Dolgozó Nő

Szüret
Megért a bor a dombok hajlatában,
szüretre int az őszi nap,
a szölőfürtök mézesen, betelten
bólintanak.
Lágy fényeső és drága őszi gondok,

dalt szűr a párás levegő,
s mintha megállna — csak egy pillanatra
a zümmögő idő.

Mintha megállna, s a domboldalon víg
leányt csodálna, aki mosolyogva
telt fürtöt szeg, hogy a mámort
puttonyokba hordja.
DÉNES GYÖRGY
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A cári önkényuralom megdöntésének híre a Jakutiába vezető úton
ért. Ide hajtottak bennünket, a jekatyerinodari bolsevikek egyik cso
portját száműzetésbe. Gyalogszerrel jártuk az utat.
Hát eljött a szabadság!
Már Pétervárott megtudtam, hogy néhány nap múlva megérkezik
külföldről Vlagyimir lljics Lenin. Az lesz a nagy öröm! A párt soraiban
leélt egész életem Leninhez, az ő szavához, cikkeihez, könyveihez
kapcsolódott. Találkozni még nem volt alkalmam vele, de mindig
reménykedtem, hogy láthatom Lenint és beszélhetek vele.
Sajnos azonban, reményem ez alkalommal sem válhatott valóra.
Behívattak a párt központi bizottságára, s azzal bíztak meg, hogy
utazzam a Kubany-vidékre... Amikor kitört a polgárháború, a frontra
mentem. Csapatunk 1919 júliusában Kljev alatt arannyal és kincsekkel
megrakott vagont zsákmányolt a fehérektől, s én kaptam a feladatot,
hogy a vagont Moszkvába kísérjem.
A vagont átadtam az előírt helyen, és éppen indulni akartam vissza,
amikor a Szokolnyiki kerületi pártbizottság felkért, hogy szólaljak
fel a munkások előtt, és beszéljek a frontokon kialakult helyzetről.
Milyen szerencse, hogy rámbízták ezt a feladatot, emiatt maradtam
Moszkvában, és néhány nap múlva üzenetet kaptam, hogy Vlagyimir
lljics beszélni szeretne velem.
A Kreml kapujában az őr a nevemet kérdezte, és azonnal Vlagyimir
lljicshez vezettek.
Lenin felkelt az asztal mellől, és az ő jellegzetes „jó napot, jó napot!“
köszöntésével üdvözölt, majd megkérdezte:
— Ebédelt már?
Haboztam egy pillanatig, hogy mit válaszoljak, hisz, mi tagadás,
valóban éhes voltam. Vlagyimir lljics nem várt feleletre, hanem kissé
szemrehányó hangsúllyal azt mondta a titkárának:
— Mindenekelőtt adjon enni az elvtársnőnek.
Aztán újra lljics dolgozószobájába mentem. A szó szoros értelmében
elárasztott kérdésekkel. Milyen a kozákok hangulata? A parasztok
hogyan vélekednek a bolsevikokról? Hogyan fogadják a Vörös Had
sereget Ukrajna felszabadított falvaiban?
Élénk érdeklődést tanúsított minden iránt, amit elmondtam, bár
azonnal kitűnt, hogy alaposan ismeri az országban kialakult helyzetet.
— Ügyeljenek rá, hogy a felszabadított városokban és falvakban
rablások, törvénytelenségek elő ne forduljanak — figyelmeztetett. —
A bűnösöket azonnal és a legszigorúbban felelősségre kell vonni. De,
ami a legfontosabb, a helyi nincstelen lakosságra támaszkodva a fel
szabadítás után azonnal létre kell hozni a szovjet hatalmat. Ezt pedig
— Lenin előrehajolt és valamit elővett az íróasztala fiókjából — Nagyezsda Konsztantyinovna kéri, hogy adjam át magának az útra.
Ennivalóval teli csomagot adott a kezembe. Szabadkozni kezdtem,
de Vlagyimir lljics nagyon szigorúan figyelmeztetett:
— Ha nem fogadja el, énrám haragszik meg Nagyezsda Konsztan
tyinovna. Az útra induló embereket illik elemózsiával ellátni.
Útban Kamisin felé, ahova a párt Központi Bizottsága ez alkalom
mal irányított, nagyon jól jött ez az ennivaló, de mindig mély megindu
lás fogott el, valahányszor eszembe jutott, hogy Lenin és Krupszkaja
a saját fejadagját adta nekem.
Kamisinban súlyos helyzet alakult ki. Elkeseredett harcok folytak
a fehérekkel. Néhány katonai egységünknél pánik ütötte fel a fejét.
Szökési esetek is előfordultak. Jószerével még le sem szálltam a vonat
ról, mér kértek, hogy beszéljek az ütközetbe induló alakulat előtt.
Azzal kezdtem beszédemet, hogy elmondtam, mennyire koplalnak
a munkások és családjuk. Bármi áron is, minél gyorsabban ki kell
verni a fehéreket a Volga-mellék gabonatermő vidékeiről. Fájdalomtól
elcsukló hangon szinte kiáltottam:
— Azért éheznek, mert ml rosszul harcolunk. Voltam Leninnél, ő is
csak az éhkoppra elegendő munkásfejadagon él.
És elcsendesedő hallgatóim előtt felmutattam azt a kis csomagot,
amelyet Lenin adott az útra. Észrevettem, hogyan komorodott el sok
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vöröskatona tekintete. Szemmel láthatóan összeszedték magukat.
Egy óra múlva harcba indult az egység és hősiesen küzdött.
Novorosszijszk alatt is részt vettem a harcokban. 1920. áprilisában
kivertük a fehéreket a városból. Röviddel azután úgy adódott, hogy
Lenint fel kellett hívnom telefonon. Arról volt szó, hogy egy Iparcik
kekkel megrakott szerelvényt, melyet a fehérektől zsákmányoltunk,
Moszkvába készültünk irányítani. A szerelvényben néhány vagon
ruhaanyag is volt, Novorosszijszkban és a környező városokban pedig
rongyosan, szinte félmeztelenül jártak a gyerekek. Elhatároztam,
hogy engedélyt kérek Lenintől, és a ruhaanyag egy részét itt tartom
a gyerekeknek.
— Visnyakova elvtársnő? — kérdezte Lenin a közvetlen vonalon. —
Emlékszem magára, emlékszem. Megint otthon van?
Elmondtam, miért hívtam fel.
— S mennyi ruhaanyagra van szükség? Egy vagon? Elég lesz?
Mennyi az összes zsákmányolt ruhaanyag? Hány gyereket kell felöl
töztetni? Tartson vissza három vagont, és azonnal varrasson ruhát
a gyerekeknek. Mindenkit fel kell öltöztetni. És kérem, közölje velem,
elég volt-e az anyag...
Később nem egyszer volt alkalmam pártkongresszusokon, pártkon
ferenciákon hallani Lenint. A szünetben Vlagyimir lljics mindig oda
ment az egyszerű kommunistákhoz, kérdezősködött tőlük, tanács
kozott velük. És mindig meghatott bennünket az a leírhatatlan, ter
mészetes közvetlenség, ahogyan az elvtársakról gondoskodott.
PRASZKOVJA VISNYAKOVA, 1903-as párttag

Az első dekrétum
Planétánk még háborús zubbonyt viselt,
De megszólalt a béke ágyúja
az Aurórán,
s sortűz zajával
köszöntötte a Néva a Balti-tengert.
Lövészárokból jött Petrográdra
a harcos
gyűrötten,
lépetten,
s tiszta, gyűretlen hitet terített

fölénk, a vi'ág fölé:
munkás-paraszt zászlót a Szmolnii homlokára
lljics
a térképre nézett.
Oroszhon, Európa.
Ráncok szeldesik a térképet
hadiutak és drótsövények,

s folyók, melyekben holtak úsznak
Gyors szél söpört az égen,
s a fronton odakinn...
A halál rendjét felborította
az első szovjet dekrétumnak
sebes vonású aláírása:
Uljanov.
Zárójelben:
Lenin.
Nem poros archívumokban,
szekrények dohos mélyén
őrzik az új kor aláírását.
Ahol kombájnok lépte dobban,
ahol a búza szárnya lebben,
messzi határon, havas hegyekben,
az ég márvány talapzatán,
tengerek tükrös ívein
ragyognak a betűk:
Lenin.

Asszonyok,
AKIK NEM IJEDNEK MEG A NEHÉZSÉGEKTŐL...

A CSKP

XII.

KONGRESSZUSA
elé

Negyvenen jöttek össze Prágában a csehszlovák nőbizottság elnök
ségének helyiségeiben. Csehszlovákiában összesen 35 egységes föld
művesszövetkezeti elnöknő működik (Szlovákiában 3). Akik nem jelen
hettek meg személyesen, egy vezetőségi tagot küldtek maguk helyett,
hogy beszámoljanak munkájukról, az emberekről, arról, hogyan teljesí
tik feladataikat és hogy mi akadályozza őket a még eredményesebb
munkában.
A sok elhangzott kritika mellett megállapítottuk, hegy mezőgazda
ságunkat távolról sem hasonlíthatjuk össze a 17 év előttivel. Vegyük
csak azt a sok mezőgazdasági terményt, amit szövetkezeteink termel
nek... azt a sok mezőgazdasági gépet, ami megkönnyíti a földművelő
munkát... vagy a körülményeket, amelyekben az emberek ma élnek
és dolgoznak.
De ez még mindig nem elég! Azt akarjuk, hagy a falu életszínvonala
megközelítse a városét, hogy mezőgazdaságunk 1970-ig utolérje fejlett
iparunkat.
Ezért jött össze Prágában negyven asszony, mezőgazdaságunk kiváló
dolgozói, hogy átadják tapasztalataikat a többieknek is, hogy éppen
most, a CSKP XII. kongresszusa előtt beszéljék meg, hogyan teljesít
hetik a legjobban azokat a feladatokat, melyeket a CSKP határozata
szocialista mezőgazdaságunk további fejlődésével kapcsolatban előír.
A szövetkezeti elnöknők az élet ezer arcát tárták fel előttünk, hiszen
más a helyzet a földművelés terén Dél-Szlovákiában és más ÉszakCsehországban, de gondolataik egybeolvadtak és végső elhatározásuk
— fokozni a mezőgazdasági termelést — egységes volt.
MIHEZ KELL ÉRTENIE AZ EFSZ
ELNÖKNŐJÉNEK?

ELÖL KELL JÁRNIA A MUNKÁBAN...!

— Nem vagyok sem erős, sem fiatal — mondja Veselská elvtársnő
Jesenské údolie-ből — idén mégis 14 éves fiúkkal kellett gabonát
gyűjtenem. Csoda, hogy bírta a szervezetem és nem betegedtem meg.
Nem a dicsőség elnyerése miatt dolgoztam, hanem azért, hogy le ne
maradjunk a munkában és hogy ne mondhassák a rossz nyelvek:
asszony vezeti, azért megy rosszul a munka.
A LEGSZORGALMASABB TANULÓNAK...

— Tíz éve töltöm be az elnöki tisztséget. Eleinte gyakran hallottam
ilyen megjegyzést: ,,Csak nem fog nekünk egy asszony magyarázni!”
Elhatároztam, hogy tovább képezem magam, tanulni fogok. Beiratkoz
tam a mesteriskolába távtanulónak. Nem volt könnyű dolog — az
elnöki funkció mellett a járási pártvezetőség tagja is vagyok — gyűlé
sekre, összejövetelekre járni... Szeptemberben jelentkeztem és decem
berben megbetegedett a nagyanyám, aki a háztartásomat látta el.
Két évig volt fekvő beteg, őt is ápolni kellett. Ki akartam lépni az
iskolából, de nem lehetett: a szövetkezeti tagok közül sokan kinevettek
volna, ha meghátrálok. Keservesen, sok nehézség leküzdése mellett,
mégis befejeztem az iskolát — mondta Šmejkalová elvtársnő a třebestovicei EFSZ-ből.
A LEGJOBB PSZICHOLÓGUSNAK ÉS NEVELŐNEK...

— Sokszor baj van a férfiakkal. Van egy hatvan éves tagunk. Kocsis
volt. Néha három napig ki sem mozdult a kocsmából. A jó szó itt nem
segített, hiába kértem, könyörögtem, nem volt foganatja. Aztán be
osztottam a csoportba és gyakran elbeszélgettem vele a férfiakról,
magyaráztam, hogy mindenféle természetű ember van közöttük és
őt kértem meg, hogy ügyeljen rájuk. És ez az ember egészen megválto
zott. Ma nincs is jobb szövetkezeti tagunk nála... fejezte be Vlachová
elvtársnő, Buchlovice község EFSZ-éből.
Ml TÖBB: KÉPZETT ÖKONOMUSNAK KELL LENNIE...!

És ez aztán igazán nem könnyű feladat, hiszen valamikor az asszony
csak a háztartás kiadásait számolgatta és ma több mint 1000 hektáros
szövetkezet élén áll. Mégis megállják a helyüket elnöknőink ezen a téren
is és bátran kijelenthetem, hogy például Truhlář elvtársnő, az ökonómia
terén szerzett tapasztalataival bátran állná a sarat, mint a járási
nemzeti bizottság elnöknője is. Sokan azt is megkérdeznék, milyen
iskolát végzett? Nem volt időm hosszabban elbeszélgetni vele, csak

annyit tudok, hogy mint szövőgyári munkásnő kezdte. A többire
a munka, az élet tanította meg.
35—50 éves asszonyok ülnek körülöttem és beszélgetnek: — Amikor
megválasztottak szövetkezeti elnöknek — mondja Horáčková elvtársnő
— négyéves volt a kisfiam. Most már 13 éves. Rajta kívül még három
apró gyermekem van...
Amikor a szövetkezetbe beadtuk a sertéseinket (70 malacunk és 16
disznónk volt) senki nem vállalta az etetésükét. Nekem kellett az etetést
elvégeznem. Képzeljék csak el, milyen kevés időm és erőm maradt
a családom és a háztartási munkák elvégzésére. Kilenc hónapig csinál
tam egyedül. Az emberek mondogatták isi „Nem bírja sokáig ezt
a munkát...” míg egyszer a szomszédasszony megállított: „segítek
neked, mert összeesel.” Utána többen is jöttek, segítettek. És én neki
láthattam a tanulásnak, hogy az elnöki tisztségben megálljam a helyem!
MIT MOND ČERNÁ ELVTÁRSNŐ, A LOJOVICEI EFSZ
ELNÖKE?

— 1948-ban egy darab föld nélkül léptem a szövetkezetbe. Szövet
kezetünk széteső félben volt. Rossz volt a vezetés. A szövetkezeti tagok
hozzám jöttek és kértek: „Mária vállald el!” — De én nem mertem
vállalni. Nem tudtam, férjem jó szemmel nézi-e majd a dolgot. És
a végén mégis elvállaltam. De hol szerezzem meg a képesítést? —
töprengtem magamban. Ezelőtt az óvoda szakácsnője voltam... Először
csak a népi egyetemeket látogattam. Tíz kilométer oda és tíz vissza,
gyalog, télen, hóban és a házi munkát senki nem végezteel helyet
tem...!
Ha ezt a lányok is hallanák! Ha megértenék, hogy az elvtársnők
szavain keresztül mennyi mindent kínál nekik az élet... és ezt mind
sokkal könnyebben érhetnék el most, amikor mint lányok gond nélkül
tanulhatnak... csak akarni kell!
HA MEGLENNÉNEK A FELTÉTELEK...

Ebben a pontban összejövetelünk nagyon eltért az eddigi gyűlésektől,
amelyeken asszonyaink között a múltban részt vettem.
Leggyakrabban úgy történik, hogy belépsz az üzembe, vagy az egy
séges földművesszövetkezet irodájába és azt hallod, hogy: „Nehéz
nekünk dolgoznunk, mert nincs hová tenni a gyermekeinket. Az állam
azzal is törődhetne, hogy több bölcsődét, óvodát, üzemi konyhát léte
sítsenek.” És én igyekszem megmagyarázni, hogy az állam, igen, arra
is gondol, de egyszerre minden nem lehet. Magyarázok és közben egyet
értek a panaszkodó anyákkal, tudom, hogy nagyon nehéz nekik.
De úgy gondolom, hogy az emberek politikai fejlettségét aszerint
ítélhetjük meg, hogy milyen álláspontot foglalnak el a „ki szabja meg
a feltételeket” — kérdéssel szemben.
Ezért mondtam már az előbb, hogy az összejövetelnek ezt a pontját
másképpen vitatták meg, mint az eddigi gyűléseken megszoktam, mert
itt az asszonyok maguk gondoskodnak a feltételek kialakításáról.
Černá elvtársnő kezdett róla beszélni: „Üzemi konyhát kértünk, de az
állam nem hagyta jóvá. Így magunknak kellett megvalósítanunk. Úgy
történt, hogy volt egy kis fölös pénzünk és a könyvelő kijelentette, hogy
a pénzt elosztja és hozzáírja a munkaegységekhez. Sokan vagyunk
asszonyok a szövetkezetben, újra felvetettük az étkezés problémáját.
Megyegyeztünk és kértük a szövetkezeti tagokat, adják össze azt a pár
koronát és saját erőnkből építsük fel az étkezdét. A taggyűlés meg is
s zavazta. De voltak olyanok is a szövetkezetben, akik zsörtölődtek,
hogy megloptuk a tagokat. Én felálltam és kijelentettem, hegy ha valakit
megloptak, akkor először az én családomat, mert mi négyen vagyunk
a szövetkezetben. És különben is a gyűlésen a tagok egyhangúlag
megszavazták a dolgot. Ez már régen történt... Akkor talán nem is
hiányzott a férfiaknak az üzemi konyha, de most szívesen járnak oda
étkezni mindnyájan. Majdnem 500 kosztosunk van.
A FELTÉTELEKET Ml MAGUNK TEREMTJ ÜK MEG...!

Az egyik az étkezdéről, a másik a váltott műszakról, a harmadik az
óvodáról, napközi otthonról beszélt. De mindebből láthatjuk, hogy ha
asszony áll az egységes földművesszövetkezet élén, vagy legalább is
tagja a vezetőségnek, mindenhol megtalálja a módját, hogy könnyíthessen asszonytársai munkáján.
Ne feledjük el, hogy minden új elképzelés keresztülvitele nehézségek
be ütközik és, hogy semmi nem valósul meg magától.
MÁRIA TVAROŽKOVÁ
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A hétköznapok
Paprikaszüret.

BALLA felvételei

Fűzik a paprikát. Nyustin Jó
zsef kertész tanácsot ad.

Ahol háromszor arattak
Szombat délután. A kertészeti csoport tagjai lassan gyülekeznek.
A rögtönzött ,,fodrászműhelyben“ felcsavarják Péli Etel és még néhány
asszony haját, munkakezdésig kihasználják az időt. Vasárnap ők is
csinosak akarnak lenni. Fodrászhoz most nem mehetnek, mert minden
perc drága. Versenyt futnak az idővel. Szedik a paprikát, hogy még
a fagy előtt betakaríthassák. Jókedvűek ezek a tűzről pattant piros
pozsgás lányok és asszonyok.
Nyustin Gyula megérkezik a teli pótkocsi paprikával. Az egyik
asszonycsoport máris hozzáfog a fűzéshez.
A kertész örömmel legelteti a szemét a sok paprikán.
— Ilyenkor érzem jól magam, amikor látom a szép termést. Meglesz
a 100 000 korona terven felül. Mit szóltok hozzá asszonyok? — fordul
feléjük.
— Minden évben több koronát gurítottunk a közösbe, mint amit
kértek tőlünk — mondja valaki. — Most sem maradhatunk le. A kerté
szeti csoport és a brigád becsületéről van szó.
A kertész nem jön zavarba. A 27 hektáros kertészetre a szövetkezet
vezetősége 1 007 000 korona bevételt irányzott elő. Cudar időjárás volt
idén. Sokáig a hideg miatt nem fejlődött a növény, aztán meg a rendkí
vüli szárazság sem kedvezett. Bizony Nyustin József sokat törte
a fejét.
— Bármilyen mostoha is az idő, a mi hírnevünkön nem eshet
csorba.
Az eredmény nem maradt el. A kertész minden lehetőséget föl
használt a többtermelésre. Egy területről már más években is betakarí
tottak két termést, az idén hárommal próbálkoztak. Egy hektárról
90 000 fej salátát adtak el 85 000 koronáért, utána zellert ültettek, amiért
16 000 koronát vettek be, kései karalábéért és káposztáért pedig 14 500
koronát bevételeztek. Pártunk XII. kongresszusának tiszteletére
100 000 korona értékű többtermelést vállaltak. Amint látjuk, ezt egy
hektárról behozták. Hozzá kell még tenni, hogy ez a terület még 300
mázsa zöldhulladékot is adott az állattenyésztésnek és szeptember
25-én már felszabadult más termény számára. Két hektáron korai
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karalábét és uborkát termeltek és a terményért 198 000 koronát
kaptak.
A két éve alakult szocialista munkabrigád a múlt évben hektáronként
átlagosan 48 500 korona értékben termelt. Idén 25 vagon paprikát
szállítottak a piacra más zöldségen kívül.
A kiváló kertésszel elbeszélgetünk a pártdokumentumról is.
— Ideje már, hogy áttérjünk a zöldségtermelésben is a szakosításra
és általában az ésszerű termelésre. A dokumentum beszél a mező
gazdasági termékek szállításával kapcsolatos veszteségek csökkentésé
ről. Sajnos, egy esetben a mi paprikánkat is négy napig fonnyasztották
az ipolysági zöldségraktárban. Az utóbbi napokban kísérletképpen
már egyenesen a kertészetből szállítottuk a zöldséget az üzletekbe.
Javasolnám az illetékeseknek, hogy az üzletek szövetkezetünkkel és
a többi zöldségtermelő szövetkezetekkel kössenek szerződést és mi
állandóan friss zöldséget szállítanánk. Ez a mi számunkra is előnyös,
és a városi lakosság is elsőosztályú zöldséghez jutna.
A levicei járásban a szakosítás után csak három kertészet marad, de
területük lényegesen kibővül. A Viskovce nad Iplom-i kertészet jövőre
már 35 hektáron dolgozik, majd fokozatosan 100—150 hektárra kibő
vül. Nagyon helyes elgondolás, mert az Ipoly félkörben veszi körül
a községet és nagyszerű öntözési lehetőségek vannak. Az is helyes, hogy
a húsz féle zöldségtermelésről áttérnek öt fajta termelésre.
Két évvel ezelőtt Nyustin József az évzáró gyűlésen kijelentette,
hogy szívvel-lélekkel dolgozik a szövetkezetért. Amint látjuk, nem üres
szócséplés ez. A jó munkaeredményeken kívül látogatják a szövetkezeti
munkaiskolát is. Szórakozásra is marad idejük. Nemrég egy külföldi
vett részt a szövetkezeti bálon. Amikor meglátta az ízlésesen öltözött
táncolókat, álmélkodva mondotta: „Mennyi nagyságos asszony van
ebben a községben.“ — Később leesett az álla, amikor megtudta, hogy
ezek az asszonyok, egyszerű földművesasszonyok, főleg a kertészeti
csoport dolgozói. Öltözködnek, mert van miből, hisz megkeresik a havi
1400 koronát is. A jól végzett munkának megvan az eredménye.

hősei
háromnegyed év elteltével az Ipolysági
szövetkezetben is számot vetettek a gaz
dasági és pénzügyi eredményekről. Nem
kell sokáig érdeklődni, beszél a kirakatba tett
faliújság. A pontos kimutatásból megtudjuk,
hogy az eladási terveket túlteljesítik. Ha töb
bet adtak a piacra, természetesen a pénzügyi
tervet is túllépték. A mindent tudó Lőwi
könyvelő beletekint a nagykönyvbe.
— Háromnegyed évre 2 298 000 korona
bevételt terveztünk, de 2 700 000 koronára
kerekítettük ki. Egy munkaegységre 25 koro
nát adunk.
Pénzügyileg jól állnak. A többi könyvelési
adat is mutatja, hogy a gazdálkodásban nincs
hiba. Pártunk XII. kongresszusára tett válla
lásuk miatt sem kell szégyenkezniük.
— De nem ám — mondja Tóth József,
a szövetkezet zootechnikusa. — A kongresszus
előtti versenyben terven felül 30 mázsa
sertéshúst, 30 mázsa marhahúst és 5000 tojást
kellene terven felül termelni. Csak baj van az
asszonyokkal. Keveslik...
Az Ipolysági asszonyokkal többször találko
zunk az évzáró taggyűléseken, munkahelyükön
is, és bizony sosem szégyenkeznek, mindig
megmondták a magukét a vitában.
A szövetkezetnek nemcsak a tehénállomá
nya, de sertései is híresek a környéken. Öröm
nézni a szépen gömbölyödő hízókat és anya
sertéseket. Hriadelszki Margit 98 sertést
gondoz.
— Egy anyakocától 18 malac elválasztását
vállaltam. Meg is lesz. Nem akarom, hogy
miattam piruljanak, hogy a kongresszusi
vállalást nem teljesítjük.
Munkáját nagy szeretettel végzi. Igaz, hogy
megkapja jutalmát is. A múlt hónapra 1900
koronát jussolt.
Refka Borbála és Otrkal Júlia a hizlaldában
dolgoznak. Szebbnél szebb hízók gömbölyöd
nek a kifutókban. Fele heverészik, a többi még
eleség után kutat a vályúkban.

A

— Gyarapodnak a hízók? — kérdezzük.
— Nem panaszkodhatunk. Általában 50
dekás súlygyarapodást érünk el.
— Hát a vállalás?...
— Az évi terv 330 mázsa sertéshús kiterme
lését írja elő — mondja Refka Borbála. — De
több lesz. Megtoldjuk... Mért ne tennénk, ha
lehet. Abraktakarmány van elég, hízhatnak
a sertések.
— A kongresszusi vállalás nyomán nemré
gen 400 mázsára emeltük a termelési tervet —
mondja Otrkal Júlia. — De még ennél sem
állunk meg.
— Nem bizony — kontráz Refka Borbála. —
Épp a minap néztük át a zootechnikussal a hí

Refka Borbála és Otrkal Júlia a hízókat eteti.

Ötször
többet
— Ettől az anyakocától is meglesz a 18 malac —
büszkélkedik Riadelszki Margit.

Balia felvételei

zókat és minden lehetőséget számba véve
megállapítottuk, hogy év végéig 500 mázsát
is kitermelhetünk.
Ilyen asszonyok vannak az ipolysági szövet
kezetben. Nem félnek a munkától, látszik,
hogy nemcsak beszélnek, de a munkában is
megállják a helyüket. Lényegében az ő érde
mük, hogy a szövetkezet túlteljesíti kongreszszusi vállalását. Sokat tettek az asszonyok
azért, hogy nemrég a tízéves jubileumát
ünneplő szövetkezetnek alig akad párja a kör
nyéken. A 646 hektár földdel rendelkező
szövetkezet (ebből 341 hektár szántó) 1953-ban

csak 29 000 liter tejet, 15 000 tojást és 205
mázsa húst adott el, idén 240000 liter tejet,
200 000 tojást és 950 mázsa húst termelnék
a piacra. Mondanunk sem kell, hogy az óriási
fejlődés visszatükröződik a tagok jövedelmé
ben is. Tíz évvel ezelőtt 387 000 koronát
fizettek egy évre a munkaegységekre, idén
a szilárd bérezés bevezetése után 1 600 000 ko
rona üti a szövetkezetesek markát.
Sokan példát vehetnének ezektől a mosoly
gós, vidám, munkakedvvel teli asszonyoktól,
akik jó munkával, vállalásuk túlteljesítésével
köszöntik pártunk XII. kongresszusát.

A fiatalok komolyan veszik
Januárban született a nagy kezdeményezés. Szmetana
Mária az Ipelské Sokolec-i CSISZ szervezet elnöknője
összehívta a tagokat. Már előzőleg beszéltek az üzemi
pártszervezettel a problémáról, Az elnöknő kijelentette:
— Elvtársak, javaslom, hogy fogadjuk el a trsticei
CSISZ szervezet felhívását, amely szerint 50 mázsa
szemes kukoricát és 500 mázsa silókukoricát termelünk
hektáronként.
A taggyűlés elfogadta a javaslatot és megszületett
a határozat. Azóta a fiatalok mindent megtettek, hogy
vállalásukat teljesítsék.
Most ellátogattunk a faluba. Vajon mi valósult meg
a határozatból?
A gazdasági épületek mellett nagy a sürgés-forgás.
Traktorok térnek, fordulnak. Szállítják a silózásra szánt
anyagot. Gombos György, a szövetkezet elnöke még
zúgolódik is, hogy nem tudják hova tenni a sok silókukori
cát. A feltört réten kiváló hektárhozamokat értek el. Az
átlagos hektárhozam 500 mázsa körül mozog. Meg kell
mondanunk, hogy a föld nem kapott istállótrágyát, csak
műtrágyázták. 40 napig 35 hektárt öntöztek és a hektárhozam 700 mázsára emelkedett. Ahol több vizet kapott
a silókukorica, 1040 mázsás hektárhozamot is elértek.
A szövetkezetnek nincs takarmánygondja. Az elnök
szerint több mint 400 vagon silótakarmányuk lesz. Ez
fedezi az állatállomány szükségletét. A 16 vagon speciális
siló, amit 70 százalék tejes érésű kukoricacsőből, 20
százalék cukorrépából, 10 százalék lucernából készíte
nek, a 300 hízósertés takarmányszükségletét öt hónapig

fedezi és naponta sertésenként csak 1 kg darafélét kell
adni.
Szmetana Marika elégedett az eredménnyel. A CSISZ
tagok és általában az ifjúság kitett magáért. Ilyen
hektárhozamokat még soha nem értek el a falu határában.
A száraz időjárás ellenére szemes kukoricából is elérik
az 50 mázsás hektárhozamot.
A jövő évben újra a CSISZ tagok vállalják a védnökséget
a kukoricatermelés fölött. Jóval többet akarnak öntözni,
mint az idén, hogy a hektárhozamokat még magasabbra
növeljék. Jogosan érdemlik meg az elismerést ezek a fia
talok.

Rövid eszmecsere silózás közben.
A silókukorica több mint 3 méter magasra is megnőtt

F. Spáčil fevétele

Nyikita Szergeje
vics Hruscsov és
Nagyezsda
Grigorjevna Zagladová találkozása az
ukrán mezőgazda
sági dolgozók ér
tekezletén.

Jó napot, mező...
Gyermekkoromban furcsa játékot űztem:
a faluból gyakran kimentem a zöld határba,
és elkiáltottam magam:
— Jó napot, mező!...
Utána figyelmesen hallgattam a búzakalá
szok zizegését, és úgy tűnt, hogy a mező
barátságosan válaszol:
— Jó napot, kislány...
Hatvankilenc éves vagyok már, de néha ma
is a régi izgalommal köszöntöm a mezőt, és
mint régen, hallom a feleletét: „Jó napot,
kislány...” Lámcsak, még mindig kislánynak
vél, nem veszi észre a koromat...

xxx
Egyszer távirat érkezett Moszkvából és
a mezőgazdasági élmunkások találkozójára
hívtak, Hatalmas, ezüstszínű repülőgépbe
ültem, és a magasból lenéztem a végtelen
mezőkre.
— Jó napot, mező! — mondtam gondolat
ban, s mosolyogva felidéztem a gyermekkori
emléket.
Moszkvában egy szép, régi palotában ren
dezték a fogadást. Kolhozparasztok, színészek,
munkások, tudósok voltak jelen. Hamarosan
összebarátkoztam egy velem egykorú asszonynyal. Leültünk oldalt, néztük a táncot és
beszélgettünk. Nyikita Szergejevics Hruscsov
odajött hozzánk. Már régi ismerősök voltunk,
Ukrajnában sokszor találkoztunk.
— Miért nem táncol? — kérdezte.
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— Öreg vagyok már, Nyikita Szergejevics.
— Hogyhogy öreg? Hiszen a munkában még
fiatal!
Egy fiatal színész állt mellettünk, mosolyog
va hallgatta beszélgetésünket. Nyikita Szerge
jevics így szólt hozzá:
— Kérje fel Nagyezsda Grigorjevnát egy
fordulóra!
Táncunk olyan jól sikerült, hogy megtapsol
tak minket.
Később, vacsora közben. Hruscsov elvtárs
mellett ültem. Egyszer csak felemelte poharát,
és ünnepélyesen mondta:
— Igyunk Nagyezsda Grigorjevna Zaglada
szovjet kolhozparasztasszony egészségére!
A pohárköszöntő után a zenészekhez for
dult, és megkérdezte tőlük, hogy ismerik-e
a „Jaj hát komlóm, komlóm” című ukrán
népdalt.
— Ismerjük, a kottája azonban nincs ná
lunk — felelték.
— Akkor hát énekeljük el kotta nélkül,
emlékezetből — mondta Nyikita Szergejevics,
és vidáman rázendített:

Jaj hát komlóm, komlóm,
Éretlen zöld komlóm...
Valamennyien belekapcsolódtak, együtt
énekelték a dalt.
Könny szökött a szemembe, de letöröltem,
s én is énekelni kezdtem:
Tán a fagyban megfáztál.
Hogy kicsike maradtál?

Hruscsov elvtárs emlékezett kedvenc nó
támra. Néhány évvel ezelőtt az élmunkások
értekezletén beszéltem róla. Akkoriban kom
lótermesztéssel foglalkoztam, és a komlóról
szóló népdalt is szerettem.
Azon az értekezleten ígéretet tettem, hogy
a polesszjei földön nagy kukoricatermést
fogok elérni. Nehéz volt megtartanom az
ígéretemet. Ezen az árpatermő vidéken eddig
mostohán bántak a kukoricával. Nekem kel
lett bebizonyítanom, milyen értékes termény
a kukorica. Sok nehézséget kellett legyőz
nünk. Munkacsoportunk sokáig, aprólékosan
gyűjtögette a tapasztalatokat, amelyeket
a többi kolhozparaszttal is megismertetett.
A morzsolt kukorica hektáronkénti termésát
laga fokozatosan negyven, ötven mázsára
emelkedett, sőt még magasabbra.
Az elmúlt év őszén, a XXII. pártkongresszus
előtt különösen jó volt a termés, valósággal
kukoricaerdő nőtt a földeken. Küldöttnek
választottak a kongresszusra, s már ideje lett
volna Moszkvába utaznom, de még mindig
a mezőn voltam: a letört kukoricacsövek súlyát
mértük munkacsoportommal együtt, pontos
adatot akartunk kapni a termésről, hogy
tudjuk, milyen eredményekkel mehetünk a
kongresszus megnyitására. Kiderült, hogy
hektáronként átlag százkét mázsás csöves,
illetve nyolcvan mázsás morzsolt kukorica
termést értünk el!
Győzelmünkről büszkén számoltam be a
kongresszusnak. A nép, a párt nagyra becsülte

munkámat. Az elmúlt év végén a szocialista
munka hőse címmel tüntettek ki. Végtelen
boldogság, hogy magas korom ellenére a közösség boldogulásáért dolgozhatom, és részt
vehetek a kommunizmus építésében.
Ebben a csodálatos korszakban eszembe
sem jut, hogy nyugdíjba menjek. Munkával
hozhatjuk közelebb a jövőt, s én is meg
akarom érni a kommunizmust.
xxx

A XXII. pártkongresszuson sok emberrel
találkoztam, sok elvtárssal beszélgettem, de
az egyik küldöttel, Jurij Gagarinnal folytatott
beszélgetésem különösen kedves számomra.
Amint tudják, Gagarin igen népszerű ember.
Az ülések közötti szünetben nagyon sok kong
resszusi küldött, tudósító és vendég vette
körül. Nekem, Idős asszonynak nem volt
reményem, hogy ilyen sűrű tömegen át
a közelébe jussak. Megálltam oldalt, onnan
néztem rá, és a szívem megtelt örömmel.
Talán észrevette, hogy nézem, vagy megérezte
anyai szeretetemet, mert egyszer csak odajött
hozzám, híres „gagarini” mosolyával rám
mosolygott, és azt mondta:
— Kedves néni, szeretném, ha magával
lefényképeznének... Szabad?
S mintha a fényképészek éppen ezekre
a szavakra vártak volna, rögtön kattogni
kezdtek a gépek. Mosolyogva néztünk egy
másra, és beszélgetni kezdtünk. Megkérdez
tem:
— Mondd, fiam, mit láttál a magasból, mi
lepett meg leginkább, amikor a földjeink
fölött repültél?
— A mezők! — felelte. — A hatalmas szovjet
mezők... Színük alapján kitaláltam, hogy
melyiken mi van. Az egyik sárga, a másik
szürkésbarna, a harmadik kékeszöld. A mezőt,
mamácska, már gyermekkorom óta isme
rem...
— Igazi kolhozparaszt vagy fiam, ha ennyire
szereted a mezőt — mondtam.
— És ön, mamácska, igazi űrhajós, hiszen
a termelésben rekordmagasságokat ért el —
válaszolta Gagarin.
Gyakran eszembe jutnak az első űrhajós
szavai. Olyan kedvesek nekem, mint a leg
nagyobb dicséret szavai.Örülök eredményeim
nek, de úgy gondolom, hogy a jól végzett
munka egymagában még nem elég. Tanítanom
kell a fiatalokat, arra kell nevelnem őket,
hogy szeressék a földet és kössenek barátságot
a mezővel.
Vidékünkön sok fiatal koíhozparasztot ki
hívtam versenyre. Így vélekedem: ha én, idős
asszony létemre jó eredményeket tudok elérni,
akkor az erős fiatalok szégyellnék a lemara
dást. Nem árt néha tüzelni, buzdítani az ifjú
ságot. „Rajta gyerekek — mondom nekik
vidáman —, győzzétek le az öregasszonyt!”
De nemcsak ösztönzöm őket, hanem el is
utazom hozzájuk, s ők is jönnek hozzám, én
pedig szemináriumot vezetek, előadásokat
tartok nekik! Kerületünk kolhozaiban egyre
magasabb a kukorica termésátlaga, és egyre
több új nevet írnak fel a dicsőségtáblára.
— Rajta hát, gyerekek — ismétlem —, érje
tek utol!

xxx
Sokan azt mondják: ti könnyen beszéltek,
a ti szövetkezetetekben a munkaegységnek
nagy értéke van, de próbálnátok csak meg
nálunk, milyen keserű a kenyér.
Arról azonban nem beszélnek, hogy el
hanyagolt földjeiken mitől legyen jó a termés?
Az ő kolhoztagjaik erejéből csak annyi
telik, hogy rendbe tegyék a háztájit.
Ez így nem mehet tovább.
Emlékezzetek csak vissza, mit mondott
N. Sz. Hruscsov a méhecske szorgalmáról:
minden egyes kis méhecske elhozza a saját
csepp mézét a közös kaptárba. Ha az édes
nektárból csak annyit gyűjtene, amennyi
saját részére elegendő, honnan lenne a kaptár

ban a sok édes méz? Azt mindenkinek éreznie
kell, hogy lelkiismeretes munka nélkül nem
élhet meg senki és nem dolgozhat olyan ütem
ben, ahogy azt pártunk előírja. Az első és
legfontosabb feladat a felelőtlenség és az olyan
állapot kiküszöbölése, ahol a tagok nem tudják,
kit miért terhel felelősség.
Megfigyeltem, hogyan gyomlálnak a Gorkijkolhoz asszonyai Avantgarde-ban és még
egy-néhány kolhozban. Közösen mennek ki
a földekre. Korán reggel már a csoport
nagyobb része együtt van, de nem indulnak
el, ők megvárják a későn jövőket. Aztán neki
látnak a munkának, de ügyelnek arra, hogy
egymást meg ne előzzék, nehogy az egyik
véletlenül többet dolgozzon, mint a másik.
Ha egy közülük megpihen, mindnyájan leül
nek. Egy ügyes munkásnő naponta másfél, sőt
két normát is teljesíthetne, de így, a szorosan
egymás mellett végzett munka csak csigalas
súsággal halad előre.
Mi, otthon az egyéni felelőtlenséget már
régen felszámoltuk. Csoportunk minden egyes
tagjának azonos számú sort kell megdolgoznia.
Ez a norma. Mindenki jól tudja, hogy helyette
a munkát senki nem végzi el. Ha valami várat
lan dolog, például betegség jön közbe, akkor
összefogunk és a hiányzó munkáját is elvégez
zük, de a munkaegységet a beteg nevére
írjuk be.
Az ilyen fegyelem fokozza a felelősségérzetet
és lelkiismeretességre nevel. Ha a háztájit is
rendben akarod tartani, igyekezz teljesíteni
a normádat és mehetsz haza dolgozni. Nálunk
mindenki siet, hogy estére családtagjaival
együtt a sajátját is rendbe hozza.
Szeretném, ha a kolhozok vezetői is megér
tenének engem: lehetőséget kell nyújtani az
embereknek, hogy a sajátjukat is a lehető
legkönnyebben művelhessék meg. A szövet
kezet segítsen felszántani a háztáji földet,
igyekezzen vetőmagot biztosítani, nyújtson
segítséget a termények elszállításánál. Ne
csak kötelességteljesítést követeljünk az em
berektől, de segítsünk is nekik. A mi szövetke
zetünk minden egyes lelkiismeretesen dolgozó
tagnak, aki normáját teljesíti, megadja ezt
a segítséget. Községünkben sok gyümölcsfa
van, vezetőségünk közbenjárására a felvásárló
üzem a gyümölcsöt a helyszínen veszi át.
A szorgalmas tagoknak a ház, vagy kút javítá
sánál is segítő kezet nyújt a kolhoz, az özve
gyeknek még házat is építünk. Ha az ember
érzi,hogy gondoskodnak róla, nagyobb felelős
séget érez a közösséggel szemben is.
Boldog lennék, ha mindenki, aki elolvassa
cikkemet, elgondolkozna afelett, hcgyan lehet
ne úgy élni, hogy ne kelljen szégyenkeznie az
emberek, a párt, a gyermekek és saját maga
előtt sem. Az idei mezőgazdasági év sok mun
kát igényelt. Megtettél-e mindent, hogy
szövetkezetetekben leküzdhessétek a nehéz
ségeket, hogy a mi szovjet kaptárunk bősége
sen megteljen?
Hatvankilenc éves vagyok, de még nem pihe
nek ölbe tett kezekkel. Mindent megteszek,
hogy felvehessen, a versenyt a fiatalokkal.
Nem azért, mintha szükséget szenvednék
valamiben, nyugodtan pihenhetnék unokáim
körében. De nem olyan időket élünk, elvtár
saim. Minden, kommunizmust építő földműves
legforróbb vágya, hogy Ukrajna nagyot halad
jon előre,eleget tegyen kötelességének a gabo
na, hús, tej, cukorrépa és az ipari növények
termelése terén, hogy az elkövetkező évre
bőséges tartalékot biztosíthassunk. De ezt
csak következetes munkával érjük el.
Földműves becsületünkön ne essen csorba!

xxx
Így ír magáról Nagyezsda Zagladova, a szo
cialista munka hőse, egyszerű szovjet kolhozparasztasszony, aki az ukrajnai Polesszej
kolhozban dolgozik és a kommunista munka
brigád vezetője. A munkacsoport erkölcsi
kódexét közösen dolgozták ki s ma már az
egész Szovjetunióban ismeretes.

A kódex a következő alapelveket tartalmazza;
• Ne utasíts el semmilyen munkát, legyen
az előnyös, nehéz, vagy könnyű; tarts minden
munkát egyaránt fontosnak és végezd el jó
kedvűen!
• Kötelességünk elérni a legmagasabb
munkatermelékenységet!
•
Egy — mindenkiért, mindenki — egyért!
• Ha látod, hogy szomszédod lemarad,
segíts neki!
• Ha csak egy tag is munkakerülő, az az
egész csoport szégyene!
• Igyekezz gyarapítani tudásodat, növelni
szakmai képzettségedet és tapasztalataidat
közöld társaiddal is!
•
Tanulj meg kommunista módon élni és
dolgozni!
• Ha valaki jelenlétében megsérti a mási
kat, te Is hibás vagy!
• Soha ne hadd szó nélkül az iszákosságot,
a huligánságot és a kultúrálatlanságot!
• Add meg a tiszteletet az idősebbeknek
az ut.cán, otthon és a családban is!
• Ha ezeket a szabályokat megszeged,
nincs helyed a mi kommunista munkabrigá
dunkban!

Kedves földművesasszo
nyaink! Gondolkozzatokel,
mennyiben segítene nála
tok Zagladová elvtársnő
módszere. Egyéni vagy kö
zös véleményeteket írjátok
meg szerkesztőségünknek,
hogy leközölhessük, és má
sok is tanulhassanak belő
le!!!

SZAMUILMARSAK:

Itt az ideje
Kétezer éve múlott éppen,
hogy rebesgették odafent:
,,A gyilkos kardból tűz hevében
kovácsoljon ekét a Föld!“

Ma kardot csak a múzeumban
látsz... senkisem harcol vele,
az eke is más, mint a múltban,
nincs szarvkoptató embere.

Az imént örült reménykedve,
mert hallotta, a nagy világ:
„Ideje ágyút, tankot rendre
traktorrá kovácsolni át!“
A Föld, mely pontos Irányt szabott
és Holdba küldte követségét,
bölcs Glóbuszunknak eszmét adott:
gyúrjunk a háborúból Békét!

IVAN SKÁLA:

A Vörös téren
Mint folyók torkollunk mindenhonnan
e kis térre, e talpalatnyi révben.
De míg élet lesz az emberiségben,
fedetlen fővel áll Itt boldogan.

Hány hóvihar dúlt kövén, mennyi vér
áztatta, harag, himnusz hányszor járta!
Értünk: e szőlő venyigéiért
megtartó partnak nőtt a rőt fal gátja.

Ragadd el szél a könnyű, pelyvát részünk,
de őrizd, mint búzát a magtárban
azt, mi harcra tüzelte Ifjú éltünk,
azt óvjuk, míg élünk, szivünkbe zártan!
SÍPOS GYŐZŐ fordításai
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KONZERVGYÁRI

RE C E P T E K
• Az ízek birodalmában. • Hogy kevesebb gondjuk legyen az asszonyoknak. • Kongresszus előtt. • A világhírnév titka.

AZ ÉSZAKI-SARKKÖRTŐL AZ EGYENLÍTŐIG
Svédország, Belgium, Hollandia, Német
Demokratikus Köztársaság, Német Szövetségi
Köztársaság, Nagy-Britannia, Skócia, Ausztria,
Ausztrália, Ghana... Földrajzi kislexikon?
Korántsem. Csupán néhány országot sorol
tunk fel azok közül, ahová a Sládkoviíovói
Konzervgyár termékeit szállítja. Az Északi
sarkkörtől az Egyenlítőig, sőt azon túl is
ismerik az itt szorgoskodó asszonyok, lányok
keze alól kikerülő kiváló minőségű gyártmá
nyokat — az uborka-, paradicsom-, készétel-,
kompót-konzerveket, a sokféle gyümölcsízt,
dzsemet, lekvárt, befőttet. Izek, színek, illatok
birodalma ez az üzem, ahová most olvasóinkat
elvezetjük. Fáradjanak velünk egy kis kósto
lóra. Egy-két receptet is feljegyezhetünk...
ELSŐ RECEPT

Passzírozott alma, mélyhűtve, kartondo
bozban. Ezt tálaljuk elsőnek olvasóink elé.

Kitűnő, mindenkinek ajánlom. Hogyan készí
tik?
Sárkány Rozáliával beszélünk erről a passzírozó gépnél. Tíz éve dolgozik itt, mindenek
előtt összehasonlítást tesz az elmúlt évekkel.
Idén jól megy a munka. Jobb ugyanis az elő
készítés, mint az előző években. Mind az
alma, mind a paradicsom kezelése gyorsabb
lett — felszerelték a mosó futószalagot —,
nem fekszik sokáig a raktárban, frissen, hibát
lanul kerül feldolgozásra. Ez sokat jelent...
Megtudjuk, hogyan sikerült ezt elérni:
a jobb szervezés, az országos vita folyamán
feltárt hibák kiküszöbölése, az előkészítést
végző dolgozók a CSKP XII. kongresszusa
tiszteletére tett felajánlásainak teljesítése
tette gyorsabbá a nyersanyag-mozgatást. Jó
az ilyesmit feljegyezni. Ennek a receptnek sok
más üzemben is hasznát vehetik.
A mélyhűtőben Reisinger Ilonával beszél

getünk. A karbantartóval, Hrbáň Józseffel
van valami elintéznivalója... Az adagoló
a töltőgépen pontatlanul adagol, ez fennaka
dást okozott. A fennakadásnak pedig ezekben
a napokban, a főidény derekán nincs helye.
Sürgetik is az asszonyok a gépészt... Hrbáň
József szakavatott kézzel lát munkához, rövi
desen megindul a gép... Egymás után telnek
színültig a kartondobozok, hogy azután a mély
hűtőbe — mínusz 35 fokos hidegbe — és a hű
tőraktárba — ugyancsak sarkköri hőmérsék
let — kerüljenek.
A mélyhűtött passzírozott alma kész.
A folyamatos, jó munka receptje: szoros
együttműködés a karbantartókkal, minden,
a legapróbb hiba azonnali eltávolítása. Más
szóval — az utolsó betűig betartani azt, amit
a CSKP XII. kongresszusának tiszteletére
ígértek.
MÁSODIK RECEPT

Paradicsom konzerv (exportra és a hazai
piacra.) Hasonlóképpen készül, de van egy
érdekessége: férfi főzi — Kakvicz Gyula főző
mester. Látogassuk meg ott fenn, emeletnyi
magasan levő munkahelyén, a katlanok mel
lett.
Ismerik a sládkovičovói paradicsomkonzervek jó hírnevét messzi külföldön is, így hát
a világsiker titkát igyekszünk megtudni
a közel harminc éve az üzemben dolgozó
Kakvicz elvtárstól.
— Pontosan be kell tartani az előírást, ez
a titka az egésznek.
Mint a helyszínen tanúi lehetünk, ez nem is
olyan egyszerű, mint az első pillanatban
gondolnánk. Az igaz ugyan, hogy a sűrűség,
a cukormennyiség, stb. elő van írva, de pró
bálná csak valaki csupán a recept szerint
készíteni a világhírű paradicsomkonzervet.
Mert ha kevés ideig főzik a paradicsomot, még
utólag meg lehet toldani a főzési időt, de mi
lesz ha túlfőzik? A cukortartalom foka az
állandó ellenőrzéstől függ. A számtalan csap,
fogantyú, mérőműszer, csavar, amivel a nagy
hőségben Kakvicz Gyula elvtárs dolgozik,
bizony a dolog bonyolultságáról tanúskodik.
Egy kis hanyagság, s máris odaégne a cukor —
hová lenne a paradicsom világhírű íze?
Kakviczelvtárs kivesz a résen egy kis mintát.
Hadd lássuk, hogyan állunk a cukortartalom
mal. A műszer azt mutatja, hogy minden rend
ben van. Elindulhat az adagoló gép. Lányok
sora tölti automata segítségével díszes export
dobozokba a paradicsomot. De másféle isme
rős dobozokat látok ott. Igen, ezeket a hazai
üzletekből ismerem. Hát nincs különbség az
exportáru és a hazai között? Egy csapból
töltik mind a kettőt?
— Sokan azt hiszik, hogy a hazai piacra
a kevésbé sikerült készítmények kerülnek.
Saját szemével győződhet meg róla, hogy
innen bizony egyformán jó minőség megy

A sládkovičovói nóbizottság elnöknője a cu
korgyár régi dolgozója, aki munkahelyére is
átülteti a nőbizottság feladatait

mind kivitelre, mind a hazai piacra — világo
sítanak fel a töltőgép kezelői.
Búcsúzunk Kakvicz Gyula elvtárs munka
helyétől. Receptfüzétünkbe pedig beírjuk:
Mind a hazai, mind a külföldi fogyasztók
igényei kielégítésének titka — Kakvicz Gyula,
a nagy szaktudású ember, a régi kommunista,
becsületességgel, pontossággal végzett mun
kája.
HARMADIK RECEPT

Lecsó üvegben. Nagy, gőzzel fűtött üstök
sora. Az üstökben paradicsom, hagyma, papri
ka. Még cukrot, sót, ecetet, köményt tesznek
hozzá. Ez lenne minden? Igen egyszerűnek
tűnik a recept. Horváth Mária, a lecsókészítő
csoport vezetője felvilágosít, hogy a jó lecsó
elkészítéséhez némi szaktudás is szükséges.
Látom azonban, hogy az üstöknél, a gépeknél
mindenütt csupa asszony meg lány dolgozik.
Akkor itt nincsen baj, hiszen melyik asszony
ne tudna lecsót főzni?
Igen ám, csakhogy a nagyüzemi lecsófőzés
mégiscsak más, mint az otthoni...
— Mondja Horvát elvtársnő, melyik lecsó
jobb, az amit itt készít, vagy az, amit otthon
a férjének főz?
— Hát bizony az a kolbászos lecsó, amit itt
készítünk, van olyan, mint a hazai. Benne van
abban minden, ami kell. Nyugodtan oda
teszem a férjem elé.
Hogy pontos legyen a receptünk, még
megkérdem, mitől függ, jó lesz-e a lecsó, vagy
sem? „Az csakis a nyersanyagtól függ, mert
a főzés az mindig egyformán jó” — kapom
meg az önérzetes választ. „De mi történik, ha
rossz a nyersanyag? Mármint a hagyma, vagy
a paprika?” — „Azt fel sem dolgozzuk.”
A lecsó minősége tehát biztosítottnak lát
szik. Mégis úgy tűnik, hogy a recept lényegét
még nem lestük el. Igen, a nagyüzemi készétel
gyártás egyik legjelentősebb mozzanatát ki
hagytuk — a laboratóriummal való együtt
működést. Ez azonban már a következő
recepthez tartozik. A lecsóval kapcsolatban
pedig feljegyezhetjük az itt dolgozó asszonyok
és lányok — Leinwanther, Horváth, Chovanec
és a többi elvársnők — elvét: Úgy kell végezni
a munkát, mintha a saját férjének főzne az
ember.
NEGYEDIK RECEPT

Szilvakompót, saját levében. Ennek a kompótnak az íze, színe, tartóssága, egyszóval
minősége — ugyanúgy, mint a többi konzerv
gyári gyártmányé — jelentős mértékben a la
boratóriumi dolgozókkal folytatott szoros
együttműködéstől függ. Most itt vagyunk az

üzem laboratóriumában, szóljanak erről az
arra hivatottak.
A fehér köpenyes laboráns — egy karcsú,
fiatal leány. Cecília Jajcajovának hívják, de
a gyárban mindenütt csak Cilikének szólítják.
Már ez a barátságos megszólítás is sejteti,
hogy közismert és népszerű emberrel beszé
lünk, aki sokat jár a termelőrészlegeken.
— A mi munkánk igen egyszerű — mondja
Jajcajová. — Mintákat veszünk, elemezzük
őket, s aszerint állapítjuk meg, kész-e már
a főzet, betartották-e a receptúrát.
— Lényegében tehát a laboratórium dolgo
zói a szakácsok.
— Úgy is mondhatják... Jaj, csak azt ne
kérdezze, hogyan tudok főzni.
— Úgy vélem, ha önök a receptek betartása
felett őrködnek, akkor nagy tekintélyük kell
hogy legyen a dolgozók előtt. Fiatalságával
nehéz lehet ezt elérni...
— Itt nem a személyemről van szó. Az
elvtársak a receptet, a műszerek által kimuta
tott adatokat tartják tiszteletben. Én ezeket
az adatokat csak elemzem...
Úgy látom szerény kislány. Pedig komoly
műszaki képzettsége van, s az ő korában talán
nem is lepődnék meg, ha „felvágna”. De Jajcajovánál erről szó sincs. Azt hiszem ezért
kedvelik üzemszerte. S fiatalsága ellenére
komolyan veszik, amit mond. Ez lényeges
dolog. Azt hiszem beírhatjuk receptjeink közé
a következőt is: a műszakiak és a munkások
eredményes együttműködésében nagy szerepet
játszik a szerénység a fiatal műszakiak részé
ről. Még akkor is,ha aláírásuktól sok függ.
ÖTÖDIK RECEPT

Csalamádé. A csalamádéban minden van.
Amolyan zöldségegyveleg ez. Próbáljuk meg
mi is utolsó receptünkben összevonni mindazt,
amit az üzemben láttunk, hallottunk.
Ami magát a csalamádét illeti, azt itt a gyár
udvaron csomagolják ládákba, látják el cím
kékkel. Ezt a munkát végzi Mária Kišová
munkacsoportja. Tőle is megtudok egy recep
tet, hadd adjam tovább:
— A munkában igen fontos az egyetértés,
egymás gondjának, bajának megértése, az
összetartás... Csoportunkban szlovákok és
magyarok együtt dolgoznak. Jól megértjük
egymást, egymás nyelvét is megtanultuk. Megy
is a munka, nem lehet ránk panasza senkinek...
Panasz nincs is. Sőt. Írjuk csak fel a többi
recept mellé: Egyetértés, összetartás, nyelv
tanulás.
További adatokat a pártbizottságon és az
üzemvezetőség irodájában tudok meg. Megtu
dom többek között, hogy a gyárban már
befejezték az országos vitát a népgazdaság
további fejlődésének távlatairól. Számos javas
lat és hozzászólás született. Többek között
javasolták, hogy könnyítsenek még jobban
a háziasszonyokon és vezessék be a leveszöld
ség gyártását is az üzemben. Lehet, hogy
a jövő idényben már meg is valósul a javaslat.
A mun ka szervezésre vonatkozó számos indít
ványt megvalósították.
Az üzem munkahelyein azt a benyomást
szereztem, hogy jól megy a munka, nincs
fennakadás. Ezt közlöm is az elvtársakkal,
így magyarázzák: „lgen, jól megy a munka.
Úgy véljük annak az eredménye ez, hogy dol
gozóink a CSKP XII. kongresszusának tiszte
letére nemcsak felajánlásokat tettek, hanem
teljesítették is azokat. Az országos vitában
elhangzott javaslatok sem maradtak csupán
papíron, hanem, amit lehetett, azonnal meg
valósítottunk. Igyekszünk érvényre juttatni
a dolgozók minden javaslatát...”
Ezekhez a szavakhoz nincs mit hozzátenni.
A további sikerek elérésére ez bizony a leg
jobb recept. Nemcsak a konzervgyárban.
VILCSEK GÉZA

Ajtek néni három éve
szeletel: az elsőosztályú
húst a készételekbe.
Mélyhűtött
főzelékfé
léinkből főznek vacso
rát a svájci háziasszo
nyok
is.
Képünkön
Reiszinger Ilona cso
portja.

Leinwantherová
szak
képzett mesternő cso
portja 135 százalékra
teljesíti kongresszusi
vállalását.

Lecsó- készitményeinket 70 százalékban ex
portáljuk.

TERMÉKNY
ÉVEK

Néhány hét választ csak el a CSKP XII. kongresszusa kezdeté
től, sőt rövid napok múlva ránk köszönt Szlovákia Kommunista
Pártjának kongresszusa is.
A mérlegelés időszaka ez, mikor a gazda gondos szemével
tekint vissza az eddig megtett útra, pontot tesz egy jól ismert
fejezet után, hogy aztán menet közben, de határozott, biztos
kézzel írni kezdje mozgalmas történelmünk új lapját.
Ha visszalapozunk a lezárult fejezet kezdetére, akkor 1958-ban
a CSKP XI. kongresszusának évében találjuk magunkat. A kong
resszus gazdag anyagából emeljük ki azt az egy mondatot, mely
különböző területek gazdasági és kulturális egyenlőtlenségeinek
megszüntetéséről szól. Mi van e mögött a mondat mögött, mit
jelentett ez a tézis a gyakorlatra átváltoztatva épp itt Szlová
kiában?

Vasmű majdnem
vice, Třinec és
ilyen óriás kapa
múlva meglátjuk.
Szeretnénk
kerítés, amely
óráig járhatná
kezési anyaga
nélkül futnak
pedig egész
Az építkezés

BESZÉLJEN A STATISZTIKUS

1. A Seredi Nikkel-kohó modem
üzeme építés alatt.
2. A Kelet-Szlovákia-i síkság lecsapolásával nagy kiterjedésű
földeket tettünk termővé.
A meliorációs munkából ifjú
ságunk is kivette a részét.
3. A
Keletszlovákiai
Vasmű
megváltoztatja a környék
lakosságának
életét mind
gazdaságilag, mind kultúrpolitikailag.

ÖT MARÉK BÚZA

4. A Salai vegyigyár üzem be
helyezésével fellendítjük Szlo
vákia mezőgazdasági terme
lését.
A ČTK és Fr. SPÁČIL felvételei

arasznyira függ már a nap a látóhatár
fölött, s a falu felől még mindig semmi
moccanás. Körös-körül a sík mező is
csendes, nem mozdul se madár, se szél; zavartala
nul alussza kora reggeli álmát a táj.
Sínadrágos, alacsony termetű, vékony leányka
áll mozdulatlanul egy óriási tábla friss szántás
szélén, mintha a táj mozdulatlansága bűvölte
volna el, és mereven néz a falu felé. Rövid
bekecsével, fiúsan rövidre nyírt, akaratos göndör
hajával, bakancsával inkább surmó legénykének
nézné az ember, mint lánynak. Ezt maga is tudja
magáról, nemegyszer kesergett amiatt, hogy
ilyen jelentéktelen aprócska a termete, alig-alig
százötven centi magas, s arca is kerek, ami még
inkább kamaszkölykössé teszi a külsejét. Az apja
otthon tréfásan „vakarcsnak” szólította — időre
és termetre is a legkisebb az öt gyermek közül —,
s különösen két szálfa termetű bátyja mellett
csakugyan vakarcsnak számított. A főiskolán az
első perctől ő lett a „kicsi”, és az maradt mind
Jó

Elsőnek szóljon erről a kérdésről a statisztikus. Ő a számokat
hívja segítségül és valóban ezek a számok is rendkívül érdekesek.
A legtöbb esetben magyarázat nélkül is önmagukért beszélnek.
Mert nézzük csak, milyen résszel járult hozzá Szlovákia 1958-ban
az egész ország iparí termeléséhez? A válasz: 16,3 százalékkal.
És tavaly, 1961-ben már 18,3 százalékkal. Ha figyelembe vesszük,
hogy az egész országban rohamosan növekedett az ipari terme
lés, úgy könnyen felismerjük a valóságot, hogy Szlovákiában
még gyorsabb volt az országos átlagnál. Ezt természetesen le
hetetlen lett volna elérni nagyméretű beruházások nélkül.
Búcsút veszünk a statisztikustól, aki azonban útravalóul még
annyit mond, hogy szeretné, ha elgondolkodnánk még egy
adaton: a múlt évben már két hónap alatt annyit fektettünk be
iparunkba Szlovákiában, mint 1948-ban egy egész éven át. S eb
ben az iparban már közel félmillió ember talál biztos keresetet,
megélhetési lehetőséget. Bizony ez nem kevesebb, mint négyszer
annyi, mint az első köztársaság legjobb évében.
A statisztikus után adjuk át a szót a riporternek, aki nyakába
veszi az országot, tüzetes aprólékossággal s a reá jellemző
kíváncsisággal beutazza a kerületeket. Az életet keresi, amely
már lüktet az új gyárak szerelőcsarnokaiban, a gépek mellett
és a dolgozók lakótelepeinek meghitt otthonaiban.
KELET-SZLOVÁKIÁTÓL...

Legyen az út első állomása Kelet-Szlovákia. Igen, épp a CSKP
XI. kongresszusa határozta el a Keletszlovákiai Vasmű felépíté
sét, Košice mellett. A Téli-stadiontól valamivel feljebb kezdődik
az építkezési telep, az országút jobb oldalán, az egyengető
hengerek, bulldózerek, kaparógépek között már kibontakoznak
a szerelőcsarnokok körvonalai. Az ember el sem tudja képzelni,
hogy 700 hektár milyen nagy terület. De gondolatban már ide
képzeljük a Martin-kemencéket, kokszégetőket, az acélműve
ket... de ezt képzeletben is nehéz követni. A Keletszlovákiai

végig. Csakhogy otthon „a vakarcs”, a csa
lád kedvence volt, a főiskolán meg „a kicsit”
a professzorok és kollegák egyaránt becsül
ték s így aránylag könnyen vigasztalódott. De
azóta?...
Most is, ahogy ott áll a vetésre fölszántott
tábla szélén és merev-mozdulatlanul bámul a falu
felé, csaknem a sírás szorongatja a torkát. Az
izgalomtól zúg a feje, s lázas agyában egyetlen
gondolat kering: „Nem jönnek, nem vesznek
komolyan... nem vesznek komolyan...”

Milyen boldogan ült vonatra négy héttel ezelőtt,
amikor a főiskola értesítette, hogy a minisztérium
kinevezte agrármérnöknek. A rektor kísérő levelé
ben tanácsokkal látta el, és fölhívta figyelmét, ha
valamilyen nehézségbe ütköznék munka közben,
forduljon bizalommal a főiskolához. A rektor
minden bizonnyal szakmai nehézségekre célzott,
így értelmezte ő is a barátságos felhívást, gondolt
is ő akkor másfajta nehézségekre!

olyan tömegeben
nek szükséges
szükség. A jövő
Ostraván, Kun
szakemberre Ien e
nak, Kladnónak
Ilyenkor megkez
lelkes, küzdeni
A vasmű ugyan
egyedüli, s vezes
találunk egyet
volna fel egy-egy
napi kenyeret
a medzilaborcei
Bardejovon, ruha
ezeket a városokat

Este érkezett a faluba, és úgy bőröndöstül
egyenesen a székházba ment. Ambrus András,
a vastag hangú, vidám tekintetű alelnök egy idős,
száraz, szíjas emberrel, Botos Józsi bácsival,
a mezei brigád vezetőjével tárgyalt — hogy miről,
máig se tudja, mert mihelyt belépett, s elmondta,
kicsoda, micsoda, az alelnök jóízűen elmosolyo
dott, megrázta a kezét, és rögtön Botoshoz
fordult: — Na, hadd el, Jóska, holnap meglátjuk,
mit csinálunk, de most az elvtársnőről kell gondos
kodnunk... Szóval maga lesz a mérnökünk? —
nézett rá ismét derűsen (nem, nem volt semmi
gyanakvó villanás ebben a tekintetben, erre most
is határozottan emlékszik)... Izé, Szász Zsuzsika
nénihez vidd. Szép szobája, van, szívesen kiadja,
úgyis egyedül él az öregasszony... Zsuzsika néni
csakugyan örömmel fogadta: — Megleszünk
ketten, kicsi madaram. S legalább nekem is lesz,
akinél bepanaszoljam ezeket a férfiakat. Nem is
tudja, mennyi baj van velük! Majd rendbeszedünk
mi titeket, Jóska, a kicsi mérnöknővel! Hiába

annyi acélt fog termelni, mint Kunčice, VitkoBohumín együttvéve. Milyen hatalmas lehet az
pacitású üzem? A választ már rövid néhány év
juk.
körüljárni ezt a hatalmas építkezést. A betonmár majdnem elkészült, 13 km hosszú, tehát három
ánk körülötte katonás lépésekkel. Mennyi építvan itt szükség, hiszen a betonkeverőtől szünet
ki a nagy Tátra-kocsik. A művezető helyiségében
cseng a telefon: betont kérünk.
minduntalan új emberek jönnek. De így sem

érkeznek a közeli falvakból, ahol néhány évvel ezelőtt még
petróleumlámpák világítottak. Jönnek és jönnek és még mindig
több és több emberre volna szükség...
Pedig ez az a vidék, ahol két-három évtizeddel ezelőtt a leg
olcsóbb munkaerővel is elárasztották a munkapiacokat, ahol
a dolgozó emberek erejét az örökös kenyérgondok őrölték fel.
Keleti országhatárunktól nyugati irányban biztos úrvezető
ként kísér a Barátság kőolajvezeték. Hatalmas méretű mű,
szintén az utóbbi néhány év szüleménye. Több mint 400 km-es
csehszlovákiai szakasza még szorosabbra fűzi együttműködésün
ket a Szovjetunióval. Gazdasági életünk vére a nafta, a száguldó
gépek tízezrei csak úgy falják a belőle készült hajtóanyagot...
...A FARKASTOROKIG

vigyorogsz... Na, eredj csak nyugodtan, a többi
teám tartozik.
Hatvankilenc éves Zsuzsika néni, tíz esztendeje
él egyedül. Jól bírja magát, szereti a mezei
munkát, s kezdettől egyik legszorgalmasabb
tagja a kollektívának. Jobb háziasszonyt keresve
sem találhatott volna. Zsuzsika néni kitűnően
ismeri a falut, a határ minden zugát, neki köszön
e
h tte nagymértékben, hogy szinte napok alatt
mindent megtudott a helyi viszonyokról, adottságokról, a földek, dűlők minőségéről, s tíz nap
alatt csakugyan véglegesítette az őszi vetés tervet,
és beküldte jóváhagyásra a mezőgazdasági
osztályra. Ambrus András, az alelnök roppant
elégedetten kanyarította alá a nevét s az átte
kinthető, világos tervezetet látva elismerően
jegyezte meg: — Hiába, a tudomány, az tudomány. Én nem nagyon értek az irkafirkához, nem
is szeretem. Kapa, kasza, eke szarva — ahhoz
szokott a kezem, mutatja pörölyszerű csontos
öklét, és ropogóson fölvevetett. — Ki mire szüle

A XI. PÁRTKONGRESSZUS ÓTA

Termékeny évekként könyvelhetjük el az 1958—1962 közötti
időszakot szocialista iparunkban. Az előttünk álló kongresszus
új feladatokat tűz majd elénk. A feladatokat munkával kell
valóra váltanunk. Új utakat kell keresni a hiányosságok eltávolí
tására, a nehézségek leküzdésére. Jól tudjuk, hogy a hadvezér
csak a katonákra támaszkodva nyerhet csatát, hasonlóképpen
gazdasági vezetőink is akkor érhetik el legnagyobb sikereiket,
ha az üzemek „kollektív eszére”, a dolgozók tapasztalataira
támaszkodnak.
SZIGETI Gy.

tett, nem igaz, elvtársnő?
Erre kellett volna felfigyelnie akkor, erre az
utolsó mondatra — nyilallik tudatába a gondolat.
— Szóval ezért nem veszik őt komolyan, ő az
irkafirkára született. A kapa, kasza, az eke
szarva az Ambrusékhoz hasonló, pörölyszerű
kézbe való. Az ilyen semmi kislányok csak irka
firkáljanak! Hát nem, Ambrus elvtársi—vitatkozik
önmagában és önmagával is. Agrármérnöknek
jött ide és nem irkafirkálni!
Csakhogy Ambruséit ezt nem vették tudomásul:
még mindig üres a dűlőút, hiába egyeztek meg az
este, hogy virradatkor kezdik a vetést. Hiszen így
is megkéstek. Alig húsz hektárt vetettek eddig,
a traktorok csak tegnap végeztek a szántással,
és mától kezdve át kellett engedni a szomszéd
falusi kollektívának, azoknak sürgős szükségük
volt a traktorokra. Bogyódon van fogat elég, nyolc
vetőgéppel tudnak dolgozni egyszerre. Itt már
nem lesz fennakadás, ha minden percet kihasznál
nak. Hogy megmagyarázta ezt Ambrusnak az

este! A meteorológiai intézet a következő három
napra időváltozást jelez. És ha megesőzik, nem
tudnak rámenni a szántásra, Addig feltétlenül
a földbe kell jutnia a magnak. Ambrus szokása
szerint vidáman hallgatta: — Bízza csak ránk,
elvtársnő. Ez már a mi dolgunk. Nem kell minket
siettetni. Amikor a városi ember a másik oldalára
fordul, mi már rég elfelejtettük az ágy melegét.
Maga fel se kelt, s mi már vetünk! — S ő ezt
komolyan is vette. Jóformán alig aludt az éjszaka,
hogy meg ne előzzék, lene főzzék a városi kislányt,
pedig halottfáradtan került az ágyba, egész nap
szaladgált, a vetőgépeket, a vetőmag előkészítését
ellenőrizte. Még sötét volt, amikor kitrappolt
a faluból. Valósággal élvezte, hogy sehol sem moz
dul semmi. Aludt a falu. Aludtak a kutyák is. Rá se
vakkantott egy se. És azóta vár, vár, és a dűlőúton sehol senki! Mennyi ostobaságot összegondolt
várakozás közben! Hát nem singgel mérik az
embert! — taszította vissza magába az előtola
kodó „vakarcsot”, a „kicsit”. És a következő

Folytatása a 14. oldalon.

ben, mint ahogy arra az ilyen hatalmas építkezésvolna. Szakképzett munkásokra lenne sürgősen
olvasztárjait, hegesztőit, hengerelőit, hídverőit
Kunčicén, Kladnóban és Plzeňben képezik ki. Sok
lenne már most szükség, de Kunčicének, Ostraváis szüksége van ezekre a szakmunkásokra,
ekzdődik az egyezkedés, a rábeszélés. Fiatalokra,
takaró emberekre vár a keleti óriás.
ugyan a legnagyobb építkezésünk keleten, de nem az
vezessen az út a kerület bármely járásába, nem
sem, ahol a két kongresszus között ne épült
egy új üzem, mely itt ezreknek nemcsak a minden
de a jövőt is biztosítja. A humennéi Kapron-gyár,
Transporta-üzem, a stropkói Tesla, cipőgyár
ruhagyár Svidníken. És csak példaképp említjük
városokat és falvakat. Mindig újabb és újabb emberek

Vagy öt évvel ezelőtt csak egy korszerűtlen kis olajfincmítóüzemet ismertünk Bratislavában, de akkor már megindult
a hatalmas farkastoroki Slovnaft építése is. S ma már termel,
bár még 15 év múlva is bővíteni fogják, mindig valami újat
építenek itt, hiszen ez a Nyugat-Szlovákia-i óriás tervezett
méreteit 1978-ban éri majd el.
Aki ezekben a napokban látogat el a Slovnaft-üzembe, az
megtudja, hogy a Szovjetunióból idehömpölygő naftamennyisé
get hazánk összes olajforrásaiból száz év alatt sem tudnánk
kiszivattyúzni. A bonyolult gyártási eljárás végén ott a rengeteg
olaj és a kiváló minőségű benzin.
Az üzem területén itt is órákhosszat bolyonghatunk, gyalog,
vagy ha jólesik akár járműveken is. A 30 km hosszúságú vasút
vonal és a vagy kétszer olyan hosszú betonutak ezt is lehetővé
teszik.
A termelés bonyolultsága szigorú követelményeket támaszt
a gépeket kezelő emberekkel szemben. Hiszen csak hegy a sziyattyúk és különböző gépek sokaságában kiismerje magát
zalaki, már az is tudomány.
Az embereknek sokat kell tudniuk, hogy mindehhez kellőképp
értsenek és ha ma el is látják feladataikat, kérdés, hogy mai
szaktudásuk holnap elegendő lesz-e. Aki Karol Stratov tizenkét
tagú ifjúsági kollektíváját meglátogatja a második desztilláló
nál, az meggyőződik róla, hogy a fiatalok helyesen fogják fel
a dolgot. Három műszakban dolgoznak felváltva és majdnem
mindegyikük még egy műszakot áldoz a tanulásra is. A kollektíva
csaknem minden tagja egyúttal diák is. Így Lipovský és Grill
a vegyészmérnöki karon, Krejří és Vorlíček tizenkétéves közép
iskolában, Krkoška és Nemíovský esti ipariskolában tanul.
A gépek és berendezések végeredményben tárgyak és ezek
mögött művelt és értelmes embereknek kell állniuk, mert csak
ők képesek e tárgyakba életet lehelni.
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Eső elől menekülő szürke hólyagos vén vakként
csoszogott be Lukácsné szobájába a hirtelen jött
búst tó őszi este...
A negyven feléjáró magányos asszony a fürdő
szobából jövet felkattantott csillárfénnyel utasí
totta ki a hívatlan látogatót, a redőnyt is
leeresztette s hosszú pongyolájában tükre elé ült.
Azelőtt sokáig bele sem pillantott, úgy fésülte
sietve hátra hullámtalan, de selymes barna
haját...
Nem, nem nézett a tükörbe, hogy ne lássa
meg a máskülönben ápolt arc felett azokat
a gondoktól s bánattól homlokára vésett mély,
korra intő gyűlölt ráncokat...
A négy vízszintes ráncot, melyre Imre fiatalos
tapintatlansággal hívta fel a figyelmét... Demkó
Imre, a nálánál tizennégy évvel fiatalabb,
jóképű üzemlakatos, aki rakétaként robbant
be másfél évtizedes szerelem nélküli esztendő
után a szép munkásnő özvegyi életébe...
S a néhány hónapos mámor után ő vetett
véget ennek az egész elkésett, hiábavaló álom
nak...
Akkor futott, menekült ide az idegen város
falai közé. A gyár szocialista munkabrigádjába
szükségből bevett idegen asszonyként kezdte...
Csupán serény, igyekvő, becsületes munkájá
val vált tagjává a brigádnak, ám annak minden
napi bajos-örömös életétől konokul távol tar
totta magát, s csigaként behúzódva, pergette
a saját elgondolása szerint beosztott, egyhangú
napjait...
Egyik délben történt az üzemi ebédlőben...
ö, szokása szerint elkülönülve, egyedül ebédelt,
mialatt a közeli asztalnál gépszomszédja,
Deméné sírva panaszolta a vele ülőknek, hogy
egyetlen kislánya, Marika, rossz bizonyítványa
miatt nem mehetett felsőbb iskolába, ezért
gyerekes dacból fodrásztanuló lett, ám nemcsak
hogy nem érdekli a szakmája, hanem egyenesen
szerencsétlen, annyira utálja a munkáját.
Meghallotta az anya kesergését és senkinek
sem szólva, délután beállított a táros egyetlen
s ezért zsúfolt fodrászüzletébe és kérte, hogy
a tanulólány, Deme Marika csinálja meg neki
a tartós hullámot.

Marika, aki ügyes lány volt, remekelt az
első, önálló munkájával s így hirtelen önbiza
lomra tett szert. Lassanként megszerette a mun
káját és jó szakemberré vált.
Persze a dolognak híre ment. Szocialista
munkabrigádja nemcsak igazi tagjává fogadta,
hanem szívből meg is kedvelte az idegen asszony
ból a „mi Annánk“-ká lett szorgalmas Lukács
nét.
Most ünnepre készül. A brigád ünnepére.
Társnőjüknek, Vámosnénak a fia ma este eljegyzi Varga Katicát s a gyürűváltáson ott
lesz, — mint azt nagy izgalommal közölte
vele bizalmasa, Deme Marika, — ott lesz
Faletics Sanyi is... A legdaliásabb fiú az
egész városban, az egyetlen... a Marika egyet
lenje... Akit az ő Anna nénijének feltétlenül
meg kell ismernie...
Az eljegyzésre készülődve ül most a tükör
előtt. Amióta a kislány olyan szép frizurát
csinált neki, ez most már megköveteli a meg
felelő keretet is, s így kénytelen egyre többet
foglalkozni magával. Egyszerű szürkeségéből
újra kivirult...
Még ideje sem volt hozzáfogni önmaga
szépítéséhez amikor, a csöndben hirtelen meg
szólalt a csengő... Lukácsné elmosolyodott,
gondolta, hogy ilyen sürgősséggel csak az a kis
tizenhétesztendős szeleburdi nyomkodhatja a
gombot.
— Jövök már... jövök! — kiáltotta vidá
man a türelmetlenkedőnek.
Ahogy ajtót nyitott, a lány már repült is
a nyakába.
— Jaj de jó, hogy még nincs készen Anna
néni! — lihegte sietéstől pirosan. Mert azt nem
engedem el a világ minden kincséért sem, hogy ne
én fésüljem meg az első és legdrágább vendégemet.
Olyan szépre fésülöm, hogy mindenkit magába
bolondít ma este! — kiáltotta elragadtatva. —
Ne tessék becsukni az ajtót, mert jön anyu is.
Fésülés közben Marika állandóan csacsogott.
— Sokan leszünk ám ma este Vargáéknál,
nemcsak a brigád: Anna néni, anyu, a jövendő
anyós, Vámos néni, meg Faletics néni...
— Faletics Sanyi is, — ugratta Lukácsné.

...az autó, barátaim, szebben
beszél mint a virág, mint az ékszer,
mint az udvarlás. Az autó olyan
mint egy kerítő. Az ember csak
negyven kilométerrel menjen, ez
a legjobb sebesség. Suhanni lassan,
finoman, elegánsan. Szemeden fe
kete napellenző, fejeden sildes
angol sapka, kissé félrecsapva a la
Jean Marais, sporting, csíkos sál...
ennek egy nő sem tud ellenállni!
— Na, ha nekem autóm volna,
bizony gázt adnék — vigyorgott
irigy alázattal a tervezőhivatal
Benjáminja, a kis Fellegi — nyolc
vannal, százzal menni, az lehet
az élvezet. No, nem igaz? — nézett
szét a rajztáblákkal teli napsuga
ras teremben. Hatan dolgoztak
együtt. Három megállás nélkül
rajzolta be a felparcellázott papírívekre az újonnan épült háztöm
bök helyét, az üres telkekre
tervezett parkok, játszóhelyek váz
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Lemondás

— Persze... — lehelte halkan, elpirulva
de nem hagyta magát, hanem újra hangoskodott.
— Utóvégre ő is a brigád gyereke, mint én, vagy
Vámos Béla a vőlegény, meg Sülyi Ilonka, aki,
ha főiskolás is és nincs itthon, azért nem feled
kezik meg brigádunk nagy ünnepéről, s ma, a déli
gyorssal hazajött, hogy közöttünk legyen...
— Vajon akkor is haza fog jönni — villant
Lukácsné szeme huncutul a beszédes Marikára,
— amikor újra eljegyzés lesz a brigádunkban ?
— Újra ? — kerekedett csodálkozóra Marika
kék szeme — s még a fésű is megállt szapora
kezében. Kinek lesz megint eljegyzése ?
— Hát neked, meg Faletics Sanyinak —
nevetett össze szívből Lukácsné Deménével, az
elképedt arcocska láttán.
— Jaj, ne tessék tréfálni... Hol van az még...
— sóhajtott fülig pirosan s hogy elterelje magá
ról a figyelmet, gyorsan hozzátette:
— Ott lesz a menyasszony, Varga Katica
főnöke is, Sámson Károly főkönyvelő a kisipari
termelőszövetkezetből.
— Az az agglegény? — szólt közbe Deméné,
aki eddig csendesen üldögélt.
— Az hát... —felelte Marika.
Közben Lukácsné leheletnyi rúzst kent szabá
lyos vonalú ajkaira és belebújt fekete selyem,
testhez simuló kisestélyi ruhájába.
_ A lenge szifonban röpködő bájos kis Marika
a tükör elé húzta az ugyancsak estélyi ruhába
öltözött elegáns anyját, átkarolta a két asszonyt
és mindhárman mosolyogva néztek a csillogó
üveglapba.

latát. A két fiatalabb technikus
azonban nagy érdeklődéssel hall
gatta Kautszky Bandi előadását
a nők körében autóstoppal elért
sikereiről.
— Nyolcvannal, százzal... mo
solygott fölényesen az új autó
tulajdonos — látszik, hogy sose
voltál autóvadászaton. Ha az
embernek magasabb céljai van
nak, akkor negyven is sok. Kis
sebesség, nagy esély, fiam. Ilyen
sebesség mellett már száz méter
ről meg tudom ítélni, hogy karcsú,
jó lábú, a korát meg húsz méter
ről. Ha huszonöt évesnél több,
nekem integethet a legtündéribb
mosollyal. Elrántom a kormányt
és úgy suhanok el mellette, mint
egy kilométerkő mellett. De ha
gusztusomra való, akkor megállí
tom az én sárga Skodámat és
csak ennyit mondok:
— Ingyen elviszem magát... —

és már ott is ül mellettem a csini
baba. Aztán útközben égy kis
pihenőt tartok, kis konyakkal
permetezek, az mindig akad az
ülés alatt és...
— És aztán felébredsz — hajolt
újra rajztáblája fölé Kerekes Feri.
— ...és aztán — esett intett
ujjúval Bandi — nézzétek, nem
akarom részletezni.
Demeter István, a vezető mérnök
lecsapta a ceruzáját.
— Kérlek Kautszky, ezeket az
épületes kalandjaidat légy szíves
munkaidő után szellőztetni s ne
használd ki a helyzetet, hogy
nekem is végig kelljen hallgatnom.
Két lányom van. Remélem elég,
ha ilyen módon kérem ki magam
nak ezt a hangot.
Kautszkynak egy pillanatra aj
kára fagyott a fölényes mosoly.
De csupán egy pillanatra.

Egymásba karolva mentek az őszi utcán
a közelben lakó Vargáékhoz, ahol már csaknem
az egész vendégsereget együtt találták.
Mikor vacsorához ültek, — kiki a párjával —
olyan magától értetődő volt, hogy a társaság
két magányos embere, a szép Lukácsné és az
udvarias Sámson egymás mellé kerüljenek.
Sámson Károly jól szabott sötét zakójában
feszítve, bókoló csevegéssel csillogtatta szem
üvegét az asszonyra, előzékenyen bort töltött
neki, kenyérrel, ezzel-azzal kínálta.
A vacsora s a gyűrűváltás után félretolták az
asztalokat és a fiatalok táncolni kezdtek.
Később az idősebbek is kedvet kaptak.
Lukácsnét előbb a brigádtagok férjei, majd
sorban a fiatalok is felkérték. Egy-egy tánc után
visszatért a helyére a nem táncoló Sámson
mellé.
Amikor elkeringőzött előttük a fiatal jegyes
pár, Sámson szemüvege felett nézte őket s így
szólt:
— Van egy mondás, hogy amikor egy kislány,
az a bizonyos jövendőbeli megszületik, akkor
valahol egy kisfiú boldogan mosolyog álmában...
A mi Vámos Bélánk azt hiszem ezerkilencszáznegyvenhárom május kilencedikén nemcsak
mosolygott, hanem szívből kacagott is, amikor
a kis Katica született...
— Ilyen pontosan tudja a születési idejét? —
csodálkozott az asszony.
— Sokáig egy szobában ültünk... A felettese
voltam... — mosolygott Sámson. Sajnos csak
voltam, mert megelégelte a könyvelést. Jövő
héten már magukhoz megy a gyárba dolgozni
és képzelje, nem tisztviselőnek, hanem munkás
nak...
— Miért ? Mi van abban ? — szólt közbe
Lukácsné. — Én is munkásnő vagyok s egészen
jól érzem magam.
— Ó, a világért sem mondtam rosszból —
mentegetődzött Sámson. — Ha fiatalabb lennék,
azt hiszem magam is úgy tennék. Különben
a vőlegénye is elment már tőlünk, mint asztalos
dolgozik maguknál. Igen, a mi Bélánk nagyon
szépen mosolyoghatott, csak úgy látszik, én
lehettem nagyon mogorva kisfiú...
— Hogy beszélhet így — ellenkezett Lukács
né. Várjon, csak várjon... még kiderülhet, hogy
magának is volt egy mosolygós éjszakája...
— Nem hinném... — ingatta a fejét búsan
Sámson Károly. — Tudja kedves asszonyom...
— De kérem... — vágott szavába Lukácsné,

— Nem értem a felháborodáso
dat, mérnök elvtárs, én csak
a magam prakszisáról beszéltem.
A te lányaid azok a kivételek,
amelyek erősítik a szabályt. Az
apjuk, csak tudja.
Munkaidő után Kautszky bele
karolt a kis Fellegibe.
— Gyere Pistuka, én csak nem
akartam az öreggel kikezdeni,
de megmutatom neked, hogy téved
a tata. Neki hivatalból nem szabad
elhinnie. Szegény, erősen rövid
látó.
Aztán nagyokat nevetve ültette
be a szomszéd utcában parkoló,
remek autó hátsó ülésére a fiatal,
kalandra kíváncsi technikust.
Öt percbe sem tellett, már kint
jártak a határban. A nagy bér
paloták lassan eltűntek és a mere
dek utat szegélyező rőt erdők
között előbukkanó villák kertjei

már akartam mondani, hogy ne asszonyozzon
engem. Nem vagyunk mi még olyan öregek.
Szólítson Annának...
— Ho... ho... hogyan? — dadogott zavará
ban Sámson és sebesebben kezdett dobogni
a szíve.
— Ügy, ahogy mondtam. Ahogy a fiatalok
hívják egymást. Egyszerűen Anna... ha meg
engedi kedves... Károly... — Talán így
könnyebb lesz... s barátkozón nyújtotta a meg
zavarodott férfi felé a kezét.
— Látja, őszintén mondom, ez nagyon jól
esett és az is, hogy nem érdeklődött tőlem az
első öt perc után, ahogy mások szokták, hogy
miért maradtam legényember... Így hát engedje
meg, hogy magamtól elmondjam.
— Volt idő, amikor nősülni akartam, de
a körülmények... tudja — és sóhajtott. — Nem
régiben valaki újból nagyon megtetszett...
Mindig főkönyvelő elvtársnak, meg Sámson
elvtársnak szólított... Megkértem, szólítson
a keresztnevemen. S erre így mondta nekem
koromra figyelmeztető kíméletlenséggel: „Károly
bácsi". Most, hogy ilyen szép, fiatal asszonytól
bácsi nélkül hallottam a nevemet...
Nem folytathatta tovább, mert a jóképű
Faletics Sanyi táncra kérte a Sámsonra figyelő
Lukácsnét.
Az asszony nagyon szeretett táncolni. Bele
felejtkezett a tangó lágy ritmusú muzsikájába
s észre sem vette a fiú egyre erősödő szorítását,
s csak akkor rezzent fel, amikor az megszólalt,
szenvedélyesen súgva a fülébe:
— Maga a legszebb, a leggyönyörűbb, nem
csak itt, hanem az egész világon...
Lukácsné kissé zavarba jött, piros arccal,
fölényességet erőltetve mosolygott a fiúra:
— Ó, micsoda fiatalos, fellengős szavak,
kedves Sanyi.
— Nem vagyok gyerek !— tiltakozott sebzett
sértődöttséggel a fiú. — Férfi vagyok és szere
tem... Szeretem és akarom... Érti... akarom...
magamnak akarom magát...
— Fiatal vagyok hát még mindég — ujjon
gott magában Lukácsné. Még mindig szép
vagyok, még mindig hódítok... Itt az életem
utolsó alkalma... — gondolta egyre inkább
tűzbeborult érzékiséggel.
Kissé kacéran nézett a fiú esdeklő szemébe:
— Csacsi... lágy hangjában ott forrósodott
a jövendő ígérete...
Éppen a nagy tükör előtt táncoltak... Lukács

még ontották az őszi virágok
illatát. S mintha az idő is nekik
akart volna kedvezni, megeredt
az eső.
— No most nézz ide gyerek.
Száz méterre vagyunk, a nőcske
autóbuszra vár, alakját akár filmre
lehet vinni. Ötven méter. Szép
szőke, rassz, kreol. Ezt a nőt
hazaviszem. Mivel nem akar
megázni, egyből beül. Te Brati
slava előtt leszállsz. Megértettél?
Kautszky pontosan a fiatal lány
előtt állt meg. Két ujját sapkája
ellenzőjéhez emelte.
— A városba igyekszik szép
elvtársnő?
A lány valóban nagyon szép
jelenség volt. Szürke kabát, diva
tos esernyővel, vállán jókora táská
val. Kreol arca az őszibarack
természetes hamvára emlékezte
tett. Egyáltalán nem lepődött meg

né a fülébe suttogott forró szavaktól örök
asszonyisággal megmámorosodva, önfeledten
mosolygott s látni akarta, milyen szép most...
S akkor... meglátta benne a harmatos, fél
tékeny szemekkel őket leső tizenhétéves, máskor
mindig kacagó kis Deme Marika mosolytalan
arcocskáját...
A kislány valamivel alacsonyabb volt nála
s a tükör gúnyos, kegyetlen játékaként az ő meg
kínzott arca az asszony vallomástól megdicsöült
arcát takarta... s csupán a homloka nőtt
Marika feje fölé...
A homloka... S azon az éppen ráreflektorozó
villany fényében kiáltón, könyörtelenül árul
kodott az idő múlásáról a négy mély ránc.
De meglátta a szoba sarkában magányosan
darvadozva, az ugyancsak kettőjüket figyelő
Sámson Károly komoly arcát is.
Szivdobbanásnyi idő elég volt arra, hogy
a tüzes vallomástól már-már megszédülőLukácsnénak eszébe jusson a sok zokogással leli éjszaka.
Egy mélyről szakadó sóhajtás... s váratlan
perdüléssel megtorpant Deme Marika mellett
s a heves fiútfeléjefordítva kedveskedve mondta:
— Táncoljatok tovább Marikám édes... Meg
fájdult a fejem... — s a felragyogó arcú kislány
kezébe tette az elképedt fiú forró kezét.
Aztán az ismerősök felszabadult pillantásai
tól kísérve megindult a mindent látó Sámson
felé.
— Kedves Károly... — nézett felkavartan
a férfira. — Ne haragudjon, de megfájdult
a fejem... s búcsúzom...
— Ó kedves Annuska... — szökkent talpra
Sámson. Ha megengedné... Elkísérhetem?
— Nagyon hálás leszek érte Károly... De
nem akarnám a szórakozásában megzavarni..
— De Annuska... Szórakozás... — legyin
tett. — Maga nélkül? S megindult az asszony
mögött.
Kinn a néptelen előszobában hirtelen kijóza
nodott s a magára adó nő gondosságával,
kis fésűjével a tükörben rendbehozta a haját.
A férfi a falhoz támaszkodva kis ideig némán
figyelte őt, majd mélyről fakadó szavakkal azt
mondta:
— A fésülködőnő maga a szépség... A szere
lem élő szimbóluma... Mert a szerelem a legiga
zibb, legemberibb szépség...
A fésű koppanva hullott a padlóra...
S azután... kabátot véve, ka ronfogva, szótla
nul kimentek az esőszagú őszi éjszakába...

a kihívó hangtól, hanem nyugodtan
válaszolta:
— Igen, autóbuszra várok.
— No akkor csücsöljön ide
mellém, én ingyen hazaviszem
magát. Aztán együtt tölthetünk
egy kellemes estét.
— Az nem fog menni — szólt
a lány — mert nekem éjszakai
műszakom van. Gyárban dolgo
zom.
Kautszky kihajolt az autóból.
— Hol van még az éjszaka, kis
lány, addig mi ketten még elszóra
kozhatunk valahol, mondjuk nálam.
Pistuka szállj ki, maga meg üljön
ide mellém babuska — mondta
halkan és a lány keze után nyúlt.
De az a kis kéz hirtelen a magasba
lendült és olyan csattanós pofont
mért Kautszky Bandi szép simára
borotvált arcára, hogy az ijedtében
rátiport a pedálra és a még le sem

állított motor helyből előre ugrasz
tottá a sárga alkotmányt.
A kis Fellegi nyekkenve esett
hátra, majd sunyi vihogással kiál
totta :
— Bandikám állj meg! Valami
robbanást hallottam! Úgy látszik
defekt történt!
Kautszky felelet helyett be
kapcsolta a harmadik sebességet.
SIMKO MARGIT

közzé a Dolgozó Nő Ifjú szemmel c. rovatában.
K. Marika kért tanácsot, milyen ember Is
tulajdonképpen a vőlegénye, lopás-e, amit
tett, hisz kicsiségről volt szó csupán. Marika
problémája azóta sem avult el.S a déli pihenés
alatt a kertészeti brigád, amely már új típusú
emberek csoportjaként dolgozik egy közös
ségben, szembenézett a kérdéssel: milyen
legyen az új ember, hogyan viszonyuljon
a közös vagyonhoz?
Nem mondom — veszi fel a szó fonalát
elgondolkozva Péli Etel — talán nem könnyű
mindig becsületesen élni, de megéri. Azt
hinné az ember, hogy Marika problémája csak
dércsípett szőlőtőkék között hajladoz
az iparban, a üzletekben dolgozókat érinti.
nak, gyorsan telnek a vödrök. Egy
Sajnos, nagyon aktuális a szövetkezetekben
híján húsz színfoltot képeznek a szőlő
is. Nagyon sok helyen, — mondjuk meg őszin
sorokban az ipolyviski EFSZ kertészeti brigád
tén — lopnak. Aztán csodálkoznak, miért
jának női dolgozói, akiknek legutóbbi célki
alacsony a munkaegység, miért nem boldogul
tűzésük, hogy elnyerjék a XII. kongresszus
nak. Ha aztán egy jó szövetkezetről hallanak,
brigádja címet és hogy jó eredményeikkel az
azt mondják, az csak reklám. Pedig hát jöjje
ipolyságiak elé kerüljenek, akikkel versenyben
nek el hozzánk és ellenőrizzék, hogy valóban
állnak.
33 koronát kapunk munkaegységenként. Igen
Az őszi nap a déli órákban még barátságo
ám, de mi a szövetkezetei eleitől kezdve
san melenget, jólesik egy kicsit rátelepedni
a sajátunknak tekintettük, már pedig ki
a szőlősládákra. S pihenés közben feleleveníte
károsítja meg saját magát! Ezért nem volt itt
ni azt a levelet, amelyet még májusban tett
lopás.
Az apróságok felett sem hunytunk szemet,
Péli Etel: Hát van az embernek lelki
hisz tudjuk, sok kicsi sokra megy. — Lopnál-e
ismerete is...
lucernát a saját jószágod elől? — kérdeztük
szigorúan, ha valakit eleinte rajtakaptunk
ezen a látszólagos kicsiségen, s most látjuk
csak, mennyire helyesen jártunk el. Szövet
kezetünk, községünk gazdag, az emberek
elégedettek.
Kinek van szüksége arra, hegy lopjon? —
tágul kerekre Ilonka szeme, aki nemrégen még
az iskolapadban hallott a becsületről, a lelki
ismeretességről. — Nincs olyan cél, amit
nálunk az ember el ne érhetne becsületes
úton, ha jól dolgozik, — mondjuk, esetleg egy
évvel később teljesül a kívánsága — szögezik
le az igazságot.
Ipolyviskre is eljutott a hír, hegy néhány
szövetkezetben lelkiismeretlenül vízzel pótol-

A

Folytatás a 11. oldalról.

pillanatban fölpattant a parton álló bokor mellől.
Valamiféle diadallobogás pirult az arcára: Ki
kelt korábban, Ambrus elvtárs?
De Ambrus szálas alakja nem volt sehol. Az
öreg Botos vezette a csoportot, ő hajtott elöl,
összegörnyedten gubbasztva a vetőgép nyergében,
mögötte, a gépen állva két legény, Feri és valami
Sanyi — egyiknek se tudja még a családnevét.
A legények, akik nyilván észrevették, hogy a bokor
mellől pattan föl, összesúgnak és nevetni kezdenek.
Nevetésük a gépek, szekerek zakatolásában nem
hallatszik, csak a szétfutó arc, a szemek gúnyos
villanása érzékelteti, de ez is elegendő ahhoz,
hogy megröstellje magát. — Kicsit megkéstünk,
mérnöknő... Jó reggelt — rezzentette magához
az öreg Botos rekedtes hangja. — De amíg ezeket
a legényeket kihúzza az ember az ágyból... —
Hogyne, mert éjjel indulunk vetni! — vágott bele
Feri, és nyers tréfába csattantotta a mondat végét:
— A kisasszonynak nem volt vizitdja az este,
hogy ilyen jókor fölkelt? — Nem válaszolt rá,
Botos bácsinak kezdett magyarázni: — A belső
felén kell kezdenni a vetést, Jóska bácsi, az a ré
gebbi szántás. — Az öreg megértőén bólintott,
ő pedig átugrott az árkon, és a mezőn át elindult
a tábla belső felére. Máskor talán észre sem veszi
a két legény összenevetését, és a tréfát is elengedi
a füle mellett, most azonban túlságosan is érzékényen érintette. Levegőre és időre volt szüksége,
hogy magához térhessen.
Magához térjen? Ha olyan könnyű lett volna.
De nemcsak a kora reggeli várakozás izgalmai,
ijedelmei borsództak még a bőrén, s nemcsak Feri
és Sanyi — ez volt az első vetés az életében, amit
ő irányított, ő szabta meg a vetésterületet,
ellenőrizte a szántást, maga választotta ki a vető
magokat, irányította a vetőmag kezelését, s most
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ő indítja útjára a jövő évi kenyeret, az életet —
ahogy olyan csodálatos szóval nevezi a nép...
,,Mért fáj neked az égő Élet?” Ady is ismerte
e szót!... Kenyér — Élet... Hiszen ,,a vakarcs”
is kenyér és élet! Otthon, a kis vidéki városban
édesanyja hosszú időn át maga sütötte a kenyeret.
Gondosan kivakarta a tésztás teknőt, és a levakart
tésztából kis madárforma alakot gyúrt, néha
a kedvéért két kukoricaszemből szemet is csinált
neki. Ez volt a „vakarcs”. Az övé, a legkisebbé.
Pirosra sült héjának íze szétmállik az ínyén... És
lám, a „vakarcs” most vet. Nyolc vetőgépből
szóratja a magot az áldott földbe, hogy legyen
Kenyér és legyen Élet, és az Élet ,,ne fájjon
többé”.
Nem is a tudatában, inkább valahol az idegek
mélyén, vagy az ösztönökben érzi a pillanat
fenségét és azt a megrendülést, amelyet költészet
té és balladává szűrt századokon át a földdel
viaskodó ember — mert közben gépiesen és
szakszerűen osztogatja utasításait, tanácsait.
Töltik a vetőgépeket, Botos bácsi tenyerébe vesz
egy maréknyi búzát, s két idősebb fogatossal
együtt gyönyörködik a szemekben, vizsgálgatja,
s közben odaszól a legényeknek: — Ne helytelenkedjetek te, kiszakítjátok a zsákot. A legények
azonban, mint a fiatal csikók, nagyokat nevetnek,
ugratják egymást, virtuskodnak a zsákokkal,
s közben félszemmel álla
ndóan feléje vágnak.
Ezt is látja, de nem akarja látni. Odaáll az egyik
vetőgép mellé, s a fogatossal a sortávolság beállí
tását ellenőrzi. Közben azonban hallja, hogy
a szekéren állóSanyi azt mondja Ferinek: — Hív
jad, na, vessük fel neki is egy zsákot a határa...
Könnyű parancsolgatni!... Hadd el, úgy látszik,
elfárasztotta az éjjeli vizita — röhög Feri, úgy
röhög, hogy közben a zsák is lehuppan a válláról.
Ijedten kapja föl, s csak úgy ölben tartva szalad
vele a vetőgéphez. Beleönti a búzát, s nagy hangon

ták a beadott tejet. — Lopás ez és szívtelen
ség, másképp nem nevezhetjük. Megérdemlik-e
a dolgozók, a munkások gyermekei, hegy
vizet kapjanak tej helyett? Azt gondolták
talán, hegy így gazdagabb lesz a szövetkeze
tük? Becsületes úton kell megszerezni a jó
módot. Más kárára alapozni a saját boldogu
lásukat? Sosem vezethet ez jóra. Az igazság
mindig napvilágra kerül, mint most is. —
Felszabadultan lélegzenek fel, hegy nekik
nincsenek ilyen gondjaik.
Az idő azonban szalad, a szőlőtőkék várják
a brigádtagok szorgos kezét. Abba kell hagyni
a beszélgetést, s ni csak, Marikának tulajdon
képpen nem is válaszoltak. Vagy mégis?
Marika bizonyára tisztábban látja majd
a helyzetet s tud beszélni vőlegényével, ha
elolvassa a kertészeti
csoport beszélgeté
sét. Legfőbb érve ta
lán éppen a kertésze
ti brigád tagjaitól
hallott szavak lesz
nek, akik nyugodtan
mondhatták: nehéz
itt lopásról beszélni,
nálunk ez nincs divat
ban!
Sille Erzsi néni: Csak
a becsületes munkával
szerzett javakból van
az embernek öröme!

kiabálni kezd: — Induljunk már! — Botos bácsi
odalép a maga gépéhez, de mielőtt fölszállna, már
gyeplővel a kezében, ősi szokás szerint leveszi
fejéről egy pillanatra csuli kalapját, majd a legé
nyekhez szól: — Feri, Sanyi, fel a gépre! Indulunk!
A két legény röhincselve kapaszkodik föl
a gépre, és Sanyi megint vág a szemével, s mond
valamit Ferinek, de ő nem érti, hogy mit, csak azt
látja, hogy Feri röhög, ismét röhög... Mit röhög
nek ezek folyton? — riad meg benne ,,a vakarcs”,
„a kicsi”, és ismét vad izgalom fogja el. Ijedten
indul a másik vétőgép felé. És akkor észreveszi,
hagy a szekér mellett valamelyik zsákból kifolyat
ták a búzát. Kis kupacban a gyönyörű vetőmag.
A kenyérmag. Ösztönösen lekuporodik, nézi ijedt,
tágrameredt szemmel, aztán két marokkal merni
kezdi fel a földről, s mintha madarat vinne a kezé
ben, szalad a szántáshoz, hogy beleszórja. Mikor
az ötödik marokkal is fölmerte, Sanyi észreveszi,
hogy mit csinál, s gúnyosan visszakiált: — Mérnök
elvtársnő, maga is megkezdte a kampányt?...
Azt hitte, megindul alatta a föld. És megint
a kora reggeli gyötrő gondolat hasított agyába:
„nem vesznek komolyan!” — De ebben a pillanat
ban az öreg Botos is hátrafordul, és ahogy a magot
szóró kistermetű mérnöknőre pillantott, úgy lát
szik, megértette, hogy mi történt. Méregre fakadt,
s az ostornyéllel odasújtott Sanyihoz: — Nem
szégyelled magad,... nem szégyelled?...
A többit Dobos Kati nem értette. Előbb ijedten
nézte a haragra gerjedt Botos bácsit, s közben
szétnyíló ujjai közül a fölszántott föld göröngyeire
hullott a mag... Szeme megtelt könnyel, de ezek
a könnyek már nem égették a szemét, mintha
valami Jövőbe néző látcső lencséi lettek volna,
ahogy a végtelen táblán végigtekintett, aranyló
búzatengert látott maga előtt.

KORMOS GYULA

Nem tudom
Valami furcsa emberke
telepedett a házba —
hol tejet önt a szőnyegre
s vele ömlik a kása,
hol lépte nyomát hagyja ott:
feketébb a koromnál,
és elfelejti ő legott,
hogy a törlőrongy hol áll.
Anyu megkérdezte egyszer:
— mondjátok meg, de nyíltan,
a labdájával, gyerekek,
ki tört-zúzott a házban:
Ki hoz minden lim-lomot
a rendet felborítva?
De mindenki csak hallgatott.
A fiú és a lányka
szólt: „nem tudom“, a karjait széttárva.

— Mondjátok meg hát, gyerekek, —
kérdezte aztán a mama —,
ki lépett sáros cipővel
tegnap a szép parkettra?
A játékait ki hagyja
a padlón szanaszéjjel?
A kisfiú vállát vonja,
„Nem tudom“ szól a lányka
mély meggyőződéssel.
S ha ismerősök csínyjei —
ő maga ismeretlen.
S talán sohasem derül ki
,,Nemtudom“-ról, hogy ki.
Ámbár lehet, hogy egyikőtök
elindul majd a helyes nyomon,
és ha kell, fogadást is kötök:
megtudjátok, ki „Nemtudom!“

IRINA ZSELEZNOVA

PJOTR DUDOCSKIN:
ol volt, hol nem volt, volt egyszer egy
kövér, sárga, erős makk. Senki sem tudja,
hogyan került az út szélére, a töltés oldalá
ra. Talán leejtette valaki, és a kis makk meg
lapult ott, mert ijedtében se élt, se halt.
Egyszer arra kerékpározott egy kisfiú. Ahogy
odaért a makk mellé — zsupsz — hirtelen leesett.
A zsebéből esés közben kirepült egy almacsutka,
a csutkából pedig kipattant egy szép, érett, barna
magocska, egy nagyon, de nagyon kíváncsi almamagocska. Úgy bizony, egy kíváncsi magocska.
Csendben, észrevétlenül feküdt az út szélén
a makk mellett, míg aztán az első langyos tavaszi
eső után nőni kezdett.
A zsenge kis növény minden erejéből a magasba
törekedett, még lábujjhegyre is állt, mert egyre
többet akart látni a világból.
Ám a makk éppoly csupaszon feküdt ott, mint
eddig, rajta nem nőttek fiatal hajtások. Telt-múlt
az idő. A napokból hetek, a hetekből hónapok
kerekedtek. És míg az almamagocskából kihajtott
vékony szár egyre magasabbra tört, a makk olyan
maradt, mint amilyen volt, talán csak kissé
lebarnult a naptól.
— Ejnye, te makk, élsz te egyáltalán? —
kérdezte a magocska,
—
— Persze, hogy élek — válaszolta élénken
a makk.
— Élsz, és mégsem szeretnéd látni, hogy
milyen körülötted a világ?
— Ó, kedves magocska, nagyonis szeretném
látni.
— Akkor miért nem igyekszel megnőni?
— Növök én, állandóan növök.
— Nősz? — csodálkozott a magocska. — Hol
van hát a szárad?
— Egyelőre nem felfelé növök, hanem lefelé —
ismerte be a makk.
A magocska nagyot nevetett:
— Ha-ha-ha, hi-hi-hi! Milyen buta vagy, te
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A bölcs makk
makk. Lefelé nősz, visszafelé nősz, ahelyett, hogy
felfelé nőnél!
A makk nem sértődött meg, hanem készségesen
magyarázni kezdte:
— Úgy teszek, ahogy a tölgyfa tanított, aki
nevelt engem. Most még inkább elcsodálkozott
a magocska, hisz tudta, hogy a tölgyfa a leg
nagyobb és legerősebb fák egyike. Nagyon kíváncsi
lett, miért tanította így a tölgy a makkot. A jószívű
makk pedig elmesélte: a tölgyfa arra tanította,
hogy előbb eresszen gyökeret, kapaszkodjon meg
jó erősen a földben, szívjon magába dús nedveket,
s csak aztán kezdjen nőni, virágozni, ha a nedvek
tői megerősödött.
— Ugyan, minek vesztegeted az időt, —: vála
szolta megvetően a magocska. — Te kis oktondi
makk, nőhetnél úgy, mint én, egyszerre fölfelé is,
meg lefelé is.
A makk már éppen el akarta mondani, mi a titka
annak, hogy ő előbb lefelé nő, amikor olyan szél
vihar kerekedett, amilyet még nem látott a világ.
Zúgott, süvített a szél, mindent kitépett, magával
sodort, ami csak az útjába került. Amikor az idő
lecsendesedett, és a kis makk ismét szólni tudott,
elhatározta, hogy folytatja a beszélgetést,
— Magocska, hahó, — kiáltotta.
De a magocska nem válaszolt.
Azóta sem tudni, hová — merre vitte a szél,
mi történt vele, megértette-e vagy sem, hogy
miért nem sietett a makk fölfelé nőni, hanem előbb
jó erős gyökeret igyekezett ereszteni a földbe.
TANKA KATALIN fordítóra

BESZÉLGETÉS A KOSSUTH-DÍJAS GÁSPÁR MARGITTAL A ZOBOR ALATT
A napokban Szlovákiában járt Gáspár Mar
git Kossuth-díjas budapesti írónő. Megtekin
tette új drámájának, a „Hamletnek nincs
igaza” nyitrai bemutatóját, majd Bratislavába
utazott, tekintve, hogy a darabot az itteni
Szlovák Nemzeti Színház Kis Színpada is
műsorába iktatta. Rövidesen bemutatásra
kerül. Megragadtuk az alkalmat, hogy az
írónővel elbeszélgessünk. Minthogy Nyitrán
találkoztunk, első kérdésünk az volt, milyen
nek találta a bemutatót.
Lili (Eliška Kováčiková-Mülkrová) és Anna (Olga
Hudecová).

— Nagyon megszerettem a nyitrai szín
házat — válaszolta Gáspár Margit. A „fiatalok
színházát” jó együttesnek tartom. Nagyon
jólesett az, hogy olyan szeretette (foglalkoztak
a darabbal. Igor Ciel rendező éppúgy, mint
maguk a színészek. Külön elismeréssel tarto
zom a nyitrai és a szlovákiai vidéki közönség
nek. Nyitrán mutatták be előző darabomat is,
az Égi háborút. Akkor az esett jól, hogy a dol
gozók annyit nevettek és tapsoltak. A mostani
előadáson viszont az, hogy milyen nagy volt
a csend. Milyen feszült figyelemmel követték
a darab lélektani mozzanatait. Milyen szakértő
volt a közönség! Mennyit tett a szocializmus
a vidéki kultúra fejlesztése terén! -Hiszen
a vidéki színháznál is megteremtette a műértő
publikumot. Akár a fővárosban.
Megkérjük, beszéljen a darab témájáról.
— A darab megírására az 1956-os esemé
nyek késztettek. Nehéz időket éltünk át, nagy
megrázkódtatással járt és senki fölött sem
múlhatott el nyomtalanul. Az író úgy oldja
meg a válságokat, hogy amit érez, leírja.
Ibsen mondotta, hogy alkotni annyi, mint
ítéletet mondani. Ebben a formában kísérel
tem meg ítéletet tartani önmagunk felett.
Megpróbáltam érzékeltetni, hogyan jut el az
ember a vakhittől a megalapozott meggyőző
désig. — Tipikusan magyar vonatkozású a
darab témája, de a felvetett probléma a XX.
pártkongresszus óta minden népi demokráciát
foglalkoztatott. Amit a darab elmond, az
a személyi kultusz következtében történt és
épp az a mondanivalója, hogy mindennek
a XX. pártkongresszus volt a feloldója. Azt
hiszem ennek a darabnak mindenki számára
van mondanivalója.
A befejező mondat — folytatta Gáspár
Margit — magyarul így hangzik: „Bárhogy is
meghasonlottál az édesanyáddal, mikor fegy

vert fogtak rá, elébe vetetted magad.” Nekem
úgy mondták, hogy ezt a fordítás nem dombo
rította ki egészen. De a közönség mégis jól
megérezte, hogy ez a mondat szimbolikus: az
édesanya itt a pártot is jelenti...
— Mikor jön legközelebb Szlovákiába?
— Remélhetőleg hamarosan. Hisz itt önök
nél már egy kicsit otthon érzem magam. Nem
is búcsúzhatok másként: a viszontlátásra.
Mártonvölgyi László
A „Hamletnak nincs igaza4' című darab legtragi
kusabb jelenete (Petrenko, Moravčik, Šmigura,
Hudecová).

Aurélia Janščáková felvételei
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Az asszonyok között sok szó esik az elfordult, vagy
lecsúszott anyaméhről és a hüvelysüllyedésről. Sok
asszony a hasüregben észlelt különböző fájdalmakat az
ilyen elváltozásoknak tulajdonítja. Az anyaméh elmozdu
lását komoly tünetek kísérik, mint például a vizelet
elfolyása, az alhasban jelentkező nyomó és húzó fájdal
mak, derékfájás, dugulás és hasonlók.
Az anyaméh a kismedencében kötőszöveteken helyez
kedik el. Alul a medencealjon fekszik, elöl a húgyhólyag
gal, hátul a végbéllel és felülről a belekkel érintkezik.
A hasüregben levő szervek állandó erős nyomására,
vagy a méhszalagok elernyedése következtében az anya
méh elfordul, vagy a hüvelyfalak lesüllyednek. Hasonló
elváltozásokat okozhatnak a gyulladásos folyamatok is,
melyek a méhszalagok ráncosodását, illetve összezsugoro
dását idézik elő.
Ma, amikor az asszonyok nagy része rendszeres orvosi
ellenőrzés alatt áll, az ilyen esetek csak elvétve fordul
nak elő. Ma már tudjuk azt is, hogy az anyaméh hátrafordulása nem betegség és nem okoz az asszonyoknak
problémát. Nem is olyan régen még az orvosok is azt
vallották, hogy a hátrafordult anyaméh derékfájdalmakat
okoz. Az operációk, amelyeket az anyaméh helyreillesz
tése érdekében végeztek, eredménytelennek bizonyultak,
mert a fájdalmak továbbra is jelentkeztek. A röntgen
felvételek azután kimutatták a külfönféle csigolyaferdüléseket, sőt, komolyabb esetekben a gerinchasadást. De
a reumatikus megbetegedés, a lúdtalp, sőt sok esetben
ideggyulladás is okozhat derékfájást. Ezért a derékfájás
ban szenvedő asszonyok ne csak női orvossal, de ortopéd
és idegorvossal is vizsgáltassák meg magukat.
Ma az anyaméh helyreillesztése érdekében a legtöbb
esetben csak akkor alkalmaznak műtétet, ha az anyaméh
elfordulása meggátolja a fogamzást vagy gyakori vesztést
okoz.
A méhsüllyedést és hátrafordulást leggyakrabban az
anyaméh szülés utáni hiányos visszafejlődése idézi elő.
A megnagyobbodott anyaméh hosszabb ideig tartó
hanyattfekvés és a húgyhólyag nyomása következtében
fordul hátra. Gyulladásos folyamat után az anyaméh
hozzá is nőhet a keresztcsonthoz. Az anyaméh helyes
fekvésének megtartása érdekében fontos a hólyag és
a végbél gyakori kiürítése — különösen a szülés után —
és a rendszeresen végzett gyógytorna. Az anyaméh
elfordulása gyakran a belső nemiszervek süllyedéséhez
is vezet. Az anyaméh ránehezedik a hüvelyre és ezáltal
az első és hátsó hüvelyfalak előreesnek. Természetesen
ez nem minden esetben következik be. Ha a hüvelyfalak
süllyedése már komolyabb méretet ölt, a hüvelyfolyosón
tyúktojás nagyságú, kitapintható elváltozás keletkezik.
Ha a méhszalagok elernyednek, a méhnyak, sőt súlyosabb
esetben az anyaméh is a nemiszerv elé csúszhat. Ez az
elváltozás legtöbbnyire a nehéz testi munkát végző
asszonyoknál jelentkezik. De az anyaméh lecsúszását
előidézheti a derékban szorosra kötött szoknya is.
Tegyünk meg mindent, hogy elejét vegyük ennek az
elváltozásnak. A lányok már serdülő korban tornászással
erősítsék a méhizmokat és méhszalagokat, öltözködjenek
helyesem, egészségesen (ne húzzák be a derekukat és ne
szorítsák el a hasukat), az asszonyok tartsák be a szülés
utáni előírásokat és végezzenek rendszeres gyógytornát
szülés előtt és után is.
Ha a nemiszerv süllyedése fokozódik és mellőzzük
az orvosi vizsgálatot, olyan kellemetlen és komoly eset
is előfordulhat, hogy az anyméh kicsúszik mint egy
zacskó a lábaink közé. Természetesen ma az ilyen eset
ritkán fordul elő, nagy ritkán akadunk olyan páciensre,
aki szégyenlős természete miatt elhanyagolja
egészségét. Az anyaméh ilyen süllyedését termé
szetesen azonnal meg kell operálni. A méhszala
gok felvarrása megakadályozza a további süllyedést.
A másik fajta operáció a hüvely plasztikai operá
ciója, nem nehéz műtét. Helyi érzéstelenítéssel
történik és 14 nap alatt a páciens felépül. Mindkét
operációt aprólékos általános kivizsgálás előzi
meg.
Ha a műtét elkerülhetetlen, inkább előbb szán
juk rá magunkat, mint később, mert a fiatalabb
szervezet könnyebben visel el minden operációt,
mint az idősebb.

szépség

XIX. század végének, a XX.
század elejének híres belgyó
gyásza, A. A. Osztroumov pro
fesszor, egy májbetegségben szenvedő
embert vizsgálva ezt mondotta: ,,Ennek
a betegnek az apja már születése előtt
elitta a fia máját".
Szörnyű e szavak értelme: az alko
holista apa megfosztotta gyermekét
a legnagyobb és legbecsesebb értékétől,
az egészségtől. Fia gyenge, betegségek
kel szemben ellenállásra képtelen májat
örökölt tőle.
A mértéktelen alkoholfogyasztás nem
csak az iszákosra, hanem az utódokra
is súlyos következményekkel jár. Az
alkohol gyorsan felszívódik a vérbe, és
át- meg átitatja a szervezet valamennyi
szövetét. A nemi mirigyekbe behatoló
alkoholméreg megkárosítja a hím és női
csírasejteket, is az egyesülésükből szár
mazó magzat esetleg nem lesz teljesen
egészséges.
Nemegyszer fordul elő, hogy alkoho
lista szülők gyermekei már szülés
közben meghalnak, vagy fizikai fogya
tékosságokkal — vakon, bénán, vízfejjel,
különféle torzképződményekkel — szü
letnek.
Az alkoholistának elmebeteg, gyenge
elméjű, süketnéma, epilepsziás és egyéb
idegrendellenességekkel terhelt gyerme
kei születnek.
Egy csoport francia orvos kutatási
adatai szerint az általuk megfigyelt
alkoholista szülők 201 gyermeke közül
138 egészen fiatalon- halt meg, ráadásul
több mint 50 százalékuk epilepsziás
tünetek közepette. De az életben mara
dottak közül is 37 gyermek különféle
idegrendszeri betegségben szenvedett.
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A Szovjet Orvostudományi Akadémia
klinikai osztályán 200 elmebeteg-csalá
dot vizsgáltak meg, és a vizsgálatok
eredményét nemrég közzétették. Ezek
az eredmények is azt bizonyítják, hogy
a szülők alkoholizmusa súlyos követ
kezményekkel jár gyermekeik lelkialka
tára, idegrendszerére és belső szerveire.
Rendkívül sajnálatos, hogy egyesek
nem tulajdonítanak jelentőséget ezeknek
a vitathatatlan tényeknek, és bűnös
könnyelműségükért gyermekeikkel fizet
tetnek súlyos árat.
Még ma is találkozunk azzal az osoba,
primitívelőítélettel, hogy a szeszesitalok
fogyasztása, különösen a terhesség
utolsó hónapjaiban, erősíti a magzatot.
A csíraképződés, majd a magzattá
fejődés kezdetétől fogva az anyai
szervezet döntő hatást gyakorol a mag
zatra, amely az anya véréből származó
tápanyagokkal táplálkozik. Ezek az
anyagok a méhlepény erein át jutnak
el hozzá. Normális körülmények között
az egészséges méhlepény nem engedi át
a baktériumokat, és megvédi a magzatot
a fertőzéstől. A méhlepényt megkárosító
alkohol azonban megfosztja azt fontos
védekező, tulajdonságától, és áteresztővé
teszi a fertőző kórokozók számára,
a magzat pedig éppen abban a fontos
időszakban van kitéve az alkohol rend
kívül káros, mérgező hatásának, amikor
összes szervei és szövetei képződnek, és
gyors fejlődésen mennek át.
Az alkohol az anyatejbe is bejut,
amely felhígul tőle, s benne a fehérje,
valamint a csecsemő szervezete számára
olyannyira szükséges más, sűrű alkotó
elemek mennyisége csökken.
A gyermek szervezetébe a tejjel be
hatoló alkohol súlyos kóros jelenségeket
idéz elő. Például egy 2 és fél hónapos
leánygyermeknél, akit kizárólag anya
tejjel tápláltak, nyugtalanság és álmat
lanság tünetei, majd rángógörcsök lép
tek fel. Kiderült, hogy anyja mindennap
2—2,
deci bort fogyasztott. Amint
a kislányt elválasztották, a rendellenes
ségek nyomban megszűntek.
A szovjet orvostudomány az örökletességet nem tekinti végzetes, elkerül
hetetlen valaminek, hanem úgy véli,
hogy a képződő szervezet élettani saját
ságai és sajátosságai az élet folyamán szerzett, s az öröklött tulajdonságoknak az eredményei.
A felnövekvő nemzedék helyes
fizikai és erkölcsi nevelésével megelőzhető az idegbetegségek kifej
lődése még akkor is, ha az illető
kedvezőtlen örökséget hozott ma
gával.
Az egészséges utódokért vívott
harc egyik legfontosabb tényezője
az iszákosság elleni kérlelhetetlen
küzdelem.
Dr. Novak ideggyógyász

egészség

Az alkohol és az utódok

ASSZONYOK FIGYELMÉBE

Dr. MICHAL VALENT

„DIVAT” az iskolában
Iskolásgyermekeink célszerű öltözködése sokat vitatott probléma. Ifjúságunk zöme
helyesen tekint a jövőbe, megbecsüli szülei fáradságos munkáját, ismeri a pénz értékét
és tudja azt is, hogy szülei nem fecsérelhetik el fizetésüket felesleges divatholmik
vásárlására — de vannak olyan fiatalok is, akik „modern öltözködésükkel” minden
áron ki akarnak tűnni a többiek közül.
Ez a tény vezette a „Divat” munkatársait arra az elgondolásra, hegy a 6—15 éves
fiúk és lányok számára egész sor praktikus, egységes iskolai öltözéket tervezzenek.
Természetesen ügyeltek arra, hogy az iskolai ruha ne legyen egyenruha jellegű.
A tervezett mintadarabok — mint ahogy a rajzok is mutatják — ízléses, pasztell
színű, divatos nyakmegoldással ellátott munkaköpenyek, melyeket különféle csinos
blúzzal egészíthetünk ki és tehetünk változatossá. Az ügyes szabású köpenyek nem
akadályozzák a tanulókat a mozgásban és emellett tökéletesen védik az alattuk levő
utcai öltözéket.
Ha a szülők jónak látják, választhatnak gyermeküknek egy téli és egy nyári iskolai
köpenyt, vagy esetleg a kettőt hetenként válthatja a gyermek. A köpeny színe minél
élénkebb legyen, hogy ez is kifejezze ifjú nemzedékünk vidám, örömteli életét.
Az ilyen egységes öltözék bevezetése csak megerősíti az osztályközösséget és
megakadályozza az egészségtelen öltözködési versengést az iskolaköteles gyermekek
között.
Ha a szülők, nevelők és természetesen a tanulók is egyetértenek velünk, akkor az
egységes iskolai öltözék teljesíti küldetését a nevelés terén.

Kedves Ilonkám!

Biztosan meglepődsz, ha elolvasod soraimat,
de hát azért írok neked, mert éppen tegnap
dicsekedtél, hogy sohasem kell bevásárolnod,
a férjed elintézi.
Vannak dolgok, amit nem láthatsz, ha nem
jársz bevásárolni. Ezért elmondok Neked
valamit.
Szombat este volt, és az óra mutatója hét
felé járt. A bratislavai kő-téri zöldségárusító
bódék közül már csak egynek volt nyitva az
ablaka. Ha a zárási időt vesszük figyelembe,
az itt árusító; idősebb asszonynak már rég
otthon kellett volna lennie, ő azonban türelme
sen szolgálta ki egyik vevőt a másik után.
Nem is volt hiba, mindenki fegyelmezetten
állt a helyén.
Alacsony fiatalasszony — a vak is láthatta,
hogy legalább a hetedik hónapban van — soron
kívül szőlőt akart venni. A pénzt, előre elkészít
ve, a markában szorongatta és mielőtt még
megszólalhatott volna, egy durva hang ráför
medt:
— Hallja maga, miért nem áll a sorba?
A fiatalasszony jobbra- balra tekintgetett,
segítséget várt, de nem kapott. Azazhogy

mégis kapott, de nem a polgártársaktól,
hanem az elárusítónőtől.
— Mennyi szőlőt parancsol? — kérdezte
udvariasan az asszonytól.
— Semennyit! — szólalt meg ismét az
előbbi férfi. Álljon ő is sorba!
Most már mindenki kíváncsian fordult
a makacs, udvariatlan férfi felé. Egy jól öltö
zött, intelligens embernek látszó férfi volt.
Először úgy álltam ott, mint akit fejbevágtak.
Aztán arra gondoltam, hogy tévedek, rosszul
látok. Hihetetlennek tűnt, hogy ez a férfi
a Te előzékeny, nők társaságában szinte túl
zotton udvarias férjed lenne, akit évek óta
másféle embernek ismertem.
Nem volt sok időm gondolkodni, mert amikor
férjed meggyőződött róla, hogy nem őt, hanem
a várandós kis mamát szolgálják ki, ismét
megszólalt.
— Várja ki, míg sorra kerül! Előttem ne
próbáljon adni neki!
Nem bírtam tovább, megszólaltam. A sor
végéről kiáltottam felé:„nem látja, hogy az az
asszony gyereket vár?”
Előbb dühösen végignézett a soron, nem
tudom meglátotte-e vagy sem, aztán minden
szégyenérzet nélkül azt felelte:

— No és? Este jut eszébe, hogy szőlőt akar
enni? Mit csinált egész nap?
Az elárusitónő közben kimérte a szőlőt és
csendesen csak annyit mondott:
— A polgártárs nem gondol arra, hogy ez
az asszony éppen úgy munkából jön, mint
maga?
Ránéztem a fiatalasszonyra. Szója remegett,
torkát sírás szorongatta. Semmit sem szólt,
mert nem volt hozzá ereje. Elképzeltem,
mennyire felizgatta az eset, bizonyára kisírta
magát otthon, ahol senki sem látta. És magam
előtt láttam a te örömtől kipirult arcodat,
ahogyan férjednek ki tudja hányadszor ismét
led: „Drágám, te vagy a legjobb férj a vilá
gon". Csak éppen azt nem sejted, hogy a pél
dás, előzékeny férj hogyan viselkedik idege
nekkel szemben.
Jó lenne, ha ezt az esetet észrevétlenül
szóba hoznád a férjed előtt, mert bizony ilyen
kicsiségek nagyon is megmutatják a leplezett
goromba természetet.
Sokszor üdvözöl
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Faluról-falura
A KOŠICEI NYUGDÍJASOK KLUB
JA nemrégen ünnepelte megalakulásá
nak őt éves évfordulóiát. Elnökük,
Ladislav Kancír, aki régi harcosa a
munkásosztálynak, atyai szeretettel
vezeti azóta is a klub életét, a választ
mányi tagokkal egyetértésben.

A jubiláló szolnocskai szövetkezeteink átve
szik a dicsérő oklevelet.
A svodíni arany- és ezüstlakodalmasok.

AŠahyi Állami Gazdaság Nová Ves-i részlege
az idén 20 hektáron termei dohányt. Harminc
asszony dolgozik a dohányos csoportban.
Peničková Eta, Červenák Margit és Kunstra
Márta meleglevegős szárításra készítik elő
a dohányt. — írja Sümegh Lajos levelezőnk

Kik járnak a klubba? Akiknek o ked
véért létesült, a nyugdíjások. Változa
tos, mozgalmas így az életük. Politikai
és kulturális előadásokon vesznek
részt. Szórakoztatásukra esztrádműrosokat szerveznek. Az iskolák pionírjai műsorral kedveskednek és a košicei
Nemzeti Színház művészei vidám,
humoros előadásaikkal gyakran meg
nevettetik az idős embereket.
Filmvetítés, sakkozás, egy kis kár
tyázás, rádiózás, beszélgetés teszik
kedélyessé az őszi és téli hónapokat.
Munkához szokott kezük bekapcso
lódott a városszépítési akcióba. 352
brigádórával járultak hozzá a déd- és
nagyszülők a ligeti utak sártalanításához. Meleg hangú köszönetét és jegyző
könyvi dicséretet kaptak ezért a Városi
Nemzeti Bizottságtól, a rádióban pedig
kedvenc dalukat hallhatták.
Kedves élményük a nyári borda
fürdői kirándulás, ahol ez öreg ember
nem vén ember bizonyításaképpen
még táncra is perdültek.
Most nyugodtan néznek a tél elé,
mert a HNB gondoskodása folytán
tele van a pincéjük tüzelővel. Egy kis
figyelem viszonzásul a ledolgozott
brigádórákért.
A szocialista társadalomban így
viselik gondját az öregeknek — írja
levelében Alžbeta Benešová.
A NÁDASDI SZÖVETKEZET marhahús-eladási tervét eddig 180 százalékra
teljesíti és hamarosan egész évi
tervteljesítésének is eleget tesz. Sponár
mérnök, a szövetkezet zootechmkusa
szerint takarmány dolgában ,,rendben
van a szénájuk” s ez egyik fontos
feltétele a jó eredménynek. Elismerő

leg nyilatkozik a hízómarháknál dol
gozó Szabó Ferencről, Rásky Katalin
ról és Rásky Máriáról. Hárman 55
darab szarvasmarhát hizlalnak. A hiz
lalást 160 kg súlyú állatokkal kezdik.
Átlagban naponta egy kg-os súly
gyarapodást érnek el, de időnként
elérik a napi 1,65 kg-ot is. Az asszonyok
pontosan, becsületesen végzik a mun
kájukat. Az istállókat is mindig tisztán
tartják, így az állatok egészséges
környezetben fejlődhetnek. Az évek
hosszú során szerzett tapasztalataik
révén az asszonyok már jó szakem
berekké váltak. Nem kis érdemük van
abban, hogy a hústermelésben a ná
dasdi szövetkezet járási méretben az
elsők közé tartozik. — Tudósít Iván
Sándor.
A BÉLYI NEMZETI BIZOTTSÁG
mellett működő nőbizottság, Perhács
Gézánéval az élén, a községükben
rendezett minden akcióból kiveszi
a részét. Az utóbbi időben tojásbe
gyűjtést rendeztek, az eredmény:
2000 tojás. A mezőgazdasági munkák
ban is segédkeztek. A takarmány
begyűjtését 60 százalékban a nők
végezték. Különösen Csető Béláné,
Dobos Sándorné és Biacskó Mária
tűntek ki szorgalmukkal. A kertészeti
csoport minden tagja nő.
Kulturális téren is működnek. Az év
első felében színielőadást rendeztek,
melynek tiszta jövedelméből tiz asztalt
vásároltak a kultúrház részére, 2500
korona értékben. A nemzetközi nőnap
alkalmával 12 sokgyermekes család
anyát ajándékoztak meg. Most nem
régen azt a felajánlást tették, hogy
1963 május 1-re a falu közepén levő
kiszáradt tófenék egy részét parkosít
ják, a másik részét pedig virágokkal
ültetik be. — írja Zelenák István
levelezőnk.
Az ANDÓDI HNB esketési terme
a közelmúltban szép ünnepély szín
helye volt. Kettős szocialista esküvőt

tartottak! A HNB elnökének és titkárának a lánya ment férjhez. A pionírok
virággal köszöntötték a két ifjú párt,
a helyi tömegszervezetek pedig a hangszórón keresztül üdvözöIték őket, sok

boldogságot kívánva az új élet küszö
bén. — írja Mészáros Emília levelezőnk.
SVODÍNBAN kedves ünnepély zaj
lott le, a HNB mellett működő polgári
ügyeket intéző bizottság rendezésében.
Kilenc pár ünnepelte 50, illetve 25
éves házassági évfordulóját.
A HNB elnöke, Árva elvtárs tartotta
az ünnepi beszédet. Példaképül állí
totta a jubiláló házastársakat, akik 50,
illetve 25 éven át nehéz körülmények
között kitartottak egymás mellett és
értékes emberekké nevelték gyerme
keiket.
A beszéd után a nőbizottság tagjai
emléklapokat és ajándéktárgyakat
adtak át a jubilánsoknak, majd a pio
nírok és a CSISZ tagok virággal
kedveskedtek nekik.
Az ünnepeltek részéről Virga János
mondott köszönetét. — írja Pék
László.
A SZOLNOCSKAI szövetkezet meg
alakulásának 10 éves évfordulóját
ünnepelte. Ez alatt a tíz év alatt hatal
mas fejlődésen ment keresztül. Azóta
megváltozott a falu képe, élete. 1952ben a szövetkezet vagyona alig haladta
meg a 250 000 koronát. A jelenlegi
mérleg azt mutatja, hogy a szövet
kezeti alapot tekintve a legerősebbek
közé tartoznak a járásban. Az egy
tagra eső vagyon értéke 18 000 korona.
Abban, hogy a szolnocskai szövet
kezet az elmúlt 10 év alatt ilyen szép
eredményt ért el, nagy részük van az
asszonyoknak és lányoknak is.
Nem akarnak megállni a fejlődés
útján. A következő gazdasági évet még
eredményesebben akarják zárni, több
és jobb minőségű terméket adni
a közellátásnak. — Ad hírt Molnár
János.

GÖMBVASÉRT—BÖRTÖNRÁCS
Jozef Rybának a vérében volt az üzletelés. Fiatal fiú korától kezdve ve
zette az édesanyja vendéglőjét és csak akkor ment állásba, amikor az üz
let köztulajdonba került. Rövid ideig mint munkás dolgozott Plzeňben,
aztán anyagbeszerzővé léptették elő, s amikor a Nové Mesto nad Váhom-i szellőztető-berendezéseket készítő gyár bratislavai üzeme ügyes
anyagbeszerzőt keresett, Rybára esett a választás.
Ryba szerencsés ember volt. Sikerült úgy megnősülnie, hogy a felesé
ge is a szakmából való volt. Marta Rybová a bratislavai élelmiszeripari
gépeket gyártó üzemnek vásárolt nyersanyagokat.
Ha csak azt beszélték volna meg, hogy hol lehet szebb, jobb, több
nyersanyagot beszerezni, biztosan nem álltak volna 18 társukkal együtt
a bratislavai Járásbíróság Trattner-tanácsa előtt. Csakhogy ők nemcsak
vásároltak, hanem árusítottak is. Természetesen saját számlájukra.
Ryba Jozef Fiiakkal, felesége pedig Alexej Hamačekkel „dolgozott
össze“. Filák a szellőztető berendezési, Hamaček pedig az élelmiszeripari gépgyár raktárnoka volt. A két üzem raktáraiból kilopták a legér
tékesebb nyersanyagokat: cínezett pléhet, profilozott és gömbacélt,
acélszalagot, anyacsavart, s mindezt mázsaszámra eladogatták. Hogy
mégis fedezzék magukat az esetleges felülvizsgálattal szemben, amely
leleplezhette vona a hamisított raktári nyilvántartásokat, Rybová
összeköttetésbe lépett Jozef Saškával, a prešovi élelmiszeripari gépgyár
bevásárlójával, s papíron neki számlázták át az árut.
Évek folyamán a bratislavai banda tagjainak sikerült kiépíteni egy
több mint tiz tagból álló hálózatot, ahol egyik a másikról nem tudva,
igán vásárolgatták a vaskereskedésekben csak igen ritkán kapható
emes fémeket és szerelési berendezéseket.
Legnagyobb átvevőjük Bedrich Sárközy kovács volt, aki a nyers
anyagot saját műhelyében, majd később különböző EFSZ-ek patronátusa alatt dolgozta fel és adta el.

18

Ez a díszes társaság gengszterbandák mintájára volt szervezve. Min
den tagjának megvolt a maga meghatározott, s pontosan kijelölt műkö
dési köre, s a fő bűnösökön kívül egyik sem ismerte a másikat.
Mint minden ilyen bűntettben, egy csekélységen múlott leleplezé
sük. Balogh, a szellőztető-berendezéseket gyártó vállalat egyik raktár
noka elment, s a társaságnak nem volt embere, aki tovább hamisította
volna a raktári nyilvántartásokat. Persze megállni a lejtőn, különösen,
ha az anyagi haszon forog kockán, nem egyszerű!
Ez a húsz tagú banda, amelyben hivatalnoktól kezdve raktárnokig,
kovácsig, üzletvezetőig minden fajta embert találhatunk, egytől egyig
visszaélt a közösség bizalmával. Azzal, hogy nagy mennyiségű kohásza
ti termékkel és villanyszerelési kellékkel üzérkedtek, nemcsak a nemzeti
vállalatokat károsították meg, hanem zavarokat okoztak országunk
anyagellátásában is, hiszen ezeket az értékes cikkeket az egész társada
lom javára fel lehetett volna használni.
A bíróság előtt egyikük sem tagadott, habár egyesek azt szerették
volna bebizonyítani, hogy nem kétezer kiló, hanem kevesebb acélt
tulajdonítottak el. Ez azonban a bűnüket nem kisebbíti. Különösen
Rybováét nem, aki jövedelmükből gond nélkül tudott volna élni. De
ő mindig nagyravágyóit. Drága toalettek, utazások, mulatozások vonzot
ták. S ez munkahelyén sem volt titok. Akárcsak a többi vádlott nagy
részének könnyelmű, pénzfecsérlő magánélete.
Ezt a tolvajbandát sikerült ártalmatlanná tenni — mindegyikük meg
kapta a maga megérdemelt büntetését. De nem volna-e igen sok
esetben okosabb idejekorán körmére nézni bizonyos embereknek, akik
szemmel láthatólag fizetésükön felül élnek? Sok bűncselekményt meg
lehetne előzni, és akkor nem kellene a bíróságnak foglalkoznia az ehhez
hasonló ügyekkel s már csak a veszett fejsze nyelével bajlódnia, miután
a kár már menthetetlenül megesett!
(EAS)

45 kérdés a Nagy Októberi Szocialista Forradalom
45. évfordulója alkalmából
VÍZSZINTES
1. Lenin-mű. 8. Forradalmi cirkáló. 14. Gazdag
hegység. 15. Pogogyin színmüve. 18. Ukrán
város. 20. Szovjet repülőgéptípus. 21. A Szovjet
unió KP.-jának egyik vezetőnője. 24. Lám. 25.
A. G. Nyikolajev népe. 26. Grigorjevics, Olga, Iván.
27. Igazat mond, (egy betű hiányzik) 23. Az 1917 utáni
levert Intervenció színtere volt. 30. Új gazdaság
politika (1921) 33. Névelővel: főzéshez kell. 35.
Ismert filmrendező (pl. „Lenin októbere”) —
36. Nem ül. 38. ...-marín (festék). 41. Meg..., meg
ráz... 44. Arany vegyjele. 45. A parlament felsőháza
volt Londonban. 47. Latin kettősbetű. 48. Itt van
a világ egyik legnagyobb vasércelőfordulása.
49. A rubel századrésze. 51. Az atomfizika „fő
városa“. 53. Recept rövidítése. 54. Vár, németül.
57. A világ első űrhajója. 61. Számjegy és az urán
vegyjele. 63. Nem ki. 64. Startol. 65. Tantárgy még
a negyedik osztályban is. 66. Házőrző. 67. Magyar
államférfi (19. sz.) 68. Női név. 69. Szovjet-orosz
regényírónő (Messzi utca). 70. Tejtermék. 72. Sör
oroszul. 75. Baleset, szlovákul. 77. István és Ulrik.
78. A rosztovi terület óriási szovhoza (46 000 ha.)
82. AUatkert röv. 84. Orosz női név. — 87. Az
Ingoda mellékfolyója (SZÜ és Mongólis). 88. K. D, A.
89. Kiejtett zenei hang. 90. Halász ,,szerszám“. 91
Leningrádi filmszínész 92. Szovjet író. (Orosz
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együtt) hozzáadjuk a paprikát
apródonként a halat, amelyet
kell fednie. Lassú főzéssel 15
Ebből lesz a halkocsonya is.

HALÁSZLÉ.
Háromféle halból szoktuk készíteni: pontyból,
harcsából és kecsegéből, (de az utóbbi helyett
fogast vagy süllőt is vehetünk). A halat három
ujjnyi szeletekre vágjuk és lábosba téve, rétegen
ként karikára vágott nagyfejű hagymát rakunk
közé. Azonban vigyázzunk arra, hogy ne legyen
sok a hagyma, mert akkor édeskés lesz az íze.
Megsózzuk és annyi vizet öntünk rá, amennyi
éppen ellepi. Amikor forrni kezd, teszünk rá
édes pirospaprikát. Lassan főzzük, míg meg
puhult. Mélytányért és kanalat adunk hozzá.

RÁNTOTT PONTY, HARCSA
A nem túl vastag halszeleteket bundázhatjuk
a szokásos módon, liszttel, tojással és morzsával,
vagy pedig megforgatjuk paprikás lisztben és
így sütjük.
A töreharcsát megtisztítjuk, (fejét lecsapjuk,
belét kivesszük) paprikás lisztben megforgatva,
jó ropogósra sütjük. Hagymás burgonyasalátát
adjunk mellé.

RÁCPONTY
Tükörpontyot vásároljunk és azt pikkelyeitől,
beleitől, fejétől, farkától, méregfogától meg
fosztva, a hasán vagdaljuk be ujjnyi szélességű
csíkokban. A csikók közé csúsztassunk keskeny,
hosszúkásra vágott, mintegy 4 centis füstölt
szalonnadarabkákat. A halat egészben helyezzük
kizsírozott tepsibe, a tepsi két oldalára főtt,
karikába vágott burgonyát halmozzunk, majd
locsoljuk meg hagymás pörköltlével, olvasztott
zsírral, fél liternyi tejföllel, amelybe előzőleg két
középnagyságú paradicsomot nyomtunk. Tegyünk
még rá egy-két darab kimagozott, felszeletelt
zöldpaprikát is, sózzuk meg, és süssük rózsa
színre.
kérdés stb.) 93. Spanyol futball-csapat. 95. A mondat
részei. 97. Kis folyó Romániában. 99. Cél, csehül.
100. Fordított orosz személyes névmás (én). 101.
Szamár-hang. 102. D. G. 103. Orosz férfinév. 106.
Spanyol nevelőnő. 108. Női név. 109. Viziút, a Ladoga
tó lefolyása. 110. Névelővel: együgyűség. 113. Nem
egészen táj! 114. Gladkov regénye. 115. Kiváló
szovjet tornásznő.
FÜGGŐLEGES:
1. Kiváló szovjet szobrásznő. 2. Gyors ütem.
3. Svájci folyó. 4. Törő, zúzó, szlovákul. 5. Hősköltemény. 6. Eugen kezdete. 7. Két hosszú magánhangzó.
8. Névelővel: a színésznek ,,segít“. 9. U. E. 10. Renáta
és Mária. 11. Oberon fele. 12. Kiáltott, sikított, szlová
kul. 13. Tó Szovjet Közép-Ázsiában. 16. Vajon
sikolt? 17. Női név. 19. V. U. 21. Fésű mássalhangzói.
22. Zola regénye, (fő
város is). 23. Borítékon
van. 25. C. A. 27. Beckov... — 28. Szovjet
festő-kollektíva
mű
vészi álneve. 29. Mais,
de hiányzik belőle egy
betű! 31. Heves-megyei
község. 32. Szén-és kő
olajvidék. 34. Fütyülő.
35. A modern szovjet
építőművészet úttörője
(Lev Vlagyimirovics) 37.
Szovjet biológus (Olga
Boriszovna). 39. Lublin
város egyik fele. 40.
Moszkvai napilap. 42.
Nagy Károly. 43. 16.
századbeli magyar pa
rasztfelkelés vezére (betű
hiány). 45. Ilyen a vatta.
46. Figyelmezteti. 47.
Szerves kémikus. 50.
KKD. 52. Az azerbajdzsáni olaj mezők köz
pontja. 55. Sírni. 56.
Szovjet sportjelvény,
(röv.) 57. Éljen! —
olaszul. 58. övezet. 59.
Reggeli ital. 60. óriásfolyó Nyugat-Szibériá
ban. 62. Táncművész
nő. 69. Orosz súlyegy
ség. 71. Sekély belten
ger az SZSZSZK-ban.
72. Híres szovjet óramárka
győzelem“).
73. Izobár, de csak az
elején! 74. Magyarországi

Nyolc levegőszemet összekapcsolunk és 12 egyráhajtá'os pálcát horgolunk, közben 1 levegőszemmel. A második sorban pálcára pálca, közben
3 levegöszem. A pók kilenc sorból áll, minden
sorban a levegöszemek száma kettővel emelkedik,
az utolsó sorban 17 a levegőszemek száma.Minden
ilyen nagy lyukba 10 kétlevegős lyukat horgolunk,
szépen beosztva. Az első sor tetejére még két sor
jön, akkor kezdődik a leolvasható minta. Az egész
mintában egyráhajtásos pálca van és két levegő
szemes lyukak. Könnyítésül még csak annyit,
a mi nta hetedik sorában a pók pálcája fölött szapo
rítunk úgy, hogy a pálca tövébe még egy pálcát
szúrunk, közte a két levegöszem. A nyolcadik sor
ban — ha ideérünk, a levegöszembe is teszünk
1 pálcát. Ezzel megkapjuk a bőséget. Tovább dolgo
zunk a 11-ik sorig, akkor minden cakkot külön
befejezünk, színén-visszáján haladva. Ez 5 kis sor.
Ha minden cakk kész, akkor a színén két levegőszemmel és rövid pálcával végigmegyünk az egész
mintán, azután rövid pálcával és az alsó pálcák
fölé horgolt pikóval befejezzük a teritőcskét. Kevés
keményítős vízben áztatjuk, kitűzzük, kivasaljuk.
Vékony cérnából készítjük.

folyó. 76. Női név. 78. Gépkocsijelzés. 79. Kettős, pá
ros, franciául.80. Idegen tagadás. 81. Priamus székhelye.
83. A Szovjetunióban épített nagy hőmérsékletet
előidéző berendezés. 85. Filmszínésznő; (Cir
kusz, Találkozás az Elbán stb.). 86. Névelővel:
Játszma a teniszben (font.). 89. Botanikus és növény
nemesítő. 90. Sí. 92. Fejrész. 94. Női név. 95. Vissza:
pápaszemes kígyó. 98. AGA. 100. Vissza: idegen női
név. 104. ... az eleién kínai név. 105. GÁN. 107.
Hacsaturján híres tánca. 110. Idegen kettősbetű.
111. Az ismeretlen aláírása. 112. Téli sport.
B. P.
Beküldendő a vastagon kiszedett 45 kérdés megfej
tése a rejtvényszelvénnyel együtt 1962. november 14-ig.
Aki mind a 45 kérdést megfejti, két megfejtésnek
számit.
Múlt számunkban közölt keresztrejtvény helyes
megfejtése: ,,A kommunista nevelés kérdései,“ Reed,
Donna Juana, Kolasz, Aljohin, Marsak, ,,Napfölkelte
előtt“, Saporiri, Kazakov.
Könyvjutalmat nyertek:
/
Lassú István, Senec—Góbis Árpádné, Včelince — Sza
bó Mária, Kravany — Berek Istvánná, Levice— Šlapák
Rudolf, Demandice — Szaveljev Györgyné, Lučenec —
Darida Ernőné, Šahy —Bodon Margit, Hajnácska — Za
la Józsefné. Šahy —Patrik Vilmosné, Nitra.
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HALPAPRIKÁS (PONTYBÓL)
Az 1 kg-on felüli halnak kevesebb a szálkája,
a tükörpontyot jobban szeretjük. Ügyeljünk arra,
hogy ne vegyünk túl zsíros halat. Az élő halat
becsomagoljuk egy nedves konyharuhába és
kopoltyújára, fejére baltával rávágunk. A meg
tisztításnál legjobb, ha deszkán éles késsel úgy
vesszük le a pikkelyeket, hogy farkánál kezdve
a feje felé hántoljuk. Igen ügyes dolog ezt reszelő
vel csinálni.
A halat előbb folyóvíznél lemossuk, (nem áztat
juk) hasánál felvágjuk, kibelezzük vigyázva, hogy
az epe el ne fakadjon. Ikráját, tejét, a vért és
a májat félretesszük, a többit eldobjuk. Levágjuk
az uszonyokat és a halat másfél cm-es darabokra
szeleteljük. Fejéből kivesszük a keserű csontokat,
a kopoltyúkat és a fejet kettévágjuk. Mindezt kissé
besózzuk és egy óra hosszat állni hagyjuk.
Közben 1 kg-os halhoz 2 fej vöröshagymát
apróra vágunk és fél liter vízzel addig főzzük,
amíg a hagyma elfő. Ezt a levet szitán áttörjük,

(a hagymapürével
és ha forr a lé,
a lének éppen be
perc alatt megfő.

KERESZTREJTVÉNY

RECEPTEK

I

HŐS KUBA NÉPE,
veled
vagyunk
A kubai asszonyok forradalmi vívmányuk
eredményeként tanulnak és tanítják a népet

Országainkat több ezer kilométer választja el egymástól, de mégis különleges figye
lemmel kísérünk minden hírt a hős kubai népről. Együtt örvendünk a kubai lányok és
asszonyok alkotó munkája eredményének, akiknek, a történelem folyamán először,
teljes politikai és társadalmi egyenjogúságot adott a népi forradalom.
S ezért különösen felháborított bennünket Kennedynek, az USA elnökének veszteg
zár rendelete, amely nem más, mint az amerikai imperialisták és monopolisták újabb
provokációja a kubai nép gyönyörű, új, szabad hazája ellen.
S ebben a nehéz időben teljes szívünkkel veletek vagyunk. Veletek, akik függetlensé
geteket védítek, jogaitokat a gazdasági és politikai életben. Jogaitokat a nép kulturális
színvonalának emelésére, a haladás és szocializmus győzelmének jegyében.
Az imperialisták nem tudják dühüket palástolni, amiért 1961-ben intervenciós táma
dásuk oly csúnya kudarcba fulladt. Az fáj nekik, hogy Kuba népe fegyverrel a kezében
megvédte szabadságát.
Az amerikai imperialisták szeretnék megsemmisíteni az újat, a szépet és a jót.
S ezért azt kívánnák, hogy a kubai nép puszta kézzel álljon fegyvereik elé.
A kubai népet fenyegető veszély az egész világ békéjét fenyegeti. S Csehszlovákia
a szocialista államokkal együtt a Szovjetunióval az élen, Kuba népe mellett van. Bé
kéjének, függetlenségének megvédésében teljes támogatásunkra számíthat.
S ha a felelőtlen háborús gyújtogatók tüzet akarnak lobbantani, a béketábor orszá
gainak, élükön a Szovjetunióval lesz annyi erejük, hagy lefogják a gyújtogatók kezét és
kellőképpen megbüntessék őket.
Nemcsak tanítanak, hanem
fegyverrel a kezükben is
megvédik jogaikat

K ubát a tenger övezi, a z im p erialisták
vesztegzárja m egbénítja hajóközlekedését

Fidel Castro ismét nagygyűlésen beszélt népé
hez, amelyen elhatározták, hogy szabadsá
gukat utolsó csepp vérükig megvédik! Patria
o Muerte!

