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VILÉM ZÁVADA:

Falusi asszony
Szeplök aranyát hozta csak hazulról
s szemében az égnek kék színét.
Derűs, napos ég ez, hevíteni tud jól,
arcának két gödre mosolyt hint szét.
Akár szénát forgat nyáron a réten,
akár trágyát hord az állat alól,
akár a fejsze csillog kezében,
munka közben a lelke dalol.

Férjével hazatér a munkából este.
Begyújt a konyhában. A csutak fénnyel ég
s félhomályt varázsol. Ilyenkor szerelme
bearanyozza férjének életét.

Több mint egynegyed éve annak, hogy a három éves Peter Bluhmet Dissenből, az NDK
egyik városából erőszakkal elszakították szüleitől és testvéreitől. Egy lelkiismeretlen gonosztevő
elrabolta és átcsempészte a gyermeket Nyugat-Berlinbe, hogy a szülőket rákényszerítse hazájuk
és munkahelyük elhagyására. El lehet-e képzelni az anya kínszenvedését? Együtt kell érezni
Elisabeth Heinzzel is Quadenschönfeldből, akinek háromhónapos kislányát bőröndben csem
pészte át Nyugatra egy emberrabló. Az ok ott is ugyanaz: megzsarolni a szülőket, hogy hagyják
el az NDK-át és váljanak tábortöltelékké valahol a „szabad Nyugaton“. Az Amerikai Egyesült
Államokban a kidnappingot, a gyermekrablást a legnagyobb gonosztettnek minősítik és elkö
vetőjére villamosszék jár. De Nyugat-Berlinben a kidnapper hőssé minősül, s bár a hatóságok
előtt nem ismeretlen, mégis futni hagyják, mert a gyerekrablás itt politikai célokat szolgál —
a zsarolás politikáját.
Magárahagyottan, az éhhalál küszöbén találtak rá a szomszédok a kis Martina Paulusra
a bezárt lakásban. Christiane Loest öt testvérével együtt dobták ki és Bemd M-ért senki sem
jött el délután az óvodába, hogy hazavigye. Mi történt a szülőkkel? Valami szerencsétlenség
áldozatai lettek, vagy valami hirtelen betegség lepte meg őket? Egyik sem, Paulusné maga zárta
rá az ajtót kislányára és szolgáltatta ki az éhhalálnak, a többiek egyszerűen „ottfelejtették“ gyer
mekeiket valahol, mert a nyugati uszító és háborús propaganda a legnagyobb fejetlenségbe sodor
ta őket, vagy pedig a lelkiismeretlen szülők Nyugat-Berlin-i embervadászoktól előleget és ígé
retet kaptak egy állítólagos könnyű életre. Mindezek a gyermekek — számuk sok százat tesz
ki — most a Német Demokratikus Köztársaság gyermekotthonaiban élnek. Saját szüleik elhagy
ták őket, az NDK emberségességére spekulálva, bár árulásuk után, a túlsó oldalon teli szájjal
az ellenkezőjét állítják.
(se)

Mi „bűn” Nyugat-Németországban?
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Hiába néz az ajtóra Martiné, az anyja már
nem nyitja azt ki

Ha az ember figyelemmel kíséri a nyu
gatnémet politikai bűnpereket, akaratlanul
is elgondolkozik. Feje tetejére állítják ismét
az igazságot, úgy, mint a „boldogult" fa
siszta korszakban. Vegyünk mindjárt egy
konkrét példát.
Ez év január 30-án a Nyugatnémet Szö
vetségi Köztársaság dortmundi ügyészsége
pert indított Elfriede Ledwohn, FreiligathStrasse 10 szóm alatti lakos ellen, a kö
vetkező vád alapján: Elfriede Ľedwohn
asszony a Német Demokratikus Nőszövet
ségben végzett munkájával veszélyezteti a
Német Szövetségi Köztársaságát.
A Német Demokratikus Nőszövetség
1957-ig, az NSZK-által történő betiltásáig,
a Nemzetközi Demokratikus Nőszövetséghez
tartozott.
Mi is Ledwohn asszony bűne? Harcolt a
családok szociális biztonságáért, a nők tel
jes egyenjogúságáért és a gyermekek bol
dogságáért.
Az igazságtalan perbefogás ellen minden
jó érzésű ember tiltakozik. A Nemzetközi
Demokratikus Nőszövetség közleményt adott
ki a hozzátartozó 67 ország női szerveze
tének, melyben közli, hogy „aggodalommal
figyeli azon katonai erők működését, melyek
az elmúlt világháborúban annyi millió em
ber és gyermek életét oltották ki”. Ugyan
ezek ítélkeznek most Elfriede Ledwohn fö
lött.
Kötelességünknek tartjuk tiltakozni az el
len, hogy a NSZK-ban az emberi jogokat,
- melyeket az ENSZ alapokmányaiban is
lefektettek - ily mélyen megsértsék. S ha
tározottan követeljük e per beszüntetését

és Elfriede Ledwohn asszony azonnali sza
badon bocsátását.
A NEMZEKOZI DEMOKRATIKUS
NÖSZOVETSÉG NEVÉBEN
EVELYNE HELMAN
Elfriede Ledwohn asszony levele:
Kedves Asszonytársaim!

Azzal vádolnak, hogy 1951—1957-ig, aktív
tagja voltam a Német Demokratikus Nő
szövetségnek. A pert 11 év után indították
meg s erre most valószínűleg azért került
sor, hogy a Német Szövetségi Köztársaság
azon polgárait, akik az atomfegyverkezés
és a bonni kormány politikája ellen tilta
koznak, megfélemlítsék.
Mi a békéért és a nők egyenjogúságá
ért harcoltunk; ezért tiltották be a Német
Demokratikus Nőszövetséget. De hogy har
cunk igazságos és az egyedüli helyes út,
azt a legújabb fejlemények is mutatják.
Ma a volt hitleristák atomfegyvereket köve
teinek. De egyre többen vannak, akik be
látják, hogy Bonn erőpolitikája nem vezet
het jóra. Mi meggondolt, békés politikát
és a békeszerződés megkötését követeljük.
Kommunista vagyok és 16 évvel a hit
leri fasizmus bukása után fogtak perbe.
A fasiszta bűnösök pedig büntetlenül sza
badon járhatnak; sokan közülük felettem
is ítélkezni fognak. Az elmúlt öt évben,
férjemet és 21 éves lányomat is hasonló
okokból ítélték el.
Bizony sokan vagyunk, akik azért szen
vedünk, mert a békéért és az igazságért
harcolunk.
Hálós lennék, ha levelemre válaszolná
nak.
ELFRIEDE LEDWOHN

Szerte az országban folyik a mozgalom a tojásfelvásárlás időbeni teljesítéséért. Sok nő
bizottság a nemzetközi nőnap alkalmából, a XII. pártkongresszus tiszteletére kötelezettséget
vállalt, hogy az első negyedévre előírt tojásbeadást március 8-ra teljesíti.
A CÍMLAPON: A jelkaí EFSZ baromfigondozója a farm büszkeségével, a fajkakassal,
melynek nagy tojáshozamú utódai szintén hozzájárulnak e cél eléréséhez.
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Anežka Hodtnová-Spurná elnőknőnk Bamakóba érkezése pillanatában

amakói
B
'

jegyzetek
A fiatal Mali köztársaság fővárosában,
Bamakóban, 6 napon keresztül ülésezett a
NDNSZ-bürója. A tárgyalások középpontjá
ban az afrikai nők feladatai és problémái
állottak. Elhatározták, hogy a nemzetközi
nőnap alkalmából felhívják az öt világrész
asszonyait, hogy országuk kormányát győz
zék meg a teljes lefegyverzésről, hogy ez
által biztosítsák a békét.

A NDNSZ felhívta továbbá Amerika, Ázsia,
Ausztrália és Európa asszonyait, hogy a
nemzetközi nőnap alkalmából fejezzék ki
mindenütt együttérzésüket az afrikai nők
kel, akik szinte elképzelhetetlen nehéz vi
szonyok között hősiesen harcolnak az
egész afrikai kontinens felszabadításáért.
GYÚJTOTT A SZAVUK

A lángoló földrészek küldötteinek a szava
is gyújt, hát még a tettek, melyek e sza
vak mögött rejtőznek. így beszéltek a ghanai, nigériai, az Elefántcsont-szigetek, Ke
nya, Rhodésia, Kamerun, Tanganyika, DélAfrika, Guinea és más országok asszonyai.
Azok, akiknek földje már felszabadult a
gyarmatosítók igája alól s azok is, akikre
még nehéz küzdelem vár, mellyel szabad
ságukat ki kell vívniok. E harcos nők örök
re beírják nevüket az Afrika felszabadításáért
küzdők aranykönyvébe. Egy szem sem marad
szárazon, amikor Mannia Chentouf, az algé
riai nemzeti felszabadító mozgalom vezető
je népe mérhetetlen szenvedéséről beszél.
Minden szó vád, mely a „civilizátorok” fe
jére száll.

ják őket a mozgásszabadságban. A benn
szülött törzsek nem
mozdulhatnak ki
kényszer-lakhelyükről. Mindez a szörnyű
nyomorhoz, a magas gyermekhalandóság
hoz vezet. Ezek az embertelen intézkedések
a nőkkel szemben sokkal szigorúbbak. So
kan azok közül, akik mindezen törvény el
len becsülettel harcoltak, hosszú éveket
töltenek a börtönben.
Az afrikai nők tudják, hogy a szocialista
államokban őszinte barátaik vannak,' akik
pártjukra állnak. Tudják, hogy anyagi és
erkölcsi segítséget nyújtanak a fiatal álla
mok gazdasági és kulturális fejlődéséhez.
Végtelenül hálásak a szolidaritásért és a
segítségért, amelyet a NDNSZ szervezetei
nyújtanak nekik.
Szeretettel halmozták el a szovjet nők
képviselőjét, L. Petrovna elvtársnőt és a
Csehszlovák Nők Szlovákiai Bizottsága el
nöknőjét, Anežka Hodinová-Spurná elvtárs
nőt, akik küldöttként vettek részt ezen az
ülésen.
A békés, boldog élet utáni vágy Afrika
küldötteinek olyan szavakat adott a szá
jába, amellyel az egész emberiséget fe
nyegető háború ellen tiltakoztak. Hiszen az
afrikai nők is közvetlenül megérezték a
nukleáris fegyverek veszélyét a Szaharában
végzett francia kísérleteknél.
Ezért tették magukévá A. H. Spurná sza
vait, aki azt mondta: „Első és legfontosabb

feladat a lefegyverzés. Ez nemcsak egy
országot, hanem valamennyiünket érintő
kérdés.
A mi és az önök érdekei azt kívánják,
hogy teljes és általános leszerelés legyen,
hogy azokat az eszközöket, melyeket ma a
katonaság felfegyverzésére fordítanak, a
gazdasági kiépítésre, az emberek életszín
vonalának növelésére fordítsák.”

„A BÉKÉS EGYÜTTÉLÉS”

A NDNSZ Bamakóban tartott értekezlete
nagy serkentő erő volt az afrikai asszonyok
számára. A gyarmati országok küldötteit
reménnyel töltötte el. Nemcsak hogy érté
kes tapasztaíatokat nyertek a további harc
hoz, hanem biztosítékot is, hogy egykor az
ő országuk is szabad lesz. N. Sz. Hruscsov
elvtárs szavaiban bíznak, aki az SZKP XXII.
kongresszusán azt mondta: A gyarmati ura
lom halálra van ítélve. Koporsójába beverik
az utolsó szöget is. Ez a nemzetek akarata,
ez a történelem folyása.
Az afrikai nők békés, boldog életért foly
tatott harca napról-napra erősödik. Senki
sem tudja megállítani. És a világ összes
haladó asszonya támogatja őket harcuk
ban.
ANEŽKA HODINOVA-SPURNA írása
nyomán feljegyezte R. KRAUSOVÄ

Kimondhatatlan nehéz volt a teher, mely
a gyarmatosítók uralma alatt a nők vállain
feküdt, - mondotta Camara Laffo, Guinea
szociális-ügyi minisztere. Afrikai asszony és
miniszter. „Kezdődik a gigantikus küzdelem
a nők jogainak elismeréséért” - jelentette
ki. Arról van szó, hogy az afrikai nők ne
legyenek rabszolgák, hogy a hozomány, a
rabszolgaság és megaláztatás szimbóluma
örökre eltűnjön. Hogy a mi asszonyaink ne
legyenek többé írástudatlan szolgálók, s ne
kelljen a fejüket sohasem meghajtaniuk a
gyarmatosítók előtt.
Megrázó az a vád, mely Mária Lefele
felszólalásából csendül ki. - A legmélyebb
embertelenségre vall az a faji megkülön
böztetés, mely az afrikai nőt a bölcsőtől a
sírig kíséri. Ez a sötétség jelöli ki a benn
szülöttek életfeltételeit.
Gátolja őket a művelődésben s az
egészség- és csecsemő-védelem kiépítésé
ben. A fizetésekről nem is beszélve. Gátol
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„ASSZONYGYŰLÖLŐ

Nem Csáky
szalmája
Mudroňovo kis és fiatal falu, úgyszól
ván a felszabadulással született. A pos
tásnak nem kell túlságosan megerőltet
nie agyát lakosai nevének észbentartásával.
Munkaszerető, derék nép lakja a köz
séget, összetartó emberek. Pedig jó
formán mindegyikük más vidék szülöt
te, máshonnan vetette ide őket az élet.
Slovák János, ez a szélcserzett arcú,
szikár, középkorú ember e falu szövet
kezetében a csősz tisztségét látja el.
Mégpedig amint azt a helyszínen lát
tuk, tapasztaltuk, - becsülettel. Abban,
hogy a szövetkezetesek körében meg
szilárdult a „miénk” becsülete, nem kis
része van Slovák bácsinak is. Azt szok
ták mondani, hogy a lónak négy lába
van, mégis megbotlik néha, mennyivel
könnyebben megbotolhat az ember, ami
kor a természet csak két lábbal aján
dékozta meg. Természetesen, itt aztán
igazán nagyon is érvényes az a mon
dás, hogy embere válogatja. De azért
van a csősz, hogy elejét vegye a nem
kívánatos dolgoknak, akinek pedig haj
landósága lenne ró, hát elvegye tőle a
kedvét.
A csősz tekintélye a faluban attól
függ, hogy viselője hogyan őrzi azt
meg. Itt azután nagyon érvényes az a
követelmény, amely semmiféle megalku
vást nem ismer. Mert ha a csősz egy
szer „megbotlik”, oda a tekintélye, en
nek pedig a közösség vallaná kárát.
Slovák bácsi is ehhez tartja' magát.
- Egyszer, amikor a szövetkezet földjét
jártam, — mondja — gyanús mocorgásra
lettem figyelmes. Hopp - gondoltam,
itt valami nincs rendjén, képletesen
szólva, kecske jár a káposzta körül.
Mert az igaz úton levő nem rejtőzködik
a csősz elől. Úgy is volt. Csakhamar
előkerült a tettes is, egy asszony sze
mélyében, meg a zsákmány is, jókora
batyu formájában.
Mindebben, úgy tűnik, semmi különös
nincs — folytatta Slovák bácsi. — A csősz
megfogta a tolvajt. így van ez rendjén!
Csakhogy a ludas rokonom volt, még
pedig nem is távoli. Rimánkodott is erő
sen, hogy ne szégyenítsem meg a falu
előtt.
- A vége az lett, hogy a rokon aszszony hónapok hosszú során át még a
fejét is elfordította, amikor találkoztam
vele. Mert mondanom sem kell, hogy
bizony nem titkoltam el az esetet. Ro
kon — nem rokon — gondoltam — mind
nyájunk vagyonának
megbecsülésére
kell megtanítani azokat is, akik ezt
„Csáky szalmájának” nézik.
így van ez rendjén, Slovák bácsi!
G. E.
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Nem tudom volt-e valaki nálam büsz
kébb Alsószelire ? A falu harcos múltjára,
kommunistáira — köztük sok asszonyra,
— akik a felszabadulásig a szabadság és
a dolgozók országa megteremtésének
eszméit terjesztették s öntudatos, fel
világosult embereket neveltek ebben a
mátyusföldi faluban...
A felszabadulás után lelkesedéssel in
dult meg a munka: faluszépítés, szövet
kezet-alakítás, tanfolyamok. Minden ak
cióban, ahol csak szükség volt rájuk az új
élet kialakításában, az asszonyok jártak
az élen.
Később egyik évben jobban, a másikban
gyengébben ment a munka. És mikor az
ember azt várta volna, hogy múltjához
méltón most is felzárkózik a falu és
a szövetkezet a legjobbak közé — nem
tartottak lépést az elsőkkel, hanem a
közepesek közé jutottak. Igaz, a járásban
a legjobbak közé tartozik. Az 1948 hektár
mezőgazdasági földterületen szépek a
terméseredmények és a tíz korona mun
kaegységenkénti előlegen kívül még év
végén is jut a tagoknak valamicske
részesedés. Az állam iránti felvásárlási
kötelezettségeiket is teljesítik, mégsem
megy úgy a faluban minden, ahogyan
kellene. Mert
ELMARADTAK A FEJLŐDÉSBEN,
különösen ami az asszonyokat illeti.
Harmadik ötéves tervünk második évé
ben járunk, célunk, hogy az asszonyok
ezreit kapcsoljuk be a munkába és nö
veljük szakképzettségüket. Az alsószeli
asszonyok pedig még mindig házuk négy
fala között ülnek. 391 tag közül csupán
67 nőtagja van a szövetkezetnek. Igaz,
csúcsmunkák idején szorgalmasan el
mennek a többiek is, hogy a „kimért“
cukorrépát, kukoricát megkapálják.
De azonkívül, hogy a rájuk rótt kö
telességeket teljesítik, semmi közösséget
nem vállalnak a szövetkezettel, csak fér
jük szavain rágódnak néha hogy így,
vagy úgy kellene tenni, miért nem csinál
játok másképpen.
SOK VOLT A FIATAL
a szövetkezetben, most azonban nagyon
megcsappant a számuk. Épül a Duslo
Salán, amely gigantikus méreteivel, gyö
nyörű munkaterveivel, jó munkalehe
tőségeivel vonzóbb, mint az itt-ott már
gépesített, de alapjában véve még mindig
nehéz testi munkát igénylő földműves
szövetkezet.
— A fiatalokat nem vonzza a mező
gazdaság — mondja Vankó elvtárs, a
szövetkezet elnöke, azért mennek el.
— Nem is olyanok ezek, mint mi vol
tunk — teszik hozzá szokás szerint az
idősebbek.
Azt azonban elfelejtik, hogy a szülők
nevelik a gyermekeket, s hogy a szülő
ket is nevelni kell.

A párttagokon kívül asszony, — se fia
tal — nem jár pártoktatásra, így bizony
nem csoda, ha ideológiai fejlettségük
csak annyi, amennyit az újságokból és
a televízióból tanulnak. A szakmai okta
tással sincs másképp. A szövetkezeti
munkaiskolát még munkaegység ellené
ben sem látogatták a férfitagok. (Az
asszonyokról nem is beszélve, de őket
nem is hívta oda senki.)
Csak egyetlen szakiskolát végzett em
bere van a szövetkezetnek, Brachma
Pavel. Hat fiatal mezőgazdasági tanoncot taníttat most a szövetkezet, de már
csak legyintenek, ha róluk van szó:
— Akit mi kitaníttatunk, mind itthagy
bennünket!
Nem is csoda különben, hiszen kaptak
egy mérnök-zootechnikust, akitől saj
nálták a nagyobb fizetést, úgy hogy az
három hónap múlva egyszerűen „elfe
lejtett visszamenni“ a szövetkezetbe.
A szakember-hiány aztán megmutatko
zik a rossz gazdaságosságban, a helytelen
munkaszervezésben. így a tavalyi száraz
esztendőben, amikor a gépeket nagyobb
mértékben kihasználhatták volna (a leg
több szövetkezetben
munkaegységmegtakarítást értek el) ők
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a tervezett keretet. Az aratást kétmenetesen végezték, a kapások gondo
zásának és betakarításának „hagyomá
nyos“ módszereit azonban még mindig
nem számolták fel. Míg más szövetkezet
ben a háztájit is közösen művelik, hogy
lehetővé váljon a gépek nagyobb fokú
alkalmazása, addig itt a közöst is „háztájosítják“, sokszor csupán kézi sarabolóval könnyítve a munkát sarabolják
a talajt. Ezért kerül sokba a kapások
gondozása, betakarítása mindamellett,
hogy 25 traktora van a szövetkezetnek.
A tagokat nem teszik érdekeltté a ter
melés, a termelékenység fokozásában,
sok megígért, s jogosan elvárt prémium
kiosztása maradt el — aminek nem kis
része van abban, hogy az embereknek
rossz a munkához, a szövetkezethez való
viszonya.

A TÉLEN 73 SZÖVETKEZETI TAG
MENT EL
az iparba dolgozni. Többnyire fiatal
lányok, fiúk, de néhány traktoros és több
házaspár is.
Menjenek, majd csak lesz valahogy
nélkülük is — mondja Vankó József elv
társ, az elnök.
— Könnyű neki így beszélni, — gon
dolhatja az ember, hiszen ott van a 100—
150 háztartásban dolgozó asszony, akik
ből pótolhatja a munkaerő-csökkenést.
— Ha akarnak, jöhetnek. — mondja.
Senkit sem fogunk hívni. Itt ülünk az
irodában, ha jelentkeznek, felvesszük

- Ha akarnak, jöhetnek, de senkit
sem fogunk hívni - jelentette ki Vankó
József, a földművesszövetkezet elnöke,
aki azt állítja, hogy csupán az aszszonyokban van a hiba.

SZÖVETKEZET

őket, még csak az kéne, hogy az asszonyok
a gyűlésen is beleszóljanak a vitákba!
(„Természetesen“, a vezetőségben híre
sincs asszonynak.)
Pedig olyan asszonyok vannak az
„idénymunkások“ között, mint Toncskó
Julis, Gerhát Jánosné és Kajos Aladárné,
akik több mint kétszáz munkaegységet
szereztek a csúcsmunkák idején, s akik
közül tavaly, mikor szövetkezeti tagnak
jelentkeztek, többen ezt a választ kapták:
— MÁJUSBAN NINCS TAGFELVÉTEL

Nyáron azután ha valakit baleset ért
a munkában, nem kaphatott táppénzt,
hiszen nem volt tagja a szövetkezetnek.
Ha pedig valaki megjegyzést tett, hogy
prémiumot ígértek, azt a választ kapta:
nem hívott senki, minek jöttél dolgozni.
— Ha kellek, akármikor elmegyek most
is dolgozni — mondja Toncskó Julis
elvtársnő. De hogy mernék én odamenni,
hogy felvételemet kérjem... Hátha me
gint azt a választ kapnánk, hogy nem
hívott senki!
A nőbizottság készen áll arra, hogy
aktivistáival mindig segítsen a szövet
kezetnek, ha a here betakarításáról, vagy
akármilyen munkáról van szó. Segitene
az asszonyok meggyőzésében is, a HNBvel hogy biztosíthassák a szövetkezet
állandó munkaerőinek teljes létszámát.
De a szövetkezet vezetősége még arra
sem tartja érdemesnek a nőbizottságot,
hogy a Földmüvesasszonyok Téli Iskolája
keretében ismertesse velük a szövetkezet
gazdálkodásának menetét, terveit.
Pedig a férjek önzése, kényelmessége
mellett az is éppúgy visszatartja az
asszonyokat a munkába állástól, hogy

nem látják, hogyan kell kibontakoznia
a nagyüzemi mezőgazdaságnak. Hogy
az ő szövetkezetük éppen olyan jó megél
hetést, szép munkát biztosíthatna, mint
az üzemek bármelyike, hiszen itt is tért
kell hogy hódítson majd a gépesítés,
a nyolcórás (müszakváltásos) munkaidő,
mint az iparban. A háztájiba, a néhány
tyúkba, libába kapszkodnak, mert talán
még senki sem beszélt nekik arról, hogy
milyen lesz az új falu, falujuk; hogy
csupán akkor válhat széppé, könnyebbé
a munkájuk, életük, ha sajátmaguk is
hozzájárulnak a feltételek megterem
téséhez.
Harmadik ötéves tervünk második
évében járunk. Más szövetkezetben szo
cialista munkabrigádokban formálódnak
új emberekké az asszonyok. Alsószeliben
pedig „asszonygyűlölő“ a szövetkezet. Fel
kell végre számolni ezt a maradi és
egészségtelen tünetet, hiszen nemcsak
az asszonyok, de egész családok, a férjek
és gyermekek fejlődésére éppúgy kiha
tással van a kispolgári kényelemre vágyó,
az egészséges munkavágyaktól, tettrekészségtől eltérített aszony, mint a szö
vetkezet gazdálkodására.
A vezetőség ne tekintse „leereszkedés
nek“, „megalázkodásnak“ az asszonyok
meggyőzését, hiszen nemes küldetés a
kommunizmust építő emberek nevelése,
az új földmüvesasszonyok formálása.
Hiszen csak az egész ország sorsát figye
lemmel kísérő, a közöst szerető és féltő
asszonyok nevelhetnek gyermekeikből
olyan nemzedéket, amely felépiti a kom
munizmust. Legyen hát méltó a szövet
kezet a harcos tegnaphoz, a falu forra
dalmi múltjához!
HARASZTINÉ M. E.

Hogy mernénk a felvételünket
kérni... Hátha megint azt a
választ
kapnánk,
hogy
nem
hívott senki — mondja Toncskó
elvtársnő.
Annuska
is
beiratkozna,
de
nem engedi a férje. ,,Még
csak két éves a kicsi...”

- Szívesen csinálunk mi mindent, csak lássuk,
hogy nem alkalmatlan a segítségünk. — A nőbi
zottság gyűlésén gyakran felvetődik a probléma,
hogy
a
szövetkezetben
kevés az
asszonytag.
(Kimlicski elvtársnő, a nőbizottság elnöknője, Patócsné, Bogárné, Győrögné és Vargáné, a legaktívabb nőbizottsági tagok. És aki a képről le
maradt: Rafajné.)
Foto: Tóth Gyula

A

— Azt hiszem, a mi családunkban több
tudós van, mint amennyi negyven évvel
ezelőtt az egész kazah nép körében volt...
Ez a néhány szó, amely engem annyira
meglepett, egy keleties arcú, dús, korom
fekete hajú asszony szájából hangzott el.
Bő, tűzpiros selyemruhát viselt, a kezében
vékony könyvecskét tartott és azt hol cső
formára sodorta, hol kisimította. A fedő
lapján ez a vastagbetűs cím állt: „Der
mene”.
- Akkor hát hány tudós van az ön csa
ládjában? - érdeklődtem.
— Számolja meg. Bibi nővérem a bioló
giai tudományok kandidátusa, docens tan
székvezető; Szaid fivérem a technikai tu
dományok kandidátusa, kohász, most védte
meg a doktori disszertációját; Marjam a
húgom, matematikus; Dariga, a legfiata
labb, történész, egy múzeum tudományos
munkatársa. Mérnök bátyámról, Dzsingiszről, azt mondják, nagyon tehetséges volt,
ö valószínűleg még többre vitte volna, de
elesett a háborúban.
Guljbagram Tarabajeva — akivel beszél
gettem - tizenöt évvel ezelőtt védte meg a
doktori disszertációját, ö az első kazah nő,
aki elnyerte az orvostudományok doktora
címet.
Guljbagram már a szovjet rendszerben
nőtt fel. Már nem számított szenzációnak,
hogy elvégezte az iskolát, hiszen a forra
dalom a fél Kazahasztónt azonnal beültet
te az iskolapadokba. Guljbagram is az el
sők között volt, aki iskolát végzett. Bármi
lyen foglalkozást választottak is abban az
időben az olyanok, mint ő és a vele egy
korú lányok, ők lettek Kazahasztánban az
első női szakemberek, az első geológusok,
az első mérnökök ... És az első orvosok.
A szünidőben hazautazott a fiatal lány.
— Pihend ki magad, lányom — mondotta
az apja. Nem, ő nem akart pihenni. Tüs
tént lóra pattant, és elvágtatott a falvak
ba. Tengernyi volt ott a munka.
Egyszer egy távoli faluba lovagolt el Gulj
bagram. Látja, porfelhő száll. Egy jurta
körül lovak ugrálnak, tehenek bőgnek, bir
kák szoronganak. Bégetés, bőgés, nyerítés
hallatszik mindenünnen ...
— ördögűzés van - Qiondja izgatottan
egy ismeretlen öregember. — A rossz szel
lem miatt.
Guljbagram leugrott a lóról, és beszaladt
a jurtába. Egy asszony feküdt ott valami
féle nemezdarabon. Mellette a férje tér
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— Nagy megtiszteltetés szovjet tudósnak, har
cos, újító tudósnak lenni. Országunkban magas
szintre emelkedett a legtöbb tudomány, a hozzám
legközelebb álló orvostudomány éppúgy, mint a
biológia, a pedagógia vagy más szakterület tu
dománya. Feltártuk a természet olyan titkait is,
melyeket évezredes homály borított: nagyszerű
kutatóink, tervezőink utat törtek az ismeretlen
világűrbe a mérnökökkel, technikusokkal, munká
sokkal és a két hőssel: Jurij Oagarinnal és Ger
mán Tyitovval együtt, akik ámulatba ejtették a
világot.
Most új felfedezésekre hív bennünket a kom
munista párt programtervezete. Tudósaink becsü
letbeli kötelessége, hogy megszilárdítsák a szov
jet tudomány vezető helyét a legfontosabb ága
zatokban, és első helyet foglaljanak el a világ
tudományának minden fontos területén, mondotta
Guljbagram Tarabajeva.

delt, és lovaglóostorrol verte a földet. Az
volt ugyanis itt a hiedelem, hogy a bar
mok ugrálása és bőgése, az ostor csatto
gása kiűzi a betegből a rossz szellemet.
Guljbagram kikapta az ostort a férfi ke
zéből és elkiáltotta magát:
— Mindenki távozzék, én orvos vagyok.
Három napig oz aulban maradt és meg
gyógyította a beteget.
... Amikor Guljbagramnak átnyújtották
az orvosi diplomát, Taveldarov professzor
azt mondta neki:
— Magából nagy tudós lesz. A tudomá
nyos tanács úgy határozott, hogy aspiranturára javasolja.
De Guljbagram nem fogadta el az aján
latot. Majd később, ha már több orvos
lesz Kazahsztánban, akkor visszatér az
egyetemre. Most dölgozni akar szülőhazá
jában.
Múltak az évek. Kazahasztán ipari or
szággá változott. Ridderben, a jelenlegi
Leninogroszkban bányákat építettek, és
álomgyárat helyeztek üzembe. A városka
szinte szemlátomást nőtt. Guljbagramot
megbízták, hogy szervezzen meg ott egy
szülőotthont. Először csak tíz, majd ötven,
száz kórházi ágy fölött rendelkezett. Volt
hát elég gondja.
Egyszer, amikor éjszakai ügyeletes volt,
a szomszéd belgyógyászati épületből fiatal
orvos futott át hozzá segítségért. Haldoklott valaki. Ólommérgezés történt, súlyos a
beteg állapota. A szokásos gyógyszerek
nem használtak.
Mit tegyen? A méreg a vérrel együtt ke
ring a testben, tehát vérátömlesztést kell
végrehajtani.
Két óra múlva Iván Rjabocskim munkás
fájdalmai megszűntek, és néhány nap múl
va elhagyta a kórházat.
Guljbagram, aki szülész-nőgyógyász volt,
szabad idejében kezdett kijárogatni az ólom,
gyárba, vitatkozott a vezetőkkel, azt köve
telte szigorúan tartsák be az egészségvé
delmi szabályokat, hogy megelőzzék az
ólommérgezéseket.
Am kitört a háború. A munkások ledol
gozták a műszakot, de utána nem akartak
hazamenni az öntödéből. A férfiak helyé
re, akik fegyvert fogtak, a nők álltak. Az
ólommérgezések egyre gyakoribbak lettek.
Guljbagram füzetébe pedig újabb és újabb
feljegyzések kerültek. A vérátömlesztés
azonban minden esetben segített.
Guljbagram a Csimkenti Ólomgyárban
folytatta kutatásait, különösen azt tanul
mányozta, milyen hatással van az ólom a
női szervezet élettani funkcióira. Hamaro
san követelte, hogy azonnal vonják ki a
nőket az ólomiparból. A nehéz, háborús
körülmények ellenére is ellenvetés, nélkül
teljesítették a kérését.
... Ezerkilencszáznegyvenhat,
május.

Moszkva. Az Orvostudományi Akadémia
nagyterme. A karosszékekben az ország ki
emelkedő tudósai. Abrokoszov akadémikus
- Lenin háziorvosa
SzperanszkJj, Parin,
Malinovszkij professzorok foglalnak helyet.
Az előadó emelvényen pedig Guljbagram
Tarabajeva.
Miatta gyűltek össze ezek a híres em
berek. Az ő ítéletükre bízza a kazah or
vosnő doktori disszertációját" „Az ólom ha
tása a női szervezet élettani funkcióira".
A disszertáció kitűnően sikerült. Abrikoszov akadémikus a hivatalos elfogadó
hozzászólás után kijelentette:
— Az a legfontosabb és legörvendetesebb, hogy a disszertáció tulajdonképpen
egy lezárt időszakra vonatkozik, mivel az
ólommérgezések gyakorlatilag ma
már
csaknem eltűntek. És ebben nem kis része
van Tarabajeva doktornőnek.
... Guljbagram megmutatta nekem ezt
a könyvecskét, amelyet állandóan a kezé
ben forgatott. Azt, amelynek a címlapján a
„Dermene" szó volt olvasható. Ez a lakos
ság széles rétegei számára írt, népszerű
tudományos munka azt tárgyalja, hogyan
előzhetjük meg a tüdőbajt.
— Nézze csak — mondja Guljbagram és
kinyitja a könyvet.
Két röntgenfelvételt láttam, az egyik a
gyógykezelés előtt, a másik a gyógykeze
lés után készült. Laikus szemmel is érzé
kelni lehetett a különbséget, az egyiken
a tüdőmező sötét, mintha fátyol borítaná,
a másikon pedig tiszta ...
— Ez a dermene hatása - mondotta a
doktornő.
Az egész világon alkalmazzák az orvosok
a dermene magjának kivonatát bélférgek
ellen. De Kazahsztánban a néphagyomány
makacsul azt tartja, hogy más csodálatos
tulajdonsága is van e növénynek. A belőle
készült főzet állítólag meggyógyítja a tu
berkulózist.
Erre a hagyományra figyelt fel Taraba
jeva doktornő. Délen, az Arisz település
környékén nagyon sok dermene található,
ezért odautazott. Amint megérkezett, leg
először is összehívta a fehérszakóllú véne
ket és türelmesen faggatni kezdte őket, mit
tudnak a dermenéről.
Így indult meg a kutatás, a kísérletezés
a tüdőgondozóban, különleges laborató
riumban, rendelőintézetben.
A kísérletekbe bevontak vegyészeket, fiziológusokat,
mikrobiológusokat,
kórtan
szakorvosokat.
Ma már lezárult a kísérletezés korszaka.
Az új kivonat gyógyhatásót kipróbálták a
betegeken, és a gyógyszer alkalmazását
jóváhagyta a tudományos tanács. Taraba
jeva doktornőnek kiadták a 86 709, számú
feltalálói tanúsítványt.
IĽJA ZVERJEV

Üzenem Ivanának...

Az Eaton házaspart ittjártukkor köztársasági elnökünk fogad’a.

A napsütéses Duna-parti sétányon szembe találkozom a fehér plüsskabátos Ivanával. „Köszönj a bácsinak“ — hajol föléje nagymamája.
Ivana csücsöríti száját és „köszön a bácsinak“. Huszonhat hónapos.
Hét hónapos korában láttam először. Egy Iljusin 18-as repülőgép
függő bölcsőjében utazott Prága felé.
Aznap, néhány órával később, szóba hoztam őt azon a nagy nem
zetközi sajtóértekezleten és Eatonné szívélyes üdvözletét hoztam ma
gammal Ivana számára Bratislavába...
Késve kezdődött a sajtóértekezlet. Akiket mi türelmetlenül vártunk,
tovább időztek köztársasági elnökünk dolgozószobájában a Várban.
Elhalkul a beszélgetés a Nemzeti Klub termében, amikor Eatonné
asszonyt tolószéken gördítik az asztal mellé.
1960 május végén vagyunk, az illusztris vendég akkor 67, az asszony
38 éves. Azóta majdnem két év telt el, sok minden változott a világban,
de ez a két ember időközben nem fáradt el, sőt töretlen erővel, új
lendülettel harcol tovább a békéért.
Eatonné asszony az elmúlt év végén sokszáz levelet küldött szerte
a világba Arcadia nevű farmjukról. Arra biztatta asszonytársait, hogy
1962 január 1-től indítsanak új nemzetközi mozgalmat az atomháború
ellen.

Békeharc, békemozgalom — szavak, fogalmak, melyek már második
évtizede nemcsak szótárunk, hanem gondolatvilágunk szerves részét
képezik. Érezzük jelentőségüket, tudjuk értelmüket, de talán éppen
azért érdemes elgondolkozni egy dúsgazdag amerikai nagyiparos fele
ségén, aki testileg úgyszólván magatehetetlen, azonban meggyőző
désével és fáradhatatlan tetterejével, hatalmas anyagi eszközeit sem
kímélve, olyan áldozatosan harcol a békéért. Mert, mint az USA egyik
leggazdagabb polgárának a felesége, mint annyi más gazdag asszony
a tőkés világban, igazán „nyugodtan“ foglalkozhatna például inkább
villái szépítésével, aranyhalak tenyésztésével, festészettel, irodalom
mal ... Az Amerikai Egyesült Államokban az utóbbi hónapokban kitört
az óvóhely-építési láz. Eatonék pedig igazán megengedhetnék maguk
nak, hogy akár száz méter mélységben, esetleg a Colorado hegység
sziklarengetegében építtessenek maguknak — akár egy földalatti palotát
is, ha csak magukra gondolnának. De nem: szóban és írásban, osztályés társadalmi helyzetükre való tekintet nélkül küzdenek a népek békés
együttélése érdekében — az atomőrület ellen, az életért.
* * *
Január első napjaiban a csehszlovák sajtó is közölt fényképeket
azokról a tüntetésekről, melyeket a londoni nők rendeztek a brit
miniszterelnök székhelye előtt az atomfegyverkezés ellen, az általános

leszerelésért. Ez a tüntetés is Eatonné asszony felhívásának gyümölcse
volt. Megmozdultak a norvég, a dán, a francia, de az amerikai asszonyok
is. S — amint a felhívás szólt — a hatvankettes év minden havának
első napján ismét kivonulnak majd, hogy sürgessék a világbéke mege
rősítését azoktól az államférfiaktól és azokban az országokban, ahol
ez a követelés nem képezi az uralkodó gondolatot.

* * *
A kis Ivana rámmosolyog a tavaszelői napsütésben... Szépen meg
nőtt a kislány az elmúlt hónapokban. Jár, beszél, de még nem értené
meg, hogy is került szóba az Eaton házaspárral folytatott beszélgetés
ben. A sajtóértekezlet előtt ugyanis körinterjút készítettem a bratislavai repülőtéren, majd a repülőgép utasaival is. Megkérdeztem
tőlük, vajon ők mit kérdeznének neves amerikai vendégünktől. A vé
lemények megoszlottak. Voltak, akik nagy megbecsüléssel emlegették,
de egyesek kétségbe vonták, hogy egy ilyen gazdag ember valóban ki
tudja-e fejezni dolgozó honfitársai érzelmeit és befolyásolni tudja-e
tőkés társai tevékenységét. Ivana mamája és nagymamája azonban
röviden ennyit mondtak: „Kérjük, mondja meg vendégeinknek, hogy
mi a békét szeretjük...!“ És Ivanára mutattak.
Cyrus S. Eaton: „A békeharc iránti érdeklődésem nem régi keletű...
Hat évvel ezelőtt szovjet vendégeink voltak, akik az USÁ-ban jártak
és szerettek volna egy élő kapitalistát látni... A külügyminisztériumban
rám esett a választás. így aztán megérkezett hozzánk Adzsubej, az
„Izvesztyija“ főszerkesztője és néhány munkatársa. Kitűnően telt
a hétvég. A farmon voltak unokáim is, akik igen megszerették a szovjet
újságírókat, felváltva az ölükben vagy a nyakukon ültek, s ők ebből
a családias magatartásból nyilván azt érezték ki, hogy ha nálunk valaki
is gyűlölné a Szovjetuniót, bizonyosan ennyi nyájassággal nem talál
koznának... A búcsúzásnál már tisztában voltam azzal, hogy igen
tehetséges embereket láttam vendégül, ők viszont meggyőződhettek
arról, hogy él az USÁ-ben egy nagyiparos, aki fegyverkezésen egy
dollárt sem keres, s az a vágya, hogy az emberiség békében éljen. Hát
így kezdődött az én békepályafutásom...“
Eatonnéasszony: „Megkapott beszélgetése Ivana hozzátartozóival...
Ha esetleg találkozik velük, kérem mondja meg nekik: Hiszek abban,
hogy nincs a világon egyetlen asszony sem, aki gyermek láttán — fa
jára, származására való tekintet nélkül — azt kívánhatná, hogy az
elpusztuljon. Hiszen a gyermek a jövő! Bármelyik gyermek, minden
gyermek... És állítom, hogy ez a véleménye minden amerikai asszony
társamnak. Adja át üdvözletemet a kis Ivanának...“

SOÓS ERVIN

Széljegyzetek

„AZ ÉSZAK-INDIAI JAIPUR egyik falucs
kájában 7000 ember jelenlétében egy asszony
önként a máglyára lépett ama régi hindu
szertartás szerint, amely megkövetelte, hogy
a feleség ne élje túl férjét” — szószerint így
jelentették a nyugati lapok. Megint egy kis
„csemege” a Kelet elmaradottságáról. Igaz,
hogy kisebb betűkkel, valahol a cikk alján
azt is megírták, hogy a hatóságok szigorú
vizsgálatot indítottak és öt embert letartóztat
tak az elégetésben való bűnrészesség miatt,
mert hiszen Indiában 1829 óta tilos az
özvegyégetés és bűncselekménynek tekintik
De hát nézzük csak meg, hogy is állnak a ba
bonákkal a „felvilágosult” Nyugaton?!
xxx
Minden nyugatnémet patikában kapható
a „Teufelsdreck” — az ördögsár. Áruházak
ból utánvéttel is lehet „boszorkányfüvet”,

„Alraunegyökeret” (emberformájú gyökér)
rendelni. Vannak szereik, melyek segítségével
„összeköttetést lehet teremteni az elhunytak
szellemével” és majd minden könyvkereske
désben kapható „A boszorkányűzés recept
könyve” (három élve megpörkölt vakondok
elfogyasztása lázat csökkent). A berlini lapok
szerint a 10 000 nyugatnémet „boszorkány
űzőnek” bizony szép jövedelme van. Hívják
őket, ha a malac nem akar enni, ha a gyermek
lázas, ha a vaj nem akar összeállni .. A leg
olcsóbb „vizit” száz márkába kerül. Ezt
a hírt megerősíti a „Deutsche Medizinische
Informationsdienst” is. A. boszorkányűző „meg
magyarázza”, honnan származik egy-egy
nyavalya. Természetesen valamelyik gonosz
boszorkány „szemverésétől!” Ezek a szegény,
többnyire egyedülálló idősebb asszonyok, okik
ilyesfajta rágalmazások áldozataivá válnak,
nem mernek védelmet keresni a bíróságoknál,

mert a bíró urak igen sok esetben a „boszor
kányűzőt” hagyják futni.
Ezeket a megfélemlített asszonyokat falu
jukban mindenki megveti, esetleg még meg is
szidják, összeverik, üldözik őket. NyugatNémetországban ötven-hatvanézerre becsülik
számukat.
I
A hatóságok pedij tűrik ezt a boszorkány
őrületet. Bonnak nyilván szüksége van a buta
ságra, tehát senki sem lép fel ellene. A tudat
lanokkal, akik valami „ismeretlen hatalom
nak” vannak kiszolgáltatva, azt lehet csinálni,
amit akarnak. A háborús hisztéria és a bo
szorkányőrület pedig úgyszólván egy talajból
terem. Hát ilyen foltok Is vonnak a Nyugat
„felvilágosult” ábrázatán, mert csak a kapita
lizmus rendszere tűrheti el, hogy a holdraké
ták korában a Földön még a legsötétebb
középkor maradványai uralkodhassanak!
■se-
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Ducórová Vilma, a részlég mestere figyelmezteti
a csoport legfiatalabb tagját, Budajová Marikát;
vigyázz, csak óvatosan, az orsó gyorsan forog I

Gaganová
követői
Ugyan ki ne ismerné manapság Gaganovát,
a szovjet szövőnőt, aki a kommunizmust épitő
dolgozó asszony példáját adta azzal a tettével,
hogy munkahelyéről, ahol jól keresett és ahol
kiváló munkacsoportban végezhette teendőit,
egy gyengébb csoportba ment át segíteni.
Hazánkban már eddig is számos követőre
talált a hős szovjet asszony példája, többek
közt a bratislavai Nemzetközi Nőnap Üzemban — Kaincová Magda és Hoferová Milada
személyében is.
Most mindketten itt ülnek az üzemi szak
szervezeti bizottság parányi, de gondosan
berendezett elnöki szobájában. A szelíd téli
napsugarak körültáncolják piruló arcukat.
Tekintetükből az egyszerű, becsületes dol
gozó asszony nyíltsága és egyenes jelleme
tükröződik. Fehér, kötött sapkájuk alól

A csoport tagjainak szüksége van pihenőre.

csintalan hajtincsek kandikálnak ki s ez
mosolygós arcukat még vidámabbá — ro
konszenvesebbé teszi.
Magda a fiatalabb. Bátortalanul, feszélyezetten ül a széken, mintha valami rosszat
tett volna s most azért kellene felelnie. Pedig
dehogy tett rosszat! Sőt!
Hős ő, a munka, a mindennapi élet hőse!
Mégis, amikor magánéletéről kérdezem,
alig rebeg valamit. Patrlová Berta, szakszer
vezeti elnöknő egészíti ki félénk szavait:
— Magda régi jó barátnőm! Közvetlenül
a felszabadulás után jöttünk a gyárba s az
első évek bizony nehezek voltak. Néha tizen
hat órát is dolgoztunk, hogy a korszerűtlen
gépekkel teljesítsük a tervet s a gyárban alud
tunk, hogy minél jobban kihasználhassuk az

időt. De Magda sorsát még százszorta nehe
zebbé tették családi gondjai!
Igen, nem tévedés, családi gondjai, bár
akkor még alig volt tizenhat éves! Öten voltak
testvérek s a család apa nélkül! Míg anyja
élt, neki is könnyebb volt, de a fizetést így
is haza kellett adnia az utolsó fillérig. Édes
anyja azonban nem bírta sokáig az emberfeletti munkát, 1952-ben meghalt.
Magda még nem is volt húsz éves, s a népes
család gondjai teljesen az ő vállára nehezed
tek. ö volt a legidősebb. A rakoncátlan három
fiú és az anyai szeretetet vágyó kis Julika
nevelése és gondozása emberfeletti áldozato
kat követelt a fiatal lánytól. Kimondottan
nehéz sora volt!...
S a fejét mélyen lehajtó Magdának, —
mintha megannyi drága, tiszta gyöngyszem
volna, — peregni kezdtek a könnyei. Maga
az elnöknő is nagyon elérzékenyülve foly
tatta:
— Mondogattam neki, adja be a gyere
keket valamilyen intézetbe — hiszen teljesen
tönkre teszi magát, ha így folytatja. Ám ő hal
lani sem akart erről! Bízott az erejében,
s magam tapasztaltam, nagyon jó volt a test
véreihez! Sőt, talán az is volt a baj, hogy
túlságosan engedékeny volt, dehát mit kezd
hetett ez a gyönge teremtés a három haszon
talan kamasszal?
Ahogy a gyerekek nőttek — nem hogy
könnyebb — de nehezebb volt a helyzete!
A két idősebbik fiútestvér hamarosan dol
gozni ment, de pénzüket nem adták haza,
sőt, ha Magda nem tett valamit a kedvük
szerint — meg is verték!
Igen, ez volt a hála azért, hogy feláldozta
értük az ifjúságát! Akkor még én is csak
egyszerű munkásnő voltam s vajmi keveset
tehettem az érdekében, de az üzemi szakszer
vezeti bizottság közbelépésére a fiúk enge
dékenyebbek lettek.
Hadd jegyezzem meg azonban, hogy Mag
dát — bármilyen keserves is volt otthon a sor
sa — a gyárban mintha kicserélték volna!
Sorra túlteljesítette normáit, a tervet, má
soknak is segített és ritkán volt szomorú!
Magdának már felszáradtak a könnyei.
A „munka“ szó említésére csillogás, élénkség
lopózott a szemébe, mintha valami nagyon
szépet emlegetnének előtte! Amikor azonban
az elnöknő a következő témához ért, ismét
patakzani kezdtek a tiszta lelkiismeret, az
őszinte asszonyi szív magával ragadó könnyei.
— Alighogy felcseperedtek a gyerekek
s egy kicsit szabadabb lett az élete, újabb
csalódás, keserűség töltötte el fiatal lelkét
Volt egy nagyon komoly udvarlója, aki gá
ládul visszaélt a sokat próbált lány tiszta,
makulátlan, őszinte rajongásával, szeretetével!
Elhagyta őt s most egy négyéves kislánya
van tőle.

Fényképezte:

JINDRICH

VLACH

Valamennyien úgy éreztük: a torkunkon
akad a szó! Csak Magda rendszertelen szipogása hallatszott. Feltettük magunkban
a kérdést, miért juttatott a sors éppen ennek
a törékeny, szép teremtésnek annyi gyötrel
met, annyi megpróbáltatást osztályrészül ?
S ő, mégis, mégis Gaganova követője!
A mindennapi élet sok csapása, csalódása
nem tudta megtörni munkakedvét, odaadó
munkaszeretetét!
A számtalanszor kilátástalannak tűnő ke
serves helyzetet, szívet lelket emésztő fájdal
mát, bánatát egyedül viselte el, s munkahelyén
vidám és szorgalmas, tudásvágyó és segíteni
akaró volt! A munka nemes, életadó, de
nagyon sokszor kimerítő igényeinek a tel
jesítését mindenek fölé tudta helyezni!
Tavaly januárban történt az az emlékezetes
eset! A fonalgyártó részleg 2. szakaszán
alig teljesítették a tervet kilencven százalékra.
Magdáék pedig az 1. szakaszon száznyolc —
száztíz százalékra! A két kiváló munkásnő
már akkor hallott Gaganova példájáról s így
gondolkodtak: mi történne, ha átmennénk
az 2. szakaszra s megmutatnánk, hogy ott
is olyan gépek vannak, mint az 1. szakaszon?!
Nem töprengtek sokáig! A munkahelycserét
megbeszélték a részleg mesterével s a januári
első munkanapot már. az új gépek mellett
töltötték!
— A gépeket „katasztrofális“ állapotban
vettük át — magyarázza Milada Hoferová, —
a négyszáz orsó közül legalább százötven
nem működött! A gyapothulladék vastagon
belepte az orsógyűrűket, a hengerközöket,
gátolta a forgást, lassította a termelést!
Első dolgunk az volt, hogy kitisztítsuk
a gépet. Műszak után estig bajlódtunk a sok
olajos gyapothulladékkal és másnap is két
órával a műsszakkezdés előtt érkeztünk
a gyárba, hogy rendbehozzuk a gépeket és
még aznap elkezdhessük a termelést. Igaz
itt 28-as és 34-es fonalat gyártottak, amelynek
előállítása kicsit nehezebb, mint a 85-ös és
a 68-as fonalé volt a mi szakaszunkon, de
még aznap bebizonyítottuk, hogy azokon
a gépeken is el lehet érni a száztízszázalékos
tervteljesítést!
— E cselekedetüknek milyen visszhangja
volt a részlegen?
— Azt hiszem mindenki elismerte, hogy
a gépek és a fonal lényegében egyforma, de
a rossz gépkezelés éppúgy elronthatja a gé
peket, mint ahogy a gondos karbantartás és
a szakszerű kezelés nagy teljesítményt ered
ményez.
— S azóta hogy teljesíti ez a szakasz a ter
melési tervet?
— Rendszeresen százszázalékon felül, te
hát túl is teljesíti.
Milada Hoferová éppoly lelkesedéssel és
őszinteséggel mondta e néhány szót, mint
amilyen becsületesen és odaadóan végzi
mindennapi munkáját a gyáron belül és kívül.
Szavaiból érezhető volt, hogy jártas a szakmai
kifejezésekben s ezt kétségkívül az üzemi
munkaiskola jó színvonalának köszönheti,
melyet mindketten sikeresen elvégeztek.
Milada Hoferová egyszerű, becsületes
munkásasszony. Négy gyermeke van és fér
jével megértésben, boldogságban élnek. Épp
úgy mint Magda, ő is szereti a könyvet,
szívesen megnézi a televízió műsorát és öröm
mel jár színházba, különösen az Új Színpad
műsorát kedveli.
Mindketten tagjai a részleg „Március 8“
nevet viselő szocialista munkabrigádjának,
mely a CSKP közelgő XII. kongresszusa
tiszteletére is versenyez. Munkájuknak jó
híre van az egész vállalatban, mert e két
asszony világos és követendő példát muta
tott valamennyiöknek: hogyan kell a ma
szocialista asszonyához és lányához méltóan
dolgozni és — élni!
SZABÓ GÉZA

Valóra
vált
álom
A szoba, melyben beszélgetünk, ragyog
a tisztaságtól. A rendszeres munka, az
állandó kereset, a rendezett családi kö
rülmények Kovácsék életét, — mind ha
zánkban annyi sok más cigány származá
sú család életét - kedvező irányban be
folyásolta. Életkörülményeik, életfeltételeik
ma már semmiben sem különböznek a
falu többi lakosának életétől. Származá
sukra csupán kissé bársonyos barna arc
bőrükről következtethet az idegen.
A kerek arcú, szerényen mosolygó, fia
talos Kovácsnéról sokan nem hinnék el,
hogy nyolc gyermek édesanyja, s egy bo
gárfekete szemű, göndörhajú, pufókképű
kis unoka nagymamája. Pedig nem volt
könnyű az élete, bárki elhiheti.
Erről beszélgetünk Kovácsnéval. Az uno
ka, fehér köténykében, ott topog körülöt
te, a két legkisebb Kovács csemete pedig
r- a fiatalabb nem sokkal idősebb az

unokánál — csendben ülve, figyelmesen
hallgat
Az urak világában kétszeres elnyomatás
alatt nyögtek a cigányok. A kizsákmányo
lás őket sújtotta a legjobban, s mindez
a társadalom részéről, megvetéssel, bizal
matlansággal, lenézéssel párosult A meg
aláztatás lépten-nyomon osztályrésze volt
a cigánynak. Ugyan kihez fordulhattak
panaszukkal? Senkihez! Falu, város el
zárkózott előlük, a kegyetlen sors a falu
végére űzte őket, — így alakultak ki a
cigánysorok - a pérok. A cigány könnyét,
a cigány bánatát senki sem vette észre,
senki sem vette komolyan. Csak a hege
dű mellett kesereghették ki igazán fáj
dalmukat, akkor is a mások mulattatására.
A felszabadulás után Kovácsék leghőbb
vágya volt, hogy családi házat szerezze
nek a faluiban, búcsút mondjanak a régi
világnak. Kovács néni, a gondos család
anya, férje keresetéből és az állam által
juttatott családi pótlékból takarékoskodva,
koronát-korona után tett félre. Jó néhány

Kovács mama és a legkisebbek.

év kellett hozzá, míg a tizenegy tagú csa
lád mellett egybegyűlt a szükséges öszszeg. De a kitartó igyekezet meghozta
gyümölcsét, és a Kovács család beköltözhetett új otthonába, mely a falu közepén
épült.
Az asztalon heverő fényképalbumot fel
lapozva a háziasszony három csinos fia
tal lány fényképét mutatja.
— Ez Ilonka, a legidősebb lányom. Már
két éve asszony. A férje a plzeňi V. I. Le
nin üzemben hegesztő, nagyon szereti
munkáját, a szakmát a katonaságnál ta
nulta ki. Jól keres, majdnem kétezret szá
mol le minden hónapban a felesége ke
zébe. Ilonka eddig nálunk lakott két éves
kislányával együtt. De a vőm, aki éppen
tegnap érkezett haza, azt mondja, hogy
most már magával viszi. Az üzemben
Ilonka is kap munkát és lakás is van ki
látásban.
— így hát ő már elmegy tőlünk —
mondja bánatosan.
Bizony, ez a szülők sorsa. Felnőnek a
gyerekek, aztán kirepülnek a fészekből.
A másik fénykép kerül sorra. ,
- Ez Mária. Ő Észak-Csehországban
dolgozik egy szövőgyárban, amellett ta
nul is, nemsokára szakképzett szövőnő
lesz. Azt írja, nagyon jó helye van.
- Ez pedig itt Magda. Ö még itthon
tartózkodik, de már csak féllábbal. Mária
leveleit olvasgatva, úgy határozott, hogy
ő is szövőnőnek tanul. Rövidesen útnak
indul Máriához.
— Ez meg itt Szerénke, mutatja be
életben a piruló hollófekete hajú serdülő
lányt. Tizennégy éves, most végzi a ki
lencedik osztályt. Jó bizonyítványa van,
jól tanul. Minden vágya, hogy felvegyék
az egészségügyi iskolába Bratislavában.
Remélem, sikerülni fog.
Felnevelem őket, aztán egyszer csak
azt veszem észre, hogy egyedül marad
tunk — fejezi be a beszélgetést Kovács
néni.
Ezek a szavak azonban nem panasz
ként hangzanak. Inkább az édesanya
büszkesége csendül ki belőlük, aki örül
annak, hogy gondosan nevelt gyermekei
jól felkészülnek az életre, ahol becsület
tel megállják a helyüket.
GÁL ETA
Danis László hegesztő, kislányával.

Foto: HEREC

Akikre
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A napokban levél érkezett számára. A fehér papírra rótt
sorok az első pillanatban hihetetlennek tűntek!
— Bizonyára tévedés — gondolta —, hiszen..., de min
den arról tanúskodott, hogy az írás valóban neki szól: Prieložná Máriának, a Bratislavai Energetikai Szerelőüzem
szerelőjének. A Szakszervezeti Szövetség Központi Tanácsa
Prágába hívta őt, ahol átnyújtották neki a Szocialista munka
úttörője címet, amit ő érdemelt ki elsőnek Szlovákiában és
rajta kívül csak egy asszony: Jana Vitečková viselője egész
Csehszlovákiában a címnek.
Nem volt sima és akadálymentes az út, míg idáig eljutott.
Hiszen nem szokta meg a szerelőcsarnok zaját, a tiszta és
csöndes laboratórium üvegcséi közt dolgozott, fehér kö
penyben.
Felcserélte sötétkékkel a fehér köpenyt. Segédmunkás
ként kezdte... majd tanfolyamra hívták. Aztán az üzemi
iskola padjában tanult. Hány estéje telt el a könyvek mellett,
tanulás közben, már meg sem tudná mondani. Együtt nőtt
az üzemmel. Nemcsak szakmailag vált kitűnő munkássá,

,
arra is megérett, hogy
zett, hogy a bizalmat
között volt, akik meg
munkaverseny kiszéles
cím elnyeréséért induljon
sért.
Az asszonyok mint például:
vezetek képviselői fáradha
ta
Miroslav Krátky, a részleg
hogy munkáját jellemezze.
Mária Prieložná munkája
szaktudása azonban nem
érvényesül. A részleg
műszaki ismereteihez
nehézséget leküzdő
katársait, értékes tapasztala
Most, a kitüntetése alkal
tett, hogy egy csoport
senyezni fognak a XII. kon

A VÁLASZTÓK BIZALMAT ÉLVEZ!

Kocsis Erzsébet, egy a harmincnégy asszony közül, akiket a
Kelet-Szlovákiai Kerületi Nemzeti Bizottságba küldöttként vá
lasztott körzetük. Kocsis elvtársnő mégis sok képviselőnek lehet
példaképe. Szorgalmasan látogatja’ havonta a választókörzeté
be eső falvakat. S az emberek is bizalommal fordulnak hozzá
ügyes-bajos dolgaikban. Nem volt még eset, hogy a bizalom
mal visszaélt volna.
Egyébként két kisgyermek anyja, s a mokrance-i EFSZ nö
vénytermelő brigádjának tagja, azonkívül az EFSZ pénztórnoka, s ugyancsak megnézi mire megy ki a pénz a pénztárból.
Tehát úgy is él, amint azt választóitól is elvárja.

TÍZEZER TOJÓSTYÜK ÉS NÉGY ASSZONY
A dolog úgy kezdődött, hogy a Stúrovói Állami
Gazdaság nánai gazdaságában néhány hónappal
ezelőtt „kilakoltattak” száz tehenet De nem kell
őket félteni, mert az ócska hodályból korszerű is
tállóba kerültek. A régi Istálló is megszépült.
A falak új fehér köntöst kaptak, a ,,padlózat”
sima beton felületet s a mennyezetről két sor
neónesö világít a nagy terem új lakéira, a tojóstyúkokra.
A neonlámpák alatt két sor gépesített alumí
nium-kalitka húzódik, melyeknek lakói ugyancsak
csodálkoznak (ha erre képesek), hogy irgalmatlan
hosszúra nyúlik a nap, s a nagy csodálkozásban
egyik-másik tyúkocska két tojást is tojik néha
napján. A neonok ugyanis reggel 4 órától este
9 óráig nappali fénnyel árasztják el a nagy ter
met.

Így köszöntik a kongresszust

• A Veľké Kapušany-i EFSZ-ben dolgozó
asszonyok vállalták, hogy 100 ezer liter tejjel
többet adnak a közellátásnak, úgyszintén,
hogy 40 vagonnal több cukorrépát termelnek.
Meggyőzik a szövetkezetben dolgozó lányokat,

Azt mondják a rossz nyelvek, hogy a tyúknak
tyúkesze van. Lehet, mert hagyja magát becsapni
a neonfénytől. — Jó előre nyújtogatják a nyakukat,
amikor látják, hogy az automatikus „etető
*
köze
ledik feléjük. Ha elkapják, sietnek is az evéssel,
mert a láthatatlan erő lassan elhúzza előlük a kis
vályút. Még jön a víz s azután a türelmes vára
kozás. Közben a kalitkából legurul a rácson egyegy tojás. No, ne kapirgálj utána, mert az már
nem a tied pajtás ...

* * *
A tyúkok bizony nem tudják, hogy ahogy a ka
litkába kerültek, mintegy 30 %-al olcsóbb tojást
tojnak, amellett, hogy a minőség javult. De tud
ják ezt a gazdaság vezetői. A gazdaság tavaly
180 000 tojást termelt. Kevesebb volt a tojóstyúk;

hogy végezzék el a traktorvezetői tanfolya
mot.
• A Michal na Ostrove-i nőbizottság, a falu
asszonyaival karöltve, 300 brigádórát dolgozik
majd a takarmánybetakarításnál, a gabonatisztításban és a kertészetben pedig 200—200
órát.

az idén
tojásra
néhány
tízezer
A tervet
asszony
nak, s
ezer tojás
A négy
láttuk az
ragyogott
üzemi van a
tervet, az
prémium

• A málaši szövetkezetben dolgozó nők köte
lezettséget vállaltak, hogy a sertéstenyésztés
ben (előhizlalásban) minden sertésnél 2 dkg
súlygyarapodást érnek el terven felül. A nő
bizottság lehetőleg minden asszonyt bekapcsol
a szövetkezet munkájába, hogy a mezőgazda
sági munkálatokat agrotechnikai határidőn
belül elvégezhessék.

büszkék lehetünk
HÉT ASSZONY VÁLLALÁSA

hoz ávetőlegesen egymillió hétszázezer
számítanak. Még ugyan meg kell tölteni
kalitkát tojósokkal, hogy meglegyen a
de erre nem kell soká várni.
nem fenyegeti veszély. Teljesítéséről négy
gondoskodik, akik két műszakban dolgozha minden jól megy, az egymillió hétszázhoz még hozzáadnak néhány ezret.
közül éppen Psenyák Jutkát taasszony
istállóban, mert ma ő a soros. Csakúgy
a
hogy mire képes a nagyszeme
mert
alig térül-fordul, már telve
tojással Így bizonyára túlteljesítik a
dicsőség
nagy
február havában s a
nemlebecsülendő dolog.
Fényképezte I. Šugár

• A Čičovi szövetkezet az 1961 -es évben 9 nőt
^ert meg a traktoros-tanfolyam elvégzésére,
^főbizottság vállalja, hogy 1962-ben tovább
növeli azoknak az asszonyoknak és lányoknak
0 számát, akik a gépek kezelésének ismeretéyel hozzájárulhatnak a szövetkezet gépesíté
sek kiszélesítéséhez.
® A Vraňanyi Állami Gazdaságban dolaozó

Vajon mit csinálnak ilyen időben a
palásti szocialista munkabrigád tagjait
Köpöncei Mária, az egyik csoport vezető
je, két társával, Kovacsik Margittal és Kis
Máriával már vetik a magot.
Ha valaki az üvegház szerint Ítélné meg
a palásti kertészet nagyságát, nem tenne
okos dolgot. Mert a szövetkezetnek me
zei kertészete van, mégpedig 23 hektár
nyi területen. Évről évre nő a terület és
emelkednek a hozamok. Öt évvel ezelőtt
egy hektárról csak 20 ezer koronát vett
be a szövetkezet Ekkor a palásti leányok
elhatározták, hogy szocialista brigád cím
ért versenyeznek majd. Akkor 18-an voltak,
most 24-en. Igaz, azóta a nevek sokszor
változtak. Mintha a brigád tagjai kelen
dősebbek lennének, sok fiatal ember ta
lált magának feleséget a kertészetben.
Egyik, másik el is vitte onnan asszonyát,
de sebaj, Paláston van pótlás bőven.
Időközben az örökké vidám leányok
(legalábbis én még nem láttam őket szomorkodni), hála a főkertész szaktudásá
nak és az ő igyekezetüknek, évenként
mintegy 3000 koronával növelték a hek
tárhozamot. Tavaly a nagy szárazság elle
nére a kertészetben 32 ezer koronát fi
zetett minden hektár. Most a szövetkezet
704 ezer koronát tervezett erre az eszten
dőre. A brigád tagjai azt mondták:
A CSKP XII. kongresszusa tiszteletére kikerekítjük az összeget 800 ezerre, hiszen
mindén évben tanulunk valamit az előző
év tapasztalataiból.

KOMBAJNOS - MECHANIZATOR

Varga Ilonka, a kálnai EFSZ tagja, az egyedüli szak
képzett mechanizátor — traktoros- és kombájnosnő szövet
kezetük teljesen gépesített mezei csoportjában.
Már kicsi korában ott sündörgött a traktor körül, s ak
kor volt a legboldogabb, ha édesapja, aki szintén trak
torista, magához vette a kormánykerék mögé. Egy éve
szerezte meg a képesítést s már a nyáron 210 ha terüle
tet aratott le kombájnjával. Ezenkívül lóherét és hüvelye
seket csépelt. A szántásból és a fuvarozásból is kivette
részét. — Jelenleg a traktorosság mellett egyéb elfoglalt- .
sága is van — menyasszony.
Pártunk XII. kongresszusának tiszteletére a gépesített
brigáddal együtt vállalták, hogy a 3. ötéves terven be
lül tervezett hektárhozamokat négy év alatt teljesítik.
S brigádjukból még két lányt megnyernek a kombájnosmechanizátor - traktoros képesítés megszerzésére.

A nemzetközi nőnap
alkalmából asszonyaink
felajánlásokkal köszöntik
a CSKP XII. kongresszusát
asszonyok a következő kötelezettségvállalá
sokkal köszöntik a kongresszust: A súlygyara
podás a növendékállatoknál soha sem lesz
60 dkg-nál kevesebb. Ribovičová Anna a nö
vendékmarháknál 40 dkg-os súlygyarapodást
ér el, černá Irena és Herenčárová Anna vállal
ták, hogy egész évben megtartják a napi 12,80
literes fejési átlagot.
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példás anyát dicsérik. A tömegszerfáradhatatlan szervezőmunkáját értékelik.
részleg főmestere, alig talál szavakat,
Ezeket mondja:
munkája teljesen hibamentes. Kiváló
nem
csak minőségi szempontokból
valamennyi munkáját ismeri. Gazdag
hallatlan szorgalma, kitartása, minden
munkaalendülete párosul. Segiti muntapasztalatait lépten-nyomon továbbadja,
alkalmáával új kötelezettségvállalást
gyűjti a részleg asszonyait és ver
kongresszus munkabrigádja címért.

A SZOCIALISTA MUNKABRIGÁD

• A Horná Potôn-i nőbizottság a takarmány
betakarításnál 300, a nyári betakarításoknál
és magtisztításban 250 munkaórát dolgozik le,
a kapásnövények ápolásában pedig 3500
munkaóra ledolgozását vállalja. Az őszi
betakarítási munkálatokban 1800 brigádóra
ledolgozását vállalják. Ezzel akarnak hozzá
járulni ahhoz, hogy szövetkezetük négy év
alatt teljesíthesse a harmadik ötéves tervet.
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hogy párttag legyen. Még jobban igyekeMegbecsülést kiérdemelje. Az elsők
meggyőző munkát folytattak a szocialista
éséért, a szocialista munkabrigád
mozgalomba való bekapcsolódá

A Pastovcei Földművesszövetkezet istállójában
duruzsolva telnek a sajtárok. Hét szorgalmas aszszony keze jár le-fel, sebes sugárban fejik a te
jet, hogy teljék a kanna. Nem érnek rá beszél
getni, csak amikor leoldohatják a kötényt, s ha
zafelé indulnak.
— Megint fáj a kezem.
— Az enyém nyáron gyűlt meg, hisz akkor két
száz liter tejet is kifejtem naponta.
— Azt mondják, nyáron megkapjuk a fejőgépet...
Az etetők, akik a fejőasszonyok mögött ballag
nak, nem állják meg, hogy félig komolyan, félig
tréfásan ne ,,húzzák" az asszonyokat.
- De nem ti fogtok ám vele fejni! Hiszen nem
értitek a gépek kezelését. Nyugdíjba mehettek!
- Várjatok csak, megtanuljuk mi azt!
És Mokrány Mária, Zalabai Vilma, Gyetvan Ilo
na, Tóth Vilma, Viczencz Júlia, Juhász Eszter,
Kovács Irma addig tanakodtak, míg elhatározták,
hogy csak azért is megmutatják, nemcsak addig
lehetett rájuk büszke a szövetkezet, amíg a két
kezükkel végezték a munkát, ezután is élenjárnak
a munkában.
Felajánlást tettek, hogy a XII. pártkongresszus
tiszteletére elsajátítják a gépi fejés technikáját
és tejtermelési tervüket 9500 literrel túlteljesítik.
Felajánlásukat nem teljesíthetnék a takarmányozók az etetők igyekezete nélkül. Mert Németh
Lajos, Lecky Bálint, Kovács Károly, Kassai János,
Zalabai Zsigmond, Kovács Lajos, Koncz Lajos, Pomozi János, Tóth Ferenc, Pereszlényi András, Za
labai Lajos jó gondoskodásán, takarmánybeosztá
sán is múlik, hogy milyen lesz a tejhozam.
Ha a takarmányalap nem is volt olyan, ami
lyennek lennie kellett volna, a szövetkezet vezető
sége - Pető Gyula elnök, Koncz Zoltán zootech
niku! és a többiek mégis biztosak lehetnek ab
ban, hogy dolgozóik állják adott szavukat. Hiszén minden asszony - a 19 állandó női dolgozó
— olyan lelkiismeretesen végzi a rábízott munkát,
hogy ami a terméseredményekből hiányzik, azt
az ő szorgalmuk pótolja.
A kötelezettségvállalás pedig, amit a hét fejő
asszony tett, egyaránt szolgálja mind a szövet
kezet jobb gazdálkodását, mind a tagok, a dol
gozók egyéni érdekeltségét — tehát csak termé
szetes, hogy amint ők mondják:
— Azon leszünk, hogy minél előbb teljesítsükI

ÁSGUTHY ERZSÉBET

Manna
KRISTA BENDOVÁ:

1948
februárja
Gép zaja elült — kihűlt a fém a fémen,
zivatar előtti néma csönd honolt,
óriás erő feszült a szó hevében —
megállt a tömeg... vihart szimatolt.

A történet büntető keze alól
fölsírt az undok a pellengéren,
a munkásezred csilló fegyverében
rádöbbent: a népé minden hatalom.

És füstlobogók újra égrekeltek,
gépek madárként újra énekeltek,
kinyílt az ember mint a virág

és gyönyörű az — mondogatták ezren,
hogy nagy erőtől nő a kicsiny ember:
szárnyat bont... szállni nekilát!
Sípos Győző fordítása

Kropacsek urat, mikor az üzemből
délben hazajött, felesége már az ajtó
ban azzal fogadta, hogy megint baj
volt a mamával.
— Alighogy bevasaltuk a ruhát —
hadarta — mindjárt mentem is, hogy
elrakjam a szekrénybe, hát a kispárna
huzatok közül máris hiányzott egy!
Rögtön tudtam, hogy csak anyád vehet
te ki a csomóból, mert más nem járt
a szobában, hát mondom szépszóval,
vékony hangon, egész szelíden: - Ugye
mama, megint hozzányúlt a vasalt ru
hához? — De még be sem fejezhettem,
már magánkívül volt az izgalomtól, hogy
ö sose nyúl semmihez, tudhatom jól,
pedig a múltkor is ő ette meg a szilvakompót maradékát, no, de nem saj
nálom tőle, nem azért mondom, miat
tam akár az egész spájzot is megeheti,
ne mondja, hogy a pénzéért éhezik minálunk, de hogy a vasalt ruhába csak
úgy beleturkáljon, az mór mégis csak
sok egy kicsit! És még szólni sem le
het neki, mindjárt megsértődik. Pedig
hát nem úgy van az, hogy akármikor
tiszta huzatot lehessen eiőráncigálni,
nem adják a szappant ingyen, a mo
sógép sem forog magától .. . Csak úgy
a tisztából kihuzigálja, ami éppen eszé
be jut és még letagadja, ha szólok ne
ki. Hallottad volna mit művelt, ahelyett,
hogy visszaadta volna a párnahéjat.
Még neki állt feljebb, hogy én ne kö
veteljek rajta semmit, biztosan rosszul
számolták össze a ruhát... „Rosszul
számolták!“... Én számoltam! Én ma
gam! Hát csak tudom mennyi volt! De
ő mindig követelődzik, friss fehérnemű
kell neki, pedig már megmondtam,
hogy elég, ha egy párnán alszik, minek
még a kispárna is? ... De hogy ő nem
tud anélkül, megszokta egész életében...
„Megszokta!” Én is megszoktam sok
mindent, mikor még Klimkó Etusnak
hívtak, mégis le kell róla szoknom,
amióta Kropacsek Vincéné vagyok. Nem
úgy megy az, hogy csak neki a kész
nek, oszt szétdibolni a más keserves
munkáját és a tetejébe még letagadni
mindent!...
Kropacsek úr csak állt az ajtóban
a rázúduló szavak özönében, mint egy
suta madár, akit fedél alatt ver a jég
eső.
— Talán mégis - szólt bizonytalanul.
— Mégis? Mit „mégis”? — hördült fel
Kropacsekné felháborodva.
Kropacsek úr rögtön összehúzódott
Még kisebbre zsugorodott, mint amilyen
nek a teremtő szánta és sűrű pislogá
sok közt helyesbített:
— Csak azt akartam mondani, hogy
mégis ... mégis megnézem . .. azaz
megmondom a mamának, hogy adja
vissza, ha nála van ...
— Ha nála van?! Persze, hogy nála
van! Azért csukózott be a szobájába,
kulccsal zárta' magára az ajtót, hogy
senki be ne mehessen . .. Hiába zörget
tem, ki nem nyitja a szentnek sem!

— Majd falón én . .. megpróbálom . ..
- ajánlkozott Kropacsek úr, miközben
valami furcsa kis szorongás markolta
össze a torkát.
De hiába kopogott, hiába próbálko
zott, senki sem felelt, s az ajtó nem
nyílt ki.
— Ugyan hadd mór abba! - szólt ki
a felesége ingerülten a konyhából. Majd előjön, ha megéhezik.
De az ebéd is az asztalon volt s az
öregasszony mégsem jelentkezett.
Kropacsekné torkig volt már. Erélye
sen kirúgta maga alól a széket s ép
pen indult volna érte, amikor szaladva
jött a szomszédék kisfia, szinte beesett
az ajtón.
— Az öreg asszonyság... az öregasszonyság ... - lihegte.
— Na mi lelt? Mi van az öreg aszszonysóggal — mordult fel Kropacsekné,
míg Kropacsek elálló lélegzettel meredt
a gyerekre.
— Odabenn fekszik a padlón oszt
nem mozdul ... el van nyúlva a föl
dön .. . tán meg is hótt... - zihálta
egy szuszra.
— Mit beszélsz te kerge? Hisz csuk
va van az ajtó, honnan tudod, hogy
a földön fekszik?
— Felmásztam a lichthof ablakára,
onnan néztem be, onnan jól látszik,
tessék csak gyónni!...
— Na, megint valami újabb fakszni!
— pattant fel Kropacsekné. — De persze,
nincsen aki ilyenkor rendet csináljon —
mérte végig lesújtó pillantással a férjét,
miközben kirobogott a szobából.
Kropacsek úr csak ült elkábultan, mint
akit ártatlanúl fejbevertek. Aztán hir
telen felállt s reszkető térddel, botla
dozva végigsietett a sötét folyosón,
amelynek végén, egy kis üdvari szobá
ban lakott az édesanyja.
Az ajtó előtt akkorára mór többen
összegyűltek a ház lakói közül. Rövide
sen megjelent a házmester is s hogy
az ajtót hiába feszegették, leszaladt a
tolvajkulcsért és a visszafojtott lélegze
tű kíváncsiskodókat félretolva, gyakorlott
kézzel kinyitotta a zárat.
Mikor az ajtó kitárult, Kropacsek az
első pillanatban visszahőkölt, csak az
tán mert a felesége után belépni a
szobába.
A padlón csakugyan ott feküdt az
anyja. Arccal a földre borulva, csende
sen, mintha aludna. Első percben szin
te el csodálkozott rajta, hogy ilyen ké
nyelmetlen fekhelyet választott magá
nak. Csak amikor hiába emelgették s a
karja és a feje koppanva esett vissza
a földre, csak akkor tört ki belőle a
hang tétován és gyámoltalanul: „Ma
ma!” ...
Kropacsekné feddőleg fordult hátra.
De aztán, hogy a sopánkodó szomszé
dokra esett a tekintete, hirtelen meg
gondolta magát és egy műsóhaj kísé
retében, mint utolsó reményszálat ve
tette férje elé a kérdést:

MÁRIA M. RÁZUSOVÁ:

Mindenkinek,
aki háborút akar

Manna

Kérdezd az anyákat:
vágynak-e háborúra,
ha gyermeket ringatnak altató dalukkal,
vágynak-e bolyongva fedélt keresni újra
ajtótól ajtóig ágynemű
*
batyukkal?
Kérdezd az atyát:
a szűkszavú atyát:
ki rejtett büszkeséggel figyeli gyermekét,
óhajt-e szenvedést, borzalmat, halált,
s rombolni mindent, mit maga emelt még?

- Hátha csak elájult?...
Hamar orvosért szaladtak. A doktor
aztán minden kétséget eloszlatott s hi
vatalosan is megállapította, hogy özvegy
Kropacseknét szívszélhűdés érte.
— Milyen szerencsétlenség!... Milyen
csapás!... — sopánkodott a menye
hangosan s igyekezett a szemét vörösre
dörzsölni.
— Nem is tudom, mihez kezdjek most
hirtelenében — nézett a körülötte állók
ra. — Annyi mindent kell ilyenkor elin
tézni ... — s hirtelen eszébe jutott a
vasalt ruha, amely még szintén elrakásra várt.
— Legelőször is fel kéne ravatalozni...
- ajánlotta valaki.
— Dehogyis! Előbb le kell mosni ece
tes vízzel és ünneplőbe öltöztetni — ve
tette ellen egy másik. — Tessék csak ki
keresni a ruhát, mi majd segítünk... —
ajánlkozott két asszony is a házbeliek
közül.
Azzal a házmester segítségével fel
emelték s az ágyra tették özvegy Kropacsekné hülő testét.
— Siessünk ... siessünk ... — bíztatták
egymást, — amíg meg nem merevedik...
Kropacsek úrral nem törődött senki.
Csak állt ott szárazon égő szemmel s a
szoba sarkából nézte, amint idegen ke
zek húzzák, fogdossák az anyja testét
s igyekeznek belekényszeríteni a so
vány, elfáradt tagokat a birsalmaszagú,
fekete selyembe.
— Én addig beszólok a temetkezési
intézetbe, hogy küldjenek koporsót. ..
— ajánlotta a házmester.
— Puhafából — szólt hátra a szek
rény mellől Kropacsekné, — Köszönöm,
házmester úr... köszönöm ... És küld
jenek el valakit, hogy megbeszéljük a
temetést.
— A rendőrségen is szólni kéne..., de
én már nem érek rá ... — fordult viszsza elmenőben a házmester.
— Persze! Vince, mit állsz ott?! Meny
nyi baj van és te meg se mozdulsz!
Eredj hamar bejelenteni a rendőrségre!
— Igen ... — mondta felrezzenve Kro
pacsek s gépiesen megindult az ajtó
felé. Igyekezett úgy tenni, mintha siet
ne, de a lábai alig vitték.
Mikor visszajött, az anyja már felöl
tözve feküdt az ágyon, feje mellett két
oldalt kis faggyúgyertya égett, s kezé
ben rózsafüzért és egy szentelt barka
ágat tartott
— Mintha a templomból jönne — gon
dolta Kropacsek úr s megállt az ágy
oldalánál.
Egyedül volt a szobában. A többiek
már kint tárgyaltak a temetés részletei
ről.
Nézte az anyját.
— Éppen mintha a templomból jönne
- állapította meg újból.
Eszébe jutottak a régi falusi vasár
napok, amikor délelőttönként összegyűl
tek a templomtéren s szót váltottak a

tanító úrral. Most is hallja a hangját,
amint vállára veregetve bíztatta:
— Hát, csak tanulj, tanulj, fiam... Sze
rezz örömet özvegy édesanyádnak. Dol
gozz szorgalmasan, hogy egyszer majd
meghálálhass neki mindent...
Milyen büszkén szorongatta ilyenkor
édesanyja a kezét. Szinte érzi a kis
meleg, kérges tenyér szorítását...
Érzi a simogatását frissen borotvált
arcán, mikor az érettségit letette. . .
Látja az ujjai közt átgördülő könnyét
a kinevezése napján... Aztán később...
amint hálásan rákulcsolódik az övére,
amiért magához vette . ..
Nézi, nézi a két kezet, az egymásba
fonódó ujjakat... és látja őket ezer
változatban . .. Amint kenyeret szeltek,
amint görcsöt kötöttek a cérna végére,
amint a szálkát kiszedték az ujjából,
borogatást raktak a homlokára, krumplit
hámoztak . .. Nézi a munkában elgör
bült, bütykös kis csontokat, amelyek so
hasem tétlenkedtek, mindig gyógyítottak
és mindig adtak ...
Emlékek, jelenetek egész sora vonul
fel előtte. Látta anyját ifjú éveiben,
eszébe jutottak a ruhadarabjai, amelyek
szinte elválaszthatatlanok voltak tőle.
Látta őt életének legkülönbözőbb vál
tozataiban, melyek emlékezetéből már
rég elmosódtak s most friss erővel to
lakodtak elő. Visszaemlékezett szokásai
ra, gyengéire, kettesben töltött küzdel
mes, meleg éveikre ...
Egyszerre, - mint jeges mosogató
rongy — csapott szívére a jelen.
Vajon mit adott ő az anyjának?...
Mit adhatott? Mikor maga is alig
győzte erővel a mindennapok sodrát. ..
Minden, ami eddig volt, véget ért. El
tűntek ezek az emlékek is, csak ő ma
radt itt, üres kézzel, és üres szívvel...
Nézte az édesanyja múló arcát a
vibráló gyertyafényben.
Úgy feküdt ott, mint aki már mindent
tud.
Feje kissé oldalt billent, nem volt
még alátámasztva.
— Milyen rosszul fekszik — gondolta
Kropacsek. S ekkor hirtelen eszébe ju
tott a kis fejpárna. Ott hevert nem
messze az ágytól az egyik széken. Hu
zat nem volt rajta.
Utána nyúlt. De félúton megakadt a
keze, s a szeme kerekrenyíltan tapadt
a párnára. A szíve egyszerre dobogni
kezdett.
Egy pillanatig tétovázva állt ott, az
tán lábujjhegyen az ajtóhoz sietett
s óvatosan kilépett a folyosóra.
Néhány perc múlva izgatottan, liheg
ve visszatért.
Megfogta a kispárnát s reszkető,
ügyetlen kézzel belegyömöszölte a ma
gával hozott tiszta huzatba.
Aztán megállt vele az ágy előtt.
— Mama ... — szólította halkan —
Mama... látod?... Nesze...
És végtelen gyöngédséggel a feje
alá tette.

A gyermeket kérdezd,
kristály tiszta szemét.
Ki merne végromlást hozni fejére?
Ki tépné le róla anyja óvó kezét?
KI vetne bombát, lángot tűzhelyére?
A jegyespárt kérdezd!
Vallja: Föld sava-borsa,
s benne önnön ereje csodálatot gerjeszt...
Vállalsz-e harcot?... Igen, ha békénk hozza,
házunk, kertünk óvja s Igazságot terjeszt.
Az állatot kérdezd...
lovak szomorú csapatát,
irtózatos tűzben mentek a halálba,
a madarat kérdezd, az elhamvadt almafát,
a hidakat kérdezd: a harcot, vészt ki kívánja?
Az anyaföldet kérdezd,
az árvát, szomorút:
mezeje kráter volt, falvai eltűntek:
kérdezd a földet: akar-e háborút,
inná-e vérünk, enné-e testünket?

Mindenki békét óhajt.
Háborút senkisem!
örvendetes, virágzó megújhodást remélve.
A gálád gyújtogató saját füzében vesszen el!
A béke győzni fog az otthonok üdvére!
Sípos Győző fordítása

SZTYEPAN SCSIPACSEV:

Első lépések
Az anya szemében örömkönny ragyog,
így a legdrágább gyémánt sem fénylik:
szöszke fia elindult — mint a nagyok.
Egyedül. Ma már asztaltól székig.

Ha megnő, pilota lesz. Berepüli
a földet, az eget, végtől-véglg,
De könnyebben száll majd a föld körül,
mint ahogy ma lép — asztaltól székig.
Fordította: K. A.

NÉZZÜNK A JÖVŐBE

Kedves Marika,
A Dolgozó Nő-ben olvastam, hogy levelet
kaptak Tőled, amelyben felháborodtan pa
naszkodsz: elvégezted a kétéves iskolát és
most nem tesznek irodába, hanem a szö
vetkezetben kell dolgoznod.
Szerintem nincs igazad. Nagyon rosszul
gondolkodnak azok a fiatalok, akik a me
zőgazdasági iskola elvégzése után mind
hivatalban akarnak dolgozni. Az állatte
nyésztésben, a növénytermelésben éppen
olyan nagy szükség van tanult fiatalokra,
mint a hivatalban. Kérlek, engedd meg,
hogy egy példát mondjak. A mi kis váro
sunkban állami gazdaság van. Az állami
gazdaságból több fiatal elvégezte a gazda
sági iskolát, de egynek sem jutott eszébe,
hogy hivatalban dolgozzon. Sőt még mé
zeskaláccsal se lehetett volna őket oda
csalogatni. Szentül hiszik és állítják, hogy
rájuk szükség van a termelő munkában.
Én máskülönben diáklány vagyok. Érett-,
ségi után gazdasági mérnöknek akarok ta

nulni. Nekem az a vágyam, hogy ha mér
nök leszek, éppen úgy részt vehessek min
den munkában, mint akármelyik munkás.
Kérlek Marika, lásd be, hogy rád na
gyobb szüksége van falutok szövetkezetének,
mint a „hivatalnak”.
Ismeretlenül üdvözöl:
K. Ilona, Kráľ. Chlmec

BÍZOM BENNE,
HOGY ELJUTUNK ODÁIG...

Tíz év alatt sok szépet és érdekeset olvas
tam a Dolgozó Nőben, de annyira hozzám
közel álló problémával nem találkoztam,
mint a Nézzünk a jövőbe című rovatban.
Mi, mezőgazdaságban dolgozó fiatalok,
valahogyan mindnyájan érezzük, látjuk,
hogy a kapa és a villa nem az a szerszám,
amivel a fejlett ipar termelését utolérhet
nénk.
Szövetkezetünkben már három éve műkö
dik a Ribin-féle fejőkombájn. Még van raj-

tp újítani való, de a jövőben az eddigi ta
pasztalatok alapján már úgy fejleszthetjük
a termelést, hogy a felmerülő hiányossá
gokat kiküszöbölhessük. Az elmúlt évben a
növénytermesztésben vegyszeres gyomirtás
sal kísérleteztünk. A kukoricatermelésben
Simazin alkalmazásával jelentős eredményt
értünk el. A cukorrépa hektárhozamát ön
tözés segítségével akartuk növelni. Elég ké
sőn kezdtük el, mégis 80 mázsával nagyobb
terméseredményt értünk el. Ezeken az ered
ményeken felbátorodva ebben az évben a
kukoricatermelés munkálatait teljesen gépe
sítjük, nagyobb mértékben alkalmazzuk a
vegyszeres gyomirtást. Az öntözéses gaz
dálkodást is kiszélesítjük.
Úgy látom, a mi szövetkezetünk jó úton
halad, és eljutunk oda, hogy a mezőgaz
daságban dolgozó édesanya húsz év múl
va mint kezdetleges munkaeszközt mutatja
meg gyermekének a kapát, hogy „ezzel va
lamikor gyomot irtottunk”.
Nedoma Sándorné, fejőnő, Sládkovičovo

EGY KOSÁR SZÉN
Márie Majerová nemzeti írónő ebben az évben töltötte be 80-ik
évét. A nagy cseh írónő regényeit és elbeszéléseit ma, az újkori
cseh irodalom klasszikus művei közé számítják. Ezt a nagy megtisz
teltetést joggal érdemli meg, mert minden egyes műve harcos írás,
a munkásosztály, a szocializmus, a haladás céljaiért küzd.
Ilyen forradalmi, maradandó hatású világhírre szert tett regénye a
Sziréna is, amelynek cselekménye a csehországi Kladno bányavidékén
és ipartelepein játszódik le.
Az alábbiakban ebből az érdekfeszitő műből kívánunk ízelítőt
nyújtani kedves olvasóinknak.

A töltés végét borító sötétségből valami
rongyokba burkolt alak körvonalai bontakoz
nak ki. Kosarat csúsztat maga előtt. Megáll,
szimatol... Most ereszkedik le a parton,
látszik hogyan kapaszkodik meg a fagyos
fűben. Most óvatosan a lefolyóhoz kúszik.
Oda, ahonnan ő éppen most fordult vissza.
A lefolyóra árnyék borul. Az alak ott húzta
meg magát. Meg se moccant.
— No jó.
— Eins, zwei, drei. Kehrt euch!
A sarkak katonásan toppannak össze, fel
csendülnek a fagyos földön, aztán eltávolod
nak.
Sztuhlík Marenka guggol és kapar, ameddig
csak a karja elér. Van itt szén, van!
Csak gyorsan, gyorsan. Most, mikor a
csendőr messze jár, nem hallhatja meg
a neszt. A kosár telik; már félig van.
Hol a csendőr? Ahá, a töltés másik végén.
Ha most gyorsan kicipelné a kosarat, még
mielőtt a csendőr megfordul ? Talán megpró
bálhatná? Marenka összeszedi minden erejét,
vállára veszi a hevedert, fölkapaszkodik a part
ra.
Fölkapaszkodik és megdermed a rémület
től.
A csendőr közben megfordult. Most szem
től szemben, teljes egészében látja ezt az
ólomkatonát a töltés másik végében. Olyan
messze van, hogy még a lépteit sem hallani.
Ha az országúira vezető ösvény nem lenne
olyan meredek, most elszaladhatna, eltűnhet
ne, a csendőr meg se látná. De úgy sem bírna
felkapaszkodni ezen a síkos csúszdán. Leg
jobb, ha behúzódik és vár, míg a csendőr
ismét hátat fordít.
Marenka remeg, mint a nyúl, de a szája
átkokkal van tele.
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— Csak gyere, — bátorítgatja saját magát,
— kikaparom a szemed!
Nem adja a szenet, nem, nem! Körömmel
is megvédenél
De közben egész testében remeg és olyan
gyöngeség fogja el, hogy szinte összeesik.
Keze ökölbe szorul, körmei belemarnak a
tenyerébe. De nem is érzi a fájdalmat. Elő
redűlve figyeli a közeledő alakot, szeme időn
ként elhomályosodik, s ilyenkor semmit sem
lát. Aztán megint megpillantja a csendőr
körvonalait, melyet a csillagok félhomályában
ingó árnyéka óriásivá növelt. Még nem vette
észre, nem láthatta meg olyan messziről. Ma
renka úgy gubbaszt a kosarán, mint egy
egérke. De nem adja meg magát, nem! Jaj,
ha a csendőr megszólítja:
— Ki jár erre? Mit keres itt?
Marenka felelet után kutat agyában.
— Mit keresek itt? — feleli majd. — Maga
azt kérdi, mit csinál itt két fagyoskodó
kisgyerek anyja?
Szavak után kapkod. Meg kell hatnia a
csendőrt!
De mit csinál majd a csendőr ? Lehet, hogy
lelövi. Lehet, hogy nem is kérdez majd sem
mit. Meglátja a kosárban a szenet és szó
nélkül lelövi. A tárnákban is lelövik a széntol
vajokat, a Poldovkán is lövöldöznek azokra,
akik acélt akarnak lopni.
Aztán majd legurul a töltésről és úgy fog
heverni a tó fenekén, mint Unger hengerlő,
aki vízbe ölte magát a szép Borbála korcsmárosné miatt.
Úgy összekuporodott, hogy feje a térdét
érintette. Nem, nem szabad így beszélni vele,
nem szabad megvárni, mig a csendőr szólítja
meg. Amint a csendőr odaér, rögtön fel kell
állani és így kell szólni:

— Őrmester úr, hagyja meg nekem ezt
a szenet, könyörgöm! Őrmester úr, két kis
gyermekem van otthon! Úgy félek, hogy
elpusztulnak a hidegtől, mint a Kulhánek
vájár Toncsikája. Az is két napig feküdt
fűtetlen szobában, megfázott és meghalt.
Marenka felemelte a fejét. Lépteket hallott,
szurony villant. Egy, kettő... Az őrszem lassú
szabályos léptei. Nehéz, szögestalpú bakan
csok ...
Oly régóta guggolt, hogy a lábai remegtek,
le kellett térdelnie a földre. Talán csoda tör
ténik... önsanyargatással vezekli le a szenet.
Minden erejéből gyötri, sanyargatja magát,
a fájdalom kegyetlen, éles szögek módjára
járja át a testét. Hideg van! Lába egészen
megdermedt. Ha szökni akarna, föl se tudna
ugrani. Elcsigázott szemét befutotta a fagy.
A csendőr most odapillantott.
Marenka nem látta a tekintetét, de pontosan
érzi: most a kendőjét fürkészi, most az arcát,
a kezét. A hegyes könyök nyomása felenged.
Marenka hátán és homlokán forró verejték
üt ki. Keze magától, öntudatlanul néma
könyörgésre kulcsolódik össze. Sztuhlík Ma
renka érzi, hogy ez a szörnyű árnyék őt szem
léli... Talán szó nélkül ráveti magát?

Mi az ?... Hát nem változik a léptek üteme ?
Egy, kettő... Változatlan, kimért lassúsággal!
Miért nem rohan ide, miért nem káromkodik,
miért... talán revolver van a kezében és
nyomban lelövi ? !
Marenka felkiált, de a kiáltást nem hallja
senki. A száraz torokból nem jön hang.

Hát lőjön végre! Talán jobb lesz, ha lő.
Az összekulcsolt kéz erőtlenül hull szét,
tenyerével ahóra. Azajtól megrémülve felemeli
a fejét, arcát lassan a férfi felé fordítja, aki
éppen most állt meg fölötte.
Elcsigázott, riadt tekintete találkozik a csend
őr pillantásával. Csak egy pillanatra, mint
ahogyan az elhajított labda vágódik vissza
a faltól.
A csendőr megáll, hátra arcot csinál és
ugyanolyan lépésekkel távozik.
Sarka katonásan koppan a fagyos földön és
Marenka hirtelen felszabadult halántékából
mintha forró vér folydogálna.

Kedves Olvasók!

Fiatal vagyok még ahhoz, hogy a külön
féle problémákhoz hozzá tudjak szólni,
azonban amikor az ifjúságról van szó, úgy
érzem, kötelességem, hogy hozzászóljak,
hiszen én is közéjük tartozom. Mezőgazda
sági technikumba járok. Egy év múlva ki
kerülök valamilyen ismeretlen, eldugott kis
faluba. Tudom, hogy nehéz lesz majd meg
szokni az új környezetet, a munkát, de nem
félek a szövetkezettől, mert azt akarom,
hogy a legeldugottabb faluban is virágzó
legyen az élet, kiváló a gazdálkodás.
Kevés az ilyen fiatal — gondolják, mert
a hozzászólásokban olvastam ilyen véle
ménynyilvánítást. De nincs igazuk azoknak,
akik ezt állítják! Sokan vagyunk! Itt van
nak például a mi iskolánk tanulói, meg a
többi mezőgazdasági iskolába járó fiatalok.
Hogy mégis vannak, akik lealacsonyítónak érzik a fizikai munkát? Vannak, tudom
jól! De azt is tudom, hogy kik.

Például olyanok, mint az én barátnőm
szülei, akik mikor pályaválasztás előtt áll
tunk, lányukat eltanácsolták a mezőgaz
dasági iskolától. Sőt hallani sem akartak
róla, hogy oda iratkozzon be. Nap mint
nap tiszta, meleg irodáról beszéltek gye
reküknek. Elidegenítették a fizikai munká
tól, a mezőgazdaságtól. S ma döbbenten
hallom, éppen ezek az emberek, a barát
nőm apja meg az anyja hangoztatják leg
jobban, hogy „kevés a fiatal a mezőgaz
daságban”.

Higgyék el, kedves olvasók, nemcsak ők
az egyetlen ilyen gondolkozású szülők. Ha
a szülő beleneveli gyermekébe, hogy csak
a szellemi munkát értékelje, akkor nemcsak
a gyerek hibás csupán, ha fél a fizikai
munkától. Elsősorban a szülőktől függ, mi
re nevelik gyermeküket. Nincs inkább ben
nük a hiba?
Méry Rozália, Tornaija

LÉTAY LAJOS:

KURT HÄNGEKORB:

Hallottad már, anyukám?
Most tudtam meg éppen.
Nőnap van, mint eddig is
Volt már minden évben.

Mondta is az óvónéni,
Hogy ma világszerte
Minden anyut, minden nőt
Forrón ünnepelnek.

Édesanyám

Nőnap

mit segítsek?

Ma én magam felmosok,
Elmegyek a boltba,
S neked kötök a mezőn
Virágot csokorba.
Nem olyan nagy munka ez,
Hamar készen lennék.
Ma én olyan jó leszek,
Mint — mint sohasem még.
Tóth István fordítása.

NADÁNYI ZOLTÁN:

Anyu
Tudok egy varázsszót,
ha én azt kimondom,
egyszerre elmúlik
minden bajom, gondom.
Ha kávé keserű,
Ha mártás savanyú
csak egy szót kiáltok,
csak annyit, hogy: anyu!

Mindjárt porcukor hull
kávéba, mártásba,
csak egy szóba került,
csak egy kiáltásba.

Kisrejtvény

a)Testednek

egyik fontos része. b)Nem sok
sor. c)
Öreg,
szlovákul (nőnem). d)
Kerepel, csörömpöl. e)
Nem nálam. f)
Pontos aláírás.
g)
Mindenen keresztül ment, még a ... is.
h)
Keverék, kotyvalék.
I)
A gyorsaság fordítottja.
i)
Sokszor a múltat idézi fel. k)
Női név.
Ha a két sort összeolvasod, megtudod,
mit mondott Pétiké március 8-án a nem
zetközi nőnapon.
_
B. P.

Édesanyám

Ámde én nem

mit segítsek?

hagylak téged,

Cukrot törjek?

tétlen mint is

Hozzak lisztet?

nézhetnélek!?

Megpörköljem

S épp ma van, lám

tán a kávét?

neved napja,

Elszaladjak

hát így üld meg,

hagymaszárért?

mosogatva?

Néked száz és

Édesanyám

egy a dolgod.

mit segítsek?

míg ebédünk

hogy ne fáradj,

egybehordod:

légy mind frissebb.

míg az asztal

Megtennék én

megterítve.

mindent érted,

csak te fáradsz,

minden gondtól

te s megint te!

megkíméllek.

Hogy vidáman
élj, sokáig,
s ifjan lásd meg
unokáid.

Keserűből édes,
rosszból csuda jó lesz,
sírásból mosolygás,
olyan csuda-szó ez.
„Anyu! anyu! anyu!” —
hangzik este-reggel,
jaj de sok baj is van
ilyen kis gyerekkel.

,,Anyu! anyu! anyu!” —
most is kiabálom.
Most semmi baj nincsen,
mégis meg nem állom.
Csak látni akarlak,
anyu, fényes csillag,
látni, ahogy jössz, jössz,
mindig jössz, ha hívlak.

Látni sietséged,
angyal szelídséged,
odabújni hozzád,
megölelni téged.

Három szerencsés megfejtőnek szép meséskönyvet ajándékozunk.
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NÉHÁNY SZÓ AZ
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ISKOLATÖR.VÉNYR.ŐL...

GYERMEKEKRŐL
A rejlett szocialista tarsadalom felépítése és a kommunizmuson való át
menet sokoldalúan képzett embert igényel. Az új ember nevelésében nagy
feladat hárul az iskolákra. A Csehszlovák Szocialista Köztársaság iskoláinak
küldetése: a tudományos világnézet szellemében, művelt, az új tudomány
és technika elsajátítására alkalmas, testileg rátermett, a szocialista hazafiság és az internacionalizmus eszméivel áthatott, öntudatos ifjúság nevelése.
Ezért a Csehszlovák Szocialista Köztársaság Nemzetgyűlése 1960. december
15-én 186 sz. alatt új iskolatörvényt adott ki, melynek egyes pontjaival sze
retnénk megismertetni a szülőket.
Az egységes iskolarendszer minden állampolgárnak jogot biztosít a tanu
lásra, művelődésre. A termelőerők állandó növekedése, a társadalom gaz
dagságának gyarapodása, kedvező feltételeket nyújt a művelődésre és le
hetővé teszi az ingyenes tanítást, valamint a tankönyvek és a szükséges tan
szerek ingyenes kiutalását. Ezenkívül az ifjúság és a dolgozók tanulmányait
nagy mértékben elősegíti az ösztöndíj.
A nevelés és a tanítás a marxizmus-leninizmus tudományos világnézetén
alapszik, szorosan összefügg a nép életével, a tudomány legújabb ismere
teire és a haladó kulturális hagyományokra támaszkodik. A tudományos
alapismeretek elsajátítása és a politechnikai tanítás egybeolvad a termelési
munkával, melyből az ifjúság korának megfelelően veszi ki részét.
Az iskolák és a nevelőotthonok egységes iskolarendszert alkotnak.
Szocialista társadalmunk előírja a 6-15 éves gyermek általános és poli
technikai nevelését. Az alapfokú kilencéves iskola elvégzése minden gyermek
számára kötelező. Minden szülő köteles beíratni gyermekét az alapfokú ki
lencéves iskola első osztályába, ha a gyermek az iskolaév kezdetéig betöl
tötte hatodik életévét. Az olyan gyermeket, aki a folyó év végéig tölti be
hatodik évét, kivételesen be lehet Íratni az iskolába, ha ezt szülei, vagy tör
vényes gyámja külön kéri, ha az orvos megállapítja, hogy a gyermek testi
leg és szellemileg fejlett és ha a helyi nemzeti bizottság a felvétellel egyet
ért.
Minden gyermek 15 éves koráig iskolaköteles. Ha a tanuló az iskolát
rendszeresen látogatja, de előmenetele nem felel meg a követelményeknek,
tizenhatodik életéve betöltéséig tovább látogathatja az iskolát és ha így
sem sajátítja el az általános műveltséget, a társadalmi szervezetek segítik,
hogy tanulmányait foglalkozása mellett kiegészíthesse.
Az alapfokú kilencéves iskolák szerves része a napközi otthon, ahol ne
velők és tanítók gondoskodnak a gyermekekről a tanítás előtti és utáni idő
alott, valamint a szünidőben.
Az alapfokú kilencéves iskola elvégzése után számos lehetőségük nyílik a
tanulóknak a középfokú műveltség elnyerésére. Középfokú műveltség alatt
az általános, politechnikai és az egyenlő társadalmi értékű, különféle irány
zatú szaktudást értjük. Középfokú műveltséget nyújtanak a tanonciskolák, a
dolgozók középiskolái, a különböző szakiskolák, az általános műveltséget
nyújtó középiskolák, az üzemi technikai iskolák és konzervatóriumok.
Az általános műveltséget nyújtó középiskola egyik legfontosabb feladata
a tanulók előkészítése a főiskolára.
A nevelés irányítói az iskolákban és a tanulóotthonokban a tanítók és a
nevelők. Felelősségteljes társadalmi munkájuk megköveteli, hogy sokoldalú
támogatást és segítséget kapjanak az állami szervektől, üzemektől, társadal
mi szervezetektől és a szülőktől is.
Az ifjúság iskolánkívüli nevelésében egyre jelentősebb feladat hárul a
Pionírszervezetekre és a Csehszlovák Ifjúsági Szervezetre. Ezek a szerveze
tek felkeltik az ifjúság érdeklődését a továbbtanulás iránt és támogatják a
szaktudás elmélyítése terén.
A Nemzeti Bizottságok irányításával az iskolák mellett a szülők és isko
labarátok munkaközössége működik. A kommunista nevelés legfontosabb kö
vetelménye az iskola és a család együttműködése. Minden szülő becsület
beli kötelessége gyermekeit az iskolával összhangban, szocialista köztársa
ságunk öntudatos polgárává nevelni és a társadalmi kötelességek teljesí
tésében gyermekeinek jó példát mutatni.
Janda Ivánné

Kedves Mária,
'
néhány hónapja, hagy a lapban elbúcsúztam
Tőled és kedves levelező társaimtól. Az eltelt idő
óta — különösen a Dolgozó Nő 10. évfordulója
alkalmából — érkezett sok levél azt bizonyítja,
olvasóink nem feledkeztek meg rólam. Sőt, sokan
azt kifogásolták, miért válaszolok csak egyéni
levélben, amikor olyan Közeli kapcsolatba kerül-
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Mi tulajdonképpen
a nátha?

Az influenza, vagy grippe, másképpen náthaláz,
rendszerint járványokban jelentkező, igen nagymérték
ben ragályos megbetegedés.
Az influenza kórokozója a beteg orrában és szájában
található vírus. A kórokozók a köhögés, tüsszentés és
beszéd közben szétszóródó nyálcseppek útján terjednek
tovább, a cseppek számtalan vírust tartalmaznak.

Vírus latinul mérget jelent, de kimutatták, hogy nem
méreg, hanem elképzelhetetlenül parányi élőlény. Ez
a parányi élőlény az okozója a nagy influenzajárványok
nak.
A betegség lappangási ideje 1—3 nap. A leggyakrabban hidegrázás, vagy borzongás után fellépő magas,
38—40 fokos lázzal kezdődik, fejfájás, étvágytalanság,
émelygés, nagyfokú gyengeség jelentkezik, a végtagokban
fájdalmak lépnek fel, nátha, orrvérzés, a gyomor és
béltünetek is gyakoriak. A betegség lefolyása a járvány
súlyosságától és a közben fellépő szövődményektől
függ. Előfordulnak nagyon súlyos esetek és enyhe
lefolyású nátha formájában lezajló influenzák. Ha meg
betegszünk, a kezelést ne végezzük önállóan. Forduljunk
orvoshoz és ő határozza meg minden esetben, hogy mi
a teendő. Az influenzás beteget külön szobában kell
elhelyeznünk, a szobát gyakran kell szellőztetnünk.
A padlót forró karbolsav oldattal mossuk fel. Helyes,
ha a betegnek egy köpőcsészét, vagy befedhető üveg
edényt adunk, amibe meszet helyezünk. A beteg ágyne
műjét, zsebkendőit, törülközőjét főzzük ki.

Minden náthás, köhögős egyén vigyázzon, ne köhög
jön rá senkire, ha köhögési ingere van, tartsa zsebken
dőjét a szája elé. Meghűlt egyén hé járjon moziba, ne
menjen tömeg közé, hogy ne terjessze a betegséget. Ne
köpködjön a földre. Gyakran mossunk kezet és járvány
esetén öblítsük torkunkat fertőtlenítővel. Legyünk sokat
a levegőn és edzzük szervezetünket, vigyázzunk, hogy
gyerekeink se legyenek túl érzékenyek. Táplálkozzunk
jól és együnk vitaminokban gazdag ételeket. Úgy ruházkodjunk, hogy lábunk melegben, (ne szoros cipőben)
legyen és főleg a cipő ne ázzon át. Megbetegedés esetén
mindig forduljunk orvoshoz.
— A. Ö. -

tünk a lap ismert hasábján keresztül. A szíves
szavakra hallgatva, itt vagyok hát.
Kezdjük mindjárt a Te eseteddel.
— Mondd mama, hogyan lesz belőlem új ember?
Azt tanultuk az iskolában, mi már a kommunizmus
nemzedéke leszünk. Te is új ember vagy, ugy-e?—
kérdezte kisfiad a minap, s amint leveledben
bevallód, zavarba hozott kérdésével. Ekkor gon
dolkodtál el tulajdonképpen, milyen ember is
vagy?
Helyes, bájos fiatalasszony, mindenkihez kedves,
udvarias — állapítaná meg felületes ismerősöd.
Engedj meg azonban, — régi hangnemünkhöz hí
ven — néhány őszinte szót. Most nem is azokat az
emberi kis gyarlóságokat akarom emlegetni,
amelyeket már a lapban megbeszéltünk. Tudom,
hogy a pletykálás, apró kis hazugságok, állandó
kölcsönzés már csak ritkán tűnnek fel hibáid
sorában.
Most inkább azokra a tulajdonságokra gondo
lok, amelyek az új ember fogalmával sehogyan
sem férnek össze. Már pedig azt tudod, ugy-e,

hogy a példaadás a leghatásosabb nevelési eszköz.
S akkor, hogy is kívánhatod, hogy fiad szívesen
menjen az iskolába, ha éppen előtte telefonáltál
munkahelyedre, hogy beteg vagy, holott a gyerek is
tudta, ablakot akarsz tisztítani. Hogyan akarod,
hogy becsületes, egyenes ember váljék belőle,
ha magad figyelmezteted őt a vasárnapi misén,
ne szóljon senkinek, hogy templomban volt?
Sok kérdés merül majd fel a már befutott és
a még érkező levelek nyomán. Ha nem is Te leszel
a címzett, olvasd el leveleimet, s ha csak némileg
hozzájárulnak ahhoz, hogy fiad legközelebbi
kérdésére már nyugodtan válaszolhasd: „Igen
fiam, új emberek leszünk! — már akkor is megér
te, hogy újból hozzáfogtam a levélíráshoz.
A közelgő nőnap alkalmából szeretettel üdvözöl
lek, mert március 8-i levelem a férjek egyikének
szól majd, rólunk, asszonyokról.
Üdvözöl

STRIHY

2015.

201543

A szómmal megjelölt model
lek bármelyikének szabásrajzót
a VKUS speciális szabásüzle
teiben vásárolhatják meg ked
ves
olvasóink.
Az
utánvétes
megrendeléseket
a
következő
cimre küldjék: Strihová služba
VKUS, závod 21, Praha III.,
Jindŕišská 5.

Téli
kötött
sapka
Kisfiúknak, kislányoknak egyaránt alkalmas. Készítéséhez
kb. 15 dkg vékonyabb szálú fonalat használunk, melynek
szálát kötés közben többszörösen vesszük. Patentrészét két
és feles, egyébként három és feles tűvel kötjük. Munkánkat
az alsó szélen 72 szemmel kezdjük. A három és feles tűvel
egy sima és egy fordított váltakozásával kb. 2 cm-t kötünk.
Utána hamis patenttal folytatjuk a munkát. Az első sorban
a sima szemet rendesen lekötjük, a fordított szem elé téve
a szálat, a szemet csak leemeljük. A következő sorokban a
ráhajtott és leemelt szemet simán összekötjük, és a követ
kező önálló szem elé téve a szálat, a szemet a szállal
együtt leemeljük. Ezzel a kötéssel kb. 10-12 cm-t készítünk.
Itt a két és feles tűvel 3 cm patentkötést készítünk oly mó
don, hogy a ráhajtott és leemelt szemet az 1. sorban si
mán összekötjük, a következő önálló szemet pedig fordítot
tan lekötjük. A következő minden 2. sor elején és végén
1-1 szemet fogyasztunk, közben ismét három és feles tűvel
hamis patentkötéssel dolgozunk. Most 62 szemes bőséggel
(a ráhajtott és leemelt szemet egy szemnek számítjuk) egye
nesen kötünk kb. 18—20 cm magasságig. Itt a szélső szeme
ket befejezzük és csak a középső 16 szemen kötünk tovább
újabb 12 cm-t. A szemeket itt is befejezzük. A fejtetőrészt
a befejezett szemekhez varrjuk, gallérjának két végét pedig
patentkötéstől patentkötésig összevarrjuk.

Most
már bizonyosan elhiszik
daink, hogy a Tátrában voltunk

Vallja
ijedt.

■

201563

201523 Szövetanyagból készült férfi-fazónos ruha, érde
kesen gombolódó övvel, telt alakú nőknek előnyös.
20152.5 Kockás anyagból készült, fiatalos szövetruha.
A kockák színével egyező bőrövvel és fehér
gallérral hordjuk. Sovány nőknek előnyös.
201524 Világos drapp, vagy más pasztellszínű, könnyű
szövetanyagból készült ruha, színes sál-megoldású
gallérral.
201543 Pepita a kedvenc ruhánk. Egybeszabott, elől
tűzve, fehér gallérral, mindig jó hatást kelt.
201532 Divatos anyagból — halványlila, kék és barna
színekben kapható — gallérnélküli praktikus
ruhát varratunk, keskeny bőrövvel díszítve.
201563 Tweed, vagy más vastagabb szövetből készült,
kimonó megoldású ruha, melyet derékon széles
övvel viselünk. Jól kihasználhatjuk utazáshoz,
főleg a karcsú nők.
201564 Rövid kabátka, kétrészes ruha, háromnegyedes
ujjal, kissé szélesített szoknyával, fiatal lánvoknak ajánluk.

201525

201523

201532

be,

_ t.
uram,

i
hogy

egy

szomszé
sízni.

kissé

meg

(Lengyel humor.)

Negyek lelkiismeretesen be
tartották az orvos tanácsát.

Madár a párjához: Látod,
drágám, ide remek fészket
rakhatunk.
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Faluról - falura
A Júr nad Hronom-i asszonyok Lešťán Jón szabó
mester vezetésével nemrég végezték el a varrótanfolyamot, amelyet divatbemutatóval fejeztek be.

FELEJTHETETLEN

EST

Nagy megtiszteltetésben volt részük Nová
Dubnica legidősebb polgárainak — írja le
velében Kotvis elvtársnő.
Január 25-én a HNB és a nőbizottság
emlékezetes estet rendezett a 60 éven felü
li állampolgárok számára. A színvonalas
kultúrműsort, amellyel a pionírok kedves
kedtek, kiadós uzsonna követte, melyet a
nőbizottság készített elő. Ezen a szép és
megható találkozáson sok nénikének könny
szökött a szemébe.
Mária Jakubíková például a fiatalokhoz
címzett levelet hozott magával, amelyben
leíratta élete tragédiáját.
Szikora Gabriella egyszerű szavakkal ar
ról beszélt, hogy az első rendes cipőjét az
esküvője napján kapta1.
Várakozáson felül sikerült a találkozó,
ami pedig az ünnepeiteket illeti, felejthetet
lenné vált számukra e nap.

FALUJÄRÔ FIATALOK
Az utóbbi'időben nagyon szép eredmé
nyeket ért el a jánoki Csemadok - írja
Vámos László. Már több járási dal- és
táncünnepélyen léptek fel. A legutóbb nagy
sikerrel vitték színre Móricz Zsigmond Nem
élhetek muzsikaszó nélkül című négyfelvonásos színművét.

A fiatalok közül Domin Éva, Mohnyánszky László és Kojvek Éva tűnt ki a leg
jobban. A jól sikerült bemutató után ellá
togattak Almásra, Tornára és Buzitára is,
ahol szintén nagy sikerrel szerepeltek.
Igazságtalanság lenne nem megemlíteni
a lelkes rendezők munkáját, Kerekes Andrósné, Bacsó Gizella és Bartók Ilona sze
mélyében, valamint a Csemadok helyi ze
nekarát, amely a színielőadás után a tánc
mulatságon szórakoztatta a jelenlevőket.

KÉT KULTURÁLIS HÍR
A solničkai színjátszók Egri Viktor Há
zasság című színművét adták elő.
Szorgalmas kitartó munkára volt szükség
ahhoz, hogy betanulják a színdarabot.
Munka után minden este összejöttek és Ka
pitány Katalin óvónő irányításával próbál
ták a darabot. Az előadás napján a csinos
kis kultúrotthon teljesen megtelt szövetke
zeti tagokkal, diákokkal. Az előadott színmű
és a szereplők játéka megnyerte a nézők
tetszését. Jól szerepelt Bóttyáni Margit, Kabora Zsuzsa, Solc Gizella és Bűti Margit.

SZALAGAVATÓ
A trenčíni Egészségügyi Iskolában össze
csendültek a poharak.
— Sok sikert az érettségihez!
Szalagavató ünnepség. Négy, tanulásban,
örömben, izgalomban eltelt évre ürítették
poharukat a lányok, akik az érettségi vizs
ga letétele után egészségügyünk dolgozói
sorába állnak. A diákélet sok kedves bohó
sága, a felelések előtti izgalom, a jó osz
tályzatok feletti öröm - mintha már mö
göttük lenne. A négy év alatt tanultakból
levizsgáznak — és mennek az életbe!
Fiatalok, tele munkakedvvel, lendülettel,
álmokkal.
Sok sikert az érettségihez, jó munkát az
„életben”, lányok!
Kép és szöveg: F. Spáčil

(Tomi Anna, Solnička)

A Trnovec nad Váhom-i CSEMADOK leg
utóbb Katajev Bolondos vasárnap-jót mu
tatta be. A helyi színjátszócsoport vezetője
ezúttal is bebizonyította ügyességét, jó ren
dezési készségét. A szereplők pedig, Tát
rámé, Kisné, Vágó Ibolya, Almási Katalin,
Lovász Mária igazán példaképül szolgálhat
minden falu asszonyának és lányának, ho
gyan kell hozzájárulni a falu kulturális éle
tének színesebbé, szebbé tételéhez.
(Borgula Péter, Trnovec nad Váhom)

Szükség van-e ilyen „apára

,

„...a bíróság elutasítja a perújítás iránt benyújtott kérelmet és ér
vényben hagyja a járásbíróság 1951 október 4-én hozott ítéletét...“
K. Péter kihúzza zsebkendőjét, hogy letörülje arcáról az izzadságot
— mint annyiszor a múltban, mikor kellemetlen kérdésekre kellett
válaszolnia, vagy pedig amikor a tárgyalásokon elhangzott tanúki
hallgatásokat kellett végighallgatnia, melyek bizony csak a legritkább
esetben nyerhették el tetszését. Bizony az utolsó 11 évben nemegyszer
voltak kellemetlen percei, sőt, napok teltek el izgalmas feszültségben.
Vajon most sikerül-e ?
Különben Péter barátunk máskor igen magabiztos ám! Jóképű,
pomádézott hajú, olyan igazi „nők kedvence“-típus, aki egy-két
pohár bor után valószínűleg nem rejti véka alá „szerelmi“ sikereit.
Persze itt-ott kellemetlensége is származik belőlük, mint például
1951-ben. Ugyanis akkor — kéthavi ismeretség után — K. Franciska
elárulta neki, hogy anyának érzi magát. Mit csinált a „boldog“ apa
jelölt“? Kihúzott pénztárcájából 500 koronát — persze még régi pénz
ben — és gavalléros mozdulattal átnyújtotta barátnőjének, segítsen
magán, ahogy tud. Franciska a pénzt visszaadta és kislánya világrajötte
után a bírósághoz fordult segítségért.
Az alperest bizony még a legjobb akarattal sem lehet kitartónak
nevezni nőismerőseivel való kapcsolataiban, de annál makacsabbnak
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mutatkozik mentőtanúk felsorakoztatásában, iratok beadásában, melyek
között van egy olyan orvosi bizonyítvány is, melynek segítségével
azt szeretné erőnek-erejével bebizonyítani, mintha bizony ő abban az
időben nem is lett volna képes Franciskával intim kapcsolatot fenntar
tani, mert gyógykezelés alatt állott...
A kislány, aki most már a I 1-ik évében jár, még sohasem látta apját.
A korai gondoktól idő előtt megtört édesanyja igyekszik ugyan pó
tolni ezt a hiányt, azonban. • .
„Én már, hogy őszinte legyek, nem is a pénzért pereskedem,“ —
zokogja a szerencsétlen. „De hogy magyarázzam meg kislánycmnak,
hogy nincs apja?!“
K. Péter továbbra is makacsul ragaszkodik 1951-ben tett vallo
másához. „Nem ismerem ezt a nőt, soha életemben nem láttam, azt
sem tudom kicsoda, micsoda. Itt a bíróságon találkoztunk először...“
— fújja a magáét. Persze, hogy a felperes tanúit sem akarja ismerni,
csak amikor az egyik bebizonyítja, hogy nem mond igazat, húzza elő
ismét zsebkendőjét... De nem szégyenét akarja takargatni, csak nedves
homlokát törülgeti.
A járásbíróság ítéletét már idéztük, most még az indokolásból néhány
szó:
„...A bíróságnak, az alperes által benyújtott két perújítást kérel
méből, valamint egész sor fellebbezéséből az a véleménye alakult ki,
hogy az azokban foglalt ellenvetések és bizonyítási indítványok csak
egyetlen célt tartanak szem előtt, mégpedig azt, hogy minél tovább
elodázzák a gyermek szükségleteit fedező tartásdíj kifizetését, egészen
addig, amíg az eléri a nagykorúságát...“
Még nyitva állt egy út Péter barátunk előtt — fellebbezhetett az
ítélet ellen. Mondanunk sem kell talán, hogy élt is vele. A kerületi
bíróságon is elvesztette azonban igazságtalan és embertelen ügyét.
Franciska végre 11 év után igennel válaszolhatott kislánya kérdésére:
van-e apja.
Csakhogy szükség van-e ilyen „apákra“?!
(EAS)

Ha egy ételt gyorsan le akarunk hűteni,
mártsuk a tál alját hideg vízbe, amelybe konyhasót tettünk.
A konyhaszekrény egyik sarkába — mindig
egy helyre — tegyünk mindent, ami a reggeli
hez szüséges: abrosz, szalvéták, csészék stb.
De azt is megtehetjük, hogy az asztalt már
este szépen megterítjük a reggelihez.
Ugyancsak tegyük kézhez a tálaláshoz
szükséges fűszerféléket; só, bors, esetleg
paprika, mustár, olaj, ecet — esetleg kis
fatartóban reszelt permezán vagy ostyepka
— a reszelt sajt kitűnő fűszer és ártalmatla
nabb mint a bors!
Ahogyan előre elkészíthetjük a rántást és
szárazon tartalékolhatjuk — mondjuk, egy
hétre — épp úgy elkészíthetjük például egy
olajos vagy ecetesüvegben a salátalét: ecet,
olaj, só, bors vagy egyéb fűszerek keverékét.
Időt nyerünk vele és a saláta aromásabb
lesz.
Ha a papírba csomagolt vajat, margarint
— még a papírban, — néhány percre folyó
víz alá tartjuk, semmi sem marad belőle
a papíron.
A tojásfehérjéhez mindig adjunk egy csepp
sót — keményebb, kiadósabb lesz a hab,
jobbízű a sütemény.

monda szerint, egy arab pász
tor — nyája legeltetése közben
— megfigyelte, hogy ha kecskéi
egy bizonyos fajta bokor bogyóit
fogyasztják,
elevenek,
virgoncak
lesznek. A pásztor is szakított a
vadcseresznyéhez
hasonlatos
bo
gyókból, amelyeket megfőzött és a
főzetet megitta. Bátornak, erősnek
érezte magát, és ... egész éjsza
ka nem hunyta le a szemét.
Az arab pásztor megismerte a
kávét jó és rossz oldaláról . . .
A kilencedik században történ
hetett ez az esemény, ekkor fi
gyelt fel Rezes arab orvos az
„arab likőr” tulajdonságaira.
Az ital azután Perzsiába, majd
1551-ben
Konstantinápolyba
is
eljutott. Egy évszázaddal később,
a
németalföldiek
érdeme
volt,
hogy
Franciaországban,
éspedig
XV. Lajos udvarában is megkezd
ték a kávé fogyasztását. Livre-je
körülbelül
háromnegyed
kilo-

A

Kitűnő és gyors vaniliakrémet készíthetünk,
ha jó keményre felvert tejszínhabhoz tojás
habot keverünk és vaniliáscukrot adunk.
Aromás, finom lesz a feketekávénk, ha
a babkávé közé néhány szegfűszeget teszünk.
Végül: a konyhában mindig legyen kéznél
egy jegyzetfüzet, amelynek lapjára azonnal
jegyezzük fel, mi hiányzik, mit kell beszerezni.
A bevásárlás így könnyebb, gyorsabb, egy
szerűbb lesz.
Fáradt? Pihenni szeretne, csak nincs rá ideje,
ugye? Dehogyis nincs! Például: amikor haza
jön a munkából és átöltözött háziruhába,
dűljön le akárcsak tíz percre a heverőre.
Lába alá tegyen vánkost, hunyja be a szemét
és engedje el Izmait. Ne gondoljon semmire,
teljesen kapcsolódjon ki. Szemére tegyen
langyos kamillatea-borogatást. Meglátja,
milyen üdítő, frissítő ez a pihenési mód!
Ne üljön soha a szék szélére, mintha minden
percben fel akarna ugrani. Akármennyi
sürgős elintéznivalója van, nem kell minden
percben felugrálni a székről.
Időről-időre lepje meg sajátmagát valami
csekélységgel: egy klipsz, egy csinos öv nem
kerül sokba és mégis — új színfolt öltözködé
sében — és örömet szerez vele — ez egyszer —
sajátmagának!

Ne takarékoskodjon ésszerűtlenül! Ne fus
son a város másik végére csak álért, mert ott
olcsóbb a zöldség — egészségének többet árt
vele, mint amennyit a megtakarított néhány
korona ér.
Ne járjon egész nap tűsarkú cipőben!
A tűsarkú cipő alkalomra való, a lapossarkú
kellemes, egészséges viselet.
Ha fázik: nyugodtan öltözködjék fel mele
gen — sokkal jobban fest, mintha például
pirosra fagyott kézzel parádézna - és — érde
mes feláldozni egészségét az úgynevezett
„eleganciáért?”
Fogyókúrázik, de a családnak rendes ételt
kell tálalnia — savanyú arccal nézi a töltött
káposztát és közben reszelt Sárgarépát rág
csál. ...Ne tegye ezt. Hisz’ tudja: a férjek
sokkal jobban kedvelik a kissé molett, de
mosolygós feleséget, mint az olyan karcsút,
aki mindig rosszkedvű, morcos — mert —
állandóan éhes...
Ne legyen sem nélkülözhetetlen feleség,
sem nélkülözhetetlen anya... mert ez azt
jelentené, hogy minden munkát egyedül végez
el... vonja be férjét, gyermekeit a háztartási
munkába, bevásárlások elintézésébe, meglát
ja: sokkal szebb lesz így az élet...
LÁZÁR ANNA

Egy csésze kávé
gramm — két lajosaranyba került
és a király túl drágának találta
ahhoz, hogy fogadásain felszolgál
tassa.
Gyógyító hatását csak körülbelül
száz évvel később fedezték fel:
éspedig sok betegség, mint pél
dául a skorbut orvosságaként. Az
„arab likőr” bogyóit először Mok
kában,
majd
a
XIX.
századtól
kezdve Brazíliában is termesztet
ték. A fazendák - azaz kávéültet
vények dolgozói nehéz körülmé
nyek között tengették életüket.
Hogy készítsük el a kávét, hogy
jó legyen?
A jó kávé nagyon élvezetes ital.

Köszöntjük a nemzetközi nőnapot!
Vízszintes:
1. Annak a könyvnek a címe, mely 1879-ben je
lent meg és nagy lendületet adott a nők szocia
lista mozgalmának. (Szerzője August Bebel>. 16.
A „Harci szövetség a munkásosztály felszabadítá
sára” egyik női irányítója, az úttörő mozgalom
egyik megteremtője (a nyíl irányában folytatva).
19. Lujza és Zelma. 20. Nem, de keverve! 22.
Légies könnyedség, a mozdulatok lágysága és
szépsége avatta a világ legnagyobb táncművész
nőjévé (a nyíl irányában folytatva). 24. A világ
legnagyobb női tudósa. 25. Hős szovjet partizán
lány vezetékneve. 26. Jármű. 28.......... -regia (kitűnő
magyar film). 30. Mérgeskígyó. 33. Vissza: villa. 34.
így, úgy, latinul. 35. Ötlet, a tevékenység célja
is lehet. 37. Francia férfinév. 38. Becézett József.
40. Szín. 42. A nemzetközi nőmozgalom egyik leg
idősebb személyisége, még ma is aktív harcosnője. 45. Ez itt élő személy! 47. Kemény, szervet
len kőzetek (elmaradt a ,,k” betű). 49. Ezer gramm.
50, Sírkőt helyettesít. 52. A Fekete-tengeri partok
öbleinek ukrán elnevezése.

Függőleges:
1. Egy kislány neve, akinek naplóját az egész
világ ismeri (a nyíl irányában folytatva). 2. Bel
ga város. 3. Fejnélküli gőg! 4. Szem, angolul. 5.

A „DOLGOZÓ Nő” megjelenik kétheten
ként. Kiadja a Csehszlovákiai Nők Szlová
kiai Bizottsága, Bratislava, Októbrové n. 12.
Felelős: A szerkesztő bizottság. Szerkesztő
ség: Bratislava, Októbrové nám. 12. Tele
fon: 344-21, 220-25. Nyomja: Polygrafické
závody, n. p., závod 1, Bratislava. Terjeszti
a Posta Hírlapszolgálata. Megrendelhető
minden postahivatalnál és kézbesítőnél. Évi
előfizetési díj 18,20 Kčs. Egyes szám ára
70 fillér.
K-21’21066

De ahhoz, hogy igazán jó le
gyen, két dolog szükséges: a kávé
szakszerű kiválasztása és az ital
helyes elkészítése. A kávét ne tar
talékoljuk soká s tartsuk mindig
jól záródó dobozban, hogy aro
mája ne illanjon el. Talán feles
leges is megemlíteni, hogy semmi
féle fűszer, vagy szappan ne le
gyen a közelében.
A kávé elkészítésénél elsősorban
arra ügyeljünk, hogy az edények,
csészék tiszták legyenek. Mindig
külön mosogassuk el, ne kevered
jen a zsíros edény közé, mert ez
is árt a kávé aromájának.
Ha törökkávét készítünk, azaz

Tagadás, ó. Két névelő. 7. És most két azonos
betű! 8. Csecsemő keserves sírása. 9. Károly név
jele két római százas között! 10. Villamos erővel
hajtott cím írógép. 11. Átmásol (ékezettel!) 12.
A vízsz. 35. egyik definíciója is lehet! 13. Követ
„morzsol”. 14. Forradalmi harcosnő, Lenin nővére.
15. Vendégek fogadására használt szoba. 17. Vé
ső, szlovákul (ék. nélkül). 21. Ez, az, oroszul
(fon.). 22. A nemzetközi nőmozgalom egyik leg
ismertebb, nemzetközi békedíjjal kitüntetett koreai
harcos asszonya (a nyíl irányában folytatva). 23.
VBI. 27. Orosz személyi névmás (ő). 29. Az 1864es I. Internacionáléhoz két női munkásszervezet
tartozott. Egyik az Angliai Cipőkészítő Szövetség
Asszonyainak Munkásszervezete, a másik a .....
szervezete (a nyíl irányában, valamint a függ. 51.
sz. sor alatt folytatva). 31. Iván és Endre. 32.
Ö szerkesztette az „Egyenlőség” c. német női la
pot, mely később a nemzetközi nőmozgalom lap
jává lett. 36. Ecet felel 37. „Jövendőbeli”. 39.
Vajon ének-e? 40. Ruhatisztító. 41. Teljesen a kö

leforrázzuk a finomra őrölt kávét,
a víz bugyogva forrjon. Csészén
ként két kávéskanálnyi őrölt kávét
számítunk,
egy kockacukor elég
bele.
A legjobb kávét a kilúgozással
történő kávéfőzéssel nyerjük, ehhez
azonban kis eszpresszógép szük
séges. Inkább kevesebb, de erős
kávét főzzünk ilymódon, azaz úgy
nevezett „duplát”. Kevés víz, sok
kávéi
A valódi törökkávét úgy főzzük,
hogy a finomra őrölt kávéport, hi
deg vízben tesszük fel főni, forrá
sig hevítjük, majd lehúzzuk a tűz
ről és másodszor is felforraljuk.
Ezután néhány csepp vizet öntünk
rá és így töltjük csészékbe.
Kedves háziasszonyok, még csak
annyit: a jó kávét szívvel is kell
főzni, mert kávéból vagy nagyon
jót adjunk, vagy — semmitl
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zelembe! (Az ék. felcserélődött.). 43. Tömörség
nagyobbik része. 44. Helyes. 46. Spanyolországi
hegyfok, Ibiza szigetétől nyugatra. 48. Londonban
vége a filmelőadásnak! 49. Kilométer rövidítése.
B. P.

Megfejtendők a vízsz. 1, 16, 22, 24, 25, 42. és
a függ. 1, 14, 22, 29, 32. számú sorok. Bekül
dendők a rejtvényszelvénnyel együtt 1962. már
cius 10-ig. Minden öt hibátlan megfejtésért könyv
jutalmat küldünk.
A múlt számunkban közölt keresztrejtvény helyes
megfejtése:
Ruszlán és Ludmilla; Kis Dorrit; Dombey és
fia; Twist Olivér; Pickwick club; Anyegin; Copperfield Dávid; A postamester; A kapitány lánya;
Borisz Godunov.

Új Filmek
A film életünk szükséges tartozékává vált Kíváncsian figyeljük a falraga
szokat, a képeket hallgatjuk a rádiót, nézzük a televíziót, vajon milyen új
filmet nézhetünk meg?
Ha beülünk a mozi nézőterére, vagy széket huzunk a televízió ele, előre
örülünk, hogy ismeretlen ember-sorsokkal találkozunk, hogy együtt harcol
hatunk a filmbeli hősökkel - az ő győzelmük által mi is jobbá válva, győ
zedelmeskedve.
Filmgyártásunk egész sor új szlovák filmmel siet a nézőközönség szóra
koztatására, amelyek legnagyobb részben mai életünkből merítik témájukat.
A IX. A OSZTÁLYBÓL című film főhőse Dana, akit közös álmok, vágyak
fűznek össze Ivánnál: mindketten festők akarnak lenni. Tiszta érzéseikről,
terveikről szól a film, miközben sikerült képet ad mai ifjúságunkról, az is
kola életéről.
A TESTVÉREK. Ez a szélesvásznú film Peter Jilemnický azonos című elbe
szélése nyomán készült. Arra hivatott, hogy bemutassa ifjú nemzedékünknek
a München-előtti köztársaság igazi arcát, a Szlovákiában uralkodó gazda
sági válságot, amely egymás ellenségévé aljasította az embereket A két
testvért J. Vašek (Vendel) és L. Večera (Jozef) alakitja.
ÚJRAKEZDENI SOSEM KÉSŐ: Egy fiatal diáklány színésznő akar lenni.
Mennyi harc, küzdelem utón találja meg helyét a társadalomban, erről szól
a film. Főszereplő J. Kasanová.
HÍD A TÚLSÓ PARTRA. Egy hatalmas üzemben dolgozik Mária, a falusi
lányból lett hegesztő, akit munkatársai közössége segít át élete buktatóin,
hogy erős emberré válhasson. A film az ő és szerelme, Milan fejlődésén
keresztül bemutatja az üzem életét is. (Máriát, a hegesztőt Jana Hlaváčková alakítja.)
,
MEGZABOLÁZOTT FOLYÓK a címe a kelet-szlovákiai síkságon elő embe
rekről, a természettel folytatott harcukról, gondolkodásukban és életükben
beállott változásokról szóló filmnek.

Vendel (J. Vasek) retteg, hogy
testvére, a munkanélkülivé vált
Jozef (L. Večera) kiszorítja a
szülői birtokból.

Az iskolapadbon szövődött ez a szép szerelem . . .

A színinövendékek
és csalódásokkal

élete

tele

van

küzdelmekkel

A szerelem felelősséget is jelent. . . Nem könnyű
az út odáig, míg ezt Mária és Iván
megtanulja

Évszázadokig rettegésben tartotta ezeket az em
bereket a víz, ez a hatalmas úr . . .

