Antonín Novotný elvtársat, köztársaságunk elnökét a városba érkezésekor a bratislávái dolgozók nagy lel
kesedéssel és örömmel üdvözölték.
AUSZTRIA baráti érzelmekkel fogadta a szovjet kor
mányfőt. Század és százan gyűltek össze pillanatok alatt,
ahol Hruscsov elvtárs és Nyina asszony séta közben vá
ratlanul megjelent. Mindenki üdvözölni akarta őket,
mindenki kezet akart szorítania szovjet kormányfővel és
feleségével. Gyakran teljesen leállt a forgalom az össze
gyűlt hatalmas tömeg miatt.
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Osztrák és szovjet xászlókkala kexükbenezrévelsorakoztak fel a munkáskor öletek munkásai. Eljöttek, hogy tisz
teletüket fejezzék ki a szovjet miniszterelnöknek, s lelkes
éljenzéssel köszöntsék: — Frieden — Freundschaft —
Nyikita!
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Hruscsov elvtárs a floritsdorfl Fiat-gyár munkásai meg
hívásának tett eleget a negyvenhét bécsi gyár és különféle
iparvállalat dolgozóinak meghívása közül, mert mint
mondotta, szívesen tenne valamennyi meghívásnak eleget,
de a munkaadója, a szovjet nép nem adott neki annyi sza
badságot... A kiválasztott Üzemben szívélyes barátsággal
üdvözölték, ahol a gyár udvarán rögtönzött beszédében
többek között ezeket mondotta:
„...A tudós nagyszerű felfedezéseket tehet, amelyek
fordulatot jelenthetnek a tudomány világában,egy mérnök
találmánya technikai forradalmat idézhet elő a terméldsben. Mindez azonban csak okkor lehet hasznára az emberi
ségnek, ha a munkás is részt vesz ebben a folyamatbon.
Az emberiség eddig még adós maradt azzal, hogy Impozáns
emlékművet emeljen az igazi alkotónak, a munkásnak.
A munkás azonban maga gondoskodott róla, hogy hatal
mas emlékművek örökítsék meg nevét, amikor gyárakat,
üzemeket,erőműveket, vasutakat, színházakat, városokat,
falvakat épít. Mindez olyan impozáns és csodálatosan
nemes emlékmű, amelynek nincsen párja.
A munkás természetében az alkotás és nem a pusztítás
ösztöne rejlik. Ezaz alapja és oka annak, hogy a munkások
mindig a háborúellenes, a békéért folyó küzdelem első
soraiban állnak... Országaink kapcsolatai jók és példa
képül szolgálhatnak másoknak. De sem mi, sem önök nem
lehetnek ezzel elégedettek, baráti kapcsolatainkat tovább
kell fejlesztenünk...**
• ♦ •
Az osztrák püspökök Hruscsov elvtárs látogatása előtt
pásztorlevelet adtak ki, melyben felszólították a hívőket,
tartsák magukat távol minden üdvözlő és baráti megnyit
vánulástól, melyek o szovjet miniszterelnöknek szólnának.
A világhírű vendég udvarias fogadtatását csak a kormány
nak engedélyezte.
„Sok katolikusembertismerek,akiket Hitleruralmaalatt
börtönben, koncentrációs táborokban kínoztak, s nagyon
sok azok száma, akik meggyőződésükért életükkel fizet
tek. De a nácik, a vérérdemrendes militaristák ellen még
egy osztrák püspök sem adott ki pásztorlevelet.
Mint egyszerű osztrák nő úgy tudom, óriási mértékben
a Szovjetuniónak köszönhetjük, hogy újra szabad és füg
getlen állam lehetünk. Mindig a Szovjetunió részéről
jönnek a leszerelési és a békét védő javaslatok. S mi egy
szerű osztrákok semrhtbe se vegyük ennek az országnak
a miniszterelnökét? Miért nem követelték távolmaradá
sunkat a püspökök, ha már politikába keverednek, amikor
katonai találkozót rendeztek azok, akik a háború okozói
voltak, s dicsőítik az SS „hősöket?" Ezt valamennyien meg
értettük volna” •—- mondotta Hanna F., Stájerország-i
háziasszony, aki eljött Hruscsov elvtársat üdvözölni
Bécsbe.

A SZLOVÁK NEMZETI TANÁCS
üléstermében július 14-én ünnepélyes keretek
Antonín Novotný elvtárs, a CSKP KB első
között tartotta az újonnan megválaszott
titkára, a Csehszlovák Szocialista Köztár
saság elnöke szívélyesen köszöntötte a Szlo
Szlovák Nemzeti Tanács első alakuló ülését.
A csehszlovák állami himnusz elhangzása
vák Nemzeti Tanács képviselőit alakuló
gyűlésük alkalmából.
után az ülést Ľudovít Benada elvtárs nyitotta
meg, akinek kezébe letették az újonnan meg
Sok eredményt és sikert kívánt az elvtár
választott képviselők az alkotmányban előírt
saknak a nép javáért, szocialista országunk
fogadalmat. Majd Karol Bacilek képviselő
felvirágoztatásáért végzendő munkájukhoz.
elvtárs, a CSKP politikai irodájának tagja,
„Megvan minden feltételünk ahhoz —
az SZLKP KB első titkára, előterjesztette az
mondotta Antonín Novotný elvtárs, hogy
SZLKP KB és a Szlovák Nemzeti Front KB
• sikeresen elérhessük merész céljainkat, ame
elnökségének javaslatát a Szlovák Nemzeti
lyeket Csehszlovákia Kommunista Pártjának
Tanács elnökének, alelnökének és az elnökség
XI. kongresszusa és országos konferenciája
tagjainak a megválasztására.
tűzött ki. Most minden a további közös
A Szlovák Nemzeti Tanács elnökévé Rudolf
munkánktól függ, attól, hogyan tudjuk
Strechaj elvtársat, a CSKP KB politikai iro
kihasználni a feltételeket, hogyan tudjuk
dájának póttagját, alelnökeivé Pavol Majling,
valóra váltani határozatainkat és tervein
Vasil Bifak és Ľudovít Benada elvtársakat
ket.
választották.
Bizton hiszem, hogy e munkánk sikerrel jár
Az elnökség további tagjai: Michal Chudík,
és hogy becsülettel teljesítjük a fejlett szo
Jozef Gajdošík, Alexander Paulovič, dr. La
cialista társadalom építésének feladatait
dislav Gešo, Sámuel Takáč, Vojtech Török,
s ezzel jelentős lépést teszünk a kommuniz
Andrej Siracký akadémikus, Michal Žákovič,
musba vivő átmenethez.
Vojtech Daubner, Irena Ďurišová, Dénes
Ferenc és Daniel Futej.
Egyben engedjék meg, hogy ez alkalommal
Rudolf Strechaj elvtárs nyilatkozatában
forró elvtársi üdvözletemet küldjem hűséges
Szlovákia rohamos fejlődésével foglalkozott,
barátunknak, a testvéri szovjet népnek,
s hangsúlyozta, hogy Szlovákia dolgozó népe
a Szovjetunió Kommunista Pártjának és
mindent megtesz Szlovákia felvirágoztatá
a szovjet kormánynak, s hogy kifejezzem
sáért a Csehszlovák Szocialista Köztársa
üdvözletünket a szocialista rendszer vala
ságban.
mennyi testvéri országának és népeinek. “
A Szlovák Nemzeti Tanács alakuló ülésének elnöksége.

A Komáromi Hajógyár üzemi bizottsága szép nyaralást biztosított dolgozóinak és azok gyermekeinek. (Riport a 20. old.)
Foto: Schreiber

EMÍLIA MURIŇOVÄ, a Szlovák Nemzeti Front Központi Bizottságának vezető titkárnője:

Szocialista hazánk további
felvirágzásáért, a világbékéért
Ha az eljövendő nemzedékek hazánk törté
nelmét fogják tanulmányozni, bizonyára meg
állnak majd az 1960-as évnél, amely határ
követ jelent haladásunk útján. Az az év ez,
melyben dolgozó népünk betetőzte a szocia
lizmus építését és elindult a fejlett szocialista
társadalom építésének útján. Az az év, mely
ben hazánk a szovjet hadsereg által való fel-j
szabadításának 15. évfordulóját ünnepeltük,
a győzedelmes választások és államunk új,
területi felosztásának éve, az az év, melyben
az országos vita után hagytuk jóvá az új,
már szocialista alkotmányt, mindörökre azon
nagy idők emléke marad, melyben ma élünk,
Már hagyománnyá vált, hogyha kommu
nista pártunk államunk életének fontos prob
lémáit akarja megoldani, mindig a néphez
fordul, hogy megismertesse álláspontjával és
javaslataival, hogy kikérje tanácsát a legfon
tosabb problémák megoldásában. így volt ez
már ,,a nemzet többsége megszerzéséért“
vívott harcban 1948 dicső februárjában, így
az életszínvonal további emelésére irányuló
javaslatok jóváhagyásánál és az előkészületek '
alatt a CSKP konferenciája előtt, amely 1960.
július 5-től 7-ig megtárgyalta és elfogadta új,
szocialista alkotmányunk javaslatát s nemzet
gazdaságunk és kultúránk fejlesztése harma
dik ötéves tervének javaslatát.
Azok a nagyszerű eredmények, amelyeket
munkásosztályunk és dolgozó népünk a CSKP
vezetésével a szabad élet rövid 15 éve alatt
ért el, szilárd és megbízható alapot jelentenek
fejlett szocialista társadalmunk, a szocialista
demokrácia kiszélesítése és elmélyítése fej
lesztésének még örömtelibb időszakába való
felvonulásakor.
Novotný elvtárs az országos konferencián
elhangzott beszámolójában hangoztatta, hogy
a szocialista építésben elért eredmények szoro
san összefüggnek a CSKP tevékenységével
és vezetésével életünk minden szakaszán.
Rámutatott, hogy a CSKP nélkül nem vált
volna valóra sok győzelmünk, a párt vezető
szerepe nélkül nem tűzhetnénk ki ilyen bá
tor feladatokat a szocialista építés betető
zésénél.
Gyönyörűek életünk távlatai. A nyomort,
munkanélküliséget az egész kapitalista rend
szerrel együtt örökre eltemettük és most
szabadon építjük magunk és gyermekeink
számára az örömteli mát és a még szebb
holnapot.
Asszonyaink és anyáink értékelhetik leg
jobban pártunk és kormányunk gondoskodá
sát a család iránt. Ezernyi példa mutatja,
hogyan növekszik évről évre ez a gondosko
dás, milyen jótékonyan hat abban az irányban
is, hogy az asszonyoknak lehetővé teszi a
termelésben és a közeiéiben való részvételt.
Vegyük csak például pártunk és kormányunk
gondoskodását a gyermekekről és a fiatalság
ról, amely olyan terjedelmű, hogy minden
nap, minden órában találkozunk vele, s ame
lyet csak olyan társadalom biztosíthat, ahol
mindörökre megszűnt az embernek ember
által való kizsákmányolása, ahol a kommu
nista párt vezetésével haladó nép van ural
mon.
Még emlékezünk rá, mennyi igyekezet kel
lett hozzá, hogy meggyőzzük asszonyainkat
arról, hogy gyermekeiket a napközi otthonok
ra és óvodákra bízzák. Ekkor még sokan nem
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hitték, vagy addig nem tapasztalták, hogy
gyermekeikről, a dolgozó nő gyermekeiről
valaki becsületesen akar gondoskodni.
1948-ban egész Csehszlovákiában csupán
248 csecsemőgondozó volt, melyekben 6000
csecsemőt gondoztak. Szlovákiában számuk
elenyésző volt. Ma már több mint 1200 cse
csemőgondozónk van, melyekben 40 000 gyer
mekről gondoskodnak. Hatalmasat nőtt az
óvodák, iskolai napközi otthonok, iskolai és
üzemi pionír-üdülőtáborok, erdei iskolák szá
ma is. Nálunk minden gyermek ingyenes
egészségügyi gondozásban részesül és a gyer
mekes családok olyan családi pótlékot kapnak,
melyek lehetővé teszik a szocializmus építői
további egészséges, művelt nemzedékének
felnevelését. Munkánk eredményei szerint fo
gunk ezen az úton tovább haladni.
Büszkék lehetünk a szocialista építésünkben
elért sikereinkre. Hazánkat már nemcsak
természeti szépségek díszítik, hanem népünk
építőmunkájának grandiózus alkotásai is,
modern üzemek, duzzasztógátak, új városok
és települések, tudományos, kulturális és

Hazánk, a Csehszlovák
új címere.

Szocialista

Köztársaság

szociális berendezések, szövetkezeti földek,
melyek korunk szépségének és nagyságának,
a CSKP körültekintő vezetésének a bizonyí
tékai.
A CSKP országos konferenciája jóváhagyta
a Csehszlovákia nemzetgazdasága további
fejlesztése tervéről, az 1961 -1965-ös harmadik
ötéves tervről szóló határozatot.
Az országos konferencia határozatai arról
szólnak, hogy a harmadik ötéves terv megfelel
azoknak a céloknak, melyeket a párt XI.
kongresszusa tűzött ki, a szocialista társada
lom nemzetgazdasága fejlesztésének terve, és
teljesítésével fokozatosan alakulnak majd ki
a feltételek a kommunizmus építésére való
fokozatos átmenetre.
A harmadik ötéves terv széleskörű feladatai

az energia elsődleges forrásai jelentős növelé
sének biztosítását kívánják úgy energetikai,
mint technológiai célokra.
Különösen jelentős feladatokat tűz ki
a harmadik ötéves terv a kohászat fejlesztése
terén. A nyersvas termelése 7,7, az acélé 10,6
millió tonnára emelkedik. Ezen feladatok
teljesítésével minden kétséget kizáróan elér
jük a kohászati gyártmányok terén az első
helyek egyikét a világ iparilag legfejlettebb
államai között.
•
így foglalkozhatnánk az ipar minden ágaza- '
tával, hisz minden ágazatban a gyártási
eszközök hatalmas fejlődését, előretörésünk
gyors ütemét feltételezzük.
A CSKP országos konferenciája hangsúlyoz
ta, hogy az iparban elért minden kedvező
feltétel ellenére néhány komoly problémával
kezdjük el a harmadik ötéves tervet.
Főleg a mezőgazdasági termelés lemaradá
sát kell behozni, s így biztosítani egész nemzet
gazdaságunk egyenletes fejlődését. Ennek az
az alapfeltétele, hogy mindenekelőtt maguk
a szövetkezetesek, szocialista mezőgazdasá
gunk minden dolgozója, az asszonyok és a fia
talság is teljes mértékben használják ki a
nagyüzemi termelés szocialista alapjait, talál
ják meg a termelés növelésének további for
rásait és lehetőségeit, fejlesszék a harmadik
ötéves terv négy év alatt való teljesítésének
mozgalmát.
A határozatban továbbá arról van szó,
hogy a társadalmi munkatermelékenység
növelése és a mezőgazdasági termelés lényeges
növekedése a kulcs népünk életszínvonalának
további emelésében. Az életszínvonal nálunk
továbbra is a bérek és fizetések emelése,
a kiskereskedelmi árak csökkentése és a tár
sadalmi fogyasztás kiszélesítése útján fog
haladni. A dolgozók anyagi és kulturális élet
színvonala emelésében jelentős része lesz
a munkaidő fokozatos csökkentésének is.
Nem lehet említés nélkül hagyni, hogy
Szlovákia a harmadik ötéves terv feladatainak
teljesítése után jelentős mértékben fogja be
folyásolni egész köztársaságunk gazdasági
életét. S ha sikerül megvédeni a világbékét
— márpedig ehhez kétség sem fér —, Szlovákia
1968—69-ben országos viszonylatban a vas
32 %-át, az acél 31 %-át. az üzemanyagok 65
százalékát, a nitrogéntartalmú trágyák 46
százalékát, az elektromos energia 36 százalé
kát, a műanyagfonalak 44 százalékát és a ce
mentnek több mint 42 százalékát fogja gyár
tani.
Mai szocialista életünk, az az élet, melyet
kezünkkel és eszünkkel harcoltunk ki, az új
alkotmánynak és nemzetgazdaságunk fej
lesztése harmadik ötéves tervének elfogadásá
val Csehszlovák Szocialista Köztársaságunk
alaptörvényévé vált. Alapja lett szocialista
társadalmunk további fejlődésének, alapja a
kommunizmus távlatai építésének és fejlődésé
nek. ami a marxizmusj-leninizmus nagy esz
méinek megtestesülését jelenti.
Ezért minden polgárunk, a férfiak, asszo
nyok, munkások, parasztok, a dolgozó intelli
gencia, a kommunisták és pártonkívüliek,
a nemzeti bizottságok és társadalmi szerveze
tek funkcionáriusai, az egész Nemzeti Front
egységesen indul előre merész terveink meg
valósításáért, népünk sokoldalú kulturális fej
lődéséért, a békeharc további győzelméért.

Küzdelem
a „7 törpével“
Este tíz óra után alig látni valakit Rima
szombat főterén. Csak a városi nemzeti bizottság
épülete előtt beszélget néhány férfi. Egyikük sem
türelmetlenkedik, nyugodtan várnak feleségükre.
Sokáig várnak? Nem baj! Tudják, hogy az asszo
nyok nem töltik hoszontalanságokkal az időt.
Már többször meggyőződtek róla, hogy a nő
bizottság tagjainak rendszeres gyűlésezései lát
ható eredményekkel végződnek. Úgy hozzászoktak
már az asszonyok ségltségéhez, a város és a lakos
ság problémáinak megoldásában, mint a Rima
szombatba látogató idegenek meglepett csodálko
zásához.
— Mennyi virág! Milyen szép parkok! — hall
hatják gyakran. S ezek a csodálkozástól tágra
nyitott szempárok is az asszonyok aktivitását
dicsérik.
A férjek türelmesen várnak, beszélgetnek,
cigarettáznak. De mi történik a tanácsteremben?
Ezen a kellemes estén sok asszonyt várná otthon
a kert, vagy a munka utáni pihenés, és mégis
közel negyven asszony tanácskozik.
— Több mint 2000 órát dolgoztunk le a város
szépítést munkálatokban. De még Így is akad
tennivaló. Hogyan is lehetne megoldani?... Kér
deznek, felelnek, vitatkoznak. Az eredmény egy
újabb munkabrigád a gyerekek játszóterének
rendbehozására. Munkájuk eddigi eredménye?
Az a vándorzászló, amit a járási nőbizottságok
értékelése után kaptak a járás vezetőségétől és az
a pénzjutalom, amiből közös kirándulásra men
nek, hogy közösen élvezzék a közös munka
gyümölcsét.
Az őszi tervekről kezdenek beszélgetni, vitat
kozni. Jól akarnak dolgozni, s szeretnék, ha a
vándorzászló huzamosabb ideig otthonra találna
náluk.
A járási nemzeti bizottság döntött a ,,7törpe“Ügyben! — szólal meg örömmel a nőbizottság
városi elnöke. Nagy az öröm. Mert bizony, míg
a színpompás főtéri park árnyas fái alatt kelleme
sen tölthették el szabad idejüket a dolgozók, nyu
galmukat gyakran megzavarták olyan emberek,
okik önmaguk, családjuk és a társadalom iránti
kötelességükről megfeledkezve, a rossz hírű
„7 törpe“ vendéglőben hagyták emberségüket,
józanságukat. Megkezdődött a küzdelem. Sok
járkálásba, kérvényezésbe került, de a nőbizottság
elérte, amit akart. A rossz emlékű kocsma helyén
nemsokára váróterem lesz az autóbuszra váró
diákok számára. De az asszonyok még ezzel sem
elégedtek meg. Tűnjön el az állomás épületét
csúfító söntés is. Nincs rá szükség, hisz az állo
mással szemben kényelmes étterem várja az
átutazókat. Az állomás dolgozói megígérték,
hogy ebbe az étterembe is bevezetik a hangszórót,
hogy a csatlakozásra várakozó utasok ne késsenek
le a vonaljukról. A kétes tisztaságú söntés helyén
pedig kényelmes, csendes kultúrhelyiséget rendez
nének be. A Raj vezetősége görcsösen ragaszkodik
:i söntés jövedelméhez — a nőbizottság visszont
kitart elhatározása mellett. Hogy kié lesz a győ
zelem? Azt talán már sejteni lehet a „7 törpe“
sorsával kapcsolatos intézkedésekből.
A jól végzett munka örömével kezdenek bele
a tervezgetésbe. Itt van még a kirándulás kérdése,
fürdőhelyekre, hegyek közé szeretnének menni.
Látni, tanulni akarnak ezen az útjukon is, de
erőt és jó kedvet is szeretnének gyűjteni az őszi
munkához, amit még jobban, még szélesebb
keretek, között akarnak folytatni.
-va-
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A szárnyasok birodalmában
Olvasóink lapunk hasábjain már megis
merkedhettek azokkal a leányokkal, akik a
Bajái Állami Gazdaság tyúkbirodalmát irá
nyítják.
Bajától nem messze egy kis akácos terül
el, melynek közepén egy hatalmas kert fog
lal helyet. Itt uralkodik az a tizenhárom
leány, aki a szocialista munkabrigád büsz
ke címéért versenyez.
Minden olyan csendesnek tetszik itt, pedig
a látszat ez esetben is csal, mert ezek a fia
tal lányok gyors és kemény munkát végez
nek, hogy teljesíteni tudják kötelezettség
vállalásukat, melyben megfogadták, hogy a
csirkeelhullást 3 %-ra csökkentik és mélyalmozásos módszerrel 2500 csirkét nevelnek.
Terven felül 6800 darab tojást termelnek és
50 fajkakassal többet tenyésztenek. Ezenkí
vül vállalták, hogy a farmon 750 q komposztot állítanak elő.
Ez csak néhány száraz adat, melyek tel
jesítése 20 000 korona terven felüli jövedel
met jelent a gazdaságnak. Ez a kötelezett
ségvállalás anyagi- része. Ehhez azonban
sok erkölcsi érték is tartozik. Mint például::
Védnökséget vállaltak a kétéves mezőgaz
dasági tanonciskola felett. Szabad idejük
ben meghívják az iskola tanulóit a farmra
és megtanítják őket, hogyan kell a barom
fiakat helyesen etetni és gondozni.
A lányok az üzemi munkaiskolát is szor
galmasan látogatják és a „világ térképe fe
lett" — valamint „tanuljunk a párttól" témá
ról tartott érdekkörökben résztvesznek.
önmagukról keveset beszélnek a lányok.
A munka, tanulás és a szórakozás tölti ki
fiatal életüket.

A baromfifarm brigádvezetője Keresztes
Erzsébet. Ö a felelős a keltetőgépekért is.
Már tíz éve dolgozik ezen a helyen és mun
kája mellett becsülettel betölti a CSISZ el
nökének tisztségét is. Ezenkívül a Kerületi
Szakszervezeti Tanács választott tagja.
Lengyel Margit szerényen nevet, de lát
ni a szemén, hogy szeretne valamivel eldi
csekedni. Ugyanis tavaly jómunkája jutal
mául Magyarországra küldte nyaralni az
állami gazdaság vezetősége.
Lassan megered a lányok nyelve. Az egyik
Csehországban nyaralt, a másik egy szlová
kiai körúton vett részt. Aki volt már üdülni,
az boldogan emlékszik, aki még nem volt,
boldogan reménykedik.
Az állami gazdaság vezetősége sok min
denben kedvez ezeknek a lányoknak. Nem
régen jégszekrényt kértek a farmra. Meg
kapták. Televízort kértek. Azt is megkapták.
Nem kényeztetésképpen teljesítik kívánságu
kat, hanem azért, mert erre jó munkájukkal
rá is szolgáltak. Ez a tizenhárom lány 3500
tojótyúktól 510 000 tojást ért el. Arról, hogy
ezt hogyan érik el, mindegyik egyszerre
akart beszélni.
Szerintük a csirkéket már az első naptól
kezdve nagy figyelemmel kell gondozni,
mert mindjárt megsínylik a gyengébb takar
mányozást. Nagyon fontos, hogy a fiatal
jószág mindig friss és tiszta vizet kapjon.
Szép eredménnyel dolgoznak a lányok a
„Szélmalom" szárnyas farmon. Nem kételke
dünk abban, hogy nemsokára elnyerik a
szocialista munkabrigád büszke címet.

ZUBEROVÁ ST

A föld feljavítása humusszal
A vajnoryi EFSZ a CSKP KB levelével kapcsolatban kötelezettséget vállalt, hogy a harmadik ötéves
tervet 4 évalatt teljesítik. Ezt csak úgy érhetik el, ha szántóföldjeiket termékenyebbé teszik. Erre az ő felté
teleiknek legmegfelelőbb mód a humuszréteg gyarapítása komposzttrágyával.
A vajnoryi szövetkezet tagjai már 5000 m3 értékes komposztot készítettek, melyből 3 tűnne jut minden
hektár szántóföldre.
A CSKP országos konferenciájának tiszteletére vállalták, hogy az év végéig még 5000 köbméter kom*
poszttrágyát készítenek. Képünkön* A szövetkezet segítségére sietnek a bratislavai népművelési iskola
növendékei.

Régi és új mese
Nem tudom pontosan, hol hallottam ezt
a mesét. Lehet, hogy ősz anyókák duruzsol
ták kukoricafosztáskor. Az is lehet, hogy
Estván bácsi mesélte a fonóban.
Arról az időről szól, amikor még föld
anyánk mindenkinek és minden évben egy
forma bőséggel osztogatta gyümölcseit. De
lassan az emberek úgy elromlottak, hogy
már senkinek sem volt kedve földet művelni.
Mindenki csak annyi termést gyűjtött be,
amennyire önmagának szüksége volt s aztán
aludt nagyokat a kemencepadkán. De meg
haragudott ám földanya és elhatározta,
hogy ezután csak akkor ad termést, amikor
akar, és annyit, amennyit akar.
Azóta mindig gondban élt a parasztem
ber, örökké a szűk esztendőtől félt, mert a
föld sokszor becsapta. Mikor bő esztendőt
remélt, rossz termés volt, amikor pedig telt
kamrával várta az újat, csak úgy ömlött a
szem és még olcsóbb lett az ára.
Ekkor az emberek már megszokták a föld
szeszélyeit és alázattal kérték, hogy ha már
a régi idő nem jöhet vissza, legalább abban
egyezzenek meg, hogy kinek-kinek munkája
szerint teremjen a föld. Bele is egyezett a
földanya, de csak azzal a feltétellel, ha a
földművesek megegyeznek egymás között és
mindenki egyet akar.
Ez azonban máig sem következett be —
fejeződik be a mese —, mert a parasztem
bernek nincs közös akarata, mert míg az
egyik esőt kíván, a másik szép időért sóhaj
tozik .. .
xxx

Most jutott eszembe ez a mese, amikor
egy olyan nagy tábla búza előtt állok, mely
nek széle a kék ég végtelenjével ölelkezik.
Ez a mese nagyon régi és kihalt már a fa
lusi emberek ajkán, mert ha élne, körülbelül
a következő befejezést nyerte volna:
„A falusi emberek megértették egymást,
együtt művelték földjüket. Még abban is
megegyeztek, hogy az esőt akkor kívánták,
amikor a növényeknek szükségük volt rá, a
jó időt pedig aratáskor és szénakaszáláskor.
És a föld betartotta ígéretét s kinek-kinek
jó munkája, bölcs gondoskodása szerint fi
zetett.

Ki mint vet, úgy arat
Valóban úgy van, ahogyan vetettünk, úgy
aratunk. 20 ha búza egy darabban nem le
becsülendő dolog. Hátha még azt is hozzá
tesszük, hogy egy ha átlagos terméshozama
mind a 20 hektáron meghaladta a 40 q-t.
A Lužiankyi Egységes Földművesszövetkezet
két évvel ezelőtt azbesztcsövekkel levezette
a vizet erről a területről, és a föld olyan
buja, hogy a levágott tarlót szinte elfojtja
a lóhere, — így fizet a föld a jó munkáért.

Azonban a lužiankyaknak nemcsak a gabo
nájuk fizet búsósan, a cukorrépa is 450 q-s
hektárhozamot ígér.
A mezőn szorgalmas hangyákként dolgoz
nak az emberek. A munkát úgy megszervez
ték, mint valami hatalmas gyárban, ahol
minden alkatrésznek megvan a saját fel
adata. A betakarítás közben az állatok sem
szenvednek hiányt. Nem fojtja el a gyom
a zöldséget a kertészetben sem. A magtá
rakban már szárítják a kombájnnal aratott
gabonát. A mezőn egyetlen egy kéve sem
hever. Mindenütt olyan rend uralkodik, mint
az állammal kötött szerződésükben, mert
tudnivaló, hogy a lužiankyi EFSZ-tagok
egyetlen egy kiló hússal, egy liter tejjel, de
még egy darab tojással sincsenek hátralék
ban. Az ő aratási ünnepük valódi öröm
ünnep lesz, hiszen hektárhozamukban és
az állattenyésztési termékekben már a har
madik ötéves terv második évének indulnak
neki.

Három nagy család együtt arat
A kitűnő, jó és gyengébb, a Čenkovcei,
Rasticei és Maslovcei Egységes Földműves
szövetkezet egybetömörült. A még különkülön vetett gabonát közösen aratják. Az
eredmény: szervezett munka, szemveszteségnélküli aratás. Az egyik szövetkezetben
nagy volt a munkaegység értéke, sok volt a
tag, kevés volt a föld. A másik helyen pedig
éppen fordítva. Most kiegyenlítik egymást,
mivel a tagok szorgalma párosul a bölcs
és gyakorlott vezetéssel. Az első közös ara
tást jól megszervezték. A szövetkezet a télen
gépeket vásárolt az állami gépállomástól.
Traktorokat, arató- és cséplőgépeket. Mikor
megkezdődött az aratás, mint valami mese
beli sárkányok rontottak neki a szőke gabo
natábláknak és azóta egy napi kiesésük
sincs. A szövetkezetnek időszerűen berende
zett saját javítóműhelye van, ahol a leg
kisebb hibát is azonnal kijavítják. Száraz
időben a kombájn arat. Eső után a kévékötőgépek folytatják a munkát. Eddig még

minden tervszerűen folyik. A jövő héten
megkezdik a cséplést, mégpedig hármas
műszakban. Ezzel a gabonabetakarítás meg
szokott idejét két héttel lerövidítik.

Hazafiasságból ,
A nőbizottságok a CSKP konferenciájá
nak tiszteletére kötelezettséget vállaltak az
aratási és begyűjtési munkák meggyorsítá
sára.
A svodovi nőbizottsóg brigádmunkáva!
10 ha területről begyűjtötte a szénát, 5 ha
területről pedig betakarítja a gabonát.
A sokolcei nőbizottság vállalta, hogy a
csúcsmunkák idején 5000 brigádórát dol
goznak le a háztartásban dolgozó asszo
nyokkal közösen.
A moldovai nőbizottság tagjai 500 bri
gádóra ledolgozását vállalták a kévehordás
nál.
Ilyen és még számtalan hasonló kötele
zettségvállalást tettek asszonyaink, hogy
meggyorsítsák a begyűjtést, hogy szövetke
zeteink mielőbb kiegyenlítsék számlájukat
a dolgozó nép államával szemben. Sz. E.

Nincs me a állás. amía lábon áll a termés.

Ki idézgeti Dulles
szellemét ?
Amikor vagy nyolc hónappal ezelőtt az
ENSZ közgyűlése egyhangú határozatot fo
gadott el az általános és teljes leszerelés
kérdésében, joggal tarthattuk azt a kölcsönös
bizalom és az új helyzet megnyilvánulásának.
Bizonyára jól emlékeznek még olvasóink az
ENSZ közgyűlésének múlt'évi őszi tárgyalá
saira. Ekkor Hruscsov elvtárs személyesen
terjesztette elő a Szovjetunió teljes leszere
lésre vonatkozó javaslatait. Olyan konkrét
és reális tervet tett le a tárgyalóasztalra,
melynek megvalósítása minden időkre meg
szabadíthatta volna az emberiséget nemcsak
a háború veszélyétől, de a békeidőbeli had
seregfenntartás és fegyverkezés terhétől is.
Nem szükséges bizonyítani, hogy minden
józanul gondolkodó ember pillanatok alatt
megérti, miszerint a dolgozók munkájából
kitartott katonaság és fegyverkezés nélküli
állapot az emberi társadalmat rövid évek
alatt valóságos aranykorszakhoz vezetné.
A szovjet tervek meggyőző ésszerűsége és
vonzóereje lehetetlenné tette az imperialista
hatalmak, első sorban az Egyesült Államoknak
azok visszautasítását. Kénytelenek voltak be
leegyezni a tárgyalásokba. így került sor
a tízhatalmi bizottság létrehozására, mely
hivatva lett volna a leszerelésre vonatkozó
részletes javaslatok kidolgozására. A tíz
hatalmi bizottság nem váltotta be a hozzá
fűzött reményeket s ezért a Szovjetunió és
a szocialista országok kiváltak belőle. Egy
külföldi újságíró igen találóan jegyezte meg,
hogy a nyugati hatalmak a leszerelési tárgya
lásokat a „nemzetközi sóhivatal'* színvonalára
akarták süllyeszteni s valódi céljuk a közvéle
mény félrevezetése volt. Ilyen körülmények
közepette a szocialista országok küldöttei
lehetetlennek tartották a további tárgyaláso
kat, hisz ily módon ők is részeseivé váltak
volna a világ dolgozói félrevezetésének.
Épp a genfi tárgyalások igazolták azt
a szomorú tényt, hogy az amerikai külpoliti
kában még mindig kisért a szomorú emléke
zetű John Foster Dulles szelleme. Hisz ő,
a hidegháború egyik ősatyja csinálta mindig,
hogy felállított egy bizonyos dogmát s emögé
azután csökönyösen besáncolta magát, ahon
nan aztán egy lépést sem volt hajlandó tenni
sem jobbra, sem balra.
S ugyanígy cselekedtek most azok a „szel
lemidézők", akik az amerikai küldöttségben
Genfben helyet foglaltak. Ahelyett, hogy
a leszerelésről és annak ellenőrzéséről tár
gyaltak volna, csakis a leszerelés nélküli
„ellenőrzés", vagyis a katonai felderítés
kérdése érdekelte volna őket. Egyoldalú
előnyökhöz jutni, ez az amerikai diplomácia
egyik legáhítottabb célja. Ennek érdekében
a legreakciósabb amerikai körök semmiféle
áldozatoktól sem riadnak vissza, és erre nem
sajnálják sem a pénzt, sem az időt, sem az
energiát. E sötét amerikai körök egyik fő
képviselője John Foster Dulles „megboldogult"
külügyminiszter öccse, Alléi dulles, az ame
rikai kémszolgálat főnöke. A fiatalabb Dulles
a legutóbb azzal tüntette ki magát, hogy
a Hruscsov elvtárs ausztriai látogatását
megelőző napokban a bécsi amerikai követ
ségre értekezletet hivatott össze, ahol a kleri
kális és szélső jobboldali szervezetek kép
viselőit utasították a szovjet kormányfő láto
gatása alatti zavaróakciók megszervezésére.
Az osztrák nép azonban elég szókimondó
választ adott Hruscsov elvtárs szívélyes fo
gadtatásával s a provokátorok így tulajdon
képpen szóhoz sem jutottak.
Vajon okulnak-e Dulles rokonai és rokon
lelkű politikusai ebből a további kudarcból?
Ez kérdés, de a józan észnek egyszer mégis
csak győznie kell.
S. Gy.
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KOMARÓC — 15-év UTÁN!
A község képe azóta, amióta a dolgozók
szabadon gondolkoznak és cselekszenek, az
utóbbi 15 év alatt — azóta, amióta mind
annyian egy irányba húzzák a gyeplőt, amióta
virágzó a nagyüzemi szövetkezeti gazdálkodás
— lényegében megváltozott. Elég erre a más
fél évtizedre néhány számon át tekinteni.
Elég összehasonlítani az 1945-ös és 1960-as
évek eredményeit: akkor motorkerékpár nem
volt a községben — most 31 darab fut, nem
volt villanyvasaló sem — most minden házban
van, rádió csupán két telepes volt a községben
— most 76 boldog tulajdonos élvezi a napi
híreket, újdonságokat, zenét. Karórája csak
az uraknak volt — összesen 7 darab, most
ezen „urak" száma igen megszaporodott,
mert nem kevesebb mint 160 személy viseli
karján az órát. Vagy varrógépből csak 34
volt a községben, most már ebből is 87 darab
van. Mosógép egy sem volt — most 44 van és

ami persze szenzáció: négy szövetkezeti tagnak
saját autója van. Természetesen az új házak
hosszú soráról, új bútorról, meg ezernyi szép
ruháról nem is beszélve. A községben új utak
épültek, rendszeresen jár az autóbusz, van
villany, telefon a községben, új üzletek és
modern új kultúrház épül.
Ez manapság már természetes. Pedig, még
csak a kezdet kezdetén vagyunk.
Az új helyi nemzeti bizottság tagjai, férfiak
és asszonyok arról tárgyaltak, hogyan teremt
sék meg már ebben az évben azon feltételeket,
amelyek biztosítják a harmadik ötéves terv
feladatainak 4 év alatti teljesítését. Az
asszonyok elemében voltak, mint mindig.
Ők nem maradnak ki semmi munkából.
Mindenütt ott akarnak lenni, építői, szervezői
és megvalósítói szocialista hazánk további
fejlesztésének s később a kommunista társa
dalom kiépítésének!
Iván Sándor

A Zbroj níky-i
asszonyok

Örvendetes valóság

Érdeklődve figyelem az autóbuszban ülő utasok
beszélgetését. Különösen azok érdekelnek, akik
szintén Zbrojníky-ig váltottak jegyet. Én is oda
igyekszem, a nőbizottság hívott meg. Még soha
sem jártam ezen a vidéken. Figyelem a környéket,
s természetesen a menetrendet. Nagyobb falu
lehet, gondolom magamban, hisz két autóbusz
megállója is van.
— Ez is a mi munkánk — mondja határozattan
Rajkai elvtársnő, a falu kedvelt Etel nénije, a nő
bizottság elnöke. — Hosszú a falu és sok asszony
jár dolgozni a kertészetbe. Látta is bizonyosan az
elvtársnő — néz rám. Igen, az az ott a falu végén.
A kertészetről még az autóbuszban hallottam.
30 hektárnyi mintakertészet. Még nagyítóval sem
lehetne benne gyomot találni. A fiatal lányok és
asszonyok keze ellensége minden gaznak és
gyomnak.
— Jól érezzük magunkat itthon. Nem igyek
szünk a városba, visszatart minket a föld varázsos
ereje — mondogatták nevetve az esti bálon
a táncoló, kedélyes fiatalok.
A kultúrház szép, tágas termében bizony öröm
a szórakozás, de öröm a tanulás is. Mert a téli
hónapok hosszú délutánjait tanulással töltötték
el a zbrojníky asszonyok és lányok.
— Nem kell a mi varrótanfolyamunkról sokat
beszélni — magyaráz Etel néni kedvesen. Tessék,
itt egy mintadarab. Ezt a ruhát és a kiskabátot
is ott varrtuk — mutat a ruhájára. — De itt
a bálon is láthat az elvtársnő, amennyit csak
akar.
A téli iskola anyagát is alaposan áttanulmá-'
nyoztuk. Több mint 50 hallgató szerzett értékes
tapasztalatokat — folytatja a beszámolóját Pisky
Márta, a HNB dolgozója. Az előadásokra, tan
folyamokra, brigádmunkára nem kell toborozni
az asszonyokat. Önként jönnek minden kulturális
megmozdulásra. S ha a falu asszonyai és lányai
olyan szorgalommal és lelkesedéssel fognak dol
gozni az elkövetkező hónapokban is, mint azt eddig
is tették — különösen Tőke Csilla, Nagy Istvánné,
Bzova Margit, Árendás Béláné érdemel dicsére
tet, — akkor a zbrojníkyi nőbizottság a jól
dolgozó nőbizottságok közé kerül.
V. K.

Az ápi völgyben a tornai várrom és az ördöghid
között fekszik Áj 480 lakosú falucska. A száj
hagyományok szerint valamikor réges-régen a völ
gyet két oldalról szegélyező hegyből kiágazó magas
sziklatömbökön várat akartak építeni és felvonó
híddal összekötni a két — mintegy 30 m-re egymás
tól álló — sziklatömbóriást, de amit nappal felépí
tettek, azt éjjel az „ördög“ lerombolta, így mit
volt mit tenni, a tervezett várat mintegy 3,5 km
távolságra egy Torna melletti dombocskára építet
ték. A kőművesek kudarcos helyét pedig elnevez
ték „Ördög-hídnak“. Azóta sok víz elfolyt a falucs
kát átszelő patakon, minden gyökeresen megválto
zott, csak a festői szépségű táj őrizte meg lenyű
göző eredetiségét. Ma már az ördög rombolását
szakmai ballépésnek magyarázzák; babona —
mondogatják. Örvendetes valóság, hogy a falu
népének élete a felszabadulás óta szinte ráismerhetetlenül megváltozott. A múltban ezen hegyek
vadonábán elrejtőzött falu népének túlnyomó
része minden földi javakból kisemmizetten, a világ
tól elszigetetlen élt, csak a gürcölést, a görnyesztő
hegymászást ismerte. Ma több mint 45 új ház, (a to
vábbiakról is lekerültek a zsúp- és nádfedelek), új
utak, villany, autóbuszjárat, kultúrház, minden
családi házban rádió, vízvezeték minden grafikon
nál jobban mutatja az új élet vívmányait. Az
örömteli változást szocialista államrendszerünk
és a szövetkezeti élet tette lehetővé. 1952-ben
alakították meg a 900 hektáron (ebből 30 % szántó)
gazdálkodó szövetkezetét, s azóta főleg az állat
tenyésztési ágazatban sikeresen gazdálkodnak.

A tomotori HNB díszterme nem mindennapi
esemény színhelye volt. A szokatlan komolyság,
a meghitt ünnepi hangulat, a pírosnyakkendds
pionírok valami olyan eseményre engedtek követ
keztetni, ami még nem volt Somotoron. Először
készült névadó ünnepségre.
A hivatalos aktus után az apa, Róth János elvtárs
megható szavakban juttatta kifejezésre gyereke
nevelésével kapcsolatos szándékát: — ígérem,
fiamból társadalmunk részére olyan embert neve
lek, aki mindenhol és minden körülmények között

«

„

Kosa Mihály

megállja helyét. Igyekszem olyan szellemben ne
velni, hogy becsületességével, szorgalmával és elvhűségével kiérdemelje mindenki megbecsülését.
Az emlékezetes esemény a somotori szlovák és
magyar iskola pionírjainak műsorával folytatódott,
akik virágcsokorral és versekkel köszöntötték a kis
Róbertét.
Nehéz volna a somotori névadó ünnepség minden
mozzanatát papírra vetni. Egyet azonban meg
kell állapítani, igen ritkán láthattunk az arcokon
ennyi megelégedést.
Molnár János

HELLÄ
MELTTI,
a helsinki városi tanács
tagja és a Finn Demo
kratikus'

Nőszövetség

tiszteletbeli

hazánkban

elnöknője

körutazást

tett, s ez alkalomkor

Bratislavában a Csehszlovákiai Nők Szlovákiai
Bizottságára is ellátogatott. Élénken érdeklődött
szociális

intézményeink,

a

gyermeknevelés,

az

"fjúsági bűnözések, a nők részvétele a választási

Az „Éjszakai őrjárat** film felvétele indul.

kampányban, a női képviselők száma és még sok
más, nőket érintő kérdés felől.

A gyermek érdeklődik
Margarita Plihina a középiskola befejezése
után 1945-ben azÖssz-szövetségi Filmegyetem
Filmoperatőri Fakultásán kezdte el tanul
mányait. A vágy, hogy filmoperatőr legyen,
nem született meg be.nne azonnal. Amikor
még iskolába járt és kitüntetéssel ment át
egyik osztályból a másikba, szülei egy fény
képezőgéppel ajándékozták meg. A leány
gyorsan sajátította el a fényképészeti techni
kát. Egyes fényképeinek színvonala olyan
magas volt, hogy nehezen lehetett a fest
ményektől megkülönböztetni. Plihina annyira
megszerette a fényképezést, hogy elhatározta:
filmoperatőr lesz.
Az egyetemen Borisz Volcsek, a kiváló
szovjet filmoperatőr tanította Plihinát. Vol
csek alkotásai voltak: „Lenin 1918-ban", „Az
orosz kérdés", „Gyilkosság a Dante utcában"
és más filmek. Volcsek tanította meg Marga
rita Plihinát szeretni a természetet, az iro
dalmat, azt a művet, amely szerint készül
a film és kiismerni magát az ember lelki
világában.

Az első lépések
Margarita Plihina egyetemi diploma-mun
kája az „Egy barátság története" című film
volt. Ez a film Jan Drda csehszlovák író műve
nyomán készült. A film egy kishivatalnok csa
ládjáról szól, aki lassan bekapcsolódik a poli
tikai életbe. Már ez a film is felhívta a film
szakértők figyelmét, mert Plihinának sikerült
az alakok minden érzelmét, átélését, hibáit,
tévedéseit, bizonytalanságát és a végén
a politikai öntudat növelését „kihozni".
Diploma-munkáját kitűnően védte meg.
Az egyetem elvégzése után a „Májusi
éjszaka" és az „Új partokhoz" című filmek
felvételeinél asszisztált. Első önálló munkája
a „Szovjetek hatalmáért" c. film volt, amelyet
melegen fogadott a szovjet közönség.

A prémium
Fejlett színvonalat tanúsított Margarita
Plihina a „Ketten egy utcából" című filmben.

Ennek a filmnek forgatókönyvét Nazim Hikmet,
a híres török költő írta. A film felvételei
Bakuban, a Krímen és Moszkvában készültek.
A film megjelenése után különös elismeréssel
beszéltek arról, hogy mily helyesen érvényesül
a keleti színpompa. Ebben természetesen nagy
érdeme volt az operatőrnek is. És nem volt
véletlen, hogy éppen ezért a filmért kapta
Margarita Plihina az I. Össz-szövetségi Film
fesztivál prémiumát.

A hős lelki életének kinyilatkozása
Margarita Plihina volt az „Ember a Föld
bolygóról" c. színes szélesvásznú filmnek az
operatőrje. Ez a film Eduard Ciolkovszkij,
a nagy orosz tudós életéről és munkásságáról
szól. A film felvételei nagy nehézségek elé
állították Plihinát. Hiszen a széles vászon
nagy lehetőségeket adott a természet kifeje
zésére. De ha nagyon kihangsúlyozza a termé
szet képeit, akkor azok elnyomhatják a szí
nészek játékát. Margarita Plihina megoldotta
ezt a kérdést is és olyan kitűnő természeti
felvételeket csinált, hogy szinte szereplőknek
hatottak a filmben és mégsem takarták el az
embereket, csak elősegítették a tartalom
kibontakozását és a hősök belső világát is
tökéletesen mutatta be.
„Ebben a filmben" — mondotta Margarita
Plihina — meg akartam mutatni Eduard
Ciolkovszkijt egyrészt mint egyszerű embert,
másrészt mint olyar^ egyént, aki egy egész
évszázaddal előzte meg korát.

Egy komoly realista művész formálódása
Margarita Plihina 1958-ban ismerkedett
meg Mark Donszkoj kiváló szovjet film
rendezővel. El volt ragadtatva Margarita
Plihina munkájától s mivel a „Foma Gorgyejev" Gorkij regényének filmesítésére készült,
javasolta Plihinának, hogy ossza meg vele
a munkát.
„Egy olyan kiváló mesterrel dolgozni, mint
Mark Donszkoj — mondotta Margarita Plihi
na —, nagy megtiszteltetés részemre. Hiszen
ő tanított meg mélyen beilleszkedni az iro
dalmi művekbe és megérteni az író alkotásá
nak sajátosságait.
És valóban. A filmoperatőr Gorkij szellemé
ben vászonra hozta az alakokat, s megőrizte
a stilisztikai és esztétikai különösségeket.
Margarita Plihina azokhoz a művészekhez
tartozik, akiket bár nem látunk a film képein,
mert foglalkozásuk olyan, hogy mindig a kép
mögött vannak, de munkájuktól függ, hogy
mily mértékben emelkedik a film színvonala.
Hiszen egy rossz fénykép elronthatja a legjobb
színészi teljesítményt is.
Milyen új filmen dolgozik?
— Szeretnék — mondja Margarita Plihina
— egy olyan filmen dolgozni, amely kortársaim
ról, a kommunizmus aktív építőiről szól.
A Dolgozó Nő részére irta: Finogenov

Hellá Meltti a finn nőmozgalomról beszélt,
amely összeesik a finn munkásmozgalom
kezdetével és visszanyúlik a múlt század
közepére. A női mozgalom oka a nők harca
a szavazati jog megszerzéséért volt. A háború
előtt és alatt a baloldali nőszövetség nem
dolgozhatott szabadon. Közvetlen a háború
után alakult a Finn Demokratikus Nőszövetség
is, mely a három létező finn nőszervezet közül
a legjelentősebb. Kétségtelenül azért, mert
megtalálta az utat a munkásnőkhöz, a föld
műves- és háziasszonyokhoz és az anyákhoz.
Programja: a békeharc, a nők jogainak
megvédése, a gyermekek, az ifjúság és az
aggok helyzetével kapcsolatos kérdések,
s mindazon problémák megoldása, melyek az
egész nemzetre fontosak. A finn nők a béke
mozgalomban igen aktívak, a Békevédők Finn
Szövetségének alapító tagjai. Főleg ők végzik
a nép között a felvilágosító és a meggyőző
munkát. A városi tanácsokban, a politikai
életben tevékeny nők rendszerint tagjai a
Demokratikus Nők Szövetségének.
A jobboldali politikusok a parlamentben
már többször megpróbálták úgy magyarázni
a munkanélküliséget, hogy azt a nép bizonyos
vívmányai okozzák. A demokratikus nők
operatív beavatkozása gyakran meghiúsította
az ilyen spekulációkat és sikerült kivédeni
a jogtalan támadásodat. Erélyes és kitartó
harcuknak sok minden köszönhető.
Minden igyekezetükkel azon vannak, hogy
a másik két nőszövetséggel szorosabb összmunkálkodást teremtsenek. Ha lassan és
nehezen is megy, mégis már több közös nagy
akciót szerveztek.
A Demokratikus Nőszövetség plakátjához,
melynek jelszava: „A leszerelés a béke leg
nagyobb biztosítéka!" és az általa rendezett
nagy manifesztációhoz, melynek harcos pro
gramja: „A teljes leszerelésért és az egyenlő
munkáért egyenlő bér" volt, a másik két
nőszövetség is csatlakozott. Finnoroszágban
ez utóbbi követelés még nagyon aktuális, mert
a nő bére 30 — 35 %-kal alacsonyabb, mint
a férfié. Ezen témákra a szakszervezetek
segítségével a munkahelyeken ebédszünet
alatt vitákat szerveznek.
Minden új ismeretségnek, újabb ismeretek
nek örül az ember, tanulunk tőlük és belőlük.
A finn asszonyok, leányok épp úgy kívánják
a békét, mint mi. Közös kívánságunk valóra
váltását akarjuk kivívni, s Ljuba Zavasta
költőnő szavaival
„...Legyen béke,
hogy talpazatáról leszállhasson,

s otthona
békés műhelyébe lépve
ekét kovácsolhasson

kardjából a katona!**

búcsúztunk finn barátnőnktől, hogy ki-kí
a maga „frontján" védje a békét.
Zl.

Mark Donszkoj filmrendezővel baráti beszélgetés
közben.
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Északi és déli irányból elindult Tokió felé a japán
nép tízezer

kilométeres

békemenete. A

menet

részvevői tiltakoznaka japán-amerikai,,biztonsági
szerződés“

és

Japán

újra

felfegyverzése

ellen,

követelik az atom- és hidrogénfegyverek eltiltását.

Igen sok japán városból már áprilisban elindultak
a békeharcosok. A menetelőket útközben minden ütt
szívélyes fogadtatásban részesítik. A békeharcosok

a két főútvonalon

hidrogénfegyverek

augusztus 6-ra, az atom- és
betiltását

és

a

leszerelést

követelő hatodik világkonferencia megnyitásának

napjára érkeznek Tokióba.

Parányi ház, befödve náddal
— amit megültek már az évek....
mellette hasal púpos háttal
a verem, körül vetemények.
Alacsony ajtó, „verőcével“;
öreg ez is már, de nem fáradt:
minden reggel friss nyekergéssel
köszönti buzgón nagyanyámat.

Itt él a csendtől körülvéve:
nyáron a vén eperfa árnya,
télen a búbos melegsége
őrzi, vigyáz a nyugalmára.

Nyolc gyermekének adta életét,
míg emberré nevelte őket.
Szereti — mint a szemefényét —
unokáit, a most növőket.
— Mikor a nap kamasz fényében
a bimbók virággá pirulnak;
ül az árnyékban a kis széken,
s érzi, a napok gyorsan múlnak...

— Szellő cicáz a vén eperfa
lombján, megölel minden ágat —
S az vigaszul, fölé hajolva
elmondja: a kis unokákat
hogy etette dús gyümölcsével,
megtelt a csöpp kert kacagással.
Kezünkben egy karaj kenyérrel
birkóztunk meg minden nagy ággal

...Ha az erplék, vagy az öregség
könnyű álmot lebbent szemére:
a fa bólint s — hogy jobban essék —
lassan elhallgat zizegése.

A nagyerejű népi megmozdulásban, mely a japán
amerikai szerződés érvénytelenítéséért folyt, a nők ezrei
is részt vettek. Az Egyesült Államokat kiszolgáló Kisiterrorkormány ellen lángolt fel az egyre inkább nemzeti
akcióegységgé váló harc. A nép kimondott akarata
ellenére aláírt,,biztonsági egyezmény” Japánt kiszolgál
tatta az Egyesült Államok távol-keleti agresszív céljai
nak, katonai tervei szolgálatába állította és jogot
kovácsolt ahhoz, hogy az amerikai támaszpontokat
atomtámaszpontokká szervezze át. Felügyeleti jogot
biztosít az amerikaiknak a japán hadsereg felett és
lehetővé teszi a japán haderő felhasználását a távol
keleti népek függetlenségi harcának elfojtására. A ,,biz
tonsági szerződés” továbbá lehetővé teszi az Egyesült
Államoknak, hogy fegyveres erőit egy esetleges japán
polgárháború elfojtására is felhasználhassa.
A milliós tömegek világosan látják, hogy a Japán
nemzeti érdekeit eláruló és az amerikaikat kiszolgáló
Kisi-kormány Japánt az Egyesült Államok atomstratégiai
hálózatába akarja bekapcsolni. A ,,biztonsági szerződés”
a japán népnek teljes létbizonytalanságot teremt.
A nők — élükön Raicho Hiracsuka, Csuneko Gantie, Tano
Jodai, Jaeko Rogami, Tamaki Urnura személyiségekkel —
már a háború befejezése óta erélyesen tiltakoztak ez
ellen. 1956-ban és azóta sokszor fordultak a világ népei
hez, a nagyhatalmi kormányfőkhöz az A és H-bombák
gyártása, és a velük való kísérletezések ellen. Japánban
a női és a békemozgalom elválaszthatatlan egységet
képez.

„Függetlenséget, semleges politikát, Kínával a diplo
máciai kapcsolatok helyreállítását és a Szovjetunióval
a béke-, kereskedelmi és kulturális szerződések meg
kötését követelik a milliós tömegek. A japán nők is fele
lősséget éreznek hazájuk jövőjéért, a távol-keleti béke
megtartásáért, s ezért elszántan küzdenek, hogy veresé
get mérjenek a fenyegető háborús „erőkre”.
A munkásosztály gazdasági követelése — a megél
hetéshez szükséges létminimum biztosítása —, nagyará
nyú munkanélküliség, a hadifelszerelést gyártó üzemekbe
való nagy befektetések és az évek folyamán 9600 japán
üzem leállítása óriási politikai és gazdasági tüntéseket
váltanak ki. Az USÁ-ból behozott cikkeket kénytelen
drága pénzen átvenni és saját gyártmányú cikkeiket csak
egész csekély mértékben helyezheti el külföldi piacokon.
A japán gépipari gyártmányok 80 %-át, a szappan

70 %-át, a gyapjúszövetek 40 %-át régen Kína vette át,
ma alig 2 %-ot exportálnak oda. A háború előtt 12
millió gyapotszövő-orsó forgott, ma ezeknek csak 2/3
van üzemben. Japán az UŠÁ-tól 29 dollárért veszi ton
nánként a kokszot, Kínából 11,34 dollárért kaphatná.
Csak egy pillantást kell vetnünk a térképre és azonnal
látjuk, hogy Japán földrajzi fekvése következtében el
sősorban a Szovejtunióval, majd Kínával köthetne
előnyös gazdasági szerződéseket.
Az ez évi végtelennek tűnő, Tokió felé tartó béke
menetben nemcsak japánok, de ázsiaiak, amerikaiak,
ausztráliaiak és európaiak is részt vesznek. Az emberiség
kis keresztmetszetét képezik, akik szavukat a békéért
és a világ népei közötti barátságért emelik fel. Hirosima
már nem rom, modern várossá épük. De az atombomba
következményei még 15 év után is szenvedést, halált
hoznak. Dr. Linus Pauling, a világhírű amerikai tudós
figyelmezteti az emberiséget, hogy válaszútra jutott s ez:
vagy a civilizáció kipusztításához, vagy pedig a Föld
kincseinek az emberiség javára való kitermeléséhez
vezet. Az első az esztelen militarizmus, a másik az érte
lem útja. Aki parancsot ad arra, hogy egy nukleáris
bombát kísérletképpen felrobbantsanak, az utasítást ad
15 000 újszülött testi és lelki megkárosítására s egy
nyomorúságos életre ítéli őket... •*

De reméljük, hogy a jövő a világbékéé, s hogy nagy
planétánk kincseit az emberiség javára fordítják. Abban
a korszakban élünk, mely elválasztja a háborúkkal,
halállal és fájdalommal teli múltat a háborúmentes
jövőtől.

Ľ. Z. — Nsz

Gyermekét a

hátára

kötve kénytelen dolgozni
megfizetni az elľátást

anya, mert nem tudja
◄ az
a gyár bölcsődéjében.

Heten rázódtunk egy szekérén;
hét gonosz — mondta nagyanyám.
Jöttünk. Kint voltunk maró szélben
paszulyt karózni a tanyán.
Kemény volt a föld, ej kemény volt:
hányszor karóba harapott.
Felettünk foltos lett az égbolt,
s csak dísznek láttuk a napot.

Elfáradtunk, — ahogy a munka
fáradttá tesz, ha nap lemegy.
Jött a szekér, a szél is fújta —
s húzták a lassú tehenek.

A dűlőn a fák széltől nyögtek;
_
kevés lett minden takaró.
Megkérdezték: — no ml a könnyebb
a tanulás, vagy a karó.

Nagyot nevettem a karóra,
— sajgóit hólyagos tenyerem —
Nem tudom! — Tudtam. — Reggel óta
a különbséget keresem.
Soós Zoltán
kV

A japán demokratikus nők tiltakozó felvonulása
a ,,biztonsági szerződés“ jóváhagyása ellen.

Húszezer jennel biztosítható
A szövőnők bére 6000 jen.

a

létminimum.

Dénes György:

Érzed-e néped erejét?
Érzed-e néped erejét?

Érzed-e néped erejét?

Az éjben sötétlő föld piheg.

Mikor a hajnal szele száll,

Alszik a csönd, csöndesen alusznak

fölkel az alvó óriás,

a fáradt izmú emberek.

millió lábbal talpra áll.

A kertek barna árnyain

Morajlik tőle már a völgy

a virágok is alusznak.

zengenek tarka, vén hegyek,

Folyók hűvös hullámain

És úgy csap szét az áradat,

picike csillagok úsznak.

mint a tajtékos tengerek.

útszé/i árokparton játszadozó sókszelőcei gyerekek ügyet sem vetnek a menet
rend szerint közlekedő autóbuszra. Nem figyelnek fel a mellettük elrobogó
teherautókra sem, legfeljebb akkor néznek csak fel, ha valamilyen szép
személykocsi robog el mellettük.
— Tessék nézni, ez Fiat 600, ez meg a szövetkezet kocsija, Wartburg...
én már sok autót láttam. Most a szövetkezetben brigádozom s a keresetemből felmegyek
a nagybátyámékhoz Bratislavába. Jó lesz ott nekem! Ott vannak csak szép autók! —
mondja szinte egy szuszra a vezetőül mellém szegődött nyurga növésű, 10 év körüli
Bélus, a helyi nemzeti bizottság titkárának kisfia. Bevallja terveit is. A kilencéves iskola
elvégzése után automechanikus szeretne lenni. Most már értem, hogy miért lelkesedik
annyira a motorokért. Kedves közvetlenséggel magyaráz. De egyszerre mintha szétvágták
volna beszéde fonalát.
— Jé! Már megjöttek! Ne tessék haragudni... — hadarja futás közben.
,,Magyar Területi Színház...“ fut végig gyorsan a tekintetem a mellettem elhaladó
autóbuszra szerelt táblán.
Hát igen, ez az, ami még a jövendő terveinél is jobbon érdekelte a kis Bélát. Én is
követtem az autóbuszt. Mire a kultúrház elé érek, már csoportosan veszik körül a komá
romiakat a falu fiataljai. Az idősebbek hazafelé igyekeznek, hisz meg kell még
vacsorázni és fel is kell öltözködni.
— Mentek az előadásra? Mi már jegyeket is vettünk! — hallom a közeli artézi-kút
mellett álldogáló emberek izgalmas, várakozástól fűtött hangját.
Izgulnak, kíváncsian várnak, pedig a komáromi színészek autói minden hónapban
megállnak a falu kultúrháza előtt. A helyi színjátszók is elég gyakran lepik meg a közel
4000 lakosú községet színdarabbal vagy esztrádműsorral. A helyi Csemadok csoport
a nőbizottság tagjaival és a CSISZ-szel együttműködve előadta Jókai: Szegény gazdagok
c. három felvonásos színművét és szinte hetenként tartottak a kultúrotthonban ismeret
terjesztő előadásokat.
— A sókszelőciek el se tudják képzelni az életet színdarabok, könyvek, zene és
előadások nélkül — mondja tárgyilagosan Tomáskovics Károly elvtárs, a szövetkezet
elnöke, a Szlovák Nemzeti Tanács képviselője. A szövetkezeti tagök — öregek és fiatalok
egyaránt — szívesen elüldögélnek munka után a szövetkezet klubkelyiségében. Olvasnak,
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beszélgetnek, televíziót néznek. Körülbelül 140 televíziós antenna büszkélkedik a falu
házainak tetején s ezeknek majdnem 80 %-át szövetkezeti tagok mondhatják a maguké
nak.
A falu kulturális élete még rohamosabban fog fejlődni, ha felépül az új kultúrház.
Az alapját már elkészítették, a tégla is már ott áll a helyi nemzeti bizottság udvarán
s a nyári mezőgazdasági munkák befejezése után megkezdik a falak felhúzását. Brigád
munkával akarják felépíteni, de pénzük is van elegendő, hisz csak a múlt évi termény
beszolgáltatás túlteljesítéséért 23 000 korona jutóimat kaptak. Még az idén tető alá
kerül az épület. A megnyitó ünnepségen a szövetkezeti zenekar fogja szórakoztatni
a résztvevőket. A zenekar tagjai már szorgalmasan gyakorolnak azokon a hangszereken,
amelveket a szövetkezeti kultúralapból vásároltak nekik 7000 korona értékben. Ezzel
is biztosítani akarják a szövetkezeti tagság, különösen a fiatalok szórakozását a falu
határán belül. Kell is róluk gondoskodni, mert jól dolgoznak és sokan is vannak. 120 — 130
fiatal dolgozik állandóan a szövetkezet földjein.
Sok fiatalt láttam munka után a szövetkezeti iroda udvarán. Még munkaruhában
voltak. Ce ott láttam őket alig egy órával későbben a kultúrház nézőterén is. Csinosak,
frissek és jókedvűek voltak. Önfeledt kacagással mulattak a tréfás jeleneteken, együtt
izgultak, együtt szomorkodtak a szereplőkkel. Figyelik minden mozdulatukat, szórakoz
nak, de tanulnak is tőlük, hisz közülük kerülnek majd ki az új kultúrotthon színjátszói.
Mély csend telepedett az esti falusi utcákra. Sok helyen már pihennek,'sokan a televízió
adásait nézik, mások szakkönyveket olvasnak, vagy a színdarabot figyeli*. Ez az esti
mély csend csak a természet függönye, ami mögött pezseg a kulturális élet nemcsak
Sókszelőcén, hanem hazánk többi falujában is.
-va-

Még egyszer
a Spartakiádról
Kezeslábas és a napisajtó.
Prága a Spartakiád dicső napjaiban ragyogott a fénytől, a tiszta
ságtól és feldíszített utcáit, tereit egészségtől kicsattanó, ragyogó
szépségű arcok népesítették be. Ki merné kétségbe vonni, hogy a
legnagyobb sikert a nők, hazánk dolgozó női aratták.
Mi tűrés-tagadás, kellemes látványt nyújtottak a fő útvonalokon
tízezrével sétafíkáló lányok, asszonyok. De az örömben, legalábbis
az első napokban, akadt egy kis üröm is.
Az asszonyok és lányok közül néhányon kezeslábasban, melegí
tőben, tréningruhában járták a várost. Kényelmes, jó viselet ez a
Sportpályán, nyári vakációban a hegyek hűvösében, az otthon ma
gányában! KI hallott azonban olyat, hogy látogatóban, vendég,ségben, az ország szívében, a Vencel téren ormótlan kezeslábas
ban mutatkozzanak azok a szép, boszorkányügyességű tornásznőink,
akiket a strahovi stadionban és azon kívül százezrek bámultak meg.
No, de hót a hiba azért van, hogy kiküszöböljék, hogy az üröm
bőr százszázalékos öröm legyen, hogy a jószándékú nevelés* meg
győző érveivel felszámoljuk még a legcsekélyebb elégtelenséget is.
Másnap, ahogy megjelentek a Vencel téren az első kezeslábasba
bújt nők, megjelent az újságokban néhány soros őszinte figyelmez
tetés. Ez volt az értelme: kezeslábasban nem illik vendégségbe
menni, nem méltó ez se a vendéglátókhoz, se a gyönyörűséges ven
dégekhez.
Bizony nem illik. És mi sem bizonyítja jobban a napisajtó tekin
télyét, meggyőző szavát, érvei erősségét, minthogy a kezeslábasok
a fő útvonalokról - mintegy a karmester pálcájának intésére —
azonnal eltűntek. Bölcs cselekedet volt ez. Jobb is ez így. Otthon,
a sportpályán, a szabadság henyélő óráiban kényelmes viselet a
tréningruha. De vendégségben, a főváros utcáin, a nagy nyilvános
ság előtt mégis csak másképp mutat, másképp hat a nőkön az íz
léses könnyű nyári színes szoknya és a hozzá való egyszerű kis
blúz.
xxx

Villamoskalauz
A tizennégyes villamoson keletcsehországi tornásznők vannak
többségben. A kalauz Prága szépségéről, történelmi nevezetessé
geiről tart villám-előadást. A maniny-i első munkás-sportakiád kör
nyékén személyes élményeire tereli a szót. Hogyan, mNyen nehéz
körülmények között készült lelkes társaival 40 esztendővel ezelőtt
a forradalmi seregszemlére. — Éhesek voltunk, rendes cipőnk se volt
és a rendőrök állandóan a nyomunkban. Ahol csak lehetett, kelle
metlenkedtek. - Hirtelen kabátzsebébe nyúlt. Előkerül a megsárgult
fénykép. A villamoskocsi utasai figyelmesen nézegetik. A tornász
csoport kiszállása utón azt mondja a továbbutazó prágaiaknak:
- Szándékosan hordom most magammal ezt a régi emléket. Jó a
fiatalokat időnként emlékeztetni a nehéz múltra.
Villamoskalauz? Igen, de azon felül: jó nevelő. Új ember.
xxx
„Eszenbé“
Fiatalasszony siet a Károly-téren. A rend szolgálatában levő és
arra lépkedő éber őre hirtelen megállítja: - Nézze csak, mennyire
teletömködte a táskáját. Majd, hogy ki nem esik belőle a felülha
gyott pénztárcája. Kitűnő alkalom egy ügyes zsebtolvajnak (mert
még vannak ilyenek is). Vigyázzon jobban a pénzére... - A fiatal
asszony a meglepetéstől alig juj szóhoz. Aztán megköszöni a fi
gyelmeztetést és megy tovább útjára.
Eszenbé? Igen, de azon felül: ló barát. Új ember.
1
Szily Imre

hitte volna, hogJ|yen sokra
viszik. A közönség;50dálkozva
hallgatja az egyetleneteket
jjal
összekötő szövegé valóban
sokat nem tudnalLég
lég róluk,
róluk,
saját városuk kol0|gálta,tásafoí. Napról-napra
bővül,
Lyobboďik.
apra dovui, jLobboďik.
Néhányon még emlékeznek arf
art" hogy
hagy két
évvel ezelőtt négytagú küldöttsj utazott a
Bratislavai Közszolgáltatási űjLbe, hogy
megnézzék a sokat dicsért szervest, ötletes
új szolgáltatásokat. Hazatértük [ón kérdő
ívekkel halmoztak
halmozták el a város tóit. Arra
kértek feleletet, mennyire eléget tek az ed
digi szolgáltatásokkal, milyen j ásókat ja
vasolnának még.
Ez azonban még 1958-ban ti ént- Azóta
érvénybe lépett új alkotmánínk, mely
ben a világon egyedülállókén szerepei :
„ . . . a nők képességeinek érvé »sűlését a
társadalom életében a szolga tósok fej
lesztése biztosítja".
Természetesen a ružomberokl|vtórsak is
olvasták ezt s nem hagyták figysnen kívül.
- Tökéletesítjük, kiszélesítjük alolgáltatásokat, mind kedvezményesebbé fcszük őket
- határozták el. Egy nyáreleji Csoros est
keretében aztán nemcsak vidámfellépésekI
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1. Kéménytisztítás, javítás, kályhák javítása és tapasz*
tása is a harmincöt szolgáltatáshoz tartozik.
2. Ladislav Fadrhons, a reklámműhely vezetője éppen
a peienkaszolgálat népszerüsitését készíti elő.
3. Mosolyogni tessék! Ľudovít Pecho, a fényképészeti
műterem vezetője örül legjobban elért sikereinek.
4. Oľga Fieglerová kozmetikusnőt nemcsak Opaván,
de Ružomberokban is már nagyon megszerették.

5. A női varrószalon Lovich Klára vezetésével működik.
Már régen megnyerte vevőinek bizalmát.
6. Anna Šlachtová már az új fodrászüzletben is otthon
érzi magát.
7. Nehéz virágot választani a választottnak.

,en sokra . kel és divatbemutatóval kedveskedtek a kö
□dálkozva
zönségnek, hanem egyúttal felhívták figyel
müket a Ružomberokban jelenleg működő
•leneteket
. valóban
35 szolgáltatásra.
lég róluk,
xxx
D|gó Itató yobbodik.
Mi is bejártuk őket. A vegytisztitón és mo
sodán kívül férfiinget és fehérneműt 24 órán
hogy két
belül is tisztítanak. Aki idegenkedik a közös
utazott a
mosodától, a „nedves" mosodát veheti
be. hogy
igénybe. Meleg víz, mosógép, csavaró áll
st, ötletes
rendelkezésére. Ha valaki nem akar otthon
jn kérdő
vasalni, a tiszta ruhát rábízhatja az üzem
tóit. Arra
vasaló- és mángorló szolgálatára.
ek az edisokat jaEgy érdekes jelenségre is ráakadtunk.
A Bratislavában és Prágában oly népszerű
pelenkamosós a jó népszerűsités és arány
,nt. Azóta
lag előnyös árak mellett sem tud Ružomik, mely
berokban meghonosodni. Pedig a város aszszerepei :
szonyai elég nagyvárosiasak ahhoz, hogy
•sütését a
nem kellene idegenkedniök az ilyen elő
ások fejnyös segítségtől. Érdemes volna legyőzni a
kezdeti idegenkedést, hisz a többi szolgál
vtársak is
tatás indulása sem volt könnyű. Míg ma . . .
nen kívül,
jlgáltatáA szabóság és szobászati szolgálat alig
szük őket
győzi a munkát, a gyermekfodrószat egy
műhelye már nem elég. Most rendezik be
isoros est
•népesek
a másodikat. A szolgáltatások négy férfi- és
ig
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női fodrászatot létesítettek a városban,
de rendszeresen eljárnak a rybárpolei gyár
ba, Lúčky, Korytnica, Ľubochňa fürdőkbe és
Stará Cernovára.
— Örömmel rendeztük be modern fodrószműhelyünket az új lakónegyedben - néz
körül kissé büszkén a szép, tágas helyiség
ben Jozef Ondrejka, a szolgáltatások helyi
igazgatója. Problémánk csak az volt, kit he
lyezzünk ide vezetőnek, de szerencsére Má
ria Slachtová, aki már 16 éve dolgozik a
szakmában, önként jelentkezett az új üzlet
be, melynek még nem volt közönsége. Az
ügyes kéz híre azonban gyorsan terjed, s ma
már ismét annyi a munkája, mint régi he
lyén.

xxx
Ružomberokban kozmetika? Ki is gondolt
volna erre valamikor? Ma már nemcsak gon
dolnak erre, de rendszeres látogatói a koz
metikai rendelőknek. Munkásnők és hivatal
noknők várakoznak naponta a barátságos
csarnokban. Örára történik a megrendelé
sük, hogy ne várakozzanak feleslegesen
S hogy az opavai közszolgáltatásokkal kö
tött szövetségük valóban sokat ér, az éppen
itt, a kozmetikánál mutatkozik meg. Már
cius elejétől az opavai Oľga Fieglerovó koz
metikusnő végzi itt a munkát, mivel ružomberokl kolléganője anyaszabadságra ment.

xxx
A virágok sem maradtak ki a szolgálta
tásokból. Az üzem melegágyából kerülnek
a virágkereskedésbe. A kertészek gondos
kodnak a város virággal való díszítéséről,
parkokról, a balkonok virágairól. A most
épülő új űvegházakat - melyekben korai
zöldséget és virágokat nevelnek, — fáradt
üzemi gőzzel fűtik majd, hogy olcsóbbá és
gazdaságosabbá tegyék termelésüket.

xxx

A műsoros esten sok fiatal is volt. Külö
nösen akkor hangzott fel tapsuk, amikor egy
nagyított fényképre esett a fény. Érthető,
hisz azelőtt Martinba, Mikulásba utaztak
egy-egy jó fénykép kedvéért. Ma már a
hazai „foto"-t tartják kitűnőnek, s ezt vallják
a hrádoki, podzómoki fiatalok is, akik ugyan
csak itt csináltatják toblóképeiket.

xxx
Favágás, fűrészelés, könyvkötés, gőz- és
kádfürdő, taxi- és teherkocsiszolgálat, sze
méthordás és parkosítás, autójavító- és la
katosműhely, reklámműhely és hirdető vál
lalat - sorolhatnánk harmincötig a szolgál
tatásokat, amelyeket eddig létesítettek Ru
žomberokban. Legtöbbje kitűnően, a lakos
ság megelégedésére működik. Persze van
nak még hibáik is. A ruha például elég
gyűrötten kerül ki a tisztítóból, hisz Žilinán
tisztítják vegyileg. Nem tudják beszerezni a
parkettfényesítöket sem, hogy bevezethessék
a takarítószolgálatot.
De mindez már csak rövid idő kérdése,
hisz épül már a „Szolgáltatások háza”, s ha
jól megy a dolog - mondja reménykedve
Lovich elvtárs, a helyi gazdálkodás vezetője
- jövőre kész lesz, s problémáink nagy ré
sze megoldódik.
S akkor már valóban csak az marad hát
ra, hogy a szolgáltatások az új nemzeti bi
zottság és nőbizottság összmunkájának
eredményeképpen még jobban betöltsék hi
vatásukat, hogy joggal ismételhessék az
esztrádműsoron elhangzott mondatot: Ru
žomberok dolgozóinak, asszonyainak elége
dettsége a mi sikerünk!"
Újvári Magda
(Foto: Schreiber)

Csak a kezdet
volt nehéz
Jó két éve annak, hogy a slaneci HNB
komoly probléma előtt állt. Hogyan építsék

meg azokat a kisüzemeket, amelyek a la
kosság legszükségesebb igényeit elégítenék
ki, segítenék az asszonyokat. Nem voltak
személyek, akik vállalták volna a munkát,
nem voltak anyagi feltételek, nem voltak
helyiségek. Pedig a szolgáltatásokra szük
ség volt. Slanec 30 km-re esik Kosicétől
s így a környékbeli hat kisebb község is Slanectől várt segítséget.

Tervbevették az asztalosműhely, borbély
műhely, favágató-üzem, fűrész-, cipőjavitóüzem, férfi és női szabóság létesítését.
A nőbizottság tagjai, élükön Burik Zsu
zsanna elnöknővel, kölönösen a női szabó
ságot sürgették. Varrónő már lett volna,
Piga Ilona személyében, de nem volt helyi

ség. Ideiglenesen ezen is segítettek. Piga
Ilona lakásából kölcsönzött egy helyiséget
addig, amíg a HNB önsegélyi alapon meg
felelőt épít a kisüzemek számára.
Megindult hát a nőiszabóságban a munka.
Először csak hébe-korba vittek varratni, ru
hát javítani. Amikor aztán felkerült a cég
tábla is, a munka egyre szaporodott. Csó
válták is a fejüket azok, akik otthon, ipar

engedély nélkül varrtak, mert munkájuk egy
re kevesebb lett. A kisüzem jól és olcsóbban
dolgozott, mint ők.
Már Horváth Klára is ott dolgozik az
üzemben, hogy segítsen és maga is elsajá
títsa a női szabóság rejtelmeit s hogy a ve
vők ne várjanak sokáig a ruháikra.
A szabóüzem bevételéből vásárolt már a
HNB egy új varrógépet, szekrényt a ruhákra
és a további szükséges berendezést, tervbe
vették már a rádió vásárlását is, hadd dol
gozzanak zene mellett.
A slaneci asszonyok további kívánsága,
hogy létesüljön községükben egy cukrászda,
ahol a férfiak is elszórakozhatnának — a
kocsma helyett -, az asszonyok pedig olcsón
beszerezhetnék a jó és friss süteményt. Az
új nemzeti bizottság feladata lesz, beren

dezni és üzembehelyezni a cukrászdát.
Iván Sándor leveléből.
Piga Ilona mesternő,

Horváth Klára tanulá.

így válaszolnak olvasóink:

KINEK VAN IGAZA?
Sokat gondolkodtam ezen már magam is és nagyon
örülök, hogy alkalom adódik erről nyíltan is beszél
getni, mert manapság, amikor a technika és a tudo
mány egyre több titokról oszlatja szét a ködöt, amikor
életünket apró csavarok és fogantyúk kezelésével
egyre kényelmesebbé és tökéletesebbé tesszük, külö
nösnek vélem, hogy lélekben és gondolkodásban ott
tartsunk, ahol az emberiség sok száz évvel ezelőtt
tartott, amikor a népeket azért kellett csodákkal és
egyéb láthatatlan misztikummal vigasztalni, hogy
eltereljék figyelmüket a nélkülözésekről, amiben ré
szük volt. Kényelmes volt a jólétben dőzsölő főurak
nak, ha a nép a jó istentől kért és várt enyhülést gond
jaira, bajaira és nem tőlük, akiktől többé-kevésbé
jóléte is függött.
Azért jutott mindez eszembe, mert éppen ezen
a kérdésen borult fel a közelmúltban családom békéje.
Tanítónő vagyok, a férjem hivatalnok. Kislányunkat
édesanyám neveli. Anyám nagyon jó asszony, mindent
a kedvünkre tesz, s nem is volt köztünk nézeteltérés,
amíg kisgyermekünk a bölcsőben feküdt. De mióta
értelmes és figyel, mióta sok mindent megért és
kérdezősködik, megváltozott a helyzet. Nekem nincs
sok időm a gyerek részére, az apja is elfoglalt ember
s így a gyerek kérdezösködéseire többnyire anyámtól
kap feleletet. Anyám pedig a maga módja szerint
oldja meg a gyerek problémáit. Hogy anyám kislá
nyunk szellemi fejlődését nem vezeti helyes irányba,
azt akkor vettük észre, amikor Marikánk kívánságai
val, vágyaival nem hozzánk, szüleihez fordult, hanem
valamelyik templombéli szenthez imádkozott betel
jesülésükért.
Hetvenesztendős anyámat nem akartuk megbán
tani, az ő korában már nem változik az ember, minket
sem zavart az ő vallásossága, de hogy kislányunkat is
tévhitben nevelje fel, az — sem nekem, sem férjem
nek — nem volt kedvünkre.
A gyermek ötödik születésnapján határoztam el
magam arra, hogy véget vetek ennek a nevelési mód
szernek, amikor észrevettem, hogy Marikám levelet
diktál anyámnak szent Antal címére és alvó hajasba
bát kér tőle születésnapi ajándékul. Nem avatkoztam
bele, sőt, amikor a levéllel elkészültek, azt mondtam,
hogy másnap Marikával együtt visszük el a levelet
a templomba. Anyámnak — úgy vettem észre —
nem tetszett ez a megoldás, mert kijelentette, hogy
postaládába kell azt bedobni s ő majd meg is teszi,
közben — hogy cinkosává tegyen — reám hunyorgott.
Nem válaszoltam, de másnap mégis az én akaratom
teljesült, kislányommal együtt elvittük a levelet
a templomba és letettük a szobor talapzatára. Azután
vártuk a jelzett napot. El is érkezett, de bizony ajándék
nélkül. Marikám csalódott volt, anyám is mogorván
járt-kelt. Úgy látszott, szívesen megvette volna ő a
hajasbabát, csak hogy igaza legyen, csak hogy szentjé
vel szégyent ne valljon. Szerencsére a mi falunkban
nem árulnak olyan drága játékszert az üzletben.
A születésnapot követő reggel megfogtam kislányom
kezét és újra elvezettem őt a teplomba a szoborhoz,
s ott megkérdeztem a gyerektől, komolyan elhitte-e
azt, hogy egy kőszobor leszáll a helyéről, ahová ember
kezek helyezték és elmegy az üzletbe neki babát
vásárolni, bármilyen szép levelet kap is? Megmagya
ráztam, hogy a babákat gyárakban csinálják, üzletek
ben pénzért árusítják, a hozzávaló pénzt pedig becsü
letes munkával szerzi meg az ember. Hogyan is tudna
egy kőszobor dolgozni, mikor mozdulni sem tud.
A templomból egyenesen a vasútállomásra mentünk,
K... ba utaztunk, ahol megvettem a gyereknek a kí
vánt játékot. Kislányom — úgy látszik — megértette
a dolgot, de anyám azóta dúl-fúl. Nagyon sajnálom őt,
hiszen nem akartam elvenni a hitét, amiben felnevel
ték, amit gyerekkorában hajasbaba helyett adtak
neki szerény körülmények között élő szülei, de azt
mégsem engedhettem meg, hogy kislányom lelkét
a mai időkben, amikor már a Hold felé repülünk, ósdi
nézeteivel tévútra vezesse.
t. Gy.-né.
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Diego Rodrigúez De Silva Y Velas
quez Spanyolországban, Sevillában szü
letett 1599 nyarán. Jómódú nemesi csa
lád gyermeke, így tehetsége nem kalló
dott el; szülei taníttatták. Első mestere
a letűnt évszázadok festészetére tá
maszkodva a reneszánsz, s mindenek
előtt Rafael tiszteletére tanította. De
Velasquez már kezdettől fogva többet
akart. Nem akarta mások szemén
keresztül nézni az életet. Az igazságot
akarta megfesteni, úgy, ahogy Q maga
látta. Sok értetlenséggel, idegenkeA mester önarcképe — részlet,
o’ésse' és megnemértéssel találkozott,
de élete első nagy csatáját mégis győztesen vívta meg. A szakemberek, az 1650-ben,
a legnevesebb európai festők képei között kiállított festményét látva kénytelenek
voltok elismerni, hogy Velasquez képe nem festmény, hanem maga az igazság!
De ez a vélemény még nem jelentette az ellenség végleges visszavonulását. Kortársai,
de utódai sem értik meg és szemére vetették realizmusát s azt, hogy festészetében
teljesen háttérbe szorult a bibliai témakör. S ha akadtak is vallási tárgyú képei,
ezeken sem a vallási esemény, hanem a biblia szerint mellékesnek tartott mindennapi
élet került előtérbe- Pl. Krisztus Mária Magdolnánál c. képén a vászon legnagyobb

A FESTŐK FESTŐJE
részét a háziasszonykodó Mária Magdolna konyhaasztala, a halak, tojások, kancsók
és a többi háztartásban használatos dolgok vannak kiemelve úgy, hogy Krisztus és
a lábánál ülő asszony figurája szinte elvész a kép hátterében.
Ez is újdonság volt a korabeli és az elmúlt század festészetében. S éppen ez bántotta
a kortársakat. Nem értették meg, hogy Velasquez reálisan nézi a világot s úgy fest,
ahogy azt az életben látja.
i
Velasquez a spanyol királyi udvar festője volt. Többször is megfestette IV. Fülöp
király arcképét. Szinte a szemünk láttára lesz felnőtt férfi a fiatal gyerekemberből
s szinte filmszerűen változnak tulajdonságai is. Sokat festi a királyi család tagjait.
De portréi nem halott képek, bár modelljeit a spanyol udvar előírásai szerint mozdu
latlan helyzetben festette meg. Mégis bennük van az élet, bár kisebb mértékben,
mint azokon a képein, amelyeknek témáját a mindennapi életből merítette. Mert
Velasquez észrevette a királyi család környezetében élő embereket is. Megörökítette
a királyi csillogás és a könyörtelen udvari szokások áldozatait, az udvari bolondokat,
bohócokat és törpéket is. Ezek a képek az emberi fájdalom és az emberi méltóság
iránt tanúsított tisztelet bizonyítékai.
„Szőnyegszövés“ c. képén (kb. 1657) a dolgozó asszonyok figurái megdöbbentő
realitással örökítik meg a sötét helyiségben robotoló szövőnők fáradságos munkáját.
A festmény kisebb részét elfoglaló világos benyílóban az udvarhölgyek gyönyörködnek
a szövőnők keserves munkájának csodálatos eredményében, a kész gobelinben.
Velasquez képei megdöbbentő fizikai és lélektani pontossággal jellemzik a meg
festett embereket. Ezzel a realitásával lett Velasquez a XIX. szd. francia festészeté
nek egyik táplálója és az európai festészet egyik alappillére.
Joggal ünnepli a Világ-Béketanács ebben az évben Velasquezt, mint olyan művészt,
aki élharcos volt azoknak az értékeknek a feltárásában, amelyek előrevitték és
nemesebbé tették az emberiséget.
VK

Breda átadása.

AZ UJ SZOCIALISTA ALKOTMÁNY
ÉS A BÍRÁSKODÁS

•5

Népi demokratikus rendszerönk 1945-ben átvette a burzsoá köztársaság jogrendjét
a megszállás alatt eszközölt változások kivé
telével. A burzsoá ideológiában nevelkedett
bírák többsége nem fogta fel a bekövetke
zett változásokat és a kassai kormányprog
ram szellemét. Sőt maga az igazságügymi
nisztérium vezetése támogatta a jogszabá
lyok reakciós magyarázatát.
Az 1948. évi Győzelmes Február alapján
a május 9-i alkotmány átépítette jogrendün
ket és kimondta, hogy bírósági tanácsok hi-^
vatásos bírókból és népbírókból álljanak.
1949. február 1-én kezdték meg működésü
ket a kinevezett népbírók, mint a bírósági
tanácsok egyenjogú tagjai. A hivatásos bí
rók helyeit fokozatosan a munkásosztály és
a földművesek soraiból kikerült és a dolgo
zók jogi iskolájának végzett hallgatói fog
lalták el, akik a bíróságok káderfeljavítá
sának alapját alkotják.
Ezek a változások előfeltételei voltak a
bíróság működésének javulásához, hogy
döntéseikkel eredményesen védhessék a
munkásosztály érdekeit és határozataikkal is
hozzájáruljanak a szocializmus építéséhez.
Igazságszolgáltatásunkban további fontos
lépés volt a népbíróságok és kerületi bíró
ságok bíróinak és népbíróinak választása,
melyre először 1957-ben került sor a járási
és kerületi nemzeti bizottságok plénuma ál
tal. Ez is biztosította a szocialista demokrá
cia teljes kifejlesztését. A választott nép
bírók nemcsak élettapasztalataikat vitték be
a tárgyalótermekbe, de a polgárok között
Ä
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kifejtett nevelőténykedésükkel is igen hasz
nos munkát végeztek.
Ezt a fejlődési folyamatot az új szocialis
ta alkotmány a dolgozók erkölcsi és
politikai fejlődése következtében olyképpen
tetőzi be, hogy a népbíróság - mely a já
rási népbíróság nevét kapja — bírói és nép
bírói a járás polgárainak általános, közvet
len választójoga alapján titkos szavazással
lesznek négy évre megválasztva.
A kerületi bíróságok bícái és népbí
rói a kerületi nemzeti bizottság plénu
ma, míg a Legfelsőbb Bíróság bírói és
népbírói, akiket eddig nem választották, —
a nemzetgyűlés által választandók szintén
négy esztendőre.
Ezen népi bíráskodásunk képes feladatát
teljesíteni, mindenekelőtt megvédeni szo
cialista rendszerünket és nevelni polgárain
kat. Szocialista rendszerünk már eddig is ki
küszöbölte a gazdasági, szociális és politikai
okokat, melyek a kapitalista rendszerben a
bűnözés eredő okai. Megszüntette az em
bernek ember által való kizsákmányolását
és olyan társadalmat alkotott, melyben az
egyén érdeke egyezik az egész társadalom
érdekeivel. így szocialista társadalmunk dol
gozói maguk vigyáznak, hogy emberek, akik
ben itt-ott a kapitalista erkölcs csökevényei
megmaradtak,
bűncselekményeikkel
ne
okozhassanak kárt társadalmunknak és ne
zavarhassák szocialista együttélésünk tár
sadalmi szabályait.
Ez tette lehetővé, hogy egyes bírósági fel
adatokat, kisebb társadalmi veszélyességű
ügyeket mór eddig is a bíróságon kívül, tár
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sadalmi szervezetek, fegyelmi és egyéb bi
zottságok intézzenek el. így például a 24/57.
Zb. számú törvény értelmében az üzemekben
megalakult fenyítő bizottságok eredménye
sen harcolnak a szocialista tulajdonban le
vő vagyon fosztogatása és rongálása ellen.
Nem csekélyebb jelentőséggel működnek
a
Központi
Szakszervezeti
Tanács
164/1959 Ü. v. számú hirdetménye alapján
a döntőbírósági bizottságok a nemzeti válla
latok és alkalmazottak közötti viszonyból
eredő vitás kérdésekben, nevezetesen ká
rokért, melyeket az alkalmazottak gondat
lanságból okoznak.
Új szocialista alkotmányunk már ezen a
téren is egy lépéssel tovább megy és ki
mondja, hogy a társadalmunk rendjének
biztosítására, a szocialista együttélés sza
bályainak megtartására, valamint a szocia
lista
törvényesség
megszilárdítása
ér
dekében
a
nemzeti
bizottságok
és
szakszervezetek létesíthetnek népi (elv
társi) bíróságokat, melyeket a dolgozók vá
lasztanak meg a helységekben és üzemek
ben. Ezen népbíróságoknak hatáskörét, va
lamint szervezetét és működését külön tör
vény szabályozza. Ilyen elvtársi bíróságokat
dolgozóink már a törvényes intézkedés előtt
is létrehoztak és népbíróságaink támogatá
sával szép eredményeket értek el a dolgo
zók nevelése terén.
Új szocialista alkotmányunk tehát a bí
róságok, nemzeti bizottságok és szakszerve
zetek tevékenységével biztosítja a szocialista
törvényesség megszilárdítását is, amihez
szükséges a társadalmi szervezetekkel való
együttműködés és az, hogy ezt a dolgozók
is saját ügyükké tegyék.
Dr. R. S.
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A szovjet szputnyik — űrhajó felbocsátása óta szinte közérdekű
kérdéssé vált: milyenek az élet feltételei az űrhajóban. Ezt igyekszik
megvilágítani dr. Lukács Sándor és dr. Halmi Tibor alábbi cikkében.

megfelelően az oxigén arányát a földihez képest növelni kell. Az
oxigént előreláthatólag nem a Földön használt 150 atmoszféra túl
nyomású acélpalackokban fogják vinni, hanem folyékony oxigén
alakjában. Ennek tárolására a sokkal könnyebb kettősfalú, hőszi
getelő edényeket alkalmazzák. Foglalkoznak azzal is, hogy a kilé
legzett szénsavból az oxigént alacsonyrendű növények (algák) se
gítségével visszanyerjék.

A sugárzás elleni védekezés

A bolygóközi térben nincsenek meg az élet feltételei. Az űrhajó
kabinjában mindenekelőtt biztosítani kell az élethez szükséges lég
nyomást. Ha a légnyomás a környezethez képest nagymértékben
s gyorsan csökken, akkor a vérben és a szövetnedvekben oldott nit
rogén buborékok alakjában felszabadulhat (akár a pohárba fecs
kendezett szódavízből a szénsav). Ezek a buborékok a véráramba
jutva és tovasodródva különböző helyeken vérellátási zavarokat
okoznak. Ennek elkerülésére az űrhajó kabinjában megfelelő lég
nyomást kell biztosítani.

Az űrhajóst meg kell védeni a bolygóközi tér sugárhatásaitól.
Az ultraibolya sugárzás nem okoz nagy gondot, mert könnyen el
nyelődik a kabin falában. A kozmikus sugárzás hatásai a legveszé
lyesebbek. Az ellenük való védekezés a legkevésbé megoldott.
E hatás az egyéb, úgynevezett ionizáló sugárzósokéval (röntgen
sugarak, rádióaktiv anyagok) lényegében megegyezik. Károsodnak
a vérképzőszervek, daganatok fejlődhetnek. Az idegszövet és a
szem is érzékeny a kozmikus sugárzásra.
Az űrhajó egyenletes sebessége nem okoz megterhelést,, a gyor
sulás annál inkább. Centrifugákon tanulmányozták az űrhajó indí
tásakor és visszatérésekor várható gyorsulásokat és megállapították,
hogy megfelelő feltételek biztosításával (testhelyzet, védőruha) az
emberi szervezet képes azokat elviselni.

A vér felforrhat

Táplálkozási problémák

Célszerű volna ugyan az embernek a Földön megszokott egy at
moszféra nyomást létrehozni, ebben az esetben az űrhajó falát
nagyobb szilárdságúra kellene méretezni. Az alacsonyabb nyomás
egyéb okok miatt is előnyös. Gondolni kell az űrhajó falának sé
rülésére (meteoritok), amikor a légnyomás robbanásszerű hirtelen
séggel kiegyenlítődik a környezettel. A légnyomás hirtelen lecsökkenése a szervezetben levő gáztartalmú szerveken (tüdő, gyomorvércsatorna, orr-melléküregek, középfül) kellemetlen sérüléseket
okozhat. Ha a környezet és az űrhajó kabinja között kisebb a nyo
máskülönbség, a hatás kevésbé erőteljes.
Az életfolyamatokhoz, a szervekben lefolyó égésekhez oxigén
szükséges. A kabin „levegőjében" az alacsonyabb légnyomásnak

Talán a legérdekesebb kérdés az űrhajó mozgása folytán fellépő
súlytalanság. A „Lajka-kísérlet" bebizonyította, hogy ezt az élő
szervezet hosszú időn át különösebb zavar nélkül elviselheti. Csu
pán a gyorsulásokról a súlytalanságba való átmenet kellemetlen
egyeseknek. A súlytalan állapotban mozgászavarok és tájékozódási
zavarok jelentkezhetnek. Megnehezül a táplálkozás és az ivós.
A szilárd falatok a garatban lebeghetnek, inni csak rugalmas falú
nyomópalackból, csövön át lehet. A legtöbb élettani működés a
súlytalanság idején is zavartalan.
Természetesen mindezekre a kérdésekre biztos választ majd csak
a diadalmas útjáról hazatérő első űrhajós beszámolójából kapha
tunk.
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Maupassant írói fejlődését két szakaszba oszthatjuk. Első novelláiban
nevetségessé teszi a gyűlölt polgári korlátoltságot, amely vallási és különféle
társadalmi előítéleteivel valósággal eltorlaszolta az egészséges fejlődés
útját. Maupassant szinte ingerli a polgárságot — előtérbe helyezi asszonyaik
laza erkölcsi tulajdonságait s megfosztja vöket attól a hamis romantikától,
amivel körül övezték őket. Kinevette és megszégyenítette az önzéssel és
alakoskodással átitatott^,jó" polgári társaságot.
Az 1870-71-es porosz-francia háború után írói témaköre kibővült. A há
borús eseményekből, a normandiai vidék és a párizsi kistisztviselők életéből
kezd meríteni. A szatíra háttérbe szorul s előtérbe lép az emberi jó tulaj
donságok, az érzelmi élet, a jóság és az anyai szeretet ábrázolása. Egyre
inkább a szenvedők felé fordul, együttérez velük és sajnálja őket.
Rövid irodalmi munkásságát maga az író jellemezte a legtalálóbban. —
Mint egy üstökös, úgy repült át a francia irodalom egén. De hátrahagyott
életművét időtállová tette az író tehetsége és művészete.
VK

GUY DE MAUPASSANT
1850—1893
Hosszú írói előkészület után 1880-ban lépett a nagy közönség elé. A hábo
rúellenes ,,Gömböc" c. novellája volt Maupassant diadalmas betörése az
irodalomba. Szinte átmenet nélkül került a legnagyobb francia elbeszélők
közé. Hogy miben rejlett ez a hatalmas siker?... ,.mindent, amit az író ki
akar fejezni, nagyon sokáig kell nézni, nagy figyelemmel, hogy olyasmit
lássunk, amit még senki sem látott és nem mondott el. Mindenben van
valami felfedezetlen, csak hozzá szoktunk ahhoz, hogy szemünket ne
használjuk másképp, mint visszaemlékezéssel: mások megfigyelésére és
élményeire emlékezve" — vallja maga az Író.
A hosszú írói felkészülést rövid, alig 10 évi működés követte. De szinte
egymást követik noveliáskötetei és regényei.

MAUPASSANT:
1
Tizenöt éve nem jártam Virelogne-ban.
Most ősszel aztán ismét ott vadásztam, Serval barátomnál, aki végre felépítette kas
télyát; annak idején a poroszok rombolták
le.
Nagyon szerettem ezt a vidéket. Van a vi
lágnak néhány ilyen gyönyörűséges csücske,
amely szinte érzéki varázzsal ejt meg. Mármár testi szerelem ez! Akit vonz a föld, min
dig érez ilyen gyengéd szerelmeket: egyegy forrást, erdőket, tavakat, néhány dom
bot; valamikor sokat láttuk őket, és a bol
dogság nagy élményével jártak át. Néha az
emlékezés visszatér olyan részletekhez is egy meredek parthoz, egy erdei zughoz, egy
virágokkal bepúderezett gyümölcsöshöz —
melyeket talán csak egyetlenegyszer láttunk,
de mégis úgy élnek bennünk, mint asszo
nyok alakjai, akik tavaszi reggeleken, vilá
gos, áttetsző ruhában átsuhannak az utcán,
s lelkűnkben és húsunkban csillapíthatatlan,
felejthetetlen vágyat hagynak, a boldogság
élményét; a látomás éppen csak megérin
tett és máris továbbállt.
Virelogne-t mindenestül szerettem: tele
volt hintve kicsi erdőkkel, mindenhonnan
patakok bukkantak elő, s ezek úgy kanya
rogtak és lüktettek, mint a földbe ágyazott
erek. Rákászhattam itt, pisztrángokat és ángolnákat foghattam. Csodálatos boldogság!
Ha kedvem támadt, akár meg is fürödhettem, s a kicsi patakok mentén a magasra
nőtt fűben gyakran láttam mocsári szalon
kát.
Könnyedén lépkedtem, mint a zergék, két
kutyámra figyeltem, amint előttem szima
toltak. Serval talán száz méternyire lehe
tett tőlem, ő jobb felöl haladt — egy lucer
nást vert fel. Én megkerültem a saudres-i
erdő szélső bokrait s váratlanul egy romba
dőlt kunyhóra bukkantam.
Hirtelen eszembe jutott, hogy 1869-ben
láttam utoljára ezt a házikót, akkor tiszta
volt, szőlő futotta be, ajtaja előtt csirkék
csipogtak. Nincs szomorúbb az ilyen halott
háznál; düledező, gyászos roncsai olyanok,
mint a csontváz.
Arra is emlékszem, hogy amikor egyszer
fáradtan erre vetődtem, egy jóravaló aszszony pohár borral kínált meg . . . Serval
akkoriban elmondta a ház lakóinak törté
netét. Az apa öreg vadorzó volt, csendőrök
ölték meg. A fiút láttam is - nagyra nőtt,
nyurga suhanc, azt beszélték róla, hogy ő
is veszedelmes vadpusztító.
Ordasék, csak így emlegették őket.
Igazi nevük volt, vagy gúnynév? Ki tud
ná .. .
Odakióltottam Servalnak. Már jött is,
hosszú gólyalépéseivel.
Megkérdeztem:
— Te! Mi lett ezekkel az emberekkel?
Elmondta a történetüket.
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Amikor kitört a háború, az Ordas-fiú is
bevonult (harminchárom éves volt); anyja
egyedül maradt otthon. A falusiak nem na
gyon sajnálták az öregasszonyt, tudták,
hogy .van pénze.
Ott maradt hát egészen egyedül a magá
nyos házban, az erdő szélén, messze a fa
lutól. Különben sem félt: ugyanabból az
anyagból gyúrták, mint az embereit, kemény
öregasszony volt, magas és sovány, ritkán
nevetett, és senki sem tréfált vele soha.
A falusi asszonyok úgysem igen nevetnek.
Nevessenek a férfiak! Errefelé a nők szomo
rúak és korlátoltak, mert az életük komor és
fénytelen. A férfiakra ráragad valamelyes
hangosabb vidámság a kocsmában, de aszszonyaik komolyak maradnak, tekintetük
mindig szigorú. Arcizmaik meg sem tanulják
a nevetést.
Ordas anyó csak megszokott életét foly
tatta viskójában; nemsokára hó borította
felette a 'tetőt. Hetenként egyszer bement a
faluba, kenyérért és húsért, s máris indult
vissza. Azt beszélték, farkasok kóborolnak
az úton; puskát vett a vállára, fia rozsdás
puskáját, a fegyver agya kopott volt mór a
sok használattól. Különös látvány lehetett
a magas, öreg nő, amint kissé görnyedten,
lassú nagy léptekkel gázolt előre a hóban...
A fegyver csöve ott meredezett fekete ken
dője fölött, jó szorosan bekötötte fejét,
őszes haját nem láthatta senki.
Egy nap itt voltak a poroszok. Mindenki
nek jutott belőlük, a vagyon határozta meg:
kinek-kinek mennyi. Az öregasszonyról tud
ták, hogy jómódú, ő négyet kapott.
A négy porosz tagbaszakadt legény volt,
mind a négy világos bőrű, szőke és kéksze
mű, sok viszontagságon lóbolhattak át, még
is kövérek maradtak, jó fiúk voltak, pedig
legyőzött országban jártak. A többitől szin
te különszakadva éltek Ordas anyánál, igye
keztek figyelmesek lenni, s amennyire tud
ták, megkímélték minden fáradságtól és ki
adóstól. Reggelenként mind a négy ott to
longott a kút körül, és fehéres-rózsaszín bő
rükre, északról ide vetődött testükre a ke
mény, fagyos napokon is vadul locsolták a
vizet. Az öregasszony közben jött-ment, a
reggeli levest főzte. Bárki láthatta a négy
poroszt, amint a konyhát takarítják, felmos
sák a köves padlót, fát vágnak, krumplit

hámoznak, szennyes ruhát mosnak - rend
ben elvégzik a házimunkát, mint négy jó fiú
az anyjuk körül.
De Ordas anyó mindig csak a saját fiára
gondolt, az ő görbe orrú, nyurga, sovány
fiára, barna szemére, tömött bajuszára; ez
a bajuszka úgy ült az ajka fölött, mint egy
fekete párna. Mindennap megkédezte kato
náit :
— Nem tudjátok, merre jár a huszonhármas francia regiment? Az én fiam abban
van . . .
De azok mindegyre csak azt felelték:
- Nem tudni ... Mi semmit sem tudni . . .
Megértették szorongását és nyugtalansá
gát, nekik is volt anyjuk, jó messzire —
s ilyenkor százféleképpen kedveskedtek ne
ki. Az asszony még szerette is őket, szerette
ezt a neki jutott négy ellenséget. A szegé
nyek, akik mindig csak fizetnek, mert szegé
nyek, mert minden új teher rájuk szakad,
azok, akiket tömegesen gyilkolnak le, az
igazi ágyútöltelék, mert legtöbben vannak,
ők, mindig csak ők, akik legkegyetlenebbül
szenvednek a háború irtózatos nyomorától,
mert olyan gyengék és kiszolgáltatottak:
ezek az emberek egyáltalában nem értik a
kardcsörtető dühöt, o könnyen ingerelhető
nemzeti önhittség szempontjait, a politikai
mesterkedéseket, amik rövid fél év alatt le
terítik mind a két nemzetet, a győztest és a
legyőzöttet.
Ordas anyó poroszairól így beszéltek a
faluban:
— Ezek négyen jól megtalálták a vacku
kat!
Egy reggel aztán, amikor csak az öreg
asszony volt odahaza, már messziről látta,
hogy a síkon valaki közeledik a háza felé.
Hamarosan megismerte, a helybeli postás
volt; a leveleket vitte szét. Neki is hozott
egy összehajtogatott papírlapot. Ordas anyó
elővette tokjából szemüvegét, amelyet kü
lönben csak varráshoz használt, és olvasni
kezdett:
Ordasné asszony, jelen soraimmal
nagy szomorúságot tudatok. Vietor
fiát tegnap megölte egy ágyúgolyó,
azt mondhatnám, kettőbe szakította.
Én egészen közel voltam, mert a szá
zadban mi ketten összetartoztunk, ő
sokat beszélt nekem magáról, hogy
írjak rögtön, ha baj lesz.

Kivettem a zsebéből az órát, hogy
hazavigyem magának, ha vége lesz
a háborúnak.
Césaire Rivot,
közlegény,
23. század. 2. szakasz
A levelet három hete írták.
Nem sírt, mozdulatlan maradt. Annyira
megrendült, hogy fájdalmat sem érzett, Csak
ezt motyogta:
— Hát megölték . . .
Lassan-lassan mégis elöszivárogtak könynyei, a szíve sajogni kezdett. Kínzó, gyötrelmes gondolatai támadtak, egyik a másik
után. Hát nem ölelheti meg többé a fiát,
az ő nagy fiát, soha többé! Zsandárok öl
ték meg az apját, poroszok a fiút . . . Kettő
be szakította egy ágyúgolyó! ... És mintha
látta volna is a szörnyűséget ... A lecsukló
fejet, nyitva maradt szemét. . . vastag baju
sza csücskébe harap, mint amikor haragu
dott . . .
Mit csinálhattak a testével? Ha legalább
visszaadnák a gyerekét, mint ahogyan viszszakapta a férjét, golyóval a homlokában.
Most hangokat hallott. A poroszok jöttek
vissza a faluból. Gyorsan zsebébe dugta a
levelet; látszólag nyugodtan fogadta őket,
úgy mint máskor, arca nem árult el semmit.
Könnyeit idejében letörölte.
Azok négyen elégedetten nevetgéltek, egy
szép nyulat hoztak magukkal — biztosan
lopták. Integettek, mutogatták neki, hogy
most valami finomat fognak enni.
Ordas anyó rögtön készíteni kezdte az
ebédet, de amikor arra került sor, hogy le
ölje a nyulat, megállt. Pedig hát nem az
első lett volna ... Az egyik porosz azután
öklével jól odacsapott a nyulacska nyakára,
a kellő helyre.
Amint az állat kimúlt, az öregasszony ki
fejtette vöröslő testét bőréből; de fejebúbjától talpáig remegett, hogy látnia kellett a
vért, amelyben vájkált, a kezét elborító lan
gyos vért, amint hűlt és kocsonyásodott a
bőrén. Folyton az ő darabokra szaggatott
nagy fiát látta, véresen mint ezt a vonagló
állatot.
Végül az asztalhoz ült katonáival, de
egyetlen falatot sem tudott lenyelni. Azok
vígan befalták a nyulat, ügyet sem vetettek
rá. Ordas anyó oldalról nézte őket, szó nél
kül; közben egy tervet érlelt. Arca azonban
annyira érzéktelen maradt, hogy azok né
gyen semmit sem vehettek észre rajta.
Váratlanul megszólalt:
- Hé, a neveteket sem tudom még!...
Pedig már egy hónapja ültök itt a nyaka
mon ! . . .
Nagy nehezen megértették, hogy mit
akar, s erre megmondták a nevüket, de még
ezzel sem érte be: egy papírra felíratta ve
lük az otthoni címüket is: Nagy orrára fel
tette szemüvegét, figyelmesen nézegette az
idegen írást, összehajtogatta és azt is zse
bébe dugta, a másik papírlap mellé, mely
fia halálát hozta hírül.
Ebéd után ezt mondta a poroszoknak:
— No, most megyek és készítek nektek
valamit . . .
Szénát kezdett hordani a padlásra — ott
aludtak a poroszok. A katonák először cso
dálkoztak, majd amikor elmagyarázta, hogy
így majd nem fáznak, még segítettek is ne
ki. Egészen a ház zsúpfedeléig préselték
egymásra a szénakötegeket - furcsa, nagy
szobájuk lett: négy fala szénából, meleg és
illatos; remek éjszaka ígérkezett benne.
Vacsora közben egyikük öggodalmasan
vette észre, hogy Ordas anyó még mindig
nem eszik. Azt felelte, hogy gyomorgörcsei
vannak. Majd jó nagy tüzet gyújtott, hogy
megmelegedjék; a négy porosz meg felmá
szott - mint minden este — a padláslétrán
a szállásukra.
Amint behúzták maguk mögött a csapó
ajtót, az öregasszony rögtön elemelte a

létrát, azután zajtalanul kinyitotta az ud
varra vezető ajtót, és szalmakötegeket kez
dett behordani, jól telerakta velük a kony
hát.
Mezítláb járt a hóban, olyan csendesen,
hogy senki sem hallhatta. Időről időre meg
állt és figyelt: a négy alvó porosz harsogva,
különböző hangnemben horkolt.
Amikor úgy látta, hogy mindent jól elő
készített, hatalmas nyalábbal tűzre dobott
a szalmából, s amikor az meggyulladt, szét
szórta a konyhában. Azután kiment és várt.
A házat néhány pillanat múlva szilaj fény
töltötte meg - feílobbant az ijesztő máglya,
izzó, roppant kemencévé változtatta a
kunyhót. A szűk ablakon kiömlött a fény,
s messzire megvilágította a havat.
Hatalmas kiáltás harson a padláson,
majd üvöltözés, lárma, a rémület és halálfélelem szívszaggató hangjai. Amikor végül
a csapóajtó lezuhant a konyhába, tüzes ör
vény támadt a padláson, áttörte a zsúpte
tőt és felszökött a magasba, mint egy óriás
fáklya. Az egész viskó lángolt.
Belülről már csak a tűz pattogása hallat
szott, a falak ropogása, a lezuhanó geren
dák nagy zaja. Egyszerre beomlott a tető,
és a ház égő váza hatalmas szikra-bokré
tával fúrta ót a sötét füstfelhőt.
A tűz megvilágította a fehér tájat, s a
hómező úgy ragyogott, mint egy ezüstlap,
melyre rózsaszín fény ömlik. A távolban
megkondult egy harang.
Ordas anyó ott állt összeroppant háza
előtt, kezében puskája, a fia puskája - hát
ha az egyik porosz valamiképpen mégis
előtántorog . . .
Amikor meggyőződött róla, hogy minden
nek vége, a fegyvert a tűzbe dobta. Robba
nás hallatszott.
Emberek futottak feléje, falubeliek és po
roszok.
Úgy találták Ordas anyát, amint nyugod
tan és elégedetten ült egy fatörzsön.
Az egyik porosz tiszt - jól beszélt fran
ciául — megkérdezte:
— Hát a katonái?
Sovány karjával a kihunyó parázshalomra
mutatott és jó hangosan felelte:
- Ott bent!
Köréje tódultak. A porosz tovább faggat
ta :
- És hogyan támadt a tűz?

Ordas anyó megmondta:
— Én gyújtottam!
Először nem is hitték, azt gondolták, a
szerencsétlenség hirtelen elvette az eszét.
Amikor mór mindenki körülötte tolongott és
őt hallgatta: elmondta az egészet, elejétől
végig, a levél érkezésétől a padláson lán
goló poroszok utolsó üvöltéséig. Nem feled
kezett meg egyetlen részletről sem, mindent
elmondott, amit érzett és amit tett.
Amikor befejezte, mindkét papírlapot ki
vette a zsebéből, s hogy a tűz kialvó fényé
nél lássa, melyik az egyik és melyik a má
sik, még egyszer orrára illesztette szemüve
gét — majd felmutatta az elsőt és azt mond
ta :
- Ez itt az értesítés Victorról . . .
Amikor a másikat mutatta, a vöröslő rom
felé bökött és hozzátette:
— Ez meg az ő nevük, hogy maguk aztán
írni tudjanak az otthoniaknak . . .
És nyugodtan átadta a porosz tisztnek,
aki a vállát fogta. Ordas anyó folytatta:
— Írják csak meg, hogyan történt! És
mondják el a családjuknak, hogy én csinál
tam, én, Victoire Simon, az Ordas! Ne fe
lejtsék el!
Német vezényszavak pattogtak. Az öreg
asszonyt megragadták, oda dobták viskójá
nak áttüzesedett falai elé. Vele szemben —
talán húsz méternyire — gyorsan felsorako
zott tizenkét porosz. Ordas anyó meg sem
moccant. Tudta, mi következik. Nyugodtan
várt.
Újabb vezényszó harsant, rögtön utána
elnyújtott dörrenés. Az egyik golyó megkés
ve csattant, jóval a többi után. Az öregaszszony nem vágódott el. Csak összeomlott,
mintha lekaszálták volna.
A porosz tiszt hozzólépett. A sortűz majd
nem kettévágta; görcsbe rándult jobbja a
bevérzett levelet szorongatta.
Serval barátom még hozzátette:
- A poroszok azután bosszúból lerom
bolták a legközelebbi kastélyt. S ez a leg
közelebbi . . . éppen az enyém volt.
Én meg a négy bennégett, szeretett fiú
anyjára gondoltam, és annak a másik anyá
nak kegyetlen hősiességére, akit itt a fal
mellett agyonlőttek.
Lehajoltam egy kavicsért; még kormos
volt a fűztől.
<1884)
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szép
t esetAut Ás
Sárikám, csalódott vagy és úgy érzed, a
legnagyobb sérelem ért. Az utolsó percig
abban bíztál, hogy sikerül meglágyítani fér
jed szívét és ismét a tengernél töltitek a
nyarat. Amikor láttad, mennyire hajthatatlen ebben a kérdésben, látszólag egyetértet
téi tervével, de közben megpróbáltál min
dent, hogy nyélbeüsd a bulgáriai utazást.
Még az utazási irodába is elmentél, nincs-e
szabad helyük, hogy gyorsan jelentkezzetek.
— Minek a sok szép ruhám, a szilonjaim,
ha a hegyekbe megyünk? — keseregsz, —
Meg aztán mit szólnak a szomszédok, Tóth
llusék, hogy „csak" turistaútra megyünk?
Látod, Sárikám, itt a hiba. „Mit szólnak
majd Tóthék!" Hát annyira számít az ő és
a szomszédok véleménye? Megéri ez neked,
hogy tavasz óta nincs békesség nálatok,
hogy a vacsorához csaknem naponta feltá
lalod a nyaralás kérdését js?
Megérteném
tenger
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utáni vágyadat, ha nem
lettél volna tavaly Bul
gáriában, azelőtt a ro
mán tengerparton. Fia
tal, jól kereső házasok
vagytok, megengedheti
tek magatoknak a szép
és költségesebb nyara
lást is. De nem látod,
hogy Péter mennyire vá
gyódik ' a
turisztika
után? Esküvőtök előtt a
turistaházak
rendsze
res látogatói közé tar
tozott, s emlékezz csak
vissza, milyen szép utatok volt négy évvel ezelőtt a Tátrában. Hogy éppen azért nem
akarsz a hegyek közé menni, mert már isme
red őket? Ugyanúgy ismered mór a bolgár
tengerpartot is, de ettől eltekintve, férjed
most a cseh hegyvidéket akarja veled be
járni, megmutatni hazánk egy másik részé
nek természeti szépségeit. Meg vagyok győ
ződve, hogy nagyon jól érzed majd magad
a sok vidám, fiatal ember között, s estén
ként még csinos ruháidat is kihasználhatod.
Nem is beszélve arról, hogy ha lebarnultan,
vidáman hazatérsz majd az üdülésről, itthon
is lesz még alkalmad viselni őket. S meglá
tod, milyen elragadtatással beszélsz majd
hazánk gyönyörű tájairól, a szabadság szép
napjairól.
Hozd hát gyorsan a hátizsákot és neki a
csomagolásnak.
Kellemes, vidám szabadságot kíván:

Az ember a mozgásában él és mozgásával hat
embertársaira. Jaj annak a szép nőrtek, akinek
lomposak, csámpásak a mozdulatai. A torna,
a sport, a pihenés mind azt szolgálja, hogy
izmainkat, ízületeinket könnyedén, biztosan és
tudatosan tudjuk használni.
A testtartás rendkívül vonzó, de szerfelett
visszataszító is lehet. Minden helyzetben ügyel
nünk kell rá, társaságban, munka közben éppúgy,
mint ha egyedül vagyunk, de különösen, ha
„otthon" vagyunk. Ne becsüljük le családunkat.
A férj is megkívánhatja ugyanazt az esztétikai
élvezetet, mint q vőlegény vagy az udvarló.
A szép tartás gyakorlására először feszítsük
meg a felső testet, majd, mint minden feszítés
után, engedjük el. Álljunk meg úgy a tükör előtt,
hogy a jobb lábunk a bal elé kerüljön, kissé kifelé
fordított lábfejjel. Húzzuk be a fenekünket és
ugyanakkor emeljük a felsőtestet egyenesre,
vízszintestre tartott vállakkal. A nyak és a fej
a test tengelyében, kissé hátrahúzva, előreszege
zett tekintettel kifeszül. Ez a feszített testtartás.
Tulajdonképpen a görög szobrok „istennői"
tartását igyekszünk ezzel utánozni. A feszítés
után lazítsuk el testünket, de tükör előtt ellenőriz
zük, hogy a lazítás ne görnyedést jelentsen,
hanem kecses, laza mozgást, amivel átmegyünk
újból feszes tartásba, de úgy, hogy a bal lábfej
van elől. Ha megtanultuk és minden nehézség
nélkül elérjük ezt az „istennői“ tartást, amelynek
legfontosabb jellegzetessége a behúzott fenék és
a kiegyenesített keresztcsont, akkor mások előtt
is laza, kecses tartást vehetünk fel. Általában
csak arra ügyeljünk, hogy hátunk be ne görbüljön
és két vállunk ne lógjon előre. A fejtartásunk ne
legyen merev. Igaz, hogy nem szabad beszélgetés
közben a szőnyeg mintáit nézni a földön, de ne
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- Mi van veled Pista, hogy így elmaradsz
a sorból? .. .

ÉJSZAKAI

FÜRDŐ

- Elemér, ki akarok jönni, álljon a Hold
elél...
is nézzünk mereven a beszélgető partnerünkre,
mert az bizony néhány perc múlva úgy fogja
érezni magát, mint egy nyulacska a kígyó delejes
tekintete előtt.
A tartáshoz hozzátartozik a nyugodt, vidám
arckifejezés is. Természetesen ez se legyen me
rev, mint a fényképész előtt az arcra ráfagyott
mosoly. A tartáshoz hozzátartozik a maga
tartás is, tehát a mozgás, az öltözködés, a visel
kedés, az ízlés, a kikészítés stb.

együtt beküldeni a lapnak az illető helyre érkezésétől számított
10 napon belül. Minden öt hibátlan megfejtésért könyvjutalmat
küldünk.

VÍZSZINTES:

1. Az atommag mesterséges felbontása útján keletkezik.
A Szovjetunió, a szocialista tábor élén, békés célokra használja
fel. 12. Művészegyüttes. 13. Oregon állam eleje! 14.
Elnyújtott ló! 15. Népies női név. 17. Sisak, németül.
18. Indonéziai sziget, Malukohoz tartozik. 20. Koreai
férfinév. 21. Szibériai folyam. 23. A Duna jobboldali
mellékfolyója. 25. A pincébe! 26. Régi spanyol ezüstpénz.
27. Orosz férfinév. 28. Sah végei. 29. Pusztítás. 32. Kettős
betű. 33. Vissza: zamat. 34. Ismert magyar vezetéknév.
Asztalos Vencel. 36. Névelővel: erődítmény. 38. Dél
amerikai tea. 40. Sűrítő-készülék.
FÜGGŐLEGES:

1. Időszak, melynek küszöbén vagyunk. 2. Fecseg, szlová
kul. 3. Terhel, latinul. 4. 1100 római számmal. 5. Bosszús
felkiáltás(a közepén egy római százas). 6. N. S.7. Évezred.
8. Az orvos írja (rövidítve). 9. A cseh misztikus hagyo
mányok szerint: varázslattal életrekeltett agyagalak
(többször is meg volt filmesítve). 10. ,,T” betű nélkül:
európai hegyi lakó. 11. Az atomenergián alapuló nagy
hatóerejű támadó eszköz. 16. Rugalmas golyókkal játszott
játék. (Névelővel.) 17. Itt robbant fel 1945. aug. 6-án
a világon az első atombomba. 19. 49 római számmal. 20.
Keszthely eleje! 22. Hivatalos irat katonakötelese
személyek számára. 24. A Szovjetunió köztársasága.
25. A zenében: kapcsolt, kötött átmenet egyik hang
jegyről a másikra. 30. Azonos betűk. 31. Álmos Antal.
37. „Pánt”, de csak a közepén. 39. A. T.
»
B. P
Beküldendők a vízszintes 1, 29. és a függőleges 1, 11, 17.
számú sorok. A megfejtéseket kérjük a rejtvényszelvénnyel
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KAPÄS-BRIGÄD

Múlt számunk keresztrejtvényének helyes megfejtése:
Vízszintes 19. Líra. 36. Augustus. Függőleges: 9. Horatius.
25. Anubus.
Könyvjutalmat nyertek :
Pataki Józsefné, Samorín, Kovács ilona, Strekov,
Bányász Istvánné, Lisnice, Grosch Istvánná, Mužla,
Kiss Magda, Zémná, Smojda Józsefné, Túrna n/B.
Ginelli Nándorné, Košice.

Tízezret embertömeg hullámzik még mindig
a prágai Julius Fűlik Park bejáratánál, hogy
megtekintse a „Csehszlovákia 1960“ kiállí

tást. A látogatók számával — amely már
a második millió körül jár — növekszik az

•WB' í:-

emlékkönyvbe vetett sorok száma is, amelyek
mind a kiállítás nagyszerűségét, rendezését

dicsérik. Mindnyájan felfigyelnek egy jelen
ségre, értékelik: a kiállítás azt a Csehszlová

kiát mutatja, amilyen a valóságban.
A látogatók között alig akad egynéhány,
aki kihagyná a kiállítás divatbemutatóját,

amely szinte egész nap ismétlődik. Modell
jeivel, színösszeállításával az ízlés magas

iskoláját nyújtja közönségének. S ugyan kj

hinn é, hogy a modelleket bemutató manöke
nek munkájuk közben napi 10 km-t tesznek

meg a forgó porondon, tánclépésben és
mosolyogva.
Bemutatott modelljeik közül egynéhányat

közlünk olvasóinknak.

(K. M.)
Foto: Tóth A.

jälSr.

A szeleburdi
pille
Egyszer régen a piszok megunta a magá
nyos életet és elhatározta, hogy megházaso
dik. Hanem bizony mindenhol kikosarazták,
kinevették, — senki sem akart a felesége
lenni. Végül aztán ráakadt a lustaságra. No,
nagyon megtetszettek egymásnak és hama
rosan megtartották a lakodalmat. Éltek, él
degéltek boldogan, egészen addig, amig a
lustaság nagynénje, az unalom hozzájuk
nem költözött. Hanem akkor a piszok elkez
dett unatkozni és egy napon így szólt a fe
leségéhez :
— Gyere velem, szépséges lustaságom,
menjünk, hódítsuk meg a világot!
A lustaság eleinte húzódzkodott, hanem
mikor a piszok megígérte, hogy útközben
a hátára veszi s úgy viszi, - hát végül is
beleegyezett.
Már éppen indulóban voltak, mikor beko
pogtatott hozzájuk a légy.
— Hadd menjek veletek én is — kérte —,
meglátjátok, sok hasznomat veszitek az
úton.
— Jól van hát, légy koma, menjünk együtt
- bólintott a piszok és másnap kora reggel
elindultak.
Mentek, mendegéltek, amíg egy városhoz
nem értek.
— Nekem szárnyam van, először én me
gyek be körülnézni — ajánlotta a légy.
De bizony, alig hogy bement, már jött is
vissza. Olyan búsan lógatta a fejét, hogy
még ránézni is csupa szomorúság volt. Csak
hosszabb idő múlva szólalt meg csöndesen:
— Kikergettek az emberek , . .
— Egyet se búsulj, légy koma - vigasz
talta a piszok - legközelebb majd én me
gyek előre. Másnap egy faluhoz értek. A pi
szok nem sokat tétovázott, csak ment egye
nesen, s meg sem állt a legtakarosabb
házig. Oda aztán bátran benyitott. Hanem,
még be sem lépett az ajtón, amikor a nya
kába zúdítottak egy rocska meleg vizet. Hej,
szaladt ám kifelé a piszok! De még így is

alig-alig tudott megmenekülni, mert az em
berek a nyomába szegődtek, és seprővel,
lapáttal, vödör vízzel kergették, csépelték,
sikálták, ahol csak érték. Alig-alig tudott
visszaérni oda, ahol a lustaság meg a légy
várakoztak rá. Aztán sietve tovább mentek,
mert a környékét sem akarták látni ennek a
falunak!
A lustaságot a hátukra vették, hogy gyor
sabban futhassanak. Hálás is volt érte, s a
legközelebbi város kapujában már ő mond
ta :
— Ide hadd menjek én először, majd üze
nek, hogy ti mikor jöhettek.
A piszok büszkén nézett utána:
— Az én szépséges lustaságomnak bizony
nem tudnak ellenállni az emberek!
így is történt. A lustaságot szívesen fogad
ták mindjárt az első házban, és akárhol ko
pogtatott, nem kergették tovább.
A piszok meg a légy pedig leültek az or
szágút szélén és ott vártak; üzen-e értük a
lustaság ?
No, nem kellett sokáig várniok! Szellő há
tán hamarosan megérkezett a por és már
messziről kiáltotta:
— Menjetek csak! A lustaság vár benne
teket!
A piszok azon nyomban besietett a vá
rosba, de a légy óvatosabb volt: Csak ak
kor ment utánuk, amikor látta, hogy a lus
taság, meg a férje jól letelepedtek.
Egy ideig még ott maradtak, de aztán
tovább indultak, mert hiszen még otthon azt
határozták el, hogy a világot akarják meg
hódítani. Azt azonban jól megtanulták,
hogy a piszok meg a légy csak akkor me
hetnek be valahová, ha a lustaság már he
lyet csinált nekik.
Sok, sok idő telt el azóta. De akármilyen
régen esett is ez a történet, a lustaság, a
piszok meg a légy még most is együtt járják
a világot. . .
SZEKERES ILONA

Sok éve már, reges régen
lepkék laknak egy kis réten,
hímporos a kis ruhájuk,
mézharmat a vacsorájuk,
ágyacskájuk pipacs kelyhe,
dunnájuk a pitypang pelyhe.
Egyik pille tarka-barka
aranyos a háta-farka.
Szeleburdibb mint a többi:
édesanyja óvja föddi:
Óvatos légy kicsi lányom,
gyémántbimbóm, szivárványom.
Ám a pille egyre táncot,
jókedvében úgy viháncol.
Labdája a zsálya magja,
dalol néki patak habja.
Csigahéjban búiócskázik,
szúnyogokkal fogót játszik.
Egyszer reggel felhők járnak,
felhőrajból vihar támad,
búvik madár, pille, méhe
a szél elől rejtekébe,
csak a pajkos tarka lepke
játszik egvre fenn lebegve.
Patak felett illeg éppen
s kérdezi őt: Kérlek szépen,
pataktükröm, mondd meg nékem,
ki a legszebb itt a réten?
Ámde ekkor villám lobban,
villám lába felhőn dobban,
megered a futó zápor,
ömlik a víz fűről, fáról.
Megdagad a patak árja,
megázik a pille szárnya.
Nincsen rajta hímpor. Tarka,
nem aranyos már a farka.
Menekülne, messzi szállna,
kiságyáig meg sem állna,
de a szárnya el nem bírja,
jaj, de nagy a pille kínja.
Megbúvik egy bokor alatt
s mikor a szél messze szalad,
szárnyacskáját szárogatja,
napsugárba mártogatja.
Hazamenne, elrepülne,
bokor alatt dehogy ülne,
emelné a csapzott szárnyat,
mindhiába — holtrafárad.
Sírdogál a patakparton
s ráborul a nyári alkony.
Ezalatt a hímes réten
pillemama jajveszékel:
Egész nap csak várom, várom,
mégsem jő a pillelányom!
Indul erre bátyja, nénje
Lepkeország ifja, vénje.
Megkeresik, megtalálják,
szegény pillét megsajnálják,
hazaviszik, megetetik,
mézharmattal kenegetlk.
Vigasztalva két kis méhe
nótácskát dong a fülébe.
Ágya mellett tücskök állnak,
hegedülnek, muzsikálnak,
és a szárnyát szegett pille
bújik az ágy melegébe.
Szeleburdi, kicsi lepke —
azóta sincs vidám kedve.
Székecskéje kökény bokra,
onnan néz a csillagokra.
Nem hallgatott anyukára —
betegsége lett az ára.
Fel sem állhat, nem is ülhet —
jövő nyárig nem repülhet!
RÉNYI MAGDA
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JO ÖTLET!

Ma már minden háziasszony tudja, hogy
o C vitaminnal való ellátás mennyire fontos
egészségügyi kérdés.
A savanyúságok eltevéséről szeretnék né
hány szót szólni. A savanyított zöldségfélé
ket az teszi különösen értékessé, hogy - he
lyes feldolgozás mellett C vitamin tartalmu
kat csaknem teljesen megőrzik. Savanyúsá
gokkal tehát aránylag sokkal nagyobb
mennyiségű vitamint tudunk téli fogyasztás
ra biztosítani, mint a befőttekkel. A gyü
mölcs, illetve zöldségfélék C vitamin tartal
ma a következő — (10 dkg):

Älma
Körte, szilva
Cseresznye, meggy
Málna, ribizli, egres
Fekete ribizli
Csipkebogyó
Vöröshagyma
Uborka
Retek
Káposzta
Vöröskáposzta
Zöldpaprika
Paradicsompaprika

4— 8 mg
6— 10 mg
10- 12 mg
35— 45 mg
100-110 mg
200—400 mg
10— 15 mg
15— 18 mg
20- 23 mg
30— 35 mg
80— 85 mg
90—100 mg
150—200 mg

Ha a gyümölcsöt és a zöldséget savanyí
tással konzerváljuk, vitamintartalmuk csak
nem teljesen megmarad, míg a befőtteknél
a veszteség 50—80 % is lehet.
Tegyünk el elegendő zöldséget télire, mert
egy felnőtt ember átlagos napi C vitamin
szükséglete 50—70 mg.
Az eltevésnél ügyeljünk arra, hogy frissen
szedett gyümölcsöt konzerváljunk.

Akár magunk készítjük, akár vásároljuk a
savanyúságokat, tudnunk kell, hogy eltevésük kétféle képpen történik. Vagy a min
denütt jelenlevő tejsav-baktériumokra bíz
zuk, hogy elszaporodjanak és elegendő
mennyiségű tejsav termeléssel megakadá
lyozzák a többi baktérium elszaporodását,
vagy pedig ecetsav hozzáadásával pusztít
juk el a romlást előidéző baktériumokat.
A tejsav erjesztésnél (például a káposz
ta savanyításnál) azért nincs szükség ste
rilizálásra, mert a kitermelt tejsavbaktériumok a hozzáadagolt sóval együtt elpusztít
ják a többi baktériumot.
Aki a káposzta szokásos 4-6 hetes érle
lési idejét gyorsítani akarja, adjon az elő
készített nyersanyaghoz 1—2 % tiszta tejsa
vat vagy borkősavat és — az edény tartal
mát ledöngölve — állítsa napra. Így az erje
dés olyan gyors ütemben folyik, hogy a ká
poszta két-három napon belül élvezhető.
Ha ecetben tesszük el a zöldséget, szük
séges a sterilizálás (dunsztolás is), mert az
ecet egymagában nem tudja meggátolni a
romlást. Ezért ésszerűen végezzük a sterilizá
lást, hogy ne csökkenjen az eltett zöldség
és gyümölcs vitamintartalma. Azért • nem
szabad sokáig forrni hagyni a vizet, mert
a gyümölcsrostok megpuhulnak és csökken
a C vitamin tartalom. Egy- és kétliteres be
főtteket 20—25 percig, az ötlitereseket pe
dig 30 percig melegítjük 82—85 C fokon. Ez
után mór nem kell párnák közé rakni, ha
nem fokozatosan minél gyorsabban lehűte
ni. így a savanyúság és a gyümölcs nem vá
lik főtt ízűvé és a vitamintartalma is meg
marad.

Leheletszerűen finom anyagok ezek. Sokáig szeretnénk örülni
a szép, drága anyagnak, ezért óvatosan kell kezelnünk. Már a var
rásnál is vigyázni kell: a különben kifogástalan tű is elszakíthatja
az anyag szálait és hullámos lesz a varrás. A legfinomabb tüt kell
használnunk, vigyázva, hogy hegye még teljesen ép legyen.A fonál
egyébként szokásos kifeszítése ehhez a varráshoz túl szoros. A varrás
végét különösen jól meg kell erősíteni.
Hogyan mossuk?
Gondosan. 5—6 darabhoz vegyünk egy fél doboz „Szilona"-mosóport. Szórjuk porcelán vagy rozsdamentes fém mosdótálbo, öntsük
le két liter meleg vízzel. Keverjük habosra és öntsük kétfelé. Az
egyik felébe tegyük bele egyenként a mosnivalót és nyomkodjuk
néhány percig. — Dörzsölni nem szabad! Ezután könnyedén kinyom
kodjuk belőle a vizet — harisnyát még moshatunk ebben a vízben
de semmi esetre se csavarjuk.
A víz másik részében még egyszer átmossuk, majd langyos vízben
alaposon kiöblítjük, közben többször cseréljük a vizet. Ezután tiszta
ruhával letakart ruhaakasztón szárítjuk.
Nylont, szilont napon, kályha mellett nem szabad szárítani. Amikor
megszáradt, óvatosan leszedjük a ruhaakasztóról és összehajtogatva
el is tehetjük. Ha a holmi hibás, mindig mosás előtt javítsuk ki.
L. A

HOGYAN KEZELJÜNK NYLON, SZILON DOLGOKAT?

Ha gyermekekkel megyünk kirándúlni, gyakran előfordul, hogy a kicsi
elfárad. Vigyünk magunkkal egy 2 m
hosszú, erős redőnypántot, melynek
két végét összevarrtuk. Állítsuk a
gyermeket egy fatönkre vagy kőre,
helyezzük a hátára és ülepére a pántot
és a két oldalt képződő hurkon keresz
tül vegyük hátunkra mint egy hátizsá-

új Receptek
Káposztaszelet: Egy kilós káposztafejhez
két dl tejet, négy dkg darát, egy tojást ve
szünk. A meggyalult káposztát kevés zsíron
megforgatjuk, lefedve pároljuk, míg meg
puhul. Ráöntjük a tejet és mikor forrni kezd,
folytonos keverés közben apránként hozzá
adjuk a darát is. Hat-nyolc percig főzzük,
míg egészen sűrű lesz. Ekkor keverjük hozzá
a tojást is. Sóval, borssal ízesítjük. A kész
masszából formált szeleteket forró zsírban
kisütjük. Tálaláskor tejföllel locsoljuk.
Szepesi tök: Füstölt szalonnát apró koc
kákra vágunk és kissé átsütjük. Hozzáadjuk
a meggyalult, besózott, kissé kicsavart tököt
és 10—15 percig együtt pároljuk. Liszttel és
finomra vágott kaporral meghintve átkever
jük, majd aludttejjel felengedjük és még
öt-hat percig forraljuk.
Almahab: Négy-hat almát (kb. egy kilo
grammot) héjástól megsütünk, majd szitán
áttörve ízlés szerint porcukrot, fél citrom
levét és reszelt héját, végül egy tojás ke
ményre vert habját hozzátéve legalább fél
óra hosszat habosra keverjük. Nagyon ki
adós.
Gyümölcs pongyolában: Almát, őszibarac
kot, szilvát készíthetünk a következő módon.
Nagyobb almából ujjnyi vastag szeleteket
vágunk és a magházat kis pogácsa szagga
tóval kiszaggatjuk. A barackot, szilvát, ki
magozzuk. Az így előkészített — esetleg rum
mal meglocsolt — gyümölcsdarabokat márt
suk be nagyon sűrű palacsintatésztába,
majd bőséges forró zsírban szép pirosra süs
sük ki. Szórjuk meg vaniliacukorral.

A ,.DOLGOZÓ NÓ“ megjelenik kétszer ha
vonta. Kiadja a Csehszlovákiai Nők Szlo
vákiai Bizottsága, Bratislava, Októbrové
nám. 12. Szerkeszti a szerkesztőbizottság.
Felelős Tori 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 Hírlapszolgólata. Megrendelhe
tő minden postahivatalnál és kézbesítőnél.
Évi előfizetési díj: 16,80 Kčs. Egyes szám
ára 70 fillér. PNS 499.
K-0801217

*■
O:
N
O:
rt

A SZÜNIDŐBEN IS..
Véget ért az éjjeli műszak, a „reggelesek"
özönlenek be a gyár kapuján. Hazakészül
oz egyik csoport, munkába a másik. Az
üzemi hangszóró szilaj zénéje kíséri a jö
vés-menést, majd megszólal a bemondó
hangja: „Kedves szülők, hallgassák meg
helyszíni közvetítésünket üzemünk počuvadloi Pionirtáborából, gyermekeik üzenetét."
Az álom elröppen a szemekből, a hirte
len beállott csendben gyermekzsivaj hang
zik fel. Majd vékony kis hang válik ki a zaj
ból: „Nagyon jó itt nekem, csókoltatom szü
léimét, írónkét, Mariskát - Horváth Anna.“
Csaknem egyforma, egyszerű gyermekmon
datok, üdvözletek következnek. A komoly
férfiak, munkába induló asszonyok mégis
úgy érzik, felséges közvetítésben van részük.
Gyermekeik hálatelt szavait, örömteli nyara
lásuknak egy pillanatfelvételét hozta el hoz
zájuk a magnetofonszalag, s ezek a kemény
munkások alig mernek egymásra nézni.
A meghatott csendben képzeletük szárnyán
ott látják magukat a vidám gyermekbiro
dalomban - majd visszatérve a valóságba,
elindulnak. Ki-ki munkahelyére. Ma bizto
san nagyon jól megy majd a munka a Ko
máromi Hajógyárban.
* ♦ *
A počuvadloi emeletes, balkonos nyaraló
ban pedig éppen ébresztőt fújnak a 114 kis
lakosnak, 7—14 éves gyermekeknek. Három
éve, hogy az üzemi alapból, brigádmunka
segítségével elkészült a kényelmesen beren
dezett, összkomfortos üdülő, s azóta nya
ranként két pionírtóbort, a szabadság ide
jén pedig családi üdülést létesítenek itt az
üzem dolgozóinak. Ha szép az idő, kirándu
lások, fürdés és csónakázás tölti ki a gyer
mekek napját, s még a kellemetlen eső sem
készteti őket tétlenségre, hisz a klubterem,
a társasjátékok, ping-pongasztal és a sakk
jó unaloműző.
— Nem is tudtam, hogy Zsazsa nénivel
táncolok, - szűri a szót nevetve Hatina Ma

rián, /a tábor huncutkája. - Olyan kalózmaszKja volt, hogy meg sem ismertem. Ezt
már a másnapi csónakázás közben meséli
Marian, aki a tegnapi gyermekkarneválon
Hurvínek jelmezében forgatta meg a lányo
kat. Nagy lendületében a jelmezbe öltözött
Gáborek Erzsébetet, a tábor vezetőjét is
felkérte. Ott táncoltak velük a tanítók, a
testnevelési tanár, a pionírvezető, s megforgatták Horský „bácsit" is, aki olyan jól
gondoskodik róluk. Pekarik Éva, az üzemi
rádió szerkesztője éppen jókor érkezett, Hogy
a tábor egy szép napját játssza fel macjnetofonszalagra. A három hét sok szép élmé
nyének, kirándulásának és gondtalanságá
nak egy-egy képét tudta csak megörökíteni,
de ez is híven bizonyítja, hogy a Komáromi
Hajógyár és üzemi bizottsága a szünidőben
is jól gondoskodik dolgozóiról és gyerme
keiről.
Újvári Magda
Foto: Schreiber
Marianko Hatina már másodikba jár, maga olvassa
el szülei levelét.

