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Az anyaság, a házasság és a család az állam védelme alatt áll.
A társadalom minden gyermek és az ifjúság számára testi és szelle
mi képességeik sokoldalú fejlesztésének minden lehetőségét biz
tosítja
(A Csehszlovák Köztársaság alkotmánytervezetének 25. cikkelyéből)

Alkotmányjogok
nálunk és náluk
Június 12-én szavazóurnák elé járul az ország népe.
Már a képviselőjelöltek kiválasztása is a polgárok leg
szélesebb részvétele mellett történt. Hat-hét héttel a
választások előtt minden körzetben ismertették a jelöl
tek életrajzát, emberi tulajdonságait, munkáját. A je
löltek személyesen is bemutatkoztak választóiknak.
Bármennyire is támadják a Nyugaton választási rend
szerünket, bármennyire is toporzékolnak dühükben,
hogy nálunk a Nemzeti Front jelöltjeit mindenütt csak
nem 100 százalékos helyesléssel támogatják, mi nyu
godtan szembenézünk támadóinkkal és ezt feleljük:
vitatkozzunk. Hadd döntse el a konkrétumok tárgyila
gos összehasonlítása, melyik választási rendszer de
mokratikusabb, az övéké vagy a mienk?
Csaknem minden civilizált országban a demokrati
kus jogok az alkotmány igen fontos részét képezik.
A burzsoá demokratikus országok alkotmánya is a
hatalom minden forrásának a népet tartja. Hogy a
valóságban azután a népnek milyen beleszólása van
a hatalom kérdésnek eldöntésébe, arról hadd beszél
jenek a tények.
Vegyük példának a két nyugat-európai nagyhatal
mat, Angliát és Franciaországot. Mind a két ország
ban a háború után a végrehajtó hatalom, vagyis a
kormány (mely független a törvényhozói hatalomtól)
szerepe annyira megnövekedett, hogy mellette a par
lamentet már csak rosszul sikerült díszletnek tarthat
juk. Az annyi hű-hóval megválasztott parlament
(ugyanis ezzel akarják az igazi demokráciára vágyó
kisembereket félrevezetni) még bizalmatlanságot sem
szavazhat a kormánynak. A kormánypárt a többséget
a választási időszak egész tartamára a választási tör
vény szükség szerinti módosításával biztosítja, (gy az
1958-as francia választásokban a Francia Kommunista
Párt, mint Franciaország legerősebb politikai pártja,
megszerezte a szavazatok 19 százalékát. Az áldemok
ratikus választási törvény a kommunistáknak mégis
csak 10 parlamenti mandátumot biztosított A kom
munistáknál másfél százalékkal kevesebb szavazatot
kapott de Gaulleisták 199 képviselőt küldtek a par
lamentbe. Tehát míg egy kommunista képviselő meg
választásához 388 000 szavazatra volt szükség, addig
egy de Gaulleista képviselőnek már 21 000 szavazat is
biztosította a képviselői bársonyszéket
Hasonló a helyzet Nyugat-Németországban is, sőt
még annyival rosszabb, hogy itt a kommunista pártot
illegalitásba üldözték, így nem is léphet a választók
élé. De a kommunistákon kívül egynéhány további le
gális pártot is kinulláztak Adenauerék a keresztény
demokrata párt többségének biztosítása érdekében.
Mikor ezek a kis pártok m alkotmánybíróságon pa
naszt emeltek, ez az alkotmányos szabadságot „biz
tosítani“ vélő szerv 1957. január 3-án kiadott határoza
tában így válaszolt a panaszt emelő félnek: „A válasz
tásoknak nemcsak az a céljuk, hogy a választópolgár
nak mint egyénnek politikai akarata kifejezésre jusson,
hanem olyan parlament megválasztása is, mely haté
kony állami szerv szerepét képes betölteni.* Érthetőb
ben kifejezve, amely következetesen végrehajtja az
uralmon levő tőkés csoportok érdekeit.
Ezzel szemben a mi alkotmányunk biztosítja a mun
kásosztály és szilárd szövetségese, a szövetkezeti pa
rasztság, valamint a dolgozó értelmiség hatalmát. En
nek az egységnek a kifejezője a CSKP vezette Nemzeti
Front. A képviselők kiválasztásánál arról van szó, hogy
olyan dolgozóra essen a választás, aki a nép akaratát
a legnagyobb valószínűség szerint végre is fogja tud
ni hajtani. Ezért volt szükség aránylag kis választóke
rületekre és arra, hogy egy választókerületben csupán
egy képviselő legyen. így mindenki ismerheti saját
képviselőjét Ha a képviselőjelölt ellen valami kifogás
merül fel, már a választási kampány idején kérdőre
vonható, s ha komoly dolgokról van szó, a Nemzeti
Front más jelöltet javasol. Ha a képviselő nem teljesíti
feladatait, választói visszahívhatják. Ez is szocialista
demokráciánk megnyilvánulását bizonyítja. Szocialista
alkotmánytervezetünk elfogadása biztosítja majd köz
életünk további demokratizálását, ami a legszélesebb
népi önkormányzatban nyer kifejezést.
S. Gy.

A Szovjetunió Főkonzulátusának,
Bratislava
Tisztelt Elvtársak I
Mint a világ valamennyi asszonya, leánya, mi
is, a Csehszlovákiai Nők Szlovákiai Bizottságának
dolgozói, vágyakozva néztünk a négy nagyhatalom
kormányfőinek párizsi konferenciája elé, melynek
az volt a célja, hogy biztosítsa a világbékét. Ez
ért bennünk mély felháborodást keltett, s elítéljük
az Egyesült Államok legmagasabb képviselőjének,
Eisenhower amerikai elnöknek állásfoglalását, aki
lehetetlenné tette a csúcsértekezlet megtartását.
Megmutatkozott, hogy a washingtoni kormány
nem őszinte. Ahelyett, hogy szorgalmazta volna
a világbéke feltételeinek megalapozását és a
népek közötti együttműködést, hogy ezzel eny
hítse a nemzetközi feszültséget, közvetlenül a
csúcstalálkozó előtt a Szovjetunió területe fölé
kémkedés céljából repülőt küldött. Az egye
sült Államoknak ez az agresszív és a nemzetközi

joggal össze nem egyeztethető eljárása volt az
oka annak, hogy a Szovjetunió képviselői Párizs
ban nem tárgyalhattak az Egyesült Államok kép
viselőivel. Hogy egy konferencia eredménnyel jár
jon, első feltétele, hogy részvevői nyilt és be
csületes politikát folytassanak, kölcsönös bizalom
mal legyenek egymás iránt.
Azzal, hogy az Egyesült Államok hivatalosan
arra az álláspontra helyezkedett, miszerint kém
kedés céljából megsértheti az egyik részvevő - a
Szovjetunió — szuverenitását s az ilyen eljárást
még politikája elvévé is tett és nem Ítélte el a
provokációs kémrepülések gyakorlatát, meghiú
sította a párizsi konferencia megtartását, amely
től valamennyi békeszerető amber a világiléke
megszilárdítását várta.
Úgy, mint valamennyi dolgozó, mi is felhábo
rodásunknak adunk kifejezést az amerikai kor
mány képviselőinek politikája felett s teljesen
egyetértünk Hruscsov elvtárs kijelentéseivel.
A Csehszlovákiai Nők
Szlovákiai Bizottságának dolgozói

Legyünk továbbra is optimisták!
Ma mindenütt felmerül a kérdés: mi az
oka a kormányfői tanácskozás meghiúsulá
sának?
Kétségbevonhatatlan
történelmi
tény, hogy a Szovjetunió kormányát illeti az
érdem a tárgyalások eszméjének feltámasz
tásáért, az új szellem meghc’iosításáért a
diplomáciai életben.

A béke megőrzéséért, a tárgyalások szelle
mének végleges győzelemre juttatásáért har
colók ugyanakkor megdöbbenéssel kényte
lenek voltak tapasztalni, hogy a tőkés világ
vezető köreiben merőben más irányú tevé
kenység tapasztalható.
Valóban felháborító volt a leleplezés,
hogy a csúcstalálkozó előtt két héttel, a
normális békeállapotok közepette, a provo
katív amerikai körök — a hivatalos tényezők
tudtával és beleegyezésével, sőt utólagos
helyeslésével — légi kémkedéssel akarták
megzavarni a nemzetközi légkört és meg
torpedózni a párizsi konferenciát. A tények
minden tekintetben meggyőzően mutatják,
hogy az Egyesült Államok szántszándékkal
eleve kudarcra kárhoztatták a tárgyalásokat.
Hihetetlenül cinikus hangon, egészen szo
katlan és felelőtlen módon adták Washing
tonból a világ tudtára, hogy az amerikai
politika mai irányítói a hivatalos politika
rangjára emelik a kémkedést, a provokációt.
Hiábavaló volt a szovjet kormány minden
előzetes és megismételt figyelmeztetése, az
Egyesült Államok vezetői a leghalványabb
jóindulatot sem árulták el, hanem egymást
követő, sokszor ellentmondó nyilatkozataik
kal csak még mélyebbre süllyedtek az ön
maguk ásta szakadékba. Lelepleződött két
színűségük s a világközvélemény joggal bé
lyegezte őket a béke megátalkodott ellen
ségeinek, mert időközben a tárgyalások
szükségességét emlegették ugyan, de a ta
nácskozások megakadályozására töreked
tek.

Az amerikai körök kétszínű magatartása
ellenére Hruscsov elvtárs vezetésével a szovjet küldöttség éppen a béke szolgálatától
vezérelve mégis elutazott a francia főváros
ba, hogy megpróbálja jobb belátásra bírni
a szembenálló partnereket. Magától érte
tődik és egészen természetes, hogy a szovjet
kormányfő mindaddig nem kezdhetett ér
demleges tárgyalásokba a nyugati vezetők
kel, amíg az Egyesült Államok delegációja
és személy szerint Eisenhower elnök sem te
remtett a tanácskozásokhoz tiszta helyzetet,
nem ítélte el az amerikai provokációkat,
s nem tett határozott Ígéretet a légi kém
kedés beszüntetésére, a Szovjetunió elleni
agresszióban részesek felelősségrevonására
és megbüntetésére.

A jelenkor és a történelem ítélőszéke előtt
kizárólag az Egyesült Államok mostani veze
tőinek kell viselniök a felelősség teljes súlyát
a csúcstalálkozó meghiúsításáért. A szovjet
nép nyugodtan, magabiztosan, erejének és
kiapadhatatlan
gazdasági,
tudományos,
technikai forrásainak birtokában fokozott
optimizmussal tekint a jövőbe. Egyetlen pil
lanatra sem engedi magát letéríteni a béke
útjáról. Ebben rejlik a világbéke megőrzé
sének legfőbb biztosítéka. Az amerikai tá
madások és kalandorpolitika következtében
ugyan, a korábbi hónapokhoz viszonyítva
módosul a diplomáciai helyzet és eltolódott
a kormányfői értekezlet megtartásának idő
pontja, viszont a béke erőinek pozíciója so
hasem volt szilárdabb, mint éppen napjaink
ban. Történelmi távlatból szemlélve jelentős
eseményeknek, a szovjet űrhajó felbocsátá
sának tanúi lehettünk. E világraszóló tudo
mányos diadal következtében tovább nőtt a
Szovjetunió és a szocialista tábor tekintélye.
A béke hívei javára még inkább eltolódott
erőviszonyok minden bizonnyal meggondo
lásra késztetik az amerikai kormány, külö
nösen a hadügyminisztérium vezetőit.
M. N.
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ÓBBAKAT A LEGJOBBAKBOL...

apró termetű, karcsú asszony keze fürgén ülteti a saláta-, karalábé- és a karfiolpalántákat a šafarikovói földművesszövetkezet gondosan
megművelt földjébe. Köténye sarkába törli
a kezét, mielőtt kezet ad. Határozott, erős
fogású kéz. Ezt a becsületes munkáskezet

A

yšné Valice és Gergelovce valamikor
szomszédos községek voltak. Ma már
összenőtt a gömöri hegyek virágba
borult gyümölcsösei között meghúzódó két
falu. A térképen a falut jelző kis fekete pon
tocska mellett véget ér az autóutat jelző
kettős vonal is. így az egyszerű szemlélő azt
hiheti, hogy a virágzó gyümölcsfák között
meghúzódó házakban, ezen a vasútvonaltól
távol eső vidéken a régi tanyavidék kulturá
lis és társadalmi szempontból megfeneklett
életét élik az emberek.
- A látszat csal! - emeli rám nyitott, ke
rek szemét NAGY MARGIT, a helyi nemzeti
bizottság tagja és a KNB jelöltje. - Igaz,
hogy falunk messze esik a vasútvonaltól, de
majdnem minden két órában indul, vagy ér
kezik hozzánk autóbusz. A rádió, az újsá
gok, a könyvek pedig idehozzák a várost,
sőt az egész országot. így a Vyšné Valice-i
és a Gergelovce-i asszonyok nem érzik ezt
a távolságot. A nyári hónapokban a szövet
kezeti földeken köszöntik a felkelő és a le
nyugvó napot. De jól kihasználják a téli hó
napokat is. A nőbizottság, amelynek Nagy
Margit az elnöke, szabászat! tanfolyamot
rendezett.
A Vyšné Valice-i és a Gergelovce-i asszo
nyok nem félnek a munkától. Többször meg
szégyenítették már a férfiakat s a termelés
csendes reggeli utcákon vígan, szinte
afl ütemesen kopognak a munkába siető asszonyok cipősarkai. Várják őket
a gépek, a melegágyak, az íróasztalok.
A Šafarikovói Járási Nemzeti Bizottság is
kolaügyi osztályán íróasztal várja TÓTH
MARTA elvtársnőt. Hosszú és fáradságos
volt az útja eddig az íróasztalig. Az első
köztársaság idején nem tanulhatott. A má
sodik világháború elvette legkedvesebbjét,
a férjét. Hogy kislányának kenyeret biztosít
hasson, dolgoznia kellett. Élete legtitkosabb
vágya csak a felszabadulás után valósulha
tott meg. Tanulhatott, tovább képezhette
magát. Övónő lett. A szabadság majdnem
mindegyik esztendeje hozott számára vala
mi különösen szépet, örvendetesei. A lánya
felnőtt, tanítónő lett, s már ő sincs egye
dül. Második férje mindenben megérti őt,
mosolyogva segít neki a háztartásban is,

szorította meg március 8-ón a prágai Vár
ban Novotný elvtárs, köztársaságunk elnöke.
- Olyan jó érzés volt látni, hogy köztár
saságunkban megbecsülik a munkát, a dol
gozó embert - kezdi el a beszélgetést AN
NA BETlKOVA. A munka megbecsülésére és
szeretetére nevelem a gyermekeimet is.
Négygyermekes családanya vagyok. S bizony
tizenháromgyermekes családból származom.
Sohasem ismerte a gyermekkor felelőtlen,
gondtalan vidámságát. Kora gyermekségétől
kezdve dolgoznia kellett. Otthon a háztar
tásban, majd 12 éves korától kinn a földe
ken. A felszabadulás után nyílt meg előtte
az élet. A munkáját megbecsülik. A Satarikovói Egységes Földművesszövetkezet veze
tőségi tagja, a nőbizottság egyik legaktí
vabb vezetője. Három évig volt a járási
pártbizottság tagja. A saját régi élettapasz
talata és a mai élet közötti különbség arra
kötelezi, hogy még tevékenyebb munkával
járuljon hozzá a szocializmus további kiépí
téséhez.
A šafarikovóiak szeretik. Bizalommal for
dulnak hozzá s remélik, hogy a nemzetgyű
lésben is megállja a helyét és méltó lesz
a dolgozók belé helyezett bizalmára.

armincnégy esztendő — több mint há
rom évtized! A harmincnégy év előtt
született gyermekek ma már felnőttek,
családapák, édesanyák, sőt a falusi lányok
közül sokan már a sajátjuk férjhezadósa
előtt állnak, ha már nem nagymamák.
Harmincnégy évvel ezelőtt lépett be a
Rimavská Sobota-i dohánygyár udvarára
KRISTÍNA FIGUĽIOVA. Azóta állandóan itt
dolgozik. Látta a gazdasági válság idején
munkát kereső asszonyok és férfiak reményt
vesztett, gondterhelt sorait, a munkabérből
alig-alig tengődő munkásasszonyok szomo
rú lemondását s a kapitalista uralommal
elégedetlenkedők magasba emelt ökleit.
A felszabadulás előtt egyszerű munkásnő
volt, most mesternő. Többször küldték poli
tikai és szakmai tanfolyamokra, ami nagy
ban elősegítette politikai és szakmai tökéle
tesedését.

ben szerzett tapasztalataikat szívesen átad
ják a többi szövetkezet tagságának. Nagy
Margit minden munkában — a szervezésben
és a kivitelezésben egyaránt — az elsők kö
zött van. A járási nemzeti bizottság pénz
ügyi osztályán végzett jó munkájáért értékes
ajándékot kapott a járás vezetőségétől.
A falu lakói büszkék rá és tudják, hogy jó
munkát fog végezni a kerületi nemzeti bi
zottságban is.

A gyárban dolgozó állandó munkásnők
ből szocialista munkabrigádot szervezett.
Reggelenként
sajtóbeszómolót tartanak,
megbeszélik a munkájukkal kapcsolatos
problémákat és felkészülnek az új idény
munkások fogadására. Őket is be akarják
vonni a munkaversenybe s több szocialista
munkabrigádot akarnak szervezni.

Figuliová Kristína szabad idejét is a kö
zösségnek szenteli. A nőmozgalom régi har
cosa, most a nőbizottság aktív munkása.
Munkatársai, ismerősei és polgártársai bi
zalommal és szeretettel fordulnak hozzá. Bi
zalmuk jele az is, hogy jelölték a helyi nem
zeti bizottságba.
s szabad idejükben közösen segítenek új
házuk felépítésében, örül annak, hogy a
felesége a nőbizottság aktív elnöke, aki
minden női társadalmi munka kezdeménye
zője. De a született pedagógus az élet min
den mozzanatában megmutatkozik. Tóth elv
társnő az élet minden területén nevelni
akar. Szabás-varrási- és főzési tanfolyamo
kat szervez, de a tojásbegyűjtésből és a
különféle alkalmi esték megszervezéséből is
kiveszi a részét.
A dolgozók bizalmából neki juttatott író
asztalt szereti, de mindennél jobban érdek
li a nevelés, a gyermekekkel való foglalko
zás. Újból a gyermekek közé szeretne men
ni, de a társadalmi munkák megszervezésé
ből és kivitelezéséből továbbra is ki akarja
venni a részét. Választói úgy vélik, hogy jó
szószólójuk lesz a Rimavská Sobotai Járási
Nemzeti Bizottságban.
V. K.
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tfzámoK, és ami
Kérdés: Hány hektáron gazdálkodik a szö
vetkezet tagsága?
Felelet: 500 h-on.
K: Hányán dolgoznak a szövetkezetben?
F: 121-en.
K: Mennyi a munkaegység értéke?
F:
korona.
K: A tiszta jövedelemnek hány százalékával
növelik az oszthatatlan alapot?
F: 12%-kal az oszthatatlan, — 3°/o-kal
a szociális — és 1 %-kal a kultúralapot.
K: Ad-e a szövetkezet családi pótlékot?
F: Igen. Az első gyerekre 20 koronát s minden
továbbira 30,— Kís-t.

áporoznak a kérdések. A feleletek
a legtöbb esetben számok. Számok,
melyek ma már az emberek életében
olyan nagy szerepet játszanak.
S minél tovább kérdez az ember, annál job
ban elkápráztatják ezek a számok.
A Tekovské Lužianky-i EFSZ-ben már
a múlt évben búzából 33 q-s, árpából 27 q-s,
kukoricából, morzsolt, száraz állapotban
37-q-s, cukorrépából pedig a jégkár ellenére
is 400 q-s hektárhozamot értek el.
A szövetkezetnek egészséges, jól táplált
állatállománya van. Marha- és sertéshizlalási
eredményeik arra engednek következtetni,
hogy ez évben 1 ha földterületre 3 mázsa
hústermelés jut. A múlt évben egy tehén
átlagban 3 1111 tejet adott, ami egy hektárra
átszámítva 630 litert jelent. A tojáshozam
hektáronként 341 darab.
A Lužianky-i EFSZ-ben emberek élnek.
Méghozzá becsületes, dolgos emberek, akik
munkájukkal egyre kerekítik, nagyobbítják
az eredményszámokat. Beszéljenek ők...
em hozza zavarba a kérdés: — Ho
gyan érzi magát a szövetkezetben?
Tágra nyitja szemét s nemcsak
a szájával, de arckifejezésével és
a szívével is mondja:
— Jó itt, nagyon jó. — Majd lassan, csen
desen, később emeltebb hangon beszélni
kezd.
— Hatan voltunk testvérek. Én vagyok
a legfiatalabb. Miután testvéreim mind
fészket raktak, én meg 18 éves lettem, munka
után néztem, hogy támogassam öreg szülé
imét. Földünk nem volt. Mivel itt három falu
egybe van építve s mind a háromban EFSZ
alakult, hát választhattam, melyikbe menjek,
így kerültem ide 1954-ben. Sokan azt hinnék,
hogy csak azért választottam éppen Lužiankyt, mert itt volt legnagyobb a munka
egység értéke. Igaz, a választásnál ez is latba
esett, de nem ez volt a fő ok. Ebben a szövet
kezetben már akkor sem volt veszekedés
a tagok között, sem a vezetőségben. A szö
vetkezet elnöke a megalakulás óta biztos
kézzel vezeti a szövetkezetét.
Hogy mit tettem én a szövetkezet fellen
düléséért? Csak annyit, hogy jó munkámmal
akarom megköszönni a szobakonyhabútort,
varrógépet és az újjáalakított lakást. Azonban
a munkámért egyre többet kapok, így soha
sincs vége a hálának.

Kezünkben a jövő —
mondja a szövetkezet
elnöke az asszonyoknak.

mo^űttííK van
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En csak annyit mondhatok, hogy mindent,
de mindent a szövetkezetnek köszönhetek —
mondotta hévvel, belepirulva — Zvolenský
Erzsébet. Elpirult, mert a ,,minden”-be
bizonyára azt a barna legényt is belegondolta,
akivel naponta együtt dolgozik s úgy hírlik,
nemsokára megtartják a lakodalmat.
égen úgy volt, hogy kapósabb volt
a jó gazda lánya, mint a szegényé.
Habár azóta már nagyot lendült
a világ kereke, ma sem megvetendő
dolog, ha a szerelemhez a jómód is párosul,
így házasodott be az iparból a szövetkezetbe
Macal Gizella férje is.
— Hárman dolgozunk a szövetkezetben,
ketten a férjemmel és édesapám. A múlt
évben — a háztájin kívül — munkaegységeink
értéke 56 826 korona volt. Mindenünk megvan.
Az ember önmaga előtt szégyelli, ha lemarad
a munkában. Mert mindent, amink csak van,
a szövetkezetben kerestünk. El sem tudjuk
képzelni, hogyan élnénk a szövetkezet nélkül
— magyarázza Macal Gizella.
ugárzik róla az anyai boldogság,
a megelégedettség.
— Megbecsülik ám a szövetke
zetben az asszonyokat. Fizetett
anyasági szabadságot kapunk éppen úgy,
mint a városiak. Hát ez még sohasem volt.
A múlt évi keresetemnek 24 %-át kapom egy
hónapra, ami nálam 25 munkaegységet
jelent. Mi, fiatalok, talán nem is tudjuk ezt

Munkában a dohányosbrigád.

annyira értékelni, csak akkor, amikor az
idősebb asszonyok elbeszélik, hogyan nevelték
ők a gyermekeiket. Küszködtek, dolgoztak
és az egész család keresete csak annyi volt,
hogy a megélhetéshez kevés, a meghaláshoz
pedig sok volt. Nem úgy, mint most. Mert
nagy különbség az, amikor csak a jó ég,
vagy pedig a szocialista állam védelmezi az
anyát és gyermekét.
zerény ember a szövetkezet elnöke.
Mégis, amikor az elért eredmények
ről beszél, minden szava méltó
dicsekvés. Szűkszavú, ha magáról
beszél, de nem sajnálja a dicsérő, barátságos
szót a tagoktól. Nem korhol, csak megállapít.
De ez aztán úgy, de úgy fáj, szinte éget.
„Tíz éve az elnökünk, mert jó elnökünk
van” — mondják szeretettel vegyes büszke
séggel a tagok.
„Jó a tagság, szorgalmas, igyekvő” —
mondja az elnök.
Szóval amilyen a tagság, olyan az elnök és
fordítva.
— Kommunista vagyok, s tudom, én is
felelősséggel tartozom egy kis részben, hogy
a mezőgazdaságunk színvonalát emeljük.
Szövetkezetünkben, más szövetkezetekhez
viszonyítva, sok a munkaerő. Mivel a földet
nyújtani nem lehet, igyekszünk növelni
földünk humusztartalmát. Mi már három
évvel ezelőtt saját erőnkből a vizenyős
területeket azbeszt-csövekkel alagcsöveztük,
ezáltal 18 ha területet tettünk termővé.
Tudjuk, hogy a fejlett állattenyésztés
a bőség alapja. Szívesen tanulunk nálunk
tapasztaltabbaktól. Jó segítségünkre voltak
a kojetini járással való baráti kapcsolataink.
Sokat tanultunk a cseh elvtársaktól.
Ma már büszkén mondhatjuk, szövetke
zetünk teljesítette pártunk határozatát. A ter
melésben utolértük a cseh országrészek
színvonalát.
Lévay Erzsébet
(Foto: Čech G.)
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Hogy az ember
boldog legyen!
A Csehszlovákiai Nők Szlovákiai Bizott
sága májusban plenáris gyűlést hívott
össze, hogy megvitassák az új alkotmány
tervezetet. A jelenlevők nagy örömmel
fogadták az új alkotmánytervezetbe
foglalt törvényjavaslatokat, melyek oly
sokat adnak Szlovákia népének. Szlovákia
a legutóbbi 15 év alatt úgy megváltozott,
amire nincs példa a történelemben. Sehol
a világon 15 év alatt nem építették ki úgy
boldogságuk alapját, mint az a cseh
munkásnép segítségével Szlovákia népé
nek sikerült.
Az alkotmánytervezet 25. cikkelyét fej
ből tudja minden asszony, ahol az anya,
a család és az ifjúság védelméről van szó.
A 26. cikkely szerint „a nők egyenjogúan
érvényesülnek a családban, a munkában
és a közéleti tevékenységben. A munka
feltételeket úgy kell rendezni, hogy a nők
képességeiknek megfelelően tudjanak ér
vényesülni. Az asszonyok a terhesség és
anyaság ideje alatt különleges egész
ségügyi gondoskodásban részesülnek. Biz
tosítani kell, hogy a nők képességük
szerint érvényesülhessenek a társadalmi
életben a közszolgálatok és más üzemi
vállalatok állandó fejlesztése által.“
Hát lehet ezt a törvényjavaslatot más
képpen mint ujjongással és egyhangúan
elfogadni? Már csak azért is, mert ezek
a szép eredmények, melyeket alkot
mánytervezetünk magában foglal, gyö
nyörűek. Minden dolgozó elmondhatja,
hogy mindaz, amit önmagunk és gyerme
keink számára megteremtettünk: az én
munkám érdeme is. Ha munkánk és
gondunk közepette itt-ott egy-egy ezüst
szál szövődött is hajunkba, nem bánjuk,
mert ez a szép eredmény, melyet magunk
körül látunk, kárpótol érte.
A plénum részvevői előtt még jobban ki
rajzolódott a napfényes szocialista valóság
amikor felszólaltak azok, akik részt vet
tek a nők nemzetközi találkozóján Kop
penhágában. Elmondották, miért harcol
nak a kapitalista elnyomás alatt élő és
a gyarmati országok asszonyai. Nekik
még az éhség, a tudatlanság és a háború
ellen kell harcolniuk. Nem úgy, mint
nekünk, a szocialista tábor országaiban
élő embereknek, ahol a rendszer bizto
sítja azt, hogy alkotmányunk nem csupán
egy darab papír, hanem életünk irányító
ja, amely biztosítja fejlődésünket s a bol
dog, a háború félelmétől mentes életet.

L. E.

ég mielőtt elmondanánk, miért es
hol honol a vidámság, egy kis
történetet mesélünk el, melyet bizonyá ra sokan ismernek.
Gyuri bátyó belépett a szövetkezetbe, de
mindjárt más foglalkozást keresett. Kocsmáros lett a faluban. Egyik fiát a vasútra küld
te dolgozni, a másik teherautókísérő lett.
A lánya üzembe ment dolgozni. Felesége a
derekát fájlalta, tehát otthon maradt főzni.
A szövetkezet elnöke bizony kifogásolta
viselkedését.
„Ej, Gyuri, nagy spekuláns vagy. Mit gon
dolsz, ki fog a földeken dolgozni, ha szét
szaladtak a családod tagjai?"
Erre Gyuri bácsi sértődötten így felelt:
- Mit gondolsz felőlünk, minek nézel te en
gem, elvégre itt maradt dolgozni a nagy
mama.
így van ez sok szövetkezetben, ahol a ta
gok átlagos életkora ötven év, vagy még
ennél is több. Világos, hogy a nagymamák
és nagypapák gazdálkodnak a földeken.
Fiatal fiúkat és lányokat toboroznak a
szövetkezetbe.
* * *

Naponta hordja az autóbusz a fiatal me
zőgazdasági tanoncokat Bábról Selicére.
„Már gyár lesz a szövetkezetetekből, ha
még tanoncokat is tartotok" - mondták a
környék szövetkezeti tagjai a seliceieknek.
„Bizony, hiszen a csaknem háromezer hek
tár nem kicsiség. Szükségünk van utánpót
lásra."
„De hát kérdés, megmaradnak-e a fia
talok a szövetkezetben? Mit tudtok nekik
nyújtani?"
„Hogy mit? Legelőször is két év alatt el
nyerik az alapszakképzettséget a növényter
melés és az állattenyésztés ágazatában.
A tanoncok — akik a szövetkezettel szerző
dést kötnek — egy héten háromszor látogat
ják az iskolát és három napon keresztül ere
jükhöz mért munkát végeznek, vagyis gya
korlat közben tanulnak. A tanoncok a tanu
lási napokon kosztot és évente egy pár
munkacipőt és öltönyt is kapnak.
A selicei szövetkezet a volt Bábi-kastély
épületét iskolának építi át, ahol ez év szep
temberében már internátus is lesz. A mun
káért, melyet a tanoncok a gyakorlat ideje
alatt végeznek, munkaegységet kapnak.
Selicén van mozi és a kultúrhelyiségben
televízor s egy új kultúrház építésén dolgoz
nak. A tanoncok részére kirándulásokat és
tanulmányútokat rendez a szövetkezet. Most
tervezik a strand-fürdő építését.
Elég is lesz ennyi, hogy lássuk, mi tartja
meg a fiatalokat a szövetkezetben. Később
már maguk is belátják, szorgalmasan kell
tanulniok, hogy szüleik helyére lépve, job
ban dolgozhassanak mint ők. Ismerniük kell
az állattenyésztés és a növénytermelés új
módszereit, hogy előrelendítsék a szövetke
zeti gazdálkodóst.
* * *
Amikor a fiatalok a mezőről hazatérnek,
vidám zajjal, dallal telik meg az utca.
Minden nap így van ez, amióta 34 fiatal
elhatározta, hogy a szövetkezetben fog dol
gozni. Azóta élénk a kultúrélet. Gyakran ját
szanak színdarabot, műsoros estéket, tánc
mulatságokat tartanak. Megalakult az ifi
futballcsapat is, a lányok meg szívesen ké
zilabdáznak. Ha táncra szottyan kedvük, a
helyi zenekar szívesen húzza a talpaló valót.
Egyszóval, vígan vannak a seliceiek.
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’.gy lehetne minden szövetkezetben, ha
&z ifjúságot megnyernék a mezőgazdaság
nak. Az iskolában is több figyelmet kelle
ne szentelni a mezőgazdasági tanoncisko
lába való toborzásnak. Ha egy-két tanuló je
lentkezik a szövetkezetbe, az kevés, mert a
szövetkezet tagsága sem igyekszik megsze
rezni a jó előfeltételeket és a fiatalok sem
érzik jól magukat. Ha azonban többen je
lentkeznek egyszerre, a szövetkezetben
nemcsak, hogy vidámság lesz, hanem mé
lyen gyökerező öröm is abból, hogy a ta
gok utánpótlást nevelnek a szövetkezetnek,
ami valóban szükséges és jól kamatozó be
fektetés.
GRMANOVÄ I.
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harmadik részleg mesternője után a kapus.
— Csehszlovákiából? Ugyan kitől?
....... Tisztelt Natalija Alekszjevna Sztepanova! — olvassa. Fogadja a Petržalkai
Nyolcéves Középiskola pionírjai üdvözletét.
Párnička tanító elvtársnő, aki bennünket az
orosz nyelvre tanít, megadta az ön címét.
Nagyon örültünk, hogy egy hős anyjának
írhatunk, olyannak, akinek fia városunk fel
szabadítása közben vesztette életét.
Bizonyára fáj a szíve ... De ne tessék sír
ni .. . Mazúr Éva úgy gondozza Borisz fia
sírját, mintha az ő bátya lett/volna . .
Tovább nem bírta olvasni a levelet. Nagy
az anyai szív fájdalma, végtelen az anyai
bánat.
A kis Borisz csodálkozott, nem értette,
miért oly furcsa ma a nagymama. Hol a könynyeit törölgeti, hol meg szenvedélyesen ma
gához szorítja és csókolgatja... Érthetetlen...
Ha csak egy percre is ellátogathatna ab
ba a városba, ahol Borisz fia pihen! . . . Fia
tal, mosolygó arcát látja. Alig, hogy leérett
ségizett, bevonult. . . Kétszer megsebesült,

KEZDJÜK i FEJNEL
A Dolgozó Nő legutóbbi számában
a nemzeti bizottságok igen fontos új
szervével, az albizottságokkal foglalkoz
tunk. Bármennyire is fontosak lesznek az
albizottságok a gazdasági és kulturális
élet egyes szakaszain, mégis igazat kell
adnunk azoknak az olvasóinknak, akik
jogosan azt a megjegyzést tették, miért
foglalkozunk először a kezekkel és a lá
bakkal, a törzset és a fejet azonban
figyelmen kívül hagyjuk. Mert egyesek
képletesen az albizottságokat a nemzeti
bizottságok kezéhez és lábához hasonlít
ják, magát a nemzeti bizottságot és
tanácsát pedig a fejhez és a törzshöz.
Lehet, hogy kicsit erőltetett az össze
hasonlítás, különösképp az albizottságok
ra való tekintettel, melyek a döntés jogá
val rendelkeznek, a döntéshez pedig
minden bizonnyal fejre is szükség van.
Az egyszerűség kedvéért azonban enged
jük meg ezt a hasonlatot. Igaz, hogy
a minden fokú nemzeti bizottságoknál
az alapot a nemzeti bizottság teljes, más
szóval plenáris ülése, vagyis plénuma
képezi. A plénum az összes megválasztott
képviselőkből létesített kollektív szerv.
A plénum minden nemzeti bizottság él
tető eleme, és csakis létezéséből vezet
hető le a többi szerv működése is.
A plenáris ülés minden fokú nemzeti
bizottságok legmagasabb szerve. Nyu
godtan nevezhetjük kollektív észnek,
melyben az összes képviselő tapasztalata,
tudása és cselekvő akarata összpontosul.
Épp ezért, a plénum hatáskörébe a leg
fontosabb feladatok tartoznak. A CSKP
KB áprilisi határozatai kimondják, hogy
a nemzeti bizottságok plénumái állítják
össze és fogadják el a gazdasági terveket
és a költségvetést. Megtárgyalják a leg
fontosabb gazdasági, kulturális és egész
ségügyi problémákat és döntenek azok
ról. Konkrét határozatokat fogadnak el
és a határozatokat véghez is viszik.
Mindez a gyakorlatban csak úgy képzel
hető el, ha a nemzeti bizottságok plená
ris ülését az eddiginél gyakrabban hívják
össze. így a már az előbb említett határo
zat szerint például a járási nemzeti
bizottságok plénumát legalább kéthavonként, a helyi nemzeti bizottságokét
hathetenként kell összehívni. Ennek az
irányelvnek betartása igen fontos, hiszen
nem egy nemzeti bizottság működött
a múltban, mely csupán formálisan foglal
kozott az NB apparátusa vagy tanácsa
által kidolgozott vagy már akár végre is
hajtott intézkedéseivel. Aformális jellegű
szavazással azután nem egy esetben be
is fejeződött a plénum ténykedése, ha nem
számítjuk azt a néhány ünnepi jellegű
ülést, melyeket mindenütt megtartottak.
Most, amikor az egész közélet állandó
demokratizálásán fáradozunk, az ilyen
módszerekkel már nem jutnánk messzire.
Feltételeink között a legszélesebb és leg
magasabb szerv, vagyis a plénum kell
hogy irányítsa a munkát és feleljen is
annak elvégzéséért. Az operatív felada
tok végrehajtása érdekében az N B-k meg
választják a tanácsot, mely az eddigi
munkamódszerektől eltérően az üzemek
ben, a szövetkezetekben és másutt, kell
hogy gyakorlati szervező és nevelőmun
kát végezzen. Nem a tanács irányítja
a plénumot, hanem a plénum irányítja
a tanácsot.
Ezeknek az elveknek gyakorlati megva
lósításáért, az új munkamódszerek ki
alakulásáért a júniusban megválasztandó
új nemzeti bizottságoknak kell majd
megküzdeniük.
Szigeti György

Sziklaszilárd a barátság ereje
gyermekkocsik kerekei alatt megcsikorde felgyógyult... A háború vége felé meg
dulnak az apró kavicsok, miközben a
érkezett a hír... Harmadik sebesülése kö
járókelők a Slavín napsugarakban fürdő,
vetkeztében a bratislavai katonakórházban
szovjetkatonát megörökítő győzelem szobrá
elhunyt. . .
ra emelik tekintetüket. A tavasz első virág
Bratislava és Asztrahan között mind
hírnökeit kezükben szorító gyermekek, gon
gyakrabban váltották egymást a levelek . . .
dolatokba merült férfiak, fátyolos szemű
Egyik nap más feladótól érkezett levél!
asszonyok gyűltek itt egybe . . . Mintha eze
Meghívó! A Bratislavai Központi Nemzeti
ket a szótlan embereket közösen átérzett, ki
Bizottság elnökétől? Bratislava felszabadu
nem mondott szavak fűznék össze. Hálás
lása 15. évfordulójának ünnepségeire!...
emberek búcsújáróhelye lett a hősök pihe
A nagy izgalomtól már aludni sem tu
dott .. . Végre megérintheti azt a földet,
nőhelye, ahol hatezerhétszázhetvenhét szov
jet katona alussza örök álmát. . .
amely szeretett gyermekét takarja ... Ti
Tizenöt év hosszú idő . . .
zenöt éve várta ezt a pillanatot! . . .
de tizenöt év még hosszabb annak, aki
Április 5-én ott Natalija Alekszjevna Sztenem felejt. Nincsen sír, emléktábla, melynél
panova ráborulhatott Borisz fia sírjára . . .
valaki csöndes merengésben meg nem áll
Borisz! Borko! Az anyai fájdalomnak nincs
na, egy száll virágot el ne helyezne.
határa ... az anyai bánat végtelen ... de
* * *
a baráti országban tapasztalt szeretet és fi
— Natalija, Natalija Alekszjevna.! Várjon!
gyelmesség enyhíti. Nyugodj Borko . . . drá
Levele érkezett Csehszlovákiából — kiált a
ga gyermekem.
NAGY OLGA

A

A HNB mellett működő nőbizottság a tavaszi
nagytakarítással és a faluszépitési akcióval kap
csolatban gyűlést tartott. A gyűlésen egy korszerű
gyermekjátszótér felépítését javasolták, amit min
den nőbizottsági tag örömmel fogadott. A kérdés
csak az volt, hogy a gyermekjátszóteret hol és mi
lyen körülmények között lehet felépíteni és beren
dezni május 1-ig. A nőbizottság tagjai rövidesen
meg is oldották a kérdést. A gyermekjátszóteret a
dolgozók otthona előtti kihasználatlan területen
építik fel, ahol most bodzabokrok és az éveken át
összegyűlt hulladék és szemét csúfítja el a közsé
get. A gyűlés befejezése után csak egy nyílt kér
dés maradt. Hogyan lehet ezt a nagy munkát ügye
sen és a legrövidebb időn belül végrehajtani?
A megoldásra nem kellett sokáig várni. Jezsó Má
riának, az állami gazdaság szakszervezeti titkárnő
jének ügyes ötlete támadt. Gajdosík Klárával agitkettőst alakítottak és házról házra járva meggyőz
tek minden nőt a munkák mielőbbi elvégzésére.
Felhívással fordultak a CSISZ női tagjaihoz és a
pionírszervezetekhez a helyi hangos híradón át. —
A felhívás visszhangra talált, mert a meghatáro
zott időre 82 asszony, 11 CSISZ-tag, 8 pionír-kis
lány és a bajéi mezőgazdasági tanonciskola 63 ta
nulója jelent meg a nagy munka elvégzésére la
páttal, ásóval és gereblyével. Az állami gazdaság
a szemét és a hulladék elhordásához egy traktort
pótkocsival bocsátott a nőbizottság rendelkezésé
re. A munkából a nyugdíjas asszonyok is kivették
a részüket. A korszerű gyermekjátszótér felépítésé
hez Matyasovszky József, az ÁG igazgatója három
szaktechnikust is beosztott. Az egész falu lakossá
ga lázasan nekifogott a munkának, mert szeretik

a szépet, szép környezetben akarnak élni és külö
nösen a gyermekek boldogságáért szívesen fogták
meg az ásó-, kapanyelet és a lapátot.
PSENAK J.

Sok levél érkezett szerkesztőségünkbe,
melyekben asszonyaink hálájukat fejezik
ki pártunknak és kormányunknak az újabb
árleszállításért. A leveleket örömmel
továbbítottuk a Csehszlovákiai Nők
Szlovákiai Bizottságának tudomásulvétel
végett.
A Dolgozó Nő szerkesztősége

E falok mögött ijedt fehéren,
megkínzott testtel, tipegő lábbal
mentek gyerekek, az élet helyett
megismerkedni a halállal.
Anya! Ha igaz anya vagy: vádolj,
s irtani a dudvát te is segíts!
A gyilkos örökké vérre vágyik
s megölheti a te gyerekedet is!

SM.

Az Ústi n/L.-i kerület asszonyai hazánk felszaba
dulásának 15. évfordulójára 4 700 000 brigádóra
ledolgozását vállalták a város- és faluszépítési ak
ció keretében. A kerület asszonyai a maguk felada
tának tekintették Terezin parkosítását is. A gyer
mekliget rózsabokraihoz előkészítik a talajt.
A kerület pionírjai elhozták a szorgalmasan öszszegyűjtött vas, papír és tégla ellenértékén vásá
rolt vörös rózsatöveket, hogy azokat egy óriási pio
nírkendő alakjában ültessék el.

1960. április 9-én a terezíni HNB mellett működő nőbizottság országos aktívát hívott egybe. A munka
eredmények s a további tervek megbeszélése közben a részvevők az összes anyák nevében kijelentették,
hogy a nők megalkuvást nem ismerve, harcolnak az emberiség biztonságára törő erők ellen s megvédik
az életet, a kultúrát, az emberiség legértékesebb kincsét: a gyermekeket és a békét.
Valamennyien, vállukon a magasztos felelősség érzetével ígérték, hogy tudatos munkával és nem lan
kadó erővel hozzájárulnak egyre kibontakozó életünk felvirágzásához. Bízva a ma és a holnap szépsé
gében, szüntelenül őrködni fognak afölött, hogy az élet egyetlen ellenségének se sikerülhessen még egy
szer megkísérelni azt, aminek következtében milliók elpusztultak, amit Jenny Hermann s vele milliók átéltek,
s amit alanti írásokban olyan megrázóan megörökített ő és Josef Bor is.
A terezíni koncentrációs tábor 1940. június 14-ével - akkor terelték oda a fasiszták az első politikai
foglyokat - beírta nevét a mártírhelyek sorába. Ott szerepel borzalmaival, a leírhatatlan és megrázó
emberi szenvedések láncolatával a fasizmus hajtásaként.

. A tágas, karcsú oszlopokkal körülvett
terasz csöndes sarkában, melynek virágládikóiban a vörös muskátli virított, ott guggolt
zsámolyom mellett négyéves kis Pistikém.
Borzas Peti képeskönyvét nézegette.
Pisti hirtelen becsapta a könyvét, elgon
dolkodva nézett fel rám és megkérdezte:
„Anyu, mi áz, hogy zsidó?" A kérdés mélyen
megrendített, szívem mintha elhűlt volna.
Mit feleljek kicsiny fiamnak, aki semmi roszszat sem sejtve, nagy kék szemével kérdőn
rá mtekintett?
Rövidesen rá megtudta, mi a kegyetlen
valóság. Pisti emigrációban született 1933ban. Hitler uralomra jutása után Csehszlo
vákiába menekültünk. Édesapját, aki szlávista volt, s még hozzá zsidó származású, a
német fasiszták Prága megszállása után el
hurcolták. Szigorú, kegyetlen fasiszta utasí
tásra Pistinek is jelentkeznie kellett a zsidó
hitközségnél. Ezután a gyermeket már zsidó
ként tartották nyilván, s István helyett a Tó
biás Izrael nevet és a sárga csillagot kapta.
A ruhajegyet elvonták, élelem címén csak
egy kis margarin, zabkenyér és cukor járt
neki.
Amióta Pistikém mellére rátú'zték a Dávidcsillagot, a többi gyermek kerülte. Egyedül
játszott a teraszon addig, míg az elvakult
szülők és nevelők uszítására a megvadított
gyermekek kővel meg nem dobálták . . . Pis
ti évekig kénytelen volt kizárólag a szobá

ban tartózkodni. Az utcára csak akkor men
tünk, ha erre a fasiszta kormány büntetés,
fenyegetés
mellett kényszerített. Amikor
ilyen alkalomkor a hivatalos épületbe be
léptünk, egy SS-legény a legnagyobb meg
vetéssel és lenézéssel Pistire mutatva kér
dezte: „Ez a maga porontya?!" . . . Tóbiás
Izraelt - az én édes Pistikémet a terezíni
koncentrációs táborba szállítandók jegyzé
kébe iktatták és besorozták a terezíni gettó
ba .. . Éveken át reszkettem, vajon kicsi fia
mat az aljas fasiszták a gázba küldik-e . . .
Édesapjáról ekkor már tudtam, hogy meg
ölték . . .“
* * *
1960. május 22-én háromezer nő állt őrt a terezini nemzeti temető tizennyolc európai nemzet 26 000
vértanújának sírjainál, hogy kifejezzék szilárd el
tökéltségüket csirájában kiirtani - bárhol is felütné
újra fejét - az emberiségre zúdított szenvedések
okozóját: a fasizmust.
150 000 ember ismerte meg a terezíni koncentrá
ciós táborban, mit jelent a fasiszta önkény.

....... A birkenaui tábor csak egyetlen egy
barakkja maradt nyitva. Kis csoportokban
érkeztek terezíni foglyok. Lefeküdhettek volna
pihenni. Ök azonban egymást nézegették,
leborotvált fejüket, tarka ruházatukat, nevet
séges sapkáikat. Saját tükörképüket látják
viszont egymásban? Mi ez, maskarádé, vagy
a való igazság? Hová lettek a többiek?
Csak néhány fiatal maradt meg a nagy
transzportból ?

Az éjszaka sötét, künn semmi életjel. Csak
a bejárattal szemben sötétszürke füstfelhő.
Vörös láng villanásaitól megvilágított furcsa,
magas, nyúlánk tornyok, melyek füstölögnek.
Szokatlan valami jellemzi ezt a gyárat. Csen
desen, hangtalanul dolgozik . . .
A barakkba végre egy újabb fogoly ér
kezett. Azt mondja, hogy orvos. Körülfogták.
Tudni szerették volna, hol vannak a töb
biek? Az asszonyok, a gyermekek?!
Az orvos hallgatott. Mi van a gyermekek
kel, sürgették türelmetlenül a választ. De az
orvos elmélázva, eltávolodva gondolataival,
mintha egyedül lenne, végre síró hangon
megszólalt:
— Gyerekecskék, gyönyörű gyermekek . . .
láttam őket, édes teremtmények voltak.
Anyukáikkal a csáládi lágerben, az égben
vannak, s a nagymamák álomba ringatják
őket: „Hajdi, hajdi kicsi angyalkám . . ."
Mintha egy borzalmas látományra ébred
tek volna. Pepik hozzáugrott, összefogta raj
ta kazajkáját és rázni kezdte, mint egy ron
gyot. „Beszélj, hol vannak a gyerekek?" —
kiáltotta. Az orvos nem védekezett. Hango
san nevetni kezdett, majd sírva fakadt.
A felhőre s a vörös lángokra mutatott. ..
„Odanézzetek ... Ott láthatjátok őket . . .
Láttam őket, a piciny gyermekeket . .
Nem mindegyiküknek volt bátorsága oda
nézni. Mintha féltek volna, hogy felfedezik
ott-valamelyik gyermeküket... Kiléptünk a
blokkból s a barakk előtt mozdulatlanul
néztük a lángot . . . Gyermekekkel jöttünk
ide . .

* * *
Azóta tizenöt év szállt el fejünk felett. Az új élet
lángja teljes fényében lobog.
De elfelejteni? Azt sohasem leheti Megbocsáta
ni? Azt sohasem szabadi

Foto: L. Z.

L. Z.

Elindul a diszőrség, hogy valamennyiünk nevében mélyen meghajoljon az
elesett hősök síremlékei előtt és nevünkben is megígérje, hogy azt, amiért ők
életüket áldozták, megvédjük.

Részlet a nők terezíni országos békemanifesztációjárói, ahol az anyák foga
dalmat tettek, hogy igaz embereket nevelnek gyermekeikből.
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1. Miloslav Halkor, a ku
tatóosztály vezetője,
a hullámosított szi Ion szál
körkötésének titkába
avatja be Emília S(maró
vá kcitőnőt.
2. Marié Ondrálková laboránsnő, a héttagú, szo
cialista munkabrigád
címért versenyző női bri
gád tagja a pólyám idszálakat méri.

ÍM

3. Rudolf Maréi mérnök
az elektronmikroszkóp
alatt figyeli, miként vál
tozik a szintetikus szálak
szerkezete a feldolgozás
folyamán.
4. Dr. Schwertassek Karéi,
a hiba kutató-laborató
rium vezetője már rájött
a hibára. (A háttérben
Jiŕina Vyskoöilová és Da
na Letochová vegyészek.)
5. A brnói Tegnap-MaHolnap
fogyasztóipari
árucikkek kiállításán
mindenki felfigyel a Kö
tőipari Kutatóintézet
kötöttszőrméire, melyek
legalább olyan meleget
biztosítanak, mint a va
lódiak, s ugyanakkor
sokkal könnyebbek és
moshatók.

A HOLNAP

Htján

Újsághír: Antonín Novotný, köztársaságunk el
nöke a kormány javaslatára 1960.
május 1-e alkalmából A MUNKA
ÉRDEMRENDET adományozta a brnói
Kötőipari Kísérleti Intézet dolgozóinak.

Tulajdonképpen azt akartam megkérdezni,
miért is kapták. De tekintetem hirtelen egy
világoskék szőrmecsodára tévedt, s így
a beszéd fonala is aköré sodródott.
— Intézetünk tízéves kutatómunkájának
legújabb eredményei a kötött szőrmék —
helyezik elénk sorba a fehér, kék, drapp és
szürkés habkönnyű szőrmemintákat. Majd
a legújabb kötési technikával készült ARA
kötött szövetek és vatelinok sokszínű kata
lógusa kerül elő, s maga a hullámosított
szilonszál (kaszilon) zárja le a sort.
— Hogyan is gondolhattunk volna erre
1949 őszén, amikor hárman, egy kölcsönkért
asztalnál dolgozni kezdtünk! Tulajdonképpen
újító mozgalomnak indult ténykedésünk,
s évről évre nőtt intézetünk, jöttek a szak
emberek, mutatkoztak eredményeink — em

lékezik Haiker Miloslav, a kutató osztály
vezetője. Csehszlovákia minden kötöttáru
gyárával kiépítettük kapcsolatunkat, s ter
mészetesen a vegyianyagokat gyártó üzemek
kel is. Ma, amikor a kötött-textil a fogyasztási
ipar minden ágában érvényesülést nyert,
s egyre nagyobb tért hódít a szövött-textil
mellett, legfőbb feladatunknak tartjuk, hogy
biztosítsuk a belföldi műanyagok legcél
szerűbb felhasználását. Ezzel is segíteni
szeretnénk iparunknak ezt a fiatal ágazatát.
Munkánk a
vegyészek, gépészmérnökök,
anyagfestők, textilszakemberek és egészség
ügyi dolgozók együttműködésén alapul. Inté
zetünkben próbaként feldolgozunk gyapjút,
pamutot, s az összes műanyagokat. Rajtunk
áll aztán, hogy érvényesítsük azegyes anyagok
legjobb tulajdonságait, megfelelő keveréssel
fokozzuk tartósságukat, rugalmasságukat,
gyűrhetetlenségüket, felfedezzük új tulajdon
ságaikat, megleljük kikészítésük legjobb mód
ját. Mivel az új kötési eljárásokhoz új típusú
gépek is kellenek, a textilgépeket készítő
gyárakkal közösen fejlesztjük a kötőgépeket.
Ezért van az intézetnek műhelye is, ahol
ugyanolyan szorgos munka folyik, mint
bármely gyárban. Csakhogy itt a labora
tóriumiétól kezdve a rádioizotópokkal folyta
tott kutatómunkáig minden dolgozó az újat
keresi, az eddig ismeretlent szeretné felfe
dezni. S hogy az utóbbi évek folyamán ez
sikerrel járt, arról a ma már természetesnek
ható kreppszilon zoknik és pulóverek, fürdő
ruhák, különböző kötött anyagok, csíknélküli
harisnyák (jövőre már állítólag lesz belőlük
elég) tannúskodnak.

A piros-fehér mintás anyag
„Az első gyártási próbánál szétmállott az
anyag bizonyos része, kérjük, vizsgálják ki,
miért.” Elég gyakori az ilyen levél a hiba-ku
tató laboratórium postájában.
Dr. Schwertassek figyelmesen nézi, keze
között morzsolgatja a beküldött anyagmintát,
működésbe lépnek a lombikok, — s négy óra
múlva megvan az eredmény. Nemcsak a baj
okát adják meg, de azt is, miként kell eltá
volítani. S a jegyzőkönyv következő oldalára
bekerül a piros-fehér mintás anyag, egész
„kórleletével”, a gyár pedig megkapja a vá
laszt.
S ugyanígy csoportosulnak a kutatóknál
az egyes árukról beküldött vélemények. —
Az árucikk a vevőt szolgálja — vélik nagyon
helyesen, s így az intézet minden újdonsága
sorozatgyártás előtt próbahasználatra kerül.

*

A beavatatlan megfigyelő bizonyára nagyon
csodálkozott volna, miért éppen viselt zokni
juk minőségéről tanakodnak reggelenként
a brnói postások. Egyszerűen azért, mert ők
kapták próbára a férfizoknikat, úgy, mint az
egyik iskola leánynövendékei az újfajta se
lyemharisnyákat, a napközi otthon kis lakói
a vízálló tréningruhákat, (tyeplákikat). S itt
van a brnói sebészeti klinika véleménye az
intézetben gyártott műerek sikeres felhasz
nálásáról, ami ismét nagy lépést jelent az
orvostudományban.
A beérkezett egyéni- és szakvélemények,
a próbára kiadott gyártmány állapota és
a laboratóriumi vizsgálat alapján összegezik
aztán a kutatás eredményét, hogy az üzemek
ben sorozatgyártásra kerülő árucikket már
a kipróbált és bevált gyártási mód alapján
készítsék. Itt aztán a termelő üzemek feladata
volna, hogy az új, különösen műanyagokból
készült gyártmányokat ellássák az intézet
által megadott pontos utasítással, hogy
a vevő tudja, miképpen kezelje.
Mert a kutatóintézet dolgozói, kiknek neve
nem szerepel semmiféle gyártmányon, kik az
egész ország kötött-textil fejlesztésén végzik
csendes munkájukat, azt szeretnék, ha a vá
sárlók nagyon-nagyon elégedettek lennének.
S ami rajtuk múlik, becsületesen mindent
megtesznek ennek érdekében.
S ezek után talán felesleges is megkér
deznünk tőlük: Miért kapták a Munkaérdem
rendet?
Újvári Magda
Foto: M. Macha

A Szovjetunió tudományos-, műszaki
és kultúreredményeinek kiállítása
A legszembetűnőbb, legmeggyőzőbb bizonyíték a valóság.
S ez a valóság, a negyvenkét év óriási eredménye tárul fel azon
a kiállításon, mely május 7-én nyílt meg a prágai Fuéík-park
mindkét szárnyában, s mely világosan bizonyítja a szocialista
rendszer fölényét a kapitalista rendszerrel szemben.
„Köszöntjük Csehszlovákia népéti“ — üdvözlik a kiállítók
a látogatókat, akikkel tizenöt évvel ezelőtt, a felszabadulás
örömteljes napján találkoztak először, s azóta sem szűnt meg
összetartozásuk, baráti együttműködésük.
A Szovjetunió tudományos, műszaki és kulturális eredményei
ről számol be a 10 000 m‘-en rendezett nagyszabású bemutató,
melyet a szovjet szakemberek vezetésével' alig egy hónap alatt
állítottak össze Prágában.

technika

egészségügy

— Jöjjenek majd a megnyitás után, akkor nyernek csak teljes
képet — invitál szívélyesen az utolsó napok lázas forgatagában
Nagyezsda Volcsenkova, a moszkvai kulturális ügyek miniszté
riumának dolgozója, a kiállítás művészeti részének irányítója.
— Itt lesz majd a cirkusz forgó porondja Oleg Popov közkedvelt
miniatűr alakjával, itt mutatjuk be az új hangszert, az „Ekvodin“-t, ez pedig a zeneterem lesz, ahol számos művészünk lép
fel a kultúrműsorok keretében. — Szerencsére én már Prágát
jól ismerem, mert most bizony nem juthatok be a városba.
Tavaly a Prágai Zenei Tavasz alkalmával jártam itt, mint
vendég, s most mi várjuk látogatóinkat, a csehszlovák vendége
ket...
Május 9-től kezdve az érdeklődök hosszú sorfala lépi át a kiál
lítás bejáratát, hogy újból és újból megcsodálja az emberi
leleményesség, a szovjet akaraterő és tudomány hatalmas
haladását.
A látogató néz és ámul, nem tudja, hol időzzön tovább. A líri
kusán „Vágy“-nak nevezett rakétánál, mely az emberiség tudás
vágyát, az ismeretlen felkutatására irányuló akaratát jelképezi?
Az optikai iparnak melyik műremekét csodálja? Semmiképpen
sem haladhat el a parabolikus teleszkóp modellje előtt, melyet
19S9-ben állítottak össze a Szovjetunióban s a világ harmadik
legnagyobb csillagászati műszere.
S meghatott figyelemmel kell, hogy időzzön ott, ahol a szovjet
ember békevágya jut kifejezésre: az atom a béke szolgálatában.
A „Barátságinak nevezett pavilonban találjuk a Csehszlová
kiában közös tervek alapján építendő atom villanymű, tovább
a Lenin-jégtörő modelljét, a rádióaktiv anyagok ellen védő
biztonsági ruhákat és műszereket.
S ott, ahol a legnagyobb az embergyűrű, bizonyára a ZIL 111,
a Csajka gépkocsik, a 9 és 12 személyes mikrobuszok késztetik
őszinte bámulatra a nézőket.
A mezőgazdasági részben a Xaverovka-i kolhoz hangos
modellje, a 10 000-es kapacitású gépesített disznóhizlalda mo
dellje, a kitüntetett dolgozók fényképei és munkamódszerei
keltik fel a szakemberek figyelmét.
Két kiállítási csarnok a városok építési tervét és stílusát
mutatja be, külön Moszkva újjáépítési tervével s az új város
látképével.
A Szovjetunió gazdag kultúréletébe nyújt betekintést a „Kul
túra“ rész, akár a film, színház, népművészet vagy festészet,
akár a cirkusz vagy a zenei élet bemutatásával.
S hiányozhat-e az egészségügynek, a legújabb sikeres kísér
leteknek, az emberről való gondoskodásnak, a művelődésnek,
pihenésnek szánt rész? Nem fogy ki a látogatók sora a Demichov
és Lapcsinszkij professzor kutyakisérleteit, a legújabb gyógyítási
módszereket bemutató panelek előtt.
A látogató csöndes elismeréssel halad egyik teremből a másik
ba, s szeme önkéntelenül a fehér táblát keresi, melyen Lenin
szavai hirdetik: „Az emberi elme sok bámulatosat fedezett már
fel a természetben s fog még felfedezni, hogy egyre jobban úrrá
legyen rajta.“
Hogy a szovjet ember ezt már nagymértékben megvalósítot
ta, bizonyítéka e kiállítás.
K. M.

Koppenhágából
nyi kormányát, egyesüljenek es igyekezze
nek a világot megszabadítani minden fogya
tékosságtól, de legalább az emberiség há
rom fő csapásától: az éhségtől, a tudatlan
ságtól és a háborútól" — mondotta Cotton
asszony ezen a találkozón egyszerű, de egy
ben magas politikai tartalmú beszédében.
„Tizenöt év telt el ugyan, s mégis messze
állunk attól, hogy elsöpörték volna a föld
színéről ezeket a szégyenteljes jelenségeket
Ma ez az állapot még fájdalmasabb, mint
valaha volt. A nők részvétele a három rossz
végleges kiküszöbölésében nagy segítséget
jelenthet. A nők, akik az életet adják, ma
gukon érzik

a nagy felelősséget
a gyermekek életéért,

A csehszlovákiai nők küldöttsége, melyet Anežka Hodinová-Spurná, a Csehszlovákiai Nők Bizottságának
elnöke, a nemzetgyűlés alelnöke vezetett, elindul a nemzetközi női találkozóra Koppenhágába, s mint az
másképpen el sem képzelhető, optimista hangulatban. (A képen balról jobbra: A Csehszlovákiai Nők Bi
zottsága központi titkárnőjének helyettese S. Vaničková, a tolmácsnö; J. Ďurišovó, a Csehszlovákiai Nők
Szlovákiai Bizottságának elnöknöje és a Szlovák Nemzeti Tanács alelnöke, J. Prokopová, a Nemzetgyűlés
képviselője, M. Sedláková, a Pravda szerkesztője, A. Hodinová-Spurná és A. Garajovó, a Dojč-i (seneci
járás) Helyi Nemzeti Bizottság titkárnője. Fényképünkről hiányzik A. Tomášková építészeti munkásnö,
a Munkaérdemrend viselője és természetesen a fényképezőgépet kezelő M. Tvarožková, a Slovenka fő
szerkesztője.

NDNSZ elnöknőjének, Eu
génie Cotton asszonynak
szavaira gondoltam, amikor
— mint a csehszlovákiai kül
döttség egyik tagja - fi
gyelemmel kísértem a nők
nemzetközi találkozójának menetét Koppen
hágában, az egyes küldöttek .felszólalásait,
s főleg azon földrész asszonyainak erélyes
tiltakozó szavait, akik még mindig a gyar
mati uralom alatt sínylődnek.
Mivel hatottak rám, társaimra s az egész
kongresszusra oly nagyon ezek az asszo
nyok? Bátor fellépésükkel? Szenvedélyes tiltozósukkal? Vagy maga az a tény, hogy oly
szokatlan nagy számban voltak jelen és oly
Több mint 70 ország képviselője figyelmesen hall
gatja a kongresszus tárgyalását. A 2. sz. képen a
a japán küldött, a 3. sz. képen Pakisztán küldötte
(a mohamedán vallás előírása szerint lefátyolozva)
és Tunisz képviselőre fűlve).

erélyesen léptek fel, amire eddig nem volt
példa a történelemben? A legjobban elnyo
mott népek asszonyai, akiken egy maréknyi
ember uralkodik és akiket emberszámba se
vesznek? Nem tudom. Ez is, meg az is. Min
denekelőtt tudatosítottam magamban azt,
hogy az, amit odahaza normális életnek
gondolunk, a legelemibb napi valóság — az
élelemtől kezdve a munkán, lakáson át, a
kultúrával végződve —

milliónyi ember részére még
csak álom.
„Az ENSZ mindjárt a második világhábo
rú után, 1945-ben felhívta a világ valameny-

akikkel megajándékozták a világot. Milyen
óriási feladat 6—8—10 gyermeket eltartani,
felnevelni. Mily nagy fájdalom egy anyának
hallgatni, amikor gyermekei sírva ismétlik:
„Éhes vagyok!" s képtelen a szükséges ele
dellel eltüntetni a könnyeket!"
Talán úgy tűnik, mintha Cotton asszony
szavai adott helyzetünkben nem lénnének
aktuálisak? Igen. Nálunk, Csehszlovákiában,
ez igaz. De nyugodtan ülhetünk-e egy bő
ven terített asztalhoz ebédelni, ha milliónyi
ember hal éhen o világon? Ha Afrikában,
Ázsiában és Latin-Amerikában napi 3000
kalória helyett, melyre normális körülmények
között szüksége van az embernek, csak 1200
kalória jut, mint pl. Bolíviában? Lehet nyu
godtan — kérdezte tovább Cotton asszony —
„Jó étvágyat!" kívánni, ha a világ lakóinak
fele csak a szükséges élelem 17%-a felett
rendelkezik? S ha ennek következtében a ci
vilizált világban az átlagos életkor 60 év,
míg Afrikában, Ázsiában 32? Vagy nem ret
tenetes az, hogy az afrikai anya átlag 12—14
gyermeket hoz a világra, de csak négyetötöt nevel fel, mint ahogy erről a kongreszszus egyik néger küldötte, dr. Roomes (Sierra Leonából) beszámolt? Többi gyermekét
az éhség és a betegségek lekaszálják.

Az „éhség földrajza",
ahogy Cotton asszony az egyes országokban
uralkodó állapotokat megnevezte, „az írás
tudatlanság és az elmaradottság, az el
maradottság földrajzával fedik egymást".
Ugyanabban a Bolíviában, melyet znár em
lítettünk, magas szám: 68% jelzi az írástu
datlanságot.
A kongresszus folyamán 2 napig a kultúra
és a nők művelődésének kérdéseivel foglal
kozó komisszió tagja voltam. Ott láttam a
kapitalista és a szocialista világ asszonyai
nak helyzete közötti óriási különbséget, min
denekelőtt a szocialista és a gyarmati orszá
gok világa között.
A demokrácia és az emberek egyenlősé
gének ellenségei úgy szokták ezt indokolni:
„Az ember helyzetéről képességei dönte
nek". Nem, a kongresszuson nem lehetett
megvédeni ,,o fehérekkel vele született te
hetség" és az elnyomottak tehetetlenségének
elvét. Jadgar Nasreddin ázsiai nő, az üzbég
SZSZK Minisztertanácsának elnöke, Li The
Chuan kínai nő, egészségügyi miniszter fel
szólaltak a kongresszuson. Továbbá a leigázott Afrika, Latin-Ameríka és Ázsia asszo
nyai ezzel a kérelemmel fordultak a jelen
levőkhöz: — Ne hagyjatok bennünket tudat
lanságban tengődni!

Mutassátok meg nekünk,
hogyan kell élni!
S mi válaszoltunk. Valamennyi komisszióbán felszólaltak az egymilliárd lelket szóm-

a „Slovenka" főszerkesztője
lalo szocialista világ küldöttei: szovjet, kí
nai, csehszlovák, magyar, lengyel és bolgár
nők, akik beszámoltak népük múltjáról, je
lenéről és jövőjéről. Ezen felszólalásokra és
mindenre, amit Utami Suryadarma asszony,
indonéz küldött, a kongresszus után Cseh
szlovákiában látott, ezzel reagált: „Szeret
ném, ha mindezen gondolatok hazámban
is talajra találnának és virágoznának.
No, az éhség, betegség és tudatlanság,
melyekről itt szóltunk, még nem a legrette
netesebb, amelyet le kell küzdeni és amely
ellen védekezni kell.

A legborzalmasabb
a háború veszélye. „Az államok oly nagy
erejű atomfegyverekkel rendelkeznek” —
mondotta Cotton asszony, „hogy egy újabb
háború az emberiség kiirtását jelentené,
úgyhogy planétánkból még emlék sem ma
radna. Az emberiség, történelmének oly
pontjára ért, mely tragikus választás elé
állítja: „Lenni, vagy nem lenni" (Shakespea
re).

S a világ valamennyi népének asszonyai

— s ez a legerősebb benyomásom,
a koppenhágai nemzetközi női találkozón,
melyet a nemzetközi nőnap 50. évfordulója
alkalmából ott tartottak — mintha az eddi
ginél mélyebben ébredtek volna tudatára

A kongresszus legmegkapóbb pillanatához a kubai (Latin-Amerika) nők fellépése tartozott, akik forradal
mi zászlójukkal és kemény elhatározással —, befejezni a nemzeti felszabadító harcot Kubában — léptek
a kongresszus elé. Egész fellépésükkel büszkén hirdették a szocializmus táborához való tartozásukat.

fontos történelmi felelősségüknek. Miért ál
líthatom ezt? Az elmúlt években is gyak
ran részt vettem nemzetközi jellegű női
összejöveteleken, de eddig nem volt rá
példa, hogy egyszerű nők, mint egyszerű
asszonyok-anyák millióinak küldöttei, oly
okosan, öntudatosan, harciason léptek vol
na fel az emberiség jobb jövőjébe vetett
hittel, mint azt Koppenhágában 1960. ápri
lisában tapasztaltam.
A Szovjetunió asszonyai és leányai iránt
nagy szeretetet és csodálatot érzek, mert
ők voltak az elsők, akik mindig önzetlenül,
a legnagyobb odaadással harcoltak és har
colnak a világ békéjéért és a haladásért.
S most nem ők voltak azok, akik a leggyak
rabban léptek a kongresszus terme emel
vényére. Nem ők voltak azok, mert az ő gon
dolatuk, meggyőződésük az, hogy a nyomor,
az éhség, a tudatlanság és a háború kikü
szöbölése már a kongresszus valamennyi
részvevőjének ügye és

Este volt már, a teremben felgyűltök az ünnepi
gyertyák,' a kongresszus vége felé járt, de az el
nökségi asztalhoz, Nyina Popovához, a szovjet nők
küldöttségének vezetőjéhez még állandóan jöt
tek a különböző országok küldöttei, hogy megkö
szönjék mindazt, amit a béke, a világ asszonyai,
leányai érdekében tett és fáradhatatlanul tesz a
Szovjetunió.

Földrajzilag mily messze van a Szovjetunió LatinAmerikától, vagy fekete Afrikától — s mégis: mily
közeli

Foto: M
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a nők millióinak
megnyilatkozása is.
Nem lehet ezt másképp értelmezni. Ma
gam hallottam Afrika, Latin-Amerika, Ázsia
küldötteit saját nyelvükön, sőt szöveg nél
kül is a Širokaja strana radnaja-t (Drága
föld, szülőhazámnak földjé-t) énekelni. Míg
a szovjet asszonyok komoly, boldog meghatódottsággal csöndben nézték ezeket az
asszonyokat, úgy tűnt, mintha szemük, hang
juk mögött ott látnák az egész hatalmas
forradalmi népfelszabadulási mozgalmat az
afrikai, ázsiai és amerikai kontinensen, me
lyet éppen átélünk.
Miben rejlett ennek a nemzetközi női ta
lálkozónak ereje? Abban, hogy milliós töme
geknek megmutatta a jövőbe vezető utat.
S abban, hogy eddig még sohasem fejezték
ki oly nyomatékosan: Békét az emberiség
nek! Tiszteletet az embernek! Tiszteletet az
életnek!

Feketekc
nem isrriciu unnenyt! rnaganuK Követeit
a jobbágylányt is. Az urak és a jobbágyok
közötti ellentét lázadásba csap át. A nép
ereje és összetartása győz a feudális ön
kény felett.
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Magyar

Népművészeti

Együttese. Üj műsoruk első részé
ben a hagyományos népművészet

kapott helyet, míg a második részt
egy tánctrilógia tölti ki. Az együt
í

tes új műsorát áthatja ifjúságunk
optimizmusa és mindent magával
ragadó lendülete.

A romantikus kor egyik legérdekesebb,
legszínesebb és legtehetségesebb képvise
lője. író és zeneszerző egy személyben.
A dallamok és a szavak erejével küzdött az
üresség, a sablonosság, a kispolgári meghunyászkodás, a tudatlanság és a műveletlenség ellen.
1810. június 8-án született a németországi
Zwickau városában. Apja könyvkereskedő
volt s Így az ifjú Schumann már korán
megismerkedett a klasszikus művekkel s sza
badon olvashatta kora németországi szabad
elvű folyóiratait. Zenéi tehetsége már korán
megmutatkozott. Kezdetben jogot tanult, de
a zenében is képezte magát. Zongoraművész
nek készült, de egyik ujja megbénult, így
kezdett zeneszerzéssel foglalkozni. Legszebb
műveit Wieck Klárával, kora leghíresebb
zongoraművésznőjével
kötött
házassága
után irta. A zenetörténelemben nincs még
egy olyan ideálisan szép házasság, mint a
Schumann házaspáré. A férj leginkább zon
goradarabokat komponál. Felesége volt mű
veinek legelső és leghívebb tolmácsolója,
aki tökéletes művészi erővel szólaltatta meg
és vitte diadalra Európa szerte férje mű
veit.
Házassága előtti alkotásaiból kiemelked
nek a Szimfonikus etűdök, a Karnevál, a
Fantasztikus darabok. Az 1840 után alkotott
hatalmas szimfonikus műveiből legismerteb
bek a ragyogó szépségű Harmadik (Rajnai)
szimfónia, a dallamos zongorahangverseny,
kvartettói, Goethe 100. születésnapjára írott
Faust-részletek, stb. Schumann minden mű
vében tisztán érezzük az egyöntetű célkitű
zést. ....... eljuttatni a fényt az. emberi lé
lek legmélyére." Az alkotó művész, a nevelő
kritikus és az író Schumann szilárd kitartás
sal igyekszik megvalósítani ezt a célkitűzést.
Ez a megerőltető kitartás idő előtt felemész
tette életenergiáját.
Az élő Schumannt nem övezte olyan fé
nyes dicsőség és világsiker, mint a romanti
ka többi nagymesterét (Berlioz, Chopin,
Liszt, Wagner), de, aki igazán el tud mélyedni a zene élvezetében, az mindig szíve
sen tér visszo Schumann mély, igazán érté
kes élvezetet nyújtó zenei lírájához.
VADKERTY K.

A cél:
az ember űrrepülésének
előkészítése
A Szovjetunióban évek óta szorgos tudo
mányos kutató munka folyik az ember űrre
pülésének előkészítésére. Május 15-én sike
resen a Föld körüli pólyájára bocsátottak
egy szputnyik-űrhajót, mely az előzetes szá
mításoknak megfelelően rátért majdnem kör
alakú pályájára, amelynek magassága kb.
320 kilométer a Föld felszínétől. Ekkor le
vált a rakéta utolsó lépcsőjéről. A szputnyik
űrhajó kezdeti keringési ideje 91 perc. Pályá
jának az egyenlítő síkjához viszonyított hajlása 65°, az űrhajó szputnik súlya a hordozó ra
kéta utolsó lépcsője nélkül 4540 kilogramm.
Fedélzetén légmentesen záró fülkét helyez
tek el, benne az ember súlyának megfelelő
teherrel és az ember jövendő űrhajózásához
szükséges minden felszereléssel. A fedélze
tén ezenkívül különböző berendezések van
nak, amelyeknek súlya az áramforrásokkal
együtt 1477 kg.

Az űrhajó felbocsátásának célja olyan
szputnyik-űrhajó prototípusok kidolgozása
és kipróbálása,'amelyek biztosítják az utas
fülke biztonságos repülését és kormányozó
sót, a földre való visszatérését és az ember
űrrepüléséhez szükséges feltételeket. Ennek
a szputnik-űrhajónak a felbocsátása meg
vetette az alapját ama bonyolult munkának,
amely az ember veszélytelen, kozmikus útját
biztosító, megbízható űrhajó megalkotására
irányul.
Ha a szputnyik-űrhajóról megkapják a
szükséges adatokat, leválasztják a körülbe
lül két és fél tonnás, légmentesen záró fül
két. Ezúttal nem tűzték ki célul, hogy a lég
mentesen záró fülkét visszahozzák a földre.
Miután ellenőrzik működésének megbízható
ságát és leválasztják a szputnyik-űrhajóról,
a fülke - csakúgy, mint a szputnyik-űrhajó
- a Földről kapott irányításra, megkezdi az
ereszkedést, és a sűrű légrétegekbe jutva,
elpusztul. Az űrhajón elhelyezett „Szignál"
rádióadó 19 995 megahertz frekvencián mű
ködik. Jelentéseit mind táviró-, mind telefon
rendszer szerint továbbítja. A „Szignál" adón
kívül, különleges rádióberendezéseket is el
helyeztek a szputnyik-űrhajón, hogy adato
kat közvetítsenek a földre, a műszerek mun
kájáról és a pálya elemeiről. A tudományos
és mérőberendezés vegyi áramforrással és
napelemekkel működik.
A külföldi lapok és kommentárok különö
sen két körülményt emelnek ki a szputnyikkal kapcsolatban. Az egyik az, hogy a Szov
jetunió pontosan időzíteni tudja rakétakísér
leteit. Ezzel kapcsolatban hangsúlyozzák,
hogy a világot meglepi ez a félelmetes pon
tosság, akárcsak az, hogy a rakéta ponto
san az előre meghatározott pályán és ma
gasságban kering. A másik, amit a lapok
kiemelnek, hogy a Szovjetunió most ismét
bebizonyította a szovjet tudomány és tech
nika magas fejlettségét. Ismét bizonyságot
nyert, hogy az Egyesült Államok a rakéta
technikában 4—5 évvel el van maradva.
A Párizs és a világ többi nagyvárosa fe
lett elszáguldó űrhajónak óriási jelentősége
van — ismerik el egyhangúan a külföldi hír
ügynökségek.

c lddiíi hajlítsd
a MííiSl, aaiiq 'fiatal...
Bizony,
sokszor
kellene ismételnünk
ezt a mondást ott,
ahol gyermekeink testedzése háttérbe szo
rul. A régi népi bölcsesség is állítja, mennyi
re szükséges, hogy fiatal korban kezdjük a
testnevelést, s a gyermek idejében megértse
és megszeresse a sportolást - testi és szelle
mi fejlődése párhuzamosan haladjon.
A körzeti, üzemi, járási és kerületi spartakiádok bizonyítják, hogy ez a munka nem
hiábavaló. Leplezetlen örömmel jelentek
meg a gyermektornászok a pályán, hogy a
spartakiád „Mese" gyakorlatán keresztül be
mutassák a mai gyermek boldog életét, test
kultúráját. A gyermekek teljesítménye a szü
lők és nézők ezreit ragadta magával, hisz
a gyakorlat igényessége korukhoz képest
ugyanolyan arányú volt, mint a felnőtteké.
S a gyermekek egyesre vizsgáztak e nehéz
tantárgyból. Voltak a nézők sorában bizo
nyára olyanok is, akikben ekkor merült fel
a kérdés: „Miért nincs itt az én gyerme
kem? Megtettem mindent, hogy veleszületett
adottsága teljesen kibontakozhassék?" Mert
maga a pionír-szervezet, az iskola, sőt, a
testnevelési szervezetek sem volnának képe
sek egyedül megoldani ezt a feladatot, ha
a szervezők és irányítók sorába nem lépné
nek elsősorban a felnőttek.

Bizony sok ilyen segítő akad. Elég
egy pillantást vetni a bratislavai K. Gottwald Pionírotthon sportpályájára, ahol a jö
vő atlétái, kézilabdázói, teniszjátékosai
szakemberek vezetésével sajátítják el az
egyes sportágak alapelveit.

Hogy miért éppen most írunk erről, ami
kor úgyis telt pólyák jelzik, hogy a gyerme
kek a spartakiádra való előkészület jegyé
ben aktívan tornásznak?
Az események elé szeretnénk vágni kissé.
A világviszonylatban is nagyszabású II. Or
szágos Spartakiádunk június utolsó, július
első napjaiban éri el csúcspontját. S nem
szeretnénk, ha e nagy teljesítmény után bi
zonyos hanyatlás állna be a testnevelésben.
Éppen ezért a Spartakiád után sem feled
kezhetünk meg a gyermekekről. A kis tor
nászok tízezreinek - kiket a spartakiád út
ján ismertettünk meg a testgyakorlással,
akik lassan valóban megértették és megsze
rették a rendeszeres tornászóst — nem okoz
hatunk csalódást azzal, hogy felhagyunk a
róluk való további gondoskodással. Vezes
sük őket, s újabb társaikat az egészséges
testedzés útján, hogy hűek maradjunk a
spartakiád üzenetéhez.

-Zem—

B. DÁVID TERÉZ:

Az öregasszony, széles mozdulatokkal,
vontatottan mesélni kezdett, mint aki igen
élvezi azt a kivételes helyzetet, hogy ilyen
nagy szenzációt elsőként közölhet...

Kamilla kiteregette maga elé az ágyra a
vásárolt holmikat és örvendezett, úgy örven
dezett, mint egy kisgyerek. Szép égszínkék
fehérnemű darabok voltak, hártyavékonyságúak és hamvasak, mint a lepkeszárny. Szin
te tartani lehetett attól, hogy széjjelfoszlanak, ha megérinti. Végigsímította tehát lá
gyan, nehogy keze nyomán felborzolódjék
selymes szépségük. A kombinét apró bera
kások díszítették s a hálóingbe pókhálóvé
konyságú csipkedísz simult. Ha magára öl
tötte őket... mintha semmi sem lett volna
rajta.
— Jó. . . igen jó, hogy ilyesmit viselnek
manapság a nők — gondolta Kamilla, és a
vastag színehagyott vászon ing jutott eszé
be, amit anyján látott gyerekkorában. Nem!
- Olyasmiben nem lehet egy férfi szerelmét
megtartani . . . megúnja az asszonyt és sza
lad .. . szalad másfelé . .. igyekszik a tilos
ba, mint a Kamilla apja ... és, mint ő is . . .
mint Kálmán! Arcához szorította az égszín
kék „nylon" holmit, mintha a lelkét, a vágya
kozását akarta volna beléjük lehelni . . . köz
ben Kálmánra gondolt... és akkor már
eszébe se jutott, hogy összegyűri őket, vagy
hogy széjjelfoszlanak . .. ilyen szép holmi
nak az a sorsa .. . arra gondolt és lehunyta
a szemét. .*.
Ekkor nyitott be a „babicska". A háziaszszonyát nevezték így, aki szlovák asszony
volt, bár a vegyesajkú faluban ráragadt a
magyar szó és csak a kiejtésén lehetett ittott megérezni, hogy szlovák anya szoptatta.
Megállt az ajtóban és így szólt.
— No lelkem .. . hallottad, megmérgezte
magát a Julis . . .
Kamilla hirtelen feléje fordult és némán
nézte, nézte őt. .. mintha ez alkalommal
látta volna először.
— Julis? Melyik Julis? — kérdezte végül
halkan.
Az öregasszony rosszallóan csóválta fejét,
neheztelve ekkora képmutatás láttán, de az
után, mintha a lány szemében valami zava
rosat vett volna észre, hát kimondta.
— Az! . . . A Juliska ... A Kálmáné . . .
A lány karjában meglazult az ölelés és
az égszínkék csipkés holmit leejtette a föld
re.
— Szóval megtette! Mégis megtette! Be
váltotta fenyegetését . . .
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— Ügy mondják — kezdte —, egész éjjel
felöltözve ült és virrasztott. Várta az urát.
Hajnalban oda állt az ablak elé és figyelte,
mikor megy munkába, mert a házuk előtt
vezetett az útja. Mikor azután elhaladt és
oda se pillantott, akkor Julis felébresztette
a gyerekeket, a három nagyobbikat elküldte
iskolába, óvodába ... ki hová való... a
legkisebbiket pedig, a pólyában levőt, ma
ga mellé fektette az ágyba, csöpp szájacská-jóba tette a mellét, ő maga pedig kiitta a
mérget. Még nem tudni, milyent. Majd a
kórházban megállapítják . . . de, hogy olyan
szép volt az a Julis, amikor Bodnárné rá
nyitott . . . azért ment, hogy egy kis ecetet
kérjen kölcsön .. . olyan szép volt az a Ju
lis, gyerekkel a mellén, mint soha addig.
Hófehér és megbékélt, mint a madonna.
Szaladtak rögtön az üzembe, Kálmánért. . .
ő telefonált. .. jöttek a mentők és elvitte
őket. Az asszonyt... a gyereket és a . . .
férfit is.. . Kálmánt. . .

Kamilla felemelte a földről a hártyavé
konyságú fehérneműdarabokat és lassan
visszacsomagolta őket a papirosba. Már
egyáltalán nem vigyázott arra, hogy ne gyűrődjenek, vagy más bajuk ne essék. Szo
rosra, nagyon szorosra csavarta a csoma
got, miközben leereszkedett az ágy szélére.
— Hát akkor ma este nem jön el . . . nem
jön el Kálmán ma este . . . Vagy talán még
is ... hiszen most már szabad.
Keserű lett a szája íze. Cigarettát vett elő
és rágyújtott.
— Fene egye meg — morogta, amíg az
öngyújtót kattintgatta — fene egye meg ....
hogy nekem mennyi bajom van mindig . . .

Kálmánt kedvelte. Derék, izmos ember
volt. Ha átkarolta, megropogott ölelésétől
a dereka. Testét az emlékezéstől átfutotta a
villamos áram . . . kedvére való ember volt
Kálmán, ez kétségtelen ... de mégis....
négy gyerek!
Kamilla nem hitte volna, hogy megteszi
Julis, hogy lesz bátorsága. Ki hitte volna?
Savószínű, vérszegény teremtés volt szegény,
sírástól fakuló tekintetével cseppet sem szív
derítő látvány . ..
Kamilla szerette az életet és nagyon félt
a haláltól, ezért Julis alakja képzeletében
egyszerre nőni kezdett, és nőtt. Már majd
nem akkora volt, mint a szentkép a templom
ablakán és szállt, szállt az ég felé . . .
Az öregasszony ébresztette vissza a jelen
be.
— Levelet is írt - folytatta —, az urának...
meg neked .... a csendőrök mondták . . .
— Nekem? — markolta össze szíve tájékán
Kamilla a blúzt. — Minek írt nekem?
— Majd megtudod. Beidéznek bizonnyal!
- Az öregasszony közelebb húzódott s hang
ját is lehalkította. - Azt mondják, téged vá
dol .. .
— Engem? - suttogott vissza Kamilla. —
Engem I . . . Engem 11!

— A falusi asszonyok meg bőszek! Azt ál
lítják, a te lelkeden szárad...!
Erre Kamilla türelmét vesztve felüvöltött.
— Szipirtyó . . . ki innen! Szipirtyó! . . .
Az öregasszonyt váratlanul érte a táma
dás, ezért válaszolni se próbált, jobbnak lát
ta szó nélkül iszkolni kifelé. Csak az ajtó
ból kiabált vissza gonoszkodva: — Isten irgalmazzon neked! . . .
Kamilla mereven nézett utána. A kis fehérneműs csomagot teljes erejéből az aj
tónak hajította, majd kitörő zokogással dob
ta magát végig az ágyon.
— Én! Szóval én! Mindig, mindig én!!
Csak én! . . . Péter is . . . akkor is ... őt is .. .
milyen nagyon szerettem. Neki ajándékoz
tam első ifjúságomat. . . azt mondta, a te
csókodtól, lányka, mintha mindig újólag szü
letnék . . . Végül feleségül vette Jolánt. Aki
savószínű volt, mint ez a Julis, s akiről azt
hihették, hogy háromig sem tud számolni . . .
— Te szép vagy, Kamillka, olyan gyönyö
rűségesen szép — mentegetőzött Péter —,
nem merlek egy életre magamhoz kötni. So
hase tudnám a te szépségedet méltó keret
be foglalni. Mesebeli herceg való hozzád,
nem ilyen magamfajta szerény iparosember.
Jolánka egyszerű mint a margaréta. Nem
kell neki sok. Az én házamban minden mun
kát az asszonynak kell végeznie . . . kár len
ne gyönyörű fehér kezedért . . .
Kamilla a kezére nézett. Valóban szép
volt. Ápolt, keskeny, körme lilásszínű lakkal
bemázolva. Ha a pénztárgépen a gombo
kat nyomogatta, úgy billegett mindegyik uj
ja, mintha zongorán táncolt volna. - Józsi
is szerette a kezemet — folytatta az emléke
zést. Józsi nem volt iparos. Orvos volt. El
látta őt minden széppel, jóval, autón kocsikóztatta, fürdőhelyre vitte és mégis a szem
üveges orvosnőt vette el a kórházból, aki
tudálékos volt és sohasem volt festék a ké
pén ... — A te ifjúságodat korán lenne ka
róhoz kötni — így Józsi. — Te még megcsi
nálod a szerencsédet .... az élet után való
vágyakozás csak úgy sugárzik belőled . . .
Kamilla a tenyerébe harapott. Nem kíván
ta végiggondolni mindegyik szerelmét, aki
elhagyta őt, aki mást vett el feleségül. Mint
égiháború közben ömlik a záporeső, úgy
ömlöttek szeméből a könnyek. Vállát rázta
a zokogás. - Kálmán elvett volno .. . Kál
mán feleségnek akart...! Már be is jelen
tette Julisnak, hogy vége! Hogy elmegy.
Mór oda is költözött Kamillához, És most. ..
Lassan felült, előkotorta zsebkendőjét és
kifújta az orrát.
... és mi lesz most a gyerekeivel?
— Anyjuk helyett anyjuk leszek - vállalta
elszántan, de hirtelen eszébe ötlött, hogy
három van, ha a kicsi is megmarad . . . ak
kor négy! Neki magának is lehet..., még
elég fiatal ...
Az ablakhoz ment, félrehúzta a csipke
függönyt, kilesett az utcára, hogy nem ólálkodik-e valamelyik asszony a ház körül, aki
kővel hajítsa őt. . .! Osszerázkódott!
Nem, nem kívánta Kálmán gyerekeit!
Egyet sem kívánt belőlük. Nem is tudna a
szemükbe nézni. Három gyerek, esetleg

négy . . . vagy öt. . . Lopva hegyes, pirosra
lakkozott körmére nézett. Biztosan letörik
mosás közben . . . hámlani kezd majd ... a
fényét is elveszti. Kimérten, mintha valami
szörnyű valósággal kellené találkoznia, a
tükör elé lépett. Közel hajolt az üveglaphoz
és szarkalábak után kutatott. Sírástól vörös
re dörzsölt szeme környékén a lekopott fes
tékréteg alól ráncok cikáztak elő. Öregnek
látta magát, először életében öregnek. —
Ekkor jutott eszébe az is, hogy egy nap eze
ket a szarkalábakat már nem lehet kendő
zéssel betakargatni, hogy egy nap más is
észreveszi őket. . . s mellén akkor talán majd
gyerek csüng neki is, mint Julisnak... és
Kálmán újra elindul . . . újra keresni kezd . . .
mindig mást .... mert ilyen a természete.
Aki egyszer megteszi, miért ne tehetné meg

... Az én sokszor megénekelt kis szobám
nak sok, nagy előnye közül ki kell emelnem
egyet, ami másra nézve a legnagyobb tra
gédiát jelentené: Minden szó áthallatszik a
szomszédból. Engem azonban ez egyáltalán
nem bánt, sőt, úgy veszem, mint az összkom
fort egyik alkotórészét, mintha egy falba
rejtett lehalkított rádió csak részemre közve
títené az ismeretlen állomás híreit. Hiába
no, én megrögzött optimista vagyok.
Hogy kik laknak közvetlen szomszédsá
gomban, arról fogalmam sem volt, de a hal
lottakból arra következtettem, hogy egy fia
tal pár. Szeretik egymást. Nem veszekednek
többet, mint amennyi egy jó házasságban
megengedhető. Nincs rádiójuk, sem televízorjuk, szóval alapjában véve ideális szom
szédok. Csak egy kellemetlen harmadik
hangról nem tudtam megállapítani, ki lehet
a tulajdonosa. Úgy szokott pattogni, mint
egy őrmester:
— Oltsák már el a villanyt! Nem lehet fü
rödni! Nem lehet mosni! Nem lehet főzni!
Előbb azt hittem, hogy papagájt tarta
nak szegénykék, de mivel minden ilyen pa
rancs után becsapódott odaát az ajtó, érez
tem, hogy ez mégsem lehet egy szelídített
papagáj. Egy este rájöttem a titok nyitjára.
A szokásos: — Oltsák már el a villanyt! —
után zokogásba tört ki az asszonyka:
— Gyurikám, én ezt már nem bírom to
vább . . .
— Én sem bírom, tudod — harsogott a
bosszús férfihang —, de te vagy az oka az
egésznek, te tartasz vissza! Csak dolgozunk,
rakjuk a pénzt a bankba és itthon nincs az
embernek egy nyugodt perce sem! Hát élet
ez? Én igazán otthonülő ember voltam vi

másodszor is? Négy gyereket akart otthagy
ni'.. . négy gyereket! Milyen ember az?
Iszonyú félelem fogta el. - Igazuk van!
Igazuk, ha megköveznek. Ha agyonütnek.
És erre a gondolatra felvisított.
Az öregasszony újra beszaladt. — Mi ba
jod lányka? Miért visongsz? — kérdezte. És
ekkor Kamilla szó nélkül, menekülésszerűen
magához szorította a kicsi, töpörödött aszszony fejét, mintha saját vászoninges édes
anya lett volna és sírt és sírt és egyre azt
hajtogatta: - Ugye, nem hal meg Julis, babicska?! Ugye nem? Azt akarom, hogy éjjen!
Olyan szerencsétlen teremtés vagyok én,
babicska . . .
Az öregasszony hagyta, hogy zokogjon,
szóval se vigasztalta, csupán titkon letörölgette ő is előcsurranó könnyeit.

lágéletemben, de ha továbbra is csak vársz
a lakásra, én beülök a kocsmába és nem
jövök haza, azt a hétszentségit ennek az al
bérleti szobának ...
Nem bírtam tovább és átkopogtam a fa
lon :
— Igaza van Gyurinak! Miért nem men
nek a közösbe?
Egy pillanatra döbbenetes csend támadt,
majd a nő visszakiabált:
— Még hogy a közösbe? Nem elég kö
zösben lakunk? Nem tudok mosakodni, mert
a háziak fürödnek, nem merek, csak a pap
lan alá dugott lámpa mellett olvasni, mert
este tízkor el kell oltani a villanyt, a WC-ben
akkora a forgalom, mint egy áruházban! So
se lehetünk egyedül . . . mit gúnyolódik . . .
— No végre, hogy abbahagyta, lelkem! —
szólok vissza a drótnéküli telefonba. — Ab
ban a közösben, amit Gyurija kommendál,
olyan egyedül lehet, mint Adóm a Paradi
csomban, mielőtt kioperálták volna egyik bor
dáját! Ha megvan a pénzük, miért nem en
gedi, hogy Gyuri belépjen a lakásszövetke
zetbe? Egy-kettőre háztulajdonos lehet, édes
fiam, saját konyhával, saját fürdőszobával,
saját mosógéppel, saját WC-vel, saját be
épített szekrényekkel. Ott igazán elmond
hatja, hogy végre egyedül! Hát kinek építik
azokat a palotákat? Hát hol él maga, ked
vesem, a Holdban — kiáltottam műfelhábo
rodással.
Azóta eltelt pár hónap. Újév napján töb
bek között ezt a levelet kaptam:
Az éjszakai jótanácsot köszönik és boldog
újévet kívánnak volt szomszédai, szövetkeze
ti lakástulajdonosok. Két hónap múlva meg

érkezik a mi kis albérlőnk, de annak már
mi fogunk parancsolni.
Milyen jó, hogy a fiatalok nem tudják,
miszerint ez az egyetlen albérlő, aki egy
életen át parancsolgat a lakástulajdonos
nak. No, de ez a világ rendje, s ez így is van
jó!.
SIMKÓ MARGIT

STANISLAV
KÔSTKA NEUMANN
1875—1947
Élete az irodalom és a politikai tevékenység
között oszlott meg. Értelmiségi család gyermeke.
Apját korán elvesztette s anyja „sok sérelmet
szülő szegénységben" nevelte fel gyermekét.
A Nagy Októberi Szocialista Forradalom után
lelkes marxista lett. Támadást indított minden
olyan jelenség ellen, amely a fejlődés útjában
állt. Ünnepelte a tömegeket, az új társadalmi
rendszer, az új élet megteremtőit és az útmutató
példát, a harcoló munkásság támaszát, a Szovjet
uniót. Figyelmét nem kerülték el a mindennapi
élet apró eseményei sem.-Szerelmes versei a cseh
szerelmi költészet gyöngyszemei.
A fasiszta megszállás alatt lelkesen buzdította
az ellenállókat, a felszabadulás után pedig
őszinte lelkesedéssel köszöntötte az új életet.

A dolgozóknak
nem kell háború
Nem kell a háború a dolgozóknak
nem kell rablás,
hallgatja hosszan, távol mit dúdolgat,
csihol a vas, acél, a régi pajtás.
A dolgozóknak nincs szüksége úrra,
minek egy báránybundás naplopó?
Tiltakozón szikrázik újra s újra,
a vas, a kalapács s a dolgozó.
A dolgozónak kijut a vesződség,
a természettel folyvást harcol ő;
s a nép sorsával is kell hogy törődjék,
általa készül új világ, derült jövő.

Tán hallgatunk még ideig-óráig.
De lassan őrölnek az idő malmai.
S nem feledünk, őrködve mindhalálig,
feltörtük az ugart, kalászt fog hajtani.
S a meggyötörtek szép, szilaj vigalma
megrázza akkor majd a földeket,
rákezdenek a népek mind a dalra:
„Föl, föl ti...“ s zúgnak: egyesüljetek!

(1934—1945)
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A zsíros arcbőr

Kedves Irén, nem is tudod, mennyire meg
leptél tegnap egy kijelentéseddel. „Na per
sze, nő ült benne! — mondtad megvetéssel,
mikor az útkereszteződésnél hirtelen lefé
kezett egy autó. Mondd, nem történt meg ez
már férfisofőrrel is? Hányán okoztak már
közlekedési balesetet, sőt, halált is. S ugyan
ki vont le ilyen következtetést: persze, férfi
vezette az autót!
Nem hiszem, hogy gondoltál volna arra,
miszerint ezzel a kijelentéseddel te is azok
malmára hajtod a vizet, akik nem szívesen
látják a nőket felelősebb helyen, akik még
mindig a főzőkanál birodalmában szeretnék
őket tartani.
Most, a választások előtt is hallottam né
hány ilyen kijelentést. - üljön inkább ott
hon, törődjék a családjával - hallottam a
„jóakaratú" megjegyzést, amikor bemutat
ták a nemzeti bizottságba jelölt elvtórsnőt.
Gondolhatod, hogy nem
hagytam
szó
nélkül.
Mert kritizálni könnyű,
mi mindent kellene még
megjavítani a község
ben, a városban. De
csupán a
beszéddel
nem segítünk semmit.
Hogy ez majd az új
képviselők kötelessége
lesz? Tehát elismered,
hogy nagy, felelősség
teljes feladat vár rójuk,
s azt is tudod, hogy ők
ezt becsülettel vállalják
s
minden
erejükből
igyekeznek majd, hogy
ne éljenek vissza a be
léjük helyezett bizalommal. Úgy a férfi-,
mint a női jelöltek.
Nézd, Irén, ha már magunk nem vagyunk
eléggé határozottak, ha nincs elég önbizal
munk nyilvános funkciót vállalni, értékeljük
legalább azokat, akik ezt megteszik. Segít
sük őket a bemutatkozástól kezdve, ha ép
pen hozzánk fordulnak segítségért, ne ne
hezítsük meg amúgy sem könnyű helyzetü
ket megjegyzéseinkkel, meg nem értésünk
kel.
Ne utasítsuk vissza rendszerünk hallatlan
vívmányát — melyért a nyugati országok dol
gozói úgy irigyelnek - a nép részvételét, te
hát a nők részvételét is az államügyek veze
tésében a nemzeti bizottságok útján.
Képzeljük csak el, miként alakulna a hely
zet Franciaországban, Angliában, Olaszor
szágban, ha a nép ott is részese volna az
államügyek irányításának. Megengedné va
jon, hogy újabb katonai támaszpontokat lé
tesítsenek hazájában, vagy atombomba-kí
sérleteket végezzenek? Ha a belga mun
kások beleszólhatnának az államügyekbe,
engednék, hogy becsukják szénbányáikat,
elveszítsék állásukat?
Nálunk, Ostrava vidékén újabb modern
bányatelepek, lakónegyedek épülnek, s gyá
rak sora létesül az egész országban.
Kissé ugyan eltértem a tárgyról, de lá
tom, megértettél, Irénkém, mit is akartam
kifejezni ezzel a levéllel..
Szívélyesen üdvözöl,

Az arcbőr fokozott zsí
rossága sokkal gyako
ribb kozmetikai hiba,
mint a száraz arcbőr.
A
zsíros
arcbőrnél
nemcsak az ad okot pa
naszra, hogy a bőr felü
lete fénylő, hanem a
zsíros arcbőrön a póru
sok kitágulnak, a bőr
ben
levő
faggyúmiri
gyek eitömődnek és ap
ró fekete pontok alak
jában, mint ,,mitessze
rek” mutatkoznak. A zsí
ros arcbőr okozza a pat
tanásos bőrt is.

Pórusok
A
kamaszkorban
a
faggyúmirigyek fokozot
tabb tevékenysége kö
vetkeztében
a
szőrtü
szőknek a bőr felületén
levő kivezető nyílása kitágul. Ez az ún. tág pórus.
Az arcbőr faggyúmirigyeinek eloszlása és nagy
sága nem egyenletes. A homlok középső részén, az
orron és kétoldalt az arcon, az orr mellett, vala
mint az álion a faggyúmirigyek fejlettebbek és nanyobb számban fordulnak elő. Ez okozza azt, hogy
sokszor kétoldalt az arc bőre száraz, mig az arc
középvonalában a bőr fénylő zsíros és tág pórusos.

Szappan és meleg víz.
A háztartásból tudjuk, hogy a zsíros edények mo
sogatására meleg vizet és lúgot kell használnunk.
A zsíros arcbőr ápolásában is ez a szempont érvé
nyesül. A mindennapos tisztálkodásnál arcunkat
meleg vízzel és lúgos szappannal (mosószappan)
mossuk, ha szükséges, napjában kétszer is: reggel
és este. Ha csak kemény, meszes víz áll rendelke
zésünkre, amelyben a szappan rosszul, vagy egyál
talán nem habzik, akkor az arcbőr mosására eső
vizet, vagy pedig az arcbőr mindennapi ápolásá
nál említett módon lágyított vizet használjunk, ter
mészetesen melegen. A meleg vízzel és szappannal
való mosdás után hideg vízzel öblítsük le magun
kat. A meleg víz ugyanis nemcsak a bőr felületéről
oldja le a fölös mennyiségű zsiradékot, hanem tá
gítja a pórusokat és meglazítja a szőrtüszőkben
tömörült faggyúváladékot is. Ha utána hideg víz
zel öblítjük a bőrt, a szőrtüszők mellett levő apró
izmocskák összehúzódnak és kiszorítják a szőrtü

szőkben pangó zsiradékot is. A mindennapos mosa
kodás ilyen módszere rövidesen javulást eredmé
nyez. Az ilyen módszerrel végzett mosakodás hátrá
nya viszont az, hogy túlságosan kiszárítja a bőrt.
Ezt úgy vesszük észre, hogy az arcbőr feszül, húzó
dik és a felületes szaruréteg korpázó hámlást mu
tat. Ilyenkor a napi kétszeri mosdást csökkenteni
kell. Csak este, lefekvés előtt mossuk meleg vízzel
és szappannal arcbőrünket, reggel pedig csak hi
deg vízzel öblítsük le, szappan nélkül. Sokszor még
ez is sok. Ilyenkor a lúgos mosószappan helyett
enyhébb hatású pipereszappant, vagy esetleg gyer
mekek részére készült ún. babaszappant kell hasz
nálnunk. Vannak azonban olyan zsirosbőrüek, akik
nek az arcbőre nem tűri a szappant, mert még a
babaszappan alkalmazásánál keletkező, igen cse
kély lúgra is érzékeny.

Gyógyszappanok.
A zsíros arcbőr mosására gyógyszappanokat is
gyártanak. A gyógyszappanokban a szappanhoz
gyógyszereket is kevernek. Szárító hatású gyógyszappan a borax-szappan, kénszappan és az epe
szappan. Ezekkel éppúgy mossuk arcunkat, mint a
közönséges szappannal, de a hatás fokozása cél
jából a szappanhabot nem mossuk le azonnal, ha
nem néhány percig a bőrön hagyjuk és csak azután
öblítjük le.

Arcszerek.
Az arcbőrön levő fölös mennyiségű zsiradék oldá
sára gyakran alkalmazzák az arcszereket. Ezek
javarésze 50 %-os alkohollal készül s ebben külön
féle szárító hatású gyógyszereket oldanak. Az al
kohol önmagában is kitűnően oldja a bőr zsiradé
két, de a tömény, 96 %-os alkohol mindig túlzottan
kiszárítja, kicserzi a bőrt s ezért sokkal alkalma
sabb az 50 %-ra hígított alkohol. Hígított alkohol
lal való áttörlés után feltétlenül öblítsük le arcun
kat hideg vízzel, majd gondosan töröljük szárazra.
Az alkohol ugyanis nemcsak a bőr felületén levő
zsiradékot oldja, de behatolva a faggyúmirigyek
ből, szőrtüszőkből is kioldja a zsiradékot és a bőr
felületére hozza. Az arcszeszek utáni hideg vizes
leöblités nagyon lényeges. Az alkohol ugyanis igen
illékony, könnyen párolgó folyadék, ha tehát nem
mossuk le azonnal a benne oldott zsiradékkal
együtt, akkor az alkohol elpárolgása után a mé
lyebbről kioldott zsiradék is a bőr felületén marad.
Ennek pedig az lesz az eredménye, hogy az arcbőr
még fényesebb lesz, mint az alkoholos lemosás
előtt. Emiatt céltalan az arcbőr fényességének
csökkentésére kölnivizet alkalmazni, leöblités és
letörlés nélkül.
(Folytatjuk)

Beküldendők a vízszintes 1, 31, 46. és a függőle
ges 1, 5, 9, 18, 34. számú sorok. A megfejtéseket
kérjük a rejtvényszelvénnyel együtt beküldeni a lap
nak az illető helyre érkezésétől számított 10 napon
belül. Minden öt hibátlan megfejtésért könyvjutal
mat küldünk.
A nemzetközi gyermeknap alkalmából mesékből
merítettük rejtvényünket. (Lásd a vízszintes 1, 31,
46. és függőleges 1, 5, 9, 18, 34. számú sorokat!)

Vízszintes:
1. Ebből voltak falai annak a háznak, amelyet
Jancsi és Juliska az erdőben talált. 10. Itt lakik a
malac is. 11. Fennsík. 12. Mutató névmás. 13. Fran
cia férfinév. 15. Belsejébe! 17. Finom kocsonyás
édesség kezdete. 18. Tisztítószer, vagy tudom —
csehül. 20. Szájban képződik. 21. Kettős betű. 22.
Kokett. 23. Nem egészen fél. 24. Átíró nagyobbik
része. 26. Németország, Svédország és Románia
autójelzései. 27. Talán, tájszólással. 28. A körző is
ezt teszi. 29. Vissza: portugál kolónia Kelet-lndiában. 30. Húst rögzít a csontokhoz.
31. Gulliver
meséiben ez is volt.
34. Megtört gaboná
ból erjesztett savanyu ital. 35a. Római kettes. 40.
Illik, de csak az elején! 41. Cseh személyes névmás
(enyém). 43. Női név. 45. Nem felé. 46. Ez ette meg
Babszem Jankót, amikor az elbújt egy korpás-zsák
ba.

Múlt számunk keresztrejtvényének helyes megfej
tése: Vízszintes: 10. Heti krónika. 12. Kazak. 28.
Magisztrátus. 30. Arai. Függőleges: 1. Kefelenyo
mat. 21. Arita.
Könyvjutalmat küldünk:
Berek Istvánná, Levice; Zbuško Nándor, Košice; Hanusková Márta, Bratislava; Varga Jusztina, Zemné.
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Függőleges:
1. Ezek segítségével akart Jancsi és Juliska ha
zatalálni, mikor szüleik másodszor is az erdőbe vit
ték őket. 2. A kenyér enélkül nem kel meg. 3. Fel
adató az emésztés. 4. Sálvégek. 5. Jancsi szórta
őket útközben először. 6. Angol kötőszó. 7. Láng.
8. Csomagolásra is használható műanyag. 9. Ilyen
volt Jancsi és Juliska apja. 14. Tagadás. 16. Kiej
tett betű. 18. ö hallotta meg, hogy a farkas, miután
Piroskát is bekapta, álmában horkol. 19. Haragos.
25, Füzet. 27. Cím, németüi (fon.). 32. Tényleges,
valóságos, németül. 33. Dolog, ügy, latinul. 34. In
kább ez lett volna Móra Ferenc Dióbél királyfia,
mintsem apja képmására lőjön a nyilával (Neke
resd országban). 35. Éljen, franciául. 36. Kedves,
szlovákul (semleges nem). 37. Amerikai férfinév. 39.
365 nap 42. Kis patak. 43. Kötőszó. 44. András és
Tibor
B. P.
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A jól öltözött gyermekek országa — állapította meg
nemrégen egy külföldi látogató, országkörüli útján. Igaza
volt, hisz városon és falun egyaránt csupa ízlésesen, szépen
öltözött gyermekkel találkozott. Hogy e jó hírnévnek eleget
tegyünk, néhány újabb „divatos” modellt közlünk legkisebb
jeink részére:
70643 — körben rakott, egyszínű, vagy kockás könnyű kislányszövetruha (2—4. sz. nagyság, Kés 3,—.)
Hozzávaló: 1,30 m 140 cm széles anyag.
70587 — Már a nyarat jelzi ez a kétrészes, sortból és végiggombolós felsőrészből összeállított együttes, mely
nek hozzávalója 2,35 m 70 cm széles anyag. (1, 2, 3,
sz. nagyság, Kés 5,—.)
6095 — A kisfiúk nyári öltönyéhez 2,50 m 70 cm széles
anyagot vásároljunk. (4—6—8 sz. nagyság, Kés
4.—)
70525— Divat a csíkos? Ám legyen! Még a ruhához viselt
■ kis nadrág is a ruha csíkos anyagából készült.
(1—2 sz. nagyság. Kés 4,—.)
70496 — Célszerű, végiggombolós, puffos ujjú kis ruha
(2—4. sz. nagyság, Kés 3,—).
70590 — Csíkos, vagy biedermayer mintás anyagból készít
jük a bőven redőzött szoknyáiú, csinos nyári ruhát
(4—-6—8. sz. nagyság, Kés 4,—).
70585 — Az 1,30 m 90 cm széles, pöttyös anyagból készült
kis ruha a divatos vállrész megoldással készült.
(1—2—4. sz. nagyság, Kés 4,—.) Hozzávaló: 1,30 m
90 cm széles anyag.
Fénykép: 1,75 m 140 cm széles pepita szövetből készül a fehér
galléros kis szövetruha. (6—8. sz. nagyság, Kés 4,—.)

A szabásrajzokat a VKUS speciális szabás- és mintaüzleteiben
vásárolhatják meg, kedves olvasóink:
Bratislava, Leningradská 8 — Banská Bystrica, Z. Nejedlého 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,
Praha II., Jindŕišska 5.

70525

70585

70496

Késő este volt. Az ég csillagai lenézdegéltek a földre és rajtafelejtették tekintetüket
egy játéküzlet kirakatán. Ez a kirakat telis
tele volt szebbnél szebb játékokkal. Mennye
zetéig magasodtak az építőkockákból rakott
babokastély tornyai. A hosszú lábú játék
gólya csőre fényesen piroslott. Ám a leg
szebbek mégiscsak a babák voltak. Szénfe
kete, gyapjas haja, csokoládészínű pufók ar
cocskája volt az egyiknek, kalászszőke fürt
jei, tejrózsás képe a másiknak. És amikor a
közeli toronyóra elkongotta az éjfélt, a gyap
jas hajú fekete baba megszólalt:
— Nézd csak, testvérkém, milyen szép lab
da gömbölyödik ott a sarokban — mondta a
társának -, gyere, játsszunk egy kicsit.
A fehér arcú babpkislány odafordult a
másikhoz, végignézte a fejebúbjától a kiskörme hegyéig és olyan hegyesen válaszolt,
akár a kevély páva: — Véled nem játszom!
- mondta.
— Nem? Miért nem? — ómult-bámult han
gosan a fekete baba.
— Hót csak . .. csak azért, mert nem vagy
szép, mint én. Olyan az arcod, mitha kisubickoltad volna — csattant a szöszi babakis
lány hangja.
A fekete baba csillogó cseresznyeszemé
ből erre kipottyant egy nagy könnygolyó is,
a játékgólya pedig, amelyik féllábon állingált mellette, bosszúsan megszólalt:
- Hát te azt hiszed, te tudatlan kis por
téka, hogy különb vagy a társadnál, csak
azért, mert gyolcsszínü a képed? Majd mu
tatok én neked mindjárt valamit, várj csak!
— kelepelte nagymérgesen s azzal dologhoz
is látott íziben. Hegyes csőrével megcsip
pentette o fehér arcú baba selyemrokolyájá
nak a fodrát, penderített rajta egyet, felül
tette a hátára és megkocogtatta a kirakat
üvegtábláját. Az üveg erre kettényílt, a gó
lya pedig — hipp-hopp olyan gyorsan kirö
pült mögüle, mint a szél. Hasította a leve
gőt, szállt egyre csak dél felé. Mire pedig a
szőke baba fölocsúdott első ijedelméből, a
madár hosszú lába már újra földet ért. Is
mét csippentett egyet a rokolyafodron és le
emelte a hátáról megszeppent utasát. A ba
bakislány tolpra állt, körülnézett és elámult.
Ahová került, nem olyan vidék volt, mint

amilyet eddig ő otthon a kirakatból látott.
Itt nem piros alma mosolygott a lombok
közt, hanem hosszú szakállú kókuszdiók bó
logattok a pálmák legyezőlevelei alatt. Nem
búza ringott a mezőn, hanem vattavirágú
gyapot hullámzott és a patak partján nem
nefelejcs nőtt, hanem tekergőző kúszónö
vények burjánzottak. Jó messzire pedig, a
félig kiszáradt patakocska mentében cserép
tetős, takaros házak helyett sárból, agyag
ból vert nádsüvegtetejű kunyhók kuporog
tak. Udvaraikon koromszín hajú, fekete ké
pű lurkók játszottak fogócskát. A napsugár
ka pedig úgy perzselt, hogy még a fák ár
nyékában is olyan meleg volt, mint valami
óriási búboskemence belsejében. A szőke
baba selyemcipellős lába alatt szúrós, sár
ga homok csikorgóit s mire a hosszú úton
beért az egyik házikó udvarára, a nagy for
róságtól egészen elpilledt. Lihegve állt meg
a kerítés mellett s ekkor halk csúfondáros
hangot hallott: — Hihihi, milyen rút leányka
áll ott! Olyan fehér-piros az arca, mint a
bivalytejes málnaié. A haja meg szakasztott
színtelen kenderkóc — makogta hangosan
egy kajla fülű majmocska, aki az udvar banánfájónak legfelső ágán, egy hosszú gumi
szalagon himbálódzott:
- Az én arcom nem csúnya. Szép, fehér!
- szepegte halkan a baba.
— Szép, bizony! Olyan szép, akár a tej
feles paszulyliszt - gúnyolódott tovább a
majmocska és az aranyfürtű babaleányká
nak úgy elfacsarodott erre a szíve, hogy
majd megszakadt. Bánatában, fáradtságá
ban odakuporodott a kunyhó küszöbére és
lehúnyta kék üvegszemét. Maga sem tudta,
meddig gubbasztott így, de mire újra felpat
tantak a szempillái, nem ült már a küszö
bön. A kunyhó hűvös belsejében, pálmalevélágyon feküdt és gyapjas hajú, fekete ar
cú babakislány hajolt fölébe:
- Jobban vagy már, testvérkém? — kér
dezte átölelve szőke vedége vállát.
— Jaj, a majom bántott . . . azt mondta,
rút vagyok. Fehér... - hangzott a sírás,
hüppögő felelet. A gyapjas hajú babakislány
hideg édes kókusztejjel itatta meg fehér
arcú társát és csak azután válaszolt:
- Nem, nem vagy csúnya. Csak éppen...

más vagy, mint mi — mondta. Mi azért va
gyunk feketék, mert nálunk sokkal erőseb
ben süt a napocska, mint nálatok. És mert
a dédszüleink dédszülei is itt éltek már a
forró, égető sugarak alatt, fekete lett a bő
rünk. A kondor, sötét hajjal is azért aján
dékozott meg a természet, hogy ne ártson
meg a szúró-harapó napfény, mint néked az
imént. A te szőke, lágy hajad, fehér bőröd
nem védett meg téged, belebetegedtél, amíg
eljutottál hozzám. Én pedig tudom, hogy
nem vagy olyan, mint én, de azért mégis a
testvérem vagy. Ugyanúgy, mint minden más
baba. Akár fehér az arca, akár sárga, s a
kondor hajú babakislány átölelte fehér ar
cú társa vállát.
A másik felelni szeretett volna, de nem
felelhetett. Mert a gólyamadár ekkor épp
ott termett a kunyhó előtt. Piros csőrét be
dugta az ablakon. Kiemelte a babát a pálmalevélágyból és gyorsan a hátára ültette.
Elrepült vele észak felé és visszatette a he
lyére a kirakatba. Hajnalban aztán felcihelődött a napsugár is és első pillantása a
fényes üvegablakra esett. Látta a kastélykát
meg a gólyát és melengető sugaraival végig
cirógatta a két babát is. A gyapjas hajú
fényes szeműt, meg a habarcú szőkét, aki
úgy ült a kastélyudvaron, hogy jobb karjával
átölelte a feketebőrű baba vállát és el nem
engedte volna semmiért!
Rényi Magda

GYERMEKNAP
Ne tegyetek semmit ide,
ma az asztal nekem kell!
Én most éppen lepényt sütök,
másnak itt ma nincsen hely.

Ide tettem mindent sorba,
van itt lisztem, nagy zacskó,
kéznél van a tej, a cukor,
élesztő és itt a só.
Ide tenni az asztalra
semmi többet nem lehet.
Tudjátok, hogy gyermeknap van!
Sok a dolgom, sietek.

Kész a lepény, most még hamar
pogácsát is sütök én,
mert ma nálam uzsonnázik
anyu és a kisöcsém.

Simkó Margit

GYERMEKEINK ÜNNEPÉRE
fagylaltot, vagy készen vett nanukot,
nanuktortát adunk. Azonban a mennyiség
nél ügyeljünk a mértéktartásra, hogy a ki
csinyek el ne rontsák a gyomrukat.

Alma- és eper krém
(készíthetjük befőttből is)
Három nagy almát (ha nyers, megsütjük)
vagy ennek megfelelő súlyú epret szitán át
törünk, s megmérjük. Ahány deka az áttört
gyümölcs, annyi deka cukrot veszünk és egy
tojásfehérjét. 30-40 percig keverjük (keverő
géppel addig, míg sűrű és habos lesz.)

Gyümölcshab
Három-négy tojásfehérjét cukorral ke
mény habbá verünk. Áttört gyümölcsöt
adunk hozzá. Kis üvegtányérkán piskótával
tálaljuk.
A hét-nyolc éven felüli gyerekek már to
vább elszórakoznak és jobban megéheznek.
Ezért az uzsonnán kívül készítsünk hidegtá
lat, szendvicseket s ehhez langyos citromos
teát vagy gyümölcslevet adjunk.

Sajtos tál:

Gyermekeink ünnepe nemcsak örömöt, de
kedves gondot is jelent az édesanyáknak.
Hiszen ilyenkor minden édesanya igyekszik
gyermekeinek egy kis otthoni ünnepéllyel
kedves meglepetést szerezni, melyre kis ba
rátaikat is meghívják.
A kis vendégeknek uzsonnára kávét, ka
kaót, könnyű kalácsot, esetleg gyümölcskré
met, üdítő gyümölcslevet és aprósüteményt,

Itt a nyár. Gyermekeinket öltöztessük
könnyen, célszerűen a játékhoz, fürdéshez.
Készítsünk piké- vagy kretónanyagból ját
szóruhát. A napozáshoz olyan kis ruhát varr
junk, amely az egész törzset fedi. Ugyanis
□ hát- és a mellbőr sokkal érzékenyebb, mint
a kar és a láb bőre. A képen látható ruha
nem akadályozza a gyermeket a játékban,

Többféle sajtot szeleteljünk fel szé
pen és rakjuk egy hosszúkás tálnak egyik
oldalára. A másik oldalra apró sóskifliket
és vajgolyócskókat helyezzünk. Köréje pedig
„szarvasgombát", mely az alább leírt mó
don készül:
Kemény száraz sajtot, — mondjuk ostyepkát - reszeljünk meg, formáljunk kis gom
bákat, amelyeket aztán rozskenyér morzsá
jában meghempergetünk. Az így formált saj
tot forró vajban vagy műzsírban rószaszínűre
meg is piríthatjuk.

ezenfelül szép és egészségi szempontból
is megfelel.
Anyaga 1/2 m piké, gömbölyű kar- és
nyckkivágós, a váll szélessége 3 cm, mely az
előrészen két gombbal gombolódik. A comb
kivágást vékony gömbölyű gumi húzza össze.
Csecsemőknek gombolásán varrjuk, hogy levetkőzés nélkül is tisztába lehessen őket ten
ni.

Egy felakasztható plasztikanyagból ké
szült szennyeszsák. A felső, zippzárral ellá
tott nyílásba dobjuk a piszkos pelenkákat,
vagy nagyobb gyermekek fehérneműjét és
az alsó nyíláson (szintén zippzárral) keresz
tül juttatjuk a mosógépbe vagy mosóteknőbe.

Mire jó
a szalmiákszesz?
Kellemetlen szaga ellenére is
nagyon sok háztartásban szalmiák
szesz nélkül el sem tudják képzelni
a takarítást. Egy-két evőkanál szal
miákszesz egy veder vízben föloldva
kitönően tisztítja,az ablaküveget.
Friss lesz a szőnyeg színe, ha vízzel
hígított szalmiákszeszbe mártott
ronggyal átdörzsöljük. A gyapjú
takaró hosszabb használat után
szürke színt kap. Gondosan porol
juk ki és langyos vízben, melybe
néhány csepp szalmiákszeszt ke
vertünk, mossuk ki. Utána bő
vízben kiöblítjük. Ügyeljünk rá,
hogy az öblítővíz ugyanolyan hő
fokú legyen, mint a mosóvíz.
Ha sárgavagy
vörösréz
dísztárgyunk, kilincsünk, ezüstne
műnk megfeketedik, szalmiák
szeszbe mártott gyapjú ronggyal
átdörzsöljük. A tárgyak vissza
nyerik eredeti színüket.
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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: ló,80 Kis. Egyes szám
ára 70 fillér. PNS 499.
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SIMKÓ MARGIT :

Tudod-e, gyermek?
Nem építünk az egyik gyereknek
saslátta várat, a másiknak pincét.
Egyenlőn osztjuk az élet kincsét.

Mesét ijesztőt, csúf vágyat keltőt,
rosszra felbujtót mi sose mondunk.
A való élet, az a mi gondunk.

Nem adunk mi az egyiknek selymet,
másiknak férges, elmállott rongyot,
legyen minálunk mindegyik boldog.

Járja az élet nagy iskoláját
értelmes aggyal és erős testtel,
tiszta szívvel és tiszta jelessel.

Nem hazudunk mi szép délibábot,
királyi trónokról sem regélünk,
másfajta a mi emberségünk.

Ezért a harcunk, vértelen harcunk,
hogy béke lengje körül az ágyát
s őrizze boldog gyermeki álmát.

Hahójának nincs sem tündérarca,
sem csillagszeme, sem tüllruhája,
de megtanítjuk az anyaságra.
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