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MEGYÉNK ASSZONYAI 
KÉSZÜLNEK A NEMZETKÖZI NŐNAPRA

Közeledik március 8-a, a 
nemzetközi nőnap. Erre a 
napra  készülnek most me
gyénk asszonyai, hogy a vi
lág asszonyaival együtt mél
tóan ünnepeljék meg ezt a 
napot.

M árcius 8-a, az egész világ 
asszonyainak békeharcában 
jelentős állomás. Ezen a na
pon szoros egységben ju tta t
ják  kifejezésre a világ asz- 
szonyai békeakaratukat. A 
népi dem okratikus országok 
asszonyai, köztük a magyar 
nők is kiváló m unkaered- 
méuyekkel, m unkasikerek
kel készülnek e nagy nap
ra. A kapitalista orszá
gokban azonban nem  készül- , 
hetnek a nőnapra, nem kö
szönthetik jó m unkával, m ert 
ott még harcolni kell a m un
káért. s harcolni kell a jo
gokért, a nők jogaiért.

M árcius 8-án tesznek hitet 
asszonyaink, hogy a külügy
m iniszterek négyhatalm i ber
lini értekezletén elhangzott 
szovjet javaslatokat, melyek 
a békét szolgálják, teljes egé
szében tám ogatják.

Esztergom város asszonyai 
lelkesen készülnek március 
8-ra, a nemzetközi nőnapra. 
Díszítik a Fürdőszállót, pró
bálják a műsorszámokat, 
mellyel a nőnapon szerepel
nek. Nagy kitüntetésben ré
szesülnek, s ezért minden 
erejükkel azon vannak, hogy, 
ezt a napot emlékezetessé, 
széppé tegyék. Oszipova elv
társnő, szovjet pedagógus, a 
Szovjetunió küldötte vesz 
m ajd részt Esztergom város 
asszonyainak nagy ünnepsé
gén.

Kesztölc községben zenés

Jól dolgozik a kormányp rogramm valóraváltásáérl 
Balasa Györgyné

A kormányprogramm meg
jelenése óta csaknem minden 
üzemben, bányában kettőzött’ 
erővel dolgozik mindenki, 
hogy jó munkával járuljon 
hozzá a kormányprogramm 
megvalósításához, az életszín
vonal emeléséhez. Számtalan 
dolgozó, bányász és kazánfűtő

érdemelte m ár ki jó munká
jával a „kormány Programm
megvalósításának élharcosa” 
címet.

Nemcsak a bányákban, üze
mekben harcolnak a kor- 
mányprogramm megvalósítá
sáért, hanem harcolnak ke
reskedelmi dolgozóink is.

! Balasa Györgynét, a tatabá
nya-újvárosi 14-es számú Nép
bolt dolgozóját csaknem min-» 
den újvárosi lakó ismeri. Ha 
vásárolni mennek a boltba, 
Balasa Györgynét kérik, hogy 
szolgálja ki őket, mert tud
ják. hogy Balasáné mindenkit 
szívesen és előzékenyen szol
gál ki. Az ő jó és gyors mun
kája eredményeként nem kell 
sokáig várni az áruért a bolt
ban. Mindig vidám, mindig jó
kedvű, munkatársainak is min
denben segítséget nyújt. Ba
lasa Györgyné. udvarias, 
gyors kiszolgálásával harcol a 
kormányprogramm megvalósí
tásáért.

Ke akadályozza, hanem segítse 
az MNDSZ-szervezet megalakítását a tatabányai 

Cementgyár pártbizottsága
Ä Központi Vezetőség no

vember 5-i határozata alapján 
újra megalakulnak az üze
mekben, állami gazdaságokban 
és tszcs-kben az MNDSZ-szer- 
vezetek. Ennek alapján első
sorban azokon a helyeken kell 
az MNDSZ-szervezetet meg
alakítani, ahol nagyobb szám
ban dolgoz rak nők.

A Tatabányai Cementgyár
ban 800 nő dolgozik, így a 
Cementgyárban akartuk elő
ször megalakítani az MNDSZ- 
szervezetet. Ügy gondoltuk, 
hogy 800 asszonynak egész 
biztosan vannak problémái, 
amelyet az MNDSZ segítségé
vel megoldhatnának. Az 
MNDSZ városi titkára négy
szer ment ki a Cementgyár
ba, hogy a pártbizottsággal és 
az ÜB elnökével megbeszélje, 
kiket javasolnak a vezetőség
be és mikor lenne a legalkal
masabb az alakuló gyűlést 
megtartani. Háromszor küldték 
el az elvtársnőt azzal, hogy 
jöjjön máskor, negyedszer pe
dig, amikor kiment, a pártbi
zottság titkára elküldte az

ÜB-elnök elvtárshoz, majd ő 
segít. Az ÜB-elnök elvtárs 
mondott egy-két nevet, hogy 
kit javasol a vezetőségbe, utá
na visszaküldte a pártbizott
ságra, hogy majd a titkár elv
társ javasolja a többit.

Így nem lehet dolgozni, 
hogy ide-oda küldözgetik az 
elvtársakat. A pártbizottság 
titkárának is és az ÜB-elnök 
elvtársnak is sokkal több se
gítséget kell nyújtani az 
MNDSZ-szervezet megalakítá
sához, mert nekik is könnyebb 
lesz a munkájuk, ha megala
kul az MNDSZ.

Both Edit
Tatabánya 

Megyei MNDSZ

Jogiigvi tanácsadást rendéi 
ai É D SZ  megyei titkársága

Márciusban az MNDSZ me
gyei titkárságának helyiségében 
(ÍX-es körzetben) ismét jog
ügyi tanácsadás lesz az asszo
nyoknak. Előadó Dr. Lányi 
László elvtárs, a megyei bíró
ság ügyésze.

Könnyű szövetkabátkák gyermekek részére

A kabátkákat jő bőre lehet 
hagyni, akkor helyes a gyer
meknek, de viszont az alját 
10—-20 centivel hosszabbra 
hagyjuk a szabásnál, hogy jól 
fel lehessen belőle hajtani. Az 
ujját szintén 10 centiméter
rel hosszabbra hagyjuk, mert 
hamar kinövi a gyermek. Ko
ta  tavasszal lehet belegombol

ható flanellbélést is Varrni, 
vagy steppelt vattabélést, amit 
melegebb időben kivehetünk.

Színes kislánysapka

Hat részből állítjuk össze. 
Megmérjük a kislány fejbő
ségét és 6 részre osztjuk, majd 
a hat ékalakú részt külön se
lyemmel béleljük és színes 
fonallal összehorgoljuk. A te
tejére színes pompont var
runk.

Hogyan készítsünk 
színes pom pont ?

Kemény papírból kivágunk 
két darab 4 centiméteres át
mérőjű kerek lapot, aminek a 
közepén 1 centiméteres lyukat 
vágunk, majd a két lap közé

nagyon erős cérnát teszünk 
körbe, s a két végét hosszan 
kihagyjuk. Tűbe fűzött gyapjú
val addig varrjuk körbe, amíg 
a közepe teljesen betelik, a 
cérnát, amit vigyázva a var
rásnál mindig kihagyjuk, jó 
szorosan összekötjük, s a két 
lap között a gyapjút körbe fel
vágjuk. A papírt letépjük,

„Ha ügyét nem kielégítően intézik el 
— kérjük, értesítsen ben n ü n ket...“

Két héttel ezelőtt alakult meg 
a megyei tanács panaszirodája. 
Az iroda legfőbb feladata, hogy 
a dolgozók panaszos ügyeit ki
vizsgálja és javaslataikat to
vábbítsa , a végrehajtó bizott
ságnak.

E rövid két hét alatt jelentős 
munkát végzett az iroda. Jó 
munkájának bizonyítéka, hogy 
egyre többen keresik fel pana- 
nászúikkal, kérelmeikkel. A pa
naszirodát megalakulása óta 147 
ügyben keresték fel. Ezek kö
zött több olyan bejelentés sze
repel, melyet a beérkezés nap
ján azonnal elintéztek. Simon 
Gizella', a tatai kórház szülész
nője panaszolta, hogy a kórház 
vezetősége — mert családi okok 
miatt felmondta az állását — 
azt. akarja beírni a munkaköny
vébe, hogy önkényesen távozott. 
A panasziroda válaszolt, hogy 
melyik rendelet alapján kérheti 
az „önkényesen távozott” beírás 
megváltoztatását. Varga György 
dorogi lakos azt kérte, hogy a 
panasziroda adjon felvilágosí
tást arról, melyik vendéglátó
ipari vállalatnál tudna elhelyez
kedni. Még aznap választ küld
tek, hogy a Tatai és Tatabányai 
Vendéglátóipari V általainál
vesznek fel munkaerőket.

A számtalan, apróbb felvilá
gosítást kérő bejelentésen kívül 
számos olyan panaszt is intéz 
az iroda, melynek kivizsgálása 
több napot vesz igénybe. Az 
iroda dolgozói igyekeznek ezt 
az időt a minimálisra csökken
teni.

M. Pűcze Istvánná dadi dol
gozó parasztasszony elmondta, 
hogy az idei gazdalajstrom ősz- 
szenilitásánál derült ki, hogy 
évekkel ezelőtt 3 hold földjét 
egy másik gazda földjéhez so
rolták. de az adót .és beadási 
kötelezettséget rá vetették ki. 
Pőcze Istvánná kéri, hogy ad
janak kártérítést a jogtalanul 
kifizetett adó és beadási kötele
zettségért. A kivizsgálás után 
a panasziroda értesítette a köz
ségi tanácsol, hogy Pőcze Ist
vánná földje után fizessék hi a 
kártérítést.

Kivizsgálásra szorult Harsé- 
nyi István banai dolgozó kérel
me is. Házhelyei kért. A pa 
nasziroda utána nézett, van-e 
Banán házhely és megírta Har
sányt . Istvánnak küldjön ke 
kérvényt és azonnal kaphat ház
helyet.

A panasziroda vezetője. Sioos 
elvtárs nagy gondot fordít arra. 
hogy az alsóbb szerveknek ki
adott utasítások teljes mérték
ben kielégítsék a dolgozókat. 

Minden levél végén szerepel ez 
a mondat: „Ha az ügyet nem. 
kielégítően intézték el, kérjük 
értesítsen bennünket". Kél eset
ben érkezett levél, melyben a 
panaszos ezt mondta el. Barcsi 
Istvánná bakonybánki dolgozó 
parasztasszony azt kérdezte,. 
hogy tényleges katonai szolgá
latot teljesítő fiát figyelembe 
veszik-e, mint családtagot a 
beadási kötelezettség kivetésé
nél. A panasziroda azonnal ér
tesítette a községi tanácsot, 
hogy melyik rendelet írja ezt 
elő. Barcsi Istvánnénak — amint 
ez későbbi leveléből kitűtvh — 
arra hívatkozlak, hogy nem ta
lálják ezt a rendeletet. Az iro
da elküldte a rendeletét ás uta
sította a községi tanácsot, hogy 
Burcsi Istvánná beadási kötele
zettségének mennyiségét ja
vítsák ki.

A panasziroda figyelme azon
ban még ezen túlmenően olyan 
dolgokra is kiterjed, amely nem

közvetlenül a panasz tárgya. 
Sitku Pálné dömösi asszony ír
ta, hogy a nyolcadik gyermeke 
született az idén és még nem 
kapta meg a sokgyermekes 
anyáknak járó pénzjutalmat. A 
panasziroda intézkedett és Sitku 
Pálné megkapta a jutalmat, de 
ezen túlmenően azt is sl.niézte, 
hogy ha a hetedig gyermek 
után sem kapott jutalmat, utóla
gosan azl is kifizessék.

Az iroda másik jelentős fel
adata, hogy a dolgozóit javas
latait tolmácsolja a végrehajtó 
bizottságnak. így valósíthatják 
meg Szabó István, Komáromi 
Győző és Kemenes Rózsa javas
latait. Szabó István javaslatá
ra Csolnokon kukoricadarálót ál
lítanak be, Komáromi Győző 
kérésére iparengedélyt adtak ki 
egy kisiparosnak, hogy Tatán is 
legyen rádiójavítómühely, Ke
menes Rózsa tokodi úttörő ja
vaslatára pedig rövidesen ja
vítani fogják a tokodi lakáso
kat.

A panasziroda dolgozói jő 
munkájukkal hozzájárultak ah
hoz, hogy a dolgozók panaszai
nak orvoslásával és javaslataik 
megvalósításával egyre szoro
sabbá váljon a kapcsolat a ta
nács és a- tömegek között.

Erdődi Erika,
MT sajtó csop.-véz.

A Magyar Vöröskereszt által ki
adott Jelszónak nagy jelentőségét 
Tatabánya többszáz dolgozója íelis. 
marté. Ennek köszönhető, hogy ma 
már nagyszámú az önkéntes véradó 
városunkban, akik szocialista barát' 
segítséget nyújtanak bajbajutott em
bertársainknak, nem kevésbbé orvo
sainknak, akik a korszerű vérátöm 
lesztéssel meggyorsítják beteg dol
gozótársaink felgyógyulását.

A dolgozó nép h azájában ,' a szo
cialista társadalomban a betegség 
nem magánügy és éppen ezért szük
sége® az' önkéntes véradó mozgalom 
és a szervezett véradás fejlesztése.

Ennek megvalósításával elérnénk a 
szovjet rendszerű véradás elvét, mely 
szerint nem kevés véradótól kel!

gyakran vért vennünk, hanem sok 
véi adótól kevésszer.

Az önkéntes véradásban Igen • jól 
kiveszik részüket: Aluminiumkohő, 
Aknászképző iskola, Megyei Kórház, 
Cement- és Mészművek, Bányagép
gyár, I—II-es sz. Erőmű dolgozói, 
de nem utolsósorban hős bányá
szaink. különösen a Xl-es aknai bá
nyászok.

Minden egészséges nőt és férfit a 
vérátömlesztésre szoruló betegek, sé
rültek szüiöanyák, csecsemők és kis
gyermekek nevében arra kérünk, je
lentkezzenek minél többen véradás
ra

Lauber Antal
Magyar Vöröske. eszi városi szer

vezetének munkatársa.

Lacika ugyanolyan 
hideg, zimankós téli 
napon született, m int 
amilyen hidegek most 
is vannak. A húgom 
kisfia. Most nálunk, a 
nagymamánál lakik, 
mert otthon újabb ki
csi van. Lackó már 
komoly „felnőtt“ em
ber . a napokban 
múlt három éves. Ezt 
a nagy kort öntudato
san, felelősséggel vi
seli. A  kétéves Dodi
kat — a másik húgom 
kisfiát — csak ritkán 
veri meg, játékát visz- 
szaadja, amint az el
kezd visítani. Akkor 
aztán apáskodik. si
mogatja, csókolgatja 
tudja, hogy ő mát 
nagy fiú, és a kisebb
re vigyázni kell. Do- 
dika viszont élvezi 
hogy neki többet sza
bad, Lackó pedis 
megismerte a keserv 
lemondást, megismer
te a kis testvérrel 
hogy az élet nem csu
pa örömökből á ll__

— Neked adom, Do- 
dika . . .  ne sírjá l. . .  — 
nyomja a kicsi kezébe 
a labdát, s könnyeit 
hősiesen visszatartja.

Mondom, Lackó ko
molyan veszi ap életet, 
de a mesét nagyon 
szereti. A  családi kró
nika sok mesét fel
jegyzett már, amit 
Lackó talált ki. Ezek 
a mesék csodálatos 
Állami Áruházakról 
szólnak, ahol mindent 
lehet kapni, amit 
ilyen kisgyerek meg
kíván. Beszélő autó
buszokról mesél, ud
varias kalauzokról, 
ügyes kocsivezetőkről, 
világotjárt teher
autókról, vonatokról, 
csillepályákon gördülő 
csillékről. Az autók 
útjukban rendszerint 
felveszik a szegény 
gyalogjárókat, különö
sen az öregeket. Lac
kó szarint az öregek

nek gyakran fáj a lá
buk, s ezért papucsba 
bújnak. A  nagypapa 
is mindjárt papucsba 
bújik, ha hazjön este. 
Lackó szemében a pa
pucs hozzátartozik az 
öregséghez. Csodálatos 
fantáziája nem áll 
meg, végigjárja az ál
latkertet. ahol minden 
az övé, m int minden 
ezen a világon. Ele
fántot már igazit, élőt 
is látott, egy Tatabá
nyán járt cirkuszban. 
Hónapokig mesélt ró
la.

— Tudod — lelken
dezett és kis kezét ki
tárta — Olyan hosz- 
szú . . .  nagyon hosszú 
orra van . . .  Nem sza
bad közel menni hoz
zá. mert m egfog . . .  — 
Nagy fekete szeme 
már a gondolatra is 
izgatottan csillogott, 
mert mi is történne, 
ha az ő kis élete az 
elefánt ormányára Ike
rül ne.

Esek Lacika meséi. 
Dodikát mindez nem 
érdekli, Többet ér, ha 
jóllakik, ha valami 
csintalanságot csinál.

' — Te is Lacika . . .  
te is! — biztatja Lac
kót — és a nagymama 
rémülten szedi le a 
két gyereket valame
lyik bútordarab tete
jéről. De ezek nagy
szerű mulatságok. 
Nagy erőpróbát jelen
tenek mindegyik gye
reknek.

A székeket össze
tolják és megindulnak 
az autóbuszok. Dodi- 
ka a kocsivézető, Lac
kó a jegykezelő.

— Nincs hely ké
rem . . .  ! — énekel
csengő hangocskáján, 
megtelt a kocsi. Tes
sék jegyet venni!

A rossz tapasztala
tokat mind utazásai 
közben gyűjtötte.

Estére már alig áll 
a lábán a sok munká
tól. Leragadó szemmel 
követeli:

— Mesélj!
Fellebbezésnek he

lye nincs. Befészkeli 
magát a meleg taka
rók közé, szemeiből el
tűnik az álmosság és 
mesélni kell,

Egyre igényesebb. A  
magamköltötte állat- 
mesék már nem ér
deklik.

—  Est már mesél
ted, most másikat.

— Mit m eséljek?... 
nem tudok mást — vé
dekezek,

— De tudsz...! Azok
ról a kisgyerekekről 
mesélj, meg az orszá
gokról.

Igen nehéz feladat 
egy hároméves kis
gyereknek országokról 
mesélni. Egy kis tér
képet szedtem ki a 
napokban a kezei kö
zül, az enyészet elől. 
Csak úgy adta oda, 
hogy el kellett me
sélni, hogy a térképre 
országokat rajzoltak, 
az országokban embe
rek élnek. A zt gondol
tam ez elég. A gyere
kekről lefekvés előtt 
hallott, A Szabad Nép
ben jelent meg egy 
cikk „Élhetnének“ 
címmel. Franciaor
szágban sok kis gyere
ket fagyhalál ért, a 
szörnyű állapotok 
miatt. Lackó vissza
fojtott lélegzettel hall
gat.

— Nekünk van sze
nünk?

— Van.
— Hát akkor ad

junk nekik, hogy ne 
fázzanak. . .

— Nagyon messze 
vannak kisfiam.

Egy percre elgon
dolkodik.

— Akkor mond 
meg azoknak a ba-

csiknak, hogy ne 
bántsák a kisgyere
keket, mert azok 
csak játszanak .. í 
Adjanak nekik is sze
net.

— Megmondom ne
kik, — ígérem és 
valami jóleső érzés 
szorítja össze torko
mat. Lackó nem lesz 
önző ember.

— A kekszet is sze
retik azok a kisgye
rekek?

— Biztosan.
— Az enyémet ne

kik adom, jó .. .?
Fáradt szeme las

san lecsukódik. Csen
des pihegéssel szedi a 
levegőt. Gödrös ■ kis 
arcát pirosra festi az 
első álom. Mosolyog. 
Álmában talán a 
nagymama szenes
kannáját viszi a 
franciaországi fázós 
kisgyerekeknek.

Mosolyogj Laci
kám . . .  Aludjál. 
Nagypapa hazajött, 
most bújik a papucsá
ba. Édesapád az Újvá
rosban most húzza 
a csizmáját, éjjeli 
műszakos. Mire te 
megjárod az álmok 
gyönyörű világát, 
addigra • sok csille 
szenet ad ki a 
VI-os aknából. Ne
ked is fejti a szenet, 
hogy a te álmod min
dig tiszta és derűs le
gyen. Dolgozik a 
francia kisgyereke
kért is. Nem lesznek 
fázós kisgyerekek ott 
sem mindig. A te se
gíteni akaró kis ke
zed oda is elér. Ta
lán még a gonosz 
rendőrfőnök is meg
érzi a te melegen do
bogó kis szívedet. A 
szörnyű kapitalista 
sors ellen harcoló 
francUt édesapák, 
édesanyák és kisgye
rekek azonban, bizo
nyosan megérzik. . .

Kot áes k ,  ,ra

ébresztővel köszöntik majd 
az asszonyokat és este kul
túrm űsorral egybekötve in
gyenes táncm ulatságot ren
deznek.

Az IMNDSZ komáromi vá
rosi vezetősége a bizottsági 
tagokkal együtt családláto
gatást végez és személyesen 
hívják meg az édesanyákat, 
lányokat a nőgyűlésre. Kis- 
gyúléseken ism ertetik a nem
zetközi nőnap jelentőségét. 
Az MNDSZ-szervezet komá
romi vezetősége a nőgyule- 
sen 10 nagycsaládos anyai 
jutalm az meg.

Nemcsak Esztergom. Kesz- 
tölc és Komárom város asz- 
szonyai készülnek a nagy 
nap megünneplésére, készül
nek egész megyénk asszo
nyai és készül az egész vi
lág.

NEVELJÜK MUNKÁRA 
GYERMEKÜNKET

Szocializmust építő orszá
gunkban minden ember dol
gozik. A gyermek — tapasz
talhatjuk, mindig azt akarja 
tenni, amit a felnőttek, ezért 
könnyebben nevelhetjük — az 
életben annyira fontos alapra 
— a munkaszeretetre.

Ha megfigyeljük, hogy gyer
mekeink az úttörő-mozgalom
ban miiyen kedvvel dolgoznak, 
résztvesznek egyes szakkörök 
munkájában, milyen lelkese
déssel mesélnek a végzett 
napi munkáról, láthatjuk azt 
is, hogy ott felelősségérzetre, a 
munka végzésénél önállóságra 
nevelik. Ugyanakkor a vezető 
kispajtásnak egy-egy parancs 
végrehajtásánál is engedelmes
kednek, tehát tiszteletet is éb
resztenek a vezető iránt.

A szülőknek semmiesetre 
sem szabad másképpen ne
velni a gyermeket, mint az 
iskolában nevelik. Otthon, mi
után elvégezte az iskolai fel
adatát, a házi munkában is' 
segítsen — legyen az lány, 
vagy fiú, mindegy. Mint meg
tisztelő feladatot adjuk nekik 
a munkát, hangsúlyozva, hogy 
ő ezt már meg tudja csinálni, 
talán jobban, mint a szülők. 
A megbízásokat szolgálatké
szen kell, hogy végezze a gyer
mek, ha nem így van, akkor 
talán a megbízó hangjában és 
a megbízatás módjában van a 
hiba. Pedig igen sokszor a 
szülő a hibás, hogy gyermeke 
„rossz, engedetlen, nem végzi 
szívesen” a munkát. Mert a 
szülőben, amikor túlteng a 
szeretet, akkor semmiféle meg
bízást nem ad gyermekének, 
máskor pedig ingerlékeny a 
gyermekkel. szemben is és 
„tedd ezt. tedd azt” — pa
rancsolgatás a hang módja. 
Mind a két esetben helytele
nül jár el a szülő.

Rendszeretetre már egészen 
kis, 4—5 éves korukban nevel
jük a gyermekeket. Leghelye
sebb — ha nincs külön szo
bájuk a gyermekeknek, akkor 
külön sarkuk legyen, ahol já
tékaikat tartják, amit minden 
este szépen rendbe tesznek.

Ez a módszer a szülők mun
káját is megkönnyíti, ugyan
akkor a gyermeknek is hasz
nál, mert megszokja a rendet.

Legyenek a szülők türelme
sek a gyermek nevelésénél, 
mert annak nemcsak ők. ha
nem a társadalom és főleg a 
gyermek veszi majd hasznát.

L*A C I  K  A
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