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Óhajt a Holdra
repülni ?

Utak és utazók
„Hruscsov megérkezett Afganisztánba“, „Eisenhower elutazott Chiléből*, „Macmillan Párizsba
készül“, olvashatjuk a napilapok hasábjain. A nagy
hatalmak vezető államférfiéi járják a világot. Az
újságolvasó már nem is csodálkozik. Ez korunk di
namikus diplomáciájának egyik jellegzetessége.
Lehet, hogy négy-ötszáz év múlva ezekről az utak
ról is úgy fognak tanulni a gyerekek az iskolában,
mint ahogyan mi is lélegzet visszafojtva hallgattuk
tanítóink előadását Vasco de Gama, Amerigo Vespucci, vagy épp Kolumbus Kristóf utazásairól.
Mindezt nem azért mondom, hogy az esetleges ké
sei kutatók majd igazolhassák a XX. század gyer
mekének előrelátását. Ezt illetőleg Írásba foglalom,
hogy semmi néven nevezendő elismerésre jogot
nem formálok.
Az említett államférfiak utazásai, bár céljuk és
formájuk tekintetében semmiképpen sem hasonlít
hatók össze a XV. vagy a XVI. század világutazói
nak viszontagságos hajózásaival, egyben azonban
mégis találhatunk hasonló vonást. Ezek az utak
is korszakalkotókká válhatnak. És tegyük hozzá,
valószínűleg azokká is válnak. Ez pedig egyet je
lent a történelembe való belépési engedéllyel.

Olvasóink is bizonyára figyelemmel kisérték
Hruscsov elvtárs ázsiai kőrútjának egyes állomá
sait. Akár Indiában, Burmában, Indonéziában vagy
Afganisztánban tartózkodott, látogatását mindenütt
a legnagyobb érdeklődés, a széles néptömegek
forró szimpátiája kísérte. A legjelentősebb ameri
kai újságok hasábjain valóságos politikai „hőmé
rők* jelentek meg, melyek arról tanúskodtak, hogy
Hruscsovot összehasonlíthatatlanul melegebb fo
gadtatásban részesítették, mint Eisenhower ameri
kai elnököt decemberi délkelet-ázsiai útja során.
Természetesen Eisenhowemek is mindenütt meg
adják az államfőnek kijáró tiszteletet. Ez az álla
mok közötti kapcsolatokban nem is lehet másképp,
a népnek azonban nem lehet megparancsolni,
hogy lelkesen fogadjon valakit, akinek jószándéká
ról nincs teljesen meggyőződve. Ezért kellett Eisenhowernak legutóbbi argentínai látogatása után
keserűen megjegyezni a Buenos Aires-i fogadta
tásról: „Olyan volt, mint egy rakéta, amely csütör
tököt mondott.* Tudjuk, hogy túl hosszú időn ke
resztül mindmáig az imperialista nagyhatalmak
minden egyes lépése a kis vagy gyarmati országok
kal szemben úgy volt kiszámítva, hogy ezek függő
helyzete mind mélyebbé váljék. Az amerikai diplo
mácia minden időben arra törekedett, hogy az
összes nem szocialista rendszerű országot valame
lyik agresszív katonai tömbbe vonja be és gazdasá
gát az amerikai monopóliumok érdekeltségeinek
rendelje alá.

Ezzel szemben a Szovjetunióval való kapcsola
taik fejlesztése közben felismerték, mit jelent egy
iparilag fejlett ország valóban önzetlen' segítsége.
Hitelek uzsorakamat nélkül, kölcsönök politikai fel
tételek nélkül, technikai segítség külföldi tőkeérdekeitségnek való alárendelése nélkül, ez a Szovjet
unióval való gazdasági kapcsolat valósága. „Az
együttélés új világa ez, melyről a múltban annyi
szor álmodtunk, olyan világ, melyben az emberek
az egyenlőség és a barátság elve alapján élnek,“
- írta Hruscsov elvtárs útjával kapcsolatban Szahib Szingh Szokhe, ismert indiai közéleti tényező.
És valóban, a hitelt és technikai segítséget nyújtó
kapitalista hatalmak egyeduralma egyszer s min
denkorra megszűnt.
De nemcsak az ázsiai országokban, hanem az
ébredő fekete kontinensen - Afrikában, a függet
lenséget kereső Latin-Amerikában is, egyre inkább
keresik a közeli kapcsolatokat a Szovjetunióval,
mint a kis országok függetlenségének igazi védel
mezőjével.
S. Gy.

Új mag hull a porhanyós földbei

Alfa Maszevics kislányával, Natasával.

gy alkalommal, amikor a Szovjet
Tudományos Akadémia Csillagá
szati Tanácsának postáját néze
gettem, egy levélre lettem figyel
mes, mely Kanadából érkezett:
„Nagyon kérem, vigyenek magukkal,
amikor először repülnek a Holdra és a
Marsra.“
A sok száz hasonló tartalmú levéltől ez
abban különbözött, hogy írója hozzáfűz
te: „A kiadásokat fedezem." Emlékszem,
hogy akkor valaki nyomban megkérdezte:
„Milyen valutában fogják eszközölni az
elszámolásokat a kozmikus repülésekért a
jövőben?" Ez természetesen csak tréfa.
Mindenki tudja, hogy nem a pénzről van
itt szó.
Mind ennek ellenére a csillagászok
gondoskodtak már „saját" pénzük kibo
csátásáról. Magától értetődik, hogy en
nek csak szimbolikus jelentősege van.

Álla Maszevics, a fizikai és matemati
kai tudományok doktora, a neves moszk
vai csillagász az egyik nemzetközi csilla
gászati kongresszuson kopott ajándékba
egyik
külföldi kollégájától „bolygóközi
pénzt". Az egyik pénzdarabon, amelynek
értéke 1 „kozmikus billió", egy világűruta
zó arcképe szkafanderbe (különleges öltö
zet) öltözve látható. Az érem másik ol
dalán az egyik bolygó területe látható. Ez
a pénz sajátos emléke és érdekessége
napjainknak és jellemzi jelenünket. Ha
sonló emléknek számíthat a „startoló en
gedély" - vagyis egy okirat, amely arra
jogosítja tulajdonosát, hogy beszállhasson
a kozmikus rakétába. Valóban eredeti „út
levél".
Egyelőre csak néhány ilyen okirat léte
zik a Földön. Az első ilyen dokumentu
mokat a szovjet csillagászok határon túli
kollégáiktól kapták ajándékba.
A barcelonai csillagászati kongresszu
son a szovjet tudósokat megajándékozták
„holdi útlevelekkel", amelyek a Hold lát
ható és nem látható oldalára is érvénye
sek. Az egyik ilyen útlevelet Lídia Kurnoszovanál, a tudományok doktoránál lát
tuk. Az igazolványok kiállítóinak elgondo
lása szerint ezek tulajdonosainak joguk
van a Holdról bármelyik közeli bolygóra
repülni.
Az első benyomásra mindez csak tréfá
nak tűnik, azonban, ha elgondolkozunk
rajta, akkor rájövünk, hogy ezekben a nem
mindennapi dolgokban az idő szelleme
rejlik és ezek a sikerek rányomták bélye
güket az utolsó évekre, s jogosan neve
zik őket a kozmikus évszázad első eredmé
nyeinek.
K. BARIKIN

hogy van, akin meg
mutathatja erejét, gú
nyolná és verni kezdte
a többiek tiltakozása
ellenére is.
Az ifjúval Szimpatizáló falubeliek sokan
voltak, ismerték szorgalmát, békeszeretetét és igazságosságát. Amikor kiverekedte magát a másik, fennhéjázva, győztes
nek érezve magát, távozott. Ekkor már nem
a fél falu volt ellene, hanem az egész
falu. Egy szép napon örökre el kellett
hagynia faluját . . ."
Elhallgatott. Én bólintottam.
„Ez csak egy régi mese" — mondotta
rám nézve. Fekete arcáról az elszántság,
a diadal és Afrika reménye sugárzott.
R. B.

ANÉGER ÉS A BOMBA
„Felrobbantották a bombátl" — mondta.
„A rádióban hallottam. Nem akartam el
hinni . . . Holnap valamennyi újságban
benne lesz."
Szombaton estefelé a kávéhózban ül
tünk, azon szombaton, amelynek hajnalán
a Szaharán átcikázott a vakító atomvil
lám.
Nem ismertem. Asztalánál ő üres hely
volt. Megkérdeztem, odaülhetek-e, bár
nem tette rám azt a benyomást, hogy ide
gen társaság érdekelné. Röviden feltekin
tett, bólintott, majd újra maga elé nézett.
Beszélgetni kezdtem, s megtudtam, hogy
tavaly óta hazánkban tanul.
- Szemérmetlenség, hogy ezt meg mer
ték tenni! A fél világ ellenezte...! — je
gyeztem meg.
Rám nézett és beszélni kezdett.
— Hazám egyik falujában élt egy férfi,
aki mindenki tudtára akarta adni, milyen
erős, s jó lesz tőle félni. Sokan tartottak
tőle, hiszen hencegett erejével és fenye
gette az embereket, különösen, ha részeg
volt. A fél falu megvetette. Egyszer ez az
alak veszekedést provokált, pedig nem
bántotta az a sokkal fiatalabb és gyen
gébb férfi, akit áldozatának kiszemelt. Az
ifjú igyekezett lebeszélni a provokátort,
nyugtatta, pedig az igazság az ő oldalán
volt. Békességet akart, s ezt mondotta:
„Engedj utamra, miért kötsz belém . . .?"
Az őket körülállók- is ezt kiáltották: .......
Hagyd békén!" De az izgága férfi érezte,

A nők küldöttségének fogadása a prágai
Várban
A csehszlovák nők mindent megtesz
nek, ami erejükből kitelik, a gazdag
és boldog életért
Antonín Novotný elvtórs, a CSKP KB el
ső titkára, köztársasági elnökünk, a nem
zetközi nőnap 50. évfordulója alkalmából
március 7-én délelőtt 10 órakor fogadta
nemzetgazdaságunk és kulturális életünk
200 legkiválóbb nődolgozójót.
A köztársaság elnökét a nők küldöttsé
ge nevében az olomouci KNB tagja, H.
Barfusovó, Csehszlovákia Kommunista Párt
jának alapító tagja üdvözölte, üdvözlő be
szédét fogadalommal fejezte be, hogy a
nők a jövőben is teljes erejükkel fognak
munkálkodni a szocializmus építésének be
tetőzéséért hazánkban.
Antonín Novotný elvtórs, a köztársaság
elnöke, szívélyesen üdvözölte a küldötte
ket és ígéretükre beszéddel válaszolt,
melyben különösen kiemelte a csehszlo
vák nők részvételét a szocializmus építé
sében. A küldötteket és társadalmi életünk
jelenlevő képviselőit beszélgetésre hívta
meg, amely beszélgetés igen szívélyes han
gulatban kb. két óra hosszat tartott.
Antonín Novotný elvtárs beszédéből

Tisztelt Elvtársnők!
Engedjék meg, hogy önöket és hazánk
valamennyi nőjét Csehszlovákia Kommu
nista Pártja Központi Bizottsága, a Nem
zeti Front kormánya nevében és a ma
gam nevében is üdvözöljem a nemzet
közi nőnap idei jubileuma alkalmából.
. . . Ezen a napon valamennyi nemzet

Ünnep volt...
Bizonyára mindnyájan egyetértenek velem, mi
kor azt mondom, hogy a női újság szerkesztőjé
nek legszebb kötelessége - természetesen meg
tiszteltetése is
ha részt vehet a legjobb dol
gozók fogadásán a prágai Várban. Az ember
ezekben a percekben sajnálja, hogy nincs száz
szeme, száz füle, hogy felfoghatná az asszonyok
minden örömét és lelkesedését, amit ezekben a
percekben átéltek.
Hazánk különböző részeiből összegyűlt 200 nő
számára egyformán nagy ünnep volt ez a nap,
amikor a Várban személyesen beszélhettek az
elnökkel és elmondhatták neki örömüket és bá
natukat. Novotný elvtársat az egész fogadás alatt
körülvették a küldöttek. Az egyik a teljesített
felajánlásokkal akart neki dicsekedni, a másik
azt akarta kérdezni, hogy építészeink az iskolák
építésénél miért feledkeznek meg az olyan fon
tos napközi otthon helyiségeinek betervezéséről,
a tornatermekről, mások a szövetkezet nehézsé
geiben kérnek tőle tanácsot. Novotný elvtárs fe
lel, tanácsol, dicsér. Mindenről lehet vele be
szélni. De ő is kérdez. Megkérdezi az asszonyo
kat, hogy vannak megelégedve a tojás felvásár
lásával, milyen szövetkezetükben vagy járásukban
az állattenyésztés. Az elnököt övező gyűrű egy

női értékelik részvételüket azokban az
eredményekben, amelyeket eddig a hábo
rútól, kizsákmányolástól, a faji és nem
zetiségi elnyomástól mentes világért vívott
nemes küzdelemben elértek. A nők e tö
rekvésből nagy mértékben kivették részü
ket. Tevékeny részvételük nélkül nem kép
zelhető el az emberiségnek semmilyen si
kere az előrevezető úton. Nagy a nők
száma azon kimagasló személyek között,
akik az emberiség történelmében kiemel
kedő szerepet játszottak és akiknek az
egész világ elismeréssel adózik. Ugyan
akkor a nők százezrei tanúsítottak példa
mutató hősiességet a munkásosztály győ
zelméért vívott harcban, a békéért és a
nemzetek szabadságáért folyó küzdelem
ben. Nagyra becsüljük azon nők emlékét,
akik a náci koncentrációs táborok áldo
zatává váltak, vagy pedig a gyarmatosítók
elleni harcokban életüket áldozták nem
zetük szabadságáért.
. . . Mindabban, amit hazánkban vég
zünk, egyre nagyobb részük van a nőknek.
Éppen a mi szocialista társadalmunk te
remti meg a feltételeket ahhoz, hogy a
nők egyre jobban érvényesüljenek a gaz
daságban, a kultúrában és az állam igaz
gatásában. Ezt különösen hangsúlyozni
szeretném azért, mert ez idén sor kerül
a nemzetgyűlés, a Szlovák Nemzeti Tanács
és a nemzeti bizottságok választásaira.
Szem előtt tartjuk azt, hogy a nők szün
telenül fokozódó aktivitása megnyilvánul
jon abban is, hogy egyre nagyobb szám
ban lesznek képviselve a néphatalom szer
veiben.
pillanatra sem ritkul. Hisz alig fejezte be az
egyik, már itt a másik, aki lélegzetét visszafojt
va figyeli, mi az elnök elvtárs véleménye az üze
mükben elért eredményekkel kapcsolatban.
- Mi, elnök elvtárs, Kelet-Szlovákiából jöttünkI
- szólal mag hirtelen a michalovcei járás legjobb
fejőnője, Rimkó Anna elvtársnő. — Kelet-Szlovákiából — hangsúlyozta, mintha ezeknek az egy
szerű szavaknak kellett volna felszítania Novotný
elvtárs és a körülállók figyelmét. S nem is kell
mondanom, hogy felfigyeltek.
Az elnök elvtárs
megkérdezte, hogyan élnek
Kelet-Szlovákiában.
Rimko elvtársnő gondolkodás nélkül feleli: — Ahogy
dolgoznak, úgy élnek. - Ezek az egyszerű szavak
meghatották a hallgatókat és a valamikor olyan
elmaradott, ma pedig már rohamosan iparosodó
Kelet-Szlovákiáról kezdenek beszélni. Novotný elv
társ felidézi kelet-szlovákiai látogatását, hogy mi
tetszett neki legjobban a humennéi Kapron-üzemben, hogy a falusi lányok milyen gyorsan tanul
nak és milyen sokan tanulnak közülük a főisko
lákon.
A Várban töltött órák gyorsan múlnak. Még
erről, még arról szeretnének beszélni az asszo
nyok. Mindent el akarnak mondani, ami a szivü
ket nyomja, amit tenni akarnak, hogy életük még
szebb, még gazdagabb lehessen, hogy minden
évben szebb és ünnepélyesebb legyen nálunk a
nemzetközi nőnap.
Gr.

Jelentőségéhez méltóan...
A bratislavai asszonyok, leányok és anyák 1960.
március 8-ón hagyományos manifesztációra gyűl
tek össze a Kultúra és Pihenés Parkjában, hogy
méltóképpen megünnepeljék a nemzetközi nőnap
X). évfordulóját. Az ünnepség igazán bensőséges
és nagyvonalú volt.
Az ünnepséget Jolana Herczková elvtársnő, a
bratislavai városi pártbizottság titkára nyitotta
meg. A fő beszámolót Irena Durišová, a Szlovák
Nemzeti Tanács olelnöke, a Csehszlovákiai Nők
Szlovákiai Bizottságának elnöke tartotta, üdvöz
letüket tolmácsolták Olaszország, Svájc és a Né
met Demokratikus Köztársaság küldöttei is.

Mária Laux Drezdából (NDK) és Liliane Vautier
Lousanneból (Svájc).

Lina Merlin, országgyűlési képviselő Rómából és
Edo Stocchi, ügyvédnő Bolognából (Olaszország).

ÉRDEKES GYŰLÉS
Február 25-én és 26-án kétnapos tanácskozásra hívta össze a Mezőgazdasági Megbízotti
Hivatal, a Csehszlovákiai Nők Szlovákiai Bizottságával a tornád, palárikovói, bajcsi, komá
romi, nyitrai és zselízi állami gazdaságok állattenyésztésében dolgozó nőket. A tanácskozás
első napján a jelenlevők megtekintették a Bajcsi Állami Gazdaság állattenyésztését, a mo
dern berendezéseket és elbeszélgettek a dolgozókkal. A második napon Balázs elvtárs, a
mezőgazdasági megbízott helyettese tartott beszámolót az állattenyésztés feladatairól.
A beszámolót élénk, magas szintű vita követte.

A zöld levélkés, fehérvirágos falu kultúrotthonában asszonyok ülnek szép sorjában
a hosszú asztaloknál, ünneplő ruhájukban
előrehajolnak és szorgalmasan jegyzetelnek.
Mindent felírnak, mindent feljegyeznek apró
füzeteikbe. Ceruzáik nem nehézkesen mozgó
ironok, hanem fürgén futnak, gyorsan csúsz
nak a síma papíron. És a fegyelem!...
Őszintén meg kell vallani, hogy mi férfiak
nem tudunk ilyen fegyelmezett tanácskozást
tartani, nem tudunk ilyen érdeklődéssel,
odaadással vitatkozni, mint ezek a nők, fe
kete fejkendős asszonyok, színes ruhákba öl
tözött fiatal lányok.
Balázs elvtárs beszét, beszámol, de ez a
beszámoló is eltér a megszokottól. Nincs
mód a szunyókálásra, bóbiskolásra. Egymás
után fordul közvetlen szóval a különböző
gazdaságok kiküldötteihez és azok minden
zavar, tétovázás nélkül felelnek, közvetlen
szövőikkel kiegészítik a beszámoló adatait.
Mindenki figyel. Hol mosolyognak, hol kun
cognak egy-egy frappáns mondáson, hol
pedig a füzetek fölé hajolva, szorgalmasan
írnak.

A hangadók
természetesen- a bajcsiak. Nincs egyetlen
kérdés sem, amiről ne lenne véleményük és
azt a véleményt ne öntenék szóba. Nincs
köztük hivatásos szónok, mindig más és más
szólal fel. Az egyik kerek képű barna lány,
a szocialista munkabrigád tagja pontos ada
tokat szolgáltat arról, hogy mit etetnek a
csirkékkel, tyúkokkal és hogy ennek alapján
mi a tapasztalatuk a tojáshozamról. Gala
Mária rövid pattogó szavakkal tanácsokat
ad, hogyan lehet elkerülni a borjúelhullást,
s hogyan lehet minden borjút felnevelni.
A gazdaság agronómusa részletesen elma
gyarázza, miképpen képes 2000 sertést
egyetlen ember gondozni, a fiatal állatorvos
a gazdaság dolgozóinak kulturális életéről,
a még meglevő hibákról beszél tüzes han
god.
Ezek a bajcsiak! Minden kérdésbe bele
szólnak. Nemcsak jó vendéglátók, de jó ta
nítók is valahányon.

A Bajcsi Állami Gazda
ság szocialista brigád
jának tagjai.

Laca Valéria.

Tanácskoznak az asszonyok.

Aki először vett részt
ilyen tanácskozáson
Kosztolányi Ilona Komárom mellől, Kisharcsás-pusztáról jött a tanácskozásra. Élénk
szóval, nevető szemekkel meséli társainak,
hogy mi mindenféle meglepetésben volt itt
része a két nap során. Kisharcsáson csupa
tenyészállatot, kitűnő fajteheneket és fajbi
kákat tartanak. Az egyik bikával aranyérmet
nyertek az országos versenyben.
— Nálunk kevés az állat — mondja —, nem
is vagyunk valami modernül berendezkedve,
de állataink kitűnőek. Amit itt láttam, az
nagyon meglepett. Sohase hittem volna,
hogy néhány ember kevés munkával annyi
állatot lenne képes gondozni, karbantartani.
Én először vagyok ilyen tanácskozáson s
mondhatom, hogy nagyon, de nagyon sokat
tanultam, sok mindent mondhatok majd el
otthon a mi kis pusztánk dolgozóinak. Fel
írtam mindent, a takarmánykeverék adatait
s majd otthon összehasonlítom a mienkével.

Aki többet keres, mint a férje
Karcsú, barna fiatalasszony beszélget a
szünetben egy fiatal lánnyal. Csak nehezen
vallja be a nevét. Lacza Valéria Perbetérői.
Három éve dolgozik itt Bajcson, a tyúkfar
mon. Naponta jár ide, a férje meg Csehor
szágban dolgozik. Fiatal házasok. A bútoruk
már megvan és ősszel hozzáfognak a ház
építéshez. Faggatni kezdem, hogy mennyit
keres, és hogy a férje mennyit hoz haza.
— Én ezerkettőt, a férjem meg ezerhatot.
No de, amivel ő többet keres, azt ott is
hagyja, el is fogy neki a hónap során.
— Akkor maga jobban kijön?
- Jobban.
Kosztolányi Ilona.

T É 1 ■
Lányok a Bajcsi Mezőgazdasági Tanonciskolából.

Hozzászólások a „Földművesasszonyok téli iskolá"-jahoz.

— És milyen házat fognak építeni? Négy
szögleteset?
— Világos. Ha már építünk, akkor rende
set építünk.

Akik ígéretet tesznek
El kell azt is mondani, hogy Bajos már
nem valami utolsó kis falu, avagy elhagya
tott gazdaság. A széles főutat neonfénnyel
világítják és kétoldalt most kezdik parkosí
tani az utcát. A kultúrház egész kis palota,
a dolgozók háza pedig akómelyik nagyvá
ros szállodájának is beillene.
A l'.uitúrház tágas előcsarnokában fiatal
lányok sürögnek-forognak a vendégek körül.
A Bajcsi Mezőgazdasági Tanonciskola nö
vendékei. Ök a rendezők, ők adnak minden
féle fajta felvilágosítást a tájékozatlanok
nak. Csupa lány, a fiúk szabadságot kaptak.
Amikor az előcsarnok ismét elcsendesedik,
a fiatal leányfejek összehajolnak és tana
kodnak. Hallgatózom.
— Valamit nekünk is mondanunk kell.
Hozzatok csak papírt.
Az egyik lány írni kezdi a tiszta fehér lap
ra: Mi, a Bajcsi Mezőgazdasági Tanoncisko
la tanulói Ígérjük . . .
A sorok egyre gyűlnek.
Míg odabent azt hallottam pár órával
előbb, hogy a harmadik ötéves terv végére
az állami gazdaságok dolgozóinak ötven
százaléka nő lesz,' de nagy fogyatékosság,
hogy a nők közül kevés a vezető, itt most
ezek a fiatal lányok azt vetik papírra, hogy
tovább fognak tanulni, hogy nem elégsze
nek meg azial, amit a két év alatt megta
nultak.
Igen, öt év múlva már több lesz a vezető
is, és ha ezek megnőnek, akkor fokozatosan
a vezetésben is elfoglalják helyüket a nők,
az új arcú parasztság egyenrangú tagjai.
-szkFoto: Ľisický

A tanácskozás részvevői megtekintik a modern disz
nóólakat.

Öntözni fogjuk a cukorrépát
Szövetkezetünk az összes földterület 26
százalékát megtrágyczta istóllótrágyával
s ezzel megteremtette a bőséges termés
egyik legfontosabb feltételét. Az új mun
kamódszerek közül a kukorica négyzetes
fészkes vetését alkalmazzuk 169 hektáron,
öntözéssel növeljük 30 hektár cukorrépa,
10 hektár takarmányrépa és 4 hektár bur
gonya termésátlagát. A cukorrépát és a
takarmányrépát trágyalével fogjuk öntözni.
Szövetkezetünk átvette a gép- és trak
torállomóstól a gépeket s azokat igyek
szik minél jobban kihasználni. A gépek
legnagyobb része kijavítva várja a napot,
amikor megkezdődik a harc az új kenyé
rért. Leküzdöttük azokat o nehézségeket

is, amelyek az alkatrészek beszerzésénél
még mindig felmerülnek. Itt hatásosabb
intézkedésekre volna szükség az illetékes
szervek részéről.
1960-ban bevezetjük a kémiai szerekkel
való védekezést a gyom és a növénykár
tevők ellen. Takarmányalapunkat főleg
szólastakarmányból biztosítottuk. Szántó
területünk 43 %-án termelünk takarmány
féléket s termelésünket a harmadik ötéves
terv során még fokozni fogjuk. A takarmónyalap biztosításából az asszonyok is
kiveszik részüket, különösen a cukorrépa
munkaiatoknál és a herefélék betakarítá
sánál.
Zitnyák Júlia, a tallósi nőbizottság elnöke

25% -kai növeljü r a tojástermelést
A Csicsói Helyi Nemzeti Bizottság mel
lett működő nőbizottság megtárgyalta a
földművesasszonyok téli iskolázásának IV.
témáját a helyi nemzeti bizottság és a
szövetkezet vezetőivel.
a) Az utóbbi években . jelentősen meg
növekedett EFSZ-ünk tyúk-, kacsa- és liba
állománya.
Szövetkezetünknek
jelenleg
8000 „B"-tenyészetű tyúkja és csirkéje van.
Azt akarjuk, hogy 1965-ig szövetkezetünk
hektáronként öt tyúkot neveljen. 1960-ban
2500 tyúk részére ketreces tyúkólat fogunk
építeni. A tojástermelést így 25 %-kal
tudjuk növelni. Az új farmok alapításánál
felhasználjuk a legújabb tenyésztési ta
pasztalatokat. Ebben nagy segítséget fog
nyújtani az a szakképzett munkaerő, aki
kétéves iskoláztatáson vesz részt. Bevezet
jük a teljes gépesítést és így növeljük
szövetkezetünk bevételét.

Szövetkezetünk 1960-ban bevezeti a puly
katenyésztést is. 500 darabbal kezdjük,
s 1965-ig 1550 darabra növeljük a puly
kák számát. Nálunk nagyon jó a legelő.
b) Kacsa- és libatenyészetünk magas
színvonalú. Jelenleg 900 tojókacsánk és
saját keltetőnk van. Mindez lehetővé teszi,
hogy gyorshizlalással 6000 kacsát hizlal
junk. Libatenyésztésünk is igen szép és
nagyon kifizetődő. Jelenleg 350 libánk van.
A víziszárnyasok nevelése óriási hasznot
hoz szövetkezetünknek.
,c) Nálünk a baromfitenyésztés az asszo
nyok munkája. Áldozatos munkával igyek
szünk elsajátítani a legmodernebb munka
módszereket és a legújabb technikát. Re
méljük, hogy ezzel eleget teszünk köteles
ségeinknek.

Szüllő Gyuláné, a nőbizottság elnöke

Gépekkel végezzük a legelők ja vítását
A földműves asszonyok téli iskolázásá
nak V. témájára röviden ezt válaszoljuk:
a) EFSZ-ünk a termelés növelése érde
kében vetésforgó szerint műveli a földe
ket. A közelebb eső földeket kilences, a
távolabb esőket négyes és. a telek körüli
földeket takarmányvetés-forgó szerint mű
veljük. Ezzel EFSZ-ünk eléri a hektárhoza
mok gyorsabb növelését Szövetkezetünk
úgy az árpánál, mint a búzánál használja
a sűrűsoros vetést. Ritkasoros vetést csak
a "here alávetésénél használunk.
EFSZ-ünk kellő mennyiségű gépet vett
át a gép- és traktorállomástól. A gépek
karbantartására műhelyt rendeztünk be
egy szakemberrel, egy kisegítő munkással
és egy tanulóval. A gépek kihasználására
csoportvezetőt jelöltünk ki.
Szövetkezetünk a kemizálást eddig még
nem használta, de a jövőben be fogjuk
vezetni. A gyomok és kártevők elleni harc
rendszerét már megteremtettük. Bevezet
tük a porozást és a permetezést.

b) Szövetkezetünk takarmányalapját biz
tosítottuk. Egy tehén napi adagja 2 kg
szemes abrak, illetve darakeverék, 5 kg
közepes minőségű szálastakarmány és 15
kg kukoricasiló. Szalmapótlék bőven áll
rendelkezésünkre. A jövőben szövetkeze
tünk herealávetéses területe szántóföld
területünk 22 %-ót teszi ki. Ezt a terüle
tet az ötéves terv végéig 25 %-ra növel
jük.
c) Szövetkezetünk a rétek és legelők
feljavítását gépekkel végzi, de amihez kézi
munkaerő keli, asszonyaink segítenek. Szö
vetkezetünk szántóföldterületének 8,5 %-át
vetjük be cukorrépával. Ennek megműve
lését a nők vállalták. A cukorrépából nyert
répafejeket és a répaszeletet azonnal si
lózni fogjuk. Silókukorica-termelésünk szán;
tóföldterületünknek 2 %-át teszi ki. Az öt
éves terv végéig ezt a területet 3 %-ra nö
veljük.

Liska Veronika, a szódói nőbizottság tagja
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Akik napi munkájukat 130%-ra
teljesítik
Átlag 300 Illatos ebéd korül a Bajcsl
Állami
Gazdaság
Qzemi
konyhájának
asztalára. Jobbról balra Szettert Mária
főszakácsnő, Benyó Ili, Markac Anna és
Hulko Gabriella láthatók, akik szorgal
mas, becsületes munkájukkal érték el ezt
a szép teljesítményt.

Asszonyok a gyárban

GRATULÁLUNK

A.z érsekújvári Elektrosvitben mór az év
elején foglalkozni kezdtek a nemzetközi
nőnap előkészítésével. Az üzem dolgozó
nőinek brigádmunkavállalása 7086 órát tesz
ki, amelyeket a meliorációs munkálatok
nál, az üzem és környéke szépítésénél és
az EFSZ-nek nyújtott brigádmunka kere
tében dolgoznak le.
A női aktíva minden tagja nevében 14
rózsatövet juttatnak el a nyári hónapok
ban Lidicére, hogy a bombázástól sokat
szenvedett érsekújvári nők együttérzését
ezzel is kifejezzék.
(Veres Erzsébet leveléből)

1959 júliusában versenyre hívtuk járá
sunk nőbizottságait, amelybe 40 község
kapcsolódott be. A JNB három díjat tű
zött ki. A. moldovai asszonyok minden
igyekezetükkel az első perctől azon vol
tak, hogy a versenyben az élen járjanak.
Az időjárás szeszélye nem vette el kedvü
ket. Városunk szépítésén mindig találtunk
valami tennivalót, 40 asszony hűséges hall
gatója maradt mindvégig a 20 órás vö
röskeresztes tanfolyamnak. A varró- és
szabászati tanfolyamon szorgalmasan ta
nultak cigányszármazású polgártársnőink.
A háztartásbeli asszonyok minden két hét
ben politikai iskoláztatáson fejlesztették
tudásokat. Ilyen előadásokat már öt éve
tartanak nálunk s nagy az érdeklődés
irántuk. A táncmulatság bevételét a pol
gári ügyek aktívájának bocsátottuk ren
delkezésére, hogy ünnepélyesebbé tehes
sék a beiktatásokat.
A versenyt ellenőrizték. Mi 9050 pont
tal kerültünk az első helyre. A díj egy
ezüstserleg és egy díszoklevél volt. Nagy
volt az öröm. Újabb lendületet és még
nagyobb kedvet kaptunk további mun
kánkhoz.
Stankó Mária, Moldava n/B.

Egyesült erővel dolgozunk
Pártunk Központi Bizottsága levelének
alapján Križany és Liesková községek szö
vetkezeti tagjai közös elhatározással egye
sítették a két szövetkezetét.
Erre minden feltétel megvolt a két falu
kedvező fekvése miatt.
A jövőben nagyobb területen nagyobb
gépeket használhatunk. így növeljük majd
a terméshozamokat.
A múlt évben a križanyi szövetkezet nő
tagjai példás szorgalommal dolgoztak. A
zöldség, burgonya, kukorica és az ipari
növények termelésénél 90 °/o'ban ők vé
gezték a munkát, méghozzá szép sikerrel.
A fejősben és a tyúktenyésztésben elért
eredményekért is főképpen a nőket illeti
dicséret.
Lieskován is ugyanígy dolgoztak a nők.
Reméljük, hogy az „Új Élet” szövetke
zetben egyesült erővel, megértéssel és sze
retettel még sokkal nagyobb eredménye
ket fognak elérni az asszonyok és leányok.
Balog Erzsébet, a HNB mellett
működő nőbizottság elnöknője

Tanulunk...
Örömmel járunk és jártunk esténként
orosz nyelvtanfolyamra. Milyen jó érzés
idegen nyelvet tudni. Vláčilová tanítónő
szeretettel jön közénk minden hétfőn este
és orosz nyelvre tanít bennünket. Én mór
idős vagyok és féltem, hogy nehezen fog
menni a tanulás, de már sajnálom, hogy
nem hamarább iratkoztam be a népi orosz
nyelvtanfolyamra.
Kotoč Irén, Nová Dubnica

Első pillanatra kevesen gondolnák, hogy
már 76 súlyos esztendő nyomja -vállait.
Szeméből nyugodt derű, csendes életöröm
sugárzik. Szavai a révbe érkezett emberek
magabiztos hitét igazolják. Nemcsak Ajnácskőn ismerik őt, de húsz kilométeres
körzetben mindenki. Hiszen sok ezer életet
segített már a világra. Margócs Margit
néniről, Ajnácskő és még egy tucatnyi
község népszerű szülésznőjéről van szó.
Most nyugdíjas. Igaz, hogy már régen az
lehetett volna, hiszen már jóval túl ha
ladta a nyugdíjazási korhatárt. S mégis
dolgozott, de erről már hadd beszéljen
ő maga, a kedves Margit néni:
- Már évekkel ezelőtt nyugdíjba me
hettem volna. De nem akartam. Ma, ami
kor a korszerű szülőotthonokban valóban
játék a munka, nem tudtam volna tétle
nül ülni, önként jelentkeztem szolgálatra.
Nagyon jól tettem - mondotta elégedet
ten.
- A füleki szülőotthonban dolgoztam az
utóbbi években. Korszerű, szép környe
zetben.
Hat apró gyermekkel maradtam özve
gyen. Abban az időben, amikor életerős
férfiak is nehezen tudták eltartani csa
ládjukat, fokozott bajt jelentett egy gyen
ge asszony számára a család eltartása.
Az volt a jó, hogy még férjem halála
előtt, 1913-ban elvégeztem a bábaképzőtanfolyamot. Azóta megszakítás nélkül,
mint szülésznő dolgoztam.
Ajnócskőn kívül az összes környékbeli
község is hozzám tartozott. Bizony sok
szor megtörtént, hogy egy éjjel 30 kilo
métert is gyalogoltam. S alig, hogy holtfáradtan hazaértem, máris kopogtak az
ajtómon. Ismét menni. Pusztákra, derékig
érő hóban, jeges esőben, dermesztő hi
degben. Az én pacienseim főleg szegé
nyek voltak. Kevésföldű parasztok, sokgye
rekes cselédek, munkások feleségei. A gaz
dagok már akkor is kórházba mentek
szülni.
Agocs Vilmos

Helytállnak a kövecsest asszonyok

Ragány Gellértke és Pistike is eljöttek
szüleikkel Kati húgocskájuk ünnepélyes
névadására, mely a poľanyi HNB esketési
termében folyt le.

— Jól megy a kövecsesieknek — jegyzi
meg mellettem egy asszony, amint éppen
a vonatra várakozom a tornaijai állomá
son.
- Pedig a munka nagyobb részét aszszonyok végzik - toldja meg egy másik.
Az említett szövetkezet 311 hektár össz
területen gazdálkodik. Miklós Istvántól, a
szövetkezet könyvelőjétől megtudtam, hogy
a tervezett 20 Kčs helyett 24 koronát fi
zettek munkaegységenként. Az évzáró tag
gyűlésen az elmúlt évre havi 70 koronát
fizettek ki minden gyerek részére.
Bátran elmondhatom, a szövetkezetét az
asszonyok szövetkezetének is hívhatnák. A
növénytermelésben ők végzik a munka ja
vát. - A tervezett 345 000 Kčs helyett
459 000 Kčs bevételt értek el, — folytatta
Miklós elvtárs.
Bizony, az asszonyok szorgos munkáját
dicséri minden. Nyáron kora reggeltől ké
ső estig a mezőn voltak. Kapáltak, cso
móba rakták a learatott, életet jelentő ga
bonát.

P. Fürjes Béláné 229, Juhász Andrósné
250, id. Csicsi Lászlóné 252, Igó Jánosné
pedig 229 munkaegységet ért el. Termé
szetesen figyelembe kell venni, hogy a ház
táji félhektár kapálását és a házi munka
egy részét is el kellett végezniök.
Kankulya Jánosné a férjének segít a 20
tehén gondozásában. Évi jövedelmük a természetbeniekkel együtt több, mint 40 000
koronát tesz ki. Mindketten boldogok. Es
ténként elbeszélgetnek a jövendő házuk
ról. Építését jövőre tervezik.
Az évzáró taggyűlésen 336 000 koronát
fizettek ki részesedésként. Hogy a kövecsesi asszonyok nemcsak dolgozni, de ta
karékoskodni is tudnak, tanúskodik az a
tény, hogy az említett összegből 115 500
koronát a takarékpénztárba helyeztek el.
Az egyik házépítésre, a másik lánya ke
lengyéjére tette félre a pénzt, de hát volt
miből, s lesz is, mert a kövecsesi asszonyok
megállják a helyüket a munkában.

Német János
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Kilenc ország hetven asszonya tanácskozott a békéről • A fegyverek és háborúk nélküli
élet - a nők nagy álma - megvalósítható • A harc módjai különfélék
de egy a cél *
Az ember gyártotta a fegyvereket, az ember elpusztíthatja, s el is kell pusztítania őket •
Nem szabad csalódnunk a leszerelési bizottságban * Az emberiség nagy reménye: a nagy
hatalmak elnökeinek találkozója • A világnak el kell fogadnia a Szovjetunió békejavasla
tait • Kilenc nyelven skandálták: „Éljen a béke!" • Az asszonyok komoly feladata a béke
megőrzéséért vívott harcban •
Úgy tűnik, hogy az emberiség legnagyobb álma
és vágya már nem csupán illúzió. A világ asszo
nyai is megértették feladatukat e nagy álom
megvalósításában. Megértették a szavakat, melye
ket harmincöt évvel ezelőtt mondott a béke vé
delmére Makszim Gorkij: „Nem szabad hallgat
notok nektek, akik fájdalommal szülitek gyerme
keiteket, $ akik már holnap újra sirathatjátok fiai
tokat. Emeljétek fel intő szavatokat az új hábo
rú borzalmai elleni Kiáltsátok százezer torokból:
Legyen vége az örökös öldöklésnek I“
Két napig tanácskoztak Prágában a csehszlová
kiai asszonyok - a külföldi: olasz, francia, osztrák,
svájci, lengyel, magyar és a két német állam kül
dötteivel, akik részt vettek a nemzetközi nőnap
fennállása 50. évfordulójának megünneplésében —
az asszonyok felelősségteljes pozíciójáról a béke
megőrzéséért vívott harcban. Megszólaltak azok a
nők is — a kapitalista országok küldöttei —, akik
a nehézségek és akadályok ellenére is a békevédők
első soraiban állnak és bátor harcukkal kényszerí
tik kormányaikat arra, hogy vegyék fontolóra a
leszerelés problémáit, a Szovjetunió békejavasla
tait. Egyes felszólalásokból közlünk részleteket:

Marguerite Aubin-Dormion, francia küldött.

Olyan dologról van szó, amely egyformán közel áll
minden asszonyhoz. Az elszántság, derekasság, fé
lelemnélküliség csodálatra méltó tulajdonságok. Azt
hiszem, mindezekkel rendelkeztek a különféle euró
pai nőszervezetek tagjai. Esküként hangzott közös
kijelentésük, melyben a találkozó részvevői kifejtet
ték meggyőződésüket, hogy el kell háritani az
atomháború veszélyét, amely emberi életek száz
millióinak pusztulását jelentené.
A béke és a gyermekek boldogsága volt minden
küldött közös gondolata, közös érdeke. Mindanynyian éreztük, hogy itt közeikerültek egymáshoz a
különféle nemzetek asszonyai. Éreztük, hogy derekas
munkát végeztek, s hogy ezen az úton tovább kell
haladni. A lelkiismeret és az ész hangja eléri a
kilenc európai államot. Azoknak az anyáknak a
hangja ez, akik hisznek a világ népeinek erejében,
akik hisznek abban, hogy eljön a nap, amikor ta
núi lesznek reményeik beteljesülésének.

Greta Fischer (Ausztria), az Osztrák
Demokratikus Nőszövetség tagja:
- Szövetségünk tagjai munkájukkal Igyekeznek
elérni, hogy az osztrák nők megértsék: nem lehet
nek passzívak a háború vagy béke kérdésében. Eb
ben az életfontosságú kérdésben nem elég csupán
semlegességünkben bízni. Meggyőztük asszonyain
kat arról, hogy nagy vágyuk — a fegyverek és há
borúk nélküli világ — megvalósitható. Ebbe a harc
ba mi is bekapcsolódtunk. íme, egy a sok béke
akcióink közül:
Országunkban több ezer levelezőlapot küldtünk
szét a következő kérdéssel: írja meg, miért helyesli
a leszerelést s mit javasol kormányunknak e kérdés
megoldásában? A levelezőlapok megérkeztek, s a
feleletek megrázóak voltak. A legkülönbözőbb korú
és állású polgáraink válaszoltak. A levelezőlapokat
kormányunkhoz juttattuk, hogy meggyőződjék róla,
mennyire gyűlölik nálunk a háborút.

Liliane Vautier (Svájc), „A nő felelőssége
az atomkorszakban“ Európai Asszonyok
Kezdeményező Bizottságának tagja:
Mint svájci asszony bizonyára arra az országra
emlékeztetem önöket, melyben a legkülönfélébb
nemzetközi konferenciák üléseznek, s ahol a külön
féle nemzetközi bizottságok székelnek, - de azt az
államot is, amelyben a nők - három kanton kivé
telével - nem rendelkeznek szavazati joggal. Bár
ez az állapot alárendelt szerepet juttat asszonyainknak, dicséretükre meg kell említeni, hogy a békéért
vívott harcban egyáltalán nem töltenek be aláren
delt szerepet.
A szocialista országok asszonyaival szemben két
szeresen nehéz a feladatunk: harcolunk a politikai
jogokért s egyidejűleg azért is, hogy kormányunk
elfogadja az atomfegyverek gyártása és felhaszná
lása betiltására vonatkozó javaslatot. Önöktől,
Csehszlovákiából, nagy adag bátorságot viszünk to
vábbi munkánkhoz.

Ingeborg Küster (Német Szövetségi Köztár
saság), a Békebizottság tagja, a Das Andere
Deutschland (A másik Németország) élen
járó újságírónője:
A Német Szövetségi Köztársaság asszonyainak bé
kevédő munkája nagyon nehéz. Nem szükséges ta
kargatni, hisz ma már az egész világ tudja, hogy
kormányunktól meglehetősen távol áll minden bé
kés szándék. Ezért érthető, hogy minden eszközzel
akadályozza a békevédő-mozgalmat. De az asszo
nyok békevágya nagy. Nem felejtették el azokat a
rettenetes áldozatokat, amelyeket a második világ
háború követelt. Ezért nem akarnak belenyugodni
abba, hogy háborúk mindig voltak és mindig lesz
nek. Megértették az atomfegyverek rettentő voltát.
Rakétatámaszpontok felállítása hazánk területén,
hadseregünk atomfegyverekkel való felfegyverzése,
a fasizmus újjászületése — mind olyan tények, ame
lyek nagyon nyugtalanítják asszonyainkat. Tolmá
csolják asszonyaiknak, hogy számítunk segítségük
re a még mindig fennálló háborús veszély elleni
harcunkban. Hangsúlyozzák, hogy igyekezetünk csak
együttes erővel járhat sikerrel.

R. Krausová
Foto Tylinková

Ingeborg Küster, nyugatnémet küldött.

Dr.

Margarite Aubin-Dormion (Francia
ország), a Francia Nőszövetség
bizottságának tagja:

Abból az országból érkeztem, mely a szociális
vívmányok terén nemrég a világ országainak élén
állott. Az utóbbi években ex a helyzet előnytele
nül megváltozott. A szocialista rendszerű országok
elhagynak bennünket. Ez komoly figyelmeztetést je
lent számunkra. Nem vagyok kommunista, sem bal
oldali beállítottságú, de meglepett a csehszlová
kiai nők bizalma és őszine igyekezete a béke ügyét
illetően. Nálunk, Franciaországban, nem egyszerű
a helyzet, s ami az asszonyokat illeti, sok problé
mánk van. A francia nők ezrei már régen megér
tették, hogy a háború az emberiség átka és szen
vedése, s hogyha a fegyverkezésre szánt összegeket
az emberiség javára fordítanák, embermilliók élné
nek nyugodtabban.
Nem a diplomaták, de a legkülönbözőbb korú
és társadalmi rétegből származó asszonyok, sok
gyermekes anyák, hajadonok, háztartásbeli nők és
képviselőnők megtalálták a közös járható utat.
Aurélia Duszyňská, lengyel küldött.
Mindkét német állom küldöttei koszorút helyeznek a lidicei áldozatok sírjára.

Együtt a kollektíva. Reggeli sajtóbeszámoló.

kora reggeli autóbuszjárat sofőr
je a megszokott mozdulattal fé
kez. ügyes, eleven fiatal lányok
ugranak le az autóbusz lépcsőin.
Jót szippantanak a friss tavaszi levegőből
és, elégedetten néznek , körül. Északra a
rimaszombati tornyok és házak árnyai
sötétednek a tavaszi reggel kék-ezüstös
hátterén. Mintha a Rima vize is érezné
a tavaszt. Nyugtalanul szélesíti keskeny
medrét és szorosabbra vonja félkarú öle
lésébe a Szabópuszta bő termést Ígérő,
fekete földjét.
- Jó reggelt!
- Dobré ráno! — köszöntik egymást az
összetartozás bensőséges mosolyával a
munkatá rsak.
- Jó nagy .táskát hoztatok? Ma kapjuk
a prémiumot!'-'zsongják izgatottan a lá
nyok, a Szabó-pusztai munkabrigád tag
jai.
A szlovák és magyar mondatok vidám
könnyedséggel úsznak a tavaszi reggel
ízes levegőjében. A magyar lányok ma
gyarul beszélnek, a szlovákok szlovákul.
Ellentét nincs köztük, mert megértik egy
mást. Most csak értik egymást, de mire
megszerzik a szocialista munkabrigód cí
mét, beszélni is fognak egymás nyelvén.
Az izgatott várakozás még fokozza mun
kakedvüket. A saláták és retkek katonás
sorait kapálgatják. Jól meg kell őket mű
velni, mert az a tervük, hogy ebben az
évben nagyobbra nőjenek a saláták, a pirosuló retkek, a kalerábék, karfiolok és
a többi zöldségféle. Kutat is ástak, vizük
lesz bőven, a kezük fürge s nem félnek
a munkától sem.
A csoportvezető magához hívja őket. Vi
dáman, de fegyelmezetten állják
körül
Marcso Barna elvtársat és figyelemmel
hallgatják a napi sajtóbeszámolót
— Marcso elvtárs, mikor kapunk köny
veket az új könyvtárból? . . . Bekapcsol-

EMBEREKhatjuk munka után a rádiót? ... A vasár
napi
társas
összejövetelen lejátszhatjuk
az új lemezeket? . . .
— Lányok, lányok, mindent sorjában, len
pomalšie, pomalšie, - nevet fel a cso
port „apja".
— Mi az, lányok, a csoport egyetlen nőt
len tagja nem is érdekel benneteket? —
magasodik fel a középtermetű lányok fölé
a csoport CSISZ titkára. Szabó Zoltán.
— Ha közülünk választanál, akkor talán
többet néznénk utánad — nevet suttogva
az egyik barna szelripár tulajdonosa, hogy
a címzett még véletlenül se hallhassa
meg.
— Lányok! Délután CSISZ gyűlésünk lesz,
ne feledjétek el! Megbeszeljük a kulturális
tervet és az új munkaidénnyel kapcsolatos
feladatokat.
— Ne félj, nem feledjük el! - hangzik
innen is, onnan is a válasz.
A kijelentés hivatalos meghívás volt, de
munka közben is erről folyik a beszélgetés.
— Meg kell gondolnunk, hogy hová me
gyünk kirándulni. Úgy szeretnék szép bar
langokat látni, vízeséseket, égig érő fenyő
ket, nyáron is hóval fedett sziklákat! . . .
— ábrándozik hangosan az egyik kislány.
— Én meg csónakázni szeretnék . .. én
Prágát szeretném látni . . - mondják ki
egymás után a kívánságaikat.

A közelükben dolgozo titkár mosolyog
va hallgatja őket, majd halkan, de hatá
rozotton ő is belekezd „nem hivatalosan"
a tervezgetésbe.
- Mit szólnátok egy többnapos kirándu
láshoz? Bejárhatnánk Szlovákiát, megláto
gatnánk több példásan dolgozo kertészeti
brigádot és közben teljesülhetne a vágya
tok, látnátok a hegyeket és a vízesése
ket is.
A lányok megbeszélik az ajánlatot és
összegeznek.
— A terv jó, de ugye, felmegyünk vala
melyik hegy tetejére is? — kérdi Huszti
Lenke.
— Jó . . jó . . felmegyünk. Egyenesen a
Lomnici csúcsra . . . — nevet Adóm Gyula.
Patakzik a beszéd, pereg a lányok nyel
ve, de a kezük sem áll meg. Boszorkányos
ügyességgel kapálják a salátákat.
— Lányok, ketten menjetek az üvegház
ba! — szól a vezető. A jelentkezők elin
dulnak. felemelik a locsolókat s közben
hótraszólnak.
- Kirándulás ... az még messze van.
Beszéljetek a színdarabról, hisz egy hó
nap múlva előadás!

TERVEK
— Bizony, milyen jól sikerült a múltkori
műsoros estünk is - folytatja a szót a tit
kár. — Ugye, lányok, most már nem ha
ragszanak otthon a szüléitek, hogy nem
maradtatok otthon „kisasszonyoknak"?
— A haragnak nyoma sincs — feleli Petrinec Emmi és Zagyi Margit. Adóm Ilonka,
8encso Gizi. Huszti Lenke és a többiek
némán helyeselnek.
— Tudjátok, mennyi prémiumot kapok?
— kérdi kissé büszkén a különben szerény
Lenke. - Több mint 3000 koronát!
- Mit veszel érte? - pereg a kérdés
innen is, onnan is. — Mi sem kapunk sok
kal kevesebbet — dicsekednek a lányok.
Bútor, kelengye, szőnyeg, kabát
Ter
vek, amelyeket könnyen megvalósíthatnak,
hisz az elmúlt évben szorgalmasan dol
goztak.
Jókedv, szorgalmas munka, tanulás, szó
rakozás és szép jövedelem. Ezek az egy
szerű szavak jelzik a Szabó-pusztai fiata
lok szorgalmas csoportját. Tagjai már ta
valy is bebizonyították, hogy megérdemel
ten jelentkeztek a szocialista munkabrigád
címének elnyeréséért indított versenybe.
Ha tavaly sikerült 165%-ra teljesíteni az
eladási, 100%-ra a minőségi tervet, akkor
ebben az évben sem hátrálnak meg, ha
nem felbuzdulva az elért eredményeken
biztosan elnyerik a szocialista munkabri
gód büszke címét.

Foto: Deák

A kertészek birodalma.

V. K.
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Arnošt Adámek mérnök-iskolaigazgató és dr. Uhrin
tanár az esti hallgatókkal.

>4 MÁSODIK VIZSGA
Az „estiek"
Éppen a táblánál áll, amikor benyitunk
a II. B-be. Azt a néhány percet, amíg a
tanárral váltunk szót, hogyan is hagyná
kihasználatlanul az osztály. Ismert diák
módon segít a felelőnek, hogy hibátlan
legyen a feladat. Hiába, igazi diákok —
ha este ülnek is az iskolapadba, ha az
aktatáska mellett rendszerint ott leng a
bevásárlással teli hálótáska is. Tanításuk
akkor kezdődik, amikor a délelőttiek zaja
már elhalt a folyosón, s az ő cipőkopo
gásuk veri fel az iskola csendjét.
Zlatica tehát megoldotta a példát s különben is, csengetnek már, vége az
órának. Beszélgethetünk.
— 1957 nyarán, nagyon hirtelen dön
töttem. Ügy emlékszem, a strandon beszél
tük meg férjemmel, aki éppen az évben
fejezte be öt és féléves egyetemi távta
nulását. — Most rajtam a sor, ami a ta
nulást illeti, rajtad meg - mondtam na
gyon meggyőzően - a kis Zlatica gondo
zása lesz heti három estén, ha felvesznek
az ipariskolába. — A felvétel sikerült s így
ma már a bratisíavai építészeti ipariskola
II. osztályát végzem. Kilenc nő van osztá
lyunkban, mindnyájan dolgozunk. - Amint
hallom, legújabban a háztartásban dol
gozó nők is jelentkezhetnek az esti isko
lába, a kétéves gyakorlattól eltekintenek.
Jómagam a Stavoprojektnél konstruktőr
vagyok, s ki sem tudom fejezni, mennyivel
szilárdabb talajt érzek a lábam alatt,
amióta az iskolát végzem. Rengeteget ta
nultam már eddig is, és nagyon szeret
ném befejezni az öt évet. — Igen, az üzem
havi 16 órát ad a munkaidőből a tanulás
ra, ami bizony nagyon jól jön. Csak a na
pok lennének még valamivel hosszabbak,
legalább három évig!
Zlatica Fajnorová éppen felel

a dolgozók, hogy egy-kéi jól fűszerezett
káromkodás kísérje munkájukat. Megtennék-e ezt akkor is, ha saját lányuk, fele
ségük dolgozna a közelben? Pedig aho!
megmarad a női munkaerő, ott egy kis
idő múlva, szinte önkéntelenül felenged
a bizalmatlanság, a kritikus mérlegelés és
maguk a férfiak azok, akik elismerik mun
káját, megbecsülik és védik.

Az építésvezető

A rendes tanulók heti négy órát gyakorlati mun
kával töltenek.

A „nappaliak"
Ezt kívánják sokszor azok is, akiket még
nem terhel a háztartás, a gyermekek gond
ja, akik 4 év alatt rendes tanulókként
szerzik meg a szakérettségit. Eddig az ál
talános iskola 8. osztályából jöttek a fel
vételire, ez évben azonban a 9. osztályt
végzetteket részesítjük előnyben — az ő
érdekükben is. Évről évre több leányt vonz
az építészeti ipariskola. Most is 208 leány
van már a 341 fiú mellett. Sajnos, ez az
arány másképpen alakul az iskola elvég
zése után.
— Iskolánk ugyanis közvetlenül az épí
tőipar számáro neveli a szakképzett közép
műszaki kádereket. Végzett növendékeink
építésvezető asszisztensekként helyezkedel — nézi az adatokat Arnošt Adámek
mérnök, az iskola igozgatója. - Rendsze
rint azonban csak a fiúk mennek közvet
lenül az építkezésekre, mert a lányokkal
szemben még mindig fennáll az előítélet.
Pedig szívesen mennének, többségük kí
vánkozik az építkezésekre. Ha aztán oda
jutnak, sokszor de menekülnének onnan!
Nem, nem a munka, de a beszéd miatt!
Nehéz is megérteni, miért éppen az épít
kezéseken tartják szinte kötelességüknek

13 évig dolgozott a könyvelésben egy
építészeti vállalatnál. Már akkor kacérko
dott az épülő házakkal, vonzotta az épí
tés különös hangulata. Aztán egy körle
vél felhívta figyelmét az esti építészeti
iskolára. Nem habozott sokáig. Beiratko
zott, elvégezte és kikerült az építkezésre.
Az építésvezető asszisztense lett. 1959
augusztusában pedig önállóan átvette egy
építkezés vezetését. S amilyen az élet —
Truda Naschová újból a Zoch utcai épí
tészeti iskolában találta magát, ahol ép
pen akkor kezdődtek az átépítési munká
latok.
Második vizsgáját is sikeresen letette.
- Becsületes embereim vannak, csallóközi
magyarok. Jól megértjük egymást, s higygyék el, már csak nagyon ritkán károm
kodnak. Volt tanáraimmal együtt beszél
jük meg a problémákat, ha már egy ház
ban vagyunk. Igazán szépen megy a mun
ka. Dehogy könyvelnék újból! Hisz itt is
van adminisztratív munkám, de naponta
látom, Mint emelkednek a falak, hogyan
változik az iskola egész képe. Szeretem az
építkezést.
Hát igen. Épülnek az iskolák, változnak
az idők - és az emberek . . .
Foto: Schreiber
ÚJVÁRI MAGDA
Truda Naschovát ritkán találni így, az íróasztal
nál. Ha teheti, kinn van az építkezésen.
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KOSTRA:

Bratislavai tavasz

Micsoda tavasz volt! Feledni sosem lehet.
Kertekben bomba robbant, visszhangzott rá a távol.
Füstszag keveredett ibolya illatával
és még az is, akit már sír fedett,

orosz szavakat hallva harmadnap talpraállott
s ujjongva látta, hogy tavaszi lombok alatt
a felmentő sereg előretör, halad
és ahová eljut, ott kitavaszodott.
Virágok illatoztak, de még hallható volt,
hogy korok mélyében láng sziszeg, jég rian.
S a komor ágyúszó sötétjéből vígan
madárdal csendült ki, mint derűs, tarka folt.

„Ma, 1945. április 4-én“
1945. március 30-án, pénteken a szovjet hadsereg vezérkara pa
rancsot adott ki a II. ukrajnai hadsereg parancsnokának, Malinovszkij marsallnak:
„A II. ukrán hadsereg katonasága átlépte a Garam és Nyitra
folyókat, megtörte a németek ellenállását a folyók nyugati partján.
50 kilométert előretörve elfoglalta Komárom, Érsekújvár, Surány,
Komját, Verebély szlovákiai városokat, melyeket a németek erős
állásokká építettek ki Bratislava védelmében.*
Újból és újból átolvassuk ezeket a lelkesítő szavakat. Az alacsony
termetű, fekete hajú Vozáry Sándor elgondolkozva nézegeti a bun
ker falóra függesztett térképet. Nemrég került hozzánk a felszaba
dított auschwitzi koncentrációs táborból. Mindnyájan meglepetés
sel figyeltük, hogy milyen gyorsan megtanult harcolni. Alig egyhetes
kiképzés után úgy bánt a gépfegyverrel és a puskával, mint valami
tapasztalt frontharcos.
- Hol tanultál meg ilyen jól lőni? — kérdezi tőle a zászlóalj poli
tikai tisztje.
- Elszámolnivalóm van a hitleristákkal - feleli halkan Vozáry.
A tiszt érdeklődéssel néz a fiatal fiú arcába, de megborzad. A kis
Vozáry éveket öregedve áll mellette s szeme szomorú nyugtalan
sággal fut végig a térképen.
- Még száz kilométer Bratislaváig — mondja szinte csak önma
gának - Szeretnék a Gorámnál lenni... Bizonyára ott van Tatjá
na is ...
- Mi az, már lányokon jár az eszed? - szól nevetve a tiszt.
- Sohasem beszéltem vele. A szovjet katonákkal jött Auschwitzba.
A II. ukrajnai hadsereg frontújságjának szerkesztője volt. így mond
ta az egyik szovjet ezredes.
A zsebéből azbukával írott újságot húzott ki.
• — Gyönyörű megemlékezést írt. Ismertem azokat, akikről írt.
A tiszt elolvasta a cikket, hallgatott, majd újból elolvasta. Szomo
rú szemmel nézett Vozáryra s halkan megkérdezte:
- Ismerted Mát?
- Igen.
- Add nekem ezt az újságot, beküldőm a frontújság szerkesztő
ségének. Ezt a megemlékezést minden csehszlovák katonának el
kell olvasnia.
- De ugye, visszakapom?
- Természetesen, fiam.

Két nappal később a Szovjetunió oldalán harcoló csehszlovák, gyan
egységek újságjában megjelent az a cikk, amely olyan mélyen
etett
megindította politikai tisztünket. A Liptovský Mikulásért indított '
A
hosszú harcokban kifáradva, álmos szemmel olvastuk:
haza
aludi
azt i
TATJÁNA OX:
gyak
Az
fény:
kot.
tett
„A lengyelországi koncentrációs táborok egyik női barakkjában
A
meghalt egy varsói asszony. Mikor a német őrök kivitték hulláját,
dett.
lassan megmozdult a szalma, melyen az asszony meghalt s a lámnált,
pácska pislákoló fényében váratlanul megjelent egy göndör fejecs
A
ke. A kis Elír volt, az elhunyt Klára kislánya. Leült a szalmára és
egye
hangtalanul, mint az öregek, megrázta a fejét s időnként szinte
végit
sóhajszerűen csendesen megismételt egy érthetetlen mondatot, amit
és á
többször is félbeszakított keserves zokogása. Közben meg-megrázta
fejét. Nem tudtuk megmondani, hány éves is lehet. Lehet, hogy öt,
vábt
lehet, hogy sokkal több.
Ek
Lassan leszállt az éj. Az asszonyok végigdűltek a cementpadlón
egyil
és nehéz álomba merültek. Csend volt mindenütt. A sötétségből egy
asszonyi alak bontakozott ki s óvatosan indult az alvók között a kis mád
lány felé. Az asszony megölelte az összeaszott kis testet, magához
szorította, szerető szavakat suttogott neki és megsimogatta a haját.
De r
Ez az asszony nem rég került a táborba. Nehezen megjegyezhető
hog)
orosz neve volt, Marfa Oszipovna. Nevéből csak az első szótagot
N<
jegyezték meg, amely minden nyelven érthető volt: Ma ...
tak <
Simonne, az elhagyott kis francia lány önként jött Ma után. Az
jót n
őrség sokáig nem vitte el édesanyja holttestét. Éhen halt. Reggel
koso
halkan átcsúszott Mahoz és halkan megkérte:
ezrei
— Madame, engedje meg, hogy magával maradhassak. Vizet
hordhatok és vigyázhatok a kis Ellire ...
Ma nem értett franciául, de magához húzta a lánykát és meg
verte
csókolta. Mikor a sarokban megint új gyermek tűnt fel, Marfa Oszipovnának új nevet adtak: Minden gyermek anyja. Ettől kezdve, ha
tiszte
az anyák érezték, hogy közeledik utolsó órájuk, magukhoz hívták
őt, ajkukat a kezére szorították és az élet utolsó elhaló erejét a
könyörgés és a hála szavaiba öntötték.
Hitlerék a gyermekeknek nem adtak külön élelmiszer fejadagot.
19
Élelmiszert, napi 10 deka korpakenyeret és fél liter kását csak a
elolv
munkabírók kaptak. A gyermekeket éhhalál fenyegette. Ebédidőben
kulal
Minden gyermek anyja kezébe vette kötött kendőjét, körüljárta a
és n
barakkot és hangtalanul rámutatott a gyermekekre. Az asszonyok
adtak, amennyit tudtak, de ez mind kevés volt. A gyerekek az éh „véd
és ú
ségtől nem tudtak elaludni és keservesen sírtak.
tűk
A női tábort szöges drótkerítés választotta el a férfiakétól. Egyik
nory
nap, éppen munkából jöttek haza, amikor Minden gyermek anyja
odalépett a drótkerítéshez és határozottan átkiáltott az ellenőrzésre
A
gyülekező férfiaknak:
hads
— Oroszok, könyörüljetek meg a gyermekeken! Dobjatok kenyeret
feldt
a kerítés alatti árokba!
no i
Huszonöt korbácsütést kapott ezért a merészségért.
El:
A férfiak ismerték a gyermekek történetét. A drótkerítés alatti
lis 4
árokba kezdetben csak az oroszok dobtak kenyérdarabkákat, de a h
később lengyelek, csehek, franciák, olaszok és a többi nemzetisé
a m
gűek is juttattak kenyeret a gyermekeknek. Minden gyermek anyja
éjjel kiszökött a barakkból, óvatosan a kerítéshez kúszott és felszedte
dóss
a kenyeret. A reflektorok fénye irgalmatlanul átkutatta a terepet,
pont
a falakon töltött golyószórók őrködtek és az SS-ek szinte lesték a
erős
legcsekélyebb zörejt. De Minden gyermek anyja megtanulta, ho
P<
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gyón lehj megcsalni magát a halált is. Több mint négy hónapig
etette a yermekeket.
A legbnolmasabb az álom elleni védekezés volt. A munkából
hazatérő iszonyok szinte leroskadtak a cementpadlóra és már
aludtak Minden gyermek anyja nyitott szemmel feküdt és leste
azt a pillanatot, amikor az őr elszunnyad, vagy kimegy. Bizony
gyakran wgyon sokáig kellett várnia.
Az ötőrt hónap első hetében a reflektorok valamelyik eltévedt
fénysugár megérintette a földön lapuló, árnyéknak ható női ala
kot. Fél int sem telt el s a közeli torony őre új tölténysorozatot
tett a Sószóróba.
A gyerekek két napig vártak. Simonne a bánattól majd elepedett. Igyekezett megvigasztalni a gyermekeket, rongybabákat csi
nált, hogyszórakoztassa őket.
A harnodik napon Simonne kezébe vette a kötött kendőt, az
egyetlen Arabot, ami megmaradt Minden gyermek anyja után és
végigjárta barakkot. A gyermekekre mutatott, azután a kendőre
és állandón ismételte:
— Madwe, kérem, legalább egy harapást. Már nem képesek to
vább várd,
Ekkor érkeztek meg a szovjet katonák. Simonne megkérdezte az
egyik vid«o fiatal tisztet, hogy mi lesz a gyermekekkel. A tiszt tol
mácsért feildött, aki figyelmesen végighallgatta a kislányt..,
— A gyirmekeket kórházba visszük. Látod, már itt is van az orvos.
De mondt.mit tudsz arról az orosz asszonyról. Gyere az ezredeshez,
hogy Te r,ondj el neki mindent.
Néhányért) múlva a katonák és a tisztek hangtalanul felsorakoz
tak a drótkerítés melletti ároknál. Minden gyermek anyjának a sír
ját nem találták meg. A díszlövések elhangzása után a helybeli la
kosok csoportjából kilépett egy idősebb férfi és megkérdezte az
ezredest.
— Uram valamelyik nagy orosz embernek adnak végtisztességet?
— Igen - válaszolt röviden az ezredes s közben kesztyűjével le
verte a térdére tapadó havat — .. . egy nagy embernek ...
— Uraim, megmondanák a nevét — kérdezte az öreg meghatott
tisztelettel,miközben levette a kalapját.
— A ne«? Orosz anya.
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A város zúg, zsibong a parton.
Komor kémények füstje száll.
Az ember lassan eltűnődik,
csodálkozik és meg-megáll.
Gomba módjára szaporodnak
a gyárak, parkok, paloták,
keménykötésü munkáskezek
teremtik itt már a csodát.

A széles utakon a nép
alkotó cél felé siet.
Feléjük már egy új tavasz
virágos ága integet.
Egy szebb kor nyitja kapuját
számodra - végtelen jövő,
mert milliónyi dolgozó
karjában feszül az erő.

Részlet Dénes György: Békét, békét a Nap alatt c. verséből.
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1945. áírills 1-én, azon q napon, amikor a frontújság oldalain
elolvastuk ezt a megrendítő történetet, a II. ukrajnai hadsereg ala
kulatai nehéz harcok után elfoglalták Trnavát, Hlohovecet, Szencet
és még fibb mint ötven kisebb-nagyobb községet, a Bratislava
„védelmeién“ felállított német terv fontos katonai támaszpontjait
és útkereszteződéseit. Egy nappal később újabb 150 községből ver
tük ki o hitleristákat, többek között Modrából, Pezinokból és Vajnoryból.
A kis kbzáry szorgalmasan berajzolta térképére a felszabadító
hadsereg előrenyomulását jelző nyilakat. A II. ukrajnai hadsereg
felderítőit már csak négy kilométer választja el Bratislavától. Tatjáno is .ott lenne?
Eltelt (következő nap, eltelt az éjjel és még egy nap. 1945. ápri
lis 4-et untot a naptár. A szovjet hadsereg nagy győzelmét hirdetik
a Mosm.oban leadott díszlövések. Ezek a díszlövések kísérik
a moszlm i rádió bemondójának dallamosan mély hangját.
„A II. ukrajnai hadsereg alakulatai ma, 1945. április 4-én táma
dással bevették Bratislavát, Szlovákia fővárosát és fontos ipari köz
pontját, jelentős vasúti gócpontot és a Dunamenti német védelem
erős tóiwnpontját."

Pár perccel később a bemondó újabb örömhírt közöl:
„Ma, 1945- április 4-én a csehszlovák hadtesttel együtt harcoló
4. ukrajnai hadsereg katonái a Tátra erdős vidékein előretörve fel
szabadították Liptovský Mikulást és hatvan más községet. . .“
A Liptovský Mikulás felszabadításáért folytatott harcokban a legelszántobbor) küzdő katonák között volt a kis golyószórós Vozóry
Sándor több mint ötven németet tett ártalmatlanná. Ez volt az a
leszámolos, omivel adósa volt a hitleristáknak Minden gyermek any
ja meggyilkolásáért.
MICHAL STEMR
Foto Petrlik
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Jano Musiiovó a prágai Slávia VŠ csapata tag
jaként lépett Fel a prágai ünnepi akadémián.

gy tíz, tizenöt évvel ezelőtt elkép
zelhetetlen lett volna, hogy ki
tűnő színházunk egyikében a szí
nészek vagy operaénekesek he
lyett sportolók lépjenek fel. Az idők azon
ban megváltoztak és testnevelésünk olyan
helyre lépett elő életünkben, mint amilyet
a szocializmus építésében joggal kiérde
melt.
Ezért láthattunk a prágai Smetana Szín
házban testnevelési akadémiát a II. Orszá
gos Spartakiád megnyitása alkalmából.
A közönség forró lelkesedéssel fogadta

ai első munkásspartakiódra való vissza
emlékezést, amely felidézte a maninai
munkássportegylet első spartakiádját a
proletariátus jobb életkörülményeiért vívott
harcok nehéz idejében.
A műsorban a prágai Városi Színházck
művészei is felléptek. Josef Bekkel az élen
felelevenítették a fiatal és idősebb spor
tolóknak a proletár testnevelés nagy győ
zelme gyönyörű élményét. A műsort az
akkori gyakorlatozok tömegfellépésének dokumentóris képe tette teljessé, akik az
akkori burzsoá kormány idején uralkodó
rendőrterror ellenére is sikeresen felkészül
tek erre a történelmi fellépésre.
Hasonlóan nagy sikert arattak a fiatal
tornászok és tornásznők bemutatói. Csúcs
teljesítményük harmonikusan beleillett a
győztes dobogófellépések szemléjébe.
A nagyon szerencsésen és szellemesen
összeállított műsor keretében szemléltetően
bebizonyosodott az a különbség, amely a
sportolókról s így a dolgozók egészségé
ről való gondoskodást jellemezte a múlt
ban és ma.
Ez főképpen az ünnepi akadémia har
madik részében tűnt ki, melyben ízlésesen
összeállított bemutatót láttunk a II. Orszá
gos Spartakiád gyakorlataiból, amelyet
több mint 1 300 000-an gyakorolnak az or
szágban.
A műsor végén felhangzó tapsvihar és
a közönség lelkesedése csalhatatlan képet
nyújtott arról, mi lesz majd a Strahov
óriási nézőterén, amikor háromnegyedmil
lió nő, férfi, leány és fiú vonul fel, hogy
teljes szépségében bemutassa a II. Orszá
gos Spartakiád gyakorlatát.
-M-

Bratislavában is lesz csillagvizsgáló
Mind jobban behatolni az ismeretlen
rejtelmekbe, felfedni a titokzatosnak tű
nő rejtélyeket — mindnyájunk vágya. Alig
akad valaki, aki ne kísérné figyelemmel
Afrika és az Antarktisz leírását, a tudo
mány, technika terén elért új felfedezése
ket.
Érdekes azonban az, hogy az emberek
könnyebben elképzelik Afrika képét, a más
világrészeken zajló életet — amelyet nem
A szputnyikok és kozmikus rakéták már nem
csak o kiállítások csodált tárgyai lesznek, de a
csillagvizsgálók kupolái alatt az emberi géniusz
sikerét bizonyítják.

volt alkalmuk közvetlenül látniok —, mint
a fejünk felett levő égboltot. Ezt egyrészt
azzal magyarázhatjuk, hogy az égbolt a
legutóbbi időkig egy misztikummal öve
zett isten vagy istenek lakóhelyéül meg
jelölt valami volt, melynek titkait a ha
landó ember nem volt hivatva firtatni.
Másrészt a műszaki eszközök is elég kez
detlegesek voltak arra, hogy alapos ta
nulmányt tegyenek lehetővé. Igaz, hogy
csillagvizsgálóink látcsövei már komoly be
hatolást jelentettek a világűr ismeretlen
titkainak felfedésébe — hatalmas lépést
előre azonban az utolsó két-három év tett
lehetővé, amikor az első szputnyikok és
rakéták jelentek meg az égen.
Az égbolton történő különböző jelensé
gek jobb megértése céljából már az asszír
és egyiptomi asztrológusok is készítettek
jelképes modelleket. Ezek azonban csak
az egyes nagyobb égitestekre vonatkoztak,
míg a többi figyelmen kívül maradt.
Évszázadunk elején - 1924-ben - dr.
Franz Meyer német konstruktőr tízévi ki
tartó munka után állította fel az első
csillagvizsgálót, az égbolt tanulmányozá
sát szolgáló munkahelyet.
A csillagvizsgálónak 16 méteres átmé
rőjű kupolája, „műege“ volt. A közepén
elhelyezett 500 mm átmérőjű gömb az ál
ló csillagok vetítésére, a speciális cilinderes rész pedig a Nap, Hold és a naprend

Mindez teljes pompájában majd a prágai Stra*
hovon bontakozik ki, a II. Országos Spartakiádon.

Foto: TÓTH

szer 5 szemmel látható planétája vetíté
sére szolgált. A csillagvizsgáló 81 vetítő
készüléke a speciálisan megoldott gömb
segítségével 4500 égitestet tudott rávetí
teni a kupola belső részére, a „műégre".
Ebből kitűnik, hogy a csillagvizsgáló le
hetővé teszi a műégre vetíteni az égites
teket és tanulmányozni ténykedésüket. Ami
ennél nagyon lényeges, a beszerelt gépek
segítségével a természetben napok, évek
alatt lejátszódó eseményeket percek alatt
figyelhettek meg a csillagvizsgálóban.
Az első csillagvizsgáló befejezése után
az egész világon hozzáláttak építésűkhez.
Az elsők egyikét — 1929-ben — a moszk
vai állatkertben állították fel, majd a
Szovjetunió különböző városaiban. Sorban
jöttek létre a csillagvizsgálók Svédország
ban, az USA-ban, Hollandiában, Japán
ban.
Nemsokára Bratislavában is felépül a
planetárium, amely egy népi csillagvizs
gálóval lesz egybekapcsolva. így a láto
gatóknak alkalmunk nyílik csillagvizsgáló
messzelátókkal a természetes égbolt ese
ményeit is megfigyelni.
A bratislavai planetárium lesz az első
a világon, amelynek műegén megjelennek
a szputnyikok és a kozmikus rakéták. A
látogatóknak egy újabb alkalmuk nyílik,
hogy hozzáférhető formában tudatosítsák
a Nap, Föld és Hold, a csillagzatok és
egyes csillagok kölcsönös összefüggését és
a csillagászat egész törvényszerűségét.
<VRA)
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Konsztcntin Szimonov:

Várj reám
Várj reám s én megjövök,
hogyha vársz nagyon,
várj reám, ha sárga köd
őszi búja nyom;
várj, ha havat hord a szél,
várj, ha tűz a nap,
várj, ha nem is jön levél
innen néhanap;
várj, ha nem vár senki ott
haza senki már,
s ha nógat is bárki, hogy
nem kell várni már.

Jancsi kilencedik születésnapjára megkapta az építőkockákat, vá
gyai netovábbját. Boldogan merült el a tervezgetésben. Milyen fi
gyelemmel épiti a világítótornyot! Az élénk, mozgékony gyerek el
nem mozdult a szoba sarkából addig, amíg műve el nem készült.
Egyszer le is kellett bontania. De most már áll a torony a kis sziget
közepén, a felső emeletre behelyezheti a kis zseblámpát és akkor
világítani is fog. Jancsi homlokán elsimul a ránc, a szeme csillog:
- Nézd csak apu, készen van! Elolthatom a villanyt? Nézd, hogy
világít!
Sötét a szoba, csak a félig nyitott ajtón szűrődik be fény a kony
hából. Jancsi legutóbbi olvasmánya világában él. Körülötte zúg a
tenger, mdgasra csapnak a hullámok, a veszélybe jutott hajó vész
jeleket ad le, de ott messze biztatóan világít egy kicsi fény, a vilá
gítótorony.
- Szép, szép, de gyújtsd meg mór a villanyt és hagyj olvasni —
józanítja ki az apa hangja. Hát igen, apu megvette az építőkocká
kat, de nem ül le mellé játszani, nem értékeli az ő munkáját, nem
lelkesedik vele. A kisfiúnak fáj a csalódás.
- Anyuka, nézd a világítótornyomat — fordul új reménységgel a
belépő anyához.
- Nagyon szép, de rakd el gyorsan, mert vacsorázunk.
- Mór most lebontsam? Hiszen senkit sem zavar. Maradhatna
holnapig.
- Reggel takarítok, nem fogom kerülgetni a tornyaidat. Egy-kettő,
rakd el a kockákat.
Jancsi sötét szemében most már szomorúság helyett harag, dac
villan. Elromlott az öröme, elromlott az este hangulata is.
Ez a jelenet minden olyan csalódban ismerős, ahol a szülők nem
becsülik meg a gyermek munkáját. Munka vagy játék? A kettőt a
gyermeknél nem lehet egymástól elválasztani. A játék a gyermek
tevékenysége, ezzel fedezi fel a világot, kezd alkotni, az alkotásnak
örülni. Sajnos, a felnőttek sokat felejtenek. Apuka sem emlékszik
már, mit jelentett neki, mikor a dobozból és cérnaorsóból sikerült
kocsit szerkesztenie, anyuka sem gondol már rá, hogyan töltötte el
az egész délutánt babaruha varrásával. Elfelejtették, mennyire fájt,
ha a kocsit kigúnyolták és megmosolyogták a babaruhát.
- De hát Jancsi már nem kisfiú, kötelességei vannok - hangzik
a jogos ellenvetés. Nem hagyhatjuk játszani, amikor tanulnia kell.
S milyen bosszantó, ha az ember kenyérért küldi és azt feleli:
„Mindjárt." De a mindjárton azt érti, ha majd megjavította a kis
autót. Ilyenkor se veszítse el a szülő a türelmét?
Mi sem mondjuk, hogy Jancsi a tanulás rovására játsszék. Az is
természetes, hogy a háztartásban segítsen és ne kelljen erre ötször
kérni. De ezeket a kérdéseket megoldja a napirend. Ebéd utón
játsszék a gyerek a friss levegőn, utána végezze el a házi felada
tot, majd a ház körüli mindennapi kötelességeit. Aztán jöhet a já
ték, nyugodtan, zavartalanul. Ha pedig mégis meg kell zavarnunk,
adjunk neki időt, hogy a játszást befejezze, ne ragadjuk ki erőszak
kal. Fejezd be, kisfiam, még van egy negyedórád, de aztán el kell
mennünk. Az is fontos, hogy a kis lakásban is legyen jótszósarok,
ahol a játszó gyermek nincs útban.
Annyira elfoglalt nem lehet a szülő, hogy ne vethessen egy-egy
megértő pillantást a megterített babaasztalra, vagy a rögtönzött óllatkertre, amelyben gyermeke ötlete, kézügyessége, akaratereje, ér
zés- és gondolatvilága nyilatkozik meg. Azt is kór Jancsi szemére
vetni, hogy „még mindig játékon jár az esze". Inkább az lenne
aggasztó, ha az ő korában a kisfiú mór nem ülne le építeni, a kis
lány rá sem nézne a babákra. A gyermekkor úgyis hamar véget ér.
S játék nélkül, a szülők megértő szeretete nélkül nem is lenne igazi
gyermekkor.
Ha nem tudunk Jancsi játékának örülni, ne csodálkozzunk majd,
ha Jánosban kevés lesz a lelkesedés és a munkaszeretet akkor, ami
kor már igazi tornyot épít.
J. F.

Várj reám, s én megjövök.
Fordulj daccal el,
ha áltatják ösztönöd,
hogy: feledni kell . . .
ha lemondtak rólam már
apám s lányom is,
s jóbarát már egy sem vár —
. . . szinte látom is:
borral búsul a pohár,
s könnyet ejt szemünk,
rám gondolva. De te verj
s ne igyál velük.

Várj reám! Ó, átkelek
minden vészen én.
Aki nem várt, rám nevet:
„Szerencsés legény".
Nem tudhatja senki sem,
te meg én csupán,
hogy te jártál ott velem
öldöklő csatán,
s te mentettél meg, de hogy?
Egyszerű titok:
várni tudtál rám, ahogy
senki sem tudott.
Lányi Sarolta fordítása

A Csehszlovákiai Nők Szlovákiai Bizottsága irodalmi pályázatán
jutalomban részesült vers.
• •

Ünnepi óra
Csak egy percre állj meg, asszonytársam,
bár munkád - tudom - sietni késztet.
Hisz rólad lesz szó e számadásban;
addig hadd pihenjen szorgos géped.
Évszázadok hosszán az asszony mind
játékszer volt, vagy néma rabszolga.
Arcára a nyomor zord regényt irt,
testét az élet kövei súlykolta.

Ma nézz körül falun és városon,
milyen más az élet, derűs a kép.
Nyűgét levetve, a nő szabadon
s emelt fejjel, bátran előre lép.

|

Nem gyötri a gond, kétség nem marja,
jut kenyér, otthon fiának,
s nem nem viszik-e majd úri parancsra
királyért haló rongy katonának.

Serdül a jövő. Bátor és boldog.
Tudást gyűjteni: kötelessége.
Tekintetében bizalom csillog,
látóhatárán virrad a béke.
Erre gondolj az ünnepi csendben,
amíg a gép áll és pihen az olló.
Visszhangja egyre szivedben zengjen,
százkezű asszony, szeretet-osztó.

Most pedig indítsd újra a gépet,
elűzd véle a mord éjszakát.
Szomorú múltnak ködét letépted
és átrendezed a régi szobát. . .

KEVICKÝ LÄSZLÓNÉ

Az 1960. február 1-i számunkban megjelent „Anyu moso
lyog...“ című díjnyertes novella szerzője: Jelinekné-Rényi
Magda.
‘
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SIMKÓ MARGIT:

január 13. Ma lettem
hatvan éves. Más aszszony ilyen korban
már az unokáinak
kötöget meleg kesz
tyűt, meg puha kön
töskét, közben szét
néz a háza táján,
hogy felmérje élete munkájának eredmé
nyét. Nekem nem engedte meg a sorsom,
hogy unokáim legyenek és birtokom ez a
kis-szoba az óvoda folyosója végén. Ben
ne egy fehér vaságy, egy könyvespolc, egy
rádió meg az asztal, a fiókjában sok-sok
kis fénykép. Előttem az ablak. Függöny
sincs rajta, hogy télen, nyáron egyenesen
a hegyekbe láthassak: sűrű fákkal borí
tott rengetegbe, ahol ők pihennek, akik
legdrágábbak voltak nekem és akik után
magam is meg akartam halni.
Tulajdonképpen meg is haltam, mert az,
aki most itt ül és naplója utolsó oldalát
írja, nem Bencsek Anna, a félénk, nyo
morúságos varrónő, hanem Anna néni, sok
száz gyermek, nem, az egész világ gyer
mekeinek Anna nénije. Szeretnek és be
csülnek, ahogy én is szeretem és becsü
löm ezeket az egyszerű, erőslelkű embere
ket, akik ugyanúgy végigjárták a szenve
dések útját, mint jómagam. Sorsom össze
forrott az ő sorsukkal. Jóságuk és kitartá
suk ébresztette fel bennem a tudatot, hogy
nem a bosszú az, amely elfojtja a fájdal
mat, a vér nem mossa le a vért, a halál
nem támasztja fel a halottakat. Magunk
nak, a világnak, az emberiségnek kell meg
változnia, hogy ne legyen nyomorult és
elnyomó, ne legyen félelem, ne legyen
gyilkosság. Csak igazság legyen, munka
és béke. Én, özvegy Bencsek Anna, két
halott gyermek anyja, ma, hatvanadik szü
letésem napján befejezem naplómat és
habár nem sok iskolát jártam, de szívem
tiszta volt és az élet sok mindenre meg
tanított. Ezért egyszerű szavakkal leírom
azt a göröngyös utat, melyet megjártam
addig, míg eljutottam ebbe a kis fehér
szobába, melynek ablakából kilátok a he
gyekbe, ahol azok feküsznek, akik a leg
drágábbak voltak nekem az életben. So
káig homályos volt a szemem a sok sí
rástól és nem láttam mást, csak azt a
közös sírt. Ma mór ellátok a hegyeken
túlra is . . .
Ezt a naplót hagyom magam után azok
nak a gyermekeknek okulására, akikre vi
gyáztam, akiket szerettem és akiket nem
csak játszani tanítottam, hanem emlékezni
is. Csak a naplót fejezem be, a munkát
soha. Szeretnék sokáig élni, hogy érezzem, lássam, hogy a halottak nem hiába
ontották drága vérüket. Ezt fogadom.
Ma éjjel megszökött
a férjem és a két
fiam. Alig vittek ma
gukkal valamit. Azt
mondták,
lebuknak,
ha meg nem szök
nek, de én tudom,
hogy hetek óta vár
tak erre a pillanatra. A felkelőkhöz csat
lakoztak. Sándor úgy ölelt át, hogy az
arcomon éreztem könnyeit. Még soha nem

láttam sírni. Nehezen szakadt el tőlem,
mert én reszkettem a félelemtől. Ha jön
nek értük, azt kell mondanom, hogy az
apósomnak mentek segíteni betakarítani
a termést. Szegény öreg már nem is él.
Milyen gyenge asszony vagyok én, egész
életemben csak féltem, mi lesz velem? És
mi lesz velük? Az öreg Burga itt volt a
gyárból és azzal biztat, hogy nemsokára
itt lesznek az oroszok, már nem tarthat
sokáig.
Mától fogva házakba megyek varrni,
nincs többé kinek főznöm. Nincs is miből.

öt hónapon keresz
tül tartottak fogva.
Sokat ütöttek is, de
nem szedtek ki be
lőlem egy szót sem.
Az egyik, aki az ar
comba vágott, a na
gyobbik fiammal járt
iskolába. Egyszer én kaptam el egy autó
elől, amikor az majd elgázolta. Most nem
ismert meg.
A lakásba nem mehetek vissza, egy is
meretlen férfi lakik benne, valami nővel.
Nincs semmim, azt a pár bútort, amink
volt, lefoglalták. A felkelést leverték. So
kan visszajöttek a hegyekből, de bújkálnak. Az én drágáimról semmi hír. Burgáné, aki helyet adott nekem a konyhájuk
ban, azt mondta, jobb is, ha nem jönnek
vissza, hanem ismeretlen helyen várják
meg a felszabadulást, nehogy lekapják
őket. Ebben igaza van.
Gyakran vért köhögök, munkám nincs.
Viszontlátom-e az enyémeket?
Ma éjjel elhurcolták szegény Gelb ci
pészt a földszintről öt kis gyermekével
együtt. Azt mondják, Lengyelországba vi
szik őket munkára. És elvitték a Vámosék
sofőr fiát is, mert feljelentette a szom
szédjuk, hogy angol rádiót hallgat. Még
tegnap este benézett hozzánk megmondani
nekünk is, hogy a szovjet hadsereg már
a Gorámnál áll. A németek árkokat csat
nak a város körül. Sötétség van az utcá
kon. Burga szid engem, hogy gyenge va
gyok és gyáva.

Harmadik napja va
gyunk itt a pincében,
a falak remegnek az
ágyúk dörgésétől, a
levegőből is bombáz
zák a várost. Ebbe
a házba is becsapott
egy bomba, de sen
ki sem merészkedik ki megnézni, hogy mi
történt. Minek is, innen úgy sem menekül
meg senki. Az egyik lakó kislánya rángó
görcsöt kapott, csak úgy dobálja magát
és nincs orvos. Két lakó meg összevere
kedett egy csésze teán. Én mór nem is
érzek fájdalmat, meg sem mozdulok. Mi
nek?
Éjjel újból borzalmas robbanás történt,
aztán még egy, meg még egy . . . Sokan
őrjöngve sikoltoztak. Burga átölelte a fe
leségét, meg engem is és azt suttogta,
hogy most már biztosan itt van a szovjet
hadsereg, csak kitartás! A németek rob
bantották fel a hidat maguk után. A zse

béből összegyűrt vörös szalagot húzott ki
és feltűzte a kabátjára. Sokan gyűlölköd
ve néztek rá, de nem mertek neki szólni.

Felszabadultunk! Fel
támogattak a pincé
ből, alig van jártányi erőm. Kint bo
lyongunk az utcán,
süt a nap, világos
ság van és élnek az
emberek.
Felvirágo
zott szovjet tankok jönnek hosszú sorban
és a tankokon szép, erős katonák énekel
nek. Ök énekelnek és én csak reszketek.
milyen semmi vagyok. Egy idősebb orosz
katona kenyeret nyomott a kezembe és
mutatta, hogy milyen sovány vagyok. Sok
partizán is jött a szovjet katonákkal. Mi
kor jönnek meg az enyémek? Mindenki
mosolyog, csak az ilyen magamfajták sír
nak. Fogok-e én még nevetni?

Ma megtudtam, hogy
nincs többé kire vár
nom, mind a hárman
halottak.
Az egyik
bajtórsuk kutatott fel,
aki túlélte a harco
kat. Magával hozta
az irataikat, meg egy
cédulát, Sándor írta utoljára:
„Körül vagyunk véve, de nem adjuk meg
magunkat. Ne sírj, mi tudjuk, miért halunk
meg. Köszönöm a jóságodat. .."
A csoportból csak négyen jöttek vissza.
A többi ott fekszik a hegyekben egy kö
zös sírban. A falu népe temette el őket ti
tokban éjjel. Utánuk akarok halni, de
előbb fel akarom kutatni drága sírjukat,
aztán . . . aztán, nem tudom mi lesz ... A
vonatok nem járnak, Burgáék nem enged
nek gyalog az útra.

Itt élek a hegyaljai
faluban. Magam sem
értem, de élek. A sírt
megtaláltam, minden
nap kimegyek hozzá
juk. Nem én vagyok
az
egyedüli,
majd
minden házból hiány
zik egy férfi. A falubeliek megígérték, hogy
ha meghalok, odatemetnek az én halottaimhoz.
Megint csak más terhén élek. Egy fiatal
asszony, Fekecsné, akinek az ura partizán
volt és felakasztották a németek, vett oda
magához. Van egy aranyos szőke fiacská
ja, Ferkó. Nincs kire hagynia, míg mun
kába jár. Most én vigyázok rá, meg rend
ben tartom a házat. Nem eszem ingyen
a kenyerét. Ferkó éppen olyan formájú
gyerek, mint az én kisebbik fiam volt...
volt... ő is csak volt, mint annyian má
sok . ..
A felszabadulás év
fordulóján a falu em
lékkövet emelt az itt
elesett szovjet kato
nák sírján. Nagyon
sírtam ...
én
már
csak sírni tudok. A
tanító azt mondta ne-

kém: „Maga legalább kijárhat a fiai sír
jához, de azok a szovjet anyák . .
Na
gyon szégyelltem magam, mert csak ma
gamra gondolok. Hány szovjet anya sirat
ja elveszett gyermekét. Minden nap meg
fogom öntözni az ő virágaikat is.
Ma varrtam Ferkónak egy nadrágocskát
apja régi öltönyéből. Úgy örült a kedves.
Ma nagy felvonulás
volt a faluban, a
kommunista párt át
vette a hatalmat. Föld
osztás lesz. Itt sok
a földnélküli paraszt.
Ferkón
kívül
még
négy gyereket bíztak
rám, hogy vigyázzak rájuk. Az asszonyok
hoznak zsírt, meg lisztet, én meg megfő
zök a gyerekeknek. Varrók is. Fizetni is
akarnak, de nem fogadom el. Nincs ki
nek gyűjtsék. Fekecsné megengedte, hogy
az egyik szobáját átrendezzem a gyere
kek részére, de ha szép az idő, inkább
a kertben vagyunk. A lánykáknak rongy
babát, a fiúcskáknak furulyát csináltam.
Olyan szépen tudnak énekelni.
0)

Ma felhívtak a HNBre. Az elnök akart ve
lem beszélni. Az öszszejövetelen megkér
dezték, akarok-e se
gítségükre lenni. Egy
óvodát akarnak fel
állítani s vezetésével
engem akarnak megbízni, mert tudják,
hogy mennyire szeretem a gyerekeket. Fel
álltam, hogy feleljek, de nem tudtam szól
ni, olyan zokogás tört fel belőlem. Az aszszonyok körülfogtak és velem együtt sír
tak. Mikor aztán végre szólni tudtam, meg
mondtam, hogy kellett nekem ez a sírás,
mert eddig úgy éreztem, hogy semmi szük
ség nincs már rám ezen a földön. Hát
mégis kellek én még valakinek?
Május elseje van. Ma
ünnepélyesen
meg
nyitottuk gyönyörű új
óvodánkat. A fasisz
ták annak idején erős
földalatti óvóhelyeket
készítettek maguknak
a hegy lábánál, erre
építettük közös munkával az óvodát. Van
a faluban néhány ügyes földmunkás, aki
a kőműves mesterséghez is ért, meg ács
mester is akad, s a falak csak úgy fel
repültek. Mindenki segített. Olyanok is,
ahol már nincsenek kisgyerekek. A HNB
elnöke nagyon szép beszédet mondott a
megnyitáson: „...a háború szürke ma
radványaira felépítettük a béke házát."
Május elsejére virágba borultak a kis
iskola ablakai is. Huszonhét édes, tarka
ruhás gyerek fut minden reggel hozzám.
Boldog vagyok. Boldog? Talán nem is va
gyok boldog, de célom van, új emberré
lettem.

Ma egy hete nagy
megtiszteltetés
ért.
Az
asszonyok
megkértek, hogy legyek
a nőbizottság elnöke.
Nem akartam elfo
gadni,
van
köztük
nem egy, aki jobban
megérdemelné. Minden erőmmel azon le
szek, hogy ne csalódjanak bennem.
Az óvodát nyáron is nyitva tartjuk, ilyen
kor van a legtöbb munka a földeken.
Mennyi erő van az emberekben!

Nagyon szomorú nap
jaim vannak. Értesí
tettek, hogy képesí
tés nélkül nem vezet
hetem tovább az óvo
dát. Nekem nincs sok
iskolám. A szegény

embernek azelőtt ennyi is elég volt. Hét
gyerek között kenyér is alig jutott. Amit
elértem, amit tudok, arra csak az élet és
a szívem tanított meg. A tanító elvtárs
régen mondja nekem, hogy kár értem,
mert jó a felfogásom, mind megértem a
könyveket, amit kölcsönbe ad. Tanulnom
kell. Nem tudom, nem akarom elhagyni
a gyerekeket. Ök az én csalódom s most
őket is elveszítsem?
A nemzeti bizottság elnöke sietett a se
gítségemre. Irataimmal felutazott Bratislavába. Ott megvilágította a helyzetet. Két
éves haladékot kaptam a tanulásra. Min
denki olyan jó hozzám. Az asszonyok egy
rádiót adtak nekem ajándékba. Hogyan
fogom én ezt mind meghálálni? Tanulni
fogok, dolgozni éjjel-nappal. Meg akarom
és meg fogom állni a helyemet.
Hét diákkal
ültem
fel ma reggel a vo
natra, Ferkó is köz
tük van. A mi isko
lánkban már nem ta
nulhatnak tovább, a
városba kerülnek, ide
kísértem őket felvételi vizsgára. Aztán én megyek a fővárosba vizsgázni.
Tíz év telt el azóta, amikor először vet
tem őket az ölembe, s ijedt kis arcukról
először töröltem a könnyeket. Látták a
vért, hallották a bombák robbanását, sá
padtak voltak a rémülettől és az éhségtől.
Ma piros arcuk majd kicsattan az egész
ségtől és szemükből jókedv sugárzik. Mind
egyiken új ruha, új cipő. Ök nem is tud
ják, milyen boldogok. Ha rájuk nézek,
eszembe jut az én Sándorom utolsó üze
nete: „Ne sírj, mi tudjuk, miért halunk
meg ..."

Ma nagy ünnep van
a faluban, kigyulladt
a villany. Nem lehet
a falura ráismerni.
A házak sebei eltűn
tek, az emberek se
bei begyógyultak. Fer
kó édesanyja
újra
férjhez megy. Derék, jó embert kap, trak
toros a szövetkezetben. Engem is meghívott
tanúnak. Szép virágos kendőt adtam neki
ajándékba. Ma először nem viselt feketét.
Vasárnap van, a gye
rekek otthon vannak
az
édesanyjuknál.
Csendes az óvoda.
Ilyenkor rómszakad az
emlékezés. Ma hoszszan elnéztem magam
a tükörben. Anna mondom magamban —, milyen ősz mór a
hajad, de az arcod simább, mint fiatal
korodban. Igazán te vagy az a szegény
Anna, akinek a férje és két fia az életét
adta oda azért, hogy megváltozzék az
élet? Te is nekik köszönheted a nyugal
madat, hogy kiemelkedtél a sötétségből,
hogy nem pusztultál el a munkában, mint
oly sokan annak előtte. Hogy tanulhattál,
hogy megláthattad az élet napos oldalát,
hogy célod van és lesz mindhalálig. És te,
Anna, megtettél-e mindent, hogy ne kell
jen szégyenkezned emlékük előtt? Nem,
Anna, nem elég, amit tettél. A hegyen túl
is van világ, nézz messzire, Anna! Nem
ülhetsz tétlenül, ne légy elégedett önma
gaddal! A halottak örökké vádolnak, a
megcsonkítottak hangja el nem csende
sül, az elhurcoltak pora örökké ott lebeg
a levegőben. Anya voltál, Anna, sokat
szenvedtél és a tapasztalat kötelez. Kiálts,
Anna, bele ne fáradj! Az egész világ
asszonyainak kiálts, Anna, azoknak is,
akiknek még nem szabad kiáltani. Vár
nak a szavadra, Anna. A paraszt a föl
deken, a vegyész a gyárakban, az orvos

a műtőben, a pária a hideg földön a hi
dak alatt. . . kiálts az élet nevében, fog
juk meg egymás kezét, hogy a háború
megszállottjai ne tiporhassák el az éle
tet, amit annyi keserűséggel adtunk gyer
mekeinknek, a munkát, amit annyi verej
tékkel teremtettünk, a boldogságot, ami
hez olyan kevés kell és sokaknak még az
sem adatott meg ... Ne pihenj, Anna.
Hallasd a hangod, Anna, hogy visszhan
gozzák a hegyek és a völgyek, hogy be
lereszkessen az egész világ! Soha többé!
Hogy ezek a kisgyerekek, akiket te anynyira szeretsz, ne ismerjék meg a nyo
mort, a bombák átkozott zenéjét, ne lás
sanak vért és ne sírjanak, ó, ne sírjanak!
Nőjenek fel igaz, derűs emberekké, s csak
a könyvekből tudják meg, mitől mentették
meg őket azok, akik megjárták a háború
poklát.
Ne félj, Anna, nem vagy egyedül!

(Folytatás)
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Amikor régi, szűk lakástokban kifogásol
tam, hogy soha sincsen rend nálatok, azt
mondtad, Annuskám, hogy az új lakásban
ez másképpen lesz. Az ócskába nem érde
mes munkát beleölni, nincsen látszatja.
A falak piszkosak, a régi bútor ütött-kopott, még a mamáé volt, s a gyerekek
aztán végleg tönkretették - mindig így
siránkoztál. Számtalanszor figyelmeztette
lek, ne engedd a gyerekeket garázdálkod
ni a lakásban, mert sohasem szokják meg
a rendet.
Két évvel ezelőtt végre megkaptátok az
új lakást és ez — minden joggal — ün
nepnek számított, mert elég sokáig várta
tok rá. Én is osztoztam örömötökben és
la berendezési izgalmak munkájában. ízlé
sesen berendeztük, Laci igazán mindent
megtett, hogy szép, kényelmes otthonotok
legyen. Amit csak kívántál, Annuskám, a
tied lett. A napos, ba
rátságos lakásban öröm
volt körülnézni.
Hogy
fénylett az új bútor!
A kellemes szobákon
kívül remek mellékhe
lyiségek. Azt mondtad,
hogy ilyen szép kony
hában szinte öröm lesz
a munka. A fürdőszo
bában puha gumisző
nyeg, hófehér csempés
fal, fürdőkád, ragyogó
vízcsapok. Az erkélyen
virág, nyugágy.
Most bizonyos célzattal juttatom mind
ezt eszedbe.
Mikor mindennel készen lettünk, elutaz
tam. A búcsúzásnál'kértelek, hogy vigyáz
zatok a szép lakásra, — innen mór nem
költöztök el, mert szebbet úgy sem kap
nátok.
Múlt héten váratlanul betoppantam hoz
zátok. Első pillanatban azt hittem, hogy
rossz helyen járok. Az utcáról felnézve
kerestem az erkélyen a virágokat. Eltűn
tek. Helyettük rongyokat lengetett a szél.
Aztán benyitottam a lépcsőhózba. Papír
hulladék a földön, s a falak alaposan
összefirkálva. Becsengettem. Gabi nyitott
ajtót, majd Péter nekem rontott. Körülnéz
tem az előszobában. A szép tükör eltörött,
az előszobafal virágos kárpitja rongyok
ban fityegett. Alig mertem belépni a szo
bába. Mint kitűnt, félelmem indokolt volt.
Mondd, mit csináltatok a gyönyörű lakás
ból? Alig két év után egy fokkal sem
különb, mint a régi volt. A szép konyha,
fürdőszoba! Mi lett belőle? A konyhabútor
ütött-kopott, a csapok rozsdásak. A gumi
szőnyeg! Gabi elárulta, hogy a fürdőszo
bában hancúroznak, mert ott jó puha a
padló. Nem részletezem, mi mindent fe
deztem fel, mert levelem túl hosszúra
nyúlna.
Látom, nem segített rajtatok az új la
kás. A gyerekek ezt is tönkretették. Ebben
Ti vagytok a hibásak, mert ha a gyere
kek látnák, hogy rendesek vagytok, ők is
megtanulták volna a rend legelemibb
alapfeltételeit. Tehát fogadkozásod, An
nuskám, úgy látom, nem ért semmit.
Ne vedd rossz néven szigorú szavaimat.
Rövidesen meglátogatlak benneteket, ad
dig gondolkodj, nézz körül otthonodban,
hogy amit még lehet, rendbehozzunk.

16

Mindinkább ajánlják az arc tornászta
tását o ráncosodás megelőzésére. E mód
szer rendszeres alkalmazása napi 5—15
percet igényel; az arctorna eleinte csak
mósodnaponként ajánlatos, amíg az izomzat megszokja az erőltetett mozgásokat,
később már mindennap végezhető.

Arcot is lehet tornáztatni
Az arctornát ülő helyzetben, asztali tü
kör előtt végezzük. Először a megtisztított
arcbőrt alaposan bekrémezzük és az arc
torna alatt egyenletes, nyugodt tempóban
lélegzőnk.
1. Az évek múlásával a szemrés szűkül
Erőltetett izommunkával 5-6-szor mennél
tagosabban kell megnyitni a szemrést,
ügyeljünk azonban arra, hogy eközben
sem homlokunkat ne ráncoljuk, sem ar
cunk más izomzata ne működjék.
2. A szemgolyót mozgassuk amennyire
lehet jobbra, majd balra, utána körben né
hányszor, s később hunyjuk be szemünket
néhány másodpercre pihentetés céljából.
3. Mindkét könyökünkkel asztalra tá
maszkodva tenyerünk alsó részével gyako
roljunk nyomást a szemüreg alsó csontos
részére, majd a külső szemzugnál a ha
lántékcsontra. ügyeljünk arra, hogy a
nyomásnál ne gyűrjük és ne mozgassuk
a bőrt. A nyomás 5—10 másodpercnél to
vább ne tartson, s ezalatt a szemeket
tartsuk csukva.
4. Csukott szájjal a száj körüli izmokat
10 másodpercig szorítsuk a fogakhoz. Ejt
ismételjük háromszor.
5. Fújjuk fel arcunkat és csukott szájjal
szorítsuk a levegőt egyik oldalról a má
sikra, majd kíséreljük meg a levegőt a
felső és alsó ajak alá szorítani.
6. Hátrahajtott fejtartásban húzzuk alsó
ajkunkat a felső ajak fölé.

7. Hirtelen rántsuk a szájzugot kétoldalt
hátra, mintha csukott szájjal
akarnánk
nevetni.
8. Ha a fogainkat összeszorítjuk, a fül
előtt a rágóizmok kissé elődomborodnak
Erre mindkét kezünk 3-3 ujjával nyomást
gyakorolunk. Igyekezzünk ezt a nyomást
legyőzni a száj felé haladó izmok össze
húzásával es az ajak csucsorításóval. Ezt
a gyakorlatot 8—10 másodpercig végezzük.
9. Akasszuk két ujjúnkat oz alsó fogsor
ba, húzzuk lefelé, de ugyanakkor az ólka
pocs izmaival álljunk ellen 7—8 másod
percig végezzük a húzást.
10. A száj körüli ráncok elsimítására al
só és felső ajkunkat toljuk annyira előre,
amennyire csak tudjuk, majd húzzuk viszsza, amennyire lehet. Hétszer egymás után
ismételjük
11. Tükör előtt hangosan mondjuk az
E, O és U hangot „E" hangnál az ajka
kat erősen húzzuk szét, az „O" hangnál
újból összehúzzuk és az „U" hangnál pe
dig erősen csücsörítsük ajkainkat. Ezt a
gyakorlatot végezzük
egymásután
5—6szor.
12. Hunyorítsuk a szem körüli izmokat
annyira, hogy a szem résnyire szűküljön.
13. A szemöldökre nyomott mindkét ke
zünk négy-négy ujjával rögzítsük a hom
lok izomzatót, ugyanakkor törekedjünk a
homlok izmait a fejtető alá húzni.
14. Bal kezünk hüvelyk- és mutatóujjával
nuzzuk szét a szemöldök között levő füg
gőleges ráncokat, majd jobb kezünk há
rom ujját nyomjuk a ráncok helyére. E
nyomással szemben törekedjünk szemöldö
künket összehúzva szigorú arckifejezésre.
Ezeket a gyakorlatokat általában 5—6szor ismételgessük egymás után és az
arctornát legalább 8—10 héten át végez
zük, eleinte másodnaponként, majd min
dennap. Két hónapi pihenés után kezdjük
újra. A gyakorlatok közül válasszuk ki azo
kat, amelyeket mi magunk a ráncok ellen
legszükségesebbnek tartunk.

38. Ellentmond, 41
Péter Zoltán. 42.
43, Vissza: felvigyázó. 44. Séta fele.

VÍZSZINTES:

1.
Bratislava felszabadításában részt vett 2.
ukrán hadsereg csapatainak parancsnoka, ma a
Szovjetunió honvédelmi minisztere (Rogyjon Jakovlevics, szül. 1998. XI. 23-án. Utolsó kockába:
ij). 10. Ágyútöltelék. 11. Eső és por. 13. Taga
dás. 15. Kis lyuk. 17. Kiváló szovjet ezredes, a
partizánmozgalom tapasztalt szervezője, aki Konyev marsall parancsára érkezett hazánkba par
tizánjaink segítségére. 22. Csak részben mutat!
23. Elnyújtott ,,c". 24. Kerítés is lehet belőle.
26. Férfinév. 28. Száj, szlovákul. 32. A tanító
néni is így mutatja a ,,J" betűt. 23. Mutatószó.
35. A .4. ukrán hadsereg katonái diadalmenet
ben szabadították fel november végén ezt az első
szlovákiai várost. 37. Mázol. 39. Gábor Dénes.
40. Az 1921-ben bevezetett új gazdasági politi
ka neve a Szovjetunióban (rövidítve). 42. Szürke,
németül. 45. Néphatalmi polgári bizottság, biz
tonsági szerv, melynek a felszabadítás után hagy
jelentősége volt városainkban és folvoinkban.

A múlt számunkban közölt keresztrejtvény he
lyes megfejtése:
Vízszintes: 1. Pedagógia. 13. Emilé. 42. Ma
karenko.
Függőleges: 8. Gyakorlat. 11. A tanítónő. 13.
Erasmus.
Könyvjutalmat nyert: Bogdán Péterné, Selice.
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FÜGGŐLEGES:
2. Alumínium vegyjele. 3. A hadsereg főleg in
nen kapja a muníciót (a nyíl irányában folytatva).
4, Papírlapom. 5. Tagadás. 6. Vissza; japán já
ték. 7. Fasiszta ,,védőalakulat'' politikai célú erő
szakosságok elkövetésére.
8. Lakat.
9
Tortábo
való. 12. Nagy szerepet töltött be már Szlovákia
felszabadításának első szakaszában, amikor is a
párt központi titkárságának vezetését vette át.
14. Kérdőnévmás. 16. Szovjet partizánbrigád egyik
kiváló vezetője, mintegy háromezer főnyi legény
séggel -(főleg a Szlovák Érchegységben és az
Alacsony Tátra vidékén harcoltak). 18. Tagadás.
19. O. F. 20. Skála-hang. 21. V. É. Ü. 25. Nyu
galmas, békés. 27. E. A. S. 29. Tibor, Zoltán és
Cölesztin. 30. Elet ... — 31. Nem egészen TBC.
34. Muzsika. 36. Vissza: a Lett SZSZK fővárosa.

Gátvégek!

Beküldendők a vízszintes 1, 17, 35, 45. és a
függőleges 12, 16. számú sorok. A megfejtéseket
kérjük a rejtvényszelvénnyel együtt beküldeni a
lopnak az illető helyre érkezésétől számított 10
napon belül.
Minden öt hibátlan megfejtésért
könyvjutalmat küldünk.
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221197

Alig akad köztünk valaki, aki nem viselné
szívesen a blúzokat, szoknyákat. Az öltözködés
nek ez a módja a legkülönbözőbb változatos
ságra nyújt alkalmat. Egy jó szoknyához évekig
viselhetünk pulóvereket, blúzokat - s min
dig újak vagyunk.
221197 — A mellénymegoldású blúz fehér, de
más színű pupiínból is készülhet. (I. II
sz. nagyság, á 3 Kčs.)
221190 - Kockás vogy sima, vastagabb bolyhos
szövetből varrjuk ezt az egyenesen sza
bott, derékban húzott szoknyát. (I. sz.
nagyság, ó 3 Kčs.)
221183 — Az egyenes, két nagy zsebbel díszített
blúzt szoknyán kívül viseljük. (O. I. sz.
nagyság, á 3 Kčs.)
221154 — A szűk szoknyát a hótrészen levő be
hajtás bővíti ki. (I. II. sz. nagyság, á 3
Kčs.)
221185 - A könnyű, pettyes anyagból készült
blúzt nagy, divatos gallér díszíti. (O. I.
sz. nagyság, á 3 Kčs.)
221186 — A hozzá viselt szoknya egyszínű szö
vetből, ballonból vagy vászonból lehet.
A szélesmegoldósú övrész és-a tűzés az
érdekessége. (I. sz. nagyság, á 3 Kčs.)
221137 — Ugyancsak szoknyán kívül viseljük az
oldalt gombolás, eredeti nyakmegoldású
egyszínű blúzt. (I. II. sz. nagyság, ó 3
Kčs.)
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221137

221183

221181 — Szép szabású, háromnegyedes ujjú
fehér puplínblúz. (I. II. sz. nagyság, á 3
Kčs.)
221170 - A bő szoknya alá - amelynek dísze a
négy gomb — alsószoknyát viselünk, hogy
hangsúlyozzuk a szép szabást. (O. I. sz.
nagyság, á 3 Kčs.)
2513 (fénykép) Plasztikus mintával kötött, raglánujjas sportszvetter. (I. sz. nagyság á
3 Kčs.)

221185

221154

A szabásrajzokat a VKUS speciális szabás- és minta
üzleteiben vásárolhatják meg, kedves olvasóink:
Bratislava, Leningradská 8 - Banská Bystrica, Z. Ne
jedlého 1 — Košice, Leninova 101 - Nitra, Stalinova 17
— Prešov, Stalinova 63 — Žilina, Hurbanova 5.
A postán küldött utánvétes rendeléseket a következő
címre lehet küldeni: Strihová služba VKUS, závod 21,
Módni závody, n. p., Praha II., JindFišska 5.

221186

JÁTSSZUNK GYEREKEK!

A kora tavaszi nap incselkedő símogatására kíváncsian nyitogatták
a téli álomtól még homályos szemecskéiket a rügyezésnek induló
fák. Az első zöld fűszálak is kidugták már kíváncsi fejecskéjüket a
föld meleg, védelmet jelentő öléből.
- Édesanyám, megdicsért a tanító néni! Tudtam a leckémet.
Ugye, lemehetek Fricihez. Elvinném a nyulacskámat, mert úgy bús
lakodik egyedül.
öcsike mamája szeretettel ölelte át a várakozás izgalmában ki
pirult kisfiút.
- Jó, elmehetsz, de előbb még etesd meg a nyulacskádat.
Egy-két perc múlva öcsi már megelégedéssel nézegette a ketrec
rácsa mögött üldögélő nyulacskáját. Kedveskedve nyújtotta neki a
napi csemegét, a finom sárgarépát.
- Ne félj, nyulacskám — szólt hozzá halkan. — Nem leszel so
ká egyedül. Csak edd meg gyorsan a répádat, aztán elviszlek a
társaidhoz.
A kerítés fölött hirtelen felbukkant egy kócos, huncut szemű fe
jecske. - öcsi, te már megint a nyulacskáddal beszélgetsz? Elviszed
Friciékhez? Te, olyan szépen fogok veled játszani, csak engedd meg,
hogy veled mehessek - vette könyörgésre a beszédet a szomszédék
Lacija.
így is történt, öcsike dédelgetve vette a karjára kis kedvencét és
boldogan indult vele és kis barátjával a falu másik vége felé.
Frici volt a környék leghíresebb „mesterlövésze". Éppen „gyakor
latozott", mikor a két kisfiú megérkezett.
- öcsi, te bejöhetsz, de a barátodnak itt nincs helyei — rendel
kezett Frici. Tedd a nyulat a ketrecbe, aztán gyere ide. Megmuta
tom, milyen ügyes lövész vagyok. Nézd, milyen különös nyilat szer
kesztettem. Ilyet még nem láttál.
öcsi érdeklődéssel nézegette a nyilat. A végére hosszú szöget
erősített a feltaláló. Frici kamaszos félszegséggel vetette fel magát
a közeli farakás tetejére. Felállt, kacagva körülnézett és hirtelen
megcélozta öcsikét.
- Frici, ne lőj rémi — kiáltotta a rémülten hátráló öcsi. Laci a
kerítés mögött szinte megdermedt. - Frici, ne lőj! - kiáltotta ő is.
De a repülő nyílvesszőt senki sem tudta megállítani. A „mester
lövész" nyila süvítve repült a cél felé, öcsike jobb szemébe. A meg
rémült kisfiú fájdalmában meggörnyedve tapasztotta oda kezecské
jét a kifolyt jobb szeme helyére. Kórházba került. A lázas kis beteg
sokáig nem tudott magáról, de a kedves doktor bácsi sem tudta so
káig, hogy megmentheti-e öcsike másik szemét. A kis beteg még
lázában is szeretettel emlegette kis nyuszikáját és a tavaszi pompá
ba öltözött természetet. De öcsike ezt a sok szépet ezután csak
félszemével fogja látni. Egy szorgalmas, szófogadó kisfiú vesztette
el egy meggondolatlan kamasz „vitézkedése“ következtében az em
beri élet egyik legdrágább kincsét, szemevilágának felét.
V. K.

Az „engedetlen" kúp. Kartonpopírból készítsetek kúpot. Közben
verjetek le a földbe, egymástól
kb. 6—8 m távolságra két maga
sabb karót. Az egyik tetejére te
gyétek fel a kúpot. A játékos két
vékony pálcikát vegyen a kezébe
és így igyekezzék a kúpot áttenni
a másik karó tetejére, de vigyáz
zon, hogy a kúp ne essen le a földre. Sok ügyességet és türelmet
követel ez a játék.
„Kosárlabda". Kérjetek egy ke
rek kosarat és spárgával akasszá
tok fel valamelyik nagyobb fa sza
badon álló ágára. Hintáztassótok
meg a felkötött kosarat. A két ver
senyző játékos kb. 3—4 m távol
ságra helyezkedjék el és igyekez
zék minél több apró tárgyat (mak
kot, kavicsot) bedobni a hintázó
kosárba. A verseny addig tart,
míg a kosár meg nem áll. Az a
győztes, aki a legtöbb találatot érte el.

Kinek adjuk a šarlát?
Kinek, ha aratnak?
Felelik a gyerekek:
„A dolgos parasztnokl'

Kinek adjuk szívünket?
Kinek adnánk másnak?
Felelik a gyerekek:
„Az édesanyánknak I*

JO ötlet I

Az újonnan berendezett Luxor-falatoző.

élután négy óra. Margit az üzemből

S

hazafelé tart. Útközben a vacsorához
való bevásárlást akarja elintézni. Egy
ke fiatolasszony jön vele szembe. Ejnye,
de ismerős! Hiszen ez Erzsi, volt osztály
társa, ki évek óta falun tanít. Szeretettel
szorítanak kezet és ezer mondanivalójuk
van. Igen ám, de Erzsi vonata mór 6 óra
kor indul. Jaj, és otthon nincs semmi ha
rapni való, így meg sem hívhatja magához.
Ahogy kereső szemmel néz körül, hogy
mégis mit vásárolhatna hirtelenében, egy-

szerre felderül az arca! Szemben a Stúrutcán van az újonnan megnyílt Luxorfalatoző! Remek! Ide fognak beülni uzson
na-vacsorára. Belépnek az ajtón. A falak
és a berendezés friss rózsaszínű, lilás-kékes-zöld árnyalatai közt rögtön jól érzi
magát az ember. És milyen kényelmesek
az újformájú, párnázott székek a négy
részes asztalkák mellett. Csinos ernyőjű
lámpák szórják barátságos fényüket a ra
gyogó tiszta helyiségre. Pompás ínycsik
landozó hideg és meleg ételek, levesek,
húsfélék, sokféle rakott kenyér, alig tud
a sok közül választani az ember. És meny
nyi csábító édes, habos és sós sütemény,
tejes ételek és üdítő italok! Egy-egy tál
cára valót válogatnak össze és vígan fog
lalnak helyet. Kedélyes beszélgetés közben
szőmegállapítják,

hogy kitűnő, amit fogyasz
tanak. Semmi gond és fáradság, sem ven
déglátás előtt, sem utána. S milyen sokan
vannak bratislavaiak és vidékiek, akik él
vezik a kényelmes és méltányos árú ét
kezést ebben a kedves, Ízléses helyiség
ben, ahová a nap minden órájában be
térhetnek. Nagy könnyebbség és segítség
ez dolgozóinknak. Épp ezért üdvözöljük ezt
a korszerű intézményt.
B. O.

A repedt tojás tartalma nem
csurog ki, ha selyem- vagy
zsírpapírba csomagolva főzzük.

Nagy Erzsébet tanácsolja:

1. A középen kopott lepedőket vágjuk ket
té s a rossz részek kihagyásával varr
juk össze.
2. Vegyünk egyszerre két pór harisnyát.
Ha az egyiken a szem leszalad, össze
párosíthatjuk a másik párból valóval.

Vitamint gyermekeinknek
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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 Kčs. Egyes szám
ára 70 fillér. PNS 499.
K-07-01014

HELYES TÁPLÁLKOZÁS

Ismét itt a húsvét. Mint minden évben,
most is betoppannak a vendégek és bi
zonyára a locsolók is. Ha férfiakról van
szó, azok valószínűleg jobban szeretik a
pikáns rakott kenyérkéket, mint az édes
süteményt. De a nők is szívesen eszik.
Háziasszonyaink egy kis leleményességgel,
kevés fáradsággal elkészíthetik a mutatott
vagy hasonló tálakat.
1—2. Kenyérkék szalámival vagy sonkával
megrakva, tojással, lazaccal, liptói tú
róval, itt-ott kaviárral díszítve.
3. Vajjal megkent kenyérkéken majonézzel
vagy francia salátával töltött göngyölí
tett sonkásszeletek. Hagymakarikákkal
tartjuk össze.
4. A tál közepén négyszögletűre vágott
sajtdarabkák, melyekre fogvájóval al
ma- vagy más gyümölcsszeleteket erő
sítünk. Körülötte gömbölyűre vágott kényérkék szardellásvajjal megkenve, son
kával és uborkával megrakva
GM

A téli időjárás és az egyhangúbb, vitaminban
szegényebb táplálkozás nyomai a tavasz köze
ledtével nagyon észrevehetően nyilvánulnak meg
mind a felnőtteknél mind a gyermekeknél. Sőt,
a gyermekeknél még fokozottabban. A gyerme
kek a szabadban való mozgás hiányában annál
inkább érzik a vitamintartalék csökkenését. Nyű
gösebbek, idegesebbek. Ezt az állapotot nem le
het szigorral megszüntetni, de segítségükre kell
sietni azzal, hogy a lehetőséghez képest pótol
juk a vitaminokat. Ez már az első tavaszi na
pokban lehetséges, mert ilyenkor piacra kerülnek
a tavaszi zöldségek.
A- fejessaláta, paraj, sóska, sárgarépa, karfiol,
spárga, kalerábé és egyéb zöldségfélék mind
sok vitamint tartalmaznak. A már megszokott ét
renden felül igyekeznünk kell a tavaszi termé
keket a gyermekeknek lehetőleg nyers állapotban
adni, hogy vitamintartalmuk a főzés alatt ne
csökkenjen. Ha a gyermek valamelyiket nem sze
reti — rendszerint a paraj (spenót) ellen van ki
fogás —, ne erőltessük, adjunk helyette más ta
vaszi zöldséget, amit a gyermek szívesebben fo
gyaszt.
A sárgarépa A vitamintartalmával - lehetőleg
nyersen — nagyban elősegíti a növekedést. Ha
főzve adjuk a zöldségféléket, úgy lehetőleg vajon
párolva készítsük, mert ez a legjobb készítési for
ma a vitaminok csökkentésének megakadályozá
sára és amellett a vaj tápértéke is elég nagy.
Sohase főzzük a zöldséget hosszabb lassú tűzön,
mert ezáltal különösen a B és D vitamin a mi
nimumra csökken. Az ilyen főtt zöldséget lehe
tőleg tejföllel kombináljuk, azaz habarjuk, vagy
legalább is vajjal öntsük le.
Újabban erősen előtérbe kerül a habart, Turmix-szal készült zöldségkrémek készítése. Ebben
a formában a zöldséget tejszínnel, tejföllel lágyabban dolgozzuk fel. A gyermekek így szere
tik és könnyebben is emésztik. Ilyen formában
könnyebben adagolhatok a gyermekeknek olyan
zöldségfélék is, amiket általában elutasítanak.
Mihelyt pótoltuk a télen elhasznált vitamintar
talékokat, különösen az idegrendszerre erős be
folyást gyakorló B vitamint, és elegendő napfény
hez is juttatjuk gyermekeinket, azok kedélye és
idegállapota rohamosan megjavul.
Legyen tehát az elvünk, hogy a tavaszi táplál
kozásnál a megszokott bőséges tejen, tojáson,
vajon kívül adjunk a gyermekeknek sok zöldsé
get, lehetőleg nyersen.
B. H.
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A SZLOVÁK
NEMZETI SZÍNHÁZ
A Szlovák Nemzeti Színház működésé
nek értékelésekor négy évtized munkáját
kell kiemelnünk a szlovák kultúra történe
téből. Ez a négy évtized az egységes szlo
vák kultúra történetében csak annyi, mint
ha egy maréknyi vizet emelnénk ki a Du
na zúgó habjaiból.
A jubiláló Szlovák Nemzeti Színház gaz
dag, harcos múltra tekinthet vissza. Fel
szabadulásunk 15. esztendejében, mikor
gazdasági és kulturális életünk minden
vonalán olyan nagy eredményekkel dicse
kedhetünk, melyeknek elismeréssel kény
telen adózni a nyugati világ is, gyakran
megfeledkezünk azokról a kezdeti nehéz
ségekről, a nemzeti kultúra és a haladás
eszméinek győzelméért vívott harcról, me
lyek annyira jellemezték a Szlovák Nem
zeti Színház működésének felszabadulásunk
előtti évtizedeit.
Az Osztrák-Magyar Monarchia kereté
ben a szlovák színjátszásnak csak mű
kedvelő jellege volt. így az első Köztár
saság megalakulása után a cseh színé-
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szék segítségét kellett igénybe venni. A
szlovák és a cseh színészek együttműkö
dése tette lehetővé, hogy 1920. március
1-én megkezdődhettek az előadások a
Szlovák Nemzeti Színház színpadán.
Régi közmondás, hogy „minden kezdet
nehéz".. . Igen, nehéz volt a hivatásos
szlovák színjátszás kezdete is, mert a ve
zető kapitalista körök politikai célkitűzé
seik érdekében nyomást gyakoroltak a
színház vezetőségére. A zilált pénzügyi
helyzettel szemben tanúsított meg nem ér
tésük kergette halálba Oskar Nedbalt, a
kiváló igazgatót és művészt. A szlovák na
cionalisták féktelen harcot indítottak a
színpadon elhangzott cseh szavak ellen.
De a szlovák színészek legjobbjai — A.
Bagar, J. Borodáč, Oľga Borodáčová, H.
Meličkovó, J. Kellő, G. Arbet — kezdettől
fogva harcoltak a nemzeti kultúra fejlő
déséért és a nemzetiségi megértésért. A
harmincas évek bratislavai polgársága ide
genül nézte a Szlovák Nemzeti Színház
küzdelmét. A félig üres nézőtér sokszor
lehangolta volna a színészeket, de ők
másutt kerestek lelkesedést és erkölcsi tá
mogatóst; a szlovák falvak és vidéki vá
rosok lakosságánál.
A pénzhiány és a bratislavai közönség
hideg közömbössége valóságos bemutató
halmozásra kényszerítette a művészeti ve
zetőket. Évi 40 bemutató - hihetetlenül
magas szám - gyakran aláásta a bemu
tatott darabok minőségi színvonalát.
A színjátszásban felmerült nehézségek
ellenére is a Szlovák Nemzeti Színház út
törő munkát végzett a szlovák kultúra ki
szélesítése és megismertetése terén. Itt
kerültek bemutatásra az első szlovák ope
rák, mint Ján tevoslav Bella: Wieland kovács-a (1926) és Viliam Figuš-Bystrý: Detvan-ja (1928). Megismertették Smetana ze
néjét a szlovák néppel és a prágaiakat
Tajovský darabjaival. így harcoltak a bur
zsoázia mesterségesen szított nemzetiségi
gyűlölködése ellen.
A felszabadulás, de különösen a dol
gozó nép februári győzelme új fejezetet
nyitott meg a Szlovák Nemzeti Színház
történetében is. Eltűntek a pénzgondok,
nincsen helyszűke (hacsak nem a nézőté
ren), hisz az állami támogatás mellett a
színtársulatok három bratislavai színpadon
játszanak, nem is szólva a tizenkét vidéki
hivatásos színtársulatról. A technikai dol
gozók, nyirkos, szinte lyukaknak nevezhető
helyiségei is a múlt emlékei közé tartoz
nak.
A Szlovák Nemzeti Színház mai eredmé-

nyei is a szocializmus biztos fölényét je
lentik a kapitalizmus felett. Az előadáso
kat telt ház előtt tartják s egy-egy új
onnan bemutatott darabot ötvenszer, sőt
százszor is meg kell ismételni. Ilyen körül
mények között megnövekedett a színházi
dolgozók munkakedve is, ami az előadott
darabok színvonalának állandó emelkedé
sében tükröződik vissza.
A színház dolgozói bekapcsolódnak a
színház falain kívüli társadalmi munkába
is. Többen nemzetgyűlési képviselők, vagy
a nemzeti bizottságok tagjai. Munkájukat
megbecsülik és magas kitüntetésekben ré
szesítik a legkiválóbb színészeket.
A színjátszás történetében eddig ismeret
len megbecsülés és anyagi gondoskodás
arra ösztönzi a jubiláló Szlovák Nemzeti
Színház tagjait, hogy a dolgozók kulturá
lis színvonalának emelése és szórakozta
tása érdekében még lelkesebb munkával
aknázzák ki azokat a lehetőségeket, me
lyeket a harmadik ötéves terv biztosít szá
mukra.
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