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Nem fáklyatűz volt, gyertyafény csupán,
tíz éve lobbant először lángja
s betűt vitt, szót vitt, gondolatot szórt
szűz humuszföldbe. Sok kicsi házba
szálltak a komoly, szép gyertyafények

— hogy az árnyakat űzzék, tapossák —
mert a kis lángok millióiból
lesz a sötétből a világosság
Simko Margit

KÉT VÁLASZ
Washingtonból Wilson Dagmar asszony
„az Asszonyok a békéért sztrájkolnak“
szervezet alapítója, 500 amerikai nő ne
vében felhívással fordult Nyina Hruscsová
elvtársnőhöz és Jacky Kennedy asszony
hoz, hassanak férjükre, hogy szüntessék
be a fegyverkezési versenyt.
Wilson Dagmar sajtóértekezleten szá
molt be arról, hogyan fogadták őt kül
döttségével a szovjet követségen s milyen
közvetlenül tárgyalhattak a követség első
titkárával. A Fehér házban csak az őrség
nél tudták leadni felhívásukat, Kennedyné
elfoglaltsága miatt nem fogadta őket.
Hruscsová elvtársnő valószínűleg több
tapasztalattal rendelkezik, ami a háborút
illeti, azért háromoldalas válasza meggondoltabb. Többek között ezt írja:

A fegyverkezési verseny megszüntetésé
hez, a leszereléshez és a békéhez vezető
úton a legfontosabb lépés a békeszerződés
megkötése Németországgal. Ha majd
a teljes leszerelést elértük, az anyák
félelem nélkül, nyugodtan gondolhatnak
gyermekeik jövőjére.
Kennedyné azt válaszolta: Férjem köz
vetlen közelről ismerte meg a háborút
és azért remélem, mindent el fog követni,
hogy a háborút megakadályozza. Tudom,
Önök egyetértenek velem, hogy részünk
re csak egy út vezethet a béke felé és
ez az erő útja.
A két válasz csak látszatra egységes.
Nyina Hruscsová elvtársnő a nép kíván
ságát fejezte ki, Kennedy asszony válasza
a fegyvergyárosok malmára hajtja a vizet.

Újévi vártán
Mottó:
Őrzők, vigyázzatok a strázsán,
Az élet él és élni akar,
Nem azért adott annyi szépet,
Hogy átvádoljanak most rajta
Véres s ostoba feneségek.

Ady Endre:
Intés az őrzőkhöz (1918)

Régi emlék — akiket idéz,már nem élnek. De
hangjuk, amely a szót fájón — emlékezőn
kimondta, visszacsendül még évtizedek múltán
is: „A békeidőben... ez így volt, az annyiba
került, ilyesmi akkor nem történhetett: —
bizony, a régi jó békeidőben...“ S egy mély
sóhaj szárnyán
az
világháború
első
előtti időket
idézték. Hśzban, huszonegyben, de még
harmincötben is.
A fiatal nemzedék nem értett a szóból. Ha
voltak emlékei, azok már mások voltak. Sőt
anyáik fiatal koráról mást tudtak, többet, tárgyilagosabban elfogulatlanul. Bizony, abban a so
kat idézett „békében“ is sok minden lehetséges
volt amiről anyáik nem is tudtak, mert látókörüket ezen a tájon az évszázad elejének
szerény és szűkös világszemléleti lehetőségei
szabták meg.
Ma az emberiség ezt tartja a kérdések kér
désének: Béke lesz-e a Földön, teremtő, jólétbeszökkenő élet, vagy bizonytalan, lélekemésztő
vergődés a háborús szakadék peremén, mely
végül a pusztulásra vezet? Ezt a gondot
osztja a földkerekség minden valamirevaló
értelmű embere. Az elmúlt esztendő esemé
nyeinek összegét, kölcsönhatásait mérlegelve,
nézzünk körül a világban, hazánkban és
szűkebb házunktáján: mi erősödött — vajon
a béke, vagy a háború erői?
Kérdőjel nélkül írom, hiszen a következő
mondatokat bizonnyal nemcsak ,,igen“-nel
válaszolhatjuk meg, hanem „úgy van“-nal is,
mely után felkiáltójel kívánkozik.
Családjaink megszaporodtak. — Városainkfaivaink megnövekedtek. Iparunk átlagban tíz
százalékkal többet termel, mint hatvanban.
Fiataljaink jobb iskolai oktatásban — nevelés
ben részesültek, öregeink és rokkantjaink jobb
nyugdíjellátásban élnek. Több könyvet, folyó
iratot, újságot olvastunk, járattunk, vásárol
tunk. Sokezer televíziós készülékkel, konyha
géppel, műszaki felszereléssel gyarapodtak
háztartásaink. Többet utaztunk belföldön és
külföldön is. Hazánk hírneve és népünk be
csülete világszerte megnövekedett. Munkánk
értelme elmélyült.
Volt-e hiba is az életünkben? Persze, hogy
volt! Haladásunkat bizony nem egy lemaradás
árnyéka lassította.
Erről túlnyomó részben magunk tehetünk.
Magunkra vessük a követ, mielőtt másra
céloznánk. A világpolitikai helyzet nagymér
tékben befolyásolta életünk sorát. Bizony, nem
egy esetben éppen sikereink szúrtak szemet ott,

ahol még nem a dolgozó népé a hatalom. Szo
cialista állam vagyunk — példakép, elnyomott
és kizsákmányolt milliók vonzó mágnese. Az
elnyomók és kizsákmányolok lidércnyomása.
Ezt tudomásul kell vennünk, s annál tudato
sabban harcolunk az ellen, hogy népünket és
hazánkat bárhol is a Földön mocskolják, vagy
ócsárolják. Egyidejűleg pedig erősítenünk kell
a szocialista országok közösségét és vonzó
erejét ott, ahol a népek még csak tapogatják
a tegnapból a holnapba vezető utat.
Alig néhány éve, hogy a tőkés társadalmi
világrendszer mellett (mondhatnám úgy is:
világrendszerrel szemben) felsorakozott a szo
cialista világrendszer 900 milliós tábora. Ma
már az emberiség egyharmadát teszi ki, s a kom
munizmus küszöbe felé közeledik, viszont
a tőkés rendszer táborából egyre határozottab
ban távolodik az emberiség második harmada,
hogy velünk együtt boldoguljon, nem ellenünk!
Ezt az elmúlt esztendőben a világpolitika
majd minden terén örömmel tapasztalhattuk.
Új országok keletkeztek, új nemzeti öntudattal
jelentkeztek a világ közös porondján a régi
népi közösségek, sok bilincs hullott, sok szem
nyílt, sok új barátra tettünk szert. Nagy biza
kodással várnak tőlünk tanácsot, segítséget,
útmutatást több világrész jónéhány országában.
Amit a fejlődő népekkel ma megosztunk, azzal
— sőt sokkal többel — holnap mi magunk
gyarapszunk.
Sok régi és új barátunk mellett sok régi ellen
felünk, sőt néhány ellenségünk is van a nem
zetközi politikai és gazdasági életben. Ezt
tudjuk és számontartjuk. Azonban sokszor
lekicsinyeljük és figyelmen kívül hagyjuk azt az
ellenséget, mely még sokunk tudata mélyén
rejtőzik: maradiságunkat, előítéleteinket, lelki
tunyaságunkat, kicsinyességünket, világnézeti
rövidlátásunkat.
Az új esztendő nem lesz könnyű, sem gond
mentes. Az emberiség fejlődése, a népek sza
badságvágya, a haladás erői (és kerékkötői)
nem az évszakok változása szerint igazodnak:
hanem céltudatosan, minden tovább tör előre.
Ne engedjük, hogy valami is fékezzen bennün
ket, ne álljunk útjába a haladásnak, hanem
akarjuk, támogassuk, lendítsünk rajta! Ez
legyen irányelvünk, ez lelkesítse szándékainkat,
tetteinket, erre nevelje szülő gyermekét, s népünk^
így buzdítsa példájával a fejlődésben lévő
nemzetek sorait!

Soós E.
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Születésnapra
LILLA HOJČOVÁ
a Csehszlovákiai Nők Szlovákiai Bizottsága elnökségének tagja

Tíz év a nép és a béke szolgálatában
Bármerre nézünk országunkban, megál
lapíthatjuk, hogy a mi korszakunkban
10 év alatt annyit fejlődött a falu, a város
s az emberek, mint valamikor 100 év
alatt. Előttünk még sűrítettebben állnak
a feladatok, melyek a gyönyörű célt,
a kommunizmus távlatait egészen közel
hozzák, oly annyira, hogy a mai generá
ció számára elérhetővé válnak.
Minden fontos feladatunk teljesítésében
nagy segítséget nyújt sajtónk. Ma büszkén
kijelenthetjük, hogy a Csehszlovák Nő
bizottság lapjai nagy munkát végeztek
az asszonyok között. E lapok hasábjain
győzték meg az asszonyokat a szövet
kezetbe való belépésre, az új munkamód
szerek bevezetésére, a szakképzettség
elnyerésére. Hogy ezek a képesújságok
jól dolgoztak, azt nemcsak a példány
számok állandó növekedése bizonyítja,
hanem az asszonyok levelei is, melyekben
problémáikkal fordulnak a szerkesztő
séghez.
E napokban a Csehszlovák Nőbizottság
Szlovákiai Bizottsága örvendetes jubi
leumot ünnepel. A Dolgozó Nő megjele
nésének 10. évfordulóját. A Nőbizottság
teljesíteni kívánta a lenini nemzetiségi
politikát, és azon fáradozott, hogy a ma
gyar nemzetiségű és anyanyelvű asszonyo
kat egyenrangú polgárokként bekap
csolja a szocializmust építő nagy fel
adatok teljesítésébe. 10 évvel ezelőtt
a Nőbizottság részéről a Dolgozó Nő
megalapítása volt ennek a lenini nem
zetiségi politikának egyik útja.
10 termékeny év áll ma a lap mögött.
10 év alatt a lap olvasóiból öntudatos,
hazájukat szerető, a szocializmust építő
asszonyok fejlődtek, amiben természe
tesen a Dolgozó Nő nevelésének is része
van. S hogy a lapnak olyan nagy a keres
lete, főleg vidéken, mindez a lelkiismere
tes munka eredménye, melyet az olvasóés levelezőtáborral való szoros együtt
működés bizonyít. A lap legeredménye
sebb akciói közé tartozik a Földműves
asszonyok Téli Iskolája, A Dolgozó Nő
tribünjén, valamint a párt nevelte profil
sorozat, a Négyszemközt, Hogy Anna és
Péter boldog legyen stb.
A Dolgozó Nő tízéves munkája során
helyesen irányította az asszonyok figyel
mét építő feladatainkra, bel-és külpoliti
kai, úgyszintén gazdasági, kulturális és
nevelő kérdésekre.

A lap hasábjain érvényesültek a marxlenini eszmék. Olvasóit a proletár inter
nacionalizmus, a szocialista hazafiasság
szellemében nevelte. Értékelnünk kell
a lap szép és eredményes munkáját, nagy
belpolitikai eseményeink, mint a X, a XI.
pártkongresszus, valamint a CSKP or
szágos konferenciája előtt, az EFSZ-ek
kongresszusa előtti idényben. Úgyszintén
a szocialista kultúra kongresszusa előtt
végzett érdemes munkáját, a CSKP 40.
évfordulója alkalmából, hogy egészen
közel hozza a magyar nemzetiségű
asszonyokhoz pártunk önfeláldozó mun
káját. A lap megismertette olvasóival
a Nemzetközi Demokratikus Nőszövet
ség, a Világbéke tanácsa munkáját. És
a csehszlovákiai magyar asszonyokhoz
közelebb hozta a Szovjetunió, a szocia
lista tábor országai és más békeszerető
asszonyok életét.
Különösen nagy munkát végzett a Dol
gozó Nő felvilágosító cikkeivel a békéért;
s a gyarmatosítók elleni harcban, mellyel
a kapitalizmus erkölcsi és társadalmi
arculatát felfedte.
A lap 10. évfordulója alkalmából, a Dol
gozó Nő szerkesztőségének, munkatár
sainak és levelezőinek őszinte szívből
köszönetét mondunk eddigi munkájukért
és sok sikert kívánunk további munká
jukhoz. E lapra is a fejlett szocialista és
kommunista társadalom felépítésének
nagy és nem könnyű feladatai várnak.
Hogy idő előtt teljesíteni tudjuk a har
madik ötéves tervet, a lap továbbra is
sokat segít az üzemekben és szövetke
zetekben a kötelezettségvállalások meg
szervezésében és kibontakozásában. Az
asszonyoknak még több segítséget kell
nyújtani a szocialista munkabrigádok
versenyének kibontakoztatásában. S ez
lesz a Dolgozó Nő olvasóinak és szer
kesztőségének legszebb ajándéka Pártunk
XII. kongresszusának tiszteletére, hálája
jeléül mindazért a segítségért és irányítá
sért, melyet pártunk lapunkkal szemben
kifejt.
Ezért a Szovjetunió Kommunista Pártja
XXII. kongresszusának gondolatai és
harmadik 5 éves tervünk hatalmas fel
adatai még nagyobb, még jobb munkára
mozgósítanak.
Hiszen nincs szebb, megkapóbb annál,
hogy igazat mondhatunk népünknek és
utat mutathatunk az igazi emberi bol
dogsághoz.
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Válaszok a Földművesasszonyok

Téli Iskolája
SZOCIALISTA

MUNKABRIGÁD

A zbrojníkyi nőbizottság ülésén 45 asszony vitatta meg a Föld
művesasszonyok Téli Iskolája IV. évfolyamának I. tárgykörét,
hogy milyen eredményeket ért el EFSZ-ük a harmadik ötéves
terv első évében.
A zbrojníkyi EFSZ példásan teljesítette az 1961-es év gazda
sági feladatait. Ezt nem kis mértékben az asszonyoknak kö
szönheti, akik agrotechnikai határidőn belül végezték el a ka
pásnövények ápolását és betakarítását. Az ő segítségükkel
sikerült a tojásfelvásárlási tervet túlteljesíteni.
A szövetkezet az ötéves terv második évében 13 százalékkal
növeli a takarmánytermesztést és ezzel párhuzamosan 26 száza
lékkal az állatállományt. E terv valóraváltása érdekében az
állattenyésztési részlegen megszervezik a szocialista munka
brigád címért versenyzők csoportját.
A zbrojníkyi nőbizottság kötelezettséget vállalt, hogy a falu
— háztartásban dolgozó — asszonyait bekapcsolja a szövetkezet
munkájába és biztosítja az asszonyok nagyszámú részvételét
a szövetkezeti munkaiskola előadásain és a Főldművesasszonyok
Téli Iskoláján.
HÁROM ÉS FÉL ÉV ALATT...
A čalovói nőbizottság 33 asszony részvételével tárgyalta meg
az I. tárgykört. A čalovói EFSZ baromfitelepén dolgozó asszo
nyok — akiknek segítségével az EFSZ 118 százalékra teljesítette
a tojástermelési tervet, — kötelezettséget vállaltak, hogy az
1962-es évben is túlteljesítik a tojástermelési tervet. A termelés
állandó fokozásával harmadik ötéves tervünk rájuk háruló
feladatait három és fél év alatt tudják teljesíteni.

GÉPEK SEGÍTSÉGÉVEL AZ ÖNKÖLTSÉG CSÖKKENTÉSÉÉRT
A vrakúňi nőbizottság 46 asszonyt nyert meg a Földműves
asszonyok Téli Iskolájának látogatására.
EFSZ-ük az 1961-ben az előző évekhez viszonyítva 25 százalé
kos önköltségcsökkentést ért el a növénytermelési részlegben.
Ezt annak köszönhetik, hogy a gabonafélék betakarítását gépek
segítségével végezték, kihasználták a kétmenetes aratás elő
nyeit. A négyzetes fészkes módon vetett kukorica kapálásánál
is gépi segítséget vettek igénybe, a kukorica betakarítását pedig
a kombájnok segítségével végezték. Felszántottak 25 hektár
rosszul termő rétet és legelőt, ami a vetésforgóba bekapcsolva
40 vagon zöldtakarmánnyal gazdagította a szövetkezet takar
mányalapját. Az új vetésforgó bevezetésével 8 százalékkal
növelték a takarmányalapot.

I.
TÁRGYKÖRÉRE

LÉTESÍTÉSÉVEL
A háztáji földek közös művelésében is kihasználták a gépi
munkát.
Az 1962-es évben még nagyobb mértékben számítanak a gépek
segítségére, s jó kihasználásukkal még hatékonyabbá, gazda
ságosabbá teszik a termelést.
Megszervezik a komplex-mechanizációs brigádot.
A szántóterület 12 százalékát zöldtrágyával vetik be, hogy
növeljék a talaj termőképességét.
Négy, 20 hektáros teljesítőképességű, öntözőberendezéssel
biztosítják szárazság esetére is a lucerna és a cukorrépa hektár
hozamának növelését.
A takarmányfélék gazdaságos felhasználása érdekében már
az első negyedévben üzembe helyezik a takarmánykeverőgépet.
A szövetkezetben most 16 állandó női munkaerő dolgozik,
hogy a csúcsmunkákban részvevő 107 asszony többségét is be
kapcsolhassák az állandó munkába. 1962 végére megoldják
a napközi otthon létesítését.
A Földművesasszonyok Téli Iskolázásán részvevő asszonyok
a harmadik ötéves terv négy év aiatti teljesítése érdekében
kötelezettséget vállaltak, hogy a szövetkezetben a tavaszi és
őszi csúcsmunkák idején összesen 16 200 brigádórát dolgoznak
le.
SZÖVETKEZETI NAPKÖZI OTTHON
A hroboňovói nőbizottság téli iskolázásának első előadását
„A szövetkezet eredményei a harmadik ötéves terv első évében”
címen Berecz elvtárs, a szövetkezet elnöke tartotta meg.
Kijelentette, hogy szövetkezeti napközi otthont létesítenek,
ahol azok az édesanyák helyezhetik el gyermekeiket, akik folya
matosan bekapcsolódnak az EFSZ munkájába.

235 EZER TOJÁST
Topolovecen 27 asszony részvételével tartották meg a téli
iskola első tárgykörének megvitatását. Megelégedéssel állapí
tották meg, hogy ezévi tojásfelvásárlási tervüket 180 százalékra
teljesítették.
Kötelezettséget vállaltak, hogy 1962-ben a tervezett 228 000
tojás helyett 235 000-et adnak el és ezzel túlteljesítik a tervet.
Vállalták, hogy részt vesznek a takarmánybetakarításban,
mert csak elegendő takarmányalap létesítésével tudják bizto
sítani az 5 és fél literes átlag 7 literre történő emelését.

Egyik zsebünkből
a másikba

Idén a tél, ahogy falun mondani szokás. „he
tedmagával“ köszöntött be december közepén.
A Duna-mentén végigszáguldó, csontigható, der
mesztő szél a szó szoros értelmében tisztára
söpörte Kližská Nemá utcáit.
Az újságíró munkáját azonban nemigen aka
dályozza, inkább segíti az effajta cudar idő, ami
kor a falusi ember még hűséges házőrző kutyáját
is sajnálná az utcára küldeni. A keresetteket leg
inkább ilyenkor találja meg az ember.
Az is ritkán fordul elő, különösen, ha váratlanul
cseppenünk be valahová — hogy tanácskozáson
találjuk a falu vezetőit. Szerencsénk volt. A HNB
irodájában komoly dolgokat vitattak meg, s így
szinte észre sem vették, hogy idegen került kö
zéjük. Élénk tekintetű, barna képű patai ember
vitte a szót. Barát Imre elvtárs, a helybeli ÉFSZ
elnöke. A szövetkezet felvásárlási tervének telje
sítéséről beszélt. Többek között elmondta, hogy
a tojásfelvásárlás egész évi tervét már május 1-re
teljesítették, amelyben nagyon sokat segített a nő
bizottság is.
— Az 1961-es évben jó eredményeket értünk

A jó munkaviszony a siker első
alapfeltétele

TÖBBET ÉSSZEL
A Kanyapta partja mentén, a szelíd domb
oldalában húzódik meg Buzica község.
A falut dolgos, rendszeretö, becsületes nép
lakja. Szövetkezetük mégsem tudott mind
máig az átlagos színvonal fölé emelkedni.
Vajon mi ennek az oka ?
Az elmúlt évben a buzicei asszonyok aktí
van bekapcsolódtak a Földművesasszonyok
Téli Iskolájának III. évfolyamába. Értékes
kötelezettségvállalásaik valóban nagy segít
ségére voltak a szövetkezetnek. Egy este
váratlanul bekopogtattunk hozzájuk, hogyan
folyik náluk a Földművesasszonyok Téli
Iskolájának IV. évfolyama.
Kövesdi Mária elvtársnő, a nőbizottság
elnöknője egy kicsit kedvetlenül számolt be
az eredményekről.
— Nem azért, mintha nem szívesen tanul
nánk, de sajnos,tavaly nem értük el a tervezett
eredményt, pedig minden erőnket latba
vetettük. A szövetkezet dolgozóinak 60 %-a
nő, tehát az asszonyok munkája nagy erőt
jelent. Az is igaz, hogy az 1960-as évhez
viszonyítva jóval túlhaladtuk a termelést.
Azonban mindez kevés ahhoz, hogy adott
szavunkat, — az ötéves tervet négy év alatt —
teljesíthessük.

A szövetkezet dolgozói valóban keresik
a módot, hogyan lendíthetnék föl gazdasá
gukat. Az 'állattenyésztésbe olyan embereket
válogatnak ki, akik valóban szívesen gondoz
zák az állatokat.
Az anyakocák gondozását két fiatal me
nyecske végzi. Az anyasertés-ólakban az
ablakoktól kezdve a padlóig minden ragyog
a tisztaságtól. A zootechnikus szavai szerint
ezek az asszonyok forradalmi változást vittek
a szövetkezet sertéstenyésztésébe. Rövid
időn belül csökkent a malacelhullás.
A fejőnők munkáját is pontosság és tiszta
ság jellemzi. Sajnos, a gépi fejést még csak
az idén vezetik be, de az asszonyok már
előre örülnek, hogy izmaik igénybevétele
nélkül a haladó technika segítségével növel
hetik a tejhozamot. Vállalták, hogy a 2,30 1.
átlagos tejhozamot az első negyedévben
6 liter napi hozamra növelik. Már december
elején bevezették a meleg, élesztős itatást.
Ettől az új, nagyon jól bevált módszertől, ők
is nagyon sokat remélnek.
Este a HNB üléstermében jöttek össze az
asszonyok, hogy megtárgyalják a Földműves
asszonyok Téli Iskolájának első tárgykörét.
Közösen megállapították, hogy valami a leg

nagyobb igyekezetük ellenére is gátolja
haladásukat. S ez a maradi gazdálkodásmód.
Ezért kötelezettséget vállaltak, hogy munka
helyükön a lehetőségekhez mérten követelni
fogják a gépesítést és szövetkezeti munka
iskolán vesznek részt, hogy alkalmazni tudják
a haladó módszereket.

LÉVAY E.

Szívesen tanulnak a buzicei asszonyok
FOTO: GERDA

Jönnek o gépek, nem lesz többé karfájás — ilyen
bejelentést igazán örömmel lehet fogadni

el — mondotta. A tervezett 98 ezer tojás helyett
115 ezret adtunk a közellátásnak. A szövetkezeti
tagság és a falu lakossága 61 ezer tojással növelte
ezt a mennyiséget. Most azt kell meghánynunkvetnünk, hogy 1962-ben mennyi tojás eladását
tudjuk biztosítani.
Az EFSZ zootechnikusa sebtében papírt és ce
ruzát vett elő, azon nyomban számolni kezdett.
— 1962-ben 700-zál növeljük a tyúkállományt,
amely így majd eléri a 3000-et. Ez azt jelenti,
hogy hat tojó jut minden hektár mezőgazdasági
területre.
A számolás eredményeként a zootechnikus ja
vaslatot terjesztett elő, hogy a szövetkezet és
a falu 200 ezer tojás eladását tervezze be.
Az asztalnál ülő emberek tekintete elmélyült,
homlokukat ráncba szedték. Látszott, hogy min
denki gyors számvetést végez. Mert nem kicsiség
ám a tervezés. Egész évre szóló kötelezettséget
jelent, amit teljesíteni, sőt ha lehet túlteljesíteni
nemcsak kötelesség, hanem becsület dolga is. Jól
meg kell tehát fontolni a dolgot.

Az alapos mérlegelés eredménye igazolta a zoo
technikus javaslatának helyességét.
Amikor az ülést vezető szemüveges, szikár
asszony. Molnár elvtársnő, a HNB elnöke, sza
vazásra tette a javaslatot, egyhangú helyeslés
volt a válasz.
Második pontnak a tejfelvásárlás problémája
került „terítékre”. Ez már gyengébb pontja
a szövetkezetnek. Mert míg az állattenyésztési
termelés más termékei, a hús- és a tojás felvásárlá
sában becsülettel helytálltak, addig a tejfelvásár
lás tervében mutatkozó lemaradást az év végéig
már nem igen tudják behozni. Ha az összmennyiséget nézzük, nem túl nagy a lemaradás, de annál
inkább bántja a szövetkezeteseket és a falu ve
zetőit.
Barát elvtárs ismét szót kért. Nem mentege
tőzésként mondta, inkább magyarázatként hang
zottak szavai:
— A faluban mindenki tudja, hogy tavasszal
8 fejőstehenet kellett kiselejteznünk betegség
miatt. Ha csak 1200 liter tejet számítunk tehenen
ként is, az közel 10 ezer liter veszteséget jelent.

Az év folyamán nagy nehezen behoztuk ennek felét,
de úgy mutatkozik, hogy 5000 literrel adósak
maradunk.
A tanácsülés következő felszólalója Tarcsi La
jos, a szövetkezet agronómusa, az őszi munkák
elvégzéséről számolt be. Kiemelte, milyen nagy
segítséget jelent a szövetkezetnek, hogy olyan
traktorosa van, mint Tarcsi Ervin, aki ebben az
évben DT 55-ös traktorával 800 hektárt szántott
fel. A kiváló traktorosnak része van abban, hogy
hat nappal a kitűzött határidő előtt fejezték be
az ősziek vetését.
Az idén elért eredmények alapján a következő
évi tervekhez annyit fűzhetünk hozzá, úgy kell
felkészülniük a munkára, hogy az állatállomány
gyors feltöltésével biztosítsák a tejfelvásárlási
terv teljesítését. A szövetkezet tagsága és a falu
lakosai a szövetkezet egész gazdálkodását tekintse
olyan szívügyének, mint a tojásfelvásárlást.
Hiszen, mint Molnár elvtársnő, a HNB elnök
asszonya mondotta ; — a felvásárlás teljesítésével
mi is nyerünk, olyan, mintha egyik zsebünkből
a másikba tennénk a pénzt.
GÁL ETA
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Róbert Francisci Kennedy, az amerikai elnök öccse
„vadászatot“ indított az amerikai kommunisták
ellen. Egy tizenegy év előtti, a hidegháború „legdicsőségesebb időszakából“ származó törvényt húzott
elő, mellyel kényszeríteni akarja az USA kommu
nistáit, hogy jelentkezzenek az Igazságügyi Miniszté
riumban, ahol mint „idegen nagyhatalom ügynökeit“
tartanák őket nyilván.
November végére tűzte ki a jelentkezés utolsó
határidejét. Az USA kommunista pártja funkcioná
riusainak addig kellett beadniuk minden amerikai
kommunista nevét. December 20. után a nyilvántartás
elmulasztásáért, minden elkésett napért, napi 10 ezer
dollár ésöt évi elzárás jár...

A
„vörös”

Elizabeth

Hetvenegy éves. Neve: Elizabeth Gurley Flynn, egy kivándorolt ír
munkás leánya, az USA kommunista pártjának elnöke. Decemberben
tért vissza hazájába, az Amerikai Egyesült Államokba.
Van ebben valami különös, rendkívüli, vagy izgalmas? Sajnos, igen.
Ezzel az útjával személyét a legnagyobb veszélynek tette ki. Az USA-ban
ugyanis „kommunista ügynök’’, „idegen hatalom megbízottja -ként
kell bejelentenie magát, hogy így tartsák nyilván. Ha ezt nem teszi meg,
— már pedig Elizabeth G. Flynn kijelentette, hogy nem teszi meg ezt
a lépést, — öt évi börtön és 10 000 dolláros pénzbüntetés vár rá.
Elizabeth Gurley Flynn tudta, mi vár reá, hisz hallotta az amerikai
elnök öccsének, Róbert Kennedy igazságügyminiszternek cinikus kije
lentését: „A kommunisták utolsó határideje lejárt." A new-yorki újság
írók gúnyosan jegyezték meg: „Vörös Elizabeth”, aki az amerikai kül
döttség vezetőjeként vett részt Moszkvában az SZKP XXII. kongreszszusán, bizonyára meggondolja, visszatérjen-e hazájába.
A New-York Times kiadójához intézett levelében Elizabeth G. Flynn
ezt írta: „Bizonyára sok olyan ember akad nálunk, aki kinevet, mert
visszatértem. Úgy vélik, maradtam volna inkább a Szovjetunióban. Én
azonban amerikai vagyok, szeretem hazámat és erősen hiszem, hogy
az amerikai polgárok milliói, politikai meggyőződésükre való tekintet
nélkül, felháborodtak a Mc Carrenn törvény égbekiáltó igazságtalan
ságán. (Ez a törvény iktatta be a kommunisták nyilvántartását).
— Visszatértem, hogy harcoljak saját és minden amerikai polgár
jogaiért. Ez az alkotmányba foglalt szabadságjogom.

Sajnos, az álcázatlan igazság az, valóban abban a veszélyben forgok
hogy amerikai börtönben fejezem be életemet.
Elizabeth Guriey Flynn hű maradt elveihez. Már mint diáklány be
kapcsolódott a munkásosztály harcaiba és 16 éves korában részt vett
a new-yorki munkásnegyedek utcai gyűlésein, hogy a részvevőket
a demokrácia és a szociális haladás eszméire lelkesítse.
Theodor Dreiser 1906-ban New York keleti munkásnegyedei Jeanne
d’Arc-jának nevezte őt. Aktívan bekapcsolódott a sztrájkokba. Az ame
rikai bányászok vezetője, Bili Haywoods kiszabadításáért folyó hatalmas
küzdelem élére állt. 1915-ben megkísérelte, hogy Joe Hiilt, az amerikai
munkások legendás hírű vezetőjét kiszabadítsa a lincs-bíróság szörnyű
karmaiból. Joe Hill a börtönből utolsó levelében „igazi lázadónak”
nevezte és egyik legszebb versét neki ajánlotta.
Az amerikai munkásosztály fél évszázados harcában, — melynek rész
vevője és szervezője volt — népének hősévé vált. Világos tehát, hogy
ezekben a nehézórákban, amelyeket az amerikai reakció minden haladó
erő számára tartogat, hű maradt népéhez.
Elizabeth Gurley Flynn nem fél a szenvedésektől, melyek reá várnak.
Az amerikai kommunisták sem félnek a reakció börtöneitől és üldözé
seitől. A világ minden haladó emberének kötelessége azonban, hogy
amerikai elvtársaik oldalán álljon ezekben a számukra nehéz időkben.
(A Neues Deutschland nyomán R. K.)

ALGÉRIA IGAZSÁGA
Már hét éve tart az igazságért küzdő al
gériai nemzeti felszabadító harc a francia
gyarmatosítók ellen, akik dühtől tajtékozva,
brutális eszközökkel akarják megtartani Al
géria fölötti uralmukat.
Ez a hét éves imperialista háború rettenetes
szenvedést hozott Algéria népének. Tízezrek
menekültek át Tuniszba és Marokkóba. De
ez még mindég enyhébb fájdalom, rosszabb
azoknak a helyzete, akiket a francia gyarma
tosítók gyűjtőtáborokba tesznek, melyek
semmiben sem különböznek a fasiszta kon
centrációs táboroktól, csak annyiban, hogy
gázkamráik nincsenek. Ezekben a táborokban
2 millió algériai él, ezeknek 60 %-a kiskorú.
Az éhség és a hideg miatt ezer és ezer gyermek
pusztul el. Ezeknek az embereknek azért kell
itt szenvedniök, hogy ne tudják segíteni
a nemzeti felszabadító hadsereget a megszál
lók elleni küzdelemben.

A hon hős leányai
Ütik őket, az arcukon oltják el az égő ci
garettát, ha a hóhér gyarmatosítók kezére
jutnak. De a’ gyilkosságok, a börtönök és
koncentrációs táborok nem törték meg az
algériai nép akaratát. Algéria ma a bánat és
a könny hazája, de egyben a hősök hazája is.
Ebben az igazságos harcban becsületesen
helytállnak az algériai nők is. Mindaz a gyöt
relem, mely osztályrészül jutott hazájuknak,
átformálta a régi gondolkozású algériai nőt.
Az otthonába zárt, félénk és csöndes rabszol
ganőkből, harcosnők lettek, akik aktívan részt
vesznek hazájuk felszabadító harcaiban.
Az algériai nők hősiessége határtalan. Az
egész világ ismeri Dzsamila Buchired és
a Dosamila Bupasát, akik elfogatásuk alatt
rettenetes kínzásokon mentek keresztül, de
nem váltak árulóvá. Az egész világ közvé
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leményének, tiltakozásának hatására, halál
büntetésüket életfogytiglani börtönre változ
tatták.
Hány ismeretlen hőst kínoztak meg azért,
mert népük boldogságát akarták. Az asszonyok
fegyverrel, élelemmel, gyógyszerrel és igazol
vánnyal látják el a partizánokat, annak elle
nére, hogy tudják milyen büntetés vár rájuk,
ha tettük a francia gyarmatosítók tudtára
jut: Az anyák szeme előtt lövik le gyermekei
ket, felgyújtják otthonukat. Mégsem alkusz
nak meg, tovább folytatják nemes feladatukat.
A haladó szellemű osztrák újságírónő,
Éva Priester: Algéria harcban — című
könyvében így ír: „1954 óta az ideiglenes
kormány és a hadsereg csaknem egyetlen
bevétele a nemzeti adó, melyet a nép önként
fizet. A francia megszállók kínzásokkal, sőt
halálbüntetéssel akarják meggátolni, hogy
a nép ezt az adót fizesse. Mindezek ellenére

egyetlen hazafi sem tér ki e szent kötelesség
teljesítése alól.
Priester újságírónő így ir le egy esetet:
Egy szegény egyedül élő öregasszonyt a fel
szabadító hadsereg megbízottai fel akartak
menteni a fizetés alól, mire ő felháborodottan
így tiltakozott: „Azt hiszitek én már semmire
sem vagyok jó, mert megöregedtem ? Én sem
vagyok alábbvaló a többinél, harcolni már
nem bírok, de azt senki sem tilthatja meg,
hogy adót fizessek.“ Ezek a szavak nem frá
zisok. Algériában a nép és a hadsereg egy
séges.
Az algériai hazafiak harcát az egész világ
népe támogatja. Annak ellenére, hogy Algé
riában még nem csendesült el a fegyver
ropogás és még mindig folyik a vér, hisszük,
hogy e hős nép számára felragyog a szabad
ság és a boldog élet napja.
R. K.

Egy a koncentrációs táborokban élő algériai gyerekek közül.
Az algériai asszonyok, fegyverrel a kezükben is segítik a nemzeti
felszabadító hadsereget.

A táwalóItt ülünk a szabad ég alatt, a csodálatosan
szép, langyos estben és hallgatjuk a különböző
nagyságú és eltérően hangolt tamtam-dobok
hangját, mely egyszer szelíden behízelgő, máskor
panaszkodó vagy intő, majd fenyegető vagy kihívó.
Az egyhangú ütemes zene, valamint a sötétbőrű
táncosok lábdobogása és rekedten hangzó kiáltásai
a trópusi éjszakák és az őserdő látványát idézik
szemünk elé.
A lábdobogás jellemző a régi afrikai táncokra,
melyek erősen ritmikus kifejezésre épültek. A tán
cosok vállukat, vagy egész felsőtestüket mozgat
ják, a karjukat hullámosán himbálják, mintha
gesztikulálnának. Ha az ember felismeri ezeket
a kifejezési módokat, megtalálja a táncok tartal
mához vezető utat is. A táncok jó része a különféle
néger törzsek régi mítoszán és mondáján alapszik
és a gonosz varázs elleni harcot tükrözi. Sok régi
tánc, a gyarmati földön nehezen küszködő emberek
életét és munkáját, valamint a fáradságos napot
követő szegényes örömeit juttatja kifejezésre.
A férfiak egyik tánca különös csodálatot kelt.
A falu fiatal férfiai minden évben eljárják ezt
a versenytáncot. Amíg, szinte művészi tudásukkal,
erejüket és ügyességüket mutatják be, a leányok
körülállják őket, és énekelve, tapsolva, felkiál

tásokkal buzdítják. Merész ugrások, szólták és köztársaság, melynek lakossága sok szorgalommal
kölcsönös erőpróbák váltakoznak a táncban, mely és nagy lendülettel építi hazáját. (Területe azonos
a mi felfogásunk szerint inkább zenével, -azaz a volt Francia-Szudánéval.)
tamtam-dobolással kísért sportszerű versenyzés.
A világ különböző országaiban fellépő nemzeti
A közös táncokban a nőknek inkább csak kiegé népművészeti csoportjainak bemutatói, élő ta
szítő szerep jut. A táncoló kör szélén állnak, núságai Afrika új arculatának.
kezükkel tapsolnak, ritmikuson hajladoznak és
Az emancipáció útján természetesen az ifjúság
énekelnek, esetleg kis csengőkkel, vagy csörgőkkel jár az élen. Mali leányai és fiatal asszonyai
zenei aláfestést adnak a táncnak.
'iskolába járnak, tanulnak és tanítak hogy tu
Harci énekek és táncok következnek.
dásukat, mely az ország népgazdaságának fejlesz
Mint minden valódi népművészet, a Mali-négerek téséhez annyira szükséges, minél több honfitár
tánca is a nép harcát tükrözi az elnyomás és suknak átadhassák. Míg azelőtt az iskoláztatás
kizsákmányolás ellen, közös harcok erejét szim csak a fiúk számára volt lehetséges, ma a leányok
bolizálja és az ellenség legyőzése után kicsorduló előtt is kinyíltak az iskolák kapui. Az iskolák szá
életvidámság jut benne kifejezésre.
ma rövid időn belül háromszorosra növekedett.
Az est legnagyobb száma kétségtelenül a Kongó Ingyen adnak tankönyveket és iskolai füzeteket.
ról és nemzeti hőséről, Patrice Lumumbáról szóló A felnőttek részére esti tanfolyamokat rendeznek.
ének. Nézzük, milyen fejlődésen ment dt a nép,
Ha elgondoljuk, hogy Mali függetlensége és
melynek tánca ilyen kifejezően szép:
önállósága mégcsak egyéves, biztosra vehetjük,
xxx
hogy erről az országról, mely oly soká szenvedett
az elnyomás nehéz igája alatt, már a közel jövőben
Mali már a 13. században, Sundiatas király
sokat fogunk hallani.
uralkodása idejében, hatalmas birodalom volt.
Művészeti hagyományai majdnem olyan idősek,
A Világ Asszonyai cimű lapból
mint maga az ország.
Fordította N. D.
A mai Mali 1960 nyarától független és önálló

avlinka húszéves sem volt, amikor
azzal a furcsa kijelentéssel állt édes

P

anyja

elé, hogy elmegy a faluból.

Építeni.

A

Keletszlovákiai-Vasmű-

vet. Hallotta, hogy ott az emberek ezreire

van szükség, idős szakemberekre és fiatalokra
egyaránt. Ott mindenki számára, aki tud és

akar dolgozni, korlátlan lehetőségek nyílnak.

— Ki is kívánhatta az édesanyától, hogy men
ten lelkesedni kezdjen leánya elgondolásáért!

Hisz lányról, fiatal leányról volt szó, aki eddig
alig lépte át a falu határát, meg aztán miért

éppen olyan hatalmas munkahelyre menjen?
A rokonok és ismerősök megkísérelték lebe
szélni Pavlinkát. Csakhogy vele már nehezen

lehetett beszélni.

A következő hétfőn búcsút vett a Prešovon

túli kis falutól és onnan Košicére, majd a šacai
építőtelepre tartott, ő volt a Košicéről

Sačára közlekedő autóbusz egyetlen női utasa.

A Keleezzlovákiaí—Vasmű építésén magyar nemze
tiségű leányok, asszonyok is vannak. Kedves isme
rősként várják női képeslapunkat, a Dolgozó Nőt.
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15 éves
Örömteli eseményt ünnepiünk
ez év januárjában. Testvérlapunk,
a Prágában kiadott, Csehszlovák
Békedíjjal kitüntetett VLASTA
megjelenésének 15 éves jubileumát.
A Csehszlovákiai Nőbizottság
képes hetilapjának ez az évfordu
lója a szívélyes jókívánságokon
kívül arra is alkalmat ad, hogy
mérlegeljük mindkét szerkesztő
ségünk munkáját, melynek oly sok
közös vonása van. Ismerve a női
lapok szerkesztésének nehéz, de
egyben örömteli munkáját, nagyra
értékeljük a VLASTA sikereit,
melyek közül bizonyára a legérté
kesebb az, hogy teljes mértékben
elnyerte az asszonyok bizalmát és
szeretetét. A lap visszatükrözi azt
a megértést és mély ismeretet,
amelyet a tartalmas hetilap a nők
problémai, gondjai és munkája
iránt érez. Sikeres akciói és ankétjai útján az iparban, mezőgazda
ságban, nemzetgazdaságunk és köz
életünk minden szakaszán dolgo
zó nőknek nyújtott nagy segítséget
és irányítást. Ugyanakkor nem
feledkezik el az ifjúság és a gyer
mekek neveléséről sem.
A VLASTA közel áll eszméink
hez és szívünkhöz, számunkra drá
ga mint harcostárs és testvérláp.
A nemzetközi szolidaritás, szo
cialista hazánk építésének és a vi
lágbéke megőrzésének hatalmas
és erős eszméje köt össze bennün
ket. Közösen örülünk annak, hogy
közkedveltsége évről évre növek
szik. Ez a csaknem félmilliót elért
példányszámban, az olvasóktól
kapott levelek számában és a nők
közötti nagy közkedveltségben is
megnyilvánul.
A 15 éves évforduló alkalmából
további sikeres munkát kíván test
vérlapunknak és minden dolgozó
jának a
Dolgozó Nő
szerkesztősége és olvasói

Nem
anyagot, ahová kellett. Első munkáját a köz
ponti gépműhely építkezésénél kapta,amelyet

tavaly nyáron a hatalmas vasmű első építkezé
seként adtak át a használatnak.

Azóta Pavla már megjárt néhány építkezést,
mindég a darut kezelve. A kételkedők is meg

szokták ezt a képet, különösen, mikor Pavla
példáját a lányok egész sora követte.
„őszintén mondom, elégedett vagyok itt —

erősíti állítását Pavlinka, amikor azt kérdez
zük tőle, hogyan illeszkedett bele az itteni

életbe. Szemében a fiatal lány boldogsága

tükröződik, melyet sok más társnőjével éppen
itt lelt meg. Nemcsak anyagi téren elégedett

(alig 21 éves és havi 1600 koronát keres),

M. Tuharská darukezelőnő a koksztelep építésén
dolgozik

Útitársai építkezési dolgozók voltak, s mint

már az lenni szokott, nem fukarkodtak a meg
jegyzésekkel, a fiatal íány számlájára.

„Talán már lányokkal fogunk dolgozni?”
kérdezgették, de választ nem kaptak. Pavlinka
sosem volt bőbeszédű, most meg különösen

nem. „Ilyen azért elkellene közöttünk” — hal
lotta a háta mögött, majd valahonnan élőiről
újabb megjegyzés következett: Mihez is kezde

ne itt egy gyönge leányzó?

Nem telt el három hét sem és éppen ez az
ékelődő munkás látta meg először Pavlinkát.
A magasban, az emeletes darun hallgatta

mestere

tanácsait,

aki

már

a

helyszínen

avatta be mestersége titkaiba. A telt betonos
kosarak után hatalmas előregyártott elemeket
erősítettek az emelőkarra. Néhány nap múlva
már pontosan oda irányította az építkezési

Prága é» Koiice nincsenek közel, de a kölcsönös segíteniakarás megrövidítette a távolságot.Pavla Košťáková rajzoló és Viera Duchoslavová tervezőnő Prágából kerültek ide.

csak

a

A nyári brigádmunkán részt vett lányok közül
sokan határozták el, ide térnek vissza állandómunkára.

férfiak

ügye

de személyes boldogságát is megtalálta, egy

villanyvezetékekről.

S‘ amilyen egyszerűnek

tésvezetők, mérnökök, tervezők, adminisztrá

építkezési dolgozó oldalán. Nem régen volt

tűnik ez a felsorolás, olyan nehéz, bonyolult

ciós és egészségügyi dolgozók a férfi szak

az esküvője, — sorrendben az ötödik vagy

volt elvégezni a munkát. Sok volt a nehézség,

hatodik. A közös munka, a Keletszlovákiai-

de végül

Vasmű több fiatal párt hozott már össze.

szakszervezet- és ifjúsági szervezettel össze

xxx

fogva. A terv teljesítéséért folytatott harcból

nő lesz. A

öntudatos kollektívák

vállalat)

A Keletszlovákiai-Vasmű dolgozói az eltelt

két

év

folyamán

nagy

is sikerült

áthidalniok a

párt-,

kerültek ki, melyek

munkát végeztek.

közül 13 már elnyerte a szocialista munka

emberek egyenrangú társai. Eddig

2500 nő

talált itt munkát, s a tervek alapján 1965-ig
a Keletszlovákiai-Vasmű dolgozóinak 20 %-a

Hutné Stavby (kohó-építkezési

14 %

női

alkalmazottal

számit.

A vendéglátóipari üzem dolgozóinak 75%-át

nők képezik majd.

A bágerek és bulldózerek kezelői több, mint

brigád címét; továbbiak még küzdenek érte.

4 millió köbméter földet emeltek át, a betonozó

A Keletszlovákiai-Vasmű építése természe

Asszonyaink, lányaink tehát büszkén mond

csoportok 150 m3 betont helyeztek el. A vasút

tesen nem kizárólag „férfiügy", ahogy azt

hatják majd: Mi is építői vagyunk harmadik

vonalon dolgozó munkások eredménye táv

tévesen hihetné valaki. A hatalmas mű minden

ötéves tervünk legnagyobb ipari létesítményé

mértékben kifejezve: 60 km vasútvonal. Kilo

részlegén ott találjuk a nőket is, — a beton- és

nek.

beton-utakról,

előregyártott elemek készítésénél, a vasbeton

csatornavezetékekről, vízvezetékről, földalatti

vázak összeállításánál. Mint darukezelők, épí

méterekben

szólhatnánk

a

írta és fényképezte:
J. GERDA

A Keletszlovákiai Vasmű hatalmas létesítményeinek egyikében,a kész gepcsar
nokbon, már a további épületek vasvázait gyártják.

MIT ÍRNAK
Megtanított bátornak lenni Azt hiszem, nemcsak én vagyok
úgy a DolgozóNővel, aki így emlegetem: „a mi lapunk“. Nagyon

sokat
köszönhetek a Dolgozó Nőnek. Megtanított bátornak lenni: hogy ne csak a munkámat

végezzem ésészrevegyem a körülöttem lévő dolgokat, hibákat, problémákat, de vegyem
is ki részemet azok megoldá sú
bál. Régi időket idéz az úgynevezett közmondás:Asszonynak hallgass a neve, de
sajnos, sok faluban,vezetőségben még mindig azt hiszik, ez az igazság. Ésmi
asszonyok, sokáig nem is lázadoztunk ez ellen.A Dolgozó NŐ arra tanított bennünket,
hogy nekünkis olyan jogaink vannak, mint a férfiaknak, hogy a miszavunk is lehet
döntő. Kívánom, hogy kedves lapunk továbbra is bíztasson, serkentsen
bennünket a harcra, a munkára. Sok olyanelbeszélést közöljön, mint amilyen az
Óvónő volt,hogy soha ne felejtsük el, a békére vigyáznunk kell! Mint a Dolgozó NŐ
levelezője ezentúl is beszámolok majd járásunk nőbizottságainak eredményeiről, hogy
hozzájáruljak a lap olvasóinak

tájékoztatásához ésa nőbizottságok jó munkájához.

SZÁRAZ MÁRIA, NÁNA

A nőbizottság
munkájának megszervezésében
A jól dolgozó nóbixottságokról közölt képes*
riportok segítenek nekem abban, hogy bevon
jam az asszonyokat a nőbizottság munkájába.
Jó példaként felsorolom nekik azokat a nőbi
zottságokat, amelyekről a Dolgozó Nőben
olvastam, hogy mit csinálnak, mit tehetnek
a falu,a gyermekek és saját érdekükben.
Kérem, ezentúl is mozgósítsák az asszonya*
kát, nőbizottságokat a szövetkezetben végzett
munkára, a nemzeti bizottság akcióinak tá
mogatására, serkentsék Őket a tanulásra!
POÓR GYULA,
a HNB TITKÁRA, PATINCE

Felmérhetetlen
szolgálatot tett
a kulturális fejlődés
érdekében
Tíz éve már, hogy rendsze
resen olvassuk a Dolgozó Nőt.
Történelmi időszakokban csak
egy lépést jelent tíz esztendő,
egy emberi életben azonbana
fejlődés létrájának sok-sok
fokát jelentheti: Régi emberből
új ember kialakulását.
A Dolgozó Nő felmérhetet
lenül sokat tett a falusi asszo 
nyok nevelése, kulturális fejlő
dése érdekében. Az olyan nők
ből, akik Ünnepnapkor csupán
az imakönyvet olvasták, vagy
egyszer-egyszer a kalendárium
ba néztek, betűt, könyvet,

olvasást szerető, magabiztos
embereket nevelt, akik nem
csak hogy megtanultak gazda
ságosan főzni, tanácsokat kap
tak az emberekkel való érint
kezés kérdéseiben, a gyermek
nevelésben, de rendszeresen
olvasó — tanuló asszonyokká
váltak. Ismert igazság, hogy
szórakoztatva a legkönnyebb
tanítani, ezért kérem, a Dol
gozó Nő a XI. évfolyamban
közöljön több novellát, elbe
szélést, esetleg folytatásos re
gényt, hegy ezek segítségével
kialakuljóna szocialista ember,
olyan asszonyok —, akik gyer
mekeiket a kommunizmus
ön tudatos építőivé nevelik.

VÍGH RÓZSA,
Konrádovce

A Csehszlovákiai Nők Szlovákiai Bizottságának elnöksége a Dolgozó Nő tízéves jubileumánszívélyesen köszönti önöket, a szerkesztőség munkatársait és

olvasóit. Az elnökség nagyon értékesnek találja azt a munkát, amit a lap fennállásának tíz éve alatt a magyarnemzetiségű asszonyok nevelése terén végzett.A

Dolgozó Nőt ma már 30 000 asszony olvashatja,ennyi asszonynak, családnak vált tanítójává, segítőjévé, jóbarátjává. Ezt a Dolgozó Nő, mint a Csehszlovákiai

NőkSzlovákiai Bizottságának szerve azzal érte el, hogy kezdettől fogva szoros kapcsolatban állott a nőmozgalommal és
az asszonyokat mozgósítottaa pártunk határozatain alapuló feladatok teljesítésére. A lap első számától kezdve
úgy végeztenevelő és szervező
munkáját, hogy szocialista embereket neveljen és a hazánkban élő magyar nemzetiségű asszonyokat a szocializmus építésére serkentse.

A Dolgozó Nő elősegítette olvasóinak a cseh szlovák szocialista hazafíság és a proletár internacionalizmus szellemében való nevelését. Minden egyes
írásban megnyilvánult a lap munkatársainakaz az igyekezete, hogy az asszonyokat a békeharc és a szocializmus építésének aktív részvevőivé ne velje.
Értékes volt a szerkesztőség tömegpolitikaimunkája is, főleg az olvasókkal és a levelezőkkeltartott értekezletek szervezésében; a különféleankétok, amelyek
a legidőszerűbb problémákrólés a teljesítendő feladatokról tájékoztatták azolvasókat. Kiváló volt a szerkesztőség munkája a Csehszlo vákiai Nők Szlovákiai

Bizottságának akcióiban,mint a Földművesasszonyok Téli Iskolája és a Dolgozó Nő Tribünjének megszervezésében. Ered-

Ami a jegyzetfüzetben

Az újságírók munkájának is van napfényes és kevésbé fényt
Például olyan szövetkezetei, ahol jól gazdálkodnak, a kultúrélet
ahol a jó tervteljesítés mellett a nők szakképzettségéről is gondoskod
nagyon örülnek a mások sikereinek, mert ebből származik aztán
az újságírók angyalok. Ragyogó szemmel pellengérezik ki a hibákat
A szerkesztők munkájának kevésbé napfényes oldalai közé tartozik
így történt meg aztán az is, hogy a 10 éves évforduló tiszteletére
Végül is sorsot húztunk és én húztam a rövidebbet. Egy kicsit
kedvesebbek lettek hozzám és szerették volna előre megtudni,
velük.
Vegyük mindjárt Krpelánné, Újvári Magda elvtársnőt, akinek
tozatai. Meg tudja különböztetni a darut a lépegető exkavátort
tését is tudja jó előre.
Egyszer eljött velem egy mezőgazdasági riportra, a munka
büszkén mutogatta a szövetkezet növendékmarha-törzsállományát
melyik a kisfiú és melyik a kislány tehén? — Még jó, hogy az elnök
A szerkesztőség üdvöskéje Harasztiné, Mészáros Erzsébet.
szemmel" nézi a világot! A falu kultúréletének fellendüléséért
az EFSZ fuvószenekara a fülébe húzza a ,,Marinát".
Gál Eta elvtársnő még nem régen van a szerkesztőségben,de
a levélben érkezett panaszt sikerül orvosolnia. Nagy tervei
szóval valóban bátor, azt mutatja a következő eset is. A lelesi
ahogyan csak a lába bírta.
Van nekünk ám egy szigorú lektorunk is, Bertháné elvtársnő
a legújabb helyesírási szabályokat. S ha egyszer ő azt mondja,
A grafikusunk, Schreiber Katka, rajong a nagy fényképekért
szónál... Arról azonban már hallgat, hogy ez a bölcs többsáz
nem létezett. Igyekszik a szerkesztőket rábírni, hogy hatvan szóból
Van még szerkesztőségünkben 2 hivatali munkaerő, akik mind
külözhetetlenek. Ők gépelik a kéziratokat, a leveleket, ők utalják
elragadta, s a kéziratba a villanyele helyett villany élét géppeltek
Az ismertetést megírta Szarkáné Lévay Erzsébet.
Mit kérem, hogy mindez nagyon felületes, s hogy egyoldalúan
Hogy nem lehet mindent a mezőgazdaság szemszögéből néz.
Kedves munkatársnőim, ne búsuljatok, majd írhattok rólam is

NEKÜNK...RÓLUNK...

ményesej vo|tak a tudományos-ateizmussal foglalkozó inkátok,

melyekben a szerkesztőség
nagy segítségetkapott az olvasóktól, akik magas politikai

Legelső, amit elolvasok, a Szülőknek gyermekekről című rovat Úgy várom a Dolgozó
Nőt, mint gyerek a karácsonyt. Számolgatom a napokat, mikor jön. Legelső,amit a lapban elolvasok a

fejlítséggel, öntudattal szóltak hozzá a felvetett |témákhoz.

A

Do|gozó Nőnek fontos küldetése van a Szlovákia •termékenyebb mezőgazdasági területein élő

Szülőknek gyermekekről című rovat, mert habár

magyar nemzetiségű asszonyok nevelésében. Meg kell nyernie a nőket a harmadik ötéves terv —
különön a mezőgazdaságra háruló feladatok — teljesítésére A szerkesztőség egész tevékenysége,

idősebb asszony
vagyok, érdekel, hogyan kell a fiatalokat nevelni. Szeretem az idegen országok asszonyairól szóló szép írásokat,

a lap egész tartalma kell, hogy a Csehszlovákiában élő magyar nemzetiségű asszonyok
nevelését szolgálja. Asszonyaink tudatosítsák, hogy boldogságuk, gyermekeik és saját jövőjük attól függ,

meg a főzéssel kapcsolatos sok jó tanácsot. A tizedik évforduló alkalmából kívánok sok sikert és jó
eredményeket további

hogyainteljesítik feladatukat a szocializmus építésében, a lapnak irányítania kell az asszonyokat az ifjú nemzedék

munkájuk- ÖZV. DÉKÁNY FERENCNÉ, RIMAVSKÁ SEČ

nevelésében, hogy méltói legyenek a komnunista társadalom építésének nagy időszakából amelyet az SZKF

programja célul tűzött elénk

Az 962-es esztendő a

CSK.P
XII. kongresszusának elökészítőéve lesz; történelmi határkő népünk életien. Hazánk

új fejlődési időszakába lép, amel yen a nép boldogan dolgozik és él majd. E egyszerű tervek

valóraváltásában fontos szerepe lesz sajtónknak. A csehszlovákiai Nők Szlovákiai Bizottságának
Elnöksége a lap eredményei, eddigi munkája alapjának abban, hogy a Dolgozó Nő sikerrel tölti be

Nekem, mint
tanítónak.. Nekem, mint tanítónak nagy tagit-séget
nyújt a Dolgozó Nő. Tanítvá-nyaim velem együtt örömmel várnak minden számot. Nagyon érdekli őket a faji megkülönböztetés

nélkül, szoli-dárisan élőtönépek
énete. Padróél-k,padrmialyvándor
yben Josephi
tizenegysegífogadot
rténeteésvolnemzett. Sorebkantörtmegnevezt
en fajhoozltazataszám,
rtoznakamela mosol
ygó gyerne mBakerekek.ésNagy
tségett gyernyújmtaekének
nak
a versek, amit megtanulnak és az ünnepélyeken elmondanak a gyerekek.Szeretném, ha a jövőben sem hiányozna egyetlen számból sem

küdetését. A szerkesztőség minden tagjának, a lap munkatársainak
és olvasóinak sok sikert kívánunk a további munkához. A Csehszlovákiai Nők Szlovákiai
Bizottságának elnöksége

az egészség-szépségápolás, a mese, vers és a kézimunka. A jövőben is igyekszem leveleimmel a szerkesztőség segítségére lenniM. ICHELBERGER
NATÁLIA, ZLATNÄ
NA OSTROVE

füzetben maradt
oldala. Akkor napfényes, ha Jó riportalanyt és anyagot találnak.
is élénk, sőt még a fiatalsággal is törődnek; vagy olyan üzemet,
gondoskodnak, s ebben segítik őket a közszolgáltatási üzemek. Szóval
az ő sikeres munkájuk is. Azonban nem kell azt gondolni, hogy
hibáikat is.
tartozik a beszámoló, ismertetés, az önéletrajz és a levélírás.
nem volt, aki bemutassa szerkesztőségünk tagjaitazolvasóknak.
szomorodtam, de mikor láttam, hagy munkatársaim, ha lehet még
mit írok róluk, elhatároztam, hogy szigorú leszek és röviden végzek
akinek kisujjában vannak az iparban előforduló kifejezések legújabb válTudja, mi lesz a divat jövőre, sőt még a keresztrejtvények megfej-

érdemrenddel kitüntetett prušiankyi EFSZ-be. A szövetkezet elnöke
törzsállományát. Ekkor a mi Magdánk naivan megkérdezte: — Elnök elvtárs.
elnök tréfának vette a kérdést!
falu problémái érdeklik a legjobban. Mindössze 22 éves, tehát „ifjú
lelkesedik és képes órákhosszat átszellemült arccal hallgatni, amint
máris bátor emberként ismertük meg. Legnagyobb boldogsága, ha
a jövőben, fel akarja fedni a közszolgáltatási üzemek hibáit,
szövetkezetbe piros pulóverben ment riportra s a pulykák elől úgy futott,

nagy tisztelettel viseltetünk iránta, mert csak ő tudja úgy igazában
hogy a termelékenységet két bb-vel írjuk, kérem tessék...
Szerinte egy bölcs azt állította, hogy egy kép többet mond száz
Révvel ezelőtt a kínai képírásra mondta ezt, amikor a Dolgozó Nő
szóból hetvenet húzzanak és képet tegyenek helyette.
mind a szerkesztők, mind a levelezők, sőt az olvasók számára is nélutalják ki a honoráriumokat. Egyébként a gépesítés láza már őket is
gépeltek, így akarjak kiküszöbölni a lemaradást mezőgazdaságunkban.

destruktív valami?

is ismertetést, ha ti húzzátok a rövidebbet.

150 brigádórával
köszöntjük
Ml, konrádovcei asszonyok
továbbra is sikeres munkát kí
vánunk lapunknak, a Dolgozó
Nőnek.
Köszönjük, hogy értékes ta
nácsaival hozzásegített ben
nünket a helyes életmódhoz.
Nagy segítségünkre volt az
Illik nem Illik és a Négyszemközt rovat, meg az egészséges
táplálkozás tanácsadója.
Kérjük, a jövőben Is közöl
jenek riportokat hazánk min
den részéből, hogy áttekintést
nyerjünk a csehszlovák nép
munkájáról a szocializmus épí
tésében elért sikereiről. Örü
lünk annak is, hogy megismer
hetjük külföldi barátaink életét
és munkáját.
Mi, a konrádovcei Vörös
kereszt szervezet tagjai és
a falu asszonyai, lapunk 10
éves jubileumát vállalással kö
szöntjük: ISO brigádórát dol
gozunk le faiunk szépítésén.
Ezentúl is szeretettel várjuk
a Dolgozó Nőt!
ZSI BRITA GIZELLA,
KONRÁDOVCE

ta, a hátához szokott kosárra meredt, némi
gyűlölettel, mintha már előre érezné a súlyát.
Péntekenként csengetett be hozzánk, és azon
kívül, amit a két tehénből kifejt tej, túrója,
tejfölje szolgáltatott, nyaranta gyümölcsöt,
ősszel, télen baromfit, tojást kínált eladásra.
Négy éve, hogy első ízben hosszabb beszédbe
elegyedtem Amálkával. Panaszolta, hogy
a tizenegy hold föld mennyi munkát ad, hogy
a két gyerek — a fiú tizenegy, a lány tizenkét
éves — sok ruhát, lábbelit szaggat; amit
a föld megterem az olcsó, amit a boltban
árulnak az drága és így tovább. A végén mégis
csak kirukkolt azzal, hogy a két kivénhedt
ló helyett csikókat akarnak venni és azért
koptatja a maga erejét, hogy mielőbb saroglya
elébe köthessék az almásdereseket. Gondol
tam, hogy fiatalabb, mint amennyinek kinéz,
de szélfútta-esőverte arcára, barázdaszán
totta, foghíjjas, meggörbedt szájára tekintve,
önkéntelenül is csodálkozó szót ejtettem,
amikor kivallotta a harmincnégy esztendejét.
Mintha szégyellné, mentegetné a korai öreg
ségét, rákezdte:
— A sok munka, veszkődés... Nyáron arra
se jut időm, hogy begyújtsam a tűzhelyet,
meleg ételt főzzek, ha csak vasárnaponkint
nem. Köznapon csillagköltekor érünk haza
a mezőről, az uram siet az istállóba, én a ba-
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egemeltem a mély, fonott
kosarat, amelyet a hátára
csatolva, szokott cipelni. Azt
mondtam:
— Legalább ötven kiló.
— Nem jókedvemből görnyedezek alatta — felelte,
amíg kimérte a fél kiló túrót és bögréjéből
a mi edényünkbe öntötte a fél liter tejfölt.
Amolyan se nem szép, se riem csúnya asszony.
Kikötős blúzt visel és olyan bő szoknyát, ame
lyet hat méter anyagból varrat. Tudom róla
azt, hogy Amálkának hívják, a faluja 37 kilo
méternyire esik a várostól és a fél métermázsás
teher alatt akkor izzad a legjobban, amíg,
nyári porban, vagy téli hóban-fagyban eljut
hazulról a háromnegyed órányira lévő vasúti
állomásra.
Az árujáért járó pénzt az erszényébe, az
erszényt a sokráncú szoknya zsebébe csúsztat-
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DÉNES GYÖRGY:

Munka, fény, derű
Új év, új vágyak végtelenje,

zöld ág, mosolygó tiszta ég,
nézd csak az asszonyok szemét,
ott ég

az élet szép szerelme,

onnan hevít

a béke forró vágya,
a ringó bölcső örök ritmusa,

milyen nehezen, milyen potom áron tudtak
csak megszabadulni a csikóktól.
Űgy-ahogy kiheverték a bajt, de három
évvel ezelőtt megint csak rákezdte a panaszlást, úgy, hogy ráncos arca nem győzte beinni
a könnyek árját. Az urát — így zöpögte —
megbolondította a Mlkus sógor, mármint az
újonnan megalakult EFSZ elnöke és az eszét
veszített, megkótyagosodott Jani belépett
a kolhozisták közé. Hiábavaló volt a vigaszos
szó, hiába emlegettem, hogy a közösen gaz
dálkodóknak juttatott gépek hogyan kímélik
majd meg az ő erejüket is, hogy ráér majd
a legnagyobb nyárban is meleg ételt tenni
a gyerekei, az ura elébe és, hogy...
Rámnézett, mint a nagybeteg, aki már fel
vette az utolsó kenetet, elkészült a halálra,
de, mindezek ellenére, megpróbál hinni a bíz
tatásnak: ,,Ne félj, te szegény Amálka, meg
maradsz, elélsz akár száz évig is..."
Két évvel ezelőtt — mert eleinte sok baj
búsította a szövetkezetieket —' csaknem ha
ragot tartott velem Amálka és bizonyos, hogy
az urával és Mikus sógorral együtt, a poklok
mélységes fenekére kívánt engem is. Aztán,
ez már az elszámolás, vagyis a kifizetett mun
kaegység és a nekik juttatott természetbeniek
hazavitele után történhetett, megint beszél-

Történet
romfit látom el, moslékot öntök a hízók elébe.
Mire a házba kerülök, azt se tudom: az ágyat,
vagy az ételt kívánom-e jobban,
A két almásderes csikót azonban megvették.
Az ura — így mesélte — fütyörészve, danolászva szántja velük a tarlót, megrakott kocsi
előtt úgy trappolnak, mint a táltosok.

A rákövetkező pénteken olyan nekiszontyolodva foglalatoskodott a nekünk szánt tej
föllel, túróval, hogy arra gondoltam, régóta
betegeskedő édesanyja fekszik odahaza a ra
vatalon. Úgy lehet, annak a halálhírét se
keseregte volna bőségesebb könnyhullatással.

— Becsapott bennünket a solymári ember,
kehes az egyik csikó. Be is perelte már az
uram... Jaj, mi lesz velünk.
A továbbiak során, télbeérő pénteki napon,
megtudtam, hogyan-miképpen veszítették el
a pert, mennyi volt az ügyvédi költség és

getésre méltatott, velem vitatta meg a világ
folyását és, ha nevetgélt is, amikor dicsértem
a szép barna cipőjét, sóhajtott egyet-egyét:
amiben ez volt: „Elég a magam baját
nyögni...”
Tavaly is unalomig emlegette még azt a bi
zonyos tizenegy holdat, azt is, hogy a közös
istállóba került idősebb tehenük mások szá
mára ellett ikerborjakat, és szidta az EFSZ
tagok lustájait, békétlenjeit, akik csak szájalni
tudnak, de örömest elmennének a munka
temetésére és a kukoricatáblákban szoknya
kötésig érő gazt szeretnék még magasabbra,
sűrűbbre növeszteni, hogy a más emberével
zavartalanabbul ölelkezhessenek benne, mind
ez befejeződött a hosszú hónapok óta hallott,
vissza-visszatérő refrénnel:
— Félkézzel, akár három ujjal is felemelheti
már a kosaramat, mert az egyszál tehenünk
tőgyéből nemsokára annyit fejhetek csak,

a holnapoknak bimbózó reménye,
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tavasz, nyár, zöldellő erdők lombja,

Olvas az anyám

ősz, tél, virágok tarka csokra.
Ott él az asszonyok szemében

az élet teljessége.
Ott él az asszonyok szemében

a fehérszárnyú béke,
ott él a munka, fény, derű,

Törékeny vállait összehúzva,
kezében könyvvel ül az ágyon
s verseket olvas az én anyám.
Közel tartja, hogy jobban lásson.
A kis lámpa csak úgy pislákol,
árnyékot rajzol szobánk falán.

ott muzsikál az aranyhegedű,

onnan buzog a hit őrök forrása,

a tiszta szívek fénylő igazsága.

a gyermeklelkek

S asszonyszívekből fakad

virágos, boldog álma.

a végtelen öröm

A család gondja, puha, meleg fészke.

a világ gyógyulása.

Barna hajában már ezüst szálak,
de szivében lám, sose vénül,
mert verseket olvas az anyám.
Kint a fákon most fehér dér ül,
bent anyám arca egyre szépül,
és csillag ragyog a homlokán.

hogy a magunk számára se jut elég tejföl,
túró, kiváltképpen pedig vaj.
így is lett, de csak azért, mert az „egyszál
tehén” megellett és a bikaborjú szopni kívánt.
Amikor elválasztották a borjút, megint csak
becsengetett hozzánk Amálka. Alig ismertem
reá. Megfiatalodott, az arca kitellett, homlo
kán kevesbedett a ránc, a szeme is úgy fénylett,
mint muzsikába készülő lányé. Pironkodva
hallgatta, amit mondtam neki, de nem akarta
helybenhagyni, hogy használ neki a kevesebb
munka, kevesebb gond és a könnyebbé vált
kosár. Nevetett és nem is ok nélkül:
— Nem a jobb élet, a könnyebb kosár
használ, hanem az, hogy fogsort tétettem
a számba.
Kitűnt az is, hogy munkaegységenként bő
ven jutott a tagoknak és ennek köszönhetik,
hogy az apránkint felépített új házra nemcsak
palatető jutott, de be is vakoltathatták és
a tizenhatéves lányuk számára megvették
a konyhabútort. Menyasszony a Bözsi, jövőre
tartja esküvőjét Marczin traktorossal.
Ez volt tavaly. Idén tavasszal meghívtak
a lakodalomra, amely nem akármilyen volt.
Úgy látszik, Amálka már sem engem, sem az
EFSZ elnököt nem kívánta a poklok legfenekére, mert csaknem megkulcsolt kézzel

ceptre írt ingyenorvossága megtette a ma
gáét...
Mint aki az utolsó kenetet felvett nagybe
tegnek annak idején megjósolta a száz évet,
olyan büszkén düllesztem a mellemet:
— Ugye, igazam lett Amálka, ugye nem
hazudtam, amikor három évvel ezelőtt vigaszos szóra nyitottam a számat!
És mit felel erre? Megint előhozakodik
a tizenegy hold földdel, amelyért nemcsak ők,
de a sírban nyugvó apja is megszenvedett és
a tehenet se felejti el, amelyik a közös istálló
ban ezen a nyáron is ikerborjakat ellett.
És mi történt a legutóbbi zord pénteken!
A tejfölös-asszony, magunk között így emle
getjük Amálkát, sajátmagától visszatér a meg
előző beszélgetésünkre:
— Muszáj kimondani: igazat szólt három
évvel ezelőtt. Az idei szárazság megmutatott
mindent. Mi tagadás, szeptemberben a saját
vömet is szidtam, amikor felült a traktorra
és szántotta a kiszikkadt, meghasadozott
földet. Szántott éjjel is: harmadmagával szán
tott, csak úgy csörgött-zörgött a negyedtucat
gép. Ha eltörött valamelyik, ekevas, újat
tettek a helyébe, szántottak tovább, de nem
csak szántottak, mert Mikus sógor, éppen
a legjava szárazságban megparancsolta a ve
tést is. Amikor a porba hullt a szép, pirosló

Amálkáról
emlegeti Mikus sógort, aki hintán vitette az
új párt az esküvőre, a közösség két hordó
sört, másfél hektó bort adott és a meny
asszonytáncnál készpénzben közel hétezres
gyűlt össze.

Néhány hónappal ezelőtt, amikor Amálkától az édesanyja egészségét tudakoltam, a mármár jólismert, fogat kivillantó mosollyal felel
te:

— Hatvanhét éves, nyugdijat kap, mint
valami aranycsillagos vasútas. Igaz, csak
kétszázötvenet, de ruhára elég neki... Mi
tagadás, parádézni szeret, amióta meggyó
gyult...
— Meggyógyult? — csodálkozom és akkor
így beszél:
— Csaknem menyecske kora óta panaszolta
a gyomrát, a hasát, de sohase jutott pénz
orvosra... Most aztán az ingyenorvos, re

Bábi Tibor

Anyóka fej
Vonaglik, hajlik a váll, ráng a rángó kartól,
jár, jár a kéz, a tányér makacs tőgyet markol,
s az állat oldalának feszül a fáradt fej.
Hetven esztendő nagy teher.
Anyóka szegény!
Szél zúg, jég, eső kopog az ablak üvegén;
énekel a sajtár, haboson árad a tej:
anyóka fej, anyóka fej...!

Forrás buggyan a falból, zümmög, zúg a motor,
a tekercseken futó, halk áram robotol,
s apróka éji nap gyúl a mennyezet alatt;
a takarmányos csille csikordul, megszalad,
magas, függő vason fut a silógödőrtül,
a nehéz trágya is lám, fürge csillén gördül,
és mennyi, de menny i tehén — egész nagy csorda,
talán fele se férne a régi majorba... I

meg, fájt a szívem érte, de annál megkönnyeb
bültebben nevetek most. A szikkadt barázdá
ban, amelyet csak gép tud hasítani, emberi
erő semmiféle szerszámmal se, javában csírá
zik, növekedik az új vetés. Ha nincs EFSZ,
nincs Mikus sógor, meg... meg a többi tar
tozék, nem sok kalászt érlelne a jövő nyáron
a mi határunkban a nap...
Kifelé menet meggyszínűre pirosodott arccal
súg valamit a feleségem fülébe. Csak azért,
hogy okát adja, miért kívánta meg a konyhakredencre tett tegnap sült kalács maradékát.
Gyereke lesz a harmincnyolcadik esztendejét
betöltő Árnál kának. A lánya a tavasszal tartot
ta a lakodalmát, afia is maholnap legénysorba
cseperedik és Amálka nemsokára bölcsőt rin
gat.
— Talán együtt az unokám bölcsőjével —
suttogja, amíg megy kifelé, a még mindig
újnak számító szép, barna cipőjében...

Csak itthon volna veje, deli asszony^lánya;
pihenne anyóka, többé fejni se járna.
Ringatná unokáját, dúdolna felette:
— Aludj, fiam, aranyom! Tente, baba, tente...!
S hogy árnya nőne a hűvös alkonyainak,
meséit mondaná a nyűgös nagyobbaknak.
Míg a macska dorombol, s künn a szél kacarász,
manókkal, tündérekkel népesedne a ház.

A tűznél kipirulva lánya sürögne,
kezében kanál Vagy pici bögre.
Szemét csiklandozná illatos hagyma gőze,
pattanna, hajolna, jóízű ételt főzne,
s napja telvén a szorgos vő is hazatérne
megpihenni a fejők munkáját dicsérve.. *
Mert jó a fejőnek — annak, aki fiatal,
a bánya, talán az se tisztesebb hivatal.
Ám a vénség az nagy teher.
Anyóka szegény...!
Szél zúg, jég, eső kopog az ablak üvegén;
énekel a sajtár, haboson árad a tej:
anyóka fej,anyóka fej...I

A férfiúi
engedelmesség
Kicsiny társaság mulat hétköznap, fényes
délben, a falusi kisvendéglőben. Mi meg
egy sarokasztalnál, próbára téve emberis
meretünket, találgatjuk, kik lehetnek ?
A társaság középpontja, az a tagbasza
kadt, feketebajszú férfi nyilván malmos,
a lisztesnadrágú cingár ember, meg a másik
kettő vagy három malomi munkás, a többi
falusi mesterember lehet. De ki az a Toldi
Miklós, aki már ülve se tud maradni a sörös
pálinkás indulat miatt, s éppen most indít
ványt terjeszt elő szívhez szóló és fület
repesztő hangon, hogy azt mondja: Kék
nefelejcs, hej de kék nefelejcs...
Rövidesen kiderül, hogy a tegnapi ember
ismerethez toldani kell egy lépésnyit a mai
faluban, mert a tagbaszakadt a szövetkezet
főkönyvelője, a lisztesnadrágú szódagyártó
mester, a pörgebajszú szövetkezeti kondás,
de a Toldi Miklós, az valóban iparos
ember, a szövetkezet bognára.
A kék nefelejcs az egész társaságban
fölébreszti az őszinte érzéseket, s pillanat
alatt igazi hangverseny kerekedik, már
tudniillik egyik hang versenyez a másikkal,
melyik is tudná az amúgyis beázott menynyezetet beszakitani.
Egy fiatalasszony lép az ívóba, látszik
rajta, hogy most szaladt el a tűzhely mellől,
csak úgy sebtében kapta magára ezt a ki
menő-ruhát, még igazgat is rajta, ijedősen,
hogy begombolt-e minden gombot. S megy
a kis fiatalasszony, egyenesen a mulató
társasághoz.
— Na — sóhajtok magamban — most
kezdődik a csetepaté.
De nem.
Az asszony mosolyog, egyenesen Toldi
Miklósra, aki az imént a legnagyobb zene
bonát csapta a nefelejccsel. A nagydarab
ember azonban nem hajlik a szóra, valami
jeles napot emleget, születésnapot, jutalmat,
prémiumfizetést, talán mindhármat egy
szerre és nem indul. S hogy még habozni
se legyen ideje, a feketebajuszú a segítségére
siet:
— De Juliskám, az urával azt csinál,
amit akar, hanem a társaságot nem sértheti
meg. A társaságot!
— Úgy van! — zúgják a többiek is,
s már invitálják is az asszonykát az asztal
mellé. Vonakodik kissé, aztán mosolyog és
csak leül.
— Szóval így állunk! — mondom ma
gamban — ezért sietett ide a menyecske,
hogy ki ne maradjon a mulatságból.
Az asszony marasztalásának ügye ezzel
véget is ért, s a férfiak egymásközt rátértek
valami régi elszámolási ügy megbeszélésére.
Bele is melegedtek alaposan. Az asszonyka
meg közben éppenhogy beleértette nyelvét
a pohár sörbe, s folyton csak sugdolózott
a férjével. Hogy mit súghatott, azt én el
gondolni sem bírom, asszonyi tudomány az.
Hanem amikor a társaság már alig figyelt
rájuk, csak fölállt az a mahomet Toldi
Miklós, fogta a felesége kezét, s indult kifelé
az ivóból.
Olyan büszkén, mintha valóban ő vezetné
az asszonyt.
A kis mosolygós menyecske meg csak ment
utána engedelmesen és diadalmasan.

Sípos Gyula

Kedves Elvtársnők, ne haragudjanak, de nem értem, mi bajuk a fiatalokkal !
Én is fiatal vagyok, elvégeztem a kétéves,
mezőgazdasági iskolát. Én nem akartam
„hivatalba” menni, mint a maguk Kovács
Marikája, én igenis „földet akartam túrni”
itthon a szövetkezetben. Kicsi koromtól kezdve
szerettem az állatokat, a földet, de tanulni
is szerettem. Örömmel mentem a mezőgazda
sági iskolába, mert azt gondoltam, ha elvég
zem mindazt, amit tanultam, alkalmazom
a munkámban. Olyan szépen elképzeltem, hogy
ha a baromfitelepre kerülök, bevezetem a
mélyalmozást, és vitamindús takarmányokat
adok a kiscsirkéknek. A lányoknak azt mond
tam aziskolában, ha a tehenekhez osztanak be,
s fejőgépet vesz a szövetkezet, én fogok fejni
rajta. Azt már nem árultam el nekik, de titok
ban úgy láttam magamat, mint a járás leg
jobb fejőnőjét, akit mindenki ismer, akinek
a képét közlik az újságok is.
Két éve maradtam ki az iskolából, azóta

s

itt ülök a szövetkezet irodájában és könyvelek!
írom a fizetéseket, bejegyzem a napi tejhoza
mot, tojáshozamot. Olyan tehetetlennek érzem
magam, ha csökken a fejési átlag, meg a tojás
hozam. Csak néha sóhajtok fel. Majd én meg
mutatnám. Kinevetnek, ha mondom, hogy
— én inkább ott dolgoznék. — Mit akarsz,
tiszta munkát végzel, jól keresel, segédköny
velő vagy.
— De én nem jártam könyvelői iskolába! —
mentegetőzöm ilyenkor. — Iskolába küldtünk,
itt kell segítened — mondják. Az utóbbi időben
már szó nélkül végeztem a munkámat, de
most, hogy a Dolgozó Nő új rovatátolvastam,
felkavarodott bennem minden. Hát mi vagyunk
a hibásak, hogy nem csinálunk semmit? Volt
iskolatársaim közül — még most is levelezek
velük — négyen vannak hasonló helyzetben,
mint én. Az egyik a HNB irodájában, kettő
szövetkezeti irodában, egy a gép- és traktorál

zeretnék valahogy megismerkedni velük, mert Pestig
még négy órát megy a vonat, és a lapokat kiolvastam.
Csinos, barna asszony és kissé vöröskés úr és Bübüke,
aki hat éves lehet, de még szoknyában járatják. Oda
figyelek.
— Bübüke, mit kell mondani a bácsinak ?
— Köszönöm tépen.
— Köszönöd tépen? Jaj, te aranyos! Nézd, kérlek, Aranka, hogy
csücsöríti azt a kis száját, mikor azt mondja: tépen! Jaj de édes ez a gye
rek. Te!!... Te drágaság.
rtán.
— Bübüte, tit szejet Bübüte, a nénit vad a bácit ?
Bübüke: A Majiszta nénit.
k Mariska néni. Jaj, te mindjárt megeszlek! Méj szejeti Bübüte a MaI jiszta nénit? Üde azéj,mej az ad neki cutojtát.
Bübüke. Igen.
Mariska néni. Hallod? Azt mondta, igen. Hallottad, hogy mondta?

lomáson kapott állást a mezőgazdasági iskola
elvégzése után. Minket arra tanítottak az
iskolában, hogy a termelésben dolgozzunk.
Nem a szövetkezet vezetősége a hibás, ha
helytelen nézetet alakít ki az iskolát végzett
fiatalokkal kapcsolatban?
Azt hiszik, nem dolgoznánk szívesen az új
gépekkel, ha venne a szövetkezet? Vagy nem
alkalmaznánk új munkamódszereket, ha nem
utasítanák el javaslatainkat azzal: Már megint
milyen képtelenséget találtatok ki, hogy
kevesebbet kelljen mozognotok? Fürdő, zuha
nyozó, klubszoba, munkaruha? — A mi szövet
kezetünkben ilyenről még beszélni sem lehet.
Könnyű mondani, hogy feladatunk és
kötelességünk az új mezőgazdaság megterem
tése. Hogyan fogjunk hozzá korszerűsítéséhez,
amikor nem kiváncsiak szavunkra?
Erre feleljenek!

BALOGH IRMA,
a szövetkezet segédkönyvelője

A bácsi. Hát a bácit nem szejeti a Bübüte? Na, megállj! Moszt haratszit a báci.
A bácsi tényleg haragszik. Durcásan elfordul Bübükélől, és az egyik
ujját durcásan a szájába dugja. Haragosan néz Bübükére, és összecsü
csöríti a száját. Bübüke nem bánja. Az asszony könyörögve néz rám,
mintegy elképedve, hogy hogy lehet egy gyerek ilyen édes. Tényleg, milyen
édes egy ilyen gyerek. Nem is olyan édes.
Továbbá.
— Bübüte, moszt diditézni teli Bübütének. Ajukálni kell.
Bübüke nyafog, nem akar aludni.
— Bübüte, idenézz, néni, meg báci is ajutál. Idenézz; látod? Neked is
muszáj.
Be akarják csapni a gyereket, hátradőlnek, behunyják a szemüket és
úgy tesznek, mintha aludnának. Bübüke figyeli őket, nem merik kinyitni
a szemüket. Végre megunják és tényleg elalusznak. Egyedül maradok
Bübükével. Nagyon únom magam, meg fogok ismerkedni a gyerekkel.
— Bübüte — kezdem —, méjt nem ajutál ?

KARINTHY FRIGYES:

GŐGICSE
Bübüte felém fordul, és mély megvetéssel néz végigig.
— Nevem Réz Jeromos — mondja Bübüke hidegen és határozottan.
— Az úrnak nem vagyok Bübüke. Ezeknek az vagyok, szegényeknek,
mert rokoni viszony köt hozzájuk, és el kell néznem a gyengeségüket.
Részint belátásból, mert ők azt hiszik, hogy nagyon kedvesek, amikor így
gügyögnek nekeni, és nincs szivem hozzá, hogy kiábrándítsam őket, ré
szint pedig számításból, mert néhány évig náluk leszek most, ők gondos
kodnak rólam, és mondhatom, így kényelmesebb nekem, mintha magamnak
kellene megkeresni a kenyeremet, felnőtt gyanánt. Ezzel szemben én
tartozom nekik kedvesnek és bájosnak és gyermetegnek lenni, ők például
azt mondják nekem: „Bübüte“, mire én selypítve felelek nekik, mert ez
nekik örömet okoz, úgy látszik, hogy a pénzükért joguk van hozzá, hogy
úgy mulassanak, ahogy ők tudnak. Ezek társadalmi félszegségek, uram,
és én alkalmazkodom és kíváncsian kérdezősködöm és csudálkozcm,
mikor mindenféle butaságokat mondanak nekem a vasútról, meg a ma
darakról, és úgy teszek, mintha ők nagyon imponálnának nekem, hegy
mindent tudnak és én semmit sem tudok. Alkalmazkodom, de higgye el,
nehezemre esik sokszor.
— Uram, igazán sajnálom önt.
— Ne sajnáljon. Ha felnövök, nekem is lesz gyerekem, és gügyögve
fogok beszélni vele, és tanítani fogom és imponálni fogok neki és az szót
fogad nekem. Az emberek, ha idősebbek lesznek és rájönnek, hogy senki
se hallgat rájuk,bosszúból gyereket szülnek maguknak,hogy legyen valaki,
aki előtt játsszhatják a felnőttet és mindentudót. De most ne zavarjon,
gondolkodom.

Ifjú

Mint a Dolgozó Nő régi olvasójának,
engedjék meg, hogy hozzászóljak a laphoz.
Látom, hogy „Ifjú szemmel” címen rovatot
nyitottak a fiatalok számára. Nagyon helyes
lem a szerkesztőségnek ezt a cselekedetét,
mert bizony sok baj van a mai fiatalok
kal.
A mi falunkban is jócskán van belőlük
a szövetkezetben, de csak a nevetgélésen, meg a szórakozáson jár az eszük. Azt
kérték, hogy ifjúsági munkacsoportot alakít
hassanak. Hogyan engedhetné ezt meg a szö
vetkezet, hogy egy rakáson elkönnyelműsködjék a munkát? Csak öltöznek, meg televízióz
nak, moziba járnak. Sok mai lány azt se tudja,
hány ruha van a szekrényében. Bezzeg, az én
koromban ki sem egyenesedhetett a lányok
dereka, volt mit csinálnunk látástól vakulásig.
Ezek? A múltkor kinevettek, amikor mondtam,
hogy tizennyolc éves koromban csak egy pár
cipőm volt. Milyen volt, tűsarkú, vagy stam-

perlisarkú? — kérdezték. Nem tudják ezek,
hogy mi a munka. Hát legalább, ha a múltat
nem ismerik, magyarázzák meg nekik, mit
kell csinálniuk. Ne akarja mind az „urat”
játszani, meg az irodába beülni, ha kijárt égy
két iskolát! Dolgozzanak!
Csak arra vigyázzanak, ne adjanak nekik
olyan nagy szarvat, hogy az „öregek idegen
kednek az újtól". Úgyis sokat okoskodnak,
pedig mégcsak most bújtak ki a tojásból. Hol
van nekik olyan tapasztalatuk, mint nekem,
meg a többi asszonynak, aki harminc év óta
min'den tavasszal répát egyelek, kukoricát
kapálok! Én már csak tudom, hogy kell oda
vágni a kapával, hogy a gyom kipusztuljon.
Ezek? Azt szeretnék, ha kapálni se kéne. Hogy
majd a vegyszerekkel! Hát csak tanítsák őket
rá, hogy ha iskolát jártak is, dolgozni kell!

Szemmel

KARIKA JÓZSEFNÉ.

A szánkó születése
Palkó egészen kimelegedett a nagy munká
ban. Hogyisne! Végigmosta, majd szárazra
törülgette a padlásról lehozott szánkót,
aztán bekente valami folyadékkal a léceket,
amitől szépen kifényesednek. De jó lesz
majd szánkózni rajta, ha leesik az első hó!
Amikor Édesanya belépett az előszobába,
mindjárt látta, hogy Palkó alaposan elmerült
a nagy munkában. Kicsit gondolkozott, aztán
hirtelen eszébe jutott valami.
— Mondd, Palkó — kérdezte, — gondol
koztál-e már azon, hogy miként születik
a szánkó?
Hűha! Csillant fel Palkó szeme. Ez aztán
érdekes kérdés. Szünetet tartott a nagy mun
kában, leült a szánkóra. Édesanya pedig
elkezdte:
— Olyan régen született a szánkó, hogy
nem is tudom megmondani, mikor. Akkor
még nem volt villany, nem volt autó, nem
volt ház, de még a ruhát sem ismerték az

Csodálkozva álltak meg az emberek, ilyet
még nem láttak, eddig mindig a vállukon
vitték a fatörzseket, most meg megy magá
tól... Siettek utána. A fatörzs megakadt egy
nagy kőben. Odamentek hozzá, nézegették,
bökögették, s nosza! Egyszerre csak megint
elindult a fa. Most már vidáman szaladtak
utána, s ha megakadt, csak löktek rajta né
hányat, máris csúszott tovább.
— És hogyan volt tovább ? — kíváncsis
kodott Palkó.
_
— Azután sok-sok év telt el — mesélte
Édesanya —, amíg talán éppen egy ilyen kis
lurkó, mint amilyen te vagy, Palkó, lökdösés
közben nagyon meg találta markolni a fatörzs
egyik ágát, s azzal együtt lecsúszott ő is egy
darabig a hegyoldalon. Először megijedt, de
legközelebb már készakarva ült fel a csúsz
káló fára. Láthatták ezt a vadászok, aztán
megpróbálhatták: hátha a vadászszákmányt is
rá lehet ültetni egy ilyen csúszkáló fatörzsre?

emberek, meg a vasat sem. Hogyan történ
hetett a szánkó feltalálása? Nem lehet bizto
san tudni, de figyelj. Most gondolatban
egy kicsit utazni fogunk...
S máris ott voltak abban a világban, amikor
őseink még ruha helyett állati bőröket akasz
tottak testükre, hogy védekezzenek a hideg
ellen. Néhányan éppen a hegytetőn jártak,
kidőlt fákat kerestek, hogy elcipeljék bar
langjukhoz. Találtak is egy hatalmas fa
törzset. Nagy morgás közben nekirugaszkod
tak, s ahogy egy kicsit megmozdították,
a hatalmas fatörzs megcsúszott a fehér havon,
s magától kezdett lefelé menni a hegyről.

S egyszer csak ez is sikerült! Aztán rájöttek
arra, hogy ha faháncsból köteleket fonnak,
azokat rákötik a fatörzsre, akkor már irányítani
is lehet. Sőt, sík vidéken, vagy éppen emelke
dőn is könnyebb így húzni az elejtett vadat,
mint háton cipelni. De figyelj csak!
S gondolatban hirtelen megint ott találták
magukat a hegyoldalon. Néhány ember
hatalmas állatot emelt fel egy kidőlt fatörzsre,
aztán megfogták a háncsköteleket, s húzni
kezdték a furcsa alkotmányt. Igen ám, de az
ágak miatt minduntalan megakadt az egész.
Sok tanácskozás után elkezdték letördelni az
ágakat. Minél kevesebb ág maradt a fatör

zsön, annál hosszabb utat tehettek meg,
mielőtt újból elakadtak volna vahmi sziklá
ban, vagy másik fában. Hej, nagyon meg
örültek, s örömükben valamennyi ágát le
tördelték. Igenám, csakhogy ekkor egyszeri
ben oldalra fordult az egész alkotmány,
s leesett róla az elejtett vad. Az emberek ismét
tanácskozni kezdtek, vitatkoztak, mutogattak.
— De hát miért nem jöttek rá — kiáltott
fel izgatottan Palkó —, hogy ha két ilyen fát
összekötnek, akkor az nem fog oldalra borulni!
— Hohó, Palkó —, akkor ez nem volt ám
olyan egyszerű, mint te most elképzeled.
Minden új gondolatért, minden új eszközért,
akármilyen egyszerű volt is az, kezdetben
nagyon meg kellett dolgozniuk őseinknek.
De telt—múlt az idő, s ezt is kitalálták.
Amikor aztán már volt szerszámuk, akkor
már nemcsak letördelték az ágakat, hanem
a kérget is leszedték kezdetleges baltájukkal
a fatörzsről, hogy simábban csússzon. Aztán
arra is rájöttek, hogy ha nem közvetlenül
egymáshoz kötik a törzseket, hanem kissé
távolabb, akkor még biztonságosabb lesz
a jármű, vékonyabb ágakat használhatnak,
s még több terhet, nagyobb állatot is rá lehet
tenni. Aztán megtanulták azt is, hogy ha
olyan fákat választanak, amelyeknek az
eleje kicsit a magasba emelkedik, mint a te
szánkód eleje is, Palkó, akkor az gyorsabban
csúszik, könnyebb húzni, s még ritkábban
akad el, mint az egyenes végű fa. Persze
mindehhez nagyon-nagyon sok idő kellett,
de valahogyan így születhetett meg a szánkó.
— No — állt fel a mese végén Édesanya,
de most már láss munkához, mert alighanem
hamarosan leesik a hó, s akkor nagy szükséged
lesz a szánkóra. Megígérem: egyik héten
szánkóval megyünk majd kirándulni, s akkor
megmutatom neked, milyen érdekes szánkó
kat csinálnak ma.

G. P.
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rnunizmus építéséből? Tud-e majd másokkal
együtt lelkesedni ezekért a célokért, és kitarató
munkára indulni a valóra váltásukért? Egyrős akaratú ember lesz a fiam — di
általán, alá tudja-e rendelni saját érdekeit az
egész társadalom érdekeinek és célkitűzései
csekedett a múlt nyáron az apa, —
nek? Abban is téved az apa, hogy a legújabb
Úgy kell, hogy legyen minden, ahogy
megnyilvánulásokat is a régiekkel egyazon
ő akarja. Nevetjük is az anyjával, hogyan
csoportba sorolja. A múlt nyáron még csak
férhet ennyi akarat egy ilyen apróka legénybe.
a gyermek önállósulási törekvéséről volt szó.
Amikor télen ismét találkoztunk, az apa
Egy félév múlva viszont a helytelen nevelés
már nem volt dicsekvő kedvében: — Ideggyó
következtében már kimondott makacssággal
gyászhoz készülök a gyermekkel — mondta.
állt szemben a szülő, s ma már ennek is leg
— Valami komoly idegbaja lehet, mert egy
súlyosabb formájába, a negativizmusba lépett
semmiség is annyira felingerli, hogy földhöz
az ellenszegülés.
csapja magát, s ha nem teljesítjük azonnal
A baj tehát növekvő irányt mutat, azonnali
a kívánságát, elkékül, megmerevedik, és
orvoslásra van szükség. Mit tegyen a szülő?
szinte elveszti az eszméletét.
Illetve mit ne tegyen, mitől óvakodjék?
Nemrég újra a derűs apát láttam viszont.
Mindenekelőtt ne veszítse el a türelmét.
— Meggyógyult a gyermek? — tudakoltam.
Fékezze a kezét, ha azt verésre emelné.
— Nem is volt az beteg — mondta. — Rájöt
A verés csak súlyosbítja a makacsságot, hiszen
tünk, hogy megint az erős akaratával volt
így már közvetlen, konkrét oka is lesz a gyer
a baj. De kifogtunk rajta. Most az ellenkezőjét
meknek a dühkitörésre.
kérjük annak, amit el akarunk érni. Ha sétálni
És ne akarja a szülő egyszerre, egyetlen
akarjuk vinni, azt mondjuk, hogy ő most
alkalommal „kiölni” a gyermekből a dacot.
itthon marad. Mert képzelje, akárhogy is
Sokan úgy vélekednek, hogy a makacsságot
szeret sétálni, képes ellenkezni, csakhogy ne
érvényesülhessen az akaratunk. így, ezzel
csak radikális módszerrel lehet gyógyítani.
Egyszer kell „intézkedni”, de úgy, hogy azt
a módszerrel viszont mégis az lesz, amit mi
a gyermek egész életében megemlegesse.
akarunk.
(Pl. bezárni a nagyon rettegett, sötét pincébe,
Minden rendben van tehát? — kérdezem
órákig hozzákötözni az asztalhoz stb.) Az
magamban a tovasiető apa után nézve. —
ilyen radikális eljárás nemegyszer okozott
Bizony nem, ez az édesapa két dologban súlyo
már súlyos idegbajt a megbüntetett gyermek
san téved.
nél, s ha talán meg is szűnt a makacssága, vele
Téved mindenekelőtt abban, hogy fia
veszett minden gyermeki derű.
viselkedését az erős akarat megnyilvánulásá
Mit tegyen tehát a szülő?
nak tekinti. Fia nem erős akaratú, hanem
Amíg csak önállósulási törekvésről van szó,
makacs gyermek. A kettő pedig nem egy és
adja meg ahhoz a lehetőséget. Ha a kétéves
ugyanaz. Az erős akaratú ember nemcsak
gyermek mindenáron maga akarja felhúzni
kitartó, de arra is hajlandó, hogy változtasson
a cipőjét, ez még nem feltétlenül makacsság;
eszközein, ha ésszerűbb, hasznosabb, jobb
ellenkezőleg: kevésbé alakul ki ez a rossz
megoldást javasolnak neki célja elérésére.
tulajdonsága, ha nem kell a legkisebb önálló
S a célja sem a „csak azért is!” Hova vezethet
az ilyen célkitűzés majd az ifjú- és felnőttkor
ságért is harcot vívnia.
Viszont már a legelejétől tapasztalnia kell
ban? Hogyan fogja majd kivenni részét a kom-

Múltkoriban egy fiatal anya
ágyánál állottam. Sugárzó arccal
mutatta nekem pufók kis újszíilőttjét, aki mellére tapadva szívta
az életet adó anyatejet. Ez a fiatal
asszony sok szenvedésen ment ke
resztül. 1953-ban ment férjhez
s egy esztendő múlva megszülte
első gyermekét, egy egészséges kis
leánykát. A fiatal házasok több
gyermeket akartak, de sajnos, az
ezt követő két terhesség koraszüléssel végződött. 1959-ben végre úgy látszott,
mégis szerencsésen kihordja magzatát. A falubeli „okos" asszonyok úgy
vélték, felesleges a terhes asszonynak orvoshoz járnia, de férje rábeszélésére
közvetlenül a szülés előtt mégiscsak elment a tanácsadóba. Az orvosnő azon
nal a kórház szülészeti osztályára utalta, de sajnos már későn, ismét halott
gyermeket szült. Elképzelhető a fiatal házaspár bánata ezek után az esemé
nyek utón. Az asszony most már megfogadta, ha ismét másállapotba kerül,
azonnal jelentkezik a tanácsadóban s mindenben az orvos utasításait követi.
És lám, most itt fekszik előttem a sóvárogva várt kisfiúval a karján. Mi volt
tehát az oka mindennek?
1900-ban a nagy tudós, Landsteiner felfedezte, hogy az emberi vért tulaj
donságai szerint négy csoportba lehet osztani. Ezeket A, B, 0 és AB vércsopor
toknak nevezte el. Tovább kutatva a vér tulajdonságait, egy Macacus Rhesus
majmocska vérsejtjeit kísérleti nyulakba oltotta. Minden élő szervezet vé
dekezik az ilyen oltás ellen és az idegen sejtek ellenanyag termelésére ser
kentik. A kísérleti nyúlok is ellenanyagot termeltek a majom vérsejtjei ellen.
Különösképpen, ezek az ellenanyagok hatottak az emberi vérsejtek nagy
részére is, olyanformán, hogy agglutinálták, kötötték azokat. Ezzel a vérnek
egy újabb tulajdonságát, a majom után elnevezett Rhesus vagy röviden RH
faktort fedezte fel. Az emberek nagy része, kb. 85 %-a RH pozitív s csak
15°/o-a RH negatív. Az ember egészségére nézve teljesen közömbös tulaj
donsága ez a vérnek. De ha RH negatív vércsoportú asszonynak RH pozitív
a férje, néha megesik, hogy születendő gyermeke az apja vérét örökli, vagyis
szintén RH pozitív s ilyenkor az RH negatív anya ellenanyagokat termel
magzata vére ellen. Ezek az ellenanyagok áthatolnak a méhkalácson is,
rátapadnak az újszülött vértestecskéire és feloldják azokat. A fejlődő magzat
vészesen vérszegény lesz, s gyakran még az anyában elhal. Ha mégis élve
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jön a világra, csakhamar sárgaságot kap, s ha nincs orvosi segítség, rövidesen
elpusztul.
Hogy lehet elejét venni ennek az állapotnak? Az elmondott esetből látjuk,
hogy ez nagy családi szomorúság és a gyermektelenség okozója. Ma minden
faluban, minden városban működik orvosi tanácsadó terhes asszonyok részére.
Minden anya saját és kicsinye érdekében köteles terhessége alatt látogatni.
Itt vért vesznek tőle, melyet aztán a megfelelő laboratóriumi vizsgálatoknak
vetnek alá. Megvizsgálják azt is, nem termel-e az anya ellenanyagokat.
A vizsgálatot a terhesség alatt többször meg kell ismételni. Ha az anya
vérében ellenanyagokat talál az orvos, különös gondban részesíti a terhes
asszonyt. Gyakrabban hívja felülvizsgálatra, vérét gyakrabban veti elemzés
alá s ha jónak látja, korábban küldi be a szülészetre. Mert azt talán nem kell
külön hangsúlyoznom, hogy az ilyen anyának feltétlenül kórházban kell
szülnie. Az orvosok külön készültséggel várják az ilyen csecsemő világrajöttét. A szülés után azonnal vércserét kell alkalmazniuk, hogy életét meg
mentsék.
A vérellátó központban két-három önkéntes véradó vár, hogy néhány deci
literes véradomdnydval megváltsa a kis polgár életét. A vércsere bonyolult,
de nem veszélyes műtét s az újszülöttet, aki már születése percében halálra
volt ítélve, ezzel megmentik szülei s az élet számára.
Most még talán néhány szótárról, gyakori-e az ilyen eset? Minden RH nega
tív nő termel ellenanyagot? Miután az embereknek kb. 15°/o-a RH negatív
csupán s ennek kb. a fele nő, az esetek száma elég ritka. Orvosi statisztikák
és számítások szerint kb 250 szülésre esik egy ilyen eset. Hozzá kell tennem,
hogy még ilyen esetben se termel minden RH negatív anya ellenanyagot
gyermeke vére ellen. Az első s igen gyakran a második terhességnél az ellen
anyag rendszerint csak kis mennyiségben lép fel s csak későbbi terhességeknél
fokozódik annyira, hogy veszélyessé válhat a magzat számára. S amint
látjuk, még ilyenkor sincs veszve minden, célszerű orvosi beavatkozással
megmenthető a csecsemő élete. Nem volna he
lyénvalókészülő házasságok felbontása csak azért,
mert a nő RH negatív, de igenis helyénvaló, hogy
a fiatal szülők az elmondottak tudatában időben
felkeressék az orvost s annak tanácsait megfogad
ják. Céltudatos, okos megelőző óvóintézkedés
a terhesség időszakában sok baj és szenvedés
elkerülését teszi lehetővé s biztosítja annak sze
rencsés befejeződését, az egészséges újszülöttet.
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a gyermeknek, hogy vannak dolgok, amelyeket
sem kéréssel, sem toporzékolással nem lehet
elérni. Olyankor érthető formában magyaráz
zuk meg, miért tiltunk meg valamit. A gyerme
kek rendszerint elfogadják és tiszteletben
tartják a számukra is érthető követeléseket
és tilalmakat.
S ha a gyermek mégis makacskodik? A szülő
őrizze meg a nyugalmát. Tegyen úgy, mintha
a gyermek lehetetlen viselkedése mégcsak
nem is igerelné. Nem arra gondolunk, hogy
észre se vegye a toporzékoló gyermeket —
ezzel csak még jobban felingerelné őt. Inkább
juttassa kifejezésre, hogy az ilyen viselkedést
rossznéven veszi, hogy ezt igazán nem várta
volna. Vigyázzunk, hagy a gyermek sohase
érjen célt makacssággal.
Ne csak akkor küzdjünk a makacsság ellen,
amikor a gyermek éppen makacskodik.
Nyugodt, meghitt pillanatban biztassuk a
gyermeket megváltozásra. Magyarázzuk meg
neki, hogy ő tud jó is lenni, csak meg kell
próbálnia.
LÁSZLÓFFY ILONA
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Horgolni
nemcsak
csillagot
lehet!
Akinek modern bútorral berendezett lakásába
nem illik a csillagos, csipkés térítőddé szeret hor
golni, biztosan örülni fog egy-két új ötletnek. Mit
lehet horgolni! Sapkát, gallért, muffot, kösztümöt,
blúzt. A szép színekben kapható vastag szőnyeg
fonalból hamar elkészülnek a csinos, divatos hol
mik.
Ballon vagy szövetkabát gallérjára tehetünk
színes, szőrmehatású horgolt borítást. Még csi
nosabb, hä sapka is készül hozzá. A sapkához és
gallérhoz 25 dkg szőnyegfonalat kell vennünk.
A horgolásmód: felhajtás nélküli rövidpálca.
A szőrmehatást a hurkok adják, amelyeket úgy ké
pezünk, hogy a horgolótűt beszúrjuk a láncszembe,
ugyanakkor a balkéz középső ujjával lefogjuk
a fonalat, az ujj fölötti fonalból veszünk a tűre és
egyszeresen áthúzzuk a láncszemen, majd ismét
fonalat véve a tűre, a két szemen áthúzva lehorgol
juk. Csak a szem lehorgolása után húzzuk ki a hu
rokból az ujjúnkat.
SAPKA: Fejtetőn kezdjük
„
8 láncszemmel. Ebből karikát képezünk. Majd 14 felhajtás nélküli rövidpálcával
kÖrbehorgoljuk. Ezután
■.Í'ä
kezdjük el a fent leírt móm
dón a sapka horgolását. 12
cm átmérőjű lapos kört
készítünk, 5 szemenként
szaporítva. A szaporítószemnél nem kell hurkot
'
képezni, mert a felületen
jelentkező hurkok elfedik a szaporítás helyét. 12
cm után már csak 15 szemenként szaporítunk, míg
a kívánt fej bőséget el nem érjük. (Kb. 50—56 cm)
Ezután szaporítás nélkül horgoljunk tovább, a kör
közepétől számítva 28 cm-ig. Ezzel a sapka készen
is van, már csak a 3 cm széles szegőszélt kell hoz
záhorgolni, rövidpálcákból, hurkok nélkül. A sze
gőszélt horgoljuk jó szorosan, hogy jobban simuljon
az archoz.

emsokára megkapjuk a báli meghívókat és ismét felmerül az
örökös probléma: miben menjünk?
Az idei bálokon előreláthatólag ismét találkozik a hosszú
és rövid estélyi ruha. Biztos, hogy a fiatal, elsőbálos lányok
jobban ki tudják használni a rövid ruhát, meg fiatalságukhoz jól is
illik. A bálterem ünnepi hangulatát azonban mégis a hosszú báli
ruhák adják meg. Ha ügyesen varratjuk, egy kis változtatással
többször is kihasználhatjuk egy idényben is, s miután a szűk szoknya
divatos, az anyagtöbblet igazán csekély.
Ami a ruha anyagának és színének kiválasztását illeti, tartsuk
szem előtt elsősorban egyéniségünket, alkatunkat és korunkat.
Hiába hat bájosnak és légiesnek a szilonruhában megjelenő első
bálos karcsú fiatal leány, szilonba öltözött mamája biztosan kényel
metlenül érzi majd magát, mint ahogyan biztosan sajnálkozni fog
az a fiatal kislány, aki fekete, nehéz selyemruhát csináltatott.
Még egynéhány apró tanács: Az elegáns táncosnőhöz jól öltözött
partner illik. (Fekete ruha vagy szmoking, szép ing, kötött vagy
csokornyakkendő, báli cipő, kesztyű.) Ami a női partnert illeti,
hiába lesz bármilyen szép a ruhánk, ha frizuránk, kesztyűnk,
kezeink ápoltsága, cipőnk, estélyi táskánk nem lesz ezzel összhang
ban. Az arc kikészítése az erős világításra való tekintettel lehet
kissé erősebb (kihangsúlyozott szemek, szempillák és szemöldök,
a rúzzsal ugyanazon árnyalatú kevés arcpirosító, ugyanolyan színű
körömlakk), de túlzásmentesen. S végül: úgy osszuk be időnket,
hogy a bált megelőző délután legalább egy kicsit pihenhessünk
Csak így leszünk szépek és vidámak.
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GALLÉR: A meglevő gallér formája szerint hor
goljuk. Nyakkörnél kezdjük, s körülbelül 3 cm szé
lességig rövidpálcákkal horgoljunk a gallér teljes
hosszában, hurkok nélkül, nehogy a nyaknál feles
legesen vastagítson. 3 cm után az előbb leírt mód
szerrel folytassuk a horgolást. A szálat minden sor
végén el kell szakítani, hogy a hurkok szépen feküd
jenek. Ha kész,a kabát színével megegyező fonallal
varrjuk rá a kabátgallérra.
Nemcsak gallért, hanem bélést, mu ffot, kapucni
bélést is horgolhatunk ezzel a módszerrel.

HORGOLT
KISKOSZ
TÜM: Anyagának műse
lyem fonalat ajánlunk. Ké
szítsük el a szabásmintát
és egy- vagy kétráhajtásos
pálcával
horgoljuk
meg
a kosztümöt a szabásminta
méretei szerint. Ha kész,
nedves ruhán keresztül va
saljuk
le. Műselyemmel
vagy tafttal alá kell bélelni,
összeállítás után pikóval
horgoljuk körül a nyakát,
az eleje gombolásrészt és
az ujjak szélét.

HORGOLT KALAP: 12
dkg szőnyegfonal kell hoz
zá. A fonalat vegyük dup
lán, esetleg két különböző
színűt is összefoghatunk:
barnát feketével, lilát feke
tével, lilát kékkel. A hor
golás módja végig: egy
ráhajtásos pálca, egy le
vegőszem. A következő sor
ban a pálcát a levegőszem
be öltjük.
A horgolást a fejtetőn kezdjük, 8 láncszemből ka
rikát képezünk és 14 egyráhajtásos pálcával kÖr
behorgoljuk, közbe 1—1 levegőszemmel. A fejbő
séget a középtől számított 13 cm-ig kell elérni, 5
szemenként! szaporítással. Szaporításkor egy leve
gőszembe két pálcát öltünk, de a két pálca között
is kell levegőszemet készíteni, hogy a következő
sorban a minta el ne csússzék. 13 cm után tovább
horgolunk, de már szaporítás nélkül, kb. 10 cm-t.
Ezután készül el a kalap széle, úgy hogy egy soron
keresztül minden harmadik szembe szaporítunk.
Ajánlatos a sor kezdését megjelölni. Ezután további
szaporítás nélkül még 5 cm-t horgolunk, majd
a kalap szélét pikóval eldolgozzuk.
A kalap szélét nedves ruhán keresztül vasaljuk
meg, így tetszés szerint formálhatjuk. Ajánlatos
a fejbőségnek megfelelő hosszúságú ripszszalaggal
belül eldolgozni.

Áll a bál

,,A svájci hivatásos polgári politikusok évek óta figyelmeztetnek, hogy a női
választójog elsősorban a ,,vörösök" megerősödését jelentené. Ugyanis nézetük
szerint a nők mindenkit követnek, aki nekik szebb jövőt ígér."
így ír a svájci „Weltwoche", majd folytatja „panaszait".
,,A legutóbbi tapasztalatok azt mutatják, hogy Genf, Basel és Waadt
városi tanácsaiban, ahol a nők is képviselve vannak, nehéz a férfiak helyzete.
Az asszonyok, minden pártpolitikai szempontot sutba dobva, összetartanak
és egységesen állnak bosszút azokon, akik éveken keresztül akadályozták
a nők választójogának megadását. Különösen a Radikális Párt tagjai szenved
nek ezáltal, akik az utolsó percig harcoltak."
A legérzékenyebb pofont azonban a baseli férfiak kapták. Az ottani negyven
tagú tanács egyharmada nő. Ezek egy titkos ülésen minden pártpolitikai
egyensúlyt felborítva, a készülő új választójegyzékből kihúzták a férfiak
nevét és azokat női jelöltekkel pótolták."
Bár egyelőre még nem vallottak színt a svájci nők, de legalább már
megszólalhattak és ez nagy haladás. Hogy milyen színt fognak választani,
azt bízzuk csak rájuk. Mert a nők igazán azokat követik, akik nekik szebb
jövőt tudnak biztosítani.

Széljegyzetek

A fiatal antropológus, Michael Rockefeller, öt más társával együtt nem

régen Újguineába repült, hogy ott a Peabody múzeum megbízásából anyagot
gyűjtsön a bennszülött pápuák életéről. A fiatal tudós másik társával együtt
egy bennszülött csónakján a nyílt tengerre sodródott. Miután jó úszó volt,
elhatározta, hogy a partra úszik segítséget keresni. A két üres benzintartályt,

segítő

Válóperes fiatal pár áll a bíróság előtt. Az
asszony ajkáról panaszosan ömlik a szó:
— Nem bírom tovább, elég volt! Válni
akarok. Minden este részegen állít haza.
Nemcsak velem bánik durván, de a gyerekek
kel is. Állandóan veszekszik, gúnyolódik, egy
perc nyugtunk sincs tőle. A legkisebb dolog
miatt rákiált a gyerekekre és mindjárt a szíjat
veszi elő. Menekülnek is előle! A nagyobbik
fiam csak megvetéssel és daccal tud az apjáról
beszélni. A szerencsétlen kisebbik gyenge
idegzetű, remegni kezd, amint az apja haza
érkezik és egy falat se megy le a torkán,
olyan gyomoridegessége van. Hát tönkre
menjenek a gyerekeim? Eddig csak tűrtem
miattuk, de most már nem bírom. Elég volt
a sok megalázkodásból, könyörgésből, nekem
is van emberi méltóságom. Kérem, válaszszanak el tőle!
Feszült csend honol a teremben.
A tanácselnök vár néhány percig, azután
fordul csak az alpereshez, a férjhez.

A § árnyékában
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amit mentőövként kötött dereka köré, kihalászták, de a tudósnak nyoma
veszett.
Újguinea holland kormányzója nemcsak csónakokat, hajókat, repülőgépeket
mozgósított Rockefeller felkutatására, hanem az őserdők lakásait is. A fiatal
ember édesapja pedig 150 dollár értékben 250 csomag dohányt ajánlott fel
fia megtalálójának. Ennél nagyobb kincset ugyanis a pápuák nem ismernek.
De az USA hajóhada sem maradt tétlenül. A partok közelében cirkáló Pacific
flottát is mozgósították.Sőt Kennedy elnök táviratilag ajánlott fel a szerencsét
len apának minden segítséget, ha kell repülőgép-anyahaját is.
Hetek óta folyik a keresés, hetek óta öklömnyi betűkkel informálják a nyu
gati lapok olvasóikat annak sikertelenségéről. Valószínűleg ez az ok késztette
arra a holland kormányzót, hogy kijelentse: ,,A hatóságok abban az esetben
is mindent elkövettek volna az eltűnt felkutatására, ha az egy bennszülött
pápua lett volna.."’
Ugyanis Michael Rockefeller édesapja, a világ leggazdagabb embereinek
egyike. Nelson Rockefeller New York kormányzója és a legközelebbi elnökvá
lasztáson valószínűleg Kennedy ellenfele lesz majd.
És ezért kérdem, lehet-e hinni Plattéi holland kormányzónak?

***

Az olasz képviselőház egyik bizottsága most két milliárd lírát szavazott
meg Messina, Calabria és Palm! városoknak a földrengés okozta károk ki
javítására és új épületek építésére. Ez a szörnyű esemény éppen ötvenhárom
esztendővel ezelőtt történt.
t
(se)

kezek

— Elismeri, amit a felesége mondott?
A férj, — ahogyan az ilyenkor szokás —
igyekszik szépíteni a dolgot, de maga is érzi,
milyen hamisan csengnek szavai.
A bíró: — Mégis, kell, hogy alapja legyen
a felesége panaszainak. — Figyelmezteti
családapai kötelességeire, nyugodt, higgadt
hangon szól hozzá, igyekszik lelkére beszélni.
Utána az asszonyhoz fordul: — Gondolja
meg jól a válást. A gyerekek érdekében pró
bálja meg visszafogadni a férjét, ha megígéri,
hogy változtat az életmódján és abbahagyja
az ivást. A gyerekeknek mindkét szülőre
szükségük van.
A békéltető tárgyalás végén, amikor látja,
hogy a házaspár tétován áll, nem tudja,
együtt, vagy külön induljanak-e el, még
egyszer a férjhez fordul: — Igazán nem képes
ura lenni önmagának, nincs, ami visszatartsa
az ivástól?
A férfi lehajtott fejjel mondja: — Egyedül
nem vagyok képes. Segítsenek. Segítsetek
rajtam, és a felesége keze után kap, amelyet
az nem húz vissza.

rekek néma félelme feldühítette. — Féltek?
— ordította, s elővette a jól ismert szíjat.
S ekkor Ferkó idegrohamot kapott. Erő
sebbet, mint bármikor ezelőtt, egész kis teste
remegett.
— Küldjétek el őt, megöl, nem szeretjük!
Nem kell ilyen apa! — kiabálta összefüggés
telenül, amíg az anya orvoshoz futott.
Másnap ő állt az orvosnál. Elvonókúrára
jelentkezett, s becsülettel alávetette magát
a kezelésnek.' Kissé megtört, csendes ember
ként tért haza, de ahogy engedett a gyerekek
feszültsége, az asszony bizalmatlansága, úgy
tért vissza önbizalma, jókedve. Otthon és
a munkahelyén is.
Az asszonyka később visszavonta a beadott
válókeresetet és boldogan újságolta, hogy férje
megváltozott. Éppen a napokban láttam
őket az utcán. Egymásbakarolva mentek,
egyetértésben, a gyerekek jobbról balról
beléjük kapaszkodtak. Visszakapták az apju
kat!
á

Női dolgok

És segítettek. A családja, a munkaközös
sége. Nem, nem ment egyszerre a dolog, de
a közös erőfeszítés nem volt hiábavaló.
A férj munkahelyén összefogtak, hogy
megmentsék ezt az embert a családja és
a közösség számára. Az üzemi bizottság
foglalkozott az ügyével. Érdemesnek tartották
felkarolni, mert egyébként jó munkás volt.
A lelkére beszéltek, szabad idejében sem
hagyták magára, eljárogattak vele szórakozni.
A felesége is elnézőbben viselkedett vele
szemben. Idült alkoholistáról lévén szó,
nehezen ment a dolog. lőttek a visszaesésék,
de már nem volt egyedül. Azután közbejött
valami, ami olyan hatással volt rá, hogy for
dulópontot jelentett életében.
Egy délután ismét nem tudott ellenállni
a „régi haver“ hívásának — meg a féldecik
nek. Eleinte még felrémlett előtte az asszony
képe, aki friss vacsorával várja, Feri, a kiseb
bik fiú, aki már nem félt úgy tőle, hisz néha
sétálni is együtt mentek. De aztán már csak
a pohár fenekét látta, — egyre sűrűbben.
Kínos csend fogadta otthon. Az asszony
szótlansága, szemrehányó tekintete, a gye

— Te is megszoktad a nagy bevásárlást az
ünnepek alatt?

A háztartási balesetekről
nyitott ablaknál szabad mosni, tisztítani vele,
A háziasszonyt gyakran érheti apróbb
mert ellenkező esetben a gőz a lakásban
baleset. Kenyér-vágy hússzeletelés közben
marad, és a legkisebb szikrától is robban.
megvágjaa kezét. Miért ? Mert a kés nem min
Tüzet nem szabad benzinnel vagy petróleum
dig megfelelő. Éles késsel óvatosan dolgozunk,
mal gyújtani.
de az életlen késsel erőlködve nyiszáljuk
a kenyeret vagy a húst, és súlyos sérülést is
A forrázás is okozhat égési sebeket. Nagyon
okozhatunk. A reszelő, a tökgyalu is okozhat
óvatosan nyúljunk mindenféle forró folyadék
vágott sebet, mert a legkisebb maradék
hoz. Mindig legyen kéznél egy törlőruha,
darabot is lereszeljük ahelyett, hogy késsel
amivel a forró fedőt vagy fazekat biztonsá
vágnánk szét. A konzervdoboz nyitásánál
gosan meg tudjuk fogni.
megvághatjuk kezünket, főleg, ha a konzerv
Zúzott sebet, vagy még ennél is komolyabb
nyitó helyett kést használunk.
. láb-, kartörést szenvedhetünk, ha elcsú
Az sem helyes, hogy sok háziasszony ne
szunk a síkosra kefélt padlón, vagy megbot
hezen válik meg a repedt, törött edényektől.
lunk a rongyos szőnyegben. Csak ép, vagy
Egy-egy edényszilánk pedig veszélyes sebet
foltozott szőnyeggel terítsük le a padlót.
okozhat.
A háziasszony ügyeljen a saját és családja
A szúrt sebek főleg padlósúrolás, vagy
minden egyes tagjának testi épségére. Figyel
forgácskészítés közben keletkezhetnek. Ha
meztesse gyermekeit is, és maga is tartsa be
elhanyagoljuk, a seb elgennyesedhet. Ezért
pontosan a háztartásban az óvórendszabályo
a súrolásnál tegyünk mindig egy ruhadarabot
kat éppen úgy, mint ahogy a munkás be
a térd alá.
tartja azokat az üzemben.
A benzin használata is igen veszélyes; csak

DIÉTÁS ÉTELEK

magas vérnyomásos betegek részére.

7. nap: Reggeli: Karamelles tej, pirítás. Tízórai: Reszelt alma vaníliát Cukorral.
Sokan úgy vélik, hogy a magas vérnyomásban szen
Ebéd: Köményleves, darált hús vadmártással, makarónla gyümölcske
vedő beteg étrendjében nem szerepelhet a húsétel.
nyér tojásfehérjéből. Vacsora: tehéntúrós gombóc.
Bebizonyosodott azonban, hogy nem a hús, hanem az
állati zsiradék, a disznó-, liba-kacsa zsir meg a vaj
RECEPTEK:
ártalmas a magas vérnyomásban szenvedő betegnek.
Karamelles tej: 3—4 dkg cukrot megpirítunk, felengedjük 2% dl hideg tejjel
Ezért ma már megengedhetőnek tartják a párolt vagy
és lassan addig főzzük, míg a karamell elolvad benne. Hidegen vagy melegen
roston sütött sovány húsok és halak fogyasztását. Zsír és vaj helyett naprafor
adhatjuk.
góolajat használnak, mert ez nincs káros hatással az érrendszerre. Kevés vaj
Stefánia szelet. 5 dkg marhahúst és 5 dkg sovány sertéshúst egy darab tejben
fogyasztása is megengedhető. Fontos, hogy kevés konyhasóval készítsük az
áztatott és kinyomott zsemlével együtt ledarálunk és 1 tojás fehérjével jól
ételeket és korlátozzuk a folyadék fogyasztását. Kerüljük a puffasztó, nehezen
elkeverjük. Zöldpetrezselyemmel és fokhagymával ízesítjük. Morzsával meg
emészthető ételeket, mert ezek rossz közérzetet, szívdobogást okoznak.
hintett deszkán hosszúkásra formáljuk, közepébe.főtt kemény tojást teszünk,
Csak könnyen emészthető zöldségfélét, és sok gyümölcsöt fogyasszon a beteg.
kevés víz hozzáadásával pároljuk, majd a sütőben kisütjük. Amikor kész, ki
A magas vérnyomásban szenvedő beteg étrendje:
vesszük, megmaradt levébe lisztet hintünk, paradicsomlével feleresztjük és
sűrű mártást főzünk.
1. nap: Reggeli: Karamelles tej, pirítással. Tízórai: alma.
Párolt vegyesfőzelék: A vegyes idényfőzeléket felvágjuk. Olajban kissé meg
Ebéd: 2 dl zellerkrémleves, párolt vegyesfőzelék, Stefánia szelet fel
futtatjuk és kevés forró vízzel öntözve puhára pároljuk, majd egy kis kanál
téttel, piskótatekercs.
liszttel lehintjük, vízzel vagy paradicsomlével feleresztjük, még egyszer fel
Vacsora: puliszka tejfeles túróval.
forraljuk.
2. nap: Reggeli 2 dl tejeskávé, pirítás, dzsem. Tízórai: joghurt. Ebéd: zöldség
Vegyes gyümölcssaláta (télen!) Az almát meghámozzuk, majd vékony kari
leves (2 dl), főtt hús paradicsommártással, makarónival, körte. Vacso
kára vágjuk. Egy fél citromot meghámozunk, vékony karikára vágunk, a mago
ra: tejberizs befőttel.
kat
kiszedjük. Aszalt szilvát jól megmosunk, kiáztatjuk, kimagoljuk, majd
3. nap: Reggeli: 2 dl világos kakaó, pirítás. Tízórai: párolt alma, keksszel.
hosszúkás darabokra vágjuk. Végül is a gyümölcsöt rétegenként lerak
Ebéd: rostonsült hús burgonyapürével, ízes palacsinta. Vacsora: Spe
juk, minden réteget cukorral hintünk meg. 1—2 órán át állni hagyjuk,
nótkrokett, alma.
csak
azután tálaljuk.
4. nap: Reggeli: Tejeskávé, dzsem, piritós. Tízórai: 1 lágy tojás, pirítás. Ebéd:
Rakott kelkáposzta. Kemény kelkáposztafejeket cikkekbe vágunk, és forró
paradicsom leves, rizses csirkehús céklasalátával, reszelt alma fahéjas
vízben puhára főzzük, leszűrjük- Rizst párolunk. Olajjal jól kikent láboskába
cukorral. Vacsora: Köménymagos burgonya tehéntúróval, tej.
5. nap: Reggeli: 2 dl csipkebogyó-tea, pirítás. Tízórai: pirítás vajjal. Ebéd. 2 dl morzsát szórunk, lerakjuk a kelt és a rizst. Kevés olajat Öntünk rá, a sütőben
átsütjük. Tálaláskor 1—2 evőkanál tejfölt öntünk a tetejére.
almaleves, rakott kelkápszta, dióscsók. Vacsora: húsgombócok zöldsé
Dióscsók. 25 dkg diót ledarálunk, összedolgozzuk 25 dkg cukorral és két
ges lében főzve.
6. nap: Reggeli: Világos kakaó, dzsem. Tízórai: alma, keksz. Ebéd: rostonsült tojásfehérjével. Citromhéjat reszelünk bele és jól összegyúrjuk. Golyócskákat
formálunk belőle, mindegyikre % dióbeiet nyomunk. Olajjal kikent, lisztezett
hús rizskörettel. Kifliből máglyarakás. Vacsora: Zöldbab angolosan,
tepsire tesszük, és gyenge sütőben megsütjük.
vegyes gyümölcssaláta .

Keresztrejtvény
VÍZSZINTES:
1. Csak ez marad meg' a földolgozott tejből. 5. Hisszük,
hogy az 1962-es év meghozza (folytatva a nyíl irányában).
6. Télen szeretik a sportolók. 7. Részben tőlünk függ, teí•esül-e a kívánság ... (folytatva a vízsz. 17, 8. és a függ.
10. számú sorokban). 10. Lábrész. 12. Állathang. 13.
Csöndesen megy. 15. A fürdőkád egyik elődje. 16. Anna,
Mária. 17. Érv. 20. Zala fele. 21. Nem régi. 22. Japán
játék. 24. Emésztőnedv (ékezettel). 26. Számjegy. 29. Nem
rossz fütyülő. 31. Katona-sapka. 33. A bevásárláshoz
szükséges. 34. Szamos melletti romániai város (magyarul).
35. Nyersszínű (betűhiány). 36. Tüzek — mássalhangzói.
37. Farész. 38. Angol kötőszó. 40. A fele —fele! 41. Tova.
43. Lepkék lárvaalakja) a negyedik kockában kettősbetű.) 45. Géza és Károly. 47. Finnország egyik tava, a Lapp
földön. 49. Díszes királyi karosszék. 50. Ödön Aladár.
51. Igazoló, bizonyító melléklet. 52. O. S. 53. Női név. 55.
Vigyázó. 56. Nagynéni, szlovákul.

FÜGGŐLEGES:
1. Sérülés. 2. Illat. 3. Pinceféle. 4. Vért... 5. Ezt kíván
juk a fiatal szülőknek (a nyí I irányában folytatva) 6. Házhoz
szállít. 9. Ételt ízesít (ékezet hibával). 11. Azonos betűk.
13. OBUV része. 14. A békeharcban szeretnénk elérni. 15.
Énekhang. 18. Ez, szlovákul. 23. Szobába nyílik. 25.
A francia kártya egyik színe. 27. Felemelt hangjegy (G)
28. Történelmi korszak. 30. Csecsemő sírása. 32. Jó krém
jelzése. 39. Tónus, szlovákul. 40. Gyermeke. 42. Kínai név.
44. Vissza: érzékszerv. 45. Az egyenestől eltérő vonal. 46.
A kölcsöntőke használatáért kikötött díj. 48. Svájci folyó.
53. Németül, van. 54. Keleti durva kelme.
B. P.

A vízszintes 5, 7, 17, 8, és a függőleges 13, 14. számú
sorokat 1962, január 20-ig kérjük beküldeni a rejtvér.yszelvénnyel együtt.
öt rejtvény helyes megfejtéséért könyvjutalmat kül
dünk.
A múlt évben közölt utolsó keresztrejtvény helyes meg
fejtése:
Külpolitikai figyelő. A jó modor iskolája. Földműves
asszonyok Téli Iskolája. Mindnyájunk ügye. Négyszem
közt. Katalin.
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A nyertesek névsora:

Könyvjutalmat nyertek:
Puss Béláné, Štvrtok; Kurucz Nárdorné, Izq;
Gobis Arpádné, Včelnice; Acsay Lajosné, Nitra;
Motajcsek Harry, Kamenín; Galko Istvánné, Šafá
rikovo; Kubes Teréz, Bratislava; Szaveljev Györgyné, Lučenec; Kárpáty Istvánné, Košice; Németh

Svodínban, Ľubán, Obidon, Strekovon az aszszonyok lelkesedéssel láttok hozzá a szlovák
nyelvtanfolyamok szervezéséhez.
Hroboňovon 20 hallgatóval indult december
1-én a tanfolyam. A Dunajská Streda-i járás
nobizottságai érdemlik eddig a legtöbb di
cséretet, ok kapcsolódtak be eddig legnagyobb
mértékben a szlovák nyelvtanfolyamok szer
vezésébe. A többi járás nőbizottságai is előtérbe
helyezik a szlovák nyelvtanfolyamok létesítését
a varróés
főzőtanfolyamokkal
szemben,
ami nagyon helyes, hiszen a szlovák nyelv el
sajátítása széles lehetőseget biztosit a tovább
tanuláshoz, a nők szakképzettségének emelé
séhez.

Nem is olyan nehéz a tollbamondás — bizonyít
ja Kinczer Piroska

Tanulni=učiť sa

Foto: J. Herec

A füst ijedten birkózik a vad széllel, amely csavargatja, derékon kapja s tuszkolná
vissza a kéménybe. Bent a patincei iskolában füstöl a kályha, csak kínjában melegít.
Mikor belépünk, nyomunkban, mint a tolvaj, besurran a hideg.
Dermedt kezek nyúlnak a kályha fölé, melegítené fel őket, hogy szorítani lehessen
a tollat, ceruzát. Fiatalok kezei, 15 lányé és 8 fiúé, akik az éppen akkor ülésező CSI5Z
szlovákiai kongresszusáról beszélgetnek. Janetka Kálmán bácsi, az 56 éves nyugdíjas
tehéngondozóhallgotja őket. Azt hittük, asszonyokat találunk a szlovák nyelvtanfolyamon.
de csalódtunk.
— Hol vannak?
— Varrnak, meg főznek. Hívta őket Poór titkár elvtárs, meg Kovács tanító, de hogy
még meggondolják... Hát mi meg jöttünk, — magyarázza Kálmán bácsi, miközben
száraz fával vigasztalja a szomorúan síró tüzet.
— Én is csak a kisunokám kedvéért szántam rá magam, hogy tanuljak. Majd ellen
őrzőm, hogyan csinálja meg a leckét, — mondja Janetka bácsi.
— Ma a viszonyszavakat tanuljuk — áll meg a pad előtt Kovács János tanító. Míg
Takács Rózsi a táblánál felel az elmúlt órán tanultakból, Kálmán bácsi a füzetbe írja :
do školy — és hozzáteszi, kiegészítve a mondatot: učit sa. Kinczer Olga, Gál Elvira,
Kinczer Piroska, Nógli Irma, Németh Aranka és a többi állami gazdaságban dolgozó
lány szorgalmasan írja a tollbamondást.
A rádióban hallgatták, a televízióban nézték, az újságban olvasták, hogy nagy feladatok
várnak rájuk, sokat kell még tanulniuk. Úgy tanulják a szlovák nyelvet, hogy ha szakisko
lába küldené őket az állami gazdaság, megállják a helyüket.
— Te miért nem voltál itt az elmúlt órán? — szólítja meg Kovács elvtárs az egyik
elábrándozó lányt. Elpirulva hajol közel tanítója füléhez, úgy súgja:
Jóska leszerelt... rég nem láttuk egymást, sok beszélnivalónk volt...
Óra végén az új szavakat ismételgetve szedelőzködnek.
Kilépnek a fagyos éjszakába, de nem fáznak. Kabátjuk alatt magukkal viszik az iskola
melegét.
Hazatérésüket az alvó falu itt is. ott is kigyúló fényei jelzik. Édesanyák, akik lányotok,
fiatok hazatérésekor felébredtek: Jöttök már, mi volt ott? kérdezés helyett, inkább men
jetek el ti is közéjük.
Nektek is lesz — vagy van kisunokátok, mint Janetka Kálmán bácsinak. Jó érzés az,
ha a gyermek büszke lehet az édesanyjára — aki tanul.
Harasztiné M. E.
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