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MEGHALT RUDOLF STRECHAJ ELVTÁRS
Csehszlovákia Kommunista Pártjának Központi Bizottsága, Szlovákia Kommunista
Pártjának Központi Bizottsága, a köztársaság kormánya és a Szlovák Nemzeti Tanács
elnöksége mély megrendüléssel közli, hogy Rudolf Strechaj elvtárs, a CSKP KB politikai
irodájának póttagja, az SZLKP KB tagja, miniszterelnök-helyettes, a Szlovák Nemzeti
Tanács elnöke, 48 éves korában július 28-án Prágában meghalt.
Rudolf Strechaj elvtárs munkáscsalád fiaként 1914. július 25-én Čachticén született.
Nyomdásznak tanult ki. 1935-ben belépett Csehszlovákia Kommunista Pártjába. Te
vékenyen dolgozott a Szovjetunió Barátainak Szövetségében. Amikor Szlovákia fasiszta
uralom alá került, Rudolf Strechaj elvtárs azonnal könyörtelen harcot kezdett hazája
felszabadításáért. 1941 és 1943 között illegális tevékenysége miatt bebörtönözték. 1944-ben
aktívan részt vett a Szlovák Nemzeti Felkelésben és a szlovákiai partizánharcokban.
Csehszlovákiának a szovjet hadsereg általi felszabadítása után Rudolf Strechaj elv
társ visszatért a politikai munkához. A CSKP X. kongresszusán a CSKP Központi Bi
zottságának tagjává, 1958-ban pedig a CSKP KB politikai irodájának póttagjává válasz
tották. Rudolf Strechaj elvtárs az utóbbi években a Csehszlovák Szocialista Köztársaság
miniszterelnök-helyettesének és a Szlovák Nemzeti Tanács elnökének funkcióját töltötte
be. A rábízott felelős tisztségekben mint példás kommunista fáradhatatlanul és áldozat
készen dolgozott.
Csehszlovákia népe sohasem feledkezik meg Rudolf Strechaj elvtársról, aki egész
életét a munkásosztály ügyéért és hazánkban a szocializmus győzelméért vívott harc
nak szentelte.
Rudolf Strechaj elvtárs neve örökre beíródott Csehszlovákia Kommunista Pártjának
történetébe. Tisztelet emlékének!

A moszkvai általános leszerelési
és békevilágkongresszus japán kül
döttei szomorú ajándékot hoztak
magukkal. Nehéz fehér selymen,
mint egy érettségi tablón, annak
a pár ezer hirosimai áldozatnak
a fényképét, akik már 1945 után,
az atomkisugárzás következtében
vesztették életüket.
Hirosima. Lankás hegyoldaltól
övezve, az Ota folyó partján,
amely itt hét részre válva folytatja
tovább útját, fekszik a város.
Úgy látszott már a második világ
háború nyomtalanul múlik el felet
te. Az emberek élték mindennapi
megszokott életüket. Hajnalban
csónakok százai siklottak a folyón,
zöldséggel, gyümölccsel megra
kodva. Nyáron gyermekek lubic

koltak a vízben és ahogy leszállt
az est, s felgyúltak a gyöngyvirág
formájú lámpások a megszámlál
hatatlan fehér hidak szélén, sétáló
emberekkel teltek meg az utcák.
Derűs, vidám város volt Hirosima,
egy város, amely köré sok-sok le
genda szövődött.
Először akkor érintette meg
a háború szele, amikor vissza
vonulásra kényszerült Kínából a ja
pán hadsereg. De még akkor sem
vallották be a japán militaristák,
hogy a közvetlen összeomlás már
csak rövid idő kérdése.
Augusztus 5-e vasárnapra esett
1945-ben, úgy, mint ezidén. Ra
gyogó, világos este volt, a hirosimaiak remélték, hogy elkerülik
városukat a bombázások. Euró

pában, Afrikában már három
hónapja hallgattak a fegyverek.
Megállíthatatlanul közeledett a bé
ke a japán szigetek felé. S mikor
az éjszakában elhaladt fölöttük
egy hatalmas amerikai bombá
zógép, anélkül, hogy bombát
dobott volna a városra, már-már
a békében érezték magukat. Au
gusztus 6-án reggel 7,31 perckor
a légvédelmi szolgálatokat be
szüntették... És 8,15 perckor
ledobták az amerikai atombom
bát...
Hirosiima és Nagaszaki bor
zalmas sorsa megpecsételődött.
Négyszázezer hirosimaiból 210
ezer maradt holtan s 24 óra
múlva a városnak csak füstölgő
romjai meredtek az ég felé.
Hirosima

A japán nők a leg
nagyobb
kitartással
harcolnak az atomhá
ború
ellen.
Hirosima
borzalmas emléke kö
telez.
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pionírtáborban töltött üdülés emléke még az iskolapadokba is elkíséri boldog pionírjainkat (Riport a
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S mikor már további tízezrek
pusztultak el az atomkisugárzás
következtében, 1960 december
22-én újabb rémület vált úrrá
a japán népen. „Fiam hüvelykujjak
nélkül jött a világra...” — írta
egy szerencsétlen apa az egyik
tokiói újság szerkesztőségéhez in
tézett levelében. A gyermek 1960
december 12-én született. Mind
két csuklója befelé volt görbülve és
hüvelykujjai hiányoztak. Íme, az
atombomba még az életben ma
radtak utódait sem kíméli!
Nincs még egy ország a szocia
lista országokon kívül, ahol olyan
nagy szenvedéllyel és kitartással
harcolnának az atomháború ellen,
mint Japánban. De
nemcsak
az atom— és hidrogénbombák
ellen, hanem minden más háborús
készülődés — mint például az
atomfegyverekkel ellátott ameri
kai támaszpontok, az amerikai
japán biztonsági szerződés és az
úgynevezett „védelmi hadsereg”
megerősítése ellen is folyik a küz
delem. S elsősorban a japán nők
érdeme az, hogy az egész világ
tisztelettel és megbecsüléssel néz
fel ezekre a harcosokra. A japán
asszonyok évenként találkoznak,
hogy beszámoljanak egymásnak és
minden békét óhajtó embernek az
elmúlt évben elért eredményekről,
s hogy megtárgyalják jövendő ter
veiket. Anyakongresszusoknak ne
vezik ezeket az összejöveteleket,
amelyeken évről-évre több és
több nő vesz részt.
Magától értetődik, hogy a japán
nép aktívan és energikusan köve
teli a teljes leszerelést. Véle
ményünk szerint csak ez aka
dályozhatja meg a szörnyű hirosi
mai és nagaszaki tragédia meg
ismétlődését.
Az élőkkel együtt a holtak és
a még meg nem születettek figyel
meztetnek: Soha többé Hirosimát!
Bár mindenütt olyan nyitott
fülekre és szívekre találnának,
mint nálunk!
(SE)

oldalon.)

F. Spáčil felvétele

Nagyobb felelőségérzettel
Kosztanko elvtárs, a
zető titkára beszél

komárnói hajógyár klubhelyisé
A
gének bejáratánál élénk eszme
csere folyt Idősebb, fiatalabb
asszonyok, kisebb-nagyobb cso
portokba gyűlve tárgyaltak.
Július végén sok a tennivaló a falvaikban.
Ennek ellenére tölbb mint 420 küldött vett
részt a széles körű női aktíván, ahová meg
hívtak néhány HNB titkárt, szövetkezeti
elnököt is. Az értekezletet a JNB tanácsa
hívta, össze, az SZLKP és a Nemzeti Front
járási bizottságainak jóváhagyásával. Egy
ilyen összejöveteltől sokat várnak az
asszonyok is és a járási vezetők is.
Az aktívát Betka Križáková nyitotta meg,
majd Rišková Mária, a komáméi JNB mel
lett működő női albizottság elnöke lépett
az emelvényre. Ezt követően ugyanezt a
beszámolót Molnár Regina, a kolozsnémai
HNB titkárnője magyar nyelven, tartotta
meg. Beszédében foglalkozott a nemrégen
Moszkvában, megtartott leszerelési és békevilágkongresszus jelentőségével, elítélte a
dél—vietnami véres terrort, majd áttért a
XII. pártkongresszus tiszteletére tett fel
ajánlások teljesítésének kiértékelésére.
Sok szép kezdeményezésről, eredményről
hallhattunk. A járásban már nem ismeret
len Viczena Rozália bálványi gépesített
komplexbrigádja. Ez a lelkes kollektíva
háromszáznyolcvan hektár szántóföldön vég
zi a mezőgazdásági munkálatokat és egyre
jobb eredményeket ér el. A feketeháti Lo
vász Mária fejőcsoportját sok faluban em
legetik. Fejési átlaguk a legjobbak közé
tartozik. Nagy elismerést aratott a bajcsi
baromfitelepen dolgozó Keresztes elvtársnő,
és Gutáról Varga elvtársnő. Rajtuk kívül
még sok nagyszerű asszonyról volt szó, akik
nemcsak teljesítik kötelezettségvállalásaikat,
hanem magasan túlszárnyalják.
Különösen sok szó esett a tej— és tojás

járási

pártbizottság

ve-

felvásárlásról, amelyre most különös gon
dot kell fordítani. Amíg az elmúlt esztendő
ben a komárnói járás teljesítette a tej— és
tojásfelvásárlás tervét, most ebben komoly
lemaradás mutatkozik. A JNB szervezésével
szocialista versenyt indítanak a tej— és to
jásfelvásárlási terv teljesítésének érdekéiben.
A versenyalapra félmillió koronát hagytak
jóvá.
A vitában felszólalt az SZLKP járási ve
zető titkárai, Anton Kosztankó elvtárs is.
Elmondotta, hogy a járási pártbizottság
figyelemmel kísérte és kíséri az asszonyok
munkáját. Tudják, hogy a párt mindig szá
míthat az asszonyok segítségére. Aprólé
kosan foglalkozott a tojásfelvásárlás prob
lémáival is. Elmondotta, hogy sok faluban
nem, ezért nem, teljesítik a felvásárlást, mert
nincs tojás — példának hozta fel a marcelovi és bogyarétieket — hanem azért, mert
nem törődnek a felvásárlással, a tojáskér
dést nem sorolják a fő feladatok közé.
S itt segíteni kell! Ha a nőbizottság ezek
ben a falvakban is úgy kézbe veszi ezt
az ügyet, mint Keszegfalun, akkor járási
méretben hamar behozhatjuk a lemaradást.
Csinos, fekete fiatal lány lépett az emel
vényre. Városias öltözetéről, egész maga
tartásából következtetve senki se, feltételezte
volna, hogy oly hozzáértően, nyúl majd
a mezőgazdasági problémákhoz. Azógyallai
Jednotánál dolgozik, Erika Mitáková a ne
ve, s amint vitafelszólalásából láthattuk,
szereti a munkáját. Tapasztalatból ismeri a
tojásfelvásárlás körüti nehézségeket Felhí
vással fordult az értekezlet részvevőihez,
hogy csatlakozzanak vállalásához és kije
lentette, hogy a XII. pártkongresszus tisz
teletére 500 tojás felvásárlásra tesz felaján
lást.
A lipovai szövetkezet elnöke azzal kezdte
felszólalását: ,,Pirulva állok ide, mert mi is
hibásak vagyunk abban, hogy járásunk le

maradt a tej— és tojásfelvásárlásban. De
itt teszek ígéretet, hogyha hazamegyek, nekigyürkőzünk a munkának és ha legköze
lebb összejövünk, már nem kell szégyen
keznem.”
A vitát, amelyben húsz felszólaló vett
részt, Sádovszky elvtárs, a JNB elnöke ér
tékelte.
Ez az értekezlet hozzájárult ahhoz, hogy
mélyítse a funkcionáriusok és nőbizottsági
dolgozók felelősségérzetét a felvásárlási fel
adatok teljesítésében, és a komárnói járás
nyugodt lekiismerettel nézhessen pártunk
XII. kongresszusa elé. Most már csak az
a fontos, hogy résztvevői odahaza is oly
lendülettel lássanak munkához, mint aho
gyan a vitafelszólalósokban megígérték.
Gál Lászlóné
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HÁROM VAGON HÚSSAL

többet
◄ — Hát nézzék, nem aranyos? - mondja Bendéné

◄ Élő leltár

ehervonat tolat a peredi állomáson.
Nagyokat szusszantva elindul a moz
dony, rövidet, éleset füttyent, aztán
hirtelen lefékez. A három teherkocsi engedel
mesen továbbgördül rendeltetési helyére.
Erre vár Velek bácsi, a szövetkezet állat
gondozója, meg többi munkatársa. Két vagon
hízóborjút és egy vagon sertést indítanak ma
útnak Trenčínbe, Žilinára. A hízóborjakat ők
nevelték, gondozták, etették és hizlalták olyan
gömbölyűre, hogy öröm rájuknézni. Ma jó
szívvel válnak meg tőlük, örülnek, hogy a fel
vásárló üzem I. A. osztályba minősítve vette
át a gyönyörű állatokat. Ez nem kis eredmény.
A szövetkezetnek jó hírnevet szerez, meg

T

Vince Klára és Mosszinger elv*
társ
kölcsönösen aláírják a
szállító levelet, aztán indulhat
a vonat
Kedro felvételei
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azoknak is, akik nevelték. Elismerésen kívül
még szép prémium is üti a markukat.
Messzinger Jenő elvtárs, a felvásárló üzem
átvevője elmondja, hogy a peredi szövetkezet
nek ezen a héten nem ez az első szállítmánya.
Előző nap 100 darab szarvasmarhát szállítottak
Bratislavába.
De a sertésgondozók sem maradnak adósok.
A hét elején ötven, ma pedig huszonhat darab
100 kg-n felüli hízót adtak a közellátásnak.
Azt mondhatnánk, hogy négy férfi kevés
vizet zavar egy olyan szövetkezetben, amely
nek négyszázötven állandó dolgozója van. Ez
a kis kollektíva mégis nagyobb hírnévre tett
szert, mint bármelyik nagyobb csoport.
Az egyik gyűlésen a XII. pártkongresszus
előkészületeiről volt szó. Arról, hogy hazánk
dolgozói ezekben a napokban tudásuk, munká
juk legjavát adják. A gyűlésen ott ült Velek
Mihály bácsi is, munkatársaival együtt.
Másnap sokat beszéltek a hallottakról. El
határozták, hogy ők sem maradnak ki a kong
resszust köszöntő dolgozók soraiból. Hiszen
jó az egyetértés közöttük, mindegyikük becsü
letesen végzi munkáját. Az ilyen kollektívában
lehet tervezni, és eredményt elérni.
Szó ami szó, Velek bácsiék akkor azt
mondták, ha ők egyszer felajánlást tesznek, az
legyen férfihez méltó vállalás. Számolgattak,
tervezgettek, végül kimondták: három vagon
marhahússal teljesítik túl a szövetkezet évi
felvásárlási tervét.
Akkor talán akadtak olyanok is, akik kétel
kedtek, de ma már a kis kollektíva tettekkel
bizonyít.
— Még egy vagon hús — mondja Mihály
bácsi, — aztán teljesítjük az évi tervet. A párt
kongresszusig meg becsülettel eleget teszünk
ígéretünknek is.
Azt is megnéztük, kik gondoskodnak a hízó
borjúk utánpótlásáról. A borjak gondozásában
Bende Matild tartja a rekordot. 60—80 darab
borjút gondoz. Átlagos napi súlygyarapodásuk

Nem mindig könnyű a itllajvérfi állatokat engedelmességre
bírni I

80—90 dkg. Némelyik borjúnál eléri a napi
100—110 dkg-ot is. Férje is állatgondozó.
Az elmúlt év végén 10 ezer korona osztalékot
kaptak.
A szövetkezet megbecsüli Bendéné munká
ját. A télen Karlovy Varyba küldték üdülni.
A fehérre meszelt, tiszta istállóban a szép,
gondozott borjak, a hófehérre súrolt tejszűrő
asztal mind arra vall, hogy Bendéné szereti
a rendet. Kardos asszony, nem tűr hanyagsá
got. Ezért választották be a szövetkezet
vezetőségébe is.
— A borjak éppúgy megkövetelik a tiszta
ságot, a jó kosztol, mint a kisgyerekek. Csak
akkor nőnek, gyarapodnak, ha nem bánnak
velük mostoha kézzel, — mondja Bendéné.
Igen, az állatoknak jó gondozásra, kiadós
takarmányozásra van szükségük. A peredi
szövetkezetben sokat törődnek a takarmány
félék biztosításával, elegendő siló és szemestakarmányuk van. Ez a takarmánykészlet
az elért eredmények alapja, így azután nem
maradnak adósai az államnak, a népnek.

Proksz Eta

Tatralan épületének vaskapuja ki
tárult, hogy befogadja a gyár ked
ves vendégeit, akik mint Valentyina
Gaganova követői és a kelet-szlovákiai
szocialista munkabrigád vezetői részt vesz
nek ezen a találkozón. Vonattal jöttek min
den irányból, hogy beszámoljanak munká
jukról, sikereikről és nehézségeikről. Hirte
len még egyszer átgondolják, mit is fognak
mondani...
Nincs olyan dolgozója a gyárnak, aki
nem ismerné Valentyina Gaganova szinte
legendás nevét, de sokan vannak, akik az
ő nyomdokaiban haladnak. Gaganova kö
vetése azt jelenti, hogy az embernek nem
csak a munkáját kell szeretnie, hanem jó,
elvtársi viszonyban kell lennie a munka
társaival is, önzetlenül, barátian segítenie
kell ott, ahol szükség van rá.
Ebben a szellemben szólaltak fel a
Csehszlovákiai Nőbizottság által szervezett
találkozó részvevői.
A
kelet-szlovákiai gyárak Gaganova
mozgalmának számos követőjével, sok jó,
sőt példamutató dolgozóval büszkélkedhet
nek. A szocialista munkaverseny nemcsak
a magasabb tervteljesítésnek, hanem az
emberek átnevelésének is eszköze. Ott, ahol
versenyeznek, cél is van - többet akarnak
elérni munkájukban és önmagukban. így
tekintenek a szocialista munkabrigádokra a
felszólalók, akik Kežmarokonelmondták, mit
ad nekik a verseny.
Gyáraink életét a CSKP XII. kongresszu
sának előkészületei jellemzik most, ezt tük
rözi a vállalások nagyarányú kibontakozá
sa.
Dokupilová elvtársnő, a košicei fakiter
melési vállalat dolgozója elmondta, hogy a
jó politikai és szervező munka eredménye
képpen annyira áthatotta őket a szocialis
ta munkaverseny gondolata, hogy jelenleg
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MIT AD NEKIK A VERSENY
már 25 munkaközösség versenyez a szo
cialista munka brigádja címért, két brigád
pedig bekapcsolódott a CSKP XII. kongres
szusa tiszteletére kibontakozó versenybe.
Az ágcsernői Patkó Anno gaganovista a
XII. pártkongresszus tiszteletére alakult táv
írász—kollektívájuk életéről beszélt. Kožuchová elvtársnő a humennéi Chemko válla
lat munkaközösségeinek tapasztalatait ecse
telte. A verseny segítségével leküzdötték
az új munkaerők betanításával járó nehéz
ségeket, megjavították a munka minősé
gét, növelték a dolgozók szakképesítését,
s a földműves szülök meggyőzésével a
beadási feladatok teljesítését is elősegí
tették.
Természetesen nem mindig és nem min
denütt ment ez simán. A kezdeményező
dolgozók gyakran meg nem értéssel, ké
telyekkel találkoznak környezetükben. Elő

Ä szivacsok
világában
KONTES ÉVA

Hosszú, tágas, világos termeken haladunk át. Elsősorban az üzem
éltető alapanyagával, az Indonéziából és Ceylonból érkező sárgásfehér
színű kaucsukkal ismerkedünk meg. Ebből készül különböző eljárással az
a sokféle használati tárgy, amely nálunk és külföldön annyira megnyerte
a vevők bizalmát. Csak néhányat említsünk közülük: linoleum, cipőtalp,
orvosi kötények, gumipárnák és melegítők, mosdókesztyűk, pelenkák,
lábtörlők, gép és vizvezetékszereléshez szükséges alkatrészek. Sokáig
kellene sorolnunk az 1500fajta árut, amelyet a bratislavai Matador üzem
gyárt.
Az egyik napos, üvegtetős teremben egy munkacsoport dolgozik.
„A szocialista munkabrigád címért versenyző kollektíva” hirdeti a fali
tábla. A brigád Jurij Gagarin űrrepülése alkalmából született. A „csa
ládfő”, vagyis a brigádvezető az energikus 52 éves Mudra Stefánia, aki
egyúttal minőségi ellenőrző is. Pontos, gyors munkát igényel a csomagolás.
Itt indítják útnak a mosdókesztyűket, mosdószivacsokat, a bányászok
számira gyártott respirátort, mely szivacsanyagból készül, az orr- és
a szájnyílásra illeszthető s ez megvédi a tüdőt a porosodástól.
Mudra elvtársnő szívügye a kollektíva. A XII. pártkongresszus tisz
teletére tett kötelezettségvállalásaikkal hozzájárulnak a gyár tervének
teljesítéséhez. A hulladékanyagból, mely a szivacsok, mosdókesztyűk stb.
anyagának körülvágásából keletkezik, naponta két fürdőszobai lábtörlőt

fordul, hogy amikor egy gaganovista fel
karol egy lemaradó csoportot, elismerés és
támogatás helyett azt vágják a szemébe,
hogy babérokra vágyik. A vállalatvezetőség
sem kíséri olyan érdeklődéssel és figyelem
mel a munkájukat, mint azt megérdemel
nék. Ezt bizonyítja az is, hogy például
a rožňavai Ryba vállalatban negyven dol
gozó nő növelni akarta a szaktudását, de
senki sem, karolta fel kezdeményezésüket,
ügyet sem vetettek rájuk.
Irena Ďurišová, a Csehszlovák Nők Szlo
vákiai Bizottságának elnöke a vitában, kije
lentette: Végig kell harcolnunk az egyen
jogúságért folyó küzdelmet, hogy ne csak
a munkában, hanem a szellemi életben,
a szakképesítés terén is egyenjogúak le
gyünk, társadalmunkban bárhol megálljuk
a helyünket
D. W.
(L. Lisicky felvétele)

készítenek, mely igen kedvelt árucikk külföldi vevőinknél. Gyors, pontos
csomagolást biztosítanak, mely tekintettel arra, hogy az üzem termelésének
háromnegyede külföldre megy, nagyon fontos vállalás. Ha a csomagoló
osztálynak nincs elég munkája és az osztály termelési részlegének segít
ségre van szüksége, akkor a brigád bármelyik tagja segít a vágógépeknél,
mert megtanulták a kezelésüket. Mudra elvtársnőnek a gyáron kívül is
akad munkája bőven, ő a petržalkai Nemzeti Bizottság képviselőnője.
Derzsi Gizella 60 felé halad, de még 50-nek sem látszik. Ördöngös
ügyességgel jár a keze. Kilenc éve dolgozik az üzemben. Sokat olvas,
minden érdekli, ami a lapok hasábjain megjelenik.
Takács Ilonka, a 20 éves fiatalasszony is ügyes, pontos munkájával
járul hozzá, hogy a brigád ne valljon szégyent. Újszülött gyermekének,
— akit ők tréfásan a „brigád gyermekének” neveztek el — a névadó
ünnepségére közösen mentek el.
Pavlik Anna bájos, fekete szemű asszonyka. Ügyes, gyakorlott kézzel
csomagol. Neki meg nemrégen brigád-esküvője volt.
A 22 éves Varga Teréz már három éve csomagol. Éppen a cégjelzésű
papírcímkéket ragasztja a szivacsokra: A szállítmány Milánóba indul.
De mint jó „családfő” az üzem távolabbi részén tartózkodó Zlaticáról
sem feledkezik meg Mudra Štefánia. Gyors üzenettel érte küld valakit
és büszkélkedve mondja, — a mi Zlaticánk fiatal, de élettapasztalatát
szaktudása pótolja. A vegyi szakiskolában érettségizett.
— S miért nem dolgozik akkor az üzem laboratóriumában ?
— Amikor az érettségi után megkaptam beosztásomat a Matadorgyárba,
átmenetileg mostani munkahelyemre kerültem. Úgy megszerettem ezt
a munkát, ahol most mint segédmesternő és bérelszámoló dolgozom, hogy
bár átmehetnék a laboratóriumba, sajnálok megválni mostani munkatár
saimtól.
— Ha azonban kész lesz az új laboratórium, melynek körvonalait
az üzem ablakából láthatjuk, oda megyek dolgozni. A Matador gyár
épületében működő egyetemen elvégzem tanulmányaimat és megszerzem
az üzemi vegyészmérnöki diplomát.
Zlatica a nyár folyamán három hétre Olaszországba utazik nyaralni,
megtakarított pénzén. Van miből félretennie, jól keres. Nagyon szorgal
masan bújja az olasz nyelvkönyveket, hogy legalább a mindennapi kife
jezéseket alkalmazni tudja, meg talán azért is, hogy megkérdezhesse
a milánóiaktól, elégedettek-e a Matador gyár készítményeivel.
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Az életért,
a boldogságért

A moszkvai leszerelési és béke-világkongresszus küldötteinek a munkában eltelt sok
nap után feledhetetlen estében volt részük.
Az ünneplőbe öltözött női küldöttek — a tarka
színű nemzeti viseletű afrikai — a könnyű
száriba burkolózott indiai nők, a hímzett kimonós japán asszonyok megtöltötték a termet,
hogy egy csodálatos est résztvevői legyenek.
A szovjet ország népeinek színpompás visele
tébe öltözött szereplők százai — sportolók,
énekesek, balettművészek három órán át csil
logtatták művészetüket. Felemelő művészet volt
ez, melyet egy gondolat hatott át: harc a háború
ellen, a boldogságért, az élet gazdagságáért.

Sírtak és nevettek, amikor a színpadon egy
tengerparti pionírtábor életét mutatták be
a gyermekek. Fegyvermodelleket — tankokat,
puskákat, bombákat égettek el a tábortűzben.
Azután egy kis űrhajós maga köré sorakoztatta
a világ gyermekeit, a kínait, a kis indiánt, a
spanyolt, s a világ minden nyelvén egyszerű
verset mondtak a meghatott közönségnek.
A refrénje ugyanaz volt: Zavtra budu ja —

a jövő én vagyok. Mindnyájan megérezték a hol
napot, melyet ezek a gyermekek és a további
milliók képviselnek.

Az est befejezése volt a leghatásosabb. Vala
mennyi szereplő felsorakozott az óriási szín
padon. Ujjongó, széles, tarka áradatot alkotva
vonultak fel, majd az emberözön szétvált és
a lépcsőkön egy fehér ruhás, fehér fátylas

A hajnali
A krónikás, aki meg akarná örökíteni a koreai nép történelmének
legutóbbi 17 évét, összehasonlítva a lakosság hősiességét, az ország
fejlődését és a nép boldogságát hajdani szenvedésével és nyomorával,
több kötetet írhatna tele az igazsággal.
Korea története — az elnyomottak története. Mongol és japán betö
rések, a kínai-japán és az orosz-japán háború hódító érdeke véres
fejezeteket írt az elnyomás történetébe.
A koreai nép évszázados szenvedését és hősies ellenállását Pák Il-ho,
a halhatatlan költő már 400 évvel ezelőtt megörökítette verseibenKorea — a hajnali harmat országa lélegzetelállítóan szép. Nem csoda,
hogy több ezer év óta a költők és filozófusok országának tartják. Itt
születtek a világ első nyomdái, első papírgyárai. Kultúrája Európaszerte is terjedt...

Köztársaságnak a megdöntésére. E földrészen meg akarták állítani
a nemzeti felszabadító harc áramlatát, hogy Kína kapuihoz lopakod
hassanak.
Korea ezeréves történelmének legkegyetlenebb háborúja után a fegy
verszüneti bizottság határvonalat húzott észak és dél között. A hős

A nép történelmet formál
A Nagy Októberi Szocialista Forradalom hatását tükrözte a koreai
nép 1926-os hatalmas felkelése. A japán megszállás azonban 1945
augusztus 15-ig tartott, amíg a szovjet hadsereg fel nem szabadította
Koreát.
Közben a 38. szélességi fok alatt az amerikai zsoldosok ütöttek tanyát.
Az ország északi része a szocialista építés útjára tért, s a békés építő
munka közepette, hirtelen fellángolt a harc tüze. A dél-koreai és ameri
kai alakulatok átlépték a 38. szélességi fokot. Szomorú hír röppent
világgá 12 évvel ezelőtt, jelezvén a három évig tartó gyötrelmes koreai
háború kezdetét.

A 38. szélességi foktól északra
Az amerikai imperialisták 15 tőkés ország segítségével kísérletet tettek
a haladás északkelet-ázsiai bástyájának, a Koreai Népi Demokratikus

6

Orvosnő, mérnöknő, tudós, - valaha elképzelhetetlen fogalom a koreai
nők számára, Ma már sok közülük éppen ezen a pályán érvényesül.
Képünkön Pok-SU és három orvosnő társa egy komoly műtét közben

I

asszony jelent meg. Fehér inges, kétéves gyer
meket vitt a karján. Az emberáradat egészen
a színpad pereméig hátrált és a terem közepén
egyedül állt az asszony, karján gyermekével.
Az anyaság jelképe, boldogságának és aggó
dásának megtestesítője.
★ ★

★

Bár a moszkvai leszerelési és béke-világkong
resszus nem csupán a nők és az anyák, hanem
az egész emberiség ügye volt, az anya és a gyer
mek jelképe állandóan végigkísérte tárgyalásait.
Sok kérdésről beszéltek nyíltan a szónoki
emelvényen. Beszéltek a dolgozók, munkások
és tudósok. Hallottuk beszélni a pacifistát, aki
még nem értette meg, hogy a békéhez vezető
út éppen az aktív harc a rossz ellen, nem pedig
a rossz tétlen szemlélése. Hallottunk afrikai
küldöttet, aki szenvedélyesen kiáltotta: „Uhuru-l (szabadság).
Bár a küldöttek véleménye az egyes kérdések
megoldását illetően eltérő volt, egyben teljesen
azonos véleményen voltak: felismerték, hogy
nukleáris háború fenyegeti a világot, s ezt
mindenáron meg kell akadályozni!

A kongresszus elnöksége felszólította a genfi
leszerelési értekezleten képviselt államok kor
mányfőit, hogy fejtsék ki álláspontjukat a kong
resszusnak. A kongresszus nem hallotta Ken
nedy, Macmillan, de Gaulle hangját, ha csak
az amerikai kísérleti robbantások visszhangját
nem tartjuk annak. — Ez mindjárt a kong
resszus első napján hallatszott, amikor az
amerikaiak további megatonnával fertőzték
a Johnston sziget légkörét. A tudósítók azt
írták, hogy a robbanás fényét a több száz kilo
méter távolságra levő Hawai szigeteken is lát
ták. Tévedtek. A robbanás fénye és vésztjósló
moraja egészen itt, Moszkvában, a kongreszszuson hallatszott, és mindjárt kezdetben egy

beforrasztotta azokat, akiket eddig politikai
nézetük, vallásuk, társadalmi helyzetük elvá
lasztott egymástól.
★ ★ ★

Nyugaton sok ember teszi fel mind gyakrab
ban a kérdést: „Van az emberiségnek egyálta
lán jövője? Ezeknek így szeretnék válaszolni:
Igenis, van és ez a jövő ragyogó lesz,” — mon
dotta Hruscsov elvtárs. Világosan kifejtette
a Szovjetunió álláspontját: „A Szovjetunió
kész azonnal megkezdeni a leszerelést, ha a má
sik fél is aláírja a szerződést. Természetesen
egyoldalúan, egyedül nem szerelhet le. Nem
lehetünk önmagunk ellenségei. Ha a nyugati
hatalmak aláírják a szerződést az általános és
teljes leszerelésről, a Szovjetunió szívesen
megsemmisíti rakétáit, ócskavasba teszi a fegy
vereket, a szovjet tudósok és általában a szovjet
emberek rendkívül örülni fognak, hogy mással
foglalkozhatnak, mint fegyvergyártással.“

N. Sz. Hruscsov idézte Longfellow amerikai
költőt, aki felszólította a népeket, szívják el
együtt a békepipát... „Bár nem vagyok dohá
nyos, meg kell mondanom, hogy boldog lennék, ha
elszívhatnám a békepipát az összes hatalmak
vezetőivel — mondotta Hruscsov elvtárs.
A világ népeinek képviselői képletesen meg
gyújtották a békepipát. Meggyújtották a nők
is, bár többségük nem dohányzik. Részarányuk
a világtalálkozón jelentős volt.
* * *

Eugenie Cotton, a Nemzetközi Demokratikus
Nőszövetség elnöke nyitotta meg a kongresszus
ülését, majd R. Nehru asszony elnökölt.
A belga I. Blum az egyik legfontosabb bizott
ságot vezette. A csehszlovák küldöttség női
és férfi tagjai is aktívan kivették részüket az
ülés munkájából. H. Rašková professzor Cseh
szlovákia tudományos hozzájárulásáról be

szélt a tudósok összejövetelén. Gusta Fučiková
hangját a gyarmati rendszer elleni harc kér
déseivel foglalkozó bizottságban hallottuk. Sok
küldött az „Üzenet az élőkhöz” című könyből
ismerte Gusta Fučikovát, s nagy elismeréssel
fogadta szavait arról, hogy a függetlenségi harc
az egész emberiség harca, nemcsak a gyarmati
népeké.
A nők külön ülésére Nyina Hruscsova és sok
más kiváló szovjet asszony is eljött. A küldöt
tek körülvették Hruscsovát, aki szívélyesen
és barátságosan kezet szorított velük. Az ame
rikai nők emlékeztek az Egyesült Államokban
tett látogatására. Küldöttünk, a lidicei H.
Leflerová lidicei rózsával és a lidicei tragédia
20. évfordulójára kiadott éremmel kedveskedett
Hruscsovának. Nyina Hruscsova egyetlen jel
vényként tűzte ruhájára a brost.
A nők találkozóján sok küldött váltotta egy
mást a szónoki emelvényen. Bebizonyosodott
a világ asszonyainak nagy aktivitása a béke
harcban. A japán küldött az okinavai amerikai
katonai támaszpont felszámolásáért küzdő
ellenállási mozgalomról beszélt. A dél-vietnami
nemzeti front küldötte könnyeivel küszködött,
amikor a dél-vietnami nők és gyermekek szen
vedéseit emlegette. Az egész terem könnyezett,
amikor azokról a gyermekekről beszélt, akik
a dél-vietnami börtönökben születnek és még
az élet, a szabadság megismerése előtt meghal
nak. Kérve kérte a világ asszonyait, segítsenek
népének az amerikai beavatkozók elleni harc
ban.
A leszerelési és béke-világkongresszus be
fejezte munkáját. A küldöttek a világkongreszszus szellemében akarják megvívni napjaink
jelenleg lejátszódó legnagyobb küzdelmét, az
életért és az emberi boldogságért vívott csatát.
A. TUČKOVA

harmat országa
észak-koreai nép bámulatos erővel gazdasági téren csodát tudott elő
varázsolni az amerikai napalbombák tízezreitől porrá égetett hazájában.
Az az ország, amely a szörnyű hároméves háború után csak üszkös
deszkákból állott, ma teherautókat és traktorokat gyárt, vasúti hidakat,
duzzasztógátakat és erőműveket létesített, műutakat és kórházakat
épített, műveltséget adott a népnek, örömet vitt szabad életébe.
A népi demokratikus Korea megszűntette az éhínséget és munka
nélküliséget, sőt a Japánból hazatelepült koreaiak tízezreinek kenyeret
és hajlékot is adott.
Hazánk tudományos- műszaki segítsége is szép eredményekre veze
tett. A csehszlovák szerelők, mérnökök és ápolónők Pjöngjanban,
Tancsenben, Unszanban, Hicsonban, Nampekben és Tokcsanban
őszinte jóbarátokra leltek.

A demarkációs vonal
A két országrész — Észak- és Dél-Korea két teljesen eltérő utat
követ. Alig egy órányi járásra Keszong ősrégi császári várostól, idegen
megszállás alatt levő nyomorgó országrész tárul az ember szeme elé.
A diktátorok és megvesztegethető főtisztviselők országában a kolduló,
éhező gyerekek hozzátartoznak a dél-koreai utcák megszokott képéhez.
Itt van a legnagyobb munkanélküliség az egész világon.
Az űrrepülések és az atomreaktorok korszakában a dél-koreai embe
rek füvet és fakérget esznek, hogy néhány napra elűzzék az éhhalált és
a rosszul tápláltság következtében fellépő sorvadást.
A koreai nép ma látja, ki hozza el számára a boldogságot és az igazi
segítséget. Eljön az a nap, amikor Dél-Korea is megszabadul leigázóitól.

Kraus R.

A koreai nők kivettek részüket hazájuk építéséből. Az ország népe sze
retettel, megbecsüléssel adózik nekik és mind jobb feltételeket alakit
ki számukra, hogy teljesíthessék asszonyi-, anyai- es honpolgári hivatá
sukat

Többen is lesznek?

1896 IV. 16 - 1942 VII. 31

A fiatal Jožka tanítónő szeretett volna lenni. Mindent meg akart ismerni,
ami szép, színházat, könyvet. De tudta, hogy vágya nem valósulhat meg,
mert beteg és erőtlen édesanyja csak varrásból tengette maga és lánya
életét. Jožka tanulmányaira már nem jutott pénz. Így csak az óvónői
tanfolyamot végezhette el.
LÉPÉST TARTOTT A SORBAN
Kitört a háború. Az óvodát, ahol tanított, bezárták. Édesanyja meghalt.
Örült, hogy legalább cselédnek szegődhetett gyermekek mellé. De hová lettek
nagy tervei? Vagy végülis meghátrált volna?
Ostraván, ahol ebben az időben élt, kukoricán meg zabon tengődtek az
ostravai munkások. Még a szétmálló, töredező kenyérből sem volt elég.
A vasgyárban kitört a sztrájk. Jožka is csatlakozott, a sztrájkolókhoz. Későbbi
visszaemlékezéseiben így ír a vitkovicei drámáról: „... nem lehet meg
különböztetni egymástól a női és férfi arcokat. Szemük tüzel, arcuk meg
keményedett Én is érzem lobogni szememben azt a csodás lángot Valaki
megfogja kezem és megyünk egyszerre lépve, egy gondolattal az agyunkban.
A sorok egyre nőnek. Aztán egy kiáltás tör fel a tömegből:
— Katonákat küldtek ellenünk!
... A nyolc halálos áldozat között egy állapotos asszony és egy fiúcska is
volt. Az ostravai halottas házba vitték őket. A lakosság csoportokban búcsú
zott el tőlük; az anyák tüntetőén vezették gyermekeiket, hogy azok sose
felejtsék el, milyen borzalmas a háború ...
A NAGY MUNKA KEZDETE
A tizenkilencéves nevelőnő, szolgáló, hivatalnoknő Jožka, Prágába költö
zött. Košiřen, a volt proletárnegyedben lelt otthonra. Itt kezdte meg politikai
működését. Felvették a párt tagjainak sorába. Stanislav Jabůrek felesége lett.
A smichovi gyárban dolgozott. Minden szabadidejét a gyermekeknek szentelte.
Vitadélutánokat rendezett nekik a tornateremben és több színdarabot tanított
be velük. Nemsokára az Egységes Munkástestnevelő Egylet vezető funkcio
náriusa lett, ahol alaposan kivette részét a szervezési munkákból. Elszántságá
ért, kiváló munkája jutalmaként tanulmányi útra küldték a Szovjetunióba,
ahol a szovjet testnevelési rendszert kellett tanulmányoznia.

SZÍVVEL-LÉLEKKEL ÚJSÁGÍRÓ
Jožka Jabúrkovának moszkvai tartózkodásával fejeződött be - és egyben
kezdődött - egy életszakaszai Visszatérve már nem folytatta testnevelési te
vékenységét. Rövid szerkesztői működése alatt nagyon megszerette és élete
hivatásának választotta az újságírást és a Rozsevačka főszerkesztője lett.
Vezetése alatt a Rozsevačka a harmincas évek legjobb, a munkásasszonyok
népszerű lapjává vált. Jabúrková írásaiban harcolni tanította az asszonyokat
az elnyomás és a jogtalanság ellen. Egészen az újságírásnak szentelte ma
gát. Vezércikkeket, elbeszéléseket, folytatásos regényeket és riportot írt.
A kommunista újságíró hivatásának szentelte és áldozta fel életét, mint
Július Fučík.
KITARTOTT MEGGYŐZŐDÉSE MELLETT
Jožka Jabúrková - az okos és jó megfigyelőképességű ember - nem ma
radt tétlen akkor sem, amikor 1939 március 15-én a német fasiszták meg
szállták Prágát Találkozása a gyermekekkel, a munkanélküliekkel, az ember
telenséggel - a Szovjetunió és Lenin elvtárs iránt érzett forró szeretető - örökre
meghatározták élete útját. Amikor 1939 március 18-án a pankráci börtönbe
vetették, csak megerősödött meggyőződésében és büszkén, emelt fejjel vágta
a fasziszta gyilkosok szemébe szilárd elhatározását: Soha sem hátrálok meg!
Minden erőmből harcolni fogok a fasizmus ellen!
Már nem térhetett haza.
Néhány hét múlva átvitték a drezdai börtönbe, innen tovább Ravensbrückbe.
A tábor asszonyainak megértő barátja, elvtársa volt. Előadásokat tartott nekik
a világ keletkezéséről, a dialektikus materializmusról, a cseh- és a világtörté
nelemről.
A három évig tartó kínzás teljesen legyengítette szervezetét és a harcos
szív megszűnt dobogni.
Messze szeretett Prágájától, Ravensbrückben halt meg Jožka Jabůrková.
Fogolytársai kihűlt testét a drótkerítés mellett pirosló pipacsokkal szórták tele.
Halálának évfordulóján a Csehszlovákiai Nőbizottság kezdeményezésére
Prágában elhelyezték Jožka Jabúrková emlékművének alapkövét.
A kommunista újságíró és funkcionárius, mint a népe boldogságáért küzdő
hősi harcos példaképe, örökké élni fog dolgozóink szívében.
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České Budčjovicén eddig hatan vannak, de
Karlové Varyban, Plzeňben is találkozhatunk
velük.
Kikkel?
Lányokkal, akik a vasutas szakmát válasz
tották jövő hivatásuknak. Sokan azt monda
nák, hogy ez nem újság, hiszen gyakran látha
tunk kék egyenruhás nőket. Ez igaz, csak
hogy... A lányok, akikről ma szólunk, képzett
vasutasok lesznek. A vasutas pálya új és nagyon
érdekes foglalkozási ág. Persze, sokaknak
a „vasutas“ szó hallatára egy öreg bácsi jut
eszükbe, amint nagy vasutastáskával a kezében
lassan szolgálatba ballag. Ilyen értelemben
a „vasutas“ szó nem valami vonzó. És a lányok
ennek ellenére mégis vasutasok lesznek. Hogy
milyen szép és érdekes ez a munka, hadd
mutassuk be a české Budějovice-i vasutas
tanulólányok példáján.

A kis mindentudók...
Az állomás melletti nagy raktárban találunk
rájuk. Néhányan csomagokat szállítottak,
mások a csomagok helyes kezelésére ügyeltek.
A raktárban egy hónapot töltenek, aztán tovább
mennek más munkahelyre, a személyi-,
teher- és főpénztárba. Egy bizonyos idő
után a karbantartó osztályra és a lámpa
kezelőbe kerülnek. Itt megismerkednek a vilá
gítóberendezésekkel és a villanyszerelő osztá
lyon megtanulják a biztosítékok kicserélését.
Ha már ezt is tudják, vasúti kocsikat fognak
takarítani, elsajátítják a higiéniai előírásokat,
az egészségügyi és tűzoltószolgálat alapjait.
Amit itt felsoroltunk, csak egy része annak,
amit a lányoknak tudniok kell. Később át
mennek a fontosabb munkahelyekre is. A szál
lítási folyamatban megtanulják a pénztár
kezelését, a csomagok átvételét, útbaigazítások
adását, tüzetesen megismerkednek a menet
renddel, a vasúti földrajzzal és a kultúrközpontok hivatásával. Természetesen ide
tartozik még a jegyek és a jegykészítő gépek
kezelése és a különböző nemzetközi utazásra
vonatkozó ismeretek elsajátítása. Ezenkívül
megismerik a különféle gépeket, jelzésleadókat, távírógépet, telefont, helyi rádióberende
zést és az utazási irodák munkáját.
Az utóbbi nagyon igényes anyag és ezt csak
a harmadik évfolyamban sajátítják el.

A mesteré a szó...
Adjuk most át a szót Lukšík mesternek, aki
ugyan már négy éve tanítja a tanoncokat, de
lányokkal csak első éve foglalkozik. Meg
kérdezzük, hogy elégedett-e velük ?
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A jó
együttműködés
eredménye
A helyi nemzeti bizottság tanácsa már az
1960-1961-es évben
felvetette a kérdést,
miként tegyük lehetőve, hogy asszonyaink ne vál
janak a háztartási munka rabjaivá, hogy bekap
csolódhassanak a mezőgazdasági munkákba,
főleg az idénymunkák alatt. Mivel községünk
35 km-nyire fekszik Komárnótól, a járási szék
helytől, gyűjtőhelyet létesítettünk. Nem probléma
már a ruha- és fehérneműtisztítás, a lábbeli,
harisnya, háztartási és villanygépek javítása,
mert a komárnói kommunális üzem és Obnova
vállalat minden héten kiküldi dolgozóját, aki az
összegyűjtött holmit elszállítja, s készen, meg
javítva, kitisztítva vagy kimosva visszahozza.
Az aránylag gyors, jóminőségű és olcsó szóváltá
sokkal községünk lakói elégedettek. Hogy ne
álljunk meg a megkezdett úton, újabb szolgálta
tások bevezetéséről is szó van, mégpedig a fod
rászat és borbélyüzem létesítéséről. A megfelelő

Vasutas
tanonclányok
ismerkednek a vasúti
kocsival.

A naftatöltés az első
pillanatra
férfimunká
nak tűnik, de a lényok
is könnyen megtanulják.►
A
jelzőberendezések
(szemaforok)
kezelése
nagyon felelősségteljes
munka.
Tachézy V. felvételei

Szabadjeggyel
— Nagyon elégedett vagyok — mondja
Lukšík mester — ugyanolyan jól megállják
helyüket, mint a fiúk. Ügyesek, jól és szorgal
masan tanulnak. Persze, ha kitanulnak, más
beosztást nyernek, mint fiútársaik. A lányok
elsősorban, jelzésleadók, távírászok, pénztáro
sok lesznek, míg a fiúk a fizikailag igényesebb
helyekre kerülnek.
Megfelelő hivatás ez a lányok részére ?
Nem jár veszéllyel ez a foglalkozás ?
Természetes, hogy megfelelő, hiszen éppen
ezért tervezünk egy évfolyamot kizárólag
lányok részére. És ami a veszélyt illeti, eddig
csak egy kellemetlenség történt: egy bokafi
cam...

Ez a csomag külföldre megy — a pontos intézkedésre ügyelni kell.

Bő tananyagot kell a lányoknak elsajátítaniok, de a három év alatt megbirkóznak vele.
Minden héten három napig elméleti oktatás
ban részesülnek, három napig gyakorlati
munkát végeznek, amelyhez munkaruhát is
kapnak. Az egyenruhát csak a második év
folyam végén ölthetik fel magukra.
És, hogy el ne felejtsük — mint a többi
vasúti alkalmazott — szabadjegyet is kapnak.
Ez a szabadjegy egészen a végállomásig érvé
nyes, addig a végállomásig, melyet úgy nevez
nek, hogy: boldog jövő.
Pályaválasztás előtt álló lányok — nem
váltanak jegyet erre a vonalra ?

Az útijegy
jegykészítő
tanulni.

kiadása érdekes foglalkozás, de a
gépek kezelését először meg kell

Bartáková
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Van már mosodájuk?
helyiségről a HNB gondoskodik, hogy így is eleget
tegyen a község lakói kívánságának.
A Kravany nad Dunajom-i HNB
titkárának leveliből

Sok a panasz.
Községünkbe, Mihályfára tíz naponként jár
a dunaszerdahelyi tisztító üzem a tisztítani való
ruháért. Sajnos, munkájuk nem megfelelő, sok
a panasz a falu lakossága résziről...
Wiedermann Margit leveléből

A mosóteknő ellensége.
Nehezen hiszem, hogy a köztársaságban van

még egy férfi, aki ennyire ismerné — országos
viszonylatban is — a háziasszonyok gondjait,
problémáit, mint a trnavai Kovosmalt műszaki
fejlesztési osztályának vezető mérnöke. Dolgozó
szobájának könyvtárában szociográfiai tanul
mányok, demográfiai jegyzetek sorakoznak. Sza
bad idejében önállóan is tanulmányozza dolgozó
asszonyaink helyzetét, a „második műszak”kérdé
seit, a közszolgáltatási üzemek munkája javításának feltételeit. Nem öncélú kedvtelés ez,
hiszen Trnaván és a többi hozzá tartozó üzemben
gyártják hazánk valamennyi mosógépét. Šulek
mérnök így nyilatkozik közszolgáltatási üzemeink
egyik legfontosabb része — a nagymosodák be
rendezéseinek tökéletesítéséről:
Eddig főleg a nagymosodai gépek hiánya hátrál
tatja a korszerű mosodák létesítését. A párt
központi bizottságának egyenes utasítására kidol
goztuk az egész ország lakosságának gőzmoso
dákkal való ellátásának távlati tervét, melyet
csak nagyvonalú intézkedésekkel, komplex mód
szerrel lehet megvalósítani. Ez abból áll, hogy
nem aprózzuk fel az erőnket, hanem tervezőink
tipusmosodák létesítésén dolgoznak, melyek alap

jában kétfélék lesznek. Első
sorban minden járás kap majd
egy óriásmosodát, amely a
nagymosásokat végzi majd el.
A másik mosodatipust — a kiseb
bet — a járások nagyobb fal
vai kapják s részben majd mint
gyorsmosodák
fognak
mű
ködni.
Vállalatunk már tucatjával
építi hazánk minden kerületé
ben a nagymosodákot. Auto
matizált gépsorok segítségével
a ruhatisztltás minden műve
letét elvégzi ez a mosoda anél
kül, hogy a ruhához emberi
kéz nyúlna.
Mindamellett, hogy asszonyaink jó része a jö
vőben már igénybe veszi a nagymosodákat, az
eddig gyártott kisebb házi mosógépekről sem fe
ledkezünk meg. Ezeket tovább tökéletesítjük,
hogy háziasszonyainknak a munka után az eddigi
nél több idejük maradjon a tanulásra és a szóra
kozásra.
(T)
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Őrségen
iadót fújnak Macov községében. Csikorogva kitárulnak a kis
kapuk, egy perc alatt talpon van a falu népe. Az utcán tűzol
tóruhás nők tűnnek fel, kezükben derékszíjjal, melyet a nagy
sietségben már csak futás közben kapcsolnak fel. Csaknem
mindegyikét a szövetkezet és állami gazdaság földjeiről
szólított el a sziréna hangja. Kerékpárra pattanva néhány perc múlva
már a tűzoltószertár előtt várják a parancsot.
A helyszínre érve a parancsnok, Králová Mária vezetésével meg
kezdik a támadást. Kilenc nő ügyes keze nyomán 87 másodperc múlva
már vastag sugarakban ömlik a víz. Ezúttal ugyan csak a gyakorlótérre,
mivel a macovi női tűzoltószervezet tagjai a szokásos nyári gyakorlato
kat végzik.

R

Kenyerünkről van szó.
Az aratási, cséplési és gabonabetakarítási munkák derekán tartunk.
A falu ötven és egynéhány házat számlál, kicsi szövetkezete van. Jelen
leg még kazlakban, néhol keresztekben, a falutól néhány kilométerre,
a szomszéd község határánál pedig még lábon áll a búza. Nemsokára
azonban itt is megjelennek a traktorok, kasza alá kerül a kenyérmag.
Illyenkor könnyen adódhat tűz, résen kell lenni, úgy mint ahogy ezt
itt Macovon láttuk. Az aratás előtt a CSTVSŽ rendezésében isko
lázást tartottak az EFSZ tagoknak és állami gazdaság dolgozóinak, ahol
többek között megtanították őket a tömlők és szivattyúk kezelésére is.
A falu lakosságának pedig dokumentációs filmeket vetítettek arról, hogy
hogyan és miből keletkezhet tűz, hogyan védekezhetünk ellene.
Macovon három tűzoltó-csoport működik, amelyek munkáját Lin-

ÉVESEN
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Rá kellett térdelnie a bőröndre, hogy be tudja
zárni. Hiába nyomta, a zár újra kipattant. Ki
kellett nyitni, eligazítani a kékfedeles füzeteket,
meg a könyveket. No, sikerült... Már csak a kis
táskát kellett kézbevennie. Kinyitotta, óvatosan
kiemelte belőle a szépen összehajtott papírlapot,
mégegyszer megnézte: érettségi bizonyítvány...

Fogta a nehéz bőröndöt és könnyű, vidám
szívvel kilépett az ajtón. Itthagyja tehát az internátust, amely otthona, a mezőgazdasági techni
kumot, mely iskolája volt. Várja a titokzatos,
a mindig varázslatos, a nagybetűs Élet... Egy
hónap múlva vajon hogyan fog visszagondolni
ezekre az utolsó percekre, onnan, az ekecsi
szövetkezetből, ahová dolgozni megy?
Hogyan is alakult ilyen érdekesen az ő munka
helyének kérdése?
Éppen Kovács Elvira került sorra az érettsé
gin... Növénytermesztésből vizsgázott. Szerette
is ezt a tantárgyat, meg a várakozás tompító
izgalma után úgy érezte, nagyszerűen tudja
a tételt. Jól felelt. A vizsgáztató bizottságban ott
ült Németh Jenő, az ekecsi szövetkezet elnöke.
Elégedetten hallgatta a jó feleletet. — Éppen
ilyen szakember kéne nekünk a baromfitelepre —
gondolta.
A vizsga szünetében megkérdezték tőle, mit
szólna, ha nem segédkönyvelőnek kéne mennie,
hanem az ekecsi szövetkezet baromfitenyésztő
részlegébe vezetőnek. Nem is tudta, minek örüljön
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hárt József elvtárs irányítja. Megkérdeztük tőle,, hogyan készültek az
idei aratásra ?
— Mint minden esztendőben ezidén is állandó szolgálatot tartunk
a tarlókon, kazlaknál és cséplőgépeknél. Nappal az asszonyok, éjjel
a férfiak tartanak szolgálatot, a vasút mentén pedig az ifjúsági csoport
tagjai váltakoznak.
Amikor arról érdeklődünk, hogy melyik csoport végzi a legjobb
munkát, először elmosolyodik, aztán ügyesen kitér a válasz elől.
— A mi tűzoltóink általában eredményes munkát végeznek. A férfiak
mellett nem maradnak el az asszonyok sem. Nem túlzok, ha azt mon-

jobban, a jólsikerült vizsgának-e, vagy annak,
hogy önálló munkakörben, a termelésben dolgoz
hat, lehetőségekkel, tervekkel körülvéve egyszóval;
az életben...
A közelmúlt emlékei elkeverednek benne
a jövőbe néző gondolatokkal. Vajon hogyan fogad
ják majd? Nem tartják-e tizennyolc évével túl
ságosan fiatalnak, iskolapadból magávalhozott
kíváncsiságával, tudásvágyával túlságosan ta
pasztalatlannak ilyen felelősségteljes állás be
töltésére?

S míg hazafelé utazott, takarított, főzött,
a napokat számlálta, végül felült az ekecsi buszra
— egyre csak azon gondolkozott, hogyan állja
meg majd a helyét?
Hallomásból már ismeri az ekecsi szövetke
zetet. Hiszen a szomszéd falu. Náluk is emle
getik — mint az egész szerdahelyi járásban
Németh Jenőt, a mérnök-elnököt, aki minden
bevált új módszert, termelési módot szívesen
fogad, s alkalmaz a szövetkezetben. Azt is hallotta
róluk, hogy — ha tervük sikerül, pár éven belül
valódi belterjes — öntözéses — gazdálkodást
folytatnak majd a szövetkezetben. Egyelőre
a baromfitenyésztéssel vannak még nehézségeik.
Az elmúlt évi baromfivész megtizedelte az állo
mányt, s eddig még nem tudták a kívánt mennyi
ségre feltölteni. Most épül egy hatezer tojót
befogadó ól, szeptemberben már az is elkészül.
Kilép a buszból, indul az iroda felé.

— Ej, hát ilyen az „élet”? Úgy érzi egyedül van,
az iskola, a baráti fészek melege, védettsége
mintha szétfoszlott volna. Nincs aki bíztassa,
a tanárok, barátnők, iskolatársai.
— Csak nem fogok megijedni? — korholja
önmagát. — A kémiai képletekkel éppúgy meg
birkóztam, mint a bánattal, mikor édesanyámat
elvesztettem. A CSISZ iskolai szervezetének
elnökeként is volt elég problémánk, melyekből
kivezető útat találtam. Mitől félek most,
hiszen Németh elvtárs, meg a többiek majd se
gítenek...

XXX

— Elvirka, ott vagy? — cseng a telefon a tele
pen. Az irodából hívják. De Elvirkát nem könnyű
megtalálni, hiszen hét különböző helyen van
a szövetkezet baromfiállománya; az 1500 tojó,
az 5000 jérce, a 250 liba, meg az 1750 pulyka.
A falu hét különböző pontján.
Kovács Elvira most éppen Lukovics Ferdinándnénál időz, aki a pulykákat gondozza.
— Mennyi volt a tegnapi elhullás, Lukovics
néni? — kérdezi.
— Csak három, Elvirka.
— Tessék friss vizet önteni, nekik, mert ez már
megmelegedett — szól elmenőben. Meggyorsítja
lépteit, mert messze van a pulykák telepétől
a tojóké.
Közben azon gondolkodik, lehetséges-e az,
hogy ő, a tizennyolc éves ad tanácsot Lukovics

Őrségen

1. Rohanj vonat, égő szikráid nem tehetnek kárt, őrt állnak a pionírok.

húszévesek. Mindemellett olyan szívóssággal, fegyelemmel, fiatalos
lendülettel végzik a munkát, hogy öröm nézni őket.

2. Králové Mária helyzetismertetést tart.

A parancsnok elmondja
Králová Mária elvtársnő a parancsnoki tisztséget tölti be. Férfias
járású, kemény asszony, szinte látni rajta, hogy nem ijed meg az árnyé
kától. Hat gyermeke van, akik közül kettőt már a felnőttek közé lehet
sorolni. A férje munkás, tűzoltó, meg a két fia is. Négy évig állatgondozó
volt a szövetkezetben. Elmondja, hogy hatéves működése alatt sok
örömben volt része a csoportnak. Egyszer azonban üröm is vegyült
az öröm közé. Két évvel ezelőtt szorgalmasan készülődtek a járási
versenyre. Nagy volt a boldogság, mert szemmel láthatólag ők tartották
az elsőséget. A győzelem már- már küszöbön állt, amikor váratlan dolog
történt. Odahaza nem nézték át a tömlőket s véletlenül a kelleténél
8 méterrel rövidebbet hoztak magukkal. Ennek következtében csak
a negyedik helyre kerültek.
— Azt is mondd el, mennyire el voltunk keseredve, sírtunk is haza
felé — szól közbe a széparcú Absolonová Stanislava.
Ivancsik Anna más irányba tereli a szót.
— Két évvel ezelőtt koromfekete, vésztjósló füstfelhő tornyosult
a szomszédos Lehnice felett. Riadót fújtunk és néhány perc múlva már
a helyszínen voltunk. A szalmakazlak égtek. A kút messze volt, rendkí
vül nehéz körülmények között jutottunk vízhez. Azaz jutottunk volna,
de nem volt benne víz. Nem volt mit tenni, be a faluba! Ott meg csak
csodálkoztak, hogy mit akarunk, el sem akarták hinni, hogy tűz van
náluk.

3. Víz, víz víz . . .
4. Elsősegélynyújtás a szövetkezet földjein

Nincsenek áldozatok.
dom hogy egy kicsit büszkék is vagyunk rájuk. Mert nemcsak otthon
érnek el jó eredményt, hanem más községekbe is eljárnak, segítik
a gyöngébbek munkáját.
Ez valóban nagyon szép. Különösen ha tekintetbe vesszük, hogy egy
két asszony kivételével csaknem mindannyian a szövetkezetben dolgoz
nak, családjuk, gyerekeik vannak, aztán meg mi tagadás, elmúltak már

néninek, meg a többi baromfigondozónak, hogy
figyelmezteti őket, ha valamit elfelejtenek. Ho
gyan, hogy egy görbe tekintet nélkül, inkább kérő,
mint figyelmeztető szavaira kedvesen válaszolnak:
— Jól van, Elvirka, megcsináljuk, Elvirka.
Azt sem érti egészen, miért igyekeznek annyira
a kedvében járni, hogy már a következő héten
kap egy motorkerékpárt, amely a hétfelé elosztott
telep között megrövidíti a távolságot, s nem kell
gyalogolnia.

Kovács
Elvirának
nem
okoz
gondot a most kapott motor,
hiszen két hete szerezte meg
a
traktores
motorkerékpár
vezetői igazolványt

Macovon nagyon régen nem volt tűzeset. Sem aratáskor, sem télen
a kémények miatt, a villanyvezetékeket is előírás szerint karban tartják.
A gyerekek sem gyújtogatnak, mert itt, ebben a faluban nem játékszer
a tűz. Nem látni örökre elnyomorított égett kis testeket, mert az édes
anyák úgy nevelik gyermekeiket, hogy azok veszedelmes és rosszindu
latú ellenséget lássanak a tűzben, nem pedig szórakozást.
Nem lehetne ez így minden faluban ?
Gál Eta

Pedig egyszerű az egész: Az ekecsi szövetkezet
törődik ifjú szakemberével, segít neki abban,
hogy tovább fejlessze tudását, tapasztalatokat
gyűjtsön, hogy jó vezetőjévé váljék a baromfi
tenyésztő részlegnek.
Az emberek pedig — az idősebb asszonyok,
férfiak — érzik, hogy megbecsüli munkájukat,
tisztelettel szól hozzájuk — miért ne viszonoznák
ezt kedvességgel, szeretettel. Hiszen jót akar,
nekik, a szövetkezetnek.

Hogy fiatal? Annál megbecsülendőbb dolog,
hogy tizennyolcévesen vállalta ezt a munkát,
amely ugyan nem olyan tiszta és kényelmes, mint
a könyvelőké, de tele van az alkotás izgalmával,
az útkeresés, a célratörés nagyszerűségével.
És Elvirka már nincs egyedül. Új otthonra
talált a szövetkezetben. Úgy érzi, hogy ez az,
amit várt, amit az iskolában úgy emlegettek
nagybetűvel, hoqy Élet...
Haraszti E.

Nem kis fáradsáq 1750 pulyka gondozójának lenni - Lukovics néni hangos serege közt szívesen időz a részleg fital
vezetője.

Az

öreg
és

a gyerek
Alábbi Írásunk a Dagbladet című norvég lap
tavalyi nemzetközi irodalmi pályázatán első di
jat nyert. Szerzője: negyvenéves norvég munkás,
akinek ez az első, nyomtatásban megjelent írása.
A novellát orosz, német, angol, román, cseh for
dításokban máris százezrek olvasták, megértették
és szerették. A Dagbladet polgári lap, de be
csületesen az atomháború ellen foglal állást, és
az irodalmi pályázat is ezt a célt szolgálta.
Leit Amold Halma novellájában tulajdonkeppen
egy szó sínes az atomháborúról, nincsenek benne
naturalisztikus leírások egy esetleges atomháború
halottairól, csupán arról: milyen sorsa volt a civil
lakosságnak a második világháború idején, és
milyen sorsa lenne egy hamadík világháború ese
tében, ha azt az imperialisták kirobbantanák.

Az öregember kézenfogva vezette a fiúcskát.
A gyerek apró, meleg keze teli volt bizalommal.
Sapkát nem viselt, haja sötét és göndör.
Egy hosszú fogolyoszlop legelső sorában mene
teltek.
Útközben egyhelyütt rét mellett mentek el,
állatok legelésztek, és a fiú élénk örömmel mu
togatott rájuk:
— Nagyapa, nézd, mennyi ló...!
Az öreg elmosolyodott.
— Nem lovak, fiacskám. Tehenek.
A fiú nagyvárosban született, és hét esztendejét
hideg, szürke kőfalak között élte le. Még sosem
látott tehenet.
Az öreg hozzáfűzte:
— Ezektől kapjuk a tejet.
A fiú tudta ezt. Sokáig nézett a tehenek után,
s mikor már nem látszottak, nyafogni kezdett.
— Nagyapa... szomjas vagyok.
— Tudom, fiacskám — válaszolt az öreg. —
Mindnyájan szomjasak vagyunk. Türelmesnek
kell lenned. Lehet, hogy hamarosan pihenőt tar
tunk, és ihatunk.
A gyerek erre egy kicsit megnyugodott.
A levegő enyhe volt, és párás. Igazi ősz. Éjszaka
esett, és az út, ahol mentek, még itt-ott nedvesen
fénylett. Az öreg átsegítette a fiúcskát a tócsákon.
Vékony és elhasznált gyerekcipője zsinórral volt
a lábára kötözve.
Az útszéli fákról sárga levelek peregtek. Néhol
hervadt levélszőnyegen jártak. A fiúcskát elszó
rakoztatta, hogy így beletaposhatott a levelekbe,
és a bokáig érő levélkupacokat egy-egy rugóssal
felkavarhatta. De az öreg rászólt: járjon ren
desen. Az ilyen játék koptatja a talpat és a mad
zag, amely összetartja a cipőt, könnyen elszakad
hat.
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— Aztán majd járhatsz mezítláb — tette hozzá.
A gyerek megértette, és abbahagyta a csoszogást.
Egy ideig csönd volt, aztán megkérdezte:
— Nagyapa, hol a papa?
— Apádnak ott kellett maradnia. Dolgozni
küldték.
— Nem jöhet idei?
— Nem.
A fiú ezen egy kicsit elgondolkozott, aztán
nyűgösködve kérdezte:
— Miért kell nekünk mennünk, ha papa nem
jön velünk?
— Nem tudom, fiacskám. És ne kérdezz annyit.
A katonák nem szeretik, ha beszélgetünk. Tilos.
Ha valamit mondani akarsz, halkabban beszélj.
— Igen. — A fiú suttogva kérdezte: — Nagyapa,
haragszanak ránk a katonák?
— Az öreg némán bólintott.
— Miért haragszanak...? Mi nem vétettünk
nekik semmit! Megpróbáltam az egész idő alatt,
hogy jó legyek.
Az öreg fáradtan felelt.
— Ez azért van, mert mi foglyok vagyunk, és
a katonáknak vigyázni kell ránk.
A fiú egy kicsit eltöprengett, mielőtt megkér
dezte :
— Gondolod, hogy majd apa is odajön, ahová
mi megyünk?
— Még nem. Talán majd később. Ne gondolj
most erre. Biztoson találkozunk vele.
Az öreg halkan, megnyugatotó hangon beszélt.
De a gyerek tovább nyöszörgőit:
— Vissza akarok menni a papához...
— Nem lehet, fiacskám.
— De!
— Nem! — az öreg sóhajtott. — Fogadj szót:
Különben a katonák elvisznek tőlem...
— De nem akarom...
— De muszáj.
Az öreg szorosabban fogta a kis kezet. A gyerek
sírdogált.
— Anya hol van?
— Az égben.
— A Jóistennél meg az angyaloknál?
— Ott. Nagyon jó dolga van.
A gyerek eltöprengett. Egy ideig semmit sem
kérdezett.
Aztán megfeledkezett az egészről.
Az öreg azt gondolta: milyen boldog. Sok min
dent nem is ért még. Talán azt sem érti, hogy mi
a halál? Pedig könnyen lehet, hogy nemsokára
meghal.
Napkelte óta meneteltek. Déltájban egy kis
falun keresztül vitt útjuk, és egy folyóhoz értek.
A falu kis péksége az út szélén volt, frissensült
kenyér illata felhúzott feléjük.
A kisfiú panaszkodott:

— Nagyapa, éhes vagyok...
Maradj nyugton — válaszolta az öreg. — Hi
szen kaptunk enni, amikor elindultunk a táborból.
— De az már olyan régen volt... és olyan ke
veset kaptam.
— Nemsokára megint kapunk. Próbálj valami
másra gondolni, akkor nem érzed az éhséget.
— Nem tudok, nagyapa. Fáj a gyomrom...
— Majd elmúlik...
A falucska lakói csoportokba verődve nézték
a menetet. Szegény parasztok voltak, néma volt
a tekintetük. Az egyik keresztutcánál két kislány
játszott. Nagy négyszöget rajzoltak a homokba,
és egy lábon ugráltak a vonalak között, közben
pedig egy kis piros cserépdarabot próbáltak to
vábbrugdosni.
Mialatt a csoportokban álló emberek között
mentek, a fiú az öreg mögé bújt, a kislányok
játéka odacsalta tekintetét. Nem volt felnőtt
a közelben, és a kislányok, vele egy korúak
folytatták játékukat, nem zavartatták magukat.
A piros cserép most az útra esett, éppen oda, ahol
a foglyok menete elvonult. A fiúcska hirtelen le
hajolt, és felszedte a cserepet. De az öreg ré
mülten szólt rá:
— Dobd el azt a követ!
— Nem — felelte a fiú. — Kell nekem.
Olyan szép...
— Nem tarthatod meg. Tilos bármit is felvenni
az útról. És ez a kövecske a kislányoké. Nem
tarthatod meg.
— Én találtam — mondta a fiú dacosan — , az
enyém!
— Azonnal dobd el! Ha a katonák látták, hogy
valamit felemeltél, lehet, hogy le is lőnek.
De a kisfiú még keményebben szorította kis
öklébe a követ.
Az út délfelé kanyarodott, és tovább követte az
újra felbukkanó folyót. Széles, bővizű folyó volt,
észak felé igyekezett.
Elmaradtak a fák. Az út és a folyó kétoldalán
tágas
rétek
és szántóföldek következtek.
Aranysárgán, éretten állott a gabona, hajladozott
a szélben. Látták a parasztokat, amint dolgoznak
a földeken, aratnak. A fiúcska egy kis időre elfelej
tette bánatát; a lovakat nézte, és a zümmögő
cséplő- és
kévekötőgépeket.
Azután
újra
nyöszörgőit egy kicsit, mert egyre éhesebb lett
és o lába is fájni kezdett. Cipője tele volt porral
és kaviccsal. A madzag meglazult, és a cipőtalpak
félrecsúsztak. Az öreg nem mert megállni, hogy
segítsen a fiúnak. A katonák kemény tekintettel
figyeltek mindenre, és nem tűrtek semmiféle
szabálytalanságot. Fekete géppisztolycsövek me
redtek fenyegetően az oszlop felé. És az öreg
tudta, hogy ez a fenyegetés nem tréfa. Meg
kísérelte vigasztalni a gyereket.
— Hamarosan odaérünk — mondta —, és
akkor pihenhetünk majd.
A fiú elpityeredett. És úgy látszott, hogy a vi
gasztaló szavak nem segítenek.
De az öregnél valami kézzelfoghatóbb dolog is
volt tartalékban. így szólt:
— Ha igazán olyan nagyon éhes vagy, kaphatsz

valamit enni. Van a zsebemben egy darab kenyér.
Száraz és kemény, de a te fogad megbirkózik
vele.
Abbamaradt a sírás, és az öreg elmosolyodott.
— Törjek le belőle egy darabot? Adjam a ke
zedbe?
— Igen, nagyapó... A fiú kérlelni kezdte. —
Sok van neked? Megkaphatom egyedül az egészet?
— Megkaphatod. De előbb töröld meg a sze
med. És vigyázva egyél, hogy senki se lássa.
Különben elveszik tőled a katonák.
A fiú bólintott, és apró, maszatos öklével le
törölte könnyeit.
Az öreg a zsebébe nyúlt, letört egy darabot
a száraz kenyérből, a gyerek gyorsan a szájába
dugta.
Nem tartott sokáig. A kenyérszelet kicsi volt, és
vékony. A gyerek éhes. Amikor már semmi sem
maradt, az öreg kiszedegette a morzsákat is
a zsebéből, és ujjheggyel a maga szája felé
vitte. De a fiú kinyújtotta a kezét, és az öreg
szíve meglágyult. A morzsákat is neki adta.
Mindez kevés segítség volt. A kenyér egy ideig
elfeledtette a fájó lábat. De az éhség alig csilla
podott, és amikor a morzsák is eltűntek, a kisfiú
könyörögve kérdezte:
— Van még, nagyapó?
— Nem, nincs több.
A folyó símán, szelíd hullámokkal folyt az út
mentén. Némelyik helyen az út szorosan a parthoz
ért. Az öreg ismerte az utat és a folyót, s elmondta
a gyereknek, hogy néhány óra múlva egy nogy
hídhoz érnek. De a fiú kenyérért rimánkodott. Az
öreg vigasztalta:
— Ha a hídhoz érünk, bizonyosan megállunk,
és ott enni is kapunk.
A part mentén magas fő nőtt. Egy helyütt egy
csapat vadkacsa úszkált a vízen. A nagy madarak
felkeltették a fiú figyelmét, és az öregnek meg
kellett magyaráznia, hogyan tudnak lábukkal
evezni a madarak, és hogy közben-közben élelem
ért a víz alá buknak.
Miközben tovább mentek, az öreg elmesélte
a kis vadkacsa történetét, aki eltévedt, elszakadt
édesanyjától, és egyedül kóborolt a világban. Egy
egész nyáron át csavargóit, furcsa, érdekes tá
jakra vetődött, és csodálatos kalandokat élt át.
De a mese szomorúan végződött. A kiskacsa
végül egy nagy-nagy, sötét erdőbe került, ahol
aztán felfalta egy róka. A fiúcskának nem tetszett
a mese, mást akart hallani.
— Mesélj nekem Jakabról, a törpéről! — kérte.
— Az öreg elnevette magát:
— De hiszen az nem igazi mese, fiacskám —
mondta. — Jakab törpét csak a te öreg nagyapád
funddlta ki, és mesélte neked, amikor még kicsi
voltál, és a térdén ültél. De most már nagy vagy,
már nem érdekelhet az ilyesmi. Ne meséljek
inkább valami mást?
— Nem. A Jakab törpét akarom hallani...
A fiú ezt olyan makacsul követelte, hogy az
öreg fölnevetett.
— Még emlékszel rá? Arra a kis mesére?
Hiszen jó néhány éve, hogy utoljára hallottad.
— Persze, hogy emlékszem rá. és megint
hallani akarom. Hallani akarom Jakab törpét,
meg azt, hogy mi volt az erdőben, mit csinált az
a sok-sok állat.
— Jól van hát. De mégis, emlékeztess csak rá,
hogyan is kezdődik. Tudod, annyira megöreged
tem, hogy baj van a memóriámmal.
A fiú nevetett.
— Arra sem emlékszel, hogy hol lakott Jakab,
a törpe? ■
— Arra igen. Az erdőben lakott.
— A kis piros házban — mondta a gyerek.
— Hát persze. Egy kis piros házban.
— És az erdőben sok-sok állat élt.
Az öreg bólintott.
— Igen. Tigrisek voltak, meg elefántok és
oroszlánok és medvék és majmok, mindenféle
állat, ami csak létezik. Nem így volt?
így bizony, nagyapa. De nem minden állat
szerepelt a mesében. Csak a teknősbéka és az
oroszlán, meg az elefánt és az őzike.
— Persze... persze, valahogy így volt.
— El tudod most mondani, nagyapa?

— Megpróbálom.
Mielőtt beszélni kezdett, körülnézett. Aztán
rákezdett a mesére a kis törpéről, aki elcsavar
góit az erdőben, epret és virágot szedett, és
elbeszélgetett mindegyik állattal, amelyikkel
csak találkozott. A gyerek kuncogott, amikor az
öreg elmondta a teknősbékával való találkozást, és
azt, hogy hogyan csoszogott szegény béka, mert
fájt az egyik lába. De elkomolyodott, amikor azt
hallotta, hogy a törpe az őzikével találkozott,
a hátára ült, és az erdőn keresztül a piros házhoz
vitte Jakabot, ahol az lakott. Amikor az öreg
o mese végére ért, a fiú azt mondta :
— Ha találkozom egy őzikével, akkor én
is a hátára ülhetek?
— Persze, mért ne ülhetnél?
— Sok állat él az erdőben nagyapa?
— Persze, hogy sok, rengeteg.
A fiúcska bánatosan mondta:
— Még egyet se láttam...
— Nem, hát még nem...
— Azt szeretném, ha oroszlán volnék, és szét
téphetném a katonákat, akik őriznek... mindet,
egytől-egyig...
— Ugyan, ugyan, fiacskám! Nem szabad így
beszélni.
A fiú hallgatott. De egy fiatalember, aki mellet
tük ment, és egész feje pólyába volt kötve, feléjük
fordult:
— Mit félsz annyira, te öreg...? Nem sok van
hátra, és nekünk, valamennyiünknek így is, úgy
is végünk lesz.. .'
Az öreg rászólt:
— Ne beszélj így a gyerek előtt.
— Annyi baj legyen, egy-kettőre meglátja ő is.
Olyan rossz a füled, hogy nem hallod a lövéseket
ott mögöttünk? Azokat intézik el, akik már nem
tudnak lépést tartani. Minden teketória nélkül
lelövik őket.
Az öreg mérgesen ripakodott rá:
Nagyon jól hallom, és tudom mi történik. De
nem muszáj megrémítened a gyereket!
Egy ideig hallgatagon mentek, aztán az öreg
a fiúhoz fordult:
— Nézz csak az égre, milyen szép amikor
a nap áttör a felhőkön.
A fiú felnézett. Az öreg megpróbálta elterelni
a figyelmét, de nem sikerült. A kisfiú nyöszörgött
— Nagyon éhes vagyok, és olyan szomjas! És
szúr a lábam.
Az öreg felsóhajtott.
— Próbálj meg könnyedébben lépni. Majd
megigazítom a cipődet, mihelyt a hídhoz érünk,
és ott egy kicsit megpihenünk. Ott majd enni is
kapunk, meg inni is.
A nap lassan nyugatra vándorolt. Késő délután
volt, a felhők eloszlottak.
Az út szárazabb és keményebb lett. A menet
oszlop körül porfelhő szállongott. Az öreget
derekáig szürke por borította. De a sokkal kisebb
termetű fiúnak az arcát is belepte a por. Most
már állandóan sírdogált, de nem beszélt többé,
mert az orrát és száját is belepte, és ha szólni
próbált, a torkába is behatolt. Már a sírást is
abbahagyta. Ám könnyeinek nyoma meglátszott
szürke kis arcán, térképet rajzolt rá. még a szeme
is megtelt porral. Az öreg lenézett a fiúcskára,
de nem láthatta az arcát, mivel az lehajtotta
fejét, és úgy bandukolt mellette.
Az út tovább is párhuzamosan haladt a folyóval.
A folyó most már keskenyebb volt és gyorsabb
folyású. Viharoson rohant sziklák, zátonyok
között.
Megint áthaladtak egy falun. De a kisfiú már
nem is vette észre. A por ellepte szemét és fülét.
Semmit sem látott, és arra sem figyelt, hogy az út
szélén kiváncsiak állnak és bámulják őket.
Amikor ezt a falut is elhagyták, és még vagy
egy óráig mentek, az öreg megtörte a csendet és
azt mondta:
— Már látom a hidat, kisfiam. Nemsokára
odaérünk.
A gyermek nem válaszolt, és az öreg egy kicsit
hangosabban megismételte:
— Hamarosan ott vagyunk a hídnál. Már
látom. Pár perc, és odaérünk. És odaát nagyon

szép legelő van, ott majd megpihenünk. Nem
hallod, fiacskám...?
Nem kapott választ.
Az öreg keze vitte még valamelyest a fiút. De
már nem jártak a menetoszlop elején. A lövések,
amelyek nemrég még messze mögöttük hallat
szottak, egyre közeledtek.
A fiút még felvitte a lába az utolsó kis emelke
désen, de aztán nem bírta tovább. A nagyapa
mégegyszer megkísérelte, hogy kedves szavakkal
biztassa. De a fiúcska nem is hallotta. Ekkor az
öreg karjára emelte, és átvitte a hídon.
A porfelhő mind sűrűbb lett. Végigkísérte őket
az úton, amely megint délfelé kanyarodott,
a folyó mentén.
Az öreg karjában vitte a kisgyermeket, fáradt,
merev léptekkel ért a zöld, vadvirágokkal tele
hintett mezőre. Hallotta a durva katonacsizmák
lépteit, de nem fordult meg, hogy szembenézzen
az őrökkel.
A fiúcska nem hallotta a sortüzet, és fájdalmat
sem érzett, amikor a nehéz ólomgolyók átlyugatták, a nyakát.
Egy pillanattal azelőtt, hogy az öreg a földre
roskadt, kinyílt a kisfiú pici, maszatos ökle, és
a kis piros cserépdarab kipottyant belőle a fűre.
Nádass József fordítása
Nagy József rajza

ZALA JÓZSEF

Az ezer tó hona felé
fiatalok sereglenek,
ezer nyelvű üzenetük
viszik el Helsinki neked.
A legifjabb város leszel,
a fiatalság székhelye;
ne félj, hogy idegen szavuk
felfogod-e, megérted-e,
mert benne elszánt milliók
acélos torka énekel,
túlharsog tengeren, s hegyen
„Minekünk béke, béke kell!
Erőpróbára készülünk,
de többé nem a harcteren,
— az alkotásban és sportban,
hogy a világ boldog legyen!”

Vállhoz a váll, élő falat
alkot e színes forgatag,
s a pusztítás erői mind
törötten elé omlanak.

Fiatalok egyengetik
a békéhez vivő utat,
légy közvetítő Helsinki,
sugározd tiszta hangjukat!

A Dolgozó Nő 13. számában közöltük
Nagy I.-né levelét, amelyre sok választ kap
tunk. íme, közülük néhány:

Ifjú szemmel

Szemüveg nélkül
ötvenéves leszek, két fiam nős, de még nem
vagyok nagymama. Olvastam I.-né levelét és
úgy éreztem, hozzá kell szólnom a vitához.
Már nem vagyok fiatal és ezért ne vegyék rossz
néven a nagymamák, ha azt mondom, hogy
tegyük le egy kicsit a szemüveget és gondol
junk vissza a múltra. Hány ember imádkozott,
kérte az isten segítségét, ha bajban volt. Az
a sok koldus az utcasarkon, akik összekulcsolt
kezekkel szemüket az égre szegezve, jajgatva
kérték az úristent, hogy tegyen csodát ve
lük... és ha a járókelők meg nem szánják őket,
éhen pusztulhattak volna, pedig napszámba
imádkoztak. Azt a sok árvát, meg szegény
gyereket, akik a fagytól dideregve rongyokban
jártak, megszánták-e a szentek ? Hol volt akkor
az isten ?
Kedves Nagyné, ön azt írja: „mindenbe
belenyugvó természetű vagyok... nem tudom
érvekkel alátámasztani nézeteimet.“ Ne hara
gudjék, de maga bizonyára még nem élt abban
a másik világban, vagy ha élt is, nem emlékez
het vissza. De mi éltünk! Láttunk, mert
a nyomor kinyitotta a szemünket. Mire is
tanítottak? Hogy sajnálni, szánni kell a nyo
morultakat, meg szegényeket, de hogy mind
ebből van kivezető út, ezt el akarták titkolni
előttünk.

Ma már mindenki tudja, hogy ebben a társa
dalomban nincsen elveszett ember, senki sem
hal meg az árok szélén. Itt minden ember
egyforma bánásmódban részesül. Törődnek
vele, ha megöregszik, de gondoskodnak arról
is, hogy a jövő embere jobb, igazabb, testileglelkileg szebb, fejlettebb legyen, mint amilye
nek mi voltunk. Ezt kell nekünk most szem
előtt tartanunk!

Koreny Margit.

Mindig csak az igazat
Két gyermekem van. A 17 éves még járt
gyónni, de a 11 éves sohasem volt. Nem is
küldöm, mert nem látok benne semmi olyat,
ami hasznára válna, szebb, nemesebb emberré
nevelné. Sőt, tapasztalatból tudom, milyen
emberek azok, akik térdre ereszkedve oldoztat
ják fel magukat, áhitatos szemmel pusmogják,
hogy „többé nem vétkezem“, de ha a temp
lomból kijönnek, az első kínálkozó alkalom
mal ismét szívesen bűnbe esnek, ha hasznuk
van belőle, azt gondolva, hogy legközelebb
ismét meggyónják. Én nem akarom ilyennek
nevelni gyermekemet. Hittanítás nélkül is
tudom, mi a kötelessége egy anyának. Szóki
mondó, egyenes jellemű embert nevelek belő
lük, akik mindig az igazság oldalán állnak
majd, akiknek a munka becsület dolga lesz,
akik soha sem ismernek faji gyűlöletet.
Kedves szülők és nagymamák! Neveljük
igazságosságra, becsületességre gyermekein
ket! Gondoljanak arra, hogy a gyermek felnő,

önálló ember lesz belőle. Úgyis megismeri az
igazságot és csalódott lesz, ha mi csaptuk be
őt, akik a legjobban szerettük.

T. Valtáné

A pofon meg a katekizmus
Még jól emlékszem az egyik hittanórára,
pedig már nagyon régen történt. A tisztelendő
úr felhívott, én meg nem tudtam felelni a kér
désére. Az én jóságos lelkiatyám egy hatalmas
pofonnal magyarázta meg nekem a katekizmus
szent tanait. De azt nem merte megkérdezni,
hogy két kis osztálytársunk miért szédült el
a szentmisén.
Több olyan szülőt ismerek, akiknek a gye
rekeik odahaza imádkoznak, az iskolában meg
mást színlelnek. Ezek a gyerekek már kicsi
koruktól megtanulnak hazudni, kétszínűsködni a szülők vezetésével. Milyen ember válik
belőlük ?
A gyermek olyan mint a virág. Ha hurkot
kötsz rá, elferdül, korccsá válik, s mi ezt nem
akarjuk.

Setnetková Viktória

Egy úton
Kétéves a kisfiam. Odaadó, hazaszerető
embert akarok belőle nevelni. Olyan embert,
aki mindig előre néz, hű lesz önmagához,
a munkának, a közösségnek él, aki mindenütt
megállja majd a helyét. Persze, mindezt csak
úgy érhetem el. ha én magam is ezt az utat
járom.
Kamody Ilona

KILÉPŐ, MAGÁNÜGYBEN...
Károly bácsit, az ezermester
lakatost sokan ismerik az üzem
ben. Aranyos ember, mindig vidám
és dalolni sem restell. Az asszonyok
szerint olyan hangja van, mint
egy operaénekesnek. Ahol meg
jelenik, ott kacagás támad. A mi
nap is reggeli időben, a kövér
Borosnénak udvarolt, hősszerel
mest megszégyenítő alapossággal.
Dőltek is a kacagástól, akik hallot
ták.

Két fiatal segédmunkás dolgozik
a keze alatt. Velük siet oda, ahol
sürgős segítségre van szükség.
Ők a ,.gépmentők”. A két gyerek,
a 22 éves kunképű Pista és a 21
éves Laci, ragaszkodik hozzá.
— Tud az öreg! — mondja
Pista, és Laci rábólint egyetértése
jeléül.
Az öreg — mert így titulálják
a háta mögött — nem szereti az
ellágyulást. Jó szívét pattogó sza
vak mögé rejti, ő az, aki akár
hánynak megjavítja otthon az
ajtaját, kályháját, vízvezetékét
s ha kérdezik, mivel tartoznak, ezt
válaszolja: semmivel, van nekem
rendes fizetésem.
A „gyerekek” igyekszenek ked
vében járni, mert bár mókás,
tréfás az öreg, a munkát szigo
rúan megköveteli. Ebben nem is
mer tréfát.
Szombaton reggel észrevették,
hogy Károly bácsi rosszkedvű.

— Mi baj, Károly bátyám? —
kérdezte Pista, mert az öreg úgy
hallgatott reggel óta, mintha
megnémult volna. Ilyenkor nem
tanácsos érdeklődni.
— Mit érdekel az téged? —
mordult rá az öreg — ne avatkozz
a belügyeimbe.

— Talán beteg? — érdeklődött
félénken Laci is.
— Hát aztán, ha beteg vagyok
is? — és nagyon mérgesen neki
látott egy kulcs reszeléséhez.
A két ,,gyerek” addig sündörgött az öreg körül, míg kibökte:

— Hát ha akarjátok tudni,
a reuma kínoz. Ráadásul éppen

ma hozták meg húsz mázsa sze
nemet, előbb telefonálta a felesé
gem... A fene ette volna meg.
Műszak után azt is behordhatom.
— Hová, Károly bátyám, a pin
cébe, vagy a kamrába? — érdek
lődött Laci.
— A pincébe, te zöldfülű, mert
a kamrában elporlik a nyáron. De
gyerünk dolgozni, mert ebből nem
élünk meg...
12 óra felé Pista bejelentette,
hogy kilépőt kér a művezetőtől,
magánügyben. Az öreg hallgatott,
csak a kalapácsot markolta erőseb
ben. Nem szerette a kilépőket.
— Eredj! — mondta kurtán.
Mikor fél egykor Laci is kilépőt
kért magánügyben, mérgesen ki
jelentette, hogy így nem lehet
dolgozni.

Gondos,
totta :

a

művezető csillapí

— Ugyan, Károly bátyám, dol
guk akadt. Úgyis takarítás követ
kezik, csak menjenek.

Két óra után igyekezett haza.
Mikor belépett a kapun, tekintete
a szénhalmot kereste, mellyel
meg kell birkóznia... Ám az
udvaron, a labdázó gyerekeken
kívül nem látott semmit.
A pincebejárat előtt némi szén
port fedezett fel.

— Hé asszony! — támadt a fe
leségére, akivel úgy élnek negyven
esztendeje, mint a páros galambok
— mi történt, hova lett a szén?
— Hova, hova! Jött két fiatal
ember, s azt mondták, megbe
szélték veled a dolgot. Lehordták
másfél óra alatt a pincébe.

— Micsoda? Megbeszélték ve
lem? — hüledezett Károly bácsi. —
Velem?...
Szörnyű gyanú kezdett ébre
dezni benne.
— Milyen volt az a két fiatal
ember? — faggatta feleségét.

— Az egyik magas fekete volt,
a másik valamivel alacsonyabb és
szőke...
— Még ilyent — dörmögte —
kilépést
kértek
magánügyben.
Majd adok nekik holnapután.

Felesége csodálkozva figyelte,
mert olyan kedve kerekedett, de
olyan, hogy madarat lehetett volna
vele fogatni.

Hétfőn odament a két ,,gyerek
hez”.
— Hol is voltatok ti tegnap
előtt?
— Kilépőt
kértünk,
magán
ügyben! — hangzott a válasz.
— Magánügyben? — mondta
Károly bácsi és megbicsaklott
a hangja. — Köszönöm, amit
tettetek! — és kezet rázott velük.

Laci éppen csavart fogott a sa
tuba. Károly bácsi pattogó hangon
szólt rá.
— Hányszor mondtam: nem
úgy kell befogni a satuba! — és
szelíden félretolta a meglepett
fiatalembert, s nagy buzgalommal
hajolt a satu fölé.
Laci és Pista csodálkozva néz
ték, mert a satun könnycsepp
csillogott gyémánt gyanánt.
Esküsznek rá, hogy Károly
bácsi szeméből cseppent oda...

Gyimesi Dömötör

ÜDVÖZLET
A PÁRTNAK
A homlokom a zászló felé fordul,
biborszínű, akár a kendőm selyme,
mely mellemen lobog, ha nyári szél fúj,
és rásimul kis pionírszívemre.

Boldog vagyok, ha vidám nótaszóval
elédbe állok, ó, te drága ország,
én ifjú hajtás, sarjadó bimbóval
köszöntlek, izzó, nagy tavasz ragyog rád.
És őt köszöntőm, csöpp, tüzes szívemmel,
ki minden apró dobbanását hallja,
köszöntlek, Párt, majd én viszem, ha ember
leszek, a zászlód mindig magasabbra.
V. T.

BATYALÍK LÁSZLÓ

ARATÁS
Kombájnok bugását
Hordja szét a szellő.
Ma a paraszt arcán
Nem szánt a gondfelhő.

Forró nap záporoz
Olvadoz az aszfalt,
Arany búzatáblák
Terítik az asztalt.

A tofáriai
vadász
Sokfajta nép él a Szovjetunióban — vannak nagy
népek, és olyanok, amelyek szám szerint kicsi
nyek. Élnek ott oroszok, ukránok, moldovánok,
grúzok, lettek, észtek, litvánok, burjátok, jakutok,
erenkek.
Gondolná valaki közületek, hogy van olyan
nép, amelynek apraja-nagyja elfér egy házban?
Nem gondolok holmi óriás palotára, mégcsak a mi
magas épületeinkre sem, hanem egészen közön
séges — mondjuk — négyemeletes házra. Mert
a Szovjetunióban ilyen is lehetséges!
Szibériában a Szajdánai hegyek közt él egy
maroknyi nép — a tofok népe. Mindössze négyszáznegyvenheten vannak ezen a nagyvilágon.
Egész életüket az erdőben töltik, cobolyra va
dásznak és rénszarvas-karavánokon szállítják
a természetjárók csomagjait. Fő foglalkozásuk az
útikalauzolás és szarvastenyésztés. Míg a felnőttek
messze elmennek, gyerekeik a telep óvodájában
vagy bennlakásos iskolájában tanulnak.
A történetet, amit most elmondok, Tofária
minden lakója meséli.
...A tajgában megsebesült egy vadász. Volt
olyan meggondolatlan, hogy egyesegyedül szem
beszállt a medvével, s bizony nagyon ráfizetett.
Szerencsére a kutyája, egy okos szibériai lajka,
valahogy elkúszott a telepig és segítséget hívott.
Sebtében összeeszkábált hordágyra tették és
a meredek szakadékokon át vállukon vitték
a vadászt az aligdzseri kórházba, A kórházban
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azonban nem segíthettek rajta. — Ide sebészre
van szükség — mondták. Csakhogy Aligdzserben
nem volt sebészorvos.
Nyizsnyengyinszkból nem nagy dolog repülővel
sebészt küldeni. De éppen ekkor egész nap
sűrű köd feküdte meg a tajgát és különösen
a Szajáni hegyeket. Hegyek és felhők egybeolvad
tak. Ilyen időben repülőre ülni életveszélyes —
pilótának és orvosnak egyaránt.
Ekkor a rádió az ország minden tájára szétküldte a hírt: „Nagy beteg egy vadász! — Se
bészre lenne szükség!”
A pilóta — Nyikoláj Gladár — és a sebészorvos
azonnal repülőre ült. Gépük találomra, vaktában,
nekivágott a sűrű ködnek. Eleinte cél nélkül
köröztek, míg végül halvány napfény derengett át
a homályon. A köd oszladozni kezdett.
Így mentették meg a tofáriai vadászt.
Így sietett az orosz ember a tófa segítségére.
És lehetne-e másképpen? Nem, hiszen a Szovjet
unióban minden nép testvér — a legnagyobbak és
legkisebbek is.
Nagy József rajza

A. Seghers: A méhkas
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örök. Az egyik megragadott a lábamnál fogva és lerántott.
Ugyanakkor a daruvezetőt is letartóztatták. Alit is. A kikö
tőből egész a rendőrautóig vertek bennünket. A mi embereinket
nehéz volt szétverni.
Mikor a börtönből kiszabadultunk, ide utaztunk Francia
országba.

Pat az USÁ-ból.
Én Mississippi államban születtem és ott is nőttem fel.
Szülővárosom, Jackson lakossága háromnegyedrészben nége
rekből állott. Az apám ügyvéd volt. Ügyfelei négerek voltak és
négerek voltak tanítóink, barátaink és szolgálóink is. Nekünk
gyerekeknek alig adódott alkalmunk arra, hogy átmenjünk
a fehérlakta negyedekbe. Ha egyszer más városba kellett volna
utazunk, akkor szinte csodálatosnak tűnt volna fel nekünk, ha
egy váróteremben a fehérek között ültünk volna, a világos sze
műek között, akik csak undorral és lekicsinyléssel, gőggel vagy
részvéttel néztek ránk. Mi nem ismertünk más világot.
Apámn k néhanapján a bíróságon vagy a városházán fehér
hivatalitokkal kellett egy-egy ügyet elintéznie. Este aztán otthon
gúnyosan és részvéttel mesélte el élményeit. Leírta némelyik
fehér polgár szemtelenségét és ostobaságát úgy, mint ahogy az
ember egy testi fogyatékosságról beszél. Meg volt győződve
arról, hogy idővel az emberek kigyógyulnak majd ezekből az
előítéletekből mint a betegségből. Engem a néger egyetemre
küldött, hogy később átvegyem praxisát. Remélte, hogy tapasz
talatait és tudását, önfegyelmét és türelmét is rám hagyja. De
fel volt háborodva, ha vörös diákokkal jöttem össze és haza
hoztam egy olyan könyvet, mely a négerek egyenlőségért vívott
harcát és követeléseit tárgyalta. Megismételte, amit mindig
belénkvésett: Nekünk négereknek, nyugodtan és feltűnés nélkül
kell élnünk. Minél kevesebbet érintkezünk a fehérekkel, annál
kevesebb okot adunk a veszekedésre és gyűlöletre.
Mikor az Egyesült Államok belépett a világháborúba, meg
voltam győződve arról, hogy most segítenem kell legyőzni a hit
leri fasizmust. Ehhez a családomban sem fért kétség, éppen
nekünk, négereknek van a legtöbb okunk a fasiszta barbárság

és a fajgyűlölet elleni háborúban való részvételre. Beálltam egy
néger ezredbe. Többször is kitüntettek, őrmester lettem. Büszke
és boldog voltam, és anyám később megírta, hogy apám sírt
örömében. Bennem annak a férfinek öntudata élt, aki magának
és övéinek is bebizonyította, hogy a haláltól sem fél, ha a szabad
ságért kell küzdenie.
Háború után büszkén és nyugodtan utaztam haza. Éjjel, a hajó
fedélzetén az alatt a zászló alatt táncoltunk és énekeltünk, melyet
megvédtünk. Egészen a magaménak tudtam, mert nem kímél
tem magam a védelmében, és a csillagok rajta úgy tűntek fel
nekem azon az éjszakai hajóúton, mint a haza egének meghitt
csillagképe.
Megérkezésünk után leszereltünk. A fehér tisztek a parton
még beszédet intéztek hozzánk és köszönetet mondtak nekünk.
A hadnagyom, aki velem jó néhány ütközetet élt át, a búcsúnál
megrázta a kezemet, ő egy távolabbi városba utazott, ugyanúgy
örült otthonának és családjának, mint én magam, a háborús
bajtársaitól való elválás ugyanúgy fájt neki, mint nekem.
Most fegyverek nélkül, elbocsátó iratainkkal zsebünkben,
kitüntetéseinkkel zubbonyunkon szerteszét utaztunk minden
irányban. A vasútállomások tele voltak virágfüzérekkel és muzsi
kával. A feliratok „Feketéknek“ — „Fehéreknek“ ott lógtak
a várótermek ajtain és minden ajtónak megvolt a maga virág
füzére. Az utolsó utat együtt tette meg a csapatunk. A peronon
a fehérek ügyeltek arra, hogy hozzánk se érjenek.
Tekintetük nem tetszett nekünk. Csendesek lettünk. Egyikünk
így szólt: Itt semmi sem változott. Aztán egyik a másik után
kiszállt, a végén már csak négy bajtársammal utaztam, akik
ugyanabban a városban laknak mint jómagam. Újra jókedvűek
lettünk, a viszontlátás öröme töltött el bennünket. Szeretteink
ről beszélgettünk, anyánkról, vasárnapi szórakozásokról, gyer
mekkorunkról.
Az állomáson rohantunk a peronra. Nem figyeltünk fel azon
nal néhány fehér fiúra, akik az autóbusz előtt várakoztak. Ránk
néztek halványkék szemükkel, az egyik füttyentett, és a másik
azt mondta: „Remélem, most gyorsan hazautaztok?” Egyik
lábam már fenn volt a lépcsőn, ekkor az egyik megragadott
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Szépségápolás a munkában

Ma már megfelelő munka- és
egészségvédelmi
berendezések
árják a nőket a gyárakban, de
azért nem árt, ha az ott dolgozó
nők maguk is védik testi épsé
güket, szépségüket. A fejkendő,
ami kötelező a gépeknél, árja
hajukat a portól, a szálló pillék
től is. Azokban a termekben,
ahol meleg, száraz a leregő, az
érzékeny bőrűek a munka kezdete
előtt kevés krémet kenjenek ar
cukra. Munka közben az arc
púderezése, rúzsozása helytelen,
mert ha a piszok rátelepszik
a púderes arcra, az nemcsak
csúnya látványt nyújt, hanem
igen nehéz is az arc megtisztítása.
Munka végeztével lemossuk az
arcot, kezet bő vízzel, szappan
nal, majd szárazra töröljük.
Mielőtt kimegyünk a levegőre,
bőrtápláló krémmel kenjük be
arcunkat, erre már nyugodtan
tehetünk kevés púdert.
Munka
után hajunkat 3—4
percig erős kefével keféljük, ez
edzi a fejbőrt és megtisztítja

a hajat a rátelepedett portól,
szennyeződéstől.
Konzervgyárakban vagy olyan
üzemekben, ahol a munkahely
hideg, esetleg nyirkos, igen lénye
ges, hogy a célszerű öltözködés
mellett arcunkat, kezünket zsíros
védőkrémmel vagy olajjal védjük.
Ha hideg a munkahely, különösen
erősen védjük arcunkat krémmel.
Ha huzamosabb ideig dolgoztunk
hideg helyen, előbb langyos vízzel
mossuk le bőrünket, és csak
ezután mossuk meleg vízzel.
A fagyott vagy kiázott kéznek
igen jót tesz a váltott hideg-me
legvizes öblítés, erős dörzsölés,
majd kevés krém és meleg kesztyű.

Védjük bőrünket
a házimunkánál:
A háztartás a dolgozó nő máso
dik műszakja, legalább annyi
veszélyt tartogat az arc és a kéz
bőrére, mint az üzemi munka.

De ha előre gondolunk e „ve
szélyekre", megelőzhetjük őket.
Fontos, hogy takarítás előtt min
dig kössük be hajunkat, és ke
zünk védelmére húzzunk fel hasz
nált kesztyűt. Mosogatáshoz jó
védelmet nyújt a gumikesztyű, de
ezt előbb szórjuk be kevés hintő
porral, hogy könnyen vehessük
fel. Ilyen módon megvédjük ke
zünket a mosogatópor okozta
bőrbántalmaktól és a piszoktól.
Tapasztalni fogjuk, hogy ez nem
zavarja a munkát, hiszen például
a sebészek is mindig gumikesztyű
ben dolgoznak.
A konyhai munkáknál kell meg
említeni a kézápolás jelentőségét.
Főzésnél mindig legyen kéznél egy
kicsavart citrom vagy citromhéj,
ez nemcsak megszünteti az étel
szagot, de fehérít és puhít is.
Vörösségre hajlamos kéznek sokat
használ, ha munka után hideg-me
leg váltófürdőt és enyhe masszázst
alkalmazunk.
Sokon
szívesen
használnak glicerint, de tudnunk
kell erről a szerről, hogy erős
vízelvonó hatása van. Tehát át
meneti puhítás után szárít. Ezért
mindig nyirkos kézre kenjük.
Helyes, ha konyhánkban a vízcsap
közelében kevés glicerint tartunk,
amelybe pár csepp citromot cse
pegtetünk, és naponta egyszerkétszer nedves kezünket bekenjük
a folyadékkal.

A szabad levegőn:
Azok a nők, akik a szabadban
dolgoznak, például kertészetben,
mezőgazdaságban, gyakran pa
naszkodnak húzódó, érdes, vagy
foltos, hámlós arcbőrről. A sza
bad levegő ugyanis erősen szárítja,
durva tapintásúvá teszi az arc
bőrt. Gondos, előzetes kezeléssel
azonban meg lehet akadályozni
ezeket a bántalmakat. Közvetle
nül munkába menet előtt ne
mossuk arcunkat vízzel, kivéve
a zsíros bőrt, inkább töröljük át
arctejjel vagy olajos vattával.
Majd vékonyan krémezzük be.
Napjában többször is használjunk
krémet.
Aki szeplőre, májfoltra hajla
mos, az kora tavasztól használjon
nappalra fényvédő krémet. Ez
a krém megvédi az arcot a nap
ibolyántúli sugaraitól, és nem
engedi a szeplőket előjönni.
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a hónom alatt, visszarántott, a másik a hasamba rúgott. Karjai
mat hátratekerték, erősen lefogtak, hogy zavartalanul üthessenek.
Amilyen gyorsan csak lehetett, áttekintettem a helyzetet. A bajtársam már a földön fekszik, rajta tipornak. Egyik ablakból
néhány fehér arc néz le ránk. A bajtársam egy ugrással elmene
kült, az egyik kapualjból még két gazember ugrik elő, erősen
lefogják, és mint az őrültek verni kezdik. Száz méter távolság
ban áll egy csoport rendőr és nézi a jelentet. Újra rám rohan
nak, mint az őrültek, én védekezem, erre belekiabálnak az
arcomba: „Nesze nektek, nehogy azt gondoljátok, hogy most
már különbek vagytok, mert a háborúban voltatok“ — és van
egy köztük, aki semmit nem csinál, folyton csak ordít: Csak jó
erősen. — Még látom, ahogy az egyik bajársamat a házak
tövében elhurcolják.
Az utca kihalt volt és csendes. Az ablakok és ajtók zárva.
A karom kificamítva, nem is tudtam Jimmynek segíteni, hogy
Joet hazavigyük.
Már sötét volt, mikor kistestvérem odaért. Bár otthon még
nem is számítottak jöttömre, anyám türelmetlenségében kiküldte
őt az esti vonathoz. Felkiáltott: Hogy nézel ki? Fájdalmamban
összeharaptam az ajkaimat. Lemosta rólam a vért és a piszkot,
bekötözött, ahogy lehetett. Szüleim sírtak, amikor hazajöttem!
Hiszen te meg vagy sebesülve és nem is írtál erről nekünk!
Megmagyaráztam nekik, honnan erednek ezek a sebek és szem
rehányón mondtam: Apám, hamis volt a tanításod! Apám
hallgatott.

Ez a szó: Vietnam, már akkor gyakran ért a fülemhez, mikor
még betegen feküdtem. De nem törődtem vele. Az emelő
a vagonunkhoz ért. Ahmed vadul dühöngött. Most már késő
— mondta az első vasutas, mert egy rakomány láda már a leve
gőben úszott. Soha sincs késő — mondta a másik.
Egyik hordár káromkodott, mert újra nem markoltam meg
idejében. Hátulról belémrúgtak. Magamon kívül ordítottam:
Hát nem értitek ? Hallottátok ? Az egész rakomány Vietnamba
megy! Ők azt mondták: Na és? Fogj hozzá. Kiáltottam: Hát
nem értitek? Hiszen ott harcolnak! — Mért harcolnak? —
A szabadságért! — Miért? — A szabadságért! — A szabad
ságért? Az én bőröm is ér valamit. Fogj már végre hozzá!
A hátam mögött, a harmadik halkan, de érthetően Így szólt
hozzám: Ha egyszer majd mi is ott tartunk, mint azok ott
Vietnamban, és majd ilyen ládákat szállítanak Oránba, hogy
a gazemberek ránkdurrantsanak... Megfordultam. Az illető
arca idegen volt számomra. De úgy éreztem, hogy tekintete
mint a horog kampója kapaszkodik belém... Azt kérdezte:
Van bátorságod ?
Leugrottam a vagonból. Ahmed odarohant. Rikácsolt: Mit?
Mit? Elgáncsolt. Az őrkatonák ránkmeredtek. A hajóról
valamit rámkiáltottak. Felemeltem mindkét karomat, hogy
a darut megállítsam és kiabáltam, ami éppen eszembe jutott:
Ne csináljátok tovább! Halljátok! A hajó Saigonba megy!
Hagyjátok abba! Ali, aki a bátyám barátja, szintén kinyújtotta
a nyakát, ő azt ordította: Megértettétek? Végeztünk! Haza
menni! — Hordáraink közül néhány ugyanakkor a vonatról és
a hajóról a partra futott. Rendőrök rohantak ránk, de én fel
másztam a vaslépcsőn az emelődaru vezetőjének kabinjába. Az
izgalomtól semmit sem tudtam neki pontosan megmagyarázni,
ö azonban, mivel szavakra nem is volt szükség, csak tettekre,
felelet helyett lenyomott néhány emeltyűt. Kabinjából még
végignéztem, amint a daru méltóságteljesen visszaszállította
a vagonba a még ki nem rakott ládákat. Éljenzést hallottam.
A daru behúzta emelőkarját, és a vezető végképp leállította
a gépet. Fentről néztem végig, hogyan özönlöttek oda az em
berek a kikötőnegyedből. Darunkat már körülfogták a rend-

Janek Lodzból.
Janekon nem látszik meg, hány évi háború és börtön van
mögötte, mennyi illegális munka, sztrájk, sikertelen és sikerült
szökés. Fordításait csak azért szakította félbe, hogy gyorsan
elbeszélhesse nekünk:
„Apám anyagfestő volt Lodzban, anyám szövőnő. Nagy
apámat mindenki ismerte. Már a cárok alatt is ült néhány évet.
Pilsudski alatt is végigcsinálta az első nagy betiltott tüntetést.
Ezen a tüntetésen apámat és fivéremet letartóztatták, úgy hogy
anyám vele és az öreggel magára maradt.
(Folytatjuk)
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Gyermekeink
ruhatárából
Ha azt akarjuk, hegy
kislányunk,
kisfiúnk
mindig szépen öltözött
legyen, ez
elsősorban
nem pénz dolga, hanem a tisztaságé és
ötletességé. Ott, ahol
több gyermek van a
családban,
az
„őröklőtt" ruhadarabokon is
változtassunk kissé, hogy
a kicsi, aki a kinőtt
ruhát kapja, ne érezze,
hogy öreg holmit visel.
Ettől függetlenül szövetmaradékból,
kinőtt
ruhákból kombinációval,
kötés
felhasználásával
és akár a mama összement, de tisztára mo
sott és vasalt szvetterjeiből is nagyon szép
új
ruha—összeállítást
készíthetünk.
Igaz, hogy még me
legen süt a nap, de az
előrelátó édesanya már
a nyárutóra és a kö
zelgő iskolaévre gon
dol. Az itt közölt csi
nos gyermekruhák (na
gyon sok olvasónk kérte
közlésüket) talán segít
ségükre szolgálnak.

Cicakötény
A kötény egyszínű vászonból készül. Nagyon szép piros alapon
fehérrel hímezve, vagy fordítva, fehér alapon pirossal kivarrva.
Készítéséhez 80 cm széles anyagból 50 cm szükséges. A cica fejét
rárajzoljuk az anyagra és kihímezzük. A bajuszt és a szemel száröltéssel. szembogarát pedig laposhimzéssel varrjuk. A hímzés befeje
zése után a külön kiszabott fejrésszel bebéleljük. A kötény alsó részét
láncöltéssel varrjuk ki, szélét keskenyen visszahajtva beszegjuk és
ritka hurkoló-oltéssel körülvarrjuk. Azután a két külön részt össze
varrjuk és az előre elkészített szalagokat is a cica füléhez és a kötény
két oldalára erősítjük.

Kedves Irén!

Amikor észrevettem Imre fiadat a borsótáblá
ban. azt hittem, rosszul látok. Keze villámgyorsan
szedte a hüvelyeket, tekintete ide-oda cikázott,
nem tűnik-e fel az őr. Arra számított, hogy jó
tízpercnyi szabad ideje van, hisz két „haverja”
megbeszélésük szerint futásnak eredt, hogy maga
után csalja az árt.

Ha gyümölcsöt szedtek volna az útszéli fáról,
torkosságnak, gyermekcsínynek könyvelném el.
Amint azonban kitűnt, kamaszfiad céltudatoson
szedte a borsót — hogy hazavigye a másnapi
ebédre.
Feltételezem, hogy nem Te küldted őt borsót
lopni, de a bűnös mégis Te vagy. Amikor először
hozta haza, — nem is tudatosította teljesen mit
tett — kellett volna szigorúan fellépned vele
szemben s megmagyaráznod, hogy nemcsak
a szövetkezetei lopta meg, de benneteket, az
EFSZ tagjait is. Vagy talán Te is úgy vélted, hogy
azon a néhány kilón nem múlik? A legnagyobb
hiba az volt, hogy gyorsan ki is számítottad,
hogy a másnapi ebéd három ötvennel olcsóbb
lesz. Gondoltál orra, hány kiló borsót, zöldséget
adhatna az EFSZ kertészete a fogyasztóknak, ha
mindenki úgy gondolkodnék, mint Te? Ha kicsiség
ről is van egyelőre szó, ki kell mondanom: fiad
lopott, megkárosította a közös vagyont, s Te
támogattad benne. Sőt, téged terhel a nagyobb
felelősség.
Tudod jól, hogy minden bűncselekményt lát
szólagos kis bűnök előznek meg. Nem szégyellted
magad, amikor kislányod az ebédnél megkérdez

te: A krumplit is Imre hozta? Természetessé kezd
válni számára, hogy Imre a család zöldség
beszerzője. Egy kilencéves gyermek már nagyon
sok mindent meglát, s ne csodálkozz, ha egy
szép napon ő is Imréhez csatlakozik. Eleinte csak
a tréfa kedvéért, később már komoly kedvtelésből
csen el egyet-mást. S ez a veszély Imrénél is
fennáll. Először a közös vagyonból — hisz ezt
anyu is megengedte, gondolják majd — később
otthon, vagy máshol is megpróbálkoznak a dolog
gal. Minden érvet kiadsz a kezedből azzal, hogy
most te is bűnrészesük vagy.
Lehet, hogy kissé sötéten látom a dolgokat, de
hidd el, a lopás lopás marad akkor is, ha egyelőre
csak néhány kiló borsó a „zsákmány.” De talán
már magad is rájöttél arra, hogy itt sokkal
többről van szó. Gyermekeid jelleméről, a közös
vagyonhoz való viszonyról, s arról, becsületes
embereket akarsz-e fiadból, lányodból nevelni.
Vagy magad vezeted rá őket arra a lejtőre,
melyről aztán nagyon nehéz lesz a visszatérés.
Üdvözöl:
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Faluról-falura
gyre közelebb jutunk azok

Ehoz a történelmi jelentőségű
napokhoz, amikor összeül pártunk
Sokat dolgozott, gürcölt éle*
tében, mert szegény
asszony
volt. Napkeltétől ~ napnyug
táig hajtotta a kényszer. Előbb a
földeken, később a hatalmas
postástáska váltotta fel a ka
panyelet. Ment, ment Etel néni
sárban, fagyban és estére úgy
elfáradt, hogy alig tudott fölállni, ha leült. Akkor talán
szívesen felhagyott volna
a
munkával, ha valaki levette
volna elfáradt válláról a gon
dot.
S most, ha valaki elmegy a
nagyzellői szövetkezet barom
fitelepére, egy eleven mozgású,
mosolygós arcú nénit lát Ro
zimon Etel személyében, akinek
arcán, mozdulatain nyoma sincs
a fáradtságnak. Túl van a hat
vanon. Nyugdíjas, az állam, a
rendszer levette válláról a gon
dot, de lám, ő azt mondja,
hogy nem fáradt, nem akar
pihenni, mert most nem a kény
szer hajtja munkába, hanem a
leikíismerete.
Lekötelezettnek
érzi magát, mert egész ember
nek nézik, megbecsülik. Tudja
és érzi, hogy ebben az or
szágban még szükség van az ő
kezemunkájára is.
Nem csoda tehát, hogy a
szövetkezet
tagsága
és
az
EFSZ zootechnikusa oly elisme
réssel beszél Etel néniről. Jó
munkaviszonyával,
becsületes
ségével érte ezt el. S azzal,
hogy a kíscsibékből oly kevés
az elhullás, hogy azt száza
lékban ki sem lehet fejezni.
Irta és fényképezte: Kajtor
Pál, Nagyzellő

XII. kongresszusa. Hazánk dolgo
zó népe ezekben a napokban tu
dása legjavát adja munkájába és
azon szorgoskodik, hogy teljesítse
a kötelezettségvállalásokat.
Kürt község dolgozó népe mél
tón felkészül a kongresszusra,
teljesíti kötelezettségvállalásait —
írja levelében Kalocsa Mária. —
A falu dolgozói közös felajánlást
tettek, június végéig közel 11 ezer
tojás felvásárlására kötelezték
magukat. Ezt a kötelezettséget
jóval túlteljesítették, mert június
végéig több mint 15 ezer tojást
szállítottak a közellátásnak. Ez
azt jelenti, hogy a szövetkezet
75 százalékra, a magángazdák 73
százalékra teljesítik egészévi to
jásfelvásárlási tervüket.
enkő Mária írja Dunajská

B
Stredáról.
— Felejthetetlen élményben volt
részem és kilencven asszonytár
samnak. A járási női albizottság
szervezésében kétnapos jutalom
kiránduláson vettünk részt. Vol
tunk Žilinán, Trenčínben, Krem
ničkám láttuk a strečnói emlék
művet, megnéztük a sliači fürdőt,
Kubint, P. O. Hviezdoslav szülő
városát, megcsodáltuk az oravai
erőműt és a Babia Horán lévő
menedékházban töltöttük az éj
szakát. A csallóközi síksághoz
szokott szemünk nem bírt betelni

a gyönyörű hegyes vidék szépsé
geivel. Asszonyainknak nagyon
tetszettek az ottani szép, fényes
szőrű hegyi tehenek.
A kirándulás szép volt, mind
annyian friss erővel láttunk ismét
munkához.

árom évvel ezelőtt Gömörön

Hjártam — írja levelében B. I.

elvtárs. — Akkor nagyon szép
eredményeket ért el a helyi
Vöröskereszt szervezet, ma azon
ban egy kicsit csalódottan jöttem
vissza. Kevesebb a véradó, aztán
mintha megtört volna a lendület íve.
A vezetőség azon a véleményen
van, hogy hiányoznak a vezető
ségből az idősebb, tapasztalt
elvtársak, akik annak idején jól
szervezték a munkát. Reméljük
kisegítik a fiatalokat, átadják
tapasztalataikat, hogy Gömört
ismét a jó hírneve miatt emleges
sék.
Gömörtől nem messze van
Beje. A Vöröskereszt helyi
csoportja itt sem ér el nagy ered
ményeket, engem mégis meglepett
valami. A nőbizottság aktív mun
kája. Halász elvtársnő, a nőbi
zottság
elnöknője
eredményes
munkáról tájékoztatott. Sikeresen
befejezték a téli-iskolát, minden
nemű
kultúrmegmozdulásban
részt vesznek, szorosan együttmű
ködnek a szülői munkaközösség
gel, rendszeresen törődnek a kas

tély körüli park sok száz virágával, amelyeket egyedül ültettek ki.
plešanyi Csemadok szerve

Azete eredményes kultúrmunkára tekinthet vissza. A tavasz
folyamán nagy sikerrel mutatták
be Lovicsek Béla ,,Baj van a sze
relemmel” című vígjátékát, nem
sokkal később irodalmi estet ren
deztek, amely szintén nagy érdek
lődésnek örvendett. A nyár alatt
szünetel a ku/túrmunka, de re
méljük, hogy ősszel ismét olyan
lendülettel kezdik meg tevékeny
kedésüket, mint az utóbbi évben.

A nagybalogi asszonyoknak
és lányoknak sem kell már 15
kilométert utazniok, ha bálba
és színielőadásra akarnak men
ni. Ibos
Istvánná fodrásznő,
gondoskodik arról, hogy a nagybalogi nők is olyan ápoltak
és frissek legyenek, mint a vá
rosiak.
(Pál Lászlóné tudósítása)

MEGPRÓBÁLJA
A három bíró leveti talárját — helyszíni szemlére indul. Kövessük
ltjukat... A város fölött becsengetnek egy családi ház kapuján. Novák
Annuskát keresik. Amíg őszhajú nagyanyja betessékeli őket a kertbe,
mondjuk el röviden, mi járatban vannak.
A vészcsengő a félévi iskolai bizonyítványban szólalt meg először;
magaviseletből hármas! Ekkor döbbent rá az édesanyja, hogy valahol
hiba csúszott kettőjük életébe. Úgy látszik, mégsem sikerült teljesen
pótolni az apai gondoskodást — különváltan élnek már évek óta. Pedig
Novákné igazán azt hitte, hogy lánya érdekében cselekszik, amikor
előbb középiskolai tanulmányait fejezte be, majd főiskolára iratkozott.
Tudásvágyán kívül bizonyosan az is fűtötte, hogy gyermekének többet
tudjon nyújtani. Sokáig úgy látszott, hogy sikerül is megőrizni a családi
harmóniát. Annus jól tanuló, szófogadó kislány volt. Aztán az egyik
kisvárosból a másikba költöztek — és itt kezdődött ez az eset, amelyik
ből, reméljük, nem lesz tragédia.
Ha édesanyja megkérdezte, mit csinált, míg munkájából hazatért,
Annus mindig készen volt a válasszal: „Marikával voltam, tanultunk...
Marikával ugyan együtt volt, csakhogy tanulás helyett szórakozáson
törték a fejüket. Társaságuk is akadt a szomszédos házak kamaszai
között, akikre úgy látszik már nem illik a régies „csibész“ megjelölés,
sajnos, inkább a „huligán“ szó felé hajlik az erkölcsi mérce. S miután
a tanulásra szánt délutáni órákat szórakozással töltötték Novákék laká
sán, ez az iskolai bizonyítványban ötösök alakjában jelentkezett. De
megindult a szomszédok pletykaáradata is, s mire az iskolaév lezárult,
már a rendőrség és az ifjúsági gondozó hatóság is kezébe vette az
ügyet.
Néhány órával ezelőtt, a bírósági tárgyaláson, kemény javaslat
hangzott el. Az ifjúsági gondozó képviseletében megjelent hivatalnoknő
úgy érzem nem eléggé megfontoltan — a legszigorúbb büntetést
követelte: „Küldje a bíróság Novák Annát — javítóintézetbe!“ A bíróság tagjai azonban nem fogadták el ezt a javaslatot, s emberséges érzé
sük levétette velük talárjukat...
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Napos kis kert. Néhány gyümölcsfa. A bokrokon már piroslik a ri
bizli. A három polgári ruhás férfi bemutatkozik. Nem kihallgatni jöttek
Annust, hanem meg szeretnék ismerni.
•
Kemény kis lélek van ebben a lánykában. Elkeseredett is. Talán
egyesek az elmúlt fél esztendőben túl rideg szavakat használtak vele
szemben? Vagy szeretetet várt és szidást kapott? És ezért másutt és
másnál kereste a szeretetet, amely nélkül nem lehet élni ? Fiatalka még
ahhoz, hogy a szeretet és „szerelem“ között különbséget tudjon tenni!
Egy elfoglalt, de kétségkívül szerető anya lánya, aki talán nem mindig
válogatja meg szavait. És az eredmény ? Egy magába zárkózott, nagyon
elkeseredett kis emberfióka öntötte ki szivét — új pártfogói — a talártalan bírák előtt.
Igazságtalanul vádolnak engem. Én nem vagyok, s nem is voltam
„rossz“... Diákszerelem, higgyék el, csak annyi volt! Miért is kell
a felnőtteknek mindent eltúlozniok?
Noha panaszait talán maga is kissé eltúlozta, ez a három felnőtt
hinni akart neki. S így egyelőre „fegyverszünetre“ került a sor. Persze —
feltételekhez kötve.
Ha Annus úgy érzi, hogy igazságtalanul vádolták, azt most a szünidő
folyamán megcáfolhatja. Tanulással, szorgalmas készülődéssel a pót
vizsgákra. Ha igazán belátta, hogy eddigi társasága nem a főiskolára,
amelyre vágyik, hanem a lejtő aljára sodorja, úgy meg kell szüntetnie
minden kapcsolatát eddigi „barátaival“.
A kislány megígérte, hogy — megpróbálja. Ez a meglehetősen tartóz
kodó szó meggyőzőbben hangzott, mint a buzgó — talán félelemből
eredő — igenlés.
Majd meglátjuk...
A késő délutáni napsütésben három hallgatag férfi rótta a város felé
vezető utat. Édesanyja sem várja talán feszültebben, mint ők, vajon
ebben az ügyben még egyszer talárt kell-e ölteniök.
-EAS-

Látogatás hazánk gyógyfürdőiben és üdülőhelyein.
VÍZSZINTES:
1. Híres fürdőhely a fenyvesek között. Forrásai
hideg, alkalikus, glaubersós vizek, a máj bántalmai, vér és ideg megbetegedések gyógykezelése,
valamint elhízás esetében gyógyító hatásúak. 14.
Üdülőhely a Tátrában, 1010 m magasságban. 16.
Hajnélküli. 17. Újból, vissza - de csak az össze
tett szavak elején! 18. Valamit leejt. 21. Európa
egyik legnagyobb kéntartalmú gyógyfürdője, bőr-,
légzés-, izom- és izületmegbetegedések gyógyítá
sára. 24. Nagyobb doboz. 26. Mi, szlovák helyes
írással). 27. A Szlovák Érchegység tűlevelű erdői
között kiépült mesterségesen előállított szénsavas
gyógyfürdő. 31. Tenger a Szovjetunió fekete—ten
geri partvidékén. 33. Ezt szeretik legjobban a gyere-
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úrad — vývoz tlače, Praha I., Jindřišská 14
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A régi szokástól eltérően ma a képeket
alacsonyabbra helyezzük, úgy, hogy a közepe
körülbelül szemünk magasságában legyen.
(3. kép.) Esetleg még alacsonyabban is elhelyez
hetjük, úgy, hogy ülőhelyzetből is jól lát
ható legyen.

BIRS-SAJT: 2,40 kg birset vásáro
lunk, finoman letöröljük és vékonyan
meghámozzuk. 1,65 kg kristálycukrot nagyobb lábosba teszünk, 3 deci
vizet öntünk rá. Egy másik lábosban
a lehámozott és feldarabolt birsszele
teket forró, citromos vízben megfőzzük,
és szűrőkanállal szitára helyezzük.
Áttörjük, lehetőleg passzírozógépen.
A cukor alatt meggyújtjuk a lángot,
és ügyelünk, hogy ha a kristályosodás
(fondant) fokát elérte, ne kezdjen
barnulni. Belekeverjük az áttört bir
set, két citrom levét, és folytonos
keverés mellett 17 percig forraljuk.
Citromlével kiöblített formákba önt
jük, és 24 óra múlva kiboríthatjuk.
Két püspök-kenyér forma telik meg
vele.
CSIPKEBOGYÓ ASZTALI BOR: 1 kg
gyümölcsöt
megmosunk, megtisz
títunk, 2 liter vizet öntünk rá, hozzá
adunk egy kiló cukrot és három hétig
állni hagyjuk. Leszűrés után fogyaszt
ható. A gyümölcsöt kétszer lehet így
felönteni.
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Margarétás terítő

Végül szeretnénk megemlíteni, hogy tekint
sünk el a széles, ovális—keretű esküvői képek
kifüggesztésétől a hálószobában, legyen az
akár kombinált, akár komplett hálószoba. Sok
kal hatásosabb a szoba falán egy csinos ce
ruzarajz. De ha mór mindenáron a fényképhez
ragaszkodunk, válasszunk ki egyet gyermekünk
jól sikerült — akár amatőr — fényképei közül
és ezt helyezzük el a hálószobában (4. kép)
ezt aztán időnként új fényképpel cseréljük ki.
Irta és rajzolta: Jiŕi Petíivý

kek. 35. Spanyol folyó. 36. Prágától 50 km—nyire
18 artézi kútból folyik a gyógyító hatású alkalikus savanyúvíz, amely kitűnő a különféle szív,
/érbetegségek kezelésére. 41. Rudas Dénes. 43.
2. N. 44. R. V. 45. Nagy szénbánya-városunk az
ostravai szénmedencében. 47. Vissza: női név. 48.
Azonos betűk. 49. Volt kínai teherhordó. 51. Kony
hasós, vasas gyógyforrások terjednek el a Topoly
folyó mellett. Gyomor-, bél—, epebetegségek ki
küszöbölésére használják. 55.
Idegen
női név
(i = y). Egyáltalában, szlovákul (ék felesleges).
58. Gyógyfürdő a Fehér Kárpátok tövében.

FÜGGŐLEGES:
1. Becézett Miklós. 2. A Szovjetunió Állami Ze
nekarának vezető karnagya (Nyikolaj Pavlovícs).
3. Vissza: elegendő van belőle most nyáron. 4.
Szaporító sejt. 5. Adám. Yvette és Sándor. 6.
Lehúz, összerángat, szlovákul (sg. 3. szám). 7.
Vasas—keserűsós, savanyúvizes fürdő és klimati
kus gyógyhely az Alacsony—Tátra nyugati részén.
8. Egyszerű géppel dolgozik. 9. Háziállat. 10. La
tin köszöntés. 11. Vissza: mutatónévmás 12. N. C.
O. 13. Azonos cseh betűk (lágyított „e" betű). 15.
Szájról ... — szól a nóta. 18. Hőemelkedés. 19.
Danko eleje! 20. Szabadtéri termikus gyógyfürdő
a Kis—Magura alatt. Idült reumatizmus, csontízü
let—, izomgyulladás). 22. Magyarország röv. 23.
499 római számmal. 25. Kevésbé ismert, de kitűnő
gyógyközpont (a vízsz. 45. sz. alatti várostól nem
messze. 26. Fürdőhely a Rimava folyó mentén. 27.
A Magas Tátra nyugati részén fekvő legszebb szlo
vákiai magaslati üdülőhely. (1350 m). 28. Álló
vizek. 29. Jók — keverve. 30. Ételízesítő. 31. Ápri
lis, oroszul (fon) 32. Ki, kifelé, csehül. 34. Gyönyö
rű diszkért közepén terül el
Szlovákia
egyik

Horgolasához 80 as horgolófonalat
és
12-es
horgolótűt
használunk.
A négyzeteket 30 lánc
szemmel kezdjük, majd
egyráhajtasos
pálcával
visszaöltünk a 9. lánc
szembe Utána 2 lánc
szem és 1 pálca rnin
den 3. láncszembe így
összesen 8 lyukat horgolunk, 5 láncszemmel fordulunk, majd minden pálcára 1 pálca, utana 2 láncszem. Így
8 lyuksort horgolunk, majd elkészítjük a következő négyzet 30 láncszemes alapsorát, es
folytatjuk a lyuksorok horgolását. Oly hosszú
négyzetsort horgolunk, amilyen nagy
terítőt
akarunk készítem
A következő sor négyze
teinek csúcsát 1-1 kispálcával az előző sor
négyzeteinek csúcsához öltjük
A
négyzetek
közé egy—egy margarétát horgolunk A margaréta közepét 10 láncszemes körrel kezdjük,
majd 7 láncszem
1 kispálcával beöltünk
az egyik négyzet 3. kockájába
Utána egy
láncszem, és 12 egyráhajtásos pálca a 7 láncszemre, 1
kispalca
a
margaréta
közepére
öltve, ismét 7 láncszem és 1 kispálca a kö
vetkező 3. lyukba. 1 láncszem, a 7 láncszem
re 12 palca, 1 kispálca a közepére, 7 lánc
szem, 1 kispálca a kővetkező négyzet 3 koc
kájába. stb. Így 8 szirmot horgolunk, majd
a szálát eltépjük és elvarrjuk. Befejezésül a
terítő szélét sűrű kispálcasorral horgoljuk körül.
Guzmits Judit

legnagyobb szívbetegségeket gyógyító fürdőhelye,
külön gyermekintézettel. 37.
Nem mákos,
ha
nem ............. — 38. Baaelbek libanoni város egyik
része(!> 40. Színvonal. 42. Csehországi idegsza
natórium, víz-, és elektromos gyógykezeléssel 46.
Adományoz. 50. Fa . . . — 52. Rété fele. 53. Eszik,
szlovákul. 54. V. O. 56. Kínai név.
Megfejtendők a vízszintes 1, 14, 21, 27, 36, 51,
58 és a függőleges 7, 20, 25, 26, 27, 34, 42 szá
mú
sorok.
Beküldendők
a
rejtvényszelvénnyel
együtt 1962. augusztus 22-ig. Minden öt hibátlan
megfejtésért könyvjutalmat küldünk.
A múlt számunkban közölt keresztrejtvény helyes
megfejtése:
,.Éjféli nap országa"; faáru; Oulu; Kalevala;
Diéta; gránitszigetek; Minno Ganth; erdőgazda
ság; népfőiskolák; Imatra; Való; rénszarvas; zab.

Könyvet nyertek:
Šlapák Éva, Šahy
Tárnik Mihályné, Sorovce
Zala Józsefné, Šahy
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A szépen berendezett lakásban a bútor mel
lett még sok más kiegészítőre is szükségünk
van, ami csinossá, Ízlésessé teszi otthonunkat.
Ilyen például a függöny, szőnyeg, virág és a
művészi alkotások közül elsősorban a kép.
Nem fontos, hogy a kép olajfestékkel vá
szonra festett eredeti alkotás legyen. A jó ké
pet nem aszerint ítéljük meg, hogy mire és
mivel van festve, hanem hogy mit ábrázol,
van—e mondanivalója. A művészi olajfestmény,
pasztell vagy grafika egyaránt szép. A laikus
nehezen tud különbséget tenni a művészi al
kotás és a giccs között. Ezért sikerül az úgy
nevezett „művészeknek“ időnként értékesíteni
sokszínű, ízléstelen, üres alkotásaikat, melyek
nek tárgya leggyakrabban „őz az erdőszé
lén” vagy „jávorfa—liget”. A tapasztalatlan
vásárló sokszor lépte megy, megveszi a „mű
vész” munkáját — már csak azért is, mert sok
kal olcsóbb, mint a kiállításokon árusított ké
pek — és nem tudja, hogy becsapták. Ezért,
ha képet vásárolunk, a „Dielo” üzlethelyi
ségeiben vegyük. Itt nagy választékban talá
lunk olyan értékes alkotásokat, melyekben majd
sokkal több örömünk telik, jobban díszítik szo
bánk falát, mint az ízléstelen mázolmányok.
Ha a festmények árát — a részletfizetés
ellenére is — magasnak találjuk, még mindig
megvehetjük valamely értékes alkotás máso
latát, mely ugyanazt a célt szolgálja, mint
az eredeti.
Szóljunk egypár szót arról is, hogy milyen
képet, hova helyezzünk el. Fontos, hogy a ké
pet olyan helyre akasszuk, ahol jól érvényesül.
Bizonyára senki sem helyezne egy szép
gyümölcscsendéletet a hálószoba falára. Ez
a kép témájánál fogva az ebédlő-sarokba
való. A képeket mindig aszerint helyezzük el,
hogy mit ábrázolnak, de soha ne akasszunk
képet kép hátára, még ha sok képünk van is.
Inkább időnként cseréljük fel a képeket és

így mindig találunk valami újat, változatosat
lakásunkban, <1. kép).
A közös témájú grafikákból alkothatunk
képcsoportot is. Ne helyezzük a képeket a bú
torok fölé, tegyük olyan falra, ahol jól meg
van világítva, semmi sem takarja el és nem
árnyékolja be. <2. kép.)

KERESZTREJTVÉNY

KÉP A LAKÁSBAN

lig zárultak be az iskolák kapui., máris
fejszecsapások zajától voltak hangosak,
az erdők melletti tisztások, völgyek.
Szakszervezeteink dolgozói építették a tanuló
ink üdültetésére szolgáló sátortáborokat.
— Amikor mi fiatalok voltunk, ilyesmit
nem ismertünk — mondhatnánk. De ki emle
getné most a múltat, azt, hogy már régen volt
fiatal! Ki ne fiatalodna meg újra, ifjúságunk
dallal és örömmel teli életét látva.
A pionírtáborban való üdülés a legmeg
felelőbb ajándék azoknak a tanulóknak, akik
az év végén bizonyítékát adták egész évi
szorgalmas munkájuknak. Az ott töltött három
hét nemcsak a szünidő lerövidítésére szolgál.
Nagyban hozzájárul a tanulók testnevelési,
honvédelmi, eszmei, esztétikai képzéséhez.
Hiszen a pionírtáborban pedagógusok gondos
kodnak ifjúságunk szakszerű neveléséről.
Milyen elragadóan szép reggelenként, amikor
még harmat csillog a réteken, a gyerekeket tor
nára hívó pionírharsona hangját hallgatni, a
gyermekek énekét menetelés közben, vagy este,
az elcsendesedett vidék felett a tábortűztől
messze szálló dalt. Mennyi vidámság és öröm
kísér egy-egy sportakciót, vagy honvédelmi
gyakorlatot. De a forró nyárban a legnagyobb
örömet talán a hegyi patakban való lubickolás
jelenti. Milyen boldogan sikongatnak a gye
rekek, amikor a kristálytiszta hideg víz első
cseppjei lebarnult testüket érik.
Sok örömben van részük pionírjainknak
hazánk festőién szép vidékein, s így válnak
a pionírtáborok jövendő sportolóink, lelkes
hazaszerető turistáink bölcsőjévé.
Elfelejthetők-e a kellemes baráti légkörben
eltöltött percek, órák, napok? Nem. Még
nagyon sokáig emlékezni fognak rájuk pionír
jaink, akárcsak a „Jánosik“-ról elnevezett
tábor boldog lakói, akikről ezt a pár sort fel
jegyeztük és a felvételeket készítettük.

A sátortábor lakói

Írta és fényképezte:

F. Spáčil

