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SOMA:

Az olasz kormány 
és a Vatikán csalódott

Az Észak-Vietnam elleni 
amerikai terrorbombázások 
újbóli megkezdése az olasz 
közvéleményben felháboro
dást, a hivatalos politikai kö
rökben pedig nem titkolt csa
lódást keltett. Eló'zőleg, ami
kor az olasz fővárosban el
terjedt az Észak-Vietnam el
leni bombázások ideiglenes 
megszűnésének híre, Fanfani 
olasz külügyminiszter az elsők 
között küldött „köszönő táv
iratot” Johnsonnak. VI. Pál 
pápa pedig — szóvivője út
ján — „jelentőségteljes gesz
tusnak” minősítette az ameri
kai elnök elhatározását. Ezek 
Után érthető az az általános 
csalódás és visszatetszés, ami 
jelenleg a hivatalos római és 
Vatikáni körökben uralkodik.

Az olasz külügyminiszté
rium hivatalos kommünikét 
jelentetett meg, amely szerint 
;,az Észak-Vietnam elleni 
bombázások folytatását olasz 
diplomáciai körökben sajnál
kozással vették tudomásul”.
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Hajnali megbeszélés a Clardge-szállóban

Közös nyilatkozat Koszigin 
nagy-britanniai látogatásáról

Koszigin szovjet és Wilson 
brit kormányfő aláírta az egy
hetes tárgyalássorozat eredmé
nyeit összegező, terjedelmes 
zárónyilatkozatot.

Londoni politikai körökben 
nagy izgalmat és meglepetést 
keltve, Wilson miniszterelnök 
hajnali két órakor a Claridge 
Hotelhez hajtott és újabb egy
órás megbeszélést folytatott a 
szovjet kormányfővel. Megfi
gyelők tudni vélik, hogy a 
Chequers ben és a Claridge 
Hotelben folytatott megbeszé
lések központjában a vietnami 
kérdés volt. Nem tartják ki
zártnak, hogy a váratlan haj
nali látogatás előtt Wilson te
lefonérintkezésbe lépett John
son elnökkel.

Wilson miniszterelnök,

Brown külügyminiszter és a 
brit kabinet többi tagja kísér
te Koszigin .szovjet kormány
főt a Victoria-pályaudvarra, s 
onnan különvohaton tették 
meg a  40 perces utat a gat- 
wicki repülőtérre.

Wilson miniszterelnök be
szédében kijelentette: — Meg
győződésem, hogy Koszigin úr 
látogatása rendkívülien ered
ményesnek bizonyult és az 
angol—szovjet megértés min
den idők legmagasabb fokát 
érte el.

.Koszigin válaszbeszédében 
megállapította, hogy az el
múlt hét folyamán „igen nagy 
munkát végeztek a baráti kap
csolatok fejlődésének előmoz
dítására”.

hasznosnak ítélte a legutóbbi 
tárgyalásokat és ismételten le
szögezte: az a szándéka, hogy 
a jövőben rendszeres találko
zókat és megbeszéléseket tart 
a két ország viszonyának to
vábbi javítása céljából, vala
mint a nemzetközi feszültség 
enyhítésének és a béke meg
szilárdításának elősegítésére.

Koszigin Visszaérkezett
Moszkvába.

WiSsan parlamenti 
nyilatkozata 

és sajtóértekezlete
Wilson parlamenti nyi- A vietnami kérdésről 

latkozatban számolt be a szólva kijelentette, hogy a 
tárgyalásokról, majd sajtó- szovjet kormányfővel meg- 
értekezletet tartott. állapodtak a békés rende-

Parlamenti nyilatkozaté- zésre irányuló erőfeszíté- 
ban Wilson megállapította, sek folytatásában.

szovjet kormányfő ^  sajtóértekezleten több 
barati melegséget árasztott kérdés hangzött el a közös
maga korul mindenütt, nyilatkozatnak arról a még- 
ahol megfordult . . Majd állapításáról, hogy a kelet- 
hozzatette: „A szovjetkor- &  nyugat-európai orszá- 
mány vüagos bizonyítékát goknak „egymás szuverén 
adta, hogy a lehető  ̂legjobb egyenlőségének és területi 
kapcsolatokat kivan ja ki- sérthetetlenségének elis- 
alakitam országaink kozott, merése alapján” kell 
es mi is világossá tettük, együttműködniük. Egynyu- 
hogy ebben a kívánságban gatnémet újságíró megkér- 
te j f s„ mértekben oszto- dezte: vajon „ez az Odera—

, . , Neisse-határ elismerésének
Kosngmnak. a szovjet- kezdetét jeienti-e a brit

bn t.i ,bar,a.tsJag! es bekes kormány részéről?” egyuttmukodesi szerződésre
vonatkozó javaslatáról Erre a kérdésre Brown 
szólva. Wilson ezt mon- külügyminiszter a követke- 
dotta: — Mi elfogadtuk ezt zőket válaszolta: igen, egy 
a javaslatot és várakozás- bizonyos módon igen. Mi a 
sál tekintünk a szerződés közös közleményben kíje- 
megkötésére _ vezető _ tár- lentjük, hogy tiszteletben 
gyalásdk elé. Ügy véljük, ir t ju k  a kelet- és nyugat- 
hogy egy ilyen szerződés, - . ¿ k <.zuverén
egyéb előnyei mellett, jó europfí 2° ^ zögoK szJuv! f é"  

’ keretet fog nyújtani a egyenlőséget es területi 
minden térre kiterjedő két- sérhetetlenségét, s úgyvé- 
oldalú kapcsolataink fej- lem, hogy ezek a szavak 
lesztésére. önmagukért beszélnek.

A  ssovjet-brit közös nyilatkozat

Világszerte felháborodás fogadta 

a VDK  elleni bombázások felújítását
A  VDK változatlanul hajlandó a tárgyalások megkezdésére, 

ha az Egyesült Államok beszünteti a bombázásokat

A hanoi dohánygyár óvodáját, mint sok más gyermekvé
delmi intézményt a bombatámadások miatt kitelepítették a 
fővárosból. Sűrű erdőben is az óvóhely közelében, játszanak,

hogy bombatámadás idején oda menekülhessenek.

Újra Johnson?

A Daily Mail, a Daily Ex
press és a Sun mind ilyen 
kérdőjeles címmel adták tud
tára a briteknek az amerikai 
terrorista légizsarolás újbóli 
megkezdését.

Valamennyi lap megállapít- > 
ja, hogy a béketárgyalások 
megkezdésére most volt a leg
kedvezőbb pillanat. A Times 
szerint ez Wilson miniszterel
nök számára „személyes po
font” is jelentett, mert nem 
sikerült meggyőznie Johnsont 
arról, hogy elérkezett az ide
je a békés megoldás megkí
sérlésének. A Guardian meg
állapítja: ezek az erők meg
adást követelnek Ho Si Minh- 
től, nem pedig béketárgyalá
sokat.

A Daily Sketch tudósításá
nak címében utal arra, hogy 
a munkáspárti képviselők „nö
vekvő haraggal” követelik 
Wilsontól, hogy határolja ei 
magát az amerikai agressziős 
bombázástól. Hírt adnak a la
pok arról, hogy 31 munkás
párti képviselő tiltakozó táv
iratot küldött Johnsonnak, és 
mintegy 80 munkáspárti kép
viselő készül felelősségre von
ni a miniszterelnököt: mit tesz 
az újabb terrorakció ellen. 
Wilson a parlamentben vála
szolt az ezzel kapcsolatos kér
désekre, utána pedig a mun
káspárti képviselőcsoport zárt 
ülésén kellett szembenéznie a 
tiltakozás viharával.
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• Joszip Broz Tito, a Jugosz
láv Szocialista Szövetségi 
Köztársaság elnöke fogadta 
Mario Cagnát, a Vatikán ju
goszláviai diplomáciai képvi
selőjét.

Tito elnök üzenetet váltott 
VI. Pál pápával. Tito üzene
tében a többi között hangoz
tatja, a jugoszláv kormány és 
közvélemény értékeli a Vati
kánnak a béke megőrzése és 
a vietnami kérdés békés meg
oldása érdekében tett lépéseit.

VI. Pál pápának Titóhoz in
tézett üzenete ismét megálla
pítja, a Szentszék állást fog
lal az igazi és tartós béke 
mellett, támogatja a békét fe
nyegető összetűzések gyors és 
igazságos rendezését, majd 
reményét fejezi ki, hogy a Va
tikán és Jugoszlávia kapcso
latainak helyreállítása az e 
téren való ('srviittműködés- is 
lehetővé teszi.

A Koszigin látogatásáról ki
adott szovjet—brit közös nyi
latkozat bevezetőben megálla
pítja: a szovjet és a brit fél 
között lefolyt beható eszme
csere érintette a legfontosabb 
nemzetközi kérdéseket, vala
mint az angol—szovjet kap
csolatok további fejlesztésé
nek kérdéseit.

A felek kifejezték meggyő
ződésüket, hogy a  különböző 
társadalmi rendszerű államok 
békés együttműködést valósít
hatnak meg és kell is, hogy 
megvalósítsanak.

Európa

A tárgyaló partnerek külö
nösen nagy fiigyeimet szentel
ték Európának. Az együttmű
ködés előmozdítása, valamint 
a bizalom légkörének megte
remtése a  kelet- és nyugat
európai országok között — szu
verén egyenjogúságuk és te
rületi épségük tiszteletben 
tartása alapján — a jövőben 
is a két kormány fontos célja 
lesz. Elhatározták, hogy to
vábbi eszmecserét folytatnak 
az általuk hasznosnak ítélt 
európai tanácskozás, összehí
vásának kérdéséről.

A leszerelés

A felek hangsúlyozták: tö
rekednek a hatékony nemzet
közi ellenőrzés mellett meg
valósítandó általános és teljes I 
leszerelésre vonatkozó megái- I 
lapodásra, beleértve az atom
leszerelést és az atomfegyve
rek betiltását is. Kifejezték azt 
a reményüket, hogy késleke
dés nélkül alá fogják írni 
az atomfegyverek elterjedésé
nek megakadályozásáról szóló 
szerződést. A két kormányfő 
elismerte annak fontosságát, 
hogy az 1963-ban kötött rész
leges atomcsend-egyezményt a 
föld alatti atomrobbantásokra 
is ki kell terjeszteni.

A felek kijelentették, ké
szek részt venni egy leszerelé
si világértekezleten — amely
re minden országot meghívná
nak —, amennyiben ilyen kon
ferenciára az ENSZ-közgyűlés 
határozata értelmében sor'Ee- 
rül.

Vietnam

Hosszan tartó eszmecserét 
folytattak a délkelet-ázsiai 
eseményekről. A két kormány 

j ismét leszögezte: hű az 1954. 
évi és 1962. évi genfi egyez
mények elveihez. Mindkét kor
mányfő kifejtette saját néze
teit a vietnami béke . helyreál
lításának útjáról. A két kor
mány továbbra i s , figyelem
mel tanulmányozza majd a ki
alakult helyzetet és minden i 

1 tőle telhetőt megtesz a vietne- | 
1 mi probléma rendezésére és

ezzel a  céllal kapcsolatokat 
tart fenn egymással 

A felek kicserélték nézetei
ket az ENSZ tevékenységéről 
és üdvözölték a  világűregyez
ményt.

Az angol— szovjet kapcsolatok

A két kormányfő megvitat
ta a szovjet—angol kapcsola
tokat és hangsúlyozták: ezeket 
a kapcsolatokat valamennyi 
területén bővíteni és javítani 
akarják. Egyetértettek abban, 
hogy kedvező lehetőségek van
nak a kereskedelem növelésé
re és ezeket a lehetőségeket 
gyarapítani kell. Kívánatos
nak tartanák olyan egyezmé
nyek . kidolgozását, amelyek 
hosszabb időtartamra szólná
nak; célszerű lenne a velük 
összefüggő távlati gazdasági 
tervek kidolgozása is, hogy a 
két fél a kétirányú kereske
delem bővítése érdekében fej
leszthesse termelő kapacitá
sait. Az illetékes miniszterek 
a közeljövőben találkoznak.

A felek megvitatták a szov
jet—angol tudományos-műsza
ki és kulturális kapcsolatok 
helyzetét. Megállapították, 
hogy az együttműködés a  szó
ban forgó területeken fokozó
dik.

A két fél hasznosnak tarta
ná, ha létrehoznának egy 
szovjet—angol konzultatív bi
zottságot a  kultúra, a  tudo
mány, a  sport és más terüle
tek vezető személyiségeiből.

Hasznosnali tartják a két 
ország szakszervezeteinek, if
júsági, sport- és egyéb társa
dalmi szervezeteinek fejlődő 
kapcsolatait és cseréjét is.

Kifejezték reményüket, hogy 
a közeljövőben aláírják a ke
reskedelmi hajózásról szóló 
szerződésit. Hasznosnak tarta
nák, ha az illetékes miniszte
rek megvitatnák a  két ország 
légi közlekedésének bővítését 
és a nemzetközi légiforgalmi 
vonalakon való együttműkö
dést. A felek kívánatosnak 
tartanák a  két ország konzuli 
egyezményének mielőbbi rati
fikálását.

A felek fontosnak és hasz
nosnak tartják a kormány- 
szintű kapcsolatokat és meg
egyeztek abban, hogy közvet
len telexvqpalat létesítenek a 
Kreml és az Egyesült Király
ság miniszterelnökének rezi
denciája között.

Nagy-Britannia kormánya 
üdvözölte a Szovjetunió Mi
nisztertanácsa elnökének azt 
a javaslatát, hogy kössenek 
barátsági és békés együttmű
ködési szerződést a két ország 
között.

A két kormány — jóllehet 
fontos különbségek vannak né
hány alapvető nemzetközi 
probléma értékelésében —

A VDK elleni barbár bom
bázások felújítása után az 
amerikai légi erődök ismét 
Thanh Joa és Phu Ly városát 
támadták 180, illetve 65 kilo
méterre Hanoitól délre. Phu 
Ly a múlt év ősze óta gyakori 
célpontja az amerikai bombá
zóknak. A nemrég még 80 ezer 
lakosú város ma majdnem tel
jesen néptelen, a lakosságot 
kitelepítették, a város lakásai 
romokban hevernek. Thanh 
Hoa, Nam Ha és Nghe An az

Ho Si Minh, a VDK elnöke 
válaszolt VI. Pál pápa üzene
tére.

— Meg kívánom köszönni 
őszentsége üzenetét, amely
ben kifejezte óhaját, hogy a 
vietnami kérdés rövid időn 
belül békés megoldást nyer
jen — írja bevezetőben Ho 
Si Minh.

Népünk őszintén kívánja a 
békét, hogy függetlenségben 
és szabadságban építhesse or
szágát. Az amerikai imperia
listák azonban félmillió ame
rikai és csatlós katonát küld
tek Dél-Vietnamba és a sai- 
goni bábrendszer több mint 
hatszázezer katonáját hasz
nálták fel arra, hogy háborút 
viseljenek népünk ellen — 
hangzik a válasz, majd az 
amerikaiak bűneit ismerteti.

A vietnami nép határozottan 
harcol az agresszorok ellen, 
hogy megvédje függetlenségét 
és békéjét. Bízunk abban, 
hogy az igazság győzni fog. 
Az amerikai imperialisták-

ország déli részében, a nagyon 
sűrűn támadott 4-es körzetben 
már másfél év óta szenvednék 
a bombázásoktól. Thanh Hoa 
ez év januárjában különösen 
sok és nagyméretű támadást 
élt át. Behatoltak a gépek Ha
noi térségébe is. Légiriadót 
ugypn nem rendeltek el a fő
városban, de a robbanások za
ja  a fővárosig hallatszott.

A külföldi katonai megfi
gyelők körében Hanoiban ért
hető csalódást okozott, hogy az

nak véget kell vetniük viet
nami agressziójuknak, felté
tel nélkül és véglegesen be 
kell fejezniük a bombázásokat 
és a Vietnami Demokratikus 
Köztársaság ellen irányuló 
összes, többi háborús cselek
ményeket, vissza kell vonniuk 
Dél-Vietnamból az összes 
amerikai és csatlós katoná
kat, el kell ismerniük a Dél
vietnami Nemzeti Felszaba- 
dítási Frontot és a vietnami 
népre kell bízniuk saját ügyei
nek megoldásit.

Remélem, hogy Őszentsége 
az emberiesség és az igazság 
nevében fel fogja használni 
nagy befolyását, hogy szor
galmazza az amerikai kor
mánynál a vietnami nép nem
zeti jogainak — jog a béké
re, függetlenségre, szuvereni
tásra, egységre és területi in
tegritásra, amint azt a Viet
nammal kapcsolatos 1954. évi 
genfi egyezmények elismerik 
— tiszteletben tartását — írja 

I Ho Si Minh.

amerikaiak még a DNFF által 
meghirdetett. hétnapos tűzszü
net lejárta előtt újrakezdték a 

; VDK bombázását. Volt olyan 
remény, hogy a VDK kormá- 

i nyának a tárgyalási feltételek 
; megteremtésére tett igen pozL 
I tív és világszerte nagyon ked- 
! vezően fogadott javaslata talárt 
- jobb belátásra bírja az USA 
kormányát.

A vietnamiakat azonban — 
a politikai és katonai köröket) 
valamint az egyszérű embere
ket egyaránt —1 nem érte vá- 

! ratlanul az újból elkezdett 
bombázás. A vietnami sajtó 
már óva intett minden illúzió
tól és figyelmeztetett: az ame
rikaiakat a bombázások átme
neti szüneteltetésével nem a 
béke, hanem a zsarolási szán
dék vezeti és bármelyik órá
ban újrakezdhetik a bombá
zást. A légvédelem a támadó^ 
kát mindenütt heves tűzzel íck 
gadta.

A VDK külügyminisztériu
mában kapott információ sze
rint a VDK kormánya csak ak
kor hajlandó bármiféle tárgya
lásra, ha Amerika feltétel nél
kül beszünteti Észak-Vietnam 
bombázását. Azt a többször le
szögezett javaslatát, hogy a 
bombázás beszüntetése meg
nyithatja az utat a tárgyalá
sokhoz, a VDK kormánya vál
tozatlanul fenntartja — hang
súlyozzák a külügyminisztéri
umban.

Összetűzések Sukarno hívei 
és ellenfelei között

Az Antara hírügynökség kö
zölte, hogy az észak-szumátnai 
Medáhban összetűzésre került 
sor Sukarno elnök hívei és el
lenfelei között. Az összetűzé
sek során egy ember meghalt. 
Többen megsebesültek. A 
rendőrség letartóztatta az erő
szakos cselekmények kezde
ményezőit.

Egy bandungi közlés szerint 
Nyugat-Jáván 12 személyt 'tar
tóztattak le illegális röplapok 
terjesztése miatt, amelyek Su- 
harto kormányát támadták és 
a népet harcra szólították fel 
ellene. Jáva középső részén a 
katonai hatóságok betiltották 
ötnél több személy gyülekezé
sét. Attól tartanak, hogy a szi
get középső és keleti terüle
tein, ahol a lakosság körében 
Sukarno elnöknek támogatói 
vannak, zavargások törnek ki.

Adam Malik külügyminisz
ter kijelentette, hogy Sukar
no elnök a kormány engedélye 
nélkül nem hagyhatja el Indo
néziát. Közölte: mielőtt az el
nök elhagyhatná az országot, 
tisztáznia kellene minden el
lene emelt vádat.

Ho S i M inh válasza a pápának:

Az amerikai imperialistáknak véget 
kell vetniük vietnami agressziójuknak
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M it jelent 

a hold-újév ?
Február 9-én megkezdő

dött Vietnamban a „Thet”, 
a Ho-ld-újév. „A Föld nagy 
területein nem a mi mód
szerünkkel, a Nap járása 
szerint mérik az idő múlá
sát — mondotta Penori 
Thewewk Aurél, az Uránia 
Csillagvizsgáló igazgató- 
helyettese az MTI munka
társának. — Vannak úgy
nevezett lunáris és luni- 
szoláris naptárak is. Az el
ső csoportba tartozik pél
dául a mohamedán idő
számítás, amely szigorúan 
a Hold járásához igazodik. 
Nálunk minden hónap új
holdkor kezdődik, és 12 
holdhónap álkot egy esz
tendőt. így az ő évük 11 
nappal rövidebb a mienk
nél, a hithű mohamedá
nok. 33 esztendőt öregsze
nek a mi 32 évünk alatt. 
A luniszoláris zsidó naptár 
viszont — bár ugyancsak a 
holdhónapokra épül — a 
napévet is figyelembe ve 
szí. Ezért náluk minden 19 
éves perióduson belül hét 
esztendő 13 hónapból áll, 
amivel a különbség nagy
jából ki is egyenlítődik. 
Hasonló helyesbítéssel szá
molnák a vietnamiak is. 
így aztán az ő új évük 
időpontja aránylag szűk 
határokon belül váltako
zik és az új évet mindig 
január közepe és február 
közepe között ünneplik.'

Különleges bizottság
a M ao Ce-tung-ellenes erőkkel való

Nyugati „Kína-szakértőfc" véleménye szerint 
Mao híveinek győzelme amerikai érdek

K o d á ly  Zoltán  

an gol kitü n tetése

A Brit Királyi Filharmóniai 
társaság Kodály Zoltánnak 
ítélte oda a társaság idei 
aranyérmét, a legmagasabb an
gol zenei kitüntetést. A társa
ság kifejezte azt a reményét, 
hogy a magyar mester ősszel 
személyesen veheti át az érmet

A Mao-ellencs erőkkel való 
leszámolás irányítására a kínai 
vezetőség különleges bizottsá
got szervezett. Mint a Kiodo 
Cus'in japán hírügynökség je
lenti, a bizottság vezetője Csi- 
ang Csing, Mao Ce-tung fele
sége. Csou En-laj miniszterel
nök tanácsadóként működik a 
bizottságban.

Pekingi jelentések szerint a 
„lázadók” ellenőrzésük alá he
lyezték a mezőgazdasági mi
nisztériumot, „elkergették” 
Liao Lu-jen mezőgazdasági mi
nisztert és 12 magas rangú ál
lami tisztviselőt, köztük hat 
miniszterhelyettest.

A Kínai Kommunista Párt 
Központi Bizottsága és az ál
lamtanács utasította a belső- 
mongóliai pártbizottságot, hogy 
„szüntesse meg a Huhehot vá
rosában február 4-én megkez
dődött eseményeket” — jelenti 
a BTA hírügynökség pekingi 
tudósítója. Mint lapjelentések
ből kiderül, „nagyméretű véres 
fejleményekről” van szó. A 
központi bizottság és az állam
tanács felkérte a belső-mon- 
góliai pártbizottságot és a  hu- 
hehoti „vörösgárdistákat”, hogy 
tanácskozások véget küldjék el 
megbízottaikat Pekingbe. Az 
úgynevezett eseményekről nem 
állnak rendelkezésre részletek.

Pekingben a szovjet nagy
követség épülete körül vala
melyest csendesedett a helyzet. 
Egyes csoportok azonban idő
ről időre megjelennek és szov
jetellenes jelszavakat kiabál
nak a nagykövetség bejáratá
nál.

Az amerikai sajtó mindjob
ban magasztalja a jelenlegi 
kínai vezetőség politikáját. 
„Az Egyesült Államok Máóra 
teszi a tétet” — írja a United 
States News and World Re- 
port. — „Amerikai hivatalos 
személyiségek — folytatja

get ért nemzetközi értekezlet
ről, amelyen több mint 170 
amerikai, nyugat-európai és 
ázsiai „Kína-szakértő” vitatta 
meg a Kínával szemben köve
tendő politika kérdését.

Mint a lap rámutat, az ér
tekezlet több részvevője arra 

következtetésre jutott, hogy 
a Nyugat ,elsősorban az Egye
sült Államok érdeke Mao Ce- 
tung híveinek mielőbbi győzel
me Kínában. Álláspontjukat 
azzal indokolták, hogy Mao 
hívei szakítani akarnak a 
Szovjetunióval, nem hajlan
dók akcióegységre lépni a 
Szovjetunióval Vietnam meg
segítésében.

Richard Löwenthal profesz- 
szor, a nyugat-berlini „szabad” 
egyetem tanára, az értekezle
ten ¡kijelentette: Mao győzelme 
még a Szovjetunióval való 
részleges megbékélés lehető- 
gét is megszüntetné. Mao győ
zelme esetén Kína nem tudná 
megoldani gazdasági problé
máit A professzor hozzátette: 
a Szovjetunióval való szakí
tásra Mao Ce-tungnak azért

és részt vehet a tiszteletére jap — hajlamosak arra, hogy 
jendezett angliai hangverse- ¡yjao Ce-tung győzelmét kíván
atén.

Háztáji 
munkateljesítmény 

alapján
A termelőszövetkezetek első 

«rszágos kongresszusát előké
szítő közgyűléseken a szövet
kezeti gazdák tízezrei monda
nak véleményt a tevékenysé
güket irányító alapszabályról. 
Különösen sok szó esik ezzel 
kapcsolatban arról, hogy a 

-háztáji földek juttatásának 
eddigi módszerét és gyakorta-, 
tát a  termelőszövetkezetek fej
lődése már túlhaladta. Az or
szág egyik legjobb közös gaz
dasága, a bolyi Kossuth Ter
melőszövetkezet, figyelemre 
'méltó kísérlet gyakorlati ta
pasztalataival szól bele. ebbe 
:a vitába. Itt a közösben vég
zett munka arányában mérték 
ki a háztáji- földeket, s nem
csak a  családfőknek, hanem a 
rendszeresen dolgozó család
tagoknak is juttattak háztájit.

van szüksége, hogy elbánjon 
belső ellenfeleivel.

Donáld Zagoria, a Colum- 
bia-egyetem tanára, az ameri
kai külügyminisztérium viet
nami kérdésekkel foglalkozó 
tanácsadója úgy vélekedett, 
hogy Mao Ce-tung győzelme 
ellenzéke fölött az Egyesült 
Államok érdekeit szolgálná, 
merít „Mao frakciója a Szov
jetuniót tekinti fő ellenségé
nek és nem hajlandó a Szov
jetunióval kompromisszumra 
lépni, még Vietnamot illetően 
sem”. Zagoria hozzáfűzte, hogy 
Mao csoportja „nem kíván 
szembe kerülni az Egyesült 
Államokkal Vietnam kérdésé
ben”.

Raamen, a massechusettai 
műszaki főiskola tanára a kí
nai vezetők nyilatkozatainak 
elemzése után szintén arra a 
következtetésre jutott, hogy a 
Nyugat szempontjából kívána
tos lenne Mao frakciójának 
győzelme és hiba lenne azt 
hinni, hogy Mao hívei „hábo
rús álláspontra helyezkednek” 
a Nyugattal szemben.

K id o lgo zták  a La tin -A m eriká t 
atom fegyverm entes övezetté 

nyilván ító  szerződést

MEX1K

ják :'-abból, az elvből kiindulva, 
hogy. ez a kellemetlenségek 
folytatódását jelenti Szovjet- 
Oroszország számára.”

*  |
A szovjet dolgozók ország

szerte gyűléseken ítélik el a 
kínai hatóságok szovjetellenes 
provokációs cselekményeit és 
teljes támogatásukról bizitosít- 
ják kormányukat. A szovjet 
dolgozók megállapítják, hogy 
a szovjetellenes hisztéria, a 
szélsőséges sovinizmus, amely
be az ifjúságot sodorták, nagy 
kárt okoz a kínai népnek, a 
szocialista országok összefogá
sának, az imperialista agresz- 
szió elleni harc ügyéljek.

A bolgár fővárosban gyűlé
seken ítélik el a Kínában fo
lyó szovjetellenes tevékenysé
get, s követelik az önkény 
megszüntetését.

★
A New York Times beszá

mol egy Chicagóban minap vé-

Hetekkel ez
előtt fontos ülés
szak kezdődött 
Mexikóban: Bo
lívia, Brazília,
Chile, Ecuador és 
Mexikó javasla
tára egy előkészí
tő bizottság szer

ződéstervezetet 
dolgozott ki a la
tinamerikai atom

fegyvermentes 
övezet rpegterm- 
tésére.
HÍRMAGYA
RÁZATUNK 

A kontinens 21 
országának kül
döttei vettek
részt az üléssza- _______
kon, amelyen
megfigyelőkkel képviseltette 
magát például Anglia; Len
gyelország, az Egyesült Álla
mok és Franciaország.

Mi a lényege a szerződéster
vezetnek?

A 31 cikkelyből álló doku
mentum megtiltja a nukleáris 
fegyverkísérleteket, ilyen
fegyverek használatát, kidol
gozását, vagy megszerzését. A 
végleges szöveget jóvá hagy
ták, s  az ünnepélyes aláírás
ra is sor került.

Viszont a  dokumentum csak 
akkor lép hatályba — az ér
dekelt államokra nézve —, ha 
a szóbanforgó övézet . összes 
országa már aláírta a szerző
déstervezetet, és ugyanakkor 
a nukleáris hatalmak is alá
írják -a szavatolásról szóló

• w  ■
kezdeményezi

államok.

— — ni............i\

jegyzőkönyvet. (Különösen 
fontos, hogy tiszteletben tartsa 
a megegyezést az Egyesült 
Államok kormánya, amely je
lenleg katonai támaszponto
kat tart i fenn Latin-Amerika 
területén.) Midőn — a  sza
bályzat szerint — legalább ti
zenegy latin-amerikai állam 
dipomatái ellátták kézjegyük
kel a szerződéstervezetet, lét
rehozzák azt a fórumot vagy 
hivatalt, amelynek feladata a 
szerződés ügyvitelének intézé
se.

Megjegyezzük, hogy U 
Thant E P fez-fő titkár az előké
szítő bizottsághoz intézett üze
netében hangsúlyozta: a 31 
pontos dokumentum jelentős 
lépés lehet a  leszereléshez ve
zető úton.

A Z  E L N Ö K  Ü Z E N E T E I  

—  É S  P O L I T I K Á J A
Johnson elnök múlt évi 

utolsó sajtóértekezletén 
eredményekről beszélt: a 
bérek emelkedéséről, a far
merek jövedelmének növe
kedéséről, a nagyobb pro
fitról. Arról az előrehala
dásról, amelyet a szegény
ség elleni háborúban, a 
közoktatás és az egészség
ügy fejlesztésében elértek. 
Az elnök optimizmusának 
azonban éppen legutóbbi 
üzenetei mondanak ellent, 
amelyekben az általánosí
tások mellett helyet kap
tak a  tények is.

A kongresszusnak meg
küldött gazdasági tanács
adói jelentés 32,7 millió 
amerikait tekint olyannak, 
aki nagy szegénységben éL 
Hárommillió tartós mun
kanélkülit tartanak szá
mon és bár félmillióval ke
vesebbet, mint egy évvel 
korábban, a részleges mun
kanélkülieket is figyelem
be véve, a probléma még 
távol van a megoldástól. 
Különösen, ha a  jelentés
nek azt a részét értékeljük, 
amely megállapítja: a  19 
éven aluli munkát kereső 
fehérek 11,2, a  négerek 
21,2 százaléka nem jutott 
1966-ban munkához. A fia
tal néger nők helyzete en
nél is rosszabb: tavaly31,1 
százalékúk maradt munka 
nélkül.

Johnson a gyerekek és 
serdülő korúak életviszo
nyaival külön üzenetben 
foglalkozott. Eszerint 5 és 
félmillió 6 éven aluli és 9 
millió 17 éven aluli fiatal
nak szülei sem rendes ét
kezést, sem lakást nem tud
nak biztosítani. Több mint 
4 millió gyerek anyagi' ne
hézségiekkel, 2 millió be
tegségekkel küszködik. Ar
ra számítanak, hogy az 
idén 1 millió fiatal főleg 
anyagi okok miatt megsza
kítja tanulmányait és a 
munkanélküliek számát nö
veli.''''

Áz elektronikus eszkö-

tályt illeti, arról Johnson 
egy másik üzenetében szól. 
Megállapítja: 5,3 millió 
idős ember a koldusnál is 
rosszabb körülmények kö
zött él. Beszél a városa és 
falusi nyomortanyák lakói
ról, a támogatást, a gyógy
kezelést nélkülözőkről.

Ezek az elnöki üzenetek 
tényanyagukkal néhol meg
lepő nyíltsággal tárják fel 
a bajokat. Igaz, Johnson 
sohasem feledkezik meg 
hangoztatni, hogy az ame
rikai társadalom erejéhez, 
nagyságához és gazdaságá
hoz képest az orvoslandó 
b^jok másodrendűek.

Az Egyesült Államok 
helyzetéről szóló elnöki 
üzenetet ugyanakkor Wa
shingtonban is sokan tekin
tik a „vaj és az ágyú prog
ramjának”. Az „ágyú” ér
dekében Johnson türelmet 
kér azoktól, akik szíveseb
ben beszélnének a „vaj”- 
ról. De ha türelmet kér a 
megoldásra váró nehézsé
gek felszámolására, akikor 
miért veti fel azokat?

Az elnök, aki a nagy tár
sadalomról alkotott tervét 
a vietnami háború miatt a 
gyakorlatban már feláldoz
ta, még mindig igyekszik 
megőrizni a látszatot. An
nak a  látszatát, hogy a Fe
hér Ház nem feledkezett 
meg ígéreteiről, és . ha a 
korábbi elképzeléseknél 
korlátozottabban is, de tö
rekszik valóra váltásukra.

Ez a  fajta propaganda 
azonban célt téveszt, hi
szen világos: Johnson hiá
ba kéri a kongresszust a 
súlyos helyzet felszámolá
sára, ha egy időben meg
követeli tőle a vietnami 
vérontás fokozását Is. Hiá
ba biztosítja hallgatóságát 
arról, hogy a  kormány 
folytatja a nagy társada
lom tervének megvalósítá
sát, ha ugyanakkor áldoza
tot is követéi az országtól: 
adóemelési tervvel áll elő;

zökkel való lehallgatás és és 1967-re 73 milliárdos ha-' 
emberek utáni kémkedés di költségvetést, a folyó 
méreteire jellemző, hogy e pénzügyi évre pedig több, 
kérdéssel az üzenet külön mint 9 milliárdos pótmeg- 
foglalkozik. ajánlást igényel, Vietnamra

Ami az idősebb korosa- hivatkozva.

A belgrádi Komuniszt Tito budapesti 

és moszkvai látogatásáról
Megelégedését fejezi ki a Komuniszt, a JSZK Központi 

Bizottságának hetilapja Joszlp Broz Tito sikeres budapesti és 
moszkvai látogatása miatt. A hetilap hangsúlyozza: a Buda
pesten szívélyes és baráti légkörben folytatott tanácskozások 
jelentékeny mértékben járultak hozzá a két ország baráti kap
csolatainak elmélyítéséhez. A kölcsönös közeledés tekinteté
ben további lépések várhatók.

A Komuniszt megállapítja, hogy a Magyarország és Ju
goszlávia között nemrég aláírt kereskedelmi megállapodás 82 
millió dolláros keretet irányoz elő, 14 százalékkal többet, 
mint a  megelőző évben. Örvendetes haladás mutatkozik a tár
sadalmi és gazdasági élet más területein is, például -a közle
kedés, a kultúra, a tudomány és az idegenforgalom terén. 
Meggyőződésünk, hogy ez a hasznos gyakorlat a jövőben is 
folytatódik, tekintettel mindkét fél közös elhatározására és 
egyetértésére — írja a Komuniszt.

GYORSULÓ FEJLŐDÉS
A  Szovjetunió gazdasági eredményeiről

1966 az uj szovjet öteves 
terv, s egyúttal az átfogó gaz
dasági reform kezdő éve volt. 
Ezért keltett fokozott érdek
lődést a Központi Statisztikai 
Hivatal éves tervteljesítési je
lentése.

A statisztikai adatokból meg
ítélhetjük, hogyan teljesítik az 

'ötéves tervet és beválik-e a 
gazdasági reform.

A társadalmi tennék egy év 
. alatt 8 százalékkal, a nemzeti 
jövedelem 7,5 százalékkal, az 
ipari termelés 8,6 százalékkal,
■ a mezőgazdasági termelés pe
dig 10 százalékkal nőtt. Az ere
deti tervelőirányzatok túltel
jesítése számottevő. A növeke
dési ütem észrevehetően gyor
sult 1965-höz viszonyítva, ki
véve az ipart, amelynek növe
kedési üteme változatlan ma
radt. A termelés abszolút nö
vekménye azonban az iparban 
is lényegesen nagyobb volt az 
előző évinél.

Fontos körülmény, hogy a 
szovjet gazdaság fejlődési üte

me 1966-ban az amerikainál 
jóval gyorsabb volt.

Leonyid Brezsnyev, az SZKP 
KB főtitkára a tavalyi ered
ményeket mérlegelve kijelen
tette: „Láthatóan meggyorsult 
gazdasági reform.

Amellett egyenletesebben 
működik a „szovjet gazdasági 
motor”! Csak egyetlen ipari mi
nisztérium nem teljesítette ter
vét (a fa-, papír- és feldolgo
zóipari minisztérium tervtelje
sítése 99,3 százalékos volt). Az 
összes többi minisztérium túl
teljesítette éves^tervét, sőt túl
nyomó többségük 8—16 száza
lékkal növelte termelését.

Az egész gazdaság műszaki 
haladást biztosító, alapvető 
ágazatok fejlődése rendkívül 
erőteljes volt. A villamos- és 
hőenergiaipar, a vas- és szí
nesfémkohászat, s az építő
anyagipar 9 százalékkal, a 
vegyipar 13 százalékkal, a gép
gyártás 12 százalékkal növelte 
termelését.

A szovjet gazdaságnak nin
csenek „haladó” vagy „válsá

gos” ágazatai. A gazdaság min
den láncszeme tervszerűen, fo
lyamatosan fejlődik. A könnyű
ipar ugyanúgy, 9 százalékkal 
növelte termelését, mint a ne
hézipar, a kulturális és háztar
tási cikkek kibocsátása pedig 
13 százalékkal nőtt.

A beruházások hatékonysá
ga. ha lassan is, de szintén nö
vekszik. Az ország termelési 
állóalapjai 8 százalékkal bő
vültek. A gazdaság valameny- 
nyi ágában összesen 400 új 
nagy iparvállalat, valamint 
igen sok új üzem és üzemrész 
kezdte meg a termelést.

A szakértők szerint a szov
jet gazdaság kedvező minőségi 
változásokon megy át. Jelen
tősen emelkedett a munkater
melékenység az iparban, az 
építőiparban és a mezőgazda
ságban. Javultak a gépkihasz-1 
nálás mutatói. Túlteljesítették 
az önköltségcsökkentés! tervet. 
Az egész népgazdaság viszony
latában a nyereség 16 százalék
kal nőtt.

Az eredmények elemzése

megerősíti, hogy a folyó ötéves 
terv tudományosan és gazda
ságilag megalapozottabb elő
deinél. S ez már a tervidőszak 
első évében kedvezően .hatott 
az ütemre és az arányokra. A 
nehézipari termelés és a fo
gyasztási cikkek gyártása kö
zött az arány az utóbbi javára 
változott A mezőgazdaság a 
növekedés ütemében megelőz
te az ipart.

A közel két évvel ezelőtt fa
lun végrehajtott gazdasági in
tézkedések, s a kolhozok és a 
szovhozok fejlesztésére elő
irányzott nagy beruházások 
(1966-ban 12 milliárd rubel)
máris eredménnyel jártak. A 
szemes termények össztermé
se az elmúlt évben elérte a 171 
millió tonnát. Az» 1961—65-ös 
időszak éves átlaga 130,3 mil
lió tonna volt. A gyapottermés 
(6 millió tonna) egy millió ton
nával szárnyalta túl az 1961— 
65-ös időszak átlagát. Más nö
vényekből is jó volt a termés.

Lényegesen javult az ország 
hús- és tejtermékellátása,' mi
vel tovább fejlődött az állat- 
tenyésztés. Ebben nagy szere
pe volt a földművelés eredmé
nyeinek. Nőtt a szarvasmarha, 
juh- és kecskeállomány. A ser- 
t'úá'M nir'ány n é m ile g  c sö k k en t. 
A globális állománynövekedés

folytán nőtt az állati termékek 
termelése. A hústermelés az 
1965. évi tízmillióval szemben 
elérte a 10,8 millió tonnát. A 
tejtermelés 72,6 millió tonnáról 
több mint 76 millió tonnára 
emelkedett.

A szovjet közgazdászok a 
gazdasági reform eredményé
nek tartják a termelés növek
vő hatékonyságát. Az elmúlt 
évben 704 vállalatnál vezették 
be az új módszereket. Ezek a 
vállalatok több mint 2 millió 
dolgozót foglalkoztatnak. A 
tervezés és az anyagi ösztön
zés terén kiszélesedett a vál
lalatok jogköre. Ez fokozta 
mindegyik kollektíva és dolgo
zó érdekeltségét és kezdemé
nyező kedvét. Az eredmény? 
Az új módon működő gyárak 
és üzemek tíz százalékkal nö
velték a termékértékesítés vo
lumenét, 8 százalékkal emelték 
a munkatermelékenységet és 
25 százalékkal növelték nye
reségüket. (A nyereség az 
egész, iparban 10 százalékkal 
nőtt.)

A szovjet népgazdaság az öt
éves terv első évében 79,7 mil
lió munkás és alkalmazottat 
'foglalkoztatott, 2,8 millióval 
többet, mint 1905-ben. Munka- 
nélküliség nem volt az ország
ban, mint eddig sem.

Az egy főre jutó reáljövede
lem 6 százalékkal nőtt. Ez ab
ból adódott, hogy emelkedtek 
a munkabérek, a kolhóztagok 
bevételei és a társadalmi jut
tatások. A társadalmi fogyasz
tási alap 8 százalékkal nőtt és 
meghaladta a 45 milliárd ru
belt.

A növekvő jólétről tanúsko
dik, hogy csaknem 9 százalék
kal nőtt az áruforgalom. A fo
gyasztók vásárlóerejének nö
vekedése abban is kifejezésre 
jut, hogy a cipő, a ruha, a köti: 
szövött áruk és főleg a tartós 
használati cikkek vásárlása 
gyorsabban növekszik, mint az 
élelmiszereké.

Egy év alatt 1 800 000 új la
kás épült városon és falun. 
Ezenkívül falun még 370 000 
családi házat építettek. Az el
múlt évben összesen 11 millió
an költöztek új vagy jobb la
kásba.

Az oktatás minden formá
jában összesen 72 millióan vet
tek részt. Ebből 48 millió ju
tott az általános képzettséget 
nyújtó iskolákra és 8 millió
nál is több a főiskolákra, és 
technikumokra.

A Szovjetunió lakossága 
1967. január 1-én meghaladta 
a 234 milliót.
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A bűnözés és az új gazdasági mechanizmus
„Eredményeinket annak 

köszönhetjük, hogy a szo
cialista elvekből sohasem 
engedtünk, viszont a gya
korlati megoldások mi
kéntjét nem próbáltuk 
örök érvényű sémává me
revíteni . . .  A marxizmus 
—leninizmus ilyen alkotó 
felfogása és alkalmazása 
lehetővé teszi számunkra, 
hogy eddigi politikai 
irányvonalunk szerves 
folytatásaként valósítsuk 
meg a gazdasági mecha
nizmus reformját.’' (Nyers 
Rezső előadói beszéde az 
MSZMP Központi Bizott
ság 1966. május 25—27-i 
ülésén.

Mint ismeretes, a Ma
gyar Szocialista Munkás
párt Központi Bizottsága 
1965. november 18—20-i 
ülésén határozatot hozott

zött célok megvalósításának 
főbb eszközeit, feltételeit, mó
dozatait és várható főbb kö
vetkezményeit.

A  gazdaságpolitika nem 
öncél, hanem a hatalom 
megtartására és fejleszté

sére szolgáló eszköz. 
Törvényszerű a gazdaságpoli
tika elsőbbsége a gazdasági 
mechanizmussal szemben. A 
gazdaságpolitika összekötő ka
pocs a termelőerők és a ter
melési viszonyok konkrét for
mái (gazdasági mechanizmus) 
között.

A gazdasági mechanizmus 
lényegében a termelési viszo
nyok és ezek egyes elemei (a 
tulajdonviszonyok, a tevé
kenységek cseréje, az elosztá
si viszonyok) közötti kapcsola
tok konkrét megjelenési for
mája a társadalom fejlődésé
nek adott időpontjában. A

Látni kell, hogy 
a gazdaságirányítás re
formja nem csupán gaz
dasági szakkérdés, hanem 
nagy horderejű, általános 
politikai és társadalmi 

kérdés.

Az új gazdasági mechaniz
mus és gazdaságirányítási 
rendszer 1968. január elsejétől 
kerül bevezetésre. A változást 
különösen érezni fogják azok, 
akik ezt követően szabadul
nak.

Mire számíthatnak a törvénysértők?
Feltehető a kérdés: az új 

gazdasági mechanizmus növe
li, vagy csökkenti a bűncse
lekmény, mint társadálomelle-

néhány év múlva a vállalati 
nyereséget és ezen keresztül 
az egyéni jövedelmet lényege
sen befolyásoló bűncselekmé-

nes magatartás jelentőségét, nyék (társadalmi tulajdon ha-
elősegíti, vagy nehezíti a sza- 
badülóknak a társadalomba 
való beilleszkedését? Az új 
gazdasági mechanizmusnak a 
bűncselekmények értékelésére 
gyakorolt hatása — előre lát
hatólag — a következőkben 
nyilvánul majd meg:

Fokozott jelentősége lesz a 
társadalmi tulajdon megkáro-

nyag kezelése, pazarló gazdál
kodás, üzérkedés stb.) száma, 
jelentősen csökkenni fog.

Bár az új mechanizmusban 
megmaradnak a mulasztások 
megtorlásának eddigi formái, 
a társadalmi tulajdon bünte
tőjogi védelme, azonban a fe
lelősség e formáinaldinem sza
bad az egészséges kezdemé-

jelenlegi gazdaságirányí- Oazdasági mechanizmus fogai- s{tásának. Eddig egy-egy vál- nyezést korlátoznia. „Figye-
tási rendszerünk átfogó 
fellüvizsgálatáról. Ezt kö- 
vetőleg többször olvashat
tunk, hallhattunk a gaz
daságpolitikáról, a gazda
sági mechdnizmusról, a 
gazdaságirányítási rend
szerről. Nem felesleges,

mába beletartozik minden gaz
dasági kapcsolat és gazdasági 
intézmény, amelyben az em
berek gazdasági cselekedete 
végbemegy o termelés, az el
osztás, a forgalom és a fo
gyasztás során. Ennek alapján 
a gazdasági mechanizmus át-

lalaton, üzemen belül a  társa
dalmi tulajdonban okozott 
kár a  vállalat dolgozóinak jö
vedelmét lénye&ase*. nem be
folyásolta, hiszen a  terv 
mennyiségi teljesítése volt a 
döntő. Az új gazdasági mecha
nizmusban a társadalmi tu-

lembe kell venni, hogy a koc
kázatvállalás nemcsak lehet
séges és jogos, hanem szük
ségszerű is.” (Idézet dr. Tímár 
Mátyás, pénzügyminiszter cik
kéből). A vállalati kockázat- 
vállalás fedezését külön tar
talékalapok is biztosítják. Na

fta ezekkel a fogalmakkal alakítása, reformja, a hazánk- iajdon megkárosítása a válla- gyón fontos lesz az anyagi ér-
e -  K o r i  l o t T o  p r 7 / \ m  n l i  o r n  r o n m o l  o c i  _ . -  .  ,  . _ .  tzy j a  c j— nagyon vázlatosan — 

megismerkedünk.
Gazdaságpolitika alatt ért

jük a társadalom vezető szer
vei által kidolgozott és meg
határozott főbb gazdasági cé
lokat, döntéseket. Azokat a 
gazdaságszervezési elveket, 
módszereket, amelyek megje
lölik a gazdaságfejlesztés főbb 
Irányzatait, arányait, a kitű-

ban levő szocialista termelési 
viszonyok jelenleg létező meg
jelenési formáinak új, konk
rét formákkal való felváltását 
jelenti. Ezért

a  gazdasági mechanizmus 
átalakítása nem a társa
dalmi tulajdonon alapuló 
szocialista termelési vi
szonyok feladása, meg
szüntetése, hanem csupán

lat által elért nyereséget lé
nyegesen befolyásolhatja. Eb
ből pedig következik, hogy a 
társadalmi tulajdon védelme 
fokozottan egyéni és közössé
gi érdek lesz. Más szóval: a 
társadalmi tulajdon megkáro
sítója érezhető, „zsebre menő" 
anyagi hátrányt okoz saját 
magának, dolgozó társainak, 

, az egész kollektívának..

Gazdaságirányítási rendszer

azok íormaváltozása. . . . . . . . .  , ..A fentiekből következik, 
hogy fokozódni fog az ellen
szenv a társadalmi tulajdon 
sérelmére bűncselekményt el- 

A gazdasági irányítási pusú gazdaságirányítási rend- követőkkel szemben. S ez 
rendszer szűkebb fogalom, szer volt érvényben. A Ma- 
mint a gazdasági mechaniz- gyár Szocialista Munkáspárt 
mus. Az irányítási rendszer Központi Bizottságának fen- 
magában foglalja a tervezést, tebb említett határozata éppen 
a pénzügyi intézményeket, a arra hívta fel - a  figyelmet, 
piád eszközöket (árrendszer, hogy á  direkt' típusú gazda- 
kereslet-kínálat működése) a ságirányítási rendszer már

nem tartható' fenn, új gazda
ságirányítási rendszerre kell 
áttérni.,

vállalatok irányítási és 
dálkodási rendszerét.

gaz-

A gazdaságirányítási rend
szernek a szocialista orszá
gokban két jellegzetes típusa 
ismeretes: a direkt és az in- 
direkt típus. A direkt típusú 
gazdaságirányítási rendszer 
lényege az, hogy a szocialista 
állam úgy látja el gazdaság- 
irányítási funkcióját, hogy a 
népgazdaság fejlődési folya
matainak ellenőrzését, irányí
tását a lehetőség szerint minél 
inkább központi szervei köz-

Az imdirekt típusú gaz
daságirányítási rendszer
nek az a lényege, hogy a 
szocialista állam úgy lát
ja  el irányító funkcióját, 
hogy döntési jogát meg
osztja a központi szervek 

és a vállalatok között.
A központi szabályozás fő 
módszere itt az árumechaniz
mus (a piac, pénz, hitel, árak,

az unszimpátia mindazo
kat fogja sújtani, akik 
visszaélnek az új rendszer 
nyújtotta lehetőségekkel a 
népgazdaság, vagy % kö

zösség rovására.
Az új gazdasági mechaniz

musban fokozott rosszallásra 
számíthatnak a gazdálkodás 
rendjét sértő bűntettek elkö
vetői is.

A fentebb megjelölt bűn
cselekmény-fajták morális el
ítélése oda vezethet, hogy egy
re kevesebben 
ódiumát ilyen

dekeltség és a büntetőjog ha
tárának ésszerű meghatározá
sa.

Talán legfontosabb kérdés a 
szabadságvesztést töltők szá
mára, hogy: az új gazdasági 
mechanizmusban könnyebb 
vagy nehezebb lesz-e a  tár
sadalomba való beilleszkedés 
a szabadulás után? E kérdés
re nem lehet egyértelműen 
„nemmel“ vagy „igennel’* vá
laszolni. Az igazságügyi kor
mányzat természetesen a jö
vőben is fontosnak tartja és 
támogatja a szabadulóknak a 
társadalomba való zavartalan 
beilleszkedését. Ugyanakkor 
nem ? lehet figyelmen kívül 
hagyni, hogy

az új gazdasági mechaniz
musban fokozottan fog 
érvényesülni a vállalati 

önállóság.
Ez az önállóság hatályosulni 
fog annak eldöntésénél is, 
hogy a vállalat, üzem kit al
kalmazzon. 'Reálisan számítani 
lehet arra, hogy a szabadulás 
után az elhelyezkedés nem 
lesz könnyű. Ezek szerint az 

vállalják az új gazdasági mechanizmusban 
bűncselekmé- reménytelenné válik a sza-

nyeknek. Nem túlzott opti- badságvesztésre ítéltek hely- 
mizmus arra számítani, hogy zete? Semmi esetre sem

M i lesz a munkakerülőkkel?
vetlen feladatává és felelőssé- jövedelem) által történő sza- Mi a megoldás? Az egyik az helyezkedésnél, akik a végregévé teszi. A népgazdasági 
tervezés homlokterében az 
éves tervek állnak. A közpon
ti szabályozás fő módszere a 
térvlebontásos rendszer. A 
vállalati tevékenység értéke
lése pedig, a központi terv
mutatók teljesítésén alapul.
. Nálunk eddig a direkt tí-

bályozás.. Tehát a népgazda
sági tervek megvalósítására 
nem közvetlen utasítással, ha
nem közvetett, gazdasági 
eszközökkel ösztönzik a válla-

állam támogatása, a másik a 
tisztességes, becsületes munka 
a szabadságvesztés végrehaj
tásának ideje alatt. A válla
latoknak becsületes, fegyelme-

latokat. Másik jellemző, hogy zett dolgozókra lesz szüksé- 
a vállalati tevékenység érté- gük. Elsősorban azoknál lesz 
kelése a vállalat áltál elért eredményes az állami támo- 
nyereségen alapul. gatás a szabadulás utáni el-

A k i tökkre lenne képes
ÍGY NEVEZIK a körzetiben a munka kivitelezésére — kü- mérést érdemelne — a fejébe

azt az elítéltet, aki különben lönösen a megígért időben, se- szállt. Míg a többi nagyobb
tehetséges és szorgalmas em- hogyan se kerülhet sor. És tudású, képzettebb elítélt jóin- 
ber — úgy annyira, hogy mun- mégis. Ezeket az erejét meg- dulatúan segíti, oktatja, felvi- 
kája elismeréseként még ju- haladó feladatokat nem hogy lágosítja társait — mégpedig 
falómban is részesült már —, vissza mondta volna, hanem a művelt embereknek azzal a 
de a zárkaközösségben vala- vérszemet kapva, megszédülve kifinomult módszerével, hogy 
hogyan nem fér meg a töb- a könnyű pénzszerzési lehető- az nem sért meg senkit —, Fü- 
biekkel. ségtől, maga kezdte szervezni, löp, ha valamiről megdönthe-

. . EMIATT MÁR nem először teilen véleményt alkot, vala- 
Fulop Karoly elítéltről hal- kerül,t szembe a törvényekkel, hányszor ezt is érezteti a töb- 

i » , i í  • a . a P . f arl nem először ítélték el, de úgy biekkel: nézzetek meg engem, 
foglalkozása epitesztechnikus. iátsZik, még mindig nem ta- én okosabb, különb vagyok 
A szakmáját kiválóan érti ez nult a s a j á t  kárán. Ezt abból valamennyinél.
éíifhimT.! SrifZhi^n a lehet következtetni, hogy bent Pedig Fülöp elítélt nemcsak

d a börtönben is csalásra vete- a munkában lehetne kiváló, a
medett. A rábízott építési zárkában is meg lenne a ké-

Isftben ^ebizoivhotte4 * ^  munkáit ugyan kiválóan elvé- pessége ahhoz, hogy a társai- esetoen Deoizonyitotia. gezte, más területen viszont nak támasza, segítője lehessen.
Éppen az az érthetetlen — jelen esetben a kiétkézésmél, Ehhez a képességei megvolná- 

Fülöp elítélt esetében, hogy a melynek összeírását rábízták nak, csak éppen a jóindulat 
jól kivitelezett szakmunkája —, hamis adatokat írt fel az hiányzik belőle. Miikor viták- 
mellett — ezt nehéz megérte- ívre, amiért fegyelmi bünte- bán megszólal, fennhéjázó sza- 
ni —, hogyan férhet meg a tést kapott. vai nem a társai megnyugta-
csalás, amikor csalás nélkül Ezt a két tulajdonságot ne- tását szolgálják, inkább vesze- 
is szépen keresett? Vagy ép- héz összeegyeztetni — a kivá- kedéseket robbantanak ki. 
pen, mert jól keresett, mert ló szakmunkát, és a felelőtlen, VÁLTOZTATNIA KELLE. 
annyira kapós volt, azért gon- törvény- és szabálysértéseket ezen a felelőtlen és nyers 
dolta, hogy lazíthat a gyeplőn, —, amelyeket , Fülöp mind a magatartásán, ha azt akarja, 
hogy rája nem vonatkoznak* szabadéletben, mind a börtön- hogy még valaha egyszer és 
a többi halandóra vonatkozó ben ez ideig művelt. mindenkorra mindenki min-
törvények? Ha feladattal bíz- Ezeken túl, van Fülöpnek ,jenhol úgy megbecsülje aho- 
ták meg teherbírásán túl, ha még egy másik, enyhén szólva gyan a?.t a szakmájában elért 
előleget kínáltak fel neki, azt rossz tulajdonsága is. Mégpe- eredményei után érdemelné 
minden ellenvetés ' nélkül el- dig az, hogy lenézi a többie-
fogadta, jóllehet tudta, hogy két. A siker — amelyért elis- ~  8- sz- ~

Délutáni műszakváltás
Fél kettő. Közeledik a műszakváltás. A délutánosok 

felkészülten várják a bevonulási parancsot. A szövődé
ben a gépek szakadatlanul zakatolnak, megállás nélkül 
ontják az anyagot.

A jól megszervezett váltás fontos feladat, hiszen 
minden perc kiesés jelentős károkat okozhat. A mű
szakváltásnak zökkenőmentesen kell megtörténni; szer
vezetten • és fegyelmezetten.

A Sopronkőhidai Országos Börtön a műszakváltás 
igém sok ember egyöntetű tevékenységét igényli. Sze
mélyesen győződtünk meg arról, hogy a magas létszám 
ellenére a szövődében és a konfekció üzemben zavar
talanul, minden fennakadás nélkül történt meg a mű
szakváltás.

Fényképfelvételeinken a váltás különböző mozzana
tait örökítettük meg.

—zb.—

A  délelőttös m űszak  dolgozói befejezték a m unkát. A két 
váltás m űszerészei átadták, illetve átveszik a  gépeket. Mindez 

a  zökkenőmentes, gyors váltást segíti.

hajtás ideje .alatt a  termelő 
munkában kitűntek, különö
sen, ha valamilyen szakkép
zettséget szereztek. A vállala
tok kevésbé fognak viszolyog- 
ni attól, aki a szabadságvesz
tés végrehajtásának ideje 
alatt példásan helytállt, a 
munkában. Ezek az emberek 
könnyen vissza fogják szerez- 

’ ni dolgozótársaik megbecsü
lését a  szabad életben is, há

zén
a fegyelmezett, jól dolgo
zó munkás nemcsak a sa
ját, hanem munkatársai 
jövedelmének emelkedé

séhez is hozzájárul.
Tegyük fel végül a kérdést: 

mi lesz a naplopókkál, munka
kerülőkkel? Az új gazdasági 
mechanizmusban nagyon rossz 
világ vár rájuk. A fegyelme
zetlen magatartás, nem meg
felelő munkavégzés közvetle
nül fogja érinteni mind a ve
zetőket, mind a dolgozói kol
lektívát.

Ezzel kapcsolatban szó sze
rint idézzük az MSZMP IX. 
kongreszusának egyik megál
lapítását: „A gazdasági
mechanizmus reformja során 
lehetőséget kell teremteni ar
ra, . hogy az eredményesen 
dolgozó vállalat meghatáro
zott mértékű, de az eddigi 
nyereségrészesedésen túlmenő 
többletkeresetben részesíthesse 
jól dolgozó munkásait és al
kalmazottait. Ilyen módon is 
erősödik a jó munka ösztön
zése. A munka szerinti elosz
tás következetesebb érvé
nyesítése, a tényleges egyéni 
és vállalati eredményekhez 
való alkalmazkodás növeli a 
munka becsületét.”

A bevonulási parancs után fegyelmezetten, kettes oszlopban  
vonulnak a  körletbe az elítéltek, ahol a  tisztálkodás után me

leg étel v árja  őket.

A délelőtt folyam án megtekintettük a  műszakon levő dol
gozók zárkáit A legtöbb helyen rend, és tisztaság volt.

dr. G. L
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Az állami gondozott 
gyerekek között KÖVETKEZMÉNYEK Munkatársunk

cikksorozata

A SZŐLŐ UTCAI INTÉ
ZETBEN jártunk, hogy meg
tudjuk, miiképpen aftakult' a 
sorsa egy-egy olyan gyerek
nek, aki hányatott körülmé
nyek között nőtt fel. Válását 
kértünk arra is; hogy md, vagy 
ki az oka annak, hogy hánya
tott körülmények között élt a 
gyermek. Ezt minden egyes 
esetben a gyermekek szülei 
idézték elő. Az otthoni békét
lenségek, válások, iszákosság, 
bűncselekmények élkövetése 
mind-mind növelték a gyer
mekekben a  zűrzavart és meg
zavarták a  gyermékék gondo
lat- és ér2ésválág]át.

Milyen- következményed vaiv 
pák a gyermek körüli zűrza
varnak, szülői felelőtlenség
nek, a szülők bűnös életvite- 
pénieík?

Az esetek nagy részében a 
¡gyermeki, vagy fiatalkorú bű
nözésben csapódik ki ennék a 
következménye. Az itt levő 
gyermekek mindegyikének az 
élete egy kész regény. Néme
lyiké nagyon naturalista re
gény. A szülők félelőttlenségé- 
ndk, nemtörődömségének, vagy 
éppen bűneinek következmé
nyeképpen a  gyermek elzüMé- 
pénék legváltozatosabb formái
val találkozhattunk.

SAJNOS, SOK SZÜLŐ EL
FELEJTI, hogy a gyermek' 
mennyire ki van szolgáltatva 
neki. A gyermeki léiket egy 
életre meg lehet rontani. 
Egyetlen segítség az, ha végle
gesen kikerül abból a környe
zetből, amely megrontaná, 
mégpedig minél előbb. Ahogy 
az előzőkben mondottuk, leg
alább hároméves koráig új 
környezetben, végleges család
ba kellene kerülnie a  veszé
lyeztetett gyeireknék, akár

A Szőlő utcában három 
gyermekkel beszélgettünk. Há
rom gyermeket választottunk 
ki a sok közül. Két fiút, ti- 
zerinégy-tizenhat éves kor ¡kö
zött és egy tizenhárom éves 
kislányt Amit ezek a gyerme
kek eOmonditak, attól a gondo
latok vad sebességgel kerge
tik egymást az ember agyá
ban: miért csak ezt érdemel
ték ezek a  gyerekek? Jobb 
sorsra érdemesek! Micsoda 
otthon, micsoda szülői szeretet, 
gondoskodás!

FARKAS KÁLMÁN FIA
TALKORÚ tompa, fakó han
gon válaszolt a kérdéseinkre, 
mintha minden, érzés kikopott 
volna belőle. Ezen persze egy 
cseppet sem csodálkozunk. A 
legváfogatottabb rémségéket 
is ilyen közömbösen, szinte 
érzéketlenül mondta ed:

— Hogy hívják édesapádat?
— Faragó József.
— Akkor nevelőapád, igaz?
-— Igen.
— Hol van jétenitag?
— Együtt tartóztattak le 

bennünket. Hogy most hol 
van, nem tudom.

— Ö miért került börtönbe?
— A karját késsel kikaparta 

és azzal ment az orvoshoz, 
hogy beteg; hogy megégette a 
¡kezét. Részeg volt akkor is. 
Az orvos feljelentette.

— Milyen ember volt; hogy 
bánt véled?

— Mindig vert és részeges- 
kedett. Pénzt sose hozott haza. 
Amikor anyukámat ütötte, ak
kor én védeni akartam. Engem 
különösen nem tűrt. Ha vala
mit nem jól csináltam, rögtön 
verni kezdett. Egyszer úgy az 
államiba rúgott, hogy még 
mosit is megvan a  helye. Ami
kor ettem, azt is féllhányta. 
Tizenegy éves koromban ke

gyeltnek leükütotén, Az er
kölcsi magatartását önkéntéle- 
nüi úgy alakították, hogy örök 
ellentét legyen benne a  társa
dalom által elfogadott szabá
lyokkal szemben. S  ez az el
lentét örök nyugtalanság for
rása maradhat a léikében. 
Mert az édesanyja olyanra 
biztatja, ámi tilos, ami rossz? 
Hogy lehet az, hogy az édes
anyja, akit ő szeret, azt az 
emberek nem szeretik, elítélik 
őt, sőt börtönbe zárják. Milyen 
is atkkor az én édesanyám? — 
így gondoikoddk a  gyerek.

AZ ÉDESANYJA TÖBB
SZÖRÖS VISSZAESŐ. Úgy
mutatta, hogy szereti a  gyer
mekét. A börtönben is szinte 
követelte a választ, hogy mi 
van a gyermekével, amikor 
Klárit említettük neki De mi 
tesz a gyermekkel így, amikor 
olyan anyát szeret, aki lop, 
aki bűnöző? Pedig szereti az 
édesanyját. Ezt lehet lemérni 
azon is, amikor a gyermeket 
megkérdeztük, hogy szeret
né-e, ha meglátogatná az édes
anyja. És a kislány a sírástól 
fuldokolva azt válaszolta: jöj
jön, jöjjön! Aztán megkérdez
tük, hogy szeretné-e, ha hozna

valamit? A gyermek elcsuMó 
hangon azt válaszolta: ne hoz
zon semmit, csak ő jöjjön!

A gyereknek semmi sem 
kell, csak az édesanyja. De md 
lesz véle? Újból fel kell tenni 
a  kétségbeesett kérdést. Egy 
bűnöző anya milyen példát 
mutathat a kis Klárinak, an
nak a  iopós gyereknek, aki itt 
bent az intézetben úgy vigyáz 
mindenre, minit a szemievidá- 
gára és nem nyúlna semmi
hez. S  ha visszakerül az ott
honi környezetbe, md lesz 
vele? Lesz-e folytatása ennek 
a javulásnak? Mert ez a gye
rek jóra hivatott. A gondozó
nő könnyező szemmel azt 
mondta: Klári, ha az én gye
rekem tenne, olyan kislánnyá 
válnia, hogy mindenki büszke 
lehetne rá. Ezt a gyereket 
csak szeretni kell.

AZT HISSZÜK, MINDEN 
GYEREKET „csak” szeretni 
¡kell, s  ezt a  csafc-ot azért tet
tük idézőjelbe, litert ez a leg
kevesebb, de egyben a leg
több, amit egy szülő a  gyer
mekért tehet. S  ha ezt -meg
teszi, a  gyermek érdekében 
teszi.

S. Gy.
Vége.

A z  idő -
MEGÁLLÍTHATATLANUL 

HALAD AZ IDŐ. Elszáll az 
ember fölött akkor is; ha al
kot, akikor is; ha rombol. . ,  
S  az ember — aki méltónak 
tartja magát erre az elneve
zésre, tetteivel, cselekedeteivel 
hagy maga után önmagához 
méltó nyomot a  tűnő időben.

Valamennyi letartóztatott, 
ha befliegondol az idő múlásá
ba, bizony elógiedfetlleni lehet 
önmagával. Bármilyen értéke
ket hozott létre azelőtt, bár
mit alkotott, bánthatja az ön
vád ki nem, mondotton is; 
hogy a  bűneselékményévél 
megállít a sikeres életúton, md 
több, visszakanyarodott, rom
bolt. Van, aki sokat lerombolt 
abból, amint élete folyamán 
eddig elért.

A börtönökben — számos 
elítélt élete példázza — vari
nak olyanok, akik életük fo
lyamán még soha semmit nem 
¿¡kották, csak romboltak.

Sokan vannak olyanok is, 
akik miután letartóztatták 
őket — bár valamikor értékes 
emberek voltak —■, a  lovak 
¡közé vetik a  gyeplőt: hadd 
menjen a  szekér, amerre akar. 
Nemhogy megálljt parancsol
nának önmaguknak, még bent 
a börtönben is folytatják feüe- 
¡Lőttemkediéseiket. Akik igazán 
jóvá akarják tenni korábbi 
kártevésüket, akikben van ön-

kincs

örökbefogadás útján, akár va- rültam először állami gondo
láim más módon-. Sajnos azon- zásba.
bán, mint az előbbiekben — Most mennyi idős vagy?
megírtuk, a szülők nem akar- — Tizenhat éves.
nak lemondani a  gyerekről. — Hány osztály végeztél?
Ezzel „a ragaszkodásukkal“ — Hármat,
következetesen tönkreteszik —■ Te milyen bűncselekmé-
gyenmetoük életét Mert szinte nyért kerültél ide? 
•törvényszerűen továbbadják — Lopásért Elmentem ott-
mimdazt a  rosszat és bűnt honról, gazdáknál dolgoztam, 
amit Sizemély szerint ők csele- volt úgy, hogy nem fizettek ki. 
¡bednek, elkövetnek.

„Mi ez a kilencven nap...?“
VALAKI ENNEK IS ÖRÜLT VOLNA

odahaza az egyetlen kenyér- 
Icereső.

— Én volnék.
Egyre hosszabbra nyúlnak a 

beszélgetés közbeni szünetek. 
A csend is nehezebb. Olyan

Bejön, megáll a szoba köze- tékű lopás. Nevetséges. De így 
pén, jelentkezése eljogadha- van az, ha az ember egy po- 
tóan katonás, néhány perc bárral többet iszik a megenge- 
múlva azonban olyan érzése dettnél. . .  
támad az embernek, hogy Tóth — . . .  Ha az utolsó pohárról 
István elítélt természetesnek nem tud lemondani — folytat-
tartja saját helyzetét: azt, hogy juk Tóth helyett. — Azt már érzésünk támad, hogy gondo- 
ismét börtönben van. Majd- tudnia kellett, mikor követke- latban Tóth is ott jár, ahol mi: 
hogynem kedélyesen pergeti zik be a vesztét okozó kritikus beteg édesanyjánál és jelig 
vissza a nem éppen dicséretes fordulat, mikor kerül olyan magatehetetlen húgánál. Látja 
múltját, összegezve a történ- állapotba, amikor már semmi a  két szomorú szempárt, hall- 
teket, így fejezi be a monda- sem drága. Persze a felisme- ja  a  csendes beszélgetésüket, 
tot: rés akkor hozhat eredményt, érzi, hogy kenyérkereső hiá-

Megtörtént, s itt vagyok, ha akaraterővel párosul. Ak- nyában nagyon nehezen élnek. 
Kibírom. Elszalad ez az ép. kor, ha arról a bizonyos pohár- Még nehezebb,, ..lehet azóta, 

A maga részére már be-i ról képes lemondani. amióta az. időjárás keményre
fejeződhetett volna az észtén- ■— Igen, igen — helyesel fordult. S milyen
dő — állítjuk meg Tóth Ist- Tóth, de a magatartása ma- . . *
vánt. Ugyanakkor szeretnénk rád, viselkedése inkább vidám- kévéi kellett volna
kimozdítani látszólagos köny- nak mondható. Hogy elterelje
nyedségéből, amivel azt igyek- a szót, ismét dicsekedni igyek- ahhoz, hogy december 6-tól 
szik mutatni, hogy neki a bor- szik szaktudásával, leleményes- felszakadjon az otthoni nyo- 
tön nem okoz különösebb ségével és holtbiztos abban, mott hangulat. Az ¡első nagy 
problémát. Arra gondolunk, s hogy a volt munkahelyén örömet az hozta volna, ha fiúk,

^  _ ezt meg is mondjuk Tóthnak, örömmel fogadják. István, azzal kopogtat be, hogy
^bűncseüelartenyeket "követté ?ent elmond. Nem azért, hogy I hogy ő december 6-án szabó- -  Mert a munkámmal min- a büntetés hátralevő részét,
éL Hiába kerülnek lei vagy ^beszélje a dolgokat, hanem dúlhatott volna. dig elegedettek voltak. . .  három hónapot, jo munkája es

’ - - - -— *■ — - —-------’- ¿--"-j-*— 1 A várt hatás nehezen jelent- — És odahaza is ilyen öröm- fegyelmezett magatartása ju-
kezik. Tóth igyekszik túl tenni mel fogadják, ha szabadul. talmául elengedték. Kereseté-
magát a „kényes” témán. Nem — Remélem. vei és jelenlétével szinte má-
akar kizökkenni, nem akarja — Egyébként mi újság oda- ról-holnapra kikergette volna
leleplezni magát: higgyék csak haza? a gondok, problémák özönét a
róla továbbra is, hogy neki a Tóth nem válaszol. Bíztat- lakásból. A sok gyötrődésért
börtönbüntetés meg sem koty- juk. Nehezen kezdi. egy morzsányi jót is kaphatott
tyan. — Nem a legjobb. Két na- volna az édesanyja. De Tóth

Tudom, hogy a negyedről gyón beteg embert hagytam 
van szó. Nem tagadom, azért odahaza. Édesanyámat és a  
jól jött volna az a három hó- testvéremet, 
nap. De így is járhat az em
ber. Itt maradok.

— Jár, jár már ak i. . .
— Nekem ez a sors jutott.
— És az előzmények?
— Az én viselt dolgaim után 

másra nem számíthattam. Hiá
ba, sok volt a fenyítés: har-k
minc nap szigorított öt hónap § .  HÄBORÜ ELŐTT MÉG KÉJNÖ VOLT.

A Szőlő utcába Ikerült gyer
mekek — teljes bizonyossággal 
mondhatjuk — már maradan
dó és talán. kitöröHhetetüen 
testi és lelki ártalmakkal ke
rültek az intézetbe és maguk

Órát loptam tőlük.
A vádnak még az ámyala- I 

tát sem lehetett a szavaiból 
kivenni. A megmásíthatatlan 
tényeket sorolta fel. Mindazt 
mondta el, amit átélt, mert a 
gyermek; a fiatal még min-

vdssza a  családiba, hiába járták lríei't' f f  a  gyermek tulajdon- 
már meg kisgyermek koruk- sa®a- ^ a  a gyermelk azt hallja 
bán a  különböző intézeteket, °ttihon,. hogy lopjunk el ezt, | 
a rossz családi körülmények Ya®T. a .¡jótevőjének, a  gön
dörítő hatást gyakoroltak rá- ^o^ojaorak is azt fogja mon- 
juk. És hogy mennyire áttéte- lopjunk el egy^kö
lesen, közvetetten érződik a a  cukrászdából. Nem
rossz családi körülmények ha- Iner î rossz, hanem mert
tása a gyermekre, azt egy szo- azt látta. S  hosszú az út ad-

statisztika mutatja, amíg arra rá lehet dob-moru
amely egyben azt is bizonyítja, 
hogy mennyire, nem természe
tes állapota a gyermeknek a 
bűnözés, és h«gy a  rossz kör
nyezet mennyire szinte kény
szeríti a gyermeket a bűnö
zésre.

benteni, hogy ez bűnös tett.

íme egy példa: az alkohol 
hatásáról van szó. Míg a  fia
talkorúak között az alkoholos 
állapotban elkövetett bűntet
tek száma csupán 4 százalék, 
addig a szülők iszákosséga ha-

PUSKAvS SÁNDOR VALA- I 
MIVEL FIATALABB Farkas 
Kálmánnál. Az ő sorsa sem | 
irigylésre méltó. Ezt az ő csa
ládi életének szinte a  lég-1 
utóbbi epizódjával szeretnénk 
illusztrálni. A karácsonyi ün
nepeket otthon tölthette édes
anyjánál, Puskás Sándoménál 
Szegeden. Amikor megérke
zett, azzal fogadták, hogy te 
biztos megszöktél. A gyerek

— Ki gondozza őket?
— A nővérem.
— S a nővérének is van csa

ládja?
Igen.

— Ezek szerint maya lenne volna.

azt mondja:
— Mi ez a kilencven nap?
Nem a kilencven nap mele

gítette volna át az otthont, 
hanem az a remény, hogy 
Tóth István más lesz; az a  tu
dat, hogy mellettük van, aki
re mindig számítani szerettek

— ács ■

érzet, azok nem állmaik meg, s 
nem fordulnak a  lejtőre a 
buktatók után, hanem még in
kább ¡rákapcsolnak, jóvá tenni 
mondént. Aid igazán törekszi'ká 
aiz százféle módját találja an
nak, hogy önmagát becsülve* 
saját tudását növelje. .Az ilye
nek a  kötelező zárkáidét is 
úgy hasznosítják, hogy abból 
az életük folyamán ¡majd még 
proCiitálhaissanak.

A KÖTELEZŐ ZÁRKÁN 
SAJNOS SOKAKNAK nem 
terjed túl a  figyelmük a  sak
kon és a  dominón. Nem azt; 
mondjuk, hogy ez nem keü, 
mert, ha nem kellene, nem is 
állana a  tetartóztatottak ren
delkezésére. Keli a társasjáték, 
de csak az erőfeszítést igénylő 
hasznos elfoglaltság után fel-, 
üdülésnek, kikapcsolódásnak, 
pihenésnek. A kötelező zárkán,, 
hasznos elfoglaltság után?' 
Kérdezhetné bárki.

Igen. Mert hasznos elfog
laltságnak nevezhetjük a ¡köte
lező záTfcán is a  zárkarenddel 
kapcsolatos teendőket, az 
egyéni felszerelések rendben-, 
tartását, hasznos elfoglaltság
nak nevezhetjük egy tanul
ságos regény, egy tudományos 
és ismeretterjesztő mű elolva
sását, .-és minden olyan tényke
dést, cselekedetet, ami az em
ber ismeretét gyarapítja, látá
sét széles körűvé, tapasztala
tát, tudását eümélyüilitebbé 
teszi.

A körzeti börtönben az öt- 
harminchetes zárkában egy 
ilyen már unott, erőltetett; 
sakkjátszma folyt a  közelmúlt
ban. Tóth Ernő és Oláh Zoltán 
előzetesek játszottak — mel
lesleg jegyezzük meg, hogy 
mindkettő visszaeső, — csu
pán azért játszottak, hogy az 
idejüket valamivel agyoncsap
ják. Mivel a  szabadidőben, na
pok óta egyebet se csináltak: 
már, módfelett unták ezt is. 
Indulatosak voltak, s  nem a 
játék nyújtotta szórakozásért 
játszottak, most már csak ki
mondottan a  rivalizálás ked
véért, hogy ki veri meg több
ször a másikat.

Az AMÜGY IS AGYON
UNOTT JÁTÉKBAN Tóth bi
zonyult higgadtabbnak, kitart 
többnak. Természetesen neki 
jobban sikérültek a lépések 
egymás után ütötte le Oláh 
figuráit. Oláh egyideig ural
kodott magán, majd amikor 
Tóth egy újabb figurát leütött, 
Oláh is ütött. . .  Csakhogy nem 
figurát. Tóthot ütötte meg. 
Hirtelen parázs verekedés tá
madt kettejük között. Ennek 
következménye mindkettejük 
részére húsz-húsz nap szigorú 
fogda lett.

Jóllehet, lehetett volna gyá
szosabb kimenetelű is ez az 
összecsapás. Történt már ha
sonló , körülmények között, 
hogy a verekedők egyike má
sika olyan súlyosan megsérült, 
hogy a verekedők ellen bűn
vádi eljárást kellett indítani.

Az idő, megállíthatatlanul 
halad azok felett is, akik ha
szontalan semmittevéssel töl
tik az idejüket. Halad a hasz
nos elfoglaltsággal győzködök 
fölött is.

— incs —
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összkedvezmény _ megvonás. . .  § A Ott sétált a Tisza Kálmán téren. A mos- 
;— Meddig . bírta fegyelmi ̂  tani VIII. kerület volt életének kezdete is, vé- 

nélkül? Sge ¡s. Máshová nem nagyon jutott el. Ennek
_______ _ ___ .... — . Tóth gondolkozik. Itt azon-§ a területnek is jobbára az estéid és éjszakai
tására a fiatalkorúak közül 57 élig tudta bebizonyítani, hogy j>an nem a dátum a leglénye-^ életét ismerte. Ezeknek a sivár éjszakáknak 
százalék követett el bűnesetek- ®z nem így van. Ennyit a  fo-I gesebb. Olyan mindegy, hogyha híg borát és a kapualjakból szivárgó kony- 
ményt. A példa szinte kiabál- ©altatásról. Alighogy hazaért, I júniusban, avagy később 7cap-  ̂ha szagát Nem beszélve az ő közönséges vagy

"" 1 ■ - --- ,J- '-  — tény, ¡g félszeg „vendégeiről” .

pontjai között. Amikor az államosítás szele 
meglegyintette, rettenetesen megijedt. Aztán, 
hogy, hogy nem, az üzletet államosították, de 
őt meghagyták benne eladónak. Állami alkal
mazott lett. Gyakran nézegette a púit alatt a 
munkaadói igazolványát. Sokszor elolvasta ezt

’»  W“ » * * »  * “ 4  * S m S T S *  £ » !£ * * első fenyítést
felelősségét és azt, hogy a 
gyermeki lélek mennyire haj
lékony alakítható, és nem rá
beszéléssel, fenyegetéssel, ha
nem a jó, vagy a  rossz példá
va l

bollt, ahonnan 
a gyerek

egy jo
szokott.’
mondta él szó szerint, 
a jó boltból az édesanyja egy 
üveg pálinkát akart ¿lopni. 
Nem kenyeret. Rajtafogták őt. 
a fiú elmenekült és csak ké
sőbb fogták éL Az édesanyja 
azelőtt is lopott már. Ezt 
megelőzőéin kétszer volt bör
tönben. — Most lesz harmad- 

így mondta a gyermek.

így ismétlődött az életritmusa ebben a szűk 
körben, szinte változitathatatlanul.

háború után úgy érezte: itt az alkalom, 
hogy változtasson életén. Egy trafikot szerzett.

UißfM i
UZ£N£T£K.

A Heti Híradó 6. szám ában meg
jelent keresztrejtvény helyes meg
fejtése: Gyöngyösön jártunk ;-Mun 
kásszálló. Bölcsőde. Kombinát. 
Autós csárda. Kultúrház. Diáktá
bor. ABC-áruház. Sástó.

A  helyes m egfejtők közül az 
alábbiak kapnak egy-egy .könyv- 
ju talm at: Laczkó Erzsébet elítélt 
Országos Börtön K alocsa, Szirtes 
István elítélt Országos Börtön Bu
dapest, Balbgli Miklós elítélt Me
gyei Börtön Eger, Kurucz Hébert 
elítélt Országos Börtön Sopronkő
hida, Bakó Sándor elítélt Megyei 
Börtön Szombathely.

artása után decem berAz öregségére gondolt, amikor erre a lépésre 
szabadulhasson. ^szánta el magát. Félt az öregségtől. Élete so-

m unkához érve,

A tmfíkomömagatartása 
elején

Srán sok-sok idős társnőjének csúfos halálát 
S látta. Volt olyan, aki részegen megfagyott az 
 ̂utcán a téli éjszakában. Volt olyan, aki a 

Tóth István szaporán bizony-\ kocsmából kijőve elesett a  sárba és ott is ma
ratja, hogy a szakmájában na- ̂  radt, belefulladt. Amikor az esti újságok 

o,™. , 0170™ jártas, a jobbak ícözöít^rendöri/ r.ovatát olvasta, ő tudta mindig kiről
m w w , ¡emlegetik ma is a Vasszerke-$van szó es gyorsan tovább lapozott. Ilyen vé-
Munden megjegyzés nélkül i eU cépipari vállalatnál, aholíset nem akart. Ezért örült annyira a traíik- 
trasnlkuK ez az ernaod. I lakatos üoít Nem „életlenül |  nak> és_ hálával gondolt arra a férfira, akinek

BALOGH KLÁRIRÓL MAR 
ÍRTUNK egyszer. Elhanyagol
tan,, piszkosan, tetvesen került 
az intézetbe. Rokonai hatására 
különböző lopásokat követett 
el. Az alig tízegynéhány éves
kislányt azzal buzdították lo- , __ __ ,__  _ ______, _
pásra, hogy neked úgyse lehet l a jövőjét is kockáztatja. Alig k ^  trafikot régi sétáinak helyén vette. Tit- 
bajoö belőle. Olyan baja nem I huszonöt éves, így a  könnyel-fc‘íon I7e? arra ’® hogy a vevői közül
lehet, mint a felnőtteknek. | műség ára nagyon-nagy is le-Sva â*íl USL gondolja, o mással is szolgálhat,
Börtönbe nem kerülhet, mint Ű rt. i  természetesen drágábban és megfelelő időben,
azok, akik biztatták. De ezek — oh, hát mi volt a m gstaniíKeresetét mé§ kl js tadia egészítem. Ez 
a felnőttek nem fogták fél, I bűncselekményem is? Szegyei-| a szempont persze, a legutolsó volt a szem-
hogy mát romboltak ezzel a I lem kimondani. Pár forint ér-/SSSSSSSSSSSS.‘SSSSSSfSSSSS*SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSySMMSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSM»

— Ennyi pénzből szépen é l - S „ ; „ : : T - „ r l '  , X. ’ %  ,
hetett volna -  mondjuk T ó t h - Í ^ Z t Z ^ A
nak -  mégis lopott. V i g y á z - ^ A £latalsaga elmult Neg3̂ en

a rovatot: „Beosztása, árudavezető”. Igazán 
büszke volt erre.

S AZ A SZEMPONT, HOGY A VEVŐI mást 
is akarhatnak, nemcsak gyufát és ciga

rettát venni, lekerült a napirendről. Igaz, las- 
san-lassan ötven éves lett. Ajánlatokat, persze, 
kapott, mert negyvenegynéhány éve ellené
re karcsú volt és asszonyos, haja dús maradt, 
és az ősz szálakat a szőke festés eltüntette, 
egyedül arcának mély barázdái és szemének 
tört tompa fénye mutatta, hogy nem akármi
lyen életet élt. Akik ajánlatot tettek neki, 
azok főleg olyanokból kerültek ki, akik ismer
ték a múltját, vagy hallottak róla valamit. 
Ez nem volt csoda, mert a  környéken jól is
merték őt. Most is és régről is. Benne azon
ban volt valami konok elszántság, hogy ott 
álljon helyt önmagáért, ahol korábban is élt,
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Bizonytalan alap
A folyosón a  sétavezető el

ítélt vezén yszavára egyes 
oszlopban levonulnak a  sé
taudvarra. A lépcsőházi for
dulóban torlódás keletkezik, 
feltartóztatja a  rendezett 
menetet. Csuipán annyi tör
tént, hogy egyik-másik el
ítélt bevárta élítélttársát, 
akitől dohányt ltapott vagy 
akinek adott kölcsön.

Dicséretre méltó tett! az, 
ha valaki szolidaritást vál
lal az önhibáján kívül bajba 
jutott társa mellett, de j'e- 
len esetben ilyesmiről nem 
beszélhetünk.

A dolgozó elítéltek többsé
ge havonta 60 forintos kiét
kezést kap. Amikor azonban 

kiétkezési lapokat össze
írásra kiosztják, mindent 
vesznek, csak éppen dohányt 
keveset, holott minden do
hányos tudja, hogy mennyi 
trafikáru szükséges neki egy 
hónapban. Mégis csak annyit 
vesznek, amivel tíz-tizenötö
dikéig tartanak ki és a ki
étkezés behozataláig hátra
levő 10—15 napban egybet 
sem tesznek, csak kölcsönt 
kérnek.

Nem azt .akarom ezzel 
mondani, hogy mindenki így 
van, de nem kevesen. Külö
nösen a  Remix dolgozói. 
Még a  munkahelyen sem le
het mást hallani a kritikus 
időben, mint: „Adj egy csa
varást.”

Régebben — a szabályt 
megkerülve — én is adtam 
kölcsönt olyanoknak, akik 
60 forintért speizoltak, míg 
én csak 30-ért, mivel kedvez
ményelvonásom volt, de ké
sőbb rájöttem arra, hogy 
nem érdemlik meg. Ezek 
olyanok, akik — ha nincs 
majd megvesznek egy kö
römre égett csikkért, s míg 
előzetesek, képesek maguk
ról az inget, kabátot néhány 
cigarettáért eladni. Ilyet is 
tapasztaltam Egerben, az elő
zetes letartóztatásom idején.

A szabály előírja, hogy 
tilos: „ . . .  bármilyen tárgy 
ajándékozása, elfogadása, 
kölcsönzése, cseréje..

Ezek az embereik próbál
janak ¡meg józanahbul gon
dolkozni, mert a  hitel bi
zonytalan alap, amiből jó 
csak ideiglenesen szárma
zik. Ez a jelenség is arra 
utal, hogy ezek a régiek ma
radtak és a mának élő, a 
„ma csirkecomb, holnap szá 
ráz kenyér” filozófiához iga
zodó, holnapra nem gondoló 
emberek továbbra is.

Aki itt bent nem tud mód
szeresen beosztó lenni, úgy 
hogy legyen is és maradjon 
is, az milyen lesz a szabad 
életben? Hogyan tudja a  pén
zét fizetéstől fizetésig beosz
tani? Valószínű, hogy seho
gyan sem. És itt a baj!

Azoknak, akik kint is, bent 
is a kölcsönre építenek, az 
alap könnyen meginog a lá
buk alatt, ezt pedig — gon 
dolom — egyik sem akarja 
még egyszer.

Sárközi Zoltán elítélt, 
Szombathely

A  munkakerülő életmód juttatta
»

valamennyinket a vádlottak padjára
HORIZONT

A Pesti Központi Kerületi 
Bíróság több héten, keresztül 
tárgyalta Bene Kálmán és 
nyolc társa bűnügyét.

A vádlottak szinte kivétel 
nélkül fiatalok. Alig húsz éven 
felettiek. Ennek ellenére nem 
először állnak az igazságszol
gáltatás előtt. Egy-két személy 
kivételével többször voltak 
börtönben is. A bűnügyi iratok 
több száz oldalon sorolják fel 
az elkövetett súlyos cselekmé
nyeket.

A zárfeltöréssel elkövetett 
lopástól a fogolyszöktetésig, a 
lőfegyverrel való visszaéléstől 
a tiltott határátlépés kísérleté
ig rengeteg bűncselekményt 
követtek el:

A  BÍRÓSÁG
Bene Kálmánt négy évi sza
badságvesztésre, Atanaszov 
Miklóst négy év ós két hónap, 
Csapó Sándort három óv, Ata
naszov Miklósnét egy év,

Interjú
a Pesti Központi 
Kerületi Bíróság 

tanácsvezető 
bírájával

be való visszatérése után ha
marosan elfelejtette a börtön-. 
ben tett ígéretét. Legelemibb, 
legelső kötelezettségének sem 
tett eleget. Előző munkahelyét, 
amely visszavárta, nem keres
te fel. Bene .Kálmán nyíltan

kedvezményét nem érdemelte 
meg. Csatlakozott Benéékhez 
és nem riadt vissza az újabb 
bűncselekmény elkövetésétől 
sem. Következménye az lett, 
hogy feltételes kedvezményét 
visszavonták, valamint az 
újabb börtönbüntetést is le 
kell tölteni. A bíróság őt is 
kizárta a feltételes kedvez
ményre bocsátásból.

Bene Kálmán és Atanaszov 
Miklós előzetes letartóztatá- 

• sukból megszöktek. Atanaszo- 
vot pár percen belül, Benét 
később elfogták.

Megkérdeztük a  tanácsveze
tő bírótól, hogy a szökés meny-

Egy osztályfőnök tapasztalatai

a nyugati életformát dicsőítette nyivel súlyosbította helyzetű 
és az ott élő tteenagereket igye
kezett utánozni. Nagyvonalú
an, gondtalanul akart élni. Eh
hez szükséges anyagiakat azon
ban

BŰNCSELEKMÉNY

két.
— Azt a tényt, hogy a két 

vádlott ki akarta vonni magát 
az igazságszolgáltatás alól, sú
lyos bitó tényként értékelte a 
bíróság. Bene Kálmán a szö
kés ideje alatt újabb bűncse
lekményeket valósított meg. 
Az újabb bűncselekmények so-

A legelső cselekedetem volt, 
mikor osztályfőnök lettem, 
hogy az elítélt tanulókat meg
ismerjem. Erről feljegyzést 
készítettem, amit menet köz
ben kiegészítettem. Ez szá
momra nagy segítséget nyúj
tott és nyújt a tudatos fegye
lem kialakításában, az embe
ri jellem formálásában. Ez a 
további munkám viteléhez há
rom irányban fontos:

a jó közösségi élet 
kialakításában,

Meggyest Lászlót hat hónap, útján teremtette elő. Szabadu- rozatától csak a  gyors _ rend- 
Vida Antal hat hónap, Turcsák lása után néhány nappal ké- őri intézkedés és a polgári la- 
Sándort hót hónap, Végh Pé- sőbb gépkocsikat kezdett fel- kosság segítsége^ akadályozta 
tért hét hónap, Kiss Árpádot tömi ós az összes mozdítható meg. A bíróság álláspontja 
öt hónapi javító-nevelő bünte- értéktárgyakat ellopta. Két 
tésre ítélte. A bíróság ítéleté- hónap alatt tizenhárom súlyos 
ben elrendelte, hogy a vádlót- bűncselekményt követeit el. 
tak szabadságvesztésük ideje Atanaszov Miklós, a másod- 
alatt nem bocsáthatók feltete- ren.dy vádlott, akit korábban 
les szabadságra. garázdaságért, hazatérés meg-

A tárgyalás befejezése, az tagadásért vontak felelősségre, 
ítélet elhangzása után felke- Bene szabadulása után cinko- 
restük a tanácsvezető bírót, sa lett. Bűncselekményeiket 
Tájékoztatást kértünk: hogyan közösen követték el. Atanaszov 
látta a bíróság a veszélyes „ga- fiatal feleségét is bevonta a
lerit"? Az ítélet meghozatalá
nál mit vettek enyhítő, illetve 
súlyosbító tényként? Mi juttat
ta ismét a bűn útjára a fiata
lokat?

A vádlottak ismeretsége 
nem újkeletű. Előző bünteté
sük előtt rendszeresen a  bel
városi Anna, Kedves, Gresham 
és a  Jereván szóriakozóhelye-

bűncselekmónyekbe. Jellemző 
rá, hogy feleségét még terhes 
állapotban is kényszerítette a 
bűncselekmény elkövetésére. 
Amikor érezte, hogy helyzete 
szorul, az országot illegális 
úton el akarta hagyni. I

— Meg kell említenem .— 
hangsúlyozta a  tanácsvezető 
bíró — hogy a vádlott az utol-

-ró —,-hogy -egy másnak csak a 
gúnynevét ismerték. Tökölön, 
a fiatalkorúak börtönében is
meretségeiket tovább bővítet
ték. Az elsőrendű vádlott, Be
ne Kálmán, 1966. január 4-én 
szabadult két évi szabadság- 
vesztés büntetéséből. A bíró-

között a következők olvasha
tók: „Drága édesanyám, bűn
cselekményemet megbántam, 
és ígérem azt, hogy szabadulá
som után becsületesen dolgoz
ni fogok és segíteni foglak ne
héz helyzetedben. . . ”

Szabadulása előtt Bene Kál-

szerint az a személy, aki ahe
lyett, hogy tettét megbánná, 
kivonni akarja magát az igaz
ságszolgáltatás alól, a társada
lomra nagyfokú veszélyt je
lent. Ez nagymértékben esetit 
a vádlottak terhére.

A bíróság megállapította, 
hogy valamennyi vádlottnak a 
társadalomba való beilleszke
dése teljes mértékben bizto
sítva volt. Hiába volt meg 
azonban a társadalom segíteni 
akarása, ő a legminimálisabb 
erőfeszítést sem tette ennek 
érdekében.

Voltaire, a nagy francia köl
tő mondotta: „A munka há
rom nagy bajtól szabadítja 
meg az embert. Az unalomtól, 
a bűntől és a szükségtől. . . ”

Az. a  tény, hogy nem 
kívántak munkát vállalni, 
ós hideg, vakmerő el
szántsággal követték el bűn- 
cselekményüket, nagyfokú ve
szélyt jelentettek a  társada
lomra. A bíróság éppen ezért 
arra az álláspontra jutott, hogy 
a vádlottak nem méltók a  fel

ei tanmenet elkészítésében, 
valamint az osztályfőnöki 
órák témáinak beütemezésé- 
ben.

Maga a tanulmányozás nem 
jelentett nehézséget, mivel 
egy zárkában élek a  tanulók
kal. így munkámat nemcsak 
a tanteremben, hanem a zár
kában is • folytatni tudom. 
Nem egy esetben történt meg 
az, hogy zárás után a  tante
remben felvetődött problémát 
a zárkában döntöttük el.

Ahhoz, hogy jő közösség 
alakuljon ki az elítéltnek 
nemcsak önmagával, ha
nem mással szemben is 
őszintének és igazságos

nak kell lennie.

ken találkoztak. Itt kötöttek is- s°  szó. jogán azt kérte a bíró- 
rrieretséget. Jellemző azonban ságitól, hogy enyhítő körül

mondotta a tanácsvezető bí- menyként vegye figyelembe __
családi állapotát és kisgyerme- & 
ke jövőjét. A bíróság állapotát 
nem enyhítő, hanem súlyosbító 
körülményként értékelte. Hi
szen mint a tényék bizonyít
ják, a  vádlott nem. törődve fe
lesége és gyermeke helyzeté- 

_____ „ __ _ -- „ „ „  vei, mindenáron meg akart ^
ság beszerezte Bene Kálmán tételes szabadságra helyezés
börtönből írt leveleit, amelyet *a(Í£IPa> aggódó férj, aki a vad- ¡,ecivezmAnvére Súlyosbítja 
édesanyjának írt. A levelek látták padjan ragaszkodik csa

ládjához. Ugyancsak súlyos
bító tényként értékeltük, hogy 
feleségét is a vádlottak padjá
ra juttatta. A bíróság megíté
lése szerint a háromnapos is- 
merettség után kötött házas
ság nem volt megalapozott, 
nem szívből fakadt. Mondhat
nánk azt is, hogy meggondo- 

mán arra kérte édesanyját, lattan, elhamarkodott volt, 
hogy csináltasson egy belváro- amely legjobban a gyermekre 
si kisiparosnál • selyempuplin hat ki. 
inget. Figyelmeztette azonban
édesanyját, nehogy konfekció- M é r é s i  Lászlót fiatal kora 
bán készültet vásároljon. A kis ellanere súlyos bariapbunfe-

tésre ítéltek. A bíróság meg- 
nyUadijbol elő édesanya telje- a korábban ki- büntetés kiszabásában véli re-
sitette fia kívánságát, mert bi- szabadságvesztés bűn- mélní a vádlottak megjavulá-
zott abban, hogy szabadulása tetés nem érte el a kívánt célt. sát. Mindezek ellenére bízik 
után Kálmán megváltozik. Mint utólag bebizonyosodott, a abban, hogy a hosszú évek 

Bene Kálmán a szabadélet- feltételes szabadságrabocsátás ajat); ¿¡jdjg} helytelen élet

helyzetüket az is, hogy szelle
mileg képzettek, szinte vala
mennyien a középiskola tanu
lói voltak. Itt idézni szeretném 
Chanphort, 1700 körül élő fran
cia tudóst: „Nagy csapás az, ha 
a jellemünkkel eljátsszak azo
kat a jogokat, amelyet képes
ségeink adnak nekünk a tár
sadalomban.”

A bíróság csak a hosszabb

SZABADSÁGVESZTÉS

. , , , , , s és tisztességes Szándékkal 11-
°liT  fészkednek be a társadalomba, larvaszeru volt, hogy megdöbbent tőle. Eny- beilleszkedés sokkal ne

nyi volt az egesz. Ezután mar módszeresen f i - a, ,Dei ueszKefles sokkal ne- 
gyelte a hasonló vevőit. Az idősödő asszony & hezebb lesz, mint utolsó bün- 
kíváncsiságával és a közös élet emlékének ̂  tetősük után lett volna. Azon 
iszonyatával.

Beléhasított a felismerés. Semmi közös nincs 
az ő elmúlt élete és a lányok mostani élete 5 a  lehetőséget arra, hogy okul- 
között. Hasonló a cselekedetük, de más volt ̂  va a hosszú évek elzártságából,

$ törvénytisztelő polgárai legye-

— Zimm —

yyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy. módjuk károsságából okulnak

De ugyanakkor örök megalázottság és szé
gyenérzet is gyötörte a hajdani kiszolgáltatott
sága miatt. Emiatt alakult ki az a szokása, 
hogy sose nézett a vevőire. Fejét lehajtotta 
és mindig elkészült arra, hogy valaki gúnyo
san és kihívóan megszólítsa. Valaki a régiek 
közül. Már előre forrt benne a düh és a gyű
lölet, az ellen, aki a múltat felemlíteni meré
szeli. Az természetesen nagy biztonságot adott 
neki, hogy állásban volt. Tudta jól, bárkit a 
leghatározottabban elutasíthat, nem lesz bán- 
tódása, mégis tudatában visszajár annak az 
emléke, amikor zokszó nélkül el kellett men
ni azzal, aki éppen jött, mert a bizonytalan
ság, a bizonytalan holnap kísérteié ott lebe
gett a feje felett. S ez valahogy olyan félszeg
gé és aggódóvá tette. Ettől soha sem tudott 
szabadulni. Bosszankodott is eleget miatta.
Arra gondolt, hogy semmi oka az idegesség
re, az aggódásra. És mégsem tudott teljesen 
nyugodt lenni. Ezen a furcsa kettősségen volt 
ideje elgondolkozni, míg üres volt a bolt.

A ZTÁN RÁJÖTT VALAMIRE, s ehhez az 
segítette hozzá, hogy esténként, amikor 

a színház megkezdődött, úgy nyolc óra felé. 
fiatal nők jelentek meg a boltban, cigarettát 
vásároltak, látszólag figyelmetlenül és sietve, 
majd gyorsan távoztak. Többnyire nagyon 
szépek és nagyon elegánsak voltak. A boltban 
sokáig érződött parfőmjük erős illata. Az 
asszony eleinte tudomást sem vett róluk, bár 
tudata mélyén ott volt a felismerés. De aztán 
mindinkább rájuk terelődött a figyelme. S 
egy alkalommal — először — felemelte a fe
jét és feltekintett. Egy fiatal, szép női arcot 
látott maga előtt, kissé kendőzve, csábossá té-

Megértették a  tanulók azt, 
hogy merjenek önmaguknak 
is ellenvetést tenni még ak
kor is, ha fájó az. Szembesít
sék mindig a tanult tényekkel 
felfogásukat az életről, a he
lyesről, a jóról. Kritikai gon
dolkozásmóddal vonják le a 
következtetést életük további 
útjára, cselekedeteikre, a ma
gatartásra, a kötelességre. E 
munkában maguknak kell rá
jönni, hogy melyik út vezet 
az igazság megtalálásához. 
Belátták azt, hogy erkölcsileg 
tarthatatlan, elítélendő az 
olyan helyzet, ha valaki azért 
ragaszkodik a régi álláspont
jához, mert rést gondolkodni, 
a tényekét megvizsgálni, a 
tanulságot levonni. Megértet
ték azt, hogy a tanulás nem 
választható el a tisztességes 
szabad életre való felkészülés
től. Akik tudásban gazdagod
nak, jellemükben és vélemé
nyükben is formálódnak.

A pedagógiai munkát ket
tősség jellemzi: a tan
anyag minél tökéletesebb 
elsajátítása és az új élet

re való felkészítés.
Fél siker az, ha valaki csak 
tudja, de gyakorlatban nem 
alkalmazza a tanultakat. A 
pedagógus erőfeszítése a ta
nuló személyiségének megvál
toztatása érdekében nem elég. 
Szükséges, hogy a tanuló ha
tározott célt tűzzön maga elé, 
mely szerint jobbá akar lenni, 
emberhez méltó magatartást 
akar tanúsítani. Nem kell 
nagy dolgokra gondolni, csak 
arról van szó csupán, hogy 
becsületesen dolgozni, élni, 
betartani a szabályokat, töre
kedni a javulásra. Az elítélt 
tanulók itt megértették az 
együttélés fontos feltételeit. 
Nem zavarják egymást a ta
nulásban, nem zaklatják ta
pintatlan kérdezősködéssel, de 
nem is utasítják el ha bajok
kal, problémákkal esetleg 
egymáshoz fordulnak.

bán nem nézik el egymás hi
báit, rossz tulajdonságait sem. 
Nem zárkóznak el az egymás
tól való tartulási készségtől. A 
tanulópárok megalakításával 
önálló feladatot kaptak, ez 
felelősségtudatulcat is növelt 
Sok lehetőség van, amely al
kalmat ad a pedagógusnak az 
emberi jellem formálásában.

A pedagógus akkor cselek
szik helyesen, ha az osz
tályközösség tagjaitól
megköveteli a szabályok 
pontos betartását, végre

hajtását.
A fogyatékosságokkal, az 

emberi hibákkal szemben 
nem lehet elnéző. Nem a szá
nakozás segít, vagy az elné- 

*  zés, hanem a tanulók hibáival 
szembeni fellépés, azok leküz
déséért folytatott harc. Az 
osztályközösség minden tagját 
arra nevelni, abban kell segí
teni, hogy felismerje, és ma
gáévá tegye azt, hogy a mi 
társadalmunkban az egyén 
szülcségleteit nem a másokkal 
mit sem törődő egoista útján 
kell megoldani.

A  tanulókat jövőjükben 
bízó, magabiztos embe
rekké kell nevelni. Le 
kell küzdeniük a mának 

élést.
Az élet fonala, a becsületes 
munka, a szabályok betartá
sa, mások megbecsülése, segí
tése legyen.

Felkarolják a gyengébbeket 
a tanulásban,

s  nem gúnyolják ki azokat, 
kik nehezebben birkóznak 
meg egy-egy feladattal. Azon-

az indíték akkor és más az indíték most ror UMlWK1
Valami hisztériát erzett ezekben a lányok-s . . /  . . „líZTT

bán. Valami megmagyarázhatatlan mohósá- ^nek társadalmunknak, 
got. S ehhez szinte társult a felelőtlenség, nem ̂  
riadnak vissza semmitől. De kockázatot nem ^
vállalnak. Nem a fenyegető bizonytalansága ..............  ............ . ............ — ........
űzi őket oda, ahol partnereikkel megismerked- §
nek, hanem valami vérlázító könnyelműség.^ l *  „  f „ 1  j
Mit törődnek bármivel, vagy bárkivel? Mit ̂  í l C I l l  H J U J I Ö s M J g  •  •  •

Sajnos, már a tizedik hóna- előbb bele tudjanak illeszked-
_____ __ _  _ pomat töltöm a kecskeméti ni az itteni szabályokba. Van-

nem fogják őketTfelbukní hagyni a sárba, vagy § börtönben. Ilyen körülmények nak emberek is, akiknek Mé
nem jutnak el odáig, hogy megfaggyanak a ̂ között jutalomnak számít az ba mutat példát az ember, 
téli éjszakában. Tudják ők, hogy segítenek $ is, ha dolgozhat az ember, hiába kéri a jóra. Inkább 
rajtuk. Az a rend segít majd rajtuk, amelynek 5 Örülök, hogy én is dolgozha- azon vannak, hogy aki komo- 
szabályait rendre megszegték. Öregségükre  ̂tóm. Mert bizony legnehe- lyabb, még azt is elrontják.

goik fáradtságba kerül, míg 
az ilyen hibákat kiküszöböli 
aiz ember. Különösen mikor 

tűkben. $ mén. Persze ezt jó munkával jó szót kap érte. Én szeretnék
. i YfíT ÖT NI KF7TJTP F/FK FT  a  i 4NYO I ™ ^ a^ ele,ttel leket f * ® 1- egy jó kollektívát kialakítani. i  l  A LANY<:  $ Eddig még nincs fegyelmim. Bár nem lesz könnyű. Igyek-

'  * KÁT, akikbe belelátott a felismerés nt- s Remélem, hogy nem is lesz. S2en 
ka pillanatában. És amikor ők jöttek, soha ̂  Zárkafelelős vagyok. Sajnos, 
nem hajtotta le a fejet. Erősen a szemükbe ̂  nem könnyű feladat. Mindig 
nézett és azok nem állták az ő szeme pillán-^ újabb emberekkel megismer-

S. Gy.  ̂kedni, megszokni őket és se-

biztos lesz egy hely az öregek otthonában. § zebb napok a fokozati zárkán 
Meleg szoba, kedves szó. És tulajdonképpen S voltak. Igyekszem is, hogy 
nem kellett semmiért harcolniuk egész éle- ̂  megmaradhassak munkahelye- az ember

§

szem, szeretnék kedvezmény
nyel szabadulni. És élni. mint 
a többi becsületes ember.

tását.
sysss/sssssssysfsssssss/sssssss/ssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssjtfsssssssvsssssssssssssssssssss/ssssss/sss/ss?. gítemd ahhoz, hogy minél

Barcsik Sántlornc elítélt, 
Kecskemét.

A rendszeresen megtartott 
osztályfőnöki órák a legalkal
masabbak e témák feldolgo
zására, de nem csupán. Isme
retet nyújtó órák se múljanak 
el nevelési célok nélkül. 
Minden nevelési lehetőséget 
ki kel használni,1 nemcsak a  
tanteremben, hanem a  zárká
ban is. Ebben

segít a személyes 
példamutatás,

aminek nagy fontosságot tu
lajdonítok.

Az órákra rendszeresen ké
szülök, amit elvárok a tanu
lóimtól. A tanulóimat bevo
nom az óra levezetésébe. Már 
előzőén szerzett ismereteikre 
támaszkodva, azon vagyok, 
hogy minél több tanulót moz
gassak meg az órán.

Az ismeretek megszilárdí
tását ismétléssel, önálló tanu
lás megkövetelésével, 'rendsze
res ellenőrzései segítem elő.

A tananyag elmélyítését 
szolgálja a szemléltetés, 
a filmvetítés, a vezetékes 

rádió egyes műsora. 
Magamai szemben támasztott 
követelményem az, hogy az 
elsajátított elméleti anyagok 
után a tanulók a gyakorlato
kat önállóan alkalmazni tud
ják.

A munka zavartalanságát 
biztosítja

a  tanóra fegyélme. A tanulók 
megértették, hogy a kitűzött 
célunkat elérni csak fegyelem 
árán lehet. Ez megmutatkozik 
minden tanulónál, aki a reá 
háruló kötelezettségnek eleget 
tesz.

A jók közül kiemelem St- 
moncsiés István, Glonci Lajos, 
Ferencz László, Balogh Fe
renc fiatalabb elítélteket. Az 
idősebek közül Hegedűs La
jos, Varga Ferenc, Túri Imre, 
Katona Miklós, Nyirán Sán
dor, Csomós József, Kovács 
József elítélteket. Nem sokkal 
mögöttük haladnak és igye
keznek a legjobbak közé fel
zárkózni Sárközi Mihály, 
Burda Imre, Zemen János, 
Bodó János, Szabados István 
elítéltek. Nem állítom azt, 
hogy a fenti elítélt tanulók 
mindegyikével már nincs 
probléma, de ők már ráléptek 
a helyes útra.

Tudják, hogy a tanulás is 
tartalmat ad az életnek. 
Rajtuk múlik, miképpen 
fogják gyümölcsöztetni a  

börtönben tanultakat. 
Remélem, az itt tanult isme
retanyaggal, fegyelmezett 
munkájukkal, felelőségérze
tükkel, könnyebben megelelik 
majd a helyüket a társadal
munkban.

Bognár Gyula, 
elítélt pedagógus, Baracska.
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Ismét előtérben a labdarúgás
Vasas-siker Chilében —  A magyaroknak tapsolt a közönség 

EK-döntőnek beillő mérkőzés Milánóban
A téli nemzetközi holtszezon i Ezen részt vesz a hírek sze

ktán egyre jelentősebb és ér- rint a Reál Madrid, a  belgrádi 
dekesebb labdarúgó-mérkőzé- I Crvena Zvezda, az angol Leeds 
$ekre kerül sor világszerte. | United, a  skót Glasgow Ran
Különösen . örvendetes, hogy a 
Vasas újabb elismerést szerez 
játékával a magyar labdarú-

gers, a portugál Benfica, a spa
nyol Valencia, a nyugatnémet 
Eintracht Frankfurt, égy olasz

gásnak. Az Európa Kupában j és egy dól-amerikad csapat. A
óz idei EK egyik legrangosabb
találkozójára került sor. Ide-t> biztosak a Vasas részvételében

Reuter jelentése szerint olyan

haza az egyes klubokban foly
nak az előkészületek a soron 
következő nemzetközi mérkő
zésekre. Érezni, hogy közel 
van már a labdarúgás főidé
nye . . .

Vasas-Universidad 3:1 (2:1)
A magyar bajnokcsapat ér

tékes győzelmet aratott a Chi
léi Hexagonal-tornán: hatvan- 
ötezer néző előtt 3:1 (2:1)
arányban nyert az egyik leg- 
jjobb hazai együttes, az Uni
versidad Chile ellen. Kendere- 
Si — Bakos, Mészöly, Berendi, 
Ihász — Matesz, Fister — Mol
nár, Pál, Farkas, Korsós ösz- 
gzetétel ben a Vasas — akár
csak a  Colo-Colo ellen az óriá
si lendülettel kezdett és 10 perc 
alatt már 2:0-ra vezetett. Elő
ször Farkas, majd Pál lőtt gólt. 
Az Universidad mégsem adta 
íel a harcot és a 22. percben 
a balösszekötő szépített.
.- A szünet után is a Vasas ját
szott jobban és a 30. percben 
Mészöly tizenegyesből szerezte 
a magyar csapat harmadik 
gólját. A Vasas megérdemelt 
nagy közönségsikert aratott.

A tornán jelenleg a Vasas 
Tfezet két győzelemmel és egy 
döntetlennel, s  esélye van az 
elsőség megszerzésére.

Vasas—Santos 2:2
A Vasas labdarúgócsapata 

második mérkőzését játszotta 
Santiago de Chilében, a Héxa- 
gonál nemzetközi labdarúgó- 
tornán. A magyar együttes 
Pelé csapata, a Santos ellen lé
pett pályára és 80 000 néző 
előtt 2:2 (0:2) arányú döntet
lent ért el.

hogy már programba is sorol
ták mérkőzéseit. A Vasas , elő
ször április 26-án a West Ham 
Uniteddal mérkőzne.

Internazionale-Real Madrid
1:0 (0:0)

Jó nyolcvanezer néző volt 
kiváncsi Milánóban az Európa 
Kupa döntőjének is beillő In- 
ternazionale—Reál Madrid
mérkőzésre. Tizenhárom or
szág 16 televízió állomásának 
közvetítése révén milliók lát
ták a küzdelmet, amelyet a 
magyar Zsolt István .vezetett 
Emsberger és Wottawa segít
ségével.

Az első félidőben a Corso 
nélkül felálló Inter játékába 
több hiba csúszott és ezt a spa
nyol bajnok jól kihasználta: 
több veszélyes helyzetet ala
kított ki Sarti kapuja előtt. 
Gólt azonban mégsem ért el 
a Reál, csupán egy ízben a ka
pufát találta el Amancio. 
Gyors, kemény, de nagyon 
sportszerű volt a küzdelem.

A szünet után is sportszerű, 
nagyon változatos és küzdel
mes volt a mérkőzés, amely a 
9. percben dőlt el.

Mazzola jobbról beadta a
labdát és Capellini fejese 

a hálóba jutott.
Ezzel a góllal az Inter 1:0 
arányban győzött. A mérkőzés 
végére mindkét csapat kifá
radt és helyzet már nem ala
kult ki.

Magyar szempontból igen 
örvendetes, hogy Zsolt István 
egész nagyvonalúan, hibátla
nul bíráskodott.

nak a védelem a fő erőssége, 
amelynek tagja a jugoszlávok 
volt sokszoros válogatott játé
kosa, Juszufi is. Az Eintracht 
Frankfurt játékosa a Belgium
ból szerződtetett magyar szár
mazású Sztáni is, aki jelenleg 
csak tartalékként jön számí
tásba. A csapat edzője Elek 
Schwarz, aki a holland válo
gatottnál, majd a Benficánáh 
működött. Az együttes rend
szerint a 4—2—4-es felállást 
alkalmazza, de szükség esetén 
más szisztémával játszik.

★
Becsben a Kupagyőztesek 

Kupájáért először mérkőzött a 
Rapid és a Bayern München. 
Az osztrák együttes 1:0 (0:0)- 
ra nyert.

A Szovjetunió labdarúgó
válogatottja Splitben előkészü
leti mérkőzésen 2:1 (2:0)-ra
győzte le a Hajdúk csapatát.

Az otthonában játszó skót 
Hearts Midlothian 3:l-re nyert 
a Slovan Bratislava ellen.

A prágai Dukla csak 2:2 
arányú döntetlent ért el Fran
ciaországban a Beziers együt
tesével szemben.

Az öttusázók 
új kapitánya 

terveiről
Túrák József vegyészmérnök 

hosszú éveken át versenybíró
ként és a Bp. Honvéd szak
osztályi elnökségi tagjaként 
működött az öttusasportban. 
Előzőleg több mint egy évtize
den át versenyzett. Utoljára a 
Melbourne-! olimpia előtt volt 
tagja a válogatott keretnek.

Túrák József most új felada
tot kapott: ő lett az öttusázók 
szövetségi kapitánya. Egyik 
legsikeresebb sportágunk
szakmai irányítását bízták rá.

— Mióta megkaptam a meg
bízatást, egyre azon töröm a 
fejerh, mit kellene tennünk 
az elsőség megtartása érdeké
ben. Leültünk beszélgetni az 
aranyérmes magyar öttusázók
kal és egybehangzóan az volt 
a véleményünk, hogy különö
sen a technikai számokban 
fejlődhetnek sokat. A lovag
lásban, vívásban, piszolylövés- 
ben Balczó, Török és Móna az 
illető sportágak válogatott- 
szintjét is elérheti. Biztosítani 
akarjuk a B-keret versenyzési 
lehetőségét is, mert Móczár, 
Bodnár, Szaniszló, Török Ottó, 
Varga, sőt még az ifjúsági Ba
kó és Kelemen is Európa leg
több országának válogatottjá
ba bekerülhetne.

A röplabdázás magasiskoláját mutatta be a Sportcsarnokban 
vasárnap a csehszlovák Ruda Hvezda együttes, amely Európa 
Kupa-mérkőzésen 3:2-re győzött a Honvéd ellen, s így komoly 
előnyt szerzett a prágai visszavágóra. A képen: Tatár támadá

sát igyekeznek hárítani a csehszlovák játékosok.

E z  t ö r t é n t  K a i r ó b a n
J t a s a é r h e z e t t  a  F e r e n c v á r o s  e g y ü t t e s e

A chilei sajtó a mérkőzés 
előtt már-már világbajnoki 
visszavágónak minősítette a 
íjét csapat találkozóját. Ebben 
úgy látszik, egy kis szolidari
tás is volt a chileiek részéről, 
mert még nem felejtették el, 
hogy a magyarok is „közre
működtek” a brazilok VB-ki- 
«sésében.
; Már a mérkőzés első negyed
órája kitűnő játékot hozott. A 
hagy harc közepette a Santos, 
Pele vezérletével szép rohamo
kat vezetett, de Molnár és Pál 
legalább annyira próbára tette 
Gilmart, mint amennyire Pele 
Vargát. A 29. percben megsze
rezte a vezetést a Santos: Fele 
átadásából Lima lőtte a lab
dát a hálóba (0:1). Hat perccel 
később Berendi szabálytalanul 
akasztotta Petét, aki a szabad
rúgásból 20 méterről lőtt a 
jobb sarokba (0:2).
> Szünet után nagyszerűen 
kezdett a Vasas. A 46. perc
ben Molnár elfutott a jobb 
szélen, és beadásából Korsós 
kapásból rúgta a labdát a há
lóba (1:2). A magyar csapat 
nagy becsvággyal küzdött, 
mindinkább fölénybe került, 
de ezt csak a 85. perében si
került úiabb gólra váltania, 
amikor Molnár három brazil 
védőt kicselezett, és beadásá
ból Korsós fejjel továbbította 
a labdát a hálóba (2:2).

A látványos találkozó nagy 
sikert aratott a közönség kö
rében. Az El Diaro megjegyzi: 
„Ragyogó döntetlen, a magya
roknak tapsolt a közönség.”

Meghívás
az Egyesült Államokba

Feltételezhetőleg a dél-ame
rikai jó eredmények hatására 

a Vasast meghívták az 
Egyesült Államokba, ahol 
a profi labdarúgó-bajnok
ság indulása előtt, ápri
lisban és májusban nagy
szabású tornát rendeznek.

Nagy ellenfél lesz 
az Eintracht Frankfurt

Frankfurtban játsszák az 
Eintracht—Ferencváros W K - 
mérközést. Az FTC az egyip
tomi túra után sorozatban 
játssza hazai előkészületi mér
kőzéseit. A hazatérés utáni el
ső játékra a  Ganz-MÁVAG 
ellen került sor. 
iV frankfurtiak egész télen já
tékban voltak és a hírek sze
rint jó formában várják az 
FTC-t.

Az Eintracht a legeredmé
nyesebb nyugatnémet csa

patok közé tartozik,
egy ízben már szerepelt az 
Európa Kupa döntőjében is a

Tíznapos kairói kirándulás 
után, hazaérkezett a Ferenc
város labdarúgó-csapata.

— Célunk, az volt, hogy 
megfelelő éghajlati körűimé-  
nyék között készüljünk fél á  
jövő heti VVK-mérkőzésre és 
a bajnoki rajtra — mondta 
Kalmár István, az egyesület 
elnöke. — Arra az időjárást 
illeti, ezzel nem is volt baj, 
hiszen 18—20 fok körüli hő
mérséklet, kitűnő pálya állt 
rendelkezésünkre. A nehézsé
get az okozta, hogy csak két 

( mérkőzést játszottunk, s a két 
találkozó közötti idő elég 
hosszú volt.

Elmondta még a klubveze
tő, azért nem sikerült a Fe
rencvárosnak klubcsapattal 
találkoznia, mert az NDK vá
logatottjának vendégeskedése 
miatt elmaradás van a baj
nokságban, továbbá most 
folynak az osztályozok az el
ső osztályba kerülésért. (Ko
vács Imre csapatának két 
mérkőzését is látták, s az egy
kori MTK-fedezet együttese 
esélyes, hogy a legjobbak kö
zé jusson.)

— Két mérkőzésünkön 
meglepeti bennünket az EAK 
válogatottjának játéka, ame
lyet a vendéglátók az ott mű
ködő magyar edzők, Kapocs! 
Sándor, Rákóczi László, Ko

lajdonítanak — folytatta az 
FTC elnöke. — A játékosok 
solcat átvettek az európai já 
tékrendszerből, felváltva al
kalmazzák a 4—2—4 és a
4—3—3 hadrendet. Féltűnt a 
gyorsaságuk és pontos rúgó- 
technikájuk. Azt is megtanul
ták az európaiaktól, hogy a 
kapu előtt, ha nem is a leg
szabályosabb módon, de hasz
nálják testi erejüket. Takácsot 
például labdástul együtt be
lökték a kapuba. A játékve
zetőkkel már kevésbé voltunk 
elégedettek. Előfordult, hogy 
Mátrai egy beívelt labdát ki
fejelt, s a bíró 11-est ítélt. A 
határbíró erre felemelte zász
laját és tiltakozott az ítélet 
ellen. A játékvezető elfogadta 
az óvást, ám nagy meglepe
tésre a 6-os sarkára tette le a 
labdát, a balszélső elé, aki 
könnyűszerrel begurította 
társának, s mire a mieink fel
ocsúdtak, már gól volt. 
Egyébként a találkozókat a  
televízió is közvetítette, s a 
vendéglátók elutazásunkkor 
úgy nyilatkoztak, hogy a jö
vőben is szeretnének magyar 
csapatokkal találkozni.

A Ferencváros Kairóban is 
értesüléseket szerzett a VVK- 
ellenfeléről, az Eintracht 
Frankfurtról. A nyugatnémet 
csapat szintén játszott az

A téli futball egyik legérdekesebb mérkőzését játszotta vasár
nap az Ü. Dózsa és a Ferencváros jégkorongcsapata. A lila- 
fehérek győztek 7:4 arányban, s így a bajnoki cím sorsa to
vábbra is nyílt. A képen: Vedres, az Ü. Dózsa kapusa bravú

rosan hárít az FTC-csatárok elől.

Tizenhat atléta Prágába készül

Reál Madrid ellen. A csapat- l vács József munkájának tu- I EAK-ban több mérkőzést.

K ellem es m eleg árad  szét a 
K isstanion futófolyosóján.. Az 
atléták azonban — m int a  k in cs
re, úgy  vigyáznak a  laza izmok
ra — m égis melegítőben futjá'k a 
hosszokat, gyors egym ásutánban 
az 50—50 métereiket. Az edzőik á r
gus szem ekkel figyelik  a  m ozgást,
6 ugyanígy a  stopperórákat is. 
Mért alapozás ide, alapozás oda, 
az időeredm ény sem  lényegtelen. 

Közeleg a  prágai II. fedett- 
pályás európai játékok nap ja .
— K ülönleges felkészü lést nem 

folytatunk erre a  kétnapos ver
senyre — közli dr. S ir  Józse f, az 
atléták szakfelügyelője —, mert 
vélem ényünk szerint nem  ez a  
viadal a  fő  cél az  idén. Különben 
is létesítm ényviszonyaink sem  te
szik lehetővé, hogy fedettpályás 
versenyekre koncentráljunk. Ép
pen ezért cél helyett csupán az 
egész évi felkészülés egyik  eszkö
zének tekintjük a fedettpályás 
versenyeket, olyan küzdelem- 
sorpzatnak, am ely szorosan hoz
zátartozik a  korszerű felkészülés
hez, változatosságot, mondhatnám 
kikapcsolódást jelent az  edzések 
egyhangúságában.

— Európa-szerte m égis nagy  ér
deklődés k íséri a viadalt. E rre 
u tal a  jelentkezők nagy szám a, s  
a  soron következő viadalok rende
zéséért vívott harc is  — vetjük 
közbe.

— Igen, tény, hogy Dortmund- 
ban sikert arattak  az I. íedettpá-

MTK: Nemsokára újra versenyképes lesz
Jókora vargabetűvel tért 

vissza egykori csapatához Hi
degkúti Nándor. Hat és fél 
év alatt megjárta Firenzét, 
Mantovát, Győrt, Tatabá
nyát, míg az út ismét a Hun
gária úthoz vezetett. Mind
emellett sohasem szakadt el 
a kék-fehérektől, s ha sza
bad ideje megengedte, el-el- 
látogatott egykori játékostár
saihoz. Figyelte csapatát ak
kor is, amikor az gondokkal 
küszködött, s nem kevesebb, 
mint húsz játékos — okkal 
vagy ok nélkül — vált meg 
az egyesülettől. Ennek fesze- 
getése már nem időszerű.

Ahogyan Horrora
Azóta sok minden történt, 

megbékéltek a kedélyek, és 
Sándor, az egykori játékos
társ hívására Hidegkúti is 
visszatért.

— Tudom, hogy nehéz fá
ba vágtam a fejszét —

mondja. — Éppen ezért nap 
nap után csak azt hangozta
tom: higgyünk egymásnak. 
Azt vallom, beszéljünk 

. őszintén, az edző nyíltan 
mondja meg a játékosnak a 
hibáit, s fordítva is így le
gyen: a játékos ne tagadjon 
el semmit. Br.zalom nélkül, 
meggyőződés nélkül nem le
het teljes odaadással küz
deni.

Nem múlik el nap, hogy 
Hidegkúti ne beszélne vala
melyik labdarúgóval. Talán 
egy kicsit Herrera módszere 
ez: az önbizalom, az akarat
erő mindennél fontosabb.

— Lehet rosszul játszani 
— folytatja —, de lélektele- 
nül még akkor sem, ha nem 
a legjobban sikerült minden.

Domenghini példáját emlí
ti. (A csapat együtt nézte 
meg az Inter—Reál mérkő
zést.’ Jóllehet az olasz játé
kos valóban gyengén ját
szott, de egy pillanatra sem 
állt a pályán.

MTK-iskoja
Mindez azonban az edzői 

feladat egyik része. A kék
fehérek már túl vannak 50 
edzésen, több játékos még 
különórákon is részt vesz, 
és Kovács Ferenc (Hidegkúti 
segítőtársa) irányításával 
technikai gyakorlást végez.

— A régi híres MTK-isko- 
la, amikor 19—20 adogatás
sal folyt a támadásvezetés, 
anélkül, hogy az ellenfél 
hozzáért volna a labdához, 
már a múlté. Ha ma ezt csi
nálnánk, a közönség kifütyül
ne. A mai klassziscsapat két- 
három húzással gólhelyzetet 
teremt, ezt kell sokat gyako
rolni.

Aztán személy szerint is 
sorra veszi a lehetőségeket. 
A védelemben kellemes 
gond, hogy kit hagyjon ki, 
a csatársor alkalmas az el
képzelések megvalósítására. 
A hátsó sorokban (Lanczkor

— Oborzü, Dunai, Lutz, Je 
néi — Nagy, Nógrádi) már 
kialakultak a csapat körvo
nalai, a támadósorban a 
Török—Takács jobbszárny 
látszik a legbiztosabbnak, 
míg a többi helyre a két, so
ron következő nemzetközi 
mérkőzésen vár választ az 
edző.

Sándor bizakodik
— Szurkolóink közül sokan 

már fogadnak, hogy az első 
három között végzünk — 
szól közbe Sándor Károly 
szakosztályvezető. — Mi a 
6—8. hely megszerzését vár
juk a csapattól. Azt mondom, 
j átssszunk a kiesés ellen,

. hogy biztosan bennmarad
junk. Jövőre aztán ismét 
előbbre léphetünk. Állítom, 
olyan feltételeket sikerült 
biztosítani a labdarúgóknak, 
hogy nyugodtan játszhatnak 
Jó az összhang és nem illú
zió, hogy rövid idő múlva 
az MTK ismét versenyképes 
lesz, de akkor már az első 
három hely egyikéért.

lyás európai-j átékolc, s a  prágai 
versenyre is, am elyet egyébként a' 
csehszlovák szövetség 70 éves ju 
bileum a alkalm ával rendezne: 
Európa valam ennyi szám ottevő 
atlétanemzete nevezett. Éppen 
ezért veszünk rész  az  idéi küzdel
m ekben is. Nem becsü ljük le jer 
lentöségét.

A m agyar színeket előrelát
hatólag 13—11 versenyző kép

viseli.
A jelenlegi 16-os keret V arjú, 

K iss I., Mecser, K alocsai, Noszály, 
H ossaia, G yulai, M lhályíi, R ábai 
és Horváth L. (férfiak), Bognár, 
Nemesiháziné, M unkácsi, Tóthne 
K ovács A nnam ária, B artosné és 
Balogh (nőik).

— G átfutó é s rúdúgró egyálta
lán nincs, a  keretben. Pedig a  
verseny a  „szom szédban” lesz. Mi 
ennek az oka?

— Verseny és verseny között 
nem  tehetünk aszerint különbsé
get, hogy m elyiket rendezik itt, 
valam elyik szom szédos országban, 
vagy egy kicsit távolabb. Ha 
nincs olyan atlétánk, aki eléri a  
nemzetközi színvonalat, akkor a 
„szomszédiba” sem küld jük  el. 
M árpedig jelenleg gáttfutóinik és 
rúdugróink sem szólhatnak bele a 
leg jobbak  küzdelmébe. Ettől füg
getlenül,

a  p rágai viadalt részben ta
pasztalatszerzésre szeretnénk 

felhasználni,
s  ebben a két versenyágban jelen 
pillanatban nincs szükségünk 
Ilyen irányú tapasztalatokra.

A versenyzők szorgalm asan vég
zik edzésadagjukat. Készülnek 
P rágára. Ahol a tavaly m egszer
zett három  első hely kötelez . . .

Külföldről jelentik
SAO PAULO: A Corinthian* 

Labdarúgó K lub vezetősége hiva
talosan is m egerősítette, hogy fel
bontja a szerződést GarrinchávaL  
Az ok: a  világhírű jobbszélső  
nem látogatja  rendszeresen a *  é r 
zéseket és csapatát többször cser
benhagyta.

SA LISBU R Y : Az Egyesült Ál
lam ok fedettpályás teniszbajnok
ságán  a  férfi párosban az. Ashe 
(amerikai), pasarell (Puerto Ricó- 
i) kettős 6:4, 7:5 arányban nyert a 
Gulyás:, T iriac (román) páros el
len,

LYON: A 23 éves francia % Pierre 
Toussaint az löOO m éteres síkfu
tásban ú j, nem hivatalos fedett- 
pályás világrekordot ért el. Ered
ménye (2:21,2) négy tizeddel jobb  
Jazy  rekordjánál.

SANDEFJORD: Kéttávú, nem
zetközi férfi gyorskorcsolyázó4 
versenyen m eglepetésre a  világ4 
és Európa-bajnok holland VerkerU 
összetetben csak a hetedik he* 
lyen végzett. A győzelmet a női4 
vég Tveter szerezte meg.
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NEM! ÚJ KÖNYVEK FILMEKRŐL - RÖVIDEN
1 Felvirrad egy nap — és a most semmit. Ami pedig szíve- 
gyerek, aki eddig kezes bá- sen eltűrt tréfa volt, amivel a 
rányíként hajlott a szóra, egy- szülők még el is dicsekedtek 
szerre azt mondja: nem! Nem — „no nézd a kis haszonta- 
BÍkarok felöltözni — nem aka- lamját, hogy belemarkol az em- 
rom elrakná a holmimat — bér hajába” —• az most .egy- 
nem akarok lefeküdni. Nem! szeriben tűrhetetlen nevelet- 

Nem szelíden mondja mind- lens^S lesz. 
ezt: megfelelő .hangsúllyal” Mit tesznek a szülők, ami- 
és mozdulattal. Még csak halk vei csak olajat' öntenek a tűz- 
ellentmondás hangzik el a  fel- re, csak fokozzák a gyerek 
nőtt részéről és a  gyerek már dacosságát? A legrosszabbat, 
toporzékol és a földön fekszik. amit tehetnek: a  gyerek aka- 
Viselkedese annál erthetetle- rátával a maguk akaratát, a 
nebb, mert sokszor jelentek- gyerek makacsságával a  ma- 
telen dolgok váltják ki: úgy guk makacságát szegezik 
látszik, hogy nem is a  köve- szembe. „Majd megmutatom 
telés vagy eltiltás teljesítésé- neki, hogy ki az erősebb” — 
nek nehézsége, hanem az el- gondolja a felnőtt — és ezzel 
lenkezes kedvéért ellenkezik, természetesen még nagyobb

Az anya1 vagy rémülten áll ellenkezést, még elkesenedet- 
a jelenség előtt — vagy ma- tebb dühöt vált ki a gyerek- 
ga is épp oly dühös lesz, mint hői. S ha alul 1 is marad az 
a  gyerek — vagy eszébe jut, egyenlődén harcban, legköze- 
amit már sokszor olvasott: lébíb fpég nagyobb elszántság
ába, ez a dackorszak, a gye- Sál, még nagyobb elkesere- 
rek most került bele, nincs, déssel próbálja'keresztülvinni 
mit tenni ellene. akaratát.

Hát igen, valóban van egy És mi az, amit a szülők te- 
Jtorszak a gyermek életéiben, hetnének? Elsősorban az, hogy 
amikor az különösen hajla- követeléseik és tilalmaik szá
mossá válik az ellentmondás- mát ebben a nehéz időiben a 
ra és az indulatos kitörések- k'hető legkevesebbre csekkem
re. Mégsem lehet azt mondani, tik- ®,z 1}em jel®nti? hogy a . ,. , . gyereknek „mindent megen-hogy ez a korszak olyan sza- ”
bályszerűen és megmásftha- 
tatlaniul következik 'be, mint

gednek” — de csak annyit kö
veteljenek, amennyi szüksé-

, , ., . ges, csak azt tiltsak, ami apéldául a tejfogak kihullása. . . .  , ....gyereket (vagy környezetet)
Mindenekelőtt azt kell tud- veszélyezteti, vagy ami erköl- 

ni róla, hogy bekövetkezésé- esi szempontból nem engedhe
tlek magyarázható okai van- tő meg. Há a  gyerekre nem
nak. Főként két oka.

Az egyik rajtunk — felnőt
tek — viselkedésén kívül áll, 
és a megértéséhez azt kell 
tudni, hogy a gyermek úgy 
2—3 éves kora körül ébred

záporoznak a követelések és 
tiltások, sokkal könnyebben 
teljesíti azt, aminek teljesíté
séhez feltétlenül (és követke
zetesen) ragaszkodunk.

Tudományosan kutatják a 
énjének tudatára. Ekkor fede- dac kitörésének leggyakoribb 
zi fel, hogy § „valaki” , külön alkalmait: ezek elkerülése is 

9.. gőírjá  ; viseHcedésünket. - Nem
Kati. Ezt az újonnan’Selfe’dé- szabacTá"' gyerektől*o!y á t kő
zett egyéniséget akarja érvé- vetetnünk (például, hogy hosz- 
nyesíteni, önállóságának első szabb ideig csendben üljön 
megnyilvánulása. Sokszor egy helyen), nem szabad sk- 
azonban túllépi a normális ke- kor követelnünk, amikor mé
reteket, szenvedélyes kiitöré- lyen elmerült játékában. Köny- 
sekkel jár és 4—5 éves koráig nyebben kitör a dacroham az 
is elhúzódik. éhes, vagy fáradt gyermek-

A dolgok ilyen fordulatában nél — ezt is tekintetbe kell 
sok része lehet az úgyneve- vennünk.
zett dackorszak másik kivál- Legfőbb elvünk aszómban az 
tójának. Három év körül legyen, hogy ne akarjuk „meg- 
nemcsak a gyermekiben megy törni a  gyermek akaratát” , 
végbe a  változás, hanem rend- Nem is lenne értelme, hiszen 
szerint a szülőkben is. Ilyen- nem határozatlan, akaratgyen- 
kor — sokszor szinte átmenet ge, önbizalom hiányában szen
náikul — döbbennek rá, hogy védő embereket ' akarunk ne- 
gyermekük már nem az az vélni. A gyermeknek meg kell 
édes babuska, akinek mindent tanulnia, hogy bizonyos dől- 
meg lehetett engedni („hiszen gokat sokszor akarata ellené- 
még olyan kicsi!”), hanem há- re meg kell tennie, más dol- 
roméves „nagyfiú”, vagy gokról — bármennyire akar- 
„nagylány”, akinek „már le- ná is őket — le kell mondania, 
hetne annyi belátása”, hogy De semmiképpen sem szabad 
nem vesz a vendégeknek el- viselkedésünkből azt leoivas- 
tett süteményből, vagy szépen vasnia, hogy neki — mert gye
ié fekszik, ha mondják neki. rék —, nem szabad akarnia, 
Addig mindent megengedtek hogy azért haragszunk rá, mert 
(sokszor többet a kelleténél), „akar” valamit.

GILGAMES —
AGYAGTÁBLÁK ÜZENETE

Egy ¡kötetbe gyűjtve jelent meg 
m ost m agyarul im m ár te lje s tár
háza annak a  sum ér-akkád ha
gyom ánynak, am ely m ár évtize
dekkel ezelőtt segített m egtermé
kenyíteni a  zsidó és görög iro
dalm at, é s  am elyet a  m últ század 
végén ú jra  „felfedeztek.”  S  a  
külső köntösében is  m éltó könyv
ben lapozgatva, ú jra  meg kell á l
lapítanunk, hogy R ákos Sán dor
ban igaz tolm ácsolóra bukkant az 
„agyagtáb lák  üzenete” . A sa já t 
költészetében archaikus ösztönö
ket és m odem  racionalizm ust egy
aránt elegyítve m egszólaltató Rá
kos m egtalálta a m ódját, hogyan 
kell a  „G ilgam es” -epcszokat — 
például a  „Terem tés”  cím ű eposz 
zord Negyedik T áb lá ját — úgy 
m egszólaltam , hogy az régi is, 
m ai is  legyen. S  a többi, „üze- 
net” -ből is  elénk varázso lja  mind
azt a  vad világot, am ely azokat 
szülte, m ind pedig • azt, hogy ak
kor, az  ősi korban is éltek érzé
keny és öröm re vágyó, a  bék
lyók ellen lázadó és iróniával is 
élni tudó emberék. R ákos m űfor
dítói teljesítm énye — s  itt tán 
nem olcsón ¡használjuk e  szót — 
rem eklés.

M ikolas Sluckis:

LÉTRÁN AZ ÉGBE
A különös cím ne tévessze m eg 

az olvasót: nem  a v ilágűr meghó
dításáról lesz szó, m ert a  létra  itt 
csak  jelkép, m integy példázata an
nak, hogy a  jövő ú t ja  minden jó  
szándékú, törekvő ember előtt 
nyitva áll. A  kitűnő litván író, az 
északi em ber m iszticizm usra haj
ló, álm okkal emlékeikkel é s  áb- 
rándképetokel terhes nézőpontjá
ból ad  reális képet Litvániának, 
a forradalm i átalakulást követő 
eszm ei zűrzavaráról. A földiéhes 
parasztság  röghöz kötöttségéről, a  
levitézlett burzisoázia csodavárásá
ról, az  ellenforradalm at tovább 
szító „erdei em berek”  garázdál
kodásáról, és .arról a  „létráról, 
am elyet nem  lát, csupán érzékel' 
az em ber” , s  am ely a  polgári elő
ítéletektől m egszabadult, feltörő 
fiatalság  fölem elkedését biztosítja. 
B ár  m aga a  történet k issé  te r 
jengős, bőven, kárpótolja az o lva
sót az... író; előadásm ódjának ihle
tett köítőisége,' am elynek. a  ford í
tó ¡Láng" Anikó — -
lója.

m éltó tolmácso-

STOKOWSKI BUDAPESTEN

A hazánkban vendégeskedő világhírű lengyel származású 
amerikai karmester, Leopold Stokowski felkereste otthonában 

Kodály Zoltánt.

Iván K lím a:

A CSSfíD ÖRÁJA
Iván K lím a m erészen szatirikus 

színművét, a  K astélyt, 1866 őszén 
láttam  Prágában , a  H adsereg Köz
ponti Színházában. 'Ü jra  fölfi
gyeltem  a  szerzőre, ak i fiatal ko
ra ellenére ism ert író a  cseh pró
zában. Ii9©3~ban m egjelent első re
gényét, A csend órájá-t, m ost ad
ták  közre m agyarul, Zádor Margit 
vonzó fordításában, a  két ország 
közös kiadói egyezménye szerint. 
A regény színhelye Kelet-Szí ová- 
káa, főhőse .egy fia ta l mérnök, 
Martin, a k i a  háborús vesztesé
gekből kilábolva, (országával 
együtt) valam i nagyot ak ar  al
kotni. Mindent az  em berek bol
dogságáért ak ar  tenni, de azok 
m ég nem  értik m eg terveit, a 
m últ m ég tú l (közel van, s  az 
em berek bizalm atlanok „a  fényes 
holnap”  iránt. H allgatnak, am ikor 
beszélniük kellene. Ezt a  csendet 
ak ar ja  M artin kiűzni a  faluból, 
m ert szótlan em berekkel nem  le
het forradalm at csinálni. Kiim a, 
ez a  m élyen elemző, kitűnő író 
a  félm últtal való leszám olás, a 
politikai és társadalm i illúziókkal 
való szem beállás okán gyűjtötte 
össze regényében a  csend óráit. 
A  m iénkkel rokon, nagyszerű 
csehszlovák áta lak u lás dokumen
tum a ez az  írás.

Két m uzsikus-portré:
SZABÓ FERENC— 1 

KADOSA PÁL
A  Zeneműkiadó régi kívánságot 

te ljesít: sorra  bem utatja az  élő 
m agyar m uzsika m estereit. Ez 
több és fontosabb kísérlet, mint 
holmi életrajzi sorozat. A minia
tűr portrék közelebb hozzák a  
kom ponistát emberi mivoltában, 
m egvilágítják küzdelmeit, gondo
latait, eredm ényeit és szándékait. 
Innen m ár csak  egy  lépés —- s  
nem csak hallgatjuk, de érezzük 
és értjük is  a  m ában fogant é s a 
m ának íródott zenei alkotást. A 
sorozat m ost két kitűnő füzettel 
bővült. Az ism ert zenekritikus: 
Pernye A ndrás finom tollú 
esszéírónak bizonyul, Szabó F e
renc életm űvének ism ertetése so
rán. V alósággal k ifarag ja  hősét, 
s m int a  szobrász — a legkülön
bözőbb aspektusokból n yú jt „rá
látást” . A portré egyben a főm ű
vek elemzésével is  szolgál. Bónls 
Ferenc K adosa P ál arcm ását min
tázza m eg szellemesen, tömören, 
méltóan a  zeneszerzőhöz, aki ma
g a  is  a  szellem es invenció és a 
kifejezésbeli töm örség m estere A 

, kitűnő kezdés után rokonszenvvel 
‘ várju k  a  sorozat folytatását.

YVES MONT AND új filmjének felvételei részben Kenyában, részben Párizsban készül
nek. Montand egy televíziós riportert játszik, aki elcsábít egy külföldön tanuló diáklányt. 
Legutóbbi nyilatkozatában a kenyai felvételek viszontagságairól szólt, megemlítvén, hogy a 
felvételek egy részére kétezer méter magasságban került sor, rekkenő hőség volt, és skor
piók vették körül. Montand partnernője, a diáklány alakítója: Candice Bégén.

Kitűnő alapötlet, bátor Gyetooskin alakját a kitűnő Rendkívül kulturált, finom
kritikai hang, szellemes Innokentyij Szmoktunovszkij megoldások, jó megfigyelések

rendezői megoldások, és egy formálta meg. Néhány jelenet- jellemzik a filmet, jól eltalált 
remek színész — azt hihet- ben, például, amikor a  mű- figurák, bár elmélyült lélek-
nénk, ennyi teljesen elegendő kedvelők Hamlet-előadásán rajzzal alig találkozunk. Ki-
egy jó vígjátékhoz. De úgy önmagát parodizálja, ellenáll- tűnő az atmoszféra, a  lélekben* 
látszik, mégse. A szovjet film- hatatlanul komikus, de a ma- testben megnyomorított lányok 
gyártás új alkotása, Eldar Rja- gánéletben annyira ügyetlen- szinte öntudatlan lázadása, 
zanov műve, az Autót loptam, nek, majdnem ütődöttnek áb- Őszinte, szép, lírai és kulturált 
ugyanis mindezzel rendelkezik, rázolja az autótól vájt, , mű, de nem ad többet, mint
és mégsem igazán jó* film. So- _ , amennyit sok más hasonló té-
kát nevetünk találó figuráin, ^  A háború előtti Lengyel- májú film. Nirics meg benne
merész fricskáin, de gyakorta országban, egy apacako- é i felfedezés saiátosbosszankodunk is: a kihagyott lostor arvahazabam játszódik 32 eSyeni felfedezés sajátos, 
még jobb megoldások, a ki Ewa és Czeslaw Petolski ren- zamata, de az elmélyült rende
lem  használt lehetőségek dezok filmje, a Rozsat üzér, zoi munka, a  rendkívül terme* 
miatt. Hősei a  nyomorúságos körül- szetes lányalaikok, valamint a

A történet tulajdonképpen mények között élő szegény ár- rózsafüzérével gyermekeket 
egyszerű Gyetocskin a jelen— valanyok, akiket a krisztusi korbácsoló IModesta, es a va— 
tékitelen biztosítási ügynök nem szeretet nevében, hittel és val- lóban szeretetet adó, egyszerű 
bírja nézni, hogy egyesek csa- lássál visszaélve, középkori Zenona nővér megformálódnak* 
lássál, korrupcióval a társa- módszerekkel és középkori esz- Barbara Harawiankának és. 
dalmi tulajdon megkárosítása- közökkel nevelnek a kolostor Jadwiga Chojnackának jó ja
vai szereznek pénzt autóra, és lakók tóka így is az ájtlag fölé emeli.’
a valamilyen ókból tetten igaz
ságszolgáltatás helyett maga 
tesz igazságot. Ellopja a nem 
egyenes úton szerzett kocsikat, 
és az így szerzett: pénzt — a 
gondosan könyvelt rezsiköltsé
gek levonása után — gyer
mekotthonoknak adományoz
za. így azután, amikor bíróság 
elé állíják, bírái még nagyobb 
zavarban vannak, mint maga 
a tettes.

Számtalan szellemes ötlettel 
.találkozhatunk: jól eltalált fi
gura például a futballedzőből 
színjátszó-rendezővé átvedlett 
férfiú, aki lefütyüli a második 
felvonást. Hallatlanul. mulatsá
gos az a jelenet is, amikor az 
autótolvajt „munka” közben 
szívességre kérő többgyerme
kes családapát nézik bűnöző
nek. De a sokszor megtörő, és 
egyébként is lassú . tempó, a 
jelenetek elnyújtottsága elve
szi a  legjobb megoldások sa- 
vát-borsát.

Csanádi János:

M E G T A U T  N A P O N T A
Nincs más. A munka, csak 
a munka, mely 
megtart naponta, 
egyensúlyba tart; 
s megint csak az, ami 
bíztatja, kényszeríti a 
szertehulló idegeket: 
megmaradni, összetartani 
csak az ő útjain lehet.
Elbírni a szüntelen terheket 
így, csak így sarjadhat útjaink 
vas-tájain valami zöld elő; 
mely felmutatja a fölösleget, 
mely virágba borítja a jelent 
és kisar jászt ja majd, ami jövő!
S ha nem? Hát nem, hát beleroppanunk, 
míg fénybetartjuk szín-munkává 
idegenített önmagunkat!
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DELTA TV, MOPED, VARRÓGÉP, ZOMÁKCEDÉNY
Csökkent a kereskedelem hiánycikk-listája

A belkereskedelem árukínálata az utóbbi években szín
vonalában javult, összetételében pedig a korábbinál jobban 
alkalmazkodik a kereslethez. Az áruforgalom az elmúlt négy 
év alatt- több mint 22 milliárd forinttal növekedett. Lényegé
ben megszűnt a villamos-tűzhely-, és fényezett hálószobabú
tor-, a kárpitozott bútor-, a lemezjátszó, a nagyképcsöves te
levízió-, csillár- és hűtőgéphiány. Az idén még nagyobb vá
lasztékot találhatnak a vásárlók a korábban nem kapható 
árúkból.

A vas-műszaki kereskedelemben a néhány évvel ezelőtt 
még részben, vagy teljesen hiányzott 22-féle cikkcsoport Jaft- 
zül 10 megfelelő mennyiségben áll a vásárlók rendelkezésé
re. Delta televízióból mintegy 50 ezer kerül belföldi forga
lomba az idén, külföldről 23 500 moped és 11 000 varrógép 
jön. Várhatóan zománcedény is lesz elegendő. A forgalomba 
kerülő 180 000 gáztűzhely és a 190 000 kályha biztosíték az 
igények kielégítésére. Ebben az évben egymillió elektroncsö
vet — rádió és televízió céljára — kap a kereskedelem. A 
táskarádió, a hőpalack és a villanyvasaló is lekerül a hiány
cikkek jegyzékéről.

A bútoralkatrészek utánpótlását — bútorpánt és fogan
tyú — ugyancsak biztosítani tudják. Sok bosszúságot okoztak, 
a  hiányzó apróbb háztartási cikkek, például a fregoli, a füg
gönykarika, a vállfa és a műanyag fűszerdoboz, amely az 
idén szintén elegendő mennyiségben kerül a boltokba. Kávé
főzőből 516 000 darab áll a közönség rendelkezésére.

Száztkennyolcezer

szem élygépkocsi
Hazánkban jelenleg 118 000 

személyautót tartanak nyil
ván, ez 18-ezerrel több, mint a 
tavalyi év elején, s majdnem 
négyszer annyi, mint 1960- 
ban. A forgalomban levő ko
csik 83 százaléka magántulaj
doniban van, 17 százaléka ál
lami kocsi.

Évekig Moszkvicsból volt a 
legtöbb; még tavaly 1500-zal 
előzte meg a Trabantot. Utób
biból azonban tavaly mintegy 
hatezret hoztak be, s  több 
mint 24 ezres számával most 
már a Trabant áll az élen. 
Moszkvicsból körülbelül 23 000 
vám Skodából 19 000, Wart
burgból majdnem ugyanannyi. 
A további sorrend: Warszawa, 
Opel, Volga és Fiat.

Az idén előreláthatólag kö
rülbelül 15 000 személygépko
csi érkezik az országba a 
Mercur Vállalat útján.

TÖBB P O L I  AMID SELYEM j „  | |  | g  g  | ^ #

Importgép évente ötm ilíiárd 
devizofor intért

A termelés műszaki színvo
nalának feljesztése — az el
múlt években — jelentős gép
importot igényelt. Hét év alatt 
a beruházott gépek több mint 
40%-a származott importból. 
Az utóbbi években teljes gép
importunk meghaladta az évi 
ötmilliárd devizaforintot.

A behozatalban az anyagok 
után a gépek képviselik a leg
nagyobb súlyt, 28%-ot. A gép- 
behozatal kb. 80%-a szocialis
ta országokból, elsősorban a 
Szovjetunióból, az NDK-ból, 
■ Csehszlovákiából származik. 
Fontos gépszállítóink a fejlett 
tőkésországok, a többi között 
•e  NSZK, Anglia, Ausztria.
. Az importgépek kb. egyötö
dét a közlekedési eszközök te
szik ki. Az elavult és áz igé
nyekhez képest kevés moz
donya és tehervagonpark kor
szerűsítése és bővítése céljá
ból! az elmúlt években nagy 
teljesítményű Diesel- és vil- 
lanymözdonyokat vásároltunk 
a Szovjetunióból, Svédország
ból és. Franciaországból. 1960- 
tól folyamatosan több mint 
20 ezer tehervagont vásárol
tunk, nagy részüket Lengyel- 
országból és Romániából.

wtuhb wihtrewT
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Évente több ezer személygép
kocsit importálunk. 1968-ban 
pl. 19 000 személygépkocsit 
hoztunk be, amelyből 4200 
Moszkvics, 4500 Skoda, 8000 
Trabant, illetve Wartburg, 800 
nyugati kocsi volt.

A közlekedési eszközök után 
a legnagyobb tételt a trakto
rok és a mezőgazdasági gépek 
importja jelenti. A mezőgaz
daság gépesítésének fokozásá
ra erő- és munkagépeket — 
traktorekét, kultivátort és bo
ronát, vetőgépet, trágyaszórót, 
gabonakombájnt stb. — vásá
roltunk.

A gépbehozatal kb. 10%-a 
komplett gyárberendezés. A 
Dunai Vasmű, a Salgótarjáni 
Acélgyár, a Dunai Cement- és 
Mészmű stb. berendezéseinek 
jelén tős része importból szár
mazik. De hoztunk be vegy
ipari termékeket, pl. nitrogén- 
műtrágyát, nátriumbikromátot, 
oxigént stb. gyártó berendezé
seket, textilipari, élelmiszer- 
ipari gépeket, automata cso
magolóberendezéseket stb. A 
zavartalan termelés biztosítá
sa érdekében évről évre nő az 
alkatrészbehozatalunk is.

Az öregek zárszámadása 
Boldogon

Heves megye egyik közös 
gazdaságában — a boldogi Bé
ke Termelőszövetkezetben — 
külön zárszámadási tanácsko
zásra hívják meg a szövetke
zet járadékosait, nyugdíjasait.

| Az öregek zárszámadásán 
I százhetvenen vettek részt. Lu- 
l kács Dezső elnök tájékoztatta 
I a meghívottakat a közösség 
| eredményeiről, gondjairól. A 
l hagyományhoz híven, az öre
gek ez alkalommal 300—100 
forint ajándékot kaptak, 
ugyanakkor közölték velük, 
hogy ingyen kapják kenyér
gabonájukat, s ugyancsak in
gyen művelik meg 1600 négy
szögölnyi háztáji földjüket is. 
A bensőséges hangulatú „zár
számadás” az általános iskola 
úttörőinek műsorával fejező
dött be.
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1966-ban fejezte be első tervévét a Nyergesújfalui Viscosagyár 
új poHamidselyem-üzeme kiváló eredménnyel: 101 százalékra 
teljesítették éves előirányzatukat. Üjabb gépek beszerzésével 
a gyár termelőkapacitása még az idén annyira növekszik, 
hogy a mennyiség fedezi majd az országos igény 50 százalé
kát. Az NSZK által gyártott berendezések beváltották a re
ményeket. Az innen kikerülő poliamid selyemszálból jó mi
nőségű harisnyát, fehérneműt gyártanak a könnyűipari üze

mek. Képünkön: Itt már szállá alakult a nyers poliamid.
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Piackutató Intézet alakult 
a termelés és a fogyasztási 

igények összhangja érdekében

Burmában gigantikus nagy
ságú zafírt találtak. Súlya fel
dolgozatlan állapotban 63 000 
karát. A drágakő 17 centimé
ter magas és alapjánál 70 cen
timéter széles.

42 806 KÖZLEKEDÉSI sze
rencsétlenség történt a múlt 
évben Jugoszláviában, 18 szá
zalékkal több, mint az előző 
évben. A balesetek során 2113- 
an életüket vesztették, 31 533- 
an pedig megsebesültek.

386 METER MAGAS TELE- 
VtZIÖTORNYOT helyeztek 
üzembe az észak-angliai Emly 
Moorban.

A világ légiforgalmi társa
ságai 1966-ban több mint 200 
millió embert szállítottak. Ez 
rekordforgalmat jelent, 14 szá
zalékkal több, mint az előző 
évben.

A VILÁG búzatermelése 
1966—1967-ben eléri a 261 mil
lió tonnát. (Nem számítva Kí
nát.) Ez 20 millió tonnával 
haladja meg az 1965—66. évi 
mennyiséget.

AZ ASSZUÁN KÖRNYÉKI 
ŐSI KŐFEJTŐ helyeken farag
ták ki annak idején az első pi
ram isok építéséhez a  kőtömbö
ket, am elyeket aztán a Níluson  
szállítottak K airóba. A fejtő
hely környékén sok kifaragott 
tömböt találtak ; kiderült, hogy 
valam ennyi — se lejt volt.

A világ első országa Ghana, 
amelyben napfény segítségé
vel üzemeltetnek távbeszélőt. 
Egyedül a napfény, szolgáltat
ja a szükséges alapáramot a 
nemrég megépült állomáshoz.

K ivégezték  
a n ik o tin o s g y ilk o st

Kiss Béla budapesti lakos 
természetellenes kapcsolatot 
tartotit fenn egy 19 éves ba
rátjával. A fiatalember meg 
akarta szüntetni ezt a kapcso
latot, ezért Kiss .Béla .bosszú
ból lelőtte, majd n%ptint fecs
kendezett a karjába, amelytől 
azonnal meghalt. Ezt követően 
Kiss újabb két fiatalemberrel 
létesített természetellenes 
kapcsolatot és más bűncselek
ményeket — lopás, csalás — is 
elkövetett

Kiss Bélát a Fővárosi Bíró
ság halálra ítélte.' Az ítéletet 
a Legfelsőbb Bíróság helyben
hagyta. Az Elnöki Tanács a 
kegyelmi kérelmet elutasítot
ta; az ítéletet végrehajtották.

A belkereskedelem területén 
bekövetkezett szervezeti válto
zások kapcsán megalakult az 
Országos Piackutató Intézet, 
amelynek céljáról, programjá
ról az intézet vezetője tájé
koztatta a sajtó képviselőit.

Az újonnan alakult intézet 
tevékenységi köre az egész 
népgazdaságra kiterjed. Nem
csak a kereskedelem, az ipar 
és a mezőgazdaság területén, 
nemcsak a fogyasztási cikkek 
forgalmával kapcsolatban vé
gez majd vizsgálatokat, hanem 
adatgyűjtése felöleli a terme
lőcikkek felmérését, vizsgála
tát és megállapításairól hite
les adatokat közöl megbízói
val. Az új intézet, amely 40 
főnyi állandó kutatógárdával 
és a szükséges számú külső 
munkatárssal végzi majd fel
adatait, jövőre már saját be
vételeiből tarthatja el önma
gát

Főbb feladatai közé tartozik 
a piac elemző értékelése és 
felvevő képességének megha
tározása. Információs és do
kumentációs adatokkal látják 
el a megrendelő ipari és ke
reskedelmi vállalatokat. Az 
intézet profiljába ‘tartozik áru
bemutatók, és kiállítások ren
dezése, erre a célra a Nagy
mező utcában és a Szalay ut
cában áll rendelkezésre meg
felelő reprezentatív helyiség.

Vállalnak majd megbízáso
kat külföldi cégektől is, an
nak tisztázására, hogyan van
nak megelégedve a magyar fo
gyasztók az illető cég áruival. 
A demoscópiai osztály három
ezer beszervezett család meg
kérdezésével folytat közvéle
ménykutatást a fogyasztási 
cikkekről. Kooperációt létesít 
az intézet a csehszlovák, az 
NDK és a lengyel testvérin
tézményekkel a közszükségle
ti cikkek piackutatásának te
rületén.

1960  1961 1962 1964 1966

gépbehozatal alakulása 1960—1966-ban

Kivégezték
a sátoraljaújhelyi gyilkost
Csatári József többszörösen 

büntetett előéletű sátoraljaúj
helyi lakos tavaly júniusban 
megrontott, majd Tiszolci 
Andrásné segítségével megölt 
egy 12 éves gyereket. A Mis
kolci megyei Bíróság Csatárit 
halálra, Tiszolcinét 15 évi sza
badságvesztésre ítélte. Az íté
letet a  Legfelsőbb Bíróság 
helyben hagyta. A Népköztár
saság Elnöki Tanácsa Csatári 
kegyelmi kérvényét elutasítot
ta. Az ítéletet végrehajtották.

Öt év alatt csaknem 15 000 új 
szakember került a mezőgazdaságba

A Földművelésügyi Minisztérium nemrégiben felméré
seket végzett a mezőgazdaság szakember-ellátottságáról és a 
szakemberek továbbképzéséről.

A második ötéves terv időszakában nagymértékben 
megnőtt a mezőgazdaság szakemberigénye. -1960—1966 között 
csaknem ötezer egyetemet, főiskolát végzett szakember ke
rült a mezőgazdasági termelésbe, illetve a termelést közvet
lenül irányító apparátusba, s ez ötven százalékos növeke
désnek felel meg. A felmérések szerint jelenleg 14 900 dip
lomás szakember dolgozik a mezőgazdaságban. Érdemes 
megjegyezni, hogy az utóbbi években mind több közgaz
dászt, jogászt állatorvost, gépész- és építészmérnöiköt is al
kalmaznak az állami gazdaságok és a termelőszövetkezetek.

Jelenleg 1812 termelőszövetkezetben dolgozik egyetemi, 
főiskolai és 2835-ben technikumi végzettségű szakember. A 
felmérés időszakában még mindig 180 volt azoknak — a 
föléé“ kis területű és többnyire hegyvidéki — termelőszö
vetkezeteknek a száma, ahol még egyáltalán, nem volt kép
zett szakmai vezető.

A vidéki ipartelepítés és a szociális normák
:„Az utóbbi négy évben nünk egy régi keletű témát: a A rugalmasság ugyanakkor 

mintegy 10 000 embernek ad- vidéki ipartelepítésnél, a mun- — ha nem vigyázunk — visz- 
tak munkaalkalmat a könnyű- kalehetőségek bővítésénél né- szaüthet. Á problémák ugyan- 
ipar új vidéki telephelyei” — ha, néha másodlagosnak te- is legtöbbször nem az új tele
jelentette nemrégiben a Ma- kintjük a munkahelyek szociá- pítésű üzemek kezdeti idősza- 
gyar Távirati Iroda. S a jelen- lis normáinak betartását, mint kában keletkeznek, hanem a

ahogyan, azt a könnyűiparhoz rákövetkező években, amikor 
tartozó szakszervezetek az el- jóformán minden bővítés nél- 
múlt években jó néhányszor kül — nemegyszer duplájára 
megállapították. növeljük a termelést és a lét-

A mércét persze rugalmasan szam°t. 
kell kezelni. S jó dolog, hogy 
az esetek legtöbbjénél a gaz
dasági és a szakszervezeti ve
zetők részéről egyaránt a jó
zan'mérlegelés érvényesül. Ezt
példázza a többi között a Má- gének ülése nemrégiben hívta 
jus 1. Ruhagyár siófoki rész- fel ilyen fonákságra a figyel- 

, , legének megítélése. A SZOT met. Az történt ugyanis, hogy
dudorogon, Berettyóújfalun es központi üdülőjének éttermé- a textilipar szociális ellátott- 
Bacsalmason, sót a legfrissebb ben berendezett varrórészleg, saga általános javulásán belül 
hírek szerint Siófokon is.

A cél nem szentesíthet 

minden eszközt

Á hír. örömteljes nyugtázása 
hiellett azonban szóvá kell ten-

tést örömmel közöltük lapunk
ban. Saját tapasztalatunkból 
is tudjuk, hogy az egyszerű
nek tűnő híradás mögött a ta
nácsi dolgozók sok-sok lelemé
nye és fáradsága, az iparvál
lalatok vezetőinek öntevékeny, 
kockázatot vállaló elhatározá
sa húzódik. A könnyűipar 
csakis így honosodhatott meg 
olyan helyeken, ahol azelőtt 
csak hallomásból ismerték. A 
többi között Körmenden, Hgj-

A rugalmasság visszaüthet

A Textilipari Dolgozók Szak- 
szervezete központi vezetősé-

megsértve — nem gondoskod- tésekre, korszerűsítésekre. A 
tak megfelelően a  szociális lé- bővítések . és korszerűsítések 
tesítmények — legalább ará- jelentős része előreláthatólag 
nyos — bővítéséről. vidéken, az iparilag kevésbé

Hasonló példát az állami fejlett országrészeken valósul 
ruhaipar területéről is említ- meg. A várható törekvések 
hetnénk, A szakszervezet el- minden bizonnyal együttjár- 
nöksége nemrégiben állapítot- nak majd a münkakörülmé- 
ta meg, hogy a munkakörül- nyék, a dolgozók szociális és 
mények kedvezőbbé válását jó kulturális ellátottságának to- 
néhányszor az a helytelen gya- vábbjavításával. Félő azonban, 
korlat is akadályozza, hogy a hogy egyik-másik iparágbáh és 
vállalatok néha olyan terme- üzemben, például a len-, Ken- 
lési kötelezettséget is elvállal- dér- és rostipar csaknem egé- 
nak, melyhez nincsenek meg szében, saját erejükből a jö- 
a feltételek. Ilyenkor fordul vőben sem lesznek képesek 
elő, hogy — ideiglenesen, vagy pillanatnyi elmaradottságukat 
véglegesen — termelőrészleggé felszámolni — a kormány és

amely 180 leánynak, asszony- 1964-hez viszonyítva

r  “ ■»* r " kf ' ha&éf  ■átmeneti jelleggel, november ota hogy utóbb, év. kbe„ 
1-tol május 1-ig üzemel, ezert jelentős mértékben bővült a? 
másként bírálták el, mint az iparág termelése, nőtt a mun- 
állandó jelleggel telepített káslétszáma, ugyanakkor —
üzemeket. az érvényben levő rendeleteket

alakítanak át olyan helyisége
ket, melyek korábban a dolgo
zók pihenését, szociális vagy 
kulturális ellátottságát szolgál
ták.

A szakszervezetek javaslata

Az új gazdasági mechaniz
mus életbe lépésével, a na
gyobb vállalati önállóság és 
érdekeltség kialakításával a

a Szaktanács által előírt, köte
lező érvényű szociális normá
kat betartani.

Ezért helyénvalónak látszik 
a könnyűiparhoz tartozó szak
szervezetek állásfoglalásának 
újbóli megismétlése: az egyik
másik üzemben, iparágban 
meglevő nagyobb mérvű lema
radások felszámolására külön 
és kizárólag a meghatározott 
célra felhasználható beruházá
si összeget kellene biztosítani

13 000 SZÁZ ÉVNÉL idő
seb polgár él az Egyesült Ál
lamokban. Nyugdíjat csak hat
száznak folyósítanak.

Ü J TIPUSÜ t á s k a r á d i ó  
nullszériáját készítettek el a 
Székesfehérvári VTRGY-ben. 
Érdekessége, hogy póthang
szóró- és lem ezjátszó-csatlako
zással rendelkezik, és magnó- 
felvételre is alkalm as.

A legújabb adatok szerint 
Latin-Amerika lakóinak egy- 
harmadrésze — 78,5 miiló 
ember — analfabéta.

TÖBB MINT 600 ezer láto
gató tekintette meg két hét 
alatt az első accrai nemzetkö
zi vásárt, amelyen hazánk is 
kiállította árucikkeit. A vá
sár leglátogatottabb pavilon
jai közé tartozik a magyar, a 
csehszlovák, a lengyel és az 
NDK-pavilon.

AZ. ORSZÁG egyik legkisebb, 
m égis európai hírű m árvány- 
bán yája  a dél-baranyai Ten- 
kes-hegy oldalában m űködik. 
A könnyen szépen m unkálható  
m árvány több világhírű épület 
dísze m ár. Felhasználták a  
többi között a  budapesti vár
palota, az Országház, a  m oszk
vai szépm űvészeti palota díszí
tő anyagául. Az Ólén majdnem  
400 tonna m árványt küldenek  
a  berlini parlam ent épületének 
falburkolásához.

Egy lénysebességgel haladó
űrhajó 10 ezer év alatt érné 
el a Tejútnak azt a részét, 
amelynek kutatását idén fe
jezték be a grúz csillagászok. 
A tudósok a Hattyú, a Sas és 
a Bika csillagképének 18 ezer 
égitestéről gyűjtöttek adato
kat.

KÜLÖNÖS SZÁLLÁST ka
pott a rotterdami új Orvostu
dományi egyetem 275 hallgató
ja. Az egyetem vezetősége 
megvásárolta a Seven Seas 
nevű, 30 évvel ezelőtt épült és 
most kiszuper ált amerikai 
repülagépanyahajót; a rotter
dami kikötőben, az egyetem
től öt percnyire horgonyzó ha
jó kényelmes, olcsó szállást 
biztosít a diákoknak.

A MEGFELELŐ ARAK és a  
különböző kedvezmények ha
tására  Békés m egye háztáji 
barom fitartói körében megnőtt 
az érdeklődés a szerződéses 
barom fiértékesítés iránt Ax 
elmúlt évi ötmillió helyett m ár 
eddig 18 millió to jás eladására  
kötöttek szerződést a  földmű
vesszövetkezetekkel.

D'r. Chirstina Hawkey több 
vámpir (dél-amerikai dene
vér) nyálát elemezve felfedez
te, hogy abban alvadásgátló 
anyag van, amely feloldja ‘ a 
vérrögöket.

jelenleginél is több lehetősé- tárcaszinten — figyelembe vér 
gük lesz az üzemeknek az ön- ve a vidéki iparfejlesztés to- 
tevékenyen elhatározott bőví- vábbi igényét és lehetőségét,
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