elégi
a vér, a sár ömlik feléd,
nem segít ima, sem mise,
nem menekül meg senkise,
nem hallatszik szívdobbanás,
csak robbanás, csak robbanás,
ámokfutó a háború,
nyomában füst, üszők, hamu ...
S kénköves éjben hull a pernye,
egy tátongó, mély hamvvederbe.
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Nem szólok én a szívhez többé,
a szív hol szeret, hol nem szeret,,
s építeni ily gyenge alapra,
mely érzésekből van összerakva,
'örök célokat nem lehet.

Ezért szólok az értelemhez,
ott hintem el a béke magját,
az agy sejtjében gyökeret verjen,
úrrá legyen a terven, a tetten,
s áldottak lesznek, kik megfoganják,
SIMKO MARGIT

A biedermeier világ mesterkélten kényeskedő, álerkölcsös világá
ban, amikor az asszonyok a fakanál és a pelenka között, férjük
gondolatát lesve élték életük napjait s a költők ezii a kiszolgálta
tottságot álcázva édeskés stílussal lányocskákról, csillagocskákról
és kezecskékről énekeltek, megjelenik egy asszony és vétót emel
a nők kiszolgáltatottsága ellen. Božena Némcová ez a bátor, har
cos asszony, aki a nép élő nyelvén, egyszerű őszinteséggel, bátran
kimondotta azt, amit addig a cseh irodalomban még senki sem
mert szavakba foglalni. Némcová életműve valóságos merénylet.
Merénylet a kispolgárok nyugodt és mesterkélten kiépített idilli
kus élete ellen. De a cseh irodalom első igazán modern asszonya
életével fizetett ezért a merényletéért.
1820. február 4-én született. Gyermekkorát Ratiboficben töltötte,
ohol a kedvesen mesélő nagymama a lángoló hazaszeretet esz
méjét igyekezett beültetni a fogékony gyermeki lélekbe. A felnőtt
Barunka a benne élő hazaszeretetet már nem szavakkal, hanem
munkájával akarta bebizonyítani. A férjével Prágába kerülő fiatal
asszony érdeklődéssel kapcsolódott bele az 1840-es évek cseh iro
dalmi életébe. Hazafias verseket ír. Kezdetben dicsérik, de a di
csérő szavak mögött mór ott lappangónak a később szinte fortiszszimóig erősödő ellenségeskedés és rosszakarat bevezető akkord
jai. Hisz Némcová irodalmi fellépése merész, minden addig meg
szokottat felforgató cselekedetnek számított abban a társadalom
ban, amelyben a nő csak kiszolgálója volt a férfinek.
A kis család nemsokára Domažiicébe költözött. Némcová kijárt
a környező falvakba, megismerkedett a nép nyomorúságos életé
vel s felismerte, hogy a gazdag „hazafiak" érzéketlenül nézik a nép
nyomorát és tudatlanságát. Egyre erősebben tudatosította azt az
új meggyőződését, hogy a nemzet jövőjét nem a kivételezett egyé
nek jómódja, hanem a legegyszerűbb néptömegek sorsa határozza
meg. Itt világosodott meg előtte, hogy a felszabadulásért harcolni
kell, harcolni a nép oldalán. Az 1848-as események felvillanyozták,
de megértette a nép csalódását. Az új szabadság nem teljesítette
a nép régi óhaját. A földművesek nem kaptak földet, a munkások
nak sem jutott több munka és több kenyér. A forradalom leverése
után sem adta fel a harcot. Az abszolutizmus legsötétebb éveiben
jelent meg első nagy munkája, a Nagyanyó, amelyben semmit sem
törődve a rendőri terror féktelen tombolásával, kiáltotta a cseh ol
vasók felé, hogy a társadalom fejlődésének legfontosabb tényezője
az egyszerű, elnyomott, nyomorban élő nép.
A forradalmi eseményekbe Némcová férje is bekapcsolódott. Ha
ladó, nemzeti érzésekkel átitatott cikkeket és felhívásokat közölt az
újságokban. Büntetésből Magyarországra helyezték. Felesége Prá
gában maradt, hogy jobban nevelhesse gyermekeiket, de többször
meglátogatta őt. így jött Miskolcra (1851) és Balassagyarmatra
(1852 és 1853) s közben meglátogatta Szlovákia több városát is.
Megismerte az alföldi magyar nép és a hegyes vidékek szlovák la
kosságának mérhetetlen nyomorát.

Megszerette a népmeséket regeio sziovok szegénységet és a
nemzeti szabadságért küzdő haladó szlovák értelmiséget. Ez a
néppel érző harcos asszony felismerte a cseh és a szlovák nép jö
vendő lehetőségeit és azt az utat, amelyen haladva elérhetik a szá
mukra legkedvezőbb eredményeket. Elítélte o cseh burzsoázia gő
gös és lenéző magatartását és a szlovákság leglelkesebb cseh
országi agitátora lett. Kiadta a szlovák népmesék gyűjteményét,
mert azt remélte, hogy ezzel is hozzájárulhat a csehek és a szlo
vákok közötti távolság áthidalásához. De így értelmezte Némcová
irodalmi tevékenységét az osztrák rendőrség is. Az 1855-ös szlo
vákiai tartózkodása után Bratislavában letartóztatták. „Sokan ki
nevetnek és szlovákizmussal vádolnak, — írta egyik ismerősének.
— De ez nem haszonlesés, nem túlzás, hanem őszinte szeretet.
Megismertem a szlovákokat . . . mérhetetlen kincseket rejtenek ma
gukban, amit senki sem vett még észre . .. Sokan azt mondják, hogy
nekik van szükségük miránk ... de ez csak az urak véleménye.
Nekünk meg kell ismerkednünk, szeretettel támogatnunk kell egy
mást és együtt kell harcolnunk a közös célok megvalósításáért."
A megalkuvást nem ismerő bátor asszonyt rendőri felügyelet alá
helyezték. Családjáról is neki kellett gondoskodnia, mert férjét el
bocsátották. Hősies küzdelmet kezdett a megélhetésért és család
ja mindennapi kenyeréért. „Olyan vagyok mint egy koldus . . . Igaz,
sok barátom van, de mikor nyomorgok, akkor egyet sem találok,
hacsak nem azokat, akik még nálamnól is nyomorultabbak . .." ir
ta testvérének.
Élete végén adatokat kezdett gyűjteni a gyári munkások hely
zetéről. A gyárakban robotoló emberekben kora átlagemberétől
eltekintve nem a társadalom alját, a megvetettek söpredékét látta,
hanem az eljövendő évtizedek bátor harcosait, győzteseit. Munkája
befejezetlenül maradt. De az igazságot mindenki előtt kérlelhetet
lenül kimondó asszonyt még korán bekövetkezett halála sem némithatta el. Itt maradtak leírt gondolatai, amelyek harci indulót do
boltak az elnyomottak igazságáért küzdők számára és bátran hir
dették, hogy igen, eljön az az idő, amikor „ ... az ember barátja
lesz az embernek, amikor az emberségért, az igazi emberi érzések
megmutatásáért megbecsülés és elismerés lesz a bér és nem gúny,
megvetés, éhség és nyomor."
VADKERTY KATALIN

A Csehszlovákiai Nők Szlovákiai Bizottságának
irodalmi pályázatán második díjjal kitüntetett köl
temény.
GALY OLGA:

Tíz mási kért

~

Annyit futottam nem futok ma.
Annyit jajongtam halkan szólok.
Annyit remegtem
nyíltan, titkon,
s most mint a tapló
szikrát szórok.

Kit megraboltak
vad kalózok
a maradékot
gonddal mérem.
Az életet
a gyász helyett
tíz másikért
kell végigéljem.

Szikrákat szórok csendben égek,
öröm ér, bánat?
Halkan szólok.
Értő fülekre
hogy találjak,
mert megraboltak
vad kalózok.

Tíz másikért
az életet
mindig vállalni
s mindig győzni.
Amíg bírom.
S ha nem bírom csak az élet
fog megelőzni

taHMsai
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AHOL MÁR
NEM FÉLNEK A TÉLTŐL

Humennében nem szerették o telet. Pe
dig a Vihorlát igazán pompásan festett
fehér subájában és a szikrázó hó cukros
meseképpé változtatta a vidéket. Az é.hes
szem azonban nem hajlamos felfogni a
külső szépséget és ha a fagy az ember
bőre aló férkőzik, százszor is elátkozza a
tél hideg gyönyörűségét.
Márpedig ezen a tájon rendszerint az
utolsó gabonát őrölték fel január idején.
Az őrlést a „gazdák" sóhaja kísérte: —
Hát igen, ha legalább egy kis gyár akad
na errefelé, hogy munkánk, elég kenye
rünk legyen!
A gyár! Sokan és sokat mentek addig,
amíg egyre is ráakadtak. Mert a humennéi járásban egyetlen egy gyárkémény
sem füstölt. Ügy tűnt, hogy Kelet-Szlovókia csöndes álomba merült. Elfelejtett vi
dék volt sokáig.
Tizenöt éve, hogy a felszabadító szov
jet csapatok harci zaja új életre keltette
az alvó tájat. Végre eljutott ide a malter
friss illata is az építkezés nyomában, amely
Humennében kezdődött.
Három évvel ezelőtt fektették le a régi
vágyálom, az új gyár alapkövét. A szó
szoros értelmében újét, mert ilyen még
nem volt köztársaságunkban. Nem volt te
hát tapasztalatunk sem, a polyamid-szálakhoz értő szakemberünk sem.
A jó szomszédok

Voltak azonban jó szomszédaink, akik
- segítettek. Befutottak a szovjet tervek és
egy szép napon legnagyobb szárazföldi
kikötőnk, Čierna nad Tisou a szovjet gé
pek szállítmányát fogadta. Az új üzem szü
letésénél 17 szovjet mérnök és műszaki
dolgozó segédkezett, s az újszülött kelen

gyéjéhez a német szerelők is hozzájárul
tak. A mi embereink meg a szovjet gyárak
ba mentek — tanulni.
— Mondd csak, mit láttál, tapasztaltál
ott? - érdeklődtek Katka Slavkovskánál
társnői visszatérte után.
— Először Kiinában voltunk, kb. 80 kilo
méternyire Moszkvától. Fiatal, energikus
asszonynak, Lida Petrovna Rjazarovának
mutattak be, aki elmagyarázta az osztá
lyozás, csomagolás munkamenetét. Bántott
nagyon, hogy olyan gyengén beszéltem
oroszul, de mindenki türelmes volt hoz
zám. Csakhamar többet sajátítottam el az
orosz nyelvből, mint az iskolai évek folya
mán. Osztályozó voltam ott. Először bi
zonytalanul ment a munka, de munkatárs
nőim mindent megmagyaráztak, bár ez
eléggé fenntartotta őket munkájukban.
A Szovjetunióban szerzett tapasztalato
kat Zemanová és Moravová mérnöknő és
az új üzem 34 műszaki dolgozója.
Az első polyamid-szálak

A Szlovák Nemzeti Felkelés 15. évfordu
lóján, 1959, augusztus 29-én megindultak
a gépek a humennéi Kapron-gyárban, a
hazánkban először gyártott polyamid-szá
lak sodródtak az orsókra. Ezekből készül
a pókháló finomságú harisnya, a fehér
nemű.
Fiatal ez az üzem. Minden új, haladó
benne, mint amilyenek szeretnének lenni
új gazdái is. Sok itt a fiatal leány. Katka
Slavskovská, az osztályozó és csomagoló ve
zetője, s ha Lida Petrovna látná, bizonyá
ra elégedett volna tanítványával.
A tanyák leányai is rájöttek, hogy ilyen
modern üzemben új munkamódszerekkel
érvényesülhetnek a legjobban. Az energi
kus Hela Kuzmová vezetésével öt fiatal in
dult versenybe a szocialista munkabrigád
cím elnyeréséért.
— Szovjet elvtársak készítették a terve
ket, segítettek az üzem építésénél, tanítot
tak dolgozni. Javaslom — fordult társnői
hez a brigádvezető —, dolgozzunk mi is
Arzejevova módszere alapján. Meg aztán
egyikünknek sem lenne kárára áttanulmá
nyozni a szövőtechnikáról kiadott szovjet
műveket.

A faliújság arról is bizonyságot tesz, hogy
a brigád tagjai baleset nélkül akarnak
dolgozni, túlteljesíteni a normát és a leg
jobb minőséget elérni.
Pedig nem megy mindig simán a mun
ka. Ha például a másik részleg nem küld
jó minőségű anyagot, igyekezz bárhogyan,
a hulladék nagy és a minőség sem az
igazi. De a lányok áldozatkészek. Ott ma
radnak tovább a munkahelyen, figyelme
sen dolgoznak, hogy teljesíthessék a mű
szaki normát.
Többet ésszel...
Az ember azonban csak úgy halad előre,
ha szorgalmán és erején kívül az eszét is
igénybe veszi. Éppen ezért nincs azon sem
mi csodálnivaló, hogy az újítók hónapja
folyamán a dolgozók csaknem naponta be
kopogtattak az előadó ajtaján.
Hela Kuzmová például egy rajzlappal ál
lított be: — Ezen a gépen nagyon meg
erőlteti a szemét a dolgozó. A fonál, amely
a felső rúdon halad keresztül, alig látható.
Jobb volna, ha színes üvegrúddal pótol
nánk a régit.
Még a tizenhétéves „kis béka", Mária
Cvejkušová is okos gondolattal jött. Min
dig bosszankodott, hogy milyen nehezen
szedik ki a hulladékot a vászonzacskókból.
Tegyünk helyébe igelitzsákocskát - aján
lotta s a többiek csodálkoztak, hogy erre
korábban nem jöttek rá.
Igen, ilyen problémáik vannak ma Humenné környéke dolgozóinak. Fokozatosan
1800—1900 nő talál az üzemben munkát,
amint kiépül a gyár még modernebb ré
sze. Sok-sok dolgozóra lesz még szüksége
Humennének. A gyárnak és a kultúréletnek is, amely ugyancsak fellendült az épít
kezés nyomán. S talán megvalósul a má
sik nagy kívánság, a kultúrhóz felépítése.
Mert Humennén már itt tartanak. Ugyan
ki is irtózna már a téltől? Hisz a Vihorlótnak olyan jól illik a fehér subája s alatta
a vidék a füstölgő gyárkéménnyel olyan,
mint egy szép mesetáj.
E. POLASOVÄ
Foto: ČTK
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- Humennén nagyon nagy szükségünk van magára — mondta
neki a parancsnok. Sulovská mama erre a helyén maradt.
1944 augusztus elsején két német katona jelent meg Sulovskóék
ajtajában. Kezükben fényképet tartottak, de a fénykép semmit sem
hasonlított az előttük álló, megtört asszonyhoz. Elmentek. A Šulov
ský-család kénytelen volt elhagyni a házát és egy ismerős taní
tónőnél húzták meg magukat. A Gestapo magas pénzjutalmat ígért
annak, aki elfogja az asszonyt. Mint valami vadállatot űzték faluról
falura. A lányai nem hagyták el, megosztották vele ezt a hánya
tott életet.
H. falucskában végre nyugalmat reméltek. Augusztus 15-én alko
nyat táján Vaňko partizánnal beszélgettek. - Jönnek a németek! —
kiáltotta el magát valaki.
Mintegy 30 német közeledett a házikó felé. A gazdasszony a két
kislánnyal a pincébe rejtőzött. Sulovská és Vaňko fegyvertűzzel fo
gadták az ellenséget. Több mint egy óráig tartott a harc. Már
egészen sötét volt. Töltényük is alig volt.
— Húzódjon vissza az erdőbe — mondta erélyesen az asszony.
Vanek lassan hátrált az erdő felé és kilőtte utolsó töltényeit. A né
metek erre gránátot dobtak a házra és visszavonultak. Hajnalfelé
megérkeztek a partizánok és magukkal vitték a kis családot.

Šulovská asszony az első világháború után került Szlovákiába.
Orosz lány volt, és a cári csapatok fogságába került szlovák férfi
felesége lett. Két kislányával korán maradt özvegyen. Szerényen
éltek. Az 1943-as ősz egyik októberi hajnalán két ismeretlen férfi
kopogtatott be hozzá. Bevallották, hogy szovjet katonák, a fogoly
táborból szöktek meg. Sulovská- mama a hazai tájakra gondolt, és
az ismeretlen szovjet katonák a távoli szülőföld üdvözletét jelen
tették számára. Befogadta őket. Később mások is jöttek: szlovákok,
akik megutálták a hlinkások hadseregét, magyar fiúk, akik nem
akartak Horthy zsoldosai lenni. Csehek is jöttek, akikre a hitlerellenes ténykedés miatt koncentrációs tábor várt. Sulovská mama la
kása már kicsinynek bizonyult. A jövevényeket megbízható isme
xxx
rősöknél helyezte el. így alakult meg Sulovská asszony segítségével
Humenné környékén az első partizáncsoport.
A partizánok megszerették Sulovská mamát. Bátor volt és gyak
ran öntött bátorságot a fiúkba. - A parancsnok — mondogatták
A kis Šulovský-család tagjai ügyes felderítők lettek. Figyelmez
róla, de a valóságban a parancsnok helyettese volt.
tették a partizánokat, hogyan lehet fegyvereket szerezni az ellen
ségtől. Maguk szerezték meg egy kőbányában dolgozó munkás
Október végén Sulovská mama néhány partizán kíséretével le
tól azt a dinamitot is, amivel felrobbantották az első hidat Szlo
ment a közeli faluba. Éppen megpihentek az egyik faluszéli házi
vákia területén.
kóban, amikor megtámadták őket a németek. A férfiak kirohantak
és felvették a harcot az ellenséggel. Sulovská mama egyedül ma
A kis Anyicska csak 12 éves volt, de olyan sokat segített, mint
radt. Éppen indulni akart, amikor egy német katona tűnt fel az
egy felnőtt. Senki sem gondolta, hogy ez a copfos, sötét hajú kis
lány a partizánok jobbkeze. Kitűnő felderítő volt. A felderítésekre • ajtóban. A pisztolyához kapott és az ellenség átlőtt fejjel zuhant
a földre. - Hót igen, — gondolta, — én is köthetek már csomót a
Etelkával, a partizánlánnyal járt együtt. Egyik nap a závadkai plé
zsebkendőmre, az első fasisztáért, akit a háborúban megsemmi
bániára köszöntöttek be. Itt székelt a német parancsnokság.
sítettem.
— Adjanak valami ennivalót — kezdtek koldulni. — Félünk, hogy
A későbbi hetekben a németek erősítést kaptak. Bekerítették a
megölnek a rossz partizánok, — mondta Etelka rettegve. — Árvák
partizánokat. De a partizánok elhatározták, hogy átverekszik ma- í
vagyunk, nincs senkink. — így nyerték meg a gyerekek a német
gukat az övéikhez. Sikerült is nekik.
tisztek bizalmát.
A fasiszta túlerővel vívott hősies küzdelemben Sulovská asszony
- Ne féljetek — mondta az egyik tiszt — mi sokan vagyunk. Jól
sokszor bebizonyította bátorságát. Utolsónak hagyta el a- bekerített
fel vagyunk fegyverezve. Maradjatok nálunk.
területet is. Már indulni akart, mikor meghallotta az egyik sebesült
De a lányok csak tovább rettegtek. Erre a német tiszt az egyik
szovjet partizán hangját. - Parancsnok, ne hagyj itt. . .
közeli dombra mutatott és megmondta, hogy ott vannak beásva
Sulovská tudta, hogy az ellenség több kisebb csoportjukat szét
a német tüzérség ütegei. Lassan megtudtak mindent, amire a pa
kergette s a fiúk az erdőben bujkálnak. Visszafordult és kiabálni
rancsnokuk kérte őket. Tudták már, hány ellenséges katona van a
kezdett. Mikor már többen voltak, felemelték és elvitték a sebe
faluban, milyen fegyvereik vannak, hol van elrejtve a tüzérségük,
sültet Haburára, akit később a kalinyini kórházban sikeresen meg
hol a fegyverraktáruk.
gyógyítottak.
|
A következő napok egyikén a partizánok megtámadták Závadkát.
xxx
Sok fegyvert zsákmányoltak és sok ellenséget tettek harcképte
lenné.
Ezzel be is fejeződött a Šulovský-család partizánkodása. Január
második felében, amikor a szovjet hadsereg oldalán támadást
XXX
kezdtünk Prešov, Bardejov és Kassa irányában, mindhárman ott me
neteltek a csehszlovák katonák soraiban. Velünk voltak mindenütt
1944 nyarán valaki beórulta Sulovská mamát és leányait. A Ges
s mindig az első vonalakban. Becsületességük, bátorságuk, szabadtapo letartóztatta az anyát, de bizonyítékok hiányában néhány hó
ságszeretetük és a hitleri megszállók elleni gyűlöletük példa volt a
nap múlva szabadon bocsátotta. A hazatérő anyát az átélt bor
többi harcoló katonák számára.
zalmak teljesen megváltoztatták. Szép hosszú haját is levágatta.
MICHAL ŠTEMR
Az erdőbe készült a partizánokhoz.

„AZ ÉLET GYŐZ A HALÁL FELETT“
Néhány hónap múl
va megvalósulnak a ke
rületi spartakiádok, hogy
utánuk teljes pompá
ban kibontakozzék a
II. Országos Spartakiád.
Erre a jelentős esemény
re már hónapok óta
készülnek hazánk aszszonyai és leányai.
A „Békéért, barát
ságért, együttműködés
ért"
című
gyakorlat
a rendszeresen torná
szoknak van szánva. A „Magvetőt" bemu
tató csoportok is már tavaly megkezdték
ezt a gyakorlatot, a járási Spartakiádokon mutatták be. Nem szabad azonban
figyelmen kívül hagynunk a harmadik szer
zeményt, melynek gyakorlását a múlt év

őszén kezdték meg, s melybe még most is
be lehet kapcsolódni. „Az élet győz a ha
lál felett" c. szép szerzemény nem követel
igényes mozgást, alkalmas tehát a legkü
lönbözőbb foglalkozású nők számára. Azok
részére is, akik eddig nem végeztek rend
szeres tornát.
A szerzemény gondolata a nők életéből
fakad. Kifejezője vágyaiknak, bemutatja
munkájukat, örömüket, gondjukat és béke
vágyukat.
A szerzemény három részből áll. Az első
ben a földgömb asszonyainak munkáját
és munkaeredményeit látjuk. Jön azonban
a háború és mindent elpusztít. A földgömb
kettészakad. A két rész asszonyai azonban
ismét közel jutnak egymáshoz, hisz béké
ért vágyakozó anyák, nők mindnyájan.
A második részben az asszonyok bemu
tatják eddigi életüket és nekilátnak a bé

kés építőmunkának. Színesen, kifejezően
érzékeltetik az év négy évszakát, a bol
dog, örömteli életet.
A harmadik részben az asszonyok tanú
ságot tesznek a béke mellett. Tudják, hogy
a nemzetek békés, baráti együttműködése
akadályozhatja meg a háborút. Piros ken
dőkkel az új világ, a vörös földgömb ké
pét alakítják ki.
A művészi szerzemény bemutatásához
sok-sok nő részvétele szükséges, hogy tel
jes nagyságában érvényesüljön. Reméljük,
asszonyaink örömmel, türelemmel készül
nek majd erre a gyakorlatra, amely a prá
gai Spartakiád legkiemelkedőbb jelenete
lesz. 29.248 tornásznő fogja ezzel a szer
zeménnyel bizonyítani, hogy az élet való
ban győzedelmeskedik a halál felett.
J. Ž.
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Foglalkozások kozmetikája
Az itt következő pár sornak az a célja,
hogy néhány foglalkozási ágnál megmutas
suk a szépség megóvásának módját, rá
mutassunk a foglalkozás legfontosabb koz
metikai ártalmaira és a védekezés lehe
tőségeire.

Mezőgazdasági munka
Szomorú vagy, Anna? Az az érzésed, hogy
teljesen egyedül állsz a világban és fér
jeden kívül senkinek sincs rád szüksége?
Panaszkodol, hogy barátnőid lassan el
hagynak, egyiknek sincs ideje számodra. Ha
pedig mégis összejöttök, az ő beszédtémá
juk nagyon távoli számodra, amit viszont
te beszélsz, őket nem érdekli.
Még mindig nem látod, hogy minden
nek Te vagy az oka? Csakis a sajátodat
tartod szem előtt, amint magad mondod,
semmi közöd a máséhoz, a világ dolgá
hoz — és úgy véled, ez így van rendjén.
Nem látod azt, hogy amit Te idegennek
tartasz, tulajdonképpen a férjedé, a tiéd,
jövendő gyermekeiteké? Nem fog el néha
a büszkeség, ha egy más városbeli kis vá
rosotok tisztaságát, az
új hidat, a parkosítást,
a nagyvárosias jellegű
üzleteket dicséri? Nem
régen jómagad is meg
állapítottad,
milyen
örömmel vásároltál az
önkiszolgáló-üzletben
és milyen jól jött a
háztartási gépek javí
tására létesített szol
gálat.
És
mit
gondolsz,
mindez kinek az érde
me? Egy egész sor fér
fin és nőn kívül a te
barátnőid is kivették
részüket
mindebből,
érint nem jut számodra
akiknek szavaid
Te is brigádmunkára,
idejük. Menj ve
járj e! az esti előadásokra, kapcsolódj be
a nyelvkurzusba, légy ott Te is, amikor
berendezik a nyugdíjasok házát. Jó Ízlésed
nek, ötletességednek bizonyára hasznát ve
szik. S azt hiszem, egy kis melegség tá
madna mindig a szíved körül, ha a tiszta
függönyök mögött megjelenő idős emberek
mosolyából magadnak is mondhatnál egy
részt, ami az itt végzett munkából kijár.
S meglátod, nem fogsz unatkozni s a kö
zös munka közben annyi beszédtémátok
akad, hogy ki sem tudjátok meríteni.
S ami a legfontosabb, nem lesz az az
érzésed, hogy felesleges vagy. S ha majd
egyszer gyermekeid megkérdik, mit tettél
az ő és mindnyájunk szebb életéért, nyu
godt lelkiismerettel tudsz majd felelni, hogy
igen, a rád eső részt vállaltad és elvégez
ted Te is.

REJTVÉNYSZELVÉNY
3. sz.
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A legfontosabb jel
lemzője az a leta
gadhatatlan
tény,
hogy
legnagyobb
részt szabadban kell
végezni. Az időjárás
viszontagságainak
tehát ki van téve
elsősorban
és a kéz
bőre. A szél, az eső
és a nap együttes
izgató hatása kiszárítja, repedezetté és cserzetté teszi
a bőrt. A napsugarak és részben a hi
deg hatására az erek kitágulnak és gyak
ran ez a tágulat meg «is marad (borvirágos
arc és orr). A nehéz munka végzésekor a
veríték elönti a testet, rászáradásakor
önmagában is izgatja a bőrt, részben
pedig a ruhába veszi be magát és meg
keményíti azt. Ezt az izgató hatást érezzük,
amikor azt mondjuk, hogy csíp az izzad
ság. Védekezni kell és lehet ezek ellen az
ártalmak ellen. Az első számú közellen
ség, a túlerős napsugarak ellen igen egy-

szerű a védekezés, csak nagyon nehezen
szokták megfogadni. Vásároljunk egy szé
les karimájú szalmakalapot, ún. strand
kalapot és abban dolgozzunk. Lehet, hogy
faluhelyen az első napon kinevetik az em
bert, de minden csoda csak három napig
tart. Biztos, hogy további néhány hét alatt
divatossá válik a fiatal nők között a falu
ban, annyira kitűnő védelmet nyújt. A ki
száradás ellen pedig zsíros kenőccsel vé
dekezhetünk munka közben.

Sürgős a mosakodás!
Ennél fontosabb azonban, hogy a mun
ka után minél előbb megmosakodjunk és
kenjük be magunkat, de legalábbis az
arcot, kezet krémmel. A száraz bőrűek zsí
ros, a zsíros bőrűek szárazabb, felszívódó
krémet használjanak. A szerszámok is fel
törik, szárazzá és kérgessé teszik a tenye
ret. Sajnos, ezt nem lehet kiküszöbölni, de
a mély berepedezéseket és a földbarna
elszíneződést aiapos, körömkefés mosako
dással és zsíros kenőcsös bedörzsöléssel
el lehet kerülni. A mosakodás mindig fon
tos, de különösen nagy a bőrvédő jelentő
sége, ha növényvédő szerekkel dolgozunk,
hogy ne legyenek ezek a szerek a bőrün
kön a kelleténél tovább és ne legyen ide
jük ártalmak kifejtésére. Ne feledkezzünk
meg arról, hogy a nehéz, egyoldalú mun
kában megmerevedett izmokat tornáztatással és sporttal lazíthatjuk.
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VÍZSZINTES:

14
18

helyiség. 37. A tehetetlen, dermedt, mozdulatlan.
39. Sok idő elteltével. 41. Rész fele! 42. Egész,
teljes, németül. 44. Rossz, szlovákul (nőnem). 46.
László Judit. 48. Asszonyok. 49. Angol kötőszó.
50. A cseh munkásmozgalom úttörője (keresztne
vének rövidítésével). 54. Nagy orosz iró és drá
maíró (keresztnevének rövidítésével).
FÜGGŐLEGES:

1. A Mongol Népköztársaság kiváló vezető sze
mélyisége, szül. 1895. febr. 8-án (keresztnevének
rövidítésével). 3. Németh Ferenc. 4. Időszak (é =
é). 5. Szórakozik. 6. C. N. 7. Magyar iparváros
a Sajó mellett. 8. Velő fele. 9. Szovjet zeneszerző
(60 évvel ezelőtt született). 11. A veszett kutya
teszi. 13. Táncos mulatóhely. 15. Nyugat-európai
folyó. 17. Lelki fájdalom is. 19. 130 évvel ezelőtt
született cseh írónő (1830. febr. 24-én). 21. Ked
veskedő, hízelgő kijelentés, szólam. 22. Kiváló
francia fizikus és kémikus (175 évvel ezelőtt szü
letett, 1785. február 12-én). 24. Arab férfinév.
27. Létezik. 29. A máj váladéka (ékezettel). 30.
Paripa. 33. Testrész. 35. Délnyugat kínai város
(Batang). 36. Szibériai folyam. 38. Növényi ter
mésnek, gyümölcsnek a héj alatti húsos részé
be. 40. Tüzet szüntet. 43. A férj, amikor meg
házasodik. 45. Céh keverve. 47. Vissza: buzdítást
keltő szó. 50. Jilemnický Péter. 51. Yttrium és
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A „Nagyanyó" száznegyven évvel ezelőtt
született halhatatlan szerzője (keresztnevének rövi
dítésével). 10. 900 római szómmal. 12, A szovjet
állam kiváló alapítóinak egyike, a Vörös Had
sereg
felejthetetlen
vezére
(75 évvel ezelőtt,
1885. II. 2-án született). 14. ,,Madárkirály". 16.
Az alumínium vegyjele. 17. Szán ... — 18. Mes
terember. 20. Finom éjjeli kenőcs. 22. Apró jég
szemekké fagyott csapadék. 23. Olyan, aki vala
kit valamely hivatalba, tisztségbe iktat. 25. Nem
régi. 26. Kedvezményes áron előre jegyet bizto
sít. 28. Káposztaféle. 30. A földbe! 31. Hamis
(ék. fel.). 32. Öraketyegés. 34. Nagy orosx tu
dós, aki 60 évvel ezelőtt (1900. febr. ó-án) je
leket bocsátott
az éter hullámain.
36. Állat

5

(az
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betűre

A vízszintes 2, 12, 34, 50, 54 és a függőleges
1, 9,
19, 22. számú sorok megfejtését kérjük
a rejtvényszelvénnyel együtt beküldeni a lapnak
az illető helyre érkezésétől számított 10 napon
belül. Minden öt hibátlan megfejtésért könyv
jutalmat küldünk.
P. B.
Múlt számunk keresztrejtvényének helyes meg
fejtése: Vízszintes: Kínai fal, Gorkij, Kelet-Európa, uráli, háború, Mona Lisa. Függőleges: Arai
tó, Déli-sark, kozmopolita, Oran.
Könyvet kapnak: Batoch Ilona, Kamenica; Hlava
tý Istvánná, Jelka; Ginelli Nándorné, Košice; Kárpáty Istvánná, Košice; Stofira Ferencná, Košice;
őszi Lászlóná, Kamocsa; Adamik Mártonná, Koši
ce; Berek Istvánná, .Levice; Kovács Ilona, Strekov;
Bányász Istvánná, Lisince; Vajkó Margit, Moldava
n/B.; Gérecz Lajosná, Šafárikovo; Sajdák Jolán,
Senec.
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A siabásrajzokat a VKUS speciális ssobás- és
mintauzleteiben vásárolhatják meg, kedves olva
sóink: Bratislava, Leningradská 8 - Banská Bys
trica, Z. Nejedlého 1 - Košice, Leninova 101 Nitra, Stalinova 17 - Prešov, Stalinova 63 - Ži
lina, Hurbanova 5.
A postán küldött utánvétes rendeléseket
következő címre lehet küldeni: Strihovó služba
VKUS, závod 21, Módni závody, n. p., Praha II,
Jindŕišská 5.

A farsangi évad legvidámabb báljai közé a
jelmezbál tartozik, amely azonban rendszerint
komoly gondot okoz, ha eredeti és mégsem költ
séges jelmezben akarunk o bálon részt venni,
Néhány könnyen megoldható jelmezt, illetve
estélyi ruhát közlünk. Mindegyiknél tartsunk szem
előtt egy nagyon fontos tényezőt, akáir álarcos,
akár egyéb bálon veszünk részt:
hajviselet,
bizsutéria, díszek, cipő és táska összhangját.

201103 — A tüllből készült nagyestélyit a vál
lon átvetett fátyol, legyező segítségével spanyol
jelmezzé alakíthatjuk. (I. sz. nagyság, 7,- Kčs.)
201213 - A fiatalos szabású, színházba, esté
lyekre viselt kisestélyi ruha tulajdonosa a kéz
nél levő virágdísz szerint rózsa-, vagy tulipán
kisasszonyt képvisel az álarcosbálon. (I. sz. nagy
ság, á 6,- Kčs.)
201168 — A háromfodros szoknyájú, csipkéből
készült testhez álló felsőrészü ruhának a fejdísz
adja meg törökös jellegét. (I. sz. nagyság, ó
7,- Kčs.)

201304
ruhában
bálon. (I.

201168

A divatos, nagygallérú, mély kivágású
,,garde" is jól érzi majd magát a
,- Kčs.)
sz. nagyság, á

201118
A hosszú csíkos nadrág és a bő blúz
felhasználásával bármelyik fiatal leány festővé
változhat az álarcosbál idejére. (I. sz. nagyság,

201213

201304

Az emberek hallottók, hogy messzemessze von valahol egy ország, ahol az
emberek tökéletes boldogságban élnek.
Közösen dolgoznak és közösen élvezik mun
kájuk gyümölcsét, nem akarnak háborút és
velük sem háborúskodik senki.
Élt egy faluban három fiútestvér. Ök is
nagyon szerettek volna a boldogság orszá
gába jutni, hát útrakeltek és elindultak
Napkelet felé. Tudták, nem lesz könnyű a
dolguk, számtalan akadály állja útjukat,
s a boldogság országának határát csak
az lépheti át, aki nemcsak erejével és bá
torságával vívja ki a győzelmet, hanem jó
ságból, szorgalomból és szerénységből is
leteszi a nagy vizsgát.
Először egy hatalmas kőhegyen kellett
átvergődniök. Nagyon nehéz volt, mert ha

három métert kúsztak előre, kettőt vissza
csúsztak. Meredek volt a hegy és alatto
mos: amikor már azt hitték, hogy felérkez
tek a csúcsra, akkor látták, hogy még a de
rekánál sincsenek. Égette őket a nap, egy
forrást, egy zöld levelet sem találtak sehol.
Végre a tizenhetedik napon, a két idősebb
nagy nehezen átkelt a kőhegyen, a har
madik, a legfiatalabb azonban megállt,
hogy megpihenjen. A legnagyobb és a kö
zépső testvér azt hitték, legyőzték az első
akadályt, mehetnek tovább. De bizony té
vedtek. „Aki elhagyja gyengébb társát, az
nem juthat tovább a boldogság országa
felé vezető úton" — hirdette előttük egy
tábla és egyszerre földbegyökerezett a
lábuk, be kellett várniok a legfiatalabbat.
Amikor megint együtt voltak, tovább bandukolgattak. Egyszer csak megtámadta
őket az ötfejű sárkány. Szörnyű viaskodás
kezdődött, kénköves tüzet okádott az öt
fejű sárkány mind az öt feje. Itt a máso
dik fiú nagyon kitett magáért, három fejet
levágott az ötből, az első és a harmadik
pedig egyet-egyet. Hogy örültek mind a
hárman, amikor előttük feküdt végre a fej
nélküli sárkány!
— Nekem köszönhetitek, hogy végeztünk
ezzel a fenevaddal. Hiszen én egymagám
három fejét vágtam le, ti pedig csak egyetegyet! — dicsekedett a középső testvér.
Érzik a fiúk, hogy megint földbegyöke
rezik a lábuk, az úton pedig megpillanta
nak egy táblát: „Aki gőgös és büszke, so
hasem jut el a boldogság országába! Aki

dicsekszik, maradjon kívül." Elszégyellte
magát a második fiú, és megfogadta, hogy
többé nem dicsekszik.
Alig mentek valamicskét, a hétfejű sár
kány állta útjukat. Ez még rettenetesebb
volt, mint az ötfejű. Derekasan viaskod
tak valamennyien. A legnagyobb testvér
azonban ellankadt, s azt gondolta: „Test
véreim úgy harcolnak, mintha vasból len
ne a karjuk. Én pihenek egy kicsit, hiszen
küzdenek ők helyettem is." Egy percre kiállt
a sorból, de abban á szempillantásban a
másik kettő karja is elnehezedett. Amint
föltekintett, megint egy táblát látott az
út túloldalán: „Aki lusta és társára hagy
ja a munka nehezét, sohasem jut el a bol
dogság országába."
Észbekapott a fiú, újra nekirontott a
szörnyetegnek és hosszú harc utón közös
erővel le is vágták mind a hét fejét.
Eszükbe sem jutott tovább, hogy különkülön akarják átlépni a boldogság orszá
gának határát.
K. R.

KÉP SZÖVEG NÉLKÜL
Tél, tél...
Tél, tél, fúj a szél,
fosztott tollú pitinkéi,
ám ki ilyet töm dunnába,
reszket annak keze, lába.

Hó, hó, hófehér
pihe rajban földet ér,
megfogtam a markomban
s láddsza, cseppé vált nyomban.

Szán, szán, sikló szán,
osztozkodnak a hosszán,
de a dombnak felfele,
csak gazdája jön vele.
Jég, jég, sima jég,
egy lépésnyi is elég
talpat nyúzni, sikárkózni,
miért nem tanulsz korcsolyázni?
Tűz, tűz, esti tűz,
szelet, fagyot messzi űz,
lengő lángja táncol egyre
s álom hull a két szemedre.
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Sütemények forrázott tésztából
’/4 I. vízhez 5 dkg zsiradékot, morzsa sót,
két tojást, 14 dkg daralisztet, egy késhegy
nyi sütőport veszünk.
A kimért vízmennyiségbe beletesszük a
zsiradékot, egy morzsa sót és forrásba hoz
zuk. A zsírral kevert folyadéknak erősen kell
forrnia, s a lisztet egyszerre szórjuk a fővő
folyadékba. Utána a serpenyőt a tűzhely
szélére húzzuk és gyorsan keverjük, nehogy
megcsomósodjék. A tésztát a tűzhely szé
lén addig keverjük, míg az sűrű, sima tö
meggé áll össze. Most a serpenyőt mérsé
kelt tűzre állítjuk és megmelegítjük, hogy
a liszt jól átgőzölődjék. A tésztának nem
szabad sem a serpenyőre, sem a fakanálra
ragadnia. Állandóan kavargatjuk, esetleg
más serpenyőbe tesszük, hogy gyorsan ki
hűljön és a teteje ne bőrösödjék meg.
A kihűlt tésztába egymásután tesszük be a
tojásokat és addig keverjük, míg sima, sűrű

és erősen fénylő lesz. Nagy nyílású csővel
ellátott idomító zsákba töltjük s belőle a
sütőpléhre koszorúkat, banánokat, kifliket
vagy csókocskákat nyomunk. A sütőpléhet
előbb zsiradékkal jól kikenjük. Ha egyenlő
nagyságú alakokat akarunk, formájukat
előbb fácskával a zsíros pléhre kirajzoljuk.
A sütemények tetejét felvert tojással meg
kenjük. Ha azonban a süteményeket mázzal
akarjuk bevonni, felületüket nem kenjük
meg. A tésztát erősen felmelegített sütőbe
tesszük s a sütő ajtaját az első 5 percben
nem szabad kinyitni, Az elősütés után a
tüzet mérsékeljük és a süteményt egyenletes
alacsonyabb hőfokon sütjük készre. Ha vé
gig gyorsan sütnénk, a teteje megbámulná,
a belseje pedig nyúlós maradna.
A süteményt éles késsel kettévágjuk és
krémmel vagy tejszínhabbal töltjük.

A cipőtartót fémből és drót
ból, fából, esetleg vastagabb
és vékonyabb nádból készítjük,
vagy készíttetjük. Kevés helyet
foglal el és célszerű.

A hús
tÁKOLÁSA
A húst ne tartsuk papírba csomagolva
vagy deszkára téve, mert mindkettő kiszívja
a hús levét. A megvásárolt húst tegyük por
celántálba és borítsuk le tányérral vagy
drótszitával.
A húst eltevés előtt sohase mossuk meg.
A nedves hús gyorsabban romlik.
A húst, amennyire lehetséges, jégverem
ben vagy jégszekrényben tartsuk. Rövidebb
időre úgy tesszük el (ha nincs jégszekré
nyünk), hogy ecetbe mártott és jól kicsavart
ruhába tesszük.
A füstölt húst és a füstölt készítményeket
szabadon felfüggesztve, levegős, jól szellőz
tethető kamrában tartjuk.
A húskonzervek eltevésénél arra ügye
lünk, hogy a kamra ne legyen meleg és a
doboz alja vagy teteje ne legyen püffedt.
A püffedt konzerveket kiselejtezzük, tartal
muk ugyanis élvezhetetlen és az egészség
re ártalmas.
Ha a húst hosszabb ideig akarjuk eltar
tani, bepácoljuk. A páclé ecet, víz, só, fű
szerek és zöldség keveréke. így tesszük el
pl. a kemény marhahúst és a vadhúsokat.
A hús a páclében összeugrik, de egyúttal
ki is lúgozódik. Ezért az egész ecetes pácle
vet az elkészítésnél fel kell használni.
Hozzávaló: kb. 15 dkg vastagabb pamut és 6-os
horgolótű. 3 láncszemet összehorgolunk és ezt 6
rövid pálcikával kitöltjük. A következő sorban 18
pálcikát horgolunk (minden előző pálcikába há
romszor beszúrni), azután 2 rövid és 1 hosszú pál
cika következik, a következő sorokban viszont felw.-ltva egy rövid és egy hosszú pálcika A munka
mindkét oldalán 3 pálcikát egy pálcikába öltünk,
miáltal a sapka megkapja formáját. A 19. sortól
kezdve egyenesen továbbdolgozunk.

A „DOLGOZÓ NÖ" megjelenik kétszer ha
vonta. Kiadja a Csehszlovákiai Nők Szlo
vákiai Bizottsága, Bratislava, Októbrové
nám. 12. Szerkeszti a szerkesztőbizottság.
Felelős Túri Mária, főszerkesztő. Szerkesz
tőség: Bratislava, Októbrové nám. 12. Tele
fon 344-21, 220-25. Nyomja: Polygrafické
závody, n. p., závod 1, Bratislava. Terjesz
ti a Posta Hírlapszolgálata. Megrendelhe
tő minden postahivatalnál és kézbesítőnél.
Évi előfizetési díj: 16,80 Kés. Egyes szám
ára 70 fillér. PNS 499.
A-697349

Leánycsokor.

mór jól, mit jelent, ha tánc közben hirte
len félbeszakad a zene, s a színpadon
megjelenik a bemondó: „Kedves vendé
geink, olyan tóncospár van a parketten,
amely kihívó viselkedése, tánca miatt, nem
közénk való." Nem is kell, hogy tovább
mondja. A „bűnösök" körül rés támad,
s mit tehetnek egyebet, a megzavart tán
cosok ütemes tapsára kivonulnak. Mert itt
már nincs más segítség. Mielőtt ugyanis nyil
vános korholásra kerül sor, a szolgálatos
pedagógiai felügyelőtől baráti figyelmez
tetést kapnak, a szünetben is elbeszélget
velük. Rendszerint eredménnyel. Akinek
ez sem használ, azt a közösség kényszeríti
távozásra.
Nem célja senkinek, hogy lebeszéljen
valakit a szép, modern táncokról. A tangó
és keringő mellett ropják már a lipszit is
és maga a Kultúra és Pihenés Parkja ren
dezi a fiatalok tánciskoláját, ahol ez év
ijen is csaknem ezer 10. osztályos leány
és fiú vett részt, hogy elsajátítsa a helyes
viselkedés, a kulturált tánc alapjait.

Tavaly kezdődött az egész. Október 4-e
volt az első vasárnap délelőtt, amikor a
lányok könnyű kabátja alól kikukkantó szé
les szoknya, a fiúk pillangó-nyakkendője
elárulta, hogy itt valami készül. Úticéljuk
a bratislavai Kultúra és Pihenés Parkja
volt, ahová — a „vasárnap délelőttök" első
átütő sikerei után - a város fiataljai azóta
hetenként eljárnak.

Itt találkozik az a néhány száz diák és
ipari tanuló, akik ahelyett, hogy céltalanul
rónák az utcákat, színvonalas műsort, kel
lemes társaságot találtak a park nagy ter
mében. Ki hinné, hogy a gyümölcsszörp
től ilyen jókedv kerekedhet? Vagy a jórit
musú zene, a gondtalan fiatalság a titka
az itt uralkodó derűs hangulatnak?

Legyen bármi, de a jó rendezés érdeme,
hogy szívesen jár ide a fiatalság. Megsze
rették ezeket a zenés vasárnapokat, hálá
san tapsolnak a jó műsornak, vidáman lej
tik a táncot. Néha azonban felhangzik
energikus, gúnyos tapsorkánjuk is. Tudják

◄

Mielőtt elhangzik a ,,Szabad kérnem?'

A 36 táncóra befejezése utón, január
egyik estéjén teljes díszben sorakoztak be
a fehér-, kék- és rózsaszínruhás lányok,
a fehérkesztyűs fiúk, hogy kicsit izgatot
tan ugyan, de bemutassák szüleik, a tánc
tanárnő és a Park vezetői előtt, hogy ezt az
iskolát is eredménnyel végezték.
Az örökszép polonéz, keringő, mazúrka
váltakozott a modern táncokkal, s a fia
talok is változtatták táncospárjukat. Egy
körre szüleiket választották. A délceg fiúk
karján keringtek a mamák, az édesapák
titkolt büszkeséggel táncoltatták elsőbálos
leányukat.
Boldog fiatalok, elégédett szülők távoz
tak ez este a Kultúra és Pihenés Parkjá
ból. Léptüket a lassan szállingózó hópelyhek kísérték.
A szép táncestély, a sok vidám vasár
nap délelőtt sokáig megmarad emlékeze
tükben.
K. M.
(Foto: Schreiber)
A francianégyest is megtanulták a fiatalok.

