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í'Tfegszokott 
*i , munkala- 
íechnológiai 

Slelősségteljes 
'■ gépírónő szá- 
e munkalapok 

fülnek az üzemek- 
fatpészek, a külön- 

hmányok...  
ügyesen dolgozik a mi 

Ritkánk. Egy éve van az 
ftályunkon, de panaszt nem 
dnék róla mondani. Munká

ját becsülettel elvégzi, sokszor 
többet is a kelleténél. Elége- 
iettek vagyunk uele —mond
ja az osztályvezető.

E S
>an nincs ,,elveszett'' ember

Sok minden történt 
életében

Lakatos Mihályné négy éve

bán. Amikor . jelentkezett a 
gyárban, még Szemere Margit
nak hívták, heánynevén szaba
dult a börtönből 1958 tavaszán. 
Azóta nemcsak neve változott 
meg — sok egyéb is történt az 
életében.

Visszaemlékezik a szabadu
lás utáni időkre és elmondja, 
hogy először a festőüzemben 
dolgozott — segédmunkásként. 
Bizony nem ilyen munkához 
szokott a keze — azelőtt gép
író volt Festék, olaj ragadt 
ruhájára, kezére. iVIi tagadás, 
számára szokatlan volt ez a 
munka, a hatalmas üzemcsar
nok . . .  A nehéz órákon azon
ban mindig átsegítette valami 
— ez a munkaszeretet érzése 
volt, hogy dolgozhat, hogy be
csületes emberek között le
het ismét. Már ekkor érezte: 
ő nem elveszett ember! Hi
szen szükség van a munkájá-

dolgozik a székesfehérvári Al- ra, számítanak rá. Sokszor kel
talános Mechanikai Gépgyár- ■ lett túlórázni a tervteljesítés

r

A családtagok mondják
S OKAT FOGLALKOZTATJA a börtönökben az elítél

teket az otthoniak sorsa. Levelekben, beszélők alkal
mával mindig ez áll az érdeklődés középpontjában. Vala
mennyi elítéltet érdekli, hogy letartóztatása óta, hogyan 
él a családja, milyen változást idézett elő az, hogy börtönbe 
került.

Érthető ez a nagyfokú érdeklődés, sokaknál aggódás, 
hiszen érzik, hogy bűncselekményeikkel v-emesak magukat, 
a társadalmat károsították meg, hanem cselekményükkel 
családjukat is sújtották. Csaknem kivétel nélkül valamennyi 
családnál változás áll be, ha valamelyikük börtönbe kerül. 
Egy időre akkor megváltozik a család mindennapi életé
nek rendje.

Hogy mennyiben változik meg, milyen problémák ke
letkeznek, erről beszélgettünk az elmúlt vasárnap Állam- 
pusztán az elítéltek hozzátartozóival.

Kárász Vilmos elitéit felesége Budapestről jött két kis
gyermekével férjéhez látogatóba.

— Huszonkét hónapja van a férjem börtönben. Két 
kisfiámmal maradtam egyedül. Most egyedül vagyok kény
telen ellátni az összes teendőket, azokat, amelyet azelőtt 
férjemmel közösen osztottunk meg. Nehéz egyedül lenni 
főleg két kisgyermekkel, s nincs akivel megosztaná az em
ber az élet örömét, gondját, baját. Hiába — sóhajtja. — 
Ezen egyelőre változtatni nem lehet, a bűncselekményért 
bűnhődni kell. De egyszer ez az idő is letelik és remélem 
akkor már sokkal könnyebb lesz, és sokkal szebb.

— Hol dolgozik? — kérdeztük.
— Az Országos Takarékpénztárnál előadó vagyok.
— Férje letartóztatása előtt is itt dolgozott?
— Igen, akkor is ennél a vállalatnál voltam alkal

mazva.
— Van néhány olyan elítélt, aki azt híreszteli, hogy a 

különböző szervek, vállalatok családtagjukat „üldözi” azért, 
mert ö börtönben van. Tapasztal-e ön ilyet?

^  Nem, egyáltalán nem, sőt úgy érzem, hogy a nagy baj
ban rtiég csak segítik az embert, az esetleges nehézségek át
hidalásában. Ami erőt ad a további időre is. Persze, sok 
probléma van főleg a gyerekekkel, állandóan azt kérdezik, 
mikor megyünk apukához és miért van távol apuka. Erre 
aztám mit válaszoljak... Nehéz, de bízom benne, hogy ez 
az idő is elmúlik egyszer és újra együtt lehet a család.

Tj ORVATH IMRÉHEZ IS felesége jött látogatóba na- 
^  gyobbik kislányával.

— Bajáról jöttünk férjemhez — és boldogan teszi hoz- 
zá: utoljára. Utoljára, mert éppen tegnap kaptam meg
levelét, amelyben írja a számunkra oly nagy örömet je
lentő hírt, hogy kedvezményből elengedték a börtönbünte- 
Usének hátralevő részét. Ennél nagyobb öröm nem is ér
hetett volna.

hlégy gyerekkel maradt egyedül Horváth Imréné, ami
kor férjét letartóztatták. Azelőtt nem dolgozott. A nyugodt, 
szép családi otthont itt is alaposan feldúlta az apa köny- 
nyelmű cselekedete.
, — Nagyon szégyelltem magam férjem cselekedete miatt,
cs megmondom őszintén féltem egy kicsit attól, hogy azért, 
mert a férjem börtönben van, nem tudok munkába állni. 
Aggodalmam azonban teljesen alaptalan volt, mert min- 
áenki segítségemre volt és munkába állítottak, s soha senki 
nem érezteti velünk azt, hogy a férjem börtönben van.

Rossz, nagyon rossz volt egyedül lenni, nagyon hiány
zik az, ha nincs otthon a családfő. De néhány nap múlva 
njra együtt leszünk.

D e  u g y a n íg y  n y il a t k o z t a k  a többi elítélteknek 
a hozzátartozója is. Nehéz és rossz a családnak, ha

valamelyik hozzátartozójuk börtönbe jut, és sok esetben 
megzavarja a családi élet békéjét, de a társadalmi szer
vek, intézmények, iskolák, hivatalok, gyárak nem érezte
tik, nem gördítenek akadályokat eléjük azért, mert a csa- 
lád egyik tagja börtönben van. — Zimm —

miatt, de mindig szívesen vál
lalta ezt is.

Teltek-múltak a hónapok, 
nem szégyellte a munkát. Szé
pen keresett, tudott öltözköd
ni, szórakozni. S hogy itt — a 
festőknél — kezdte, ma már 
ezt sem bánja. Ugyanis itt is
merkedett meg azzal a fiúval 
is, aki azóta a férje le tt. . .

Újra az írógéphez 

ülhetett'

— Alig fél évig dolgoztam 
segédmunkásként, amikor hi
vattak a személyzeti osztályra 
mondja — Lakatosné. — Azt 
mondták, gépírónöt keresnek s 
megkérdezték: vőlna-e kedvem 
újra a szakmában dolgozni? 
Én akkor örömmel vállalkoz
tam a munkára. Talán Csak én 
tudtam igazán, mit jelentett 
számomra ez a lehetőség. . .

O akkor így érezte, pedig a 
személyzetis is tudta a koráb
ban történteket és hogy szá
mára valóban boldogságot je
lent újra az írógéphez, ülni. 
Nem véletlenül esett -rá á vá
lasztás. Becsülettel dolgozott 
a felvétel óta, látták, megállja 
helyét más beosztásban is . . .

Ijákatos Mihályné gépíró lett 
a programirodán. Újra „paran
csolhatott’* a betűknek, á azok 
szépen engedelmeskedtek. 
Szorgalmasan dolgozott, jó 
munkaerőnek bizonyult az új 
munkahelyén. Csendes, sze
rény lány volt és soha senki 
nem éreztette vele, hogy élete 
egyszer rossz vágányra siklott. 
Csak az volt a fontos; munká
ját jól, szorgalmasan végez
ze. Itt dolgozott, amikor férj
hez ment is. Az új élet, a kö
zös tervezgetések, nyaralás a 
Balatonon — szinte már elfe
lejtették vele a múltat.

Pillantás a számok mögé...
M i a ,,  titka"  a Petz-brigád kiváló munkasikereinek ?

Zúgnak, zakatolnak a gépek, 
mint valami hatalmas folyam, 
morajlik a neonfényes szövő
dé. Szünet nélkül, akár a fali
óra ingája, ide-oda járnak a 
vetélők. Kip-kop, koppannak 
ütemesen, amint a csúszda vé
géhez érnek. A szövőgépekre 
szerelt vetésszámláló órák pe
dig rendületlenül mutatják a 
„vetések” számát.

Egy, kettő, három. . .  tiz . . .  
húsz..•  száz. . .  ezer. . .  és 
tízezer — jelzik az órák Petz 
László elítélt művezető brigád
jának eredményeit is.

Túlteljesítették a tervet

valami más is, ami szintén a 
brigád jó eredményeit szol" 
gálja. S ez a „valami” nem 
más, mint a brigádvezető ál
landó segítő készsége. A szö
vődé vezetői mondják, hogy 
Petz László sohasem sajnál
ja az időt, ha munkáról van 
.szó. Gyakran elbeszélget a 
brigádtagokkal. Mivel a mű
hely nagyon zajos, így a 
zárkában tárgyalja meg a 
problémákat a munkatársai
val

nézte a fiatal elítéltet, aztán 
ezekkel a szavakkal folytatta 
mondani való j á t:

— Légy okos, dolgozzál to
vábbra is szorgalmasan. Meg
lásd, néhány jó ebéddel íöb* 
bet ehetsz majd odahaza...

Másnap reggel Tömöri a 
kö-vetkező szavakkal állt az 
idősebb elítélt társa elé:

A Sopronkőhidai Szövő
gyárban minden szövőbrigád 
előre megkapja a vetési ter
vet, amit aztán teljesíteniük 
keU. Petzék rendszeresen túl
haladják az előirányzatot. Ez 
év első negyedében például 
105,8 százalékra teljesítették a 
vetéstervüket. Jónak mond
hatók a többi termelési mu
tatók is: az április hónapban 
elért 104,4 százalékos átlag
teljesítményük és a minőség 
terén elért eredményük.

A Petz-brigád az egyik leg
eredményesebben dolgozó 
brigád Sopronkőhidán. Rend
szeresen betartják a szigorú 
minőségi követelményeket és 
mégis többet termelnek, mint 
a többiek. A munka feltételi, 
a termelési lehetőségek és a 
többi körülmények pedig egy 
és ugyanazok. Akkor hát 
mégis mi a „titka”, mi a ma
gyarázata a Petz-brigád kivá
ló munkasikereinek?

Petz a múltkoriban Tömöri 
Gábornál hanyagságot vett 
észre. Arra lett figyelmes, 
hogy a fiatal elítélt kedvetle
nül végzi a munkáját. Ez pe
dig nem engedhető meg, mert 
lerontja a brigád eredményeit. 
Sőt, magának Tömörinek is 
kára származik belőle, még fe
nyítés is lehet a vége.

Okult

a figyelm eztetésből

Mindezt, hogy elkerüljék, a 
művezető megkérdezte Tömö
rít;

— Mi az oka annak, hogy 
az utóbbi napokban elhanya
golod a munkádat?

— Szabadulási lázban va
gyok... — válaszolta közömbő- 
•sen Tömöri Gábor elítélt.

Aztán más osztályra került, 
a technológián dolgozott egy 
darabig, s már egy éve a gyár
táselőkészítőben gépeli a mun
kalapokat. Itt is elégedettek 
munkájával, soha el nem ké
sett, fegyelmije négy év alatt 
egyszer sem volt. Dolgozik be
csülettel, nagy szorgalommal, 
amiért nagyon szeretik a mun
katársak, és méltó tagja a kis 
kollektívának.

— Havonta 1100 forintot ke
resek, férjem kétezer körül. 
Szépen élünk. Nemrég vettünk 
új bútorokat, van motorkerék
párunk, azzal szoktunk vasár
naponként kirándulni. Úgy ér
zem, megtaláltam a helyemet 
újra az életben.

Fogadalmát becsülettel 

állja

Lakatos Mihályné harminc
éves. Leány volt, amikor vétett 
a társadalmi tulajdon ellen. 
Nagyon megbánta már akkori 
tettét és a kiszabaduláskor 
megfogadta, új életet kezd. E 
fogadalom négyéves próbáját 
becsülettel állta. Asszony lett 
belőle, becsülettel él férje 
mellett.

Egyenesbe jutott újra az 
élete: a saját erejével, az em
berek segítségével.- Mert' ná 
lünk nincs „elveszett” ember. 
A társadalomnak szüksége van 
mindenkire, aki becsülettel él, 
dolgozik.

Ezt példázza Lakatos Mi
hályné négy éve. . ,

•“  H. T. •*"

Ahogy a brigáávezető

A művezető értett a szóból, 
hallott ő már máskor is ilyes- 
félfi kijelentést. Azt is tudta, 
hogy honnan fúj a szél. Ép
pen ezért így szólt Tömöri- 
hez:

Maga a művezető, Petz 
László elítélt adja meg erre 
a választ;

— A ió munkaszervezésben, 
a gyakorlatlan szövőkkel váló 
türelmes foglalkozásban, és 
végül, de nem utolsósorban az 
elítélt társaim szorgalmában, 
akaratában látom sikereinket.

Ez így igaz, de van még

— Ügy látszik a „jóakaróid" 
már a te fejed is telebeszél
ték azzal, hogy ne dolgozzál, 
mert a .szabadulás előtti na
pokra járó kereseted úgysem 
fizetik ki. Azt te magad is jól 
tudod, hogy ez nem igaz. Ak
kor hát miért akarsz bajt 
okozni magadnak? Miért ha
gyod, hogy egyes rosszakaratú 
egyének félrevezessenek?

Tömöri, mint a hazugságon 
rajtacsípett gyerek, elpirult. 
Egy szó nem sok, de annyit 
sem mondott. Hallgatagon 
ugyan, de igazat adott a mű
vezetőjének.

Petz egy ideig szótlanul

—- Laci bác.si, igaza volt.-. 
Rosszul gondolkodtam, kérem, 
ne haragudjon...

S hogy Tömöri őszintén 
gondolta, amit mondott, azt 
hamarosan be is bizonyította. 
A brigádvezető egy olyan gép
csoporthoz osztotta be dol
gozni, ahol 105, 107 százalék
nál többet nem tudtali elémL

— Nos, ha továbbra is szor
galmasan akarsz dolgozni, 
most aztán megmutathatod, 
hogy mire vagy képes -r-i 
mondta az elítélt művezető:

Tömöri Gábor alaposan ki
tett magáért, 125 százalékos 
eredményt ért el a szövőgépe
ken. Tömöri elítélt esete jó 
példa arra, hogy azokban a 
brigádokban, ahol jó a közös
ségi szellem, ahol az emberek 
felelősséget éreznek egymás 
iránt, ott kiváló munlcasikere- 
ket tudnak elérni.

A többiek is iparkodnak

A Petz-brigádban egymás
sal versenyezve dolgoznak a 
brigádtagpk. Szakács Tibor, 
Pónyi Imre, Lerchner Sándor 
és a többi elítéltek minden 
műszakban élénken figyelenr 
mel kísérik, hogy ki mennyi 
vetést teljesített. Amikor va
lamelyikük is azt tapasztalj^ 
hogy elmaradt a többitől, ak
kor minden igyekezetével azon 
munkálkodik, hogy utolérje 
társait. Ebben a brigádban a 
kezdő és a gyakorlott szövők 
egyaránt azon fáradoznak, 
hogy napról napra teljesítsék, 
sőt. túlteljesítsék a tervet.

A Petz-brigád munkasike
reinek „titka” egyáltalán nem 
titok, mint nyitott könyv áll 
a többiek előtt. Tessék, bár
ki követheti őket. Érdemes.

(—enc.)
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Elhagjrsa Budapest utcáit, úgy 
éraá az ember, mintha egy 
nagy kertészetben járna: ezer 

színben pompázik a természet. Né
hány kilométerrei kijjebb pedig 
.haragoszöld búza, rozs és őszi ár
ia  táblák váltják fel a városszéli 
gyümölcsösöket és vlrágkertészete- 
iset. Sorolnak már az idei vetések 
is, sőt egyik-másik helyen a sarabo- 
lásnak és az első kapálásnak a vé
ge felé járnak. Alig találtunk olyan 
határt, ahol néhány miinkaesapat 
ne szorgoskodott volna.
, La^an szemerkélni kezdett az eső. Bármilyen mostoha volt hozzánk a 

májusi ^ ő̂ aranyat ér — tartja március és az április, május min- 
egy r ^ i közmondás — és ez igaz. dent bepótolhat.

M E M É T  -  ÁllAM PlISZTA -  KAIOCSA -  PAIHAIMA
Néhányan a „szerencsések" közül — Mi újság a határban? 

Édesanyák felelőtlensége -  Vasárnap délelőtt Pálhalmán

KECSKEMÉT

Bújna JuUáéknak Jó napjuk volt.
Tatárszentgyörgy és Lajosmizse 

^határában ugyanaz a szorgos kép tá- 
-rult elénk, mint Alsónémedi és Öcsa büntetést. 9 
'környékén. Kecskemét azonban már ideig egyetlen 
város. Itt elevenebbek az ut- dolgozott eddig,

el^ásos, s emlékezete szerint öt
ször kapott több-k'^vesebb börtön-

szabad élethez, s hogy a különböző 
adásokból sokat tanulhatnak. Olyan 
elítélttel kevés zárkában találkoz
tunk, aki fegyelmezetlen magatar
tásával zavarta volna a többieket 
rádióhallgatás közben. Nemcsak a 
zárkafeielős vigyáz arra, hogy az 
ilyenek minél kevesebben legyenek, 
hanem a gárka kollektívája is.

— S jutalomműsort kaptak-e 
már? — kérdeztük.

— Igen, a Magyarország—Uru
guay válogatott labdarúgó-mérkő-

— Behoztuk a késést — kaptuk a val azért kell sietni, hogy lehetőién 
tájékoztatást. — Egyedül az istálló- jó időben történjék meg a bétáké 
trágyázás maradt el. A borsó sara- ritás, mert ezáltal jobb minőségű U-
bolásával már végeztünk, a cukor
répa sarabolásának is a végéhez 
közeledünk. (Azóta ennek is pontot 
tettek a végére.) A fűmagot és a kö
ményt rnegkapáltuk, megkezdtük 
a lucerna betakarítását, valamint a 
kukorica első kapálását is. Ez a ket
tő most a legsürgősebb. A lucerná-

karmányt kapunk, a kukorica elTö 
kapálását pedig azért kell szorga.1. 
mazni, hogy jobb legyen a fér- 
més.

— A következő nagy munkák ide. 
jén sem akarunk szégyent vallatii 
— mondják az elítéltek, mielőtt el
jöttünk volna ÁllampusztáróL

nonapnial hosszabb zésről volt helyszíni közveitítés. Ám
MöiTrrtf«

pák, a koradélelőtti órákban is. 
■ Legtöbben az autóbusz-pályaudvar 
-és a szemközti áruház környékén 
^várakoztak. Kecsikemét is nagyot 
fnőtt az elmúlt 10 .esztendőben. 
jMost is sok helyen folyik az épít- 
■'kezés. Mi azonban nem városné
zésre jöttünk, noha szívesen ismer
kednénk Katona .Józsefnek, a Bánk 
bán írójának a városával —, időnk 
nagyobb részét a börtönben ' töltöt
tük.

Öt-hat elítélt várakozott a II. 
emeleti nevelői szoba előtt. Bent 
a börtöntanács ülésezett, a feltételes 
kérelmeket tárgyalták.

Bújna Júliát szólították.
— Ha most egy fél órával idő

sebb lehetnék... — gondolta Bújna 
elítélt,^ mielőtt belépett volna. — 
Elutasitjó.k. vagy megkapom a ne
gyedet? Egyszer már kaptam ne
gyed kedvezményt. . .  Történjék 
bárnii, nagyon őszinte leszek, — 
határozta el magát. — Ha a börtön
ben tanüsiiott magatartásomat, s a 
munkámat veszik alapul, 'akkor 
most is közel állok a negyedhez. Ez
alatt a jiat hónap alatt még egy
szer annyit gyötrődtem, mint akkor 
egy esztendő alatt.

A börtöntanács mindenre kíván- 
csi volt — Bújna elitéit pedig őszin
tén válaszolt minden kérdésre.

Amikor kijött, örömmel mond
ta;,..,. ... ....... .

— Most már lianiaxgsanl megtart
hatjuk az, esküvőt. A börtönbünte
tés miatt kellett elhalaszani.

Ezen a reggelen Bújna Júlia volt 
áz egyik legszerencsésebb elítélt a • 
Kecskeméti Megyei Börtönben. Ö 
kapta meg először a negyedet.

Endre Mai-git következett. Endre 
elítéltnél, ha csak a bűncselekmé
nyek dátumait és a kiszabott időt, 
sorolnánk fel, akkor is egész listá
ra valót kapnánk, háromszor volt

munkahelyen sem 
Egy-egy szabadu-

ALLAMPUSZTA

Megérdemlik a dicséretet az elitéit
dolgozók

Kecskertót és Állampuszta között 
a ̂  „vízágyúk” . sokasága teszi von
zóvá az utat. Ma már nemcsak a 
Konyhakertészetet locsolják a Duna 
keleti oldalán, hanem sok helyen 
a kalászosokat is. Száz és száz hol
dakat szőnek be a csőhálózatok, a  
teherautók most is hordják a köny- 
nyű _ öntöz&sövéket. A nagy

üzemi gazdálkodás elterjedése a 
legfejlettebb agrotechnikai eljárá
sok alJcalmazását is lehetővé teszi. 
Ez a biztosítéka annak, hogy a me
zőgazdaság mind nagyobb eredmé- 

; nyékét tud elérni. Solt és Harta 
' .^3-t^^^ban szinte már természetes az 

öntözés, de néhány év múlva így 
lesz ez más vidékeiken is. Solton is, 
Hartán is nyüzsgött a határ,' s ha
sonló kép fogadott volna bennün
ket Állampusztán is, ha néhány 
órával későbben érkezünk,
_ Tollhegyre valót azonban az esti 
orálíban is találtunk bőven. Elég 
ha egyet említünk a sok közül: a 
rádiót. Az egyik csongrád-csanádi 
termelőszövetkezet eredményeivel s 
az ott dolgozó tsz-tagok munkájával 
ismerkedtek az elítéltek, amikor 
sorra látogattuk a zárkákat. Akik 
termelőszövetkezetből jöttek, feszült 
érdeklődéssel hallgatták az érdekes 
riportot. Minduntalan arra gondol
tak: ,.vajon a mi termelőszövetkeze
tünkben hogyan alakult az élet. 
amióta nem vagyunk odahaza. . .” ■ 
Az ilyen adások után gyakran esik 
sző az otthonról, a „saját” terme
lőszövetkezetről, de az állampuszta! 
munkáról is.

Olyasmi is előfordult már, hogy 
a szomszéd, vagy éppen a saját 
szülőfalujának a tsz-éről. állami 
gazdaságáról kapott hírt egy-egy 
elítélt a rádión keresztül. Ennél az 
adásnál a HI!3-as zárijában voltak 
olyan elítéltek, akiket nagyon kö
zelről érintett a műsor. S ilyenkor

az adást kevesen hallgathatták 
meg. Csak azok az elítéltek, akik 
nagyon jól dolgoztak és nagyon 
jól viselkedtek,

A napokban a traktorosok bri
gádja kapott jutalomműsort. Meg
érdemelték, nagyszerű munkát vé
geztek. Munkában még egyik bri
gádnak sem sikerült megelőznie a 
traktorosokat.

Az adás után kialudtak a villa
nyok a központi körleten is . . ,

A fogatosoknál 
sok az üres járat

Állampusztának nagyon kevés ju- 
jott a tegnapi esőből, s mintha az 
előző napi mulasztását akarta volna 
pótolni a természet, másnap Ál
lampuszta is kiadós esőt kapott, mi* 
közben a határban folyó növény
ápolási és egyéb munkákról be
szélgettünk. Mint mondták: ilyen 
hatalmas lendülettel talán még 
egyetlen tavaszon sem haladt a 
munka. Számokkal is bizonyítot
ták ezt;.-más években a száz száza
lékon alul teljesítő elítéltek voltak 
többségben, ma alig 10 százalékra 
tehető a hanyagabb, a lustább el- 
ítéltejc száma. A traktorosok átlag
teljesítménye ma is meghaladja a 
150 százaléliot, de a fogatos brigád 
is alaposan kitett magáért a vetés 
idején. Ez az elismerés .^azoiiban 
csak a vetés idejére" vönaíkozlk: .-ú 
szállításnál nem végézriék’ ilyen 'jó 
munkát a fogatosok, sok az úgy
nevezett üresjárat. Olyan lovak 
után, amelyekkel hegyét lehetne 
mozdítaná, alig-alig raknak a sze
kérre. Pedig ez sem volna nehe
zebb munka, mint amilyen a vetés 
volt. A tonna-kilométert kellene 
növelni. Ez nemcsak a jelenre, de 
a jövőre is vonatkozik. Jön a trá
gyakihordás, a lucerna — majd a 
nyári betakarítás. A szállitóktól ép
pen olyan jó munkát várnak, mint 
a traktorosoktól, a növénytermelők
től, a magtárosoktól, stb. Tavaly a 
nyári betakarítás idején gyakran 
előfordult, hogy a szekerek ■ 5—6 
kereszttel ballagtak befelé. Ezt az 
idén nem engedik meg. A szállító 
csoportban dolgozó elítélt nem le
het közömbös, hogy a különböző 

felszakadnak a só- kedvezményekből mennyit élvez
hetnek. A kedvezményeket, jutal
makat a végzett munka s a maga
tartás szerint adják — miért ne kap
janak ebből az eddigieknél többet 
a szállítók is.

A tavaszi munkák kezdetén gyak
ran esett szó, többek között a Heti 
Híradóban is arról, hogy ebben az 
évben sokat késett a tavasz, s hogy 
ezt a késést pótolni kell. Mennyit 
■ sikerül ebből bepótolniulc az ál
lampusztaiaknak? — kérdeztük.

KALOCSA
las után annyi fáradtságot sem vett 
magának, hogy munka után nézett 
volna. Érthető hát, hogy nála a 
büntetések gyakran váltogatták 
egymást. Ezekről a börtöntanács 
ülésén is úgy beszélt, mintha a vi
lág legtermészetesebb dolga lett 
volna, hogy Endre Margit ismét 
és ismét börtönben van. Fiatal, 
talán 30 éves sincs még. Ha így 
folytatja, nem sokra viheti az élet
ben—  Azt mondják; ilyen a ter
mészete. Endre elítélt persze tilta
kozik. Abban igazat ad a zárkatár
saknak, hogy neki az életből kevés 
szép jutott eddig, hogy mindig csak 
csavargott. . .  _ Általában az t' szok
ta mondogatni; egyszer nála is be
telik a pohár, nem a börtönben 
akarja leélni az életét.

Endre elítélt nem lepődött . meg, 
amikor közölték vele, hogy a bör
töntanács elutasította a negyed ké
relmét . . .

— Mi másra számíthattam volna 
— gondolta, amikor visszamehetett a 
zárJiába.

Nem lehet kedvezményben része
síteni egy olyan elítéltet, aki a bör
tönben tanúsított magatartásával 
nem érdemelte azt meg. Néhány

szor már bebizonyíthatta volna, 
hogy tanult-az újabb büntetésből, 
de Endre elítélt képtelen volt er
re; amíg: rnások keményén dolgoz
taik a tűző napon, vagy .az üzem 
tikkasztó hőségében, ő azt kereste, 
mit vihetne magával, miből csinál
hatna pénzt, de úgy, hogy ne kell
jen erte megdolgozni. Károlyi Er
zsébet és Tóth Erzsébet sem járt 
több szerencsével. Annál jobb nap
ja volt Kocsis Andrásnénak, Répási 
Istvánnénak, Bán Kálmánnénak és 
Kiss Istvánné^iak.

A börtöntanács 
tatta ülését.

Aki nem tudja, hány büntetése
vált már,,.

Kalocsa volt a következő 
sünlí. állomá-

Ki_ ne hallott volna még az 
országoshírű, sőt, Európa-szerte is
mert híres kalocsai hímzésről, nép
viseletről, vagy a kalocsai papri
káról. Nagyon szűk női berkek
ben azonban néhányan az ottani 
országos börtönről is ismerik már

büntetve jóval többször: már .nem 
tudja, hogy hányszor... Az utolsó 
negyven hónapot csalásért kap
ta.

— Mennyi van még háü-a a 40 
hónapból? — kérdeztük Ungi el
ítélttől.

— Mindössze négy hónap.
— Ezek szerint negyeddel márJ.O líMiiCiiAi. iliat  ̂ ju

Kalocsát. Sok szomorú emléket vit- szabadulhatott volna.

délután is foly-

tek innen magukkal azok az asszo
nyok, lányok, akik csak börtönbün
tetés árán tanulták meg tisztelni a 
törvényeket, az állam, a szövetkezet, 
a magánemberek vagyonát. S meny
nyien vannak azok. akik nemegy
szer, de többször álltak már a bí
róság előtt az újabb és újabb 
bűncselekményük miatt. Nem egy 
közülük édesanya, vagy legalább
is annak vallja magát.

Ha fizikai értelemben vessz'ük, 
valóban édesanyának kell venni 
őket, hiszen ők szülték gyerme
keiket — de az a szó, hogy „édes
anya", sokkal több ennél. Hogyan 
áll majd gyermekei elé az olyan 
asszony,, aki háromszor vagy en- 
.nél.i$. többször volt büntetve, s 
piílanatayilag nejn .tudja, hol van
nak a , gyermekei? Vagy aki bezárta, 
éheztette, s a téli hidegben ki
zavarta a gyermekeket, hogy ö el- 
méhessen a különböző mulatóhe
lyekre, vagy fogadhassa a „bará
tokat”. De tegyük csak ezt szóvá — 
nyomban kibuggyannak a könnyek. 
Aki lopott, sikkasztott, az sem 
mondhatja — noha erre igen sokan 
hivatkoznak —, hogy a gyerekek 
érdekében tette, mondván, egye
dül volt kert.yérkereső a család
ban

Ungi Ilona elítéltnek' öt gyermek 
van. Hároméves a legfiatalabb.

Ungi kétszer volt börtönben de

— Nem tárgyalták a negyedemet, 
mert — s itt hirtelen elharapta a 
szót, hogy rövid gondolkodás után 
elfogadható „magyarázatot" adjon. 
Azt persze sehogyan sem akarta be
vallani, hogy a börtönben néhány 
fegyelmije is volt m á r...

— Hol vannak a gyerekek?
— Kettő a nagymamánál, a többi 

állami intézetben.
— Mi lesz velük később, miután 

majd az édesanyjuk szabadult?
— Magamhoz veszem őket. Én 

akarom felnevelni a saját gyerme
keimet. úgy hogy különb emberek 
legyenek nálam.

Nemes szándék, de ismerve aj 
előzményeket. . .

— Ma már érzek magamban any-
nyi erőt, .hogy .kéjies leszek szakí
tani a múlttal__ '

Lehet, hogy ezt az eíhatái^ozását 
a gyermekek utáni vágyódás vál
totta ki Ungi Ilona elítéltből? Hi
szen ilyen előzmények után sem 
lehet közömbös egy édesanya szá
mára, hogy mi történik a gyerme
keivel. Hiszünk a szándék őszinte
ségében. Arról azonban nehi va
gyunk meggyőződve, hogy ezt az 
elhat^ozást mennyire sikerül meg
valósítania Ungi Ilonának. Erre 
csak hosszú évek múltán kapunk' 
viaszt, akkor, ha Ungi Ilo
nából is más ember lesz, s a szó 
igazi értelmében ragaszkodni fog 
gyermekeihez.

PALHALMA
bizony gyakran 
hajok. . .

A rádióműsort illetően megoszla
nak a  vélemények: az egyik cso
portot az irodalmi, a másikat az 
ipari, míg a harmadik csoportot 
inkább a mezőgazdasági műsorok 
érdeklik jobban. Kinek, milyen 
az érdeklődési köre. De abban va
lamennyien egyetértenek, hogy 
nagyszerű dolog a rádió, hogy ag 
elítéltek — ahol rádió van — egy 
lépéssel ismét közelebb kerültek a

Az otthont semmi sem feledteti
a börtönben

lőnoRPhh nnrvoo « \  í - laKtacio a la tt. (Nala ez három száz nap,) N incs kii- 
F a r ^ s  t i  csaknem  négyszázalékos a  L ír ta r ta lm ^

is d“ k. Ezek az eredm ények Farkas elíté lt s ^ r g a S

az allattenyésztesben is jó  m unkát végeznek az elítéltek .

Pálhahnára vasárnap reggel ér
keztünk meg, A tábor csendes volt 
a szépen rendbehozott udvarokon 
alig néhányan sétálgattak. Keve
sen v o lt^  a zárkáiéban is.

— A hátsó udvaron vannak az el
ítéltek — szólt az egyik fiatal el
ítélt.

Legtöbben a röplabda-pálya körül 
nyüzsögtek. Heves csatát vívott egy
mással a két Csapat, a part mentéin 
ültők pedig szurkoltak. Minden'ki a 
saját zárkájának.

— Általában sporttal, olvasással 
sakk<^assal töltjük az időt a vasár- 
nqpokon — magyarázta az I-es zár-

Mezei István elítélt
Ebben a zárkában találkoztunk 

N^yesi Bélával is. A zárka egyik 
legfiatalab elítéltje, 22 éves.

— Négyest már szabadulhatott 
volna.— szólt ismét a zárkafelelős 
—, mivel azonban fusizott, nem 
kapta meg a negyed kedvezményt 
Jár így az ember, ha nem tud vi
gyázni magára. ..

Néhányan a fegyelmi zárkán töl- 
tik a vasárnapot, Fodor István el-
r te il  ?°'^“ yl«'Pásért kapta a szigo- 
ritottat Dévényi Sándor tiltott le- 
velezé^rt. Kettner Antal pedi^ 
szemtelen magatartásáért. Számuk- 

! ra nem. sok örömet hozott ez a 
I vasarnap sem.
' Károly a Heti Híradó

legfrissebb számát olvasta az udva
ron. Az egyik zárkaajtó előtti lén- 

beszélgetett az 
eh teltek csoportja, hogy Gyemén 
IstvM elítélt büntetéséből éppen 
most vettek le egy hónapot. Ez is 
komoly dologno'k számít. Bíró Ist
ván sakkozni szeret nagyon. Ket-

ten játszanak ellene, de hiába. Fe
hér Lajos legszívesebben könyvet 
olvas. Sokah szorongtak a kultúr- 
terembén is; pingpongoztak és sak
koztak.

Legtöbb szó ezen a vasárnapon 
i,s arról esett a pálhalmai munka
helyen is, hogy vajon mit csinál
hatnak az otthoniak, hogyan ha
ladhat a munka az otthoni termelő- 
szövetkezetben, vagy az állami gaz
daságban — ki honnét jött —, vagy 
az üzemben. És felelevenednek azok 
a vasárnapok, amelyeket még 
együtt tölthettek a családdal, a 
munlíatársakkal, — a felejthetet
len kirándulások, és így tovább, 
S ha ezt említettük, bármennyire 

, belemerült a játékba az 
elítélt, akit megszólítottunk, mind
össze annyit mondott: „hát igen, 
nagyon hiányzik az otthon — még 
vasárnap is".

★

A mikor Budapestről elindul' 
tünk, a határ volt népes, 
minden község a maga szor

gos hétköznapját élte. Visszafelé 
változott a kép; a vasárnapot P>' 
kenéssel, szórakozással töltötték at 
emberek. Elmentek egy pohár 
sörre, vagy valamelyik ház kapu
jában tereferéltek, a fiatalok pedig 
l^szebb ruhájukat öltötték ma
gukra és úgy sétáltak szívük vá
lasztottjával a község főterén, 
parkjában. Este moziba, vagy tán
colni mentek. Ilyenkor sok látoga" 
tójuk van a falusi kultúrotthonok- 
nak.

Mennyivel más, mennyivel ba
rátságosabb ez a kép. . . !

I— VAN
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HRUSCSOV:

a lk o tó  m u n k á h o z  
b ék ére  van  szü k ség

^ Bolgár Kommunista Párt és a bolgár kormány meg- 
tívására a közelmúlt napokban baráti látogatásra Szófiába 
tkezett a Szovjetunió párt- és kormányküldöttsége, élén 
V Sz. Hruscsowal. az SZKP Központi Bizottságának első 
titkárával, a Minisztertanács elnökével.

jíz ünnepélyes fogadtatás után megkezdődtek a szovjet 
-bolgár párt- és kormányközi tárgyalások. A  tárgyalások 
Zső szakaszának befejezése után a szovjet vendégek négy- 
^pos vidéki körútra indultak. A szovjet párt- és kormány- 
i^döttség Szófiából Várnába, majd onnan Ohnovo faluba ér- 
üízett. A faluban a környék lakosságának részvételével 
tagyggálést tartottak, amelyen Hruscsov beszédet mon- 
iott.

goztatta, hogy a szocialista 
országoknak békére, békés 
alkotó munkára van szüksé
gük.

A kommunista eszmék 
győzelméhez nincs szükség 

háborúra.
Minden elnyotnott népnek sa
ját magának kell felszabadí
tania önmagát az elnyomás és 
a gyarmati uralom alól —

A szovjet miniszterelnök 
(levezetőben megköszönte a 
liaráti fogadtatást, majd a ka
pitalista és a szocialista rend
ő r közötti harcról beszélt. 
Menleg — mondotta — éles 
harc folyik a régi és az új kö
pött. Ez a harc sok évszáza- 
Iqs, de a monopolkapitalista 
jíjlődés időszakában vált a 
ligéU sebbé. A tapasztalat be- 
iiionyította — folytatta —, 
hogy semmiféle katonai tömb, 
így a NATO vagy a SEATO, 
sem m iféle rakéta vagy elnyo
más nem tudja megakadályoz
ni, hogy az az elmélet, ame
lyet Marx—Engels—Lenin al- 
fcotott, ne jusson el a világ 
minden tájára.
Ahol élet van, ott minde
nütt terjed és végül is 
diadalmaskodik a marxis

ta—leninista elmélet.”
¿ szocializmus fölényéről 
szólva Hruscsov a többi kö" 
zőtt megemlítette, hogy a 
Szovjetunió évente három
szor annyi mérnököt képez 
Itt, mint az Egyesült Államok. 
A háború és béke kérdé

séről szólva, Hruscsov han-

mondötta. Ez az igazi felsza
badulás. Ezt a felszabadító 
harcot azonban támogatja 
minden békeszerető nép, min
den hadadó ember, minden 
szocialista ország, mivel ez a 
harc önvédelmi harc.

A- . szovjet küldöttség a 
nagygyűlés után Pleven felé 
folytatta útját.

Plevenben részt vett egy 
ünnepségen, amelyen beje
lentették, hogy Hruscsovot 
a város díszpolgárává vá

lasztották.
Az ünnepségein N. Sz. Hrus
csov és Todor Zsivkov, a 
Bolgár Kommunista Párt 
Központi Bizottságának első 
titkára szólalt fel.

Ezután a szovjet párt" és 
kormányküldöttség repülőgé
pen Plevenből Szófiába uta
zott, ahol folytatódnak a szov
jet—^bolgár tárgyalások.

Mehru India semlegességéről 
és nemzetközi kérdésekről
Az indiai alsóház külpolitikai vitájában felszólalt Nehru 

miniszterelnök. Kifejezte azt a reményét, hogy a genfi tárgya
lásokon részt vevő államok m^állapodásra jutnak az általá-̂  
nos és teljes leszerelésben, valamint az atomfegyver-kísérle
tek betiltásában.

Nehru keményen elítélte azokat a parlamenti képviselő
ket, akik a külpolitikai vitában azt tanácsolták,^ hogy India sza
kítson hagyományos el nem kötelezettségi politikájával. A kép
viselők tapsa közepette leszögezte, hogy India tovább folytatja 
azt a semlegesség! politikáját, aanely m^becsülést szerzett 
számára az egész világon.

Az algériai problémát érintve, Nehru megjegyezte, hogy 
India de facto elismeri az Algériai Köztársaság kormányát.

Erősödnek a sztrájkharcok Nyugat-Európában
Új fejezet kezdődött a spanyol nép harcdban

Megnyílt az 1962. évi Budapesti Ipari Vásár
Huszonöt küíföSdi ország részvétele -  A  magyar ipar nagy seregszemléje

Nyugat-Európában a múlt 
héten érte el csúcspontját az a 

\ hatalmas sztrá.jkhullám, amely 
szinte példanélküli a niásödik 
világháborút követő időszak
ban. Idézzük fel az eseménye- 
két:

Angliában az ápolónők bér
emelési követelését saolldaritá- 

, sú megmozdulásokkal támogat
ták több szakma dolgozói; a 
dokkmunkások pedig munka
körülményeik javításáért, s 
több száz sofőr a munlranaip 
megrövidítéséért szállt harcba. 
-  Franciaországban a dolgo
zók bérköveteléseikkel köszön
tötték a Pompidou-kormányt: 
a legjelentősebb az általános 
vasutassztrájk volt. — Nyugat- 
Mmetországban a Saar-vidék 
48 ezer bányásza egy hétig 
nem szállt le a tárnákba, a 
kormány végül kénytelen volt 
teljesíteni követelésüket. — 
Ezek a tömegmegmozdulá
sok arra utalnak, hogy a 
tőkés országok munkásai 
súlyosan érzik Idzsákmá- 

nyoltságuk fokozódását.
Míg a tőkések hatalmas pro

fitokra tesznek szert, addig az 
f bérük rendkívül elmarad a 
termelés növekedése mögött, s 
Kiosztják őket a jogos szo
ciális juttatásoktól. Franciaor
szágban például a termelés 
fSáS. óta több százalékkal 
emelkedett, de a munkások fi
zetése ezt nem követte nyomon. 

Az osztrák fémipari mun- 
fésok nagy sztrájkjának leg
fontosabb célja az volt, hogy a 
béreket a múlt évben 6,5 szá- 
iialéklíal megdrágult létfenn- 
fartási cikliek árához igazít
sák.

A nyugat-európai munkások 
narcai közül méreteiben és po
étikai jelentőségében kiemel
kedik a spanyolországi és a 
portugáliai sztrájk. Az Ibériai- 
lelsziget két fasiszta típusú ál-
lamában,

Portugáliában és Spanyol- 
országban a harc élesen 
Politikai jellegű, a sztráj- 
f̂ ok és tüntetések politikai 
csapást mémek az ott 

fennálló rendszerre, 
bp^yólországban Franco dik- 
jatúrájának egjdk bázisa a tő- 
teeket és a munkásokat az 
„érdekazonosság” jegyében 

fasiszta állam által 
cileriőrzött szakszervezet. Ez a 
hatalom szempontjából fontos 
szervezet omlott össze Spa.nyol- 
hhszágban a harc kezdetétől 
to^a: nem tudott gátat szabni 
° bányászok és a hozzájuk 
0 fmakozó más munkásrétegek, 
bontakozó tömegharcának.

A Reynold News című angol 
lap tudósítója a  következőket 
írja: „Franco a hadsereg, a loa- 
tólikús egyház és a gazddg vál-- 
lalkozók segítségével már több 
mint 20 éve van hoitalmon. A 
polgárháború után első ízben 
történt, hogy a spanyol munká
sok ily határozottan dobták 
oda a Icesztyűt Francának. Tel
jesen világos, hogy a mostani 
sztrájk csak kezdete a Franco- 
ellenes általános harcnak.” 
Hiába vette kézbe Franco sze
mélyesen a sztrájk letörését, s 
hirdette kj Észak-Spanyolor- 
szágban az osti’omállapotot. a 
megtorló intézkedéseivel sem 
tudta letörni a spanyol munká- 
sok hősies harcát. S ennek a 
harcnak igen fontos jellemzője, 
hogy

a sztrájkból kibontakozó 
nemzeti ellenállásban a 
kommunistáktól a royalis
tákig terjedő egységfront 
alakult ki, amely alapjai
ban fenyegeti Franco fa

siszta rendszerét.
Salazar helyzete, ha lehetsé

ges, még veszedelmesebb, mert 
a belső válság a portugál gyar
matbirodalom összeomlásával 
párosul. Lisszabonban, Oportó- 
,ban és a tartományi székhelye
ken mindermaposák a sztráj
kok és az utcai tüntetések. A 
rendszer mély válságát tükrözi, 
hogy

a katolikus egyház vezetői.

attól való félelmükben, 
hogy a diktatúra összeom
lása antiklerikáUs akcióval 

- jár majd együtt, igyekez
nék elhatárolni magukat 
Salazar brutális elnyomó 

intézkedéseitől,
A hadsereg vezetői pedig a 
goai vereség megismétlődésétől 
félnek Angola haircterein, és 
közülük többen Salazarrai 
szemben próbálnak kiutat ke
resni.

Ü nnepélyesen megnyilt az 1962. évi Budapesti Ipari Vá
sár. A  megnyitó ünnepségen megjelent Dobi István, az El

nöki Tanács elnöke. Kádár János, az MSZMP Központi Bi
zottságának első titkára, a forradalmi munkás—paraszt kor
mány elnöke. Részt vett az ünnepélyes megnyitón a Buda
pesten akkreditált diplomáciai képviseletek sok vezetője és 
tagja is.

A Himnusz elhangzása uitán Veres József, a fővárosi ta
nács vb-elnöke mondott megnyitó beszédet. Üdvözölte a ven
dégeket, a vásár hazai és külföldi kiállítóit, majd hangsú
lyozta, hogy a Budapesti Ipari Vásár nemzetközi vonatko
zásban már elismert és elfogadott találkozási helye azok
nak a politikailag legkülönbözőbb felfogású államoknak, 
amelyek áruik kiállításával kölcsönösén keresik egymással a 
kereskedelmi kapcsolatokat. Mindezt alátámasztja és bizonyít
ja az a tény, hogy az idén már 25 külföldi ország részvéte
léről adhatunk számot.

A  Budapesti Ipari Vásár 
nemzetközi jelentőségére jel
lemző, "hogy évről évre növek", 
Mik' a 'külföldi 'kiállítók szá-- 
ma. 1958-ban, amikor először 
szerepeltek itt külföldi kiállí
tók, számuk 73 volt, most pe
dig 550-en vesznek részt a vá
sáron, ők foglalják el a ki- 
áUítási területnek több mint 
a felét.'

A vásár nemzetközi jellege 
tükröződik abban is, hogy

Olaszország, amely Anszt- 
ria után a legtöbb rész- . 
vevőt félvonnítató nyugati 

: ' kiállító ország, ebben az> : 
évben, először hivatalos 
nemzeti pavilont állitott 

fel.
Finnország és Kuba ugyan
csak most első ízben nemzeti 
kiállítással jelentkeztek. Ja
pánból és az Egyesült Álla
mokból is érkeztek ez évben

Nyugaton is mind nagyobb tömegek értik 
meg a békés együttélés jelentőségét

Beszámoló a brüsszeli kerékasztal-konferenciáról

Brüsszelben tartották a köz
életi személyiségek hagyomá
nyos nemzetközi kerékasztal- 
konferenciáját. Hazánk képvi
seletében dr. Háy László, a 
Marx Károly Közgazdaságtu
dományi Egyetem tanszékve
zető tanára vett részt a tanács
kozáson.

Hazatértük után Háy László 
elmondta, hogy Brüsszelben 19 
ország képviselői találkoztak: 

ötvenkét politikus, író- 
tudós tett eleget a meghí

vásnak.
Közülük harminchármán a 
nyugati, tizenöten a szocialis
ta, négyen pedig az úgyneve-

Salant a merényletek ezreiért 
vonják felelősségre

Megkezdődött a fogoly OAS-fövezér perének tárgyalása

A párizsi katonai főtörvény
szék megkezdte Raoul Sálán 
bűnügyének tárgsi-alását. A pá
rizsi igazságügyi palotát, a bí
rósági tárgyalás színhelyét, 
erős rendőri készültség őrzi.

A Salan-per tárgyalása 
iránt rendkívül nagy az 

érdeklődés,
több száz külföldi újságíró 
kért ró belépőjegyet.

Sálán és védőügyvédéi poli
tikai pert készítenek elő. Az 
OAS fővezére fel akarja tárni 
azokat a titkos kapcsolatokat, 
amelyek a Francia-Algéria 
kérdésében De Gaulle közvet
len munkatársaihoz, a kor
mány tagjaihoz fűzik és azt 
akarja igazolni, hogy a hiva
talos köröktől kapott sugall-

mazások után határozta el ma
gát az OAS megszervezésére.

Salan 130 tanú, köztük 
Debré volt miniszterelnök, 
sőt. De Gaulle Idhallgatá- 

sát kérte.
A vizsgálóbíró azonban az el
múlt egy év alatt az OAS 
élén elkövetett bűncselekmé
nyekre és az 1961 áprilisi 
puccs eseményeire igyekezett 
korlátozni a tárgj'alást és visz- 
szautasította a védelem tanúi
nak nagy részét.

A vádirat az OAS vezérét 
3477 merényletért teszi fe

lelőssé,
a merényletek 415 ember ha
lálát és 1145 személy sebesülé
sét okozták.

zett el nem kötelezett orszá
gokból érkeztek a belga fővá
rosba. A konferencia részvevői 
különböző politikai irányzatok 
képviselői voltak. Egyben 
azonban egyetértettek, éspedig 
abban az alapvető kérdésben, 
hogy

az általános, teljes és el
lenőrzött leszerelést mi
előbb meg kell valósítani.

Ez az egyetértés tette lehető
vé végül is közös álláspont ki
alakítását, amely arra is ' ki
terjedt, hogy a leszerelés útjá
ban. ma még ott álló akadá
lyokat hogyan lehetne elhárí
tani. A konferencia részvevői
nek javaslatait ajánlás formá
jában eljuttatják a genfi lesze
relési tárgyalások részvevői
hez.

Egy-egy országból olyan ki
emelkedő személyiségek vettek 
részt a véleménycserében, 
mint Rolin belga szenátor, 
Ehrenburg, a világhírű szov
jet író, Noel-Baker, az angol 
alsóház tagja, Nobel-díjas tu
dós, Jules Moch volt francia 
miniszter, akiknek felszólalá
sai személyes véleményükön 
kívül azt is tükrözték, hogy 
például

Nyugaton egyre nagyobb 
tömegek értik meg a bé
kés együttélés jelentőségét, 
s követelik fokozódó erő
vel az általános és teljes 

leszerelést.
Ezenkívül több más kérdésben 
is állást foglaltak a tanácsko
zás részvevői. így például a 
többi között hangoztatták, 
hogy a Kínai Népköztársaság
nak mielőbb el kell foglalnia 
a helyét a nemzetközi szerve
zetekben..

Sálinget Moszkvában
Salinger, a Fehér Ház sajtó

főnöke, aki jelenleg a Szovjet
unióban tartózkodik^ látogatást 
tett az Izvesztyija és a Prav
da szerkesztőségében és beszél
getett a két lap főszerkesztő
jével: Alekszej Adzsubejjel és 
Pavel Szatyukovval.

A Szovjet Újságírók Szövet
ségének moszkvai tagozata vil
lásreggelit rendezett Salinger 
tiszteletére.

Thompson, az Egyesült Álla
mok moszkvai nagykövete fo
gadást adott Salinger tisztele
tére. A fogadáson részt vettek: 
Szergej Romanovszkij és Mi
hail Harlamov, a Szovjetunió 
Minisztertattácsa mellett mű
ködő állami bizottságok elnö
kei, Dmitrij Gorjunov, a 
TASZSZ vezérigazgatója, 
Alekszej Adzsubej, Pavel Sza- 
tyukov, szovjet és külföldi új
ságírók.

Viták az úi általános 
iskolai tankönyvekről

A Pedagógusok Szakszerve
zetének rendezésében vitatják 
országszerte az oktatási re
form irányelveinek megfele
lően az általános iskolák ré
szére készülő új tankönyvek 
tervezetét. Négy helyen — Bu
dapesten, Esztergomban, Deb
recenben és Szegeden — tar
tottak ankétot az első osztá
lyos tankönyvről; a megbeszé
léseken részt vettek a szer
zők, valamint a Művelődésügyi 
Minisztérium és a Tankönyv- 
kiadó Vállalat képviselői is.

A megbeszélésen jó véle
mény alakult ki a legkisebb 
iskoíásoltnak készülő új tan
könyvről; fő érdemének tud
ják be, hogy segíti a gondol
kodást. A vitákat tovább foly
tat jálc az általános iskola töb
bi osztályában bevezetésre ke
rülő új tankönyvekről.

egyéni árubemutatóval szer 
replö cégek.

Ehhez a mind szélesebb 
körben elismert nemzetközi 
jelleghez tartozik az is, hogy 
ez évben több hivatalos kül
döttség jelentette be a vásár 
idejére magyarországi láto
gatását. Ezek között 'van. a  
szomszédos Ausztria is. Az 
osztrák küldöttséget Julins 
Raab, volt kancellár, az Osrt- 
rák Szövetségi Gazdasági Ka
mara elnöke vezeti.

A Budapesti Ipari Vásár 
kitűnő alkalmat nyújt arra, 
hogy

a kiállítók egyben mint 
kereskedelmi partnerek is 
megismerkedhessenek a 

kölcsönös áruválasztékkal, 
gyorsan és eredményesen ' 
elégítbessék ki saját piaci 

igényeiket.
Az itt kialalcult találkozások 
hasznos tárgyalásokra nyújt
hatnak lehetőséget amelyek
nek alapján az eredmények a 
vásár bezárása után jelentkez- 
neki

A vásáron nemcsak a leg
különbözőbb államok szakem
berei és üzletemberei vesz
nek részt, hanem felkeresik 
azok is, akik kíváncsiak a 
távoli országok fejlődésére, 
az ottani dolgozók munkájá" 
nak eredményeire. A Buda
pesti Ipari Vásár rendezői és 
kiállítói is ennek megfelelően 
kívánják szolgálni egymás köl
csönös megismerését és meg
becsülését.

A Budapesti Ipari Vásár 
hazánk viszonylatában igen 
jelentős mértékben áll külke
reskedelmünk fejlesztésének 
szolgálatában.

Legkorszerűbb exportcik
keink felsorakoztatásával, 
szakmai bemutatókkal és 
egyéb eszközökkel kíván
juk irányítani külföldi lá
togatóink figryelmét gyárt
mányaink sokrétűségére. 
Bemutatjuk a hazai és nem

zetközi közvélemény előtt, a 
felszabadult Magyarország 
iparának 17 éves fejlődését 
és szemléltetjük, hogy dolgo
zó népünk szorgalmas munká
ja nyomán szocialista népgaz
daságunk erőteljes lendület
tel, egészségesen fejlődik. 
Nagyszerű gépipari és egyéb 
cikkeinken kívül széles vá
lasztékban mutatjuk be új 
ruházati termékeinket, a kor
szerű lakáskultúrát és a kü
lönböző tartós fogyasztási és 
•háztartási cikkeket.

Veres József, a fővárosi ta
nács vb-elnökének megnyitó 
beszéde után a vendégek kör
sétára indultak a vásárváros
ban.

A vásár ünnepélyes meg
nyitója után a látogatók ez
rei és tízezrei keresték fel 
a pavilonokat. A megnyitót 
követő napokon is az érdek
lődők valósággal ellepték a 
pavilonokat és a vásárváros 
útjait. A látogatók nagy el
ismeréssel nyilatkoztak a lá
tottakról. Minden jel arra. 
mutat, hogy o vásárváros az 
elkövetkező napokban is a lá
togatók nagy érdeklődésére 
tarthat számot.
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KÉT ÚJ
„ARANYGYŰRŰS 

ORVOS“
Szerdán ünnepi tanács

ülésen avatták aranygyűrűs 
orvosdoktorrá a debreceni 
egyetemen Szegedi Gyula 
és Zs. Nagy Imre jelölte
ket. Az ősi szokások szerint 
lefolyt ünnepségen részt 
vett Dobi István, a Nép- 
köztársaság Elnöki Taná
csának elnöke, Kiss Károly 
az Elnöki Tanács titkára, 
dr. Doleschall Frigyes 
egészségügyi miniszter.

Dr. Kesztyűs Loránd, a 
debreceni Orvostudományi 
Egyetem rektora nyitotta 
.meg a tanácsülést, majd 
■dr. Bot György oktatási 
‘rektorhelyettes méltatta a 
¡jelöltek kiváló tanulmányi 
■eredményeit. Ezután Sze
gedi Gyula és Zs. Nagy Im
re megtartották doktori ér- 
.tekezésüket, átvették az or- 
•vosi diplomát s az egyetem 
‘tanácsa ünnepélyesen dok
torrá fogadta őket.

Szegedi Gyula köszönő 
szavai után Dobi István 
mondott beszédet. Hangoz
tatta: a két fiatal orvos 
példája bizonyítja, minden 
tekintetben megalapozott a 
szocialista embertípus ki
alakításának az a követel
ménye, hogy sokoldalú, 
alapos képzettséggel indít
suk el fiataljainkat pályá
jukra. Az egyetemeknek 
nyújtott támogatásról szól- 
va hangsúlyozta, hogy az 
elmúlt években növekedett 
az egyetemi dolgozók lét
száma, javultak munka- és 
életkörülményeik, bővült 
felszerelésük. A második 
ötéves tervben új kórházak, 
egészségügyi intézmények 
épülnek, amelyekbe sok 
jól képzett orvosra lesz 
szükség.

 ̂Beszéde végén kérte az 
újonnan avatott két orvost, 
hogy fordítsák tehetségü
ket, tudásukat az orvostu
domány előmozdítására, 
hazánk és dolgozó népünk 
javára, sok sikert kívánt 
további munkásságukhoz és 
""■gy^'^ps közértté  nyúj-

H É T R Ő L  HÉTRE
Köd fejlesztővel a fagy ellen Korszerűsítik a AAájus 1 

és a Puskin mozit
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TizenhatmUlió forintot k ö lt| 
az idén a Fővárosi Moziüzenii  ̂
Vállalat a budapesti mozik  ̂
korszerűsít^re. A rákospalo-  ̂
tai Széchenyi mozit ősszel kez>^ 
dik felújítani. A pestlőrinci Fő.  ̂
riim az átépítés után széles-  ̂
vásznú mozi lesz, hasonlókép- í 
pcn a pesthideg-kúti Kultúra is. í  
Korszerűsítik a Puskint, íata-^ 
rozzák a Nap mozit és az egyik  ̂
legforgalmasabb pesti mozit, a^ 
Pástyát. Három hónapos tata-^ 
rozás után szélesvásznú mozi-^ 
ként nyílik meg a Május l.á 
Dolgoznak a Vörösmarty és a í  
Gorkij átalakításán is. Rend-« 
behozzák a Csokonai, az Alfa, y 
az Alkotás, az Előre és a Ta-  ̂
nács mozit is. ^
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A Nagymiskolci Állami Gazdaság gyümölcsléiben az ége
tett mészre öntött ködsav sűrű füstjével akadályozzák meg, 

hogy a fagyok kárt tegyenek a virágzó gyümölcsfákban

A VILÁG 
f^ycsőgyára 
épül. Az üze
millió normál ^
szítanék, nagyrészt automati- \  
zált berendezésekkel. «

á
NAGYSZABASO KAMPÁNYT á 

ind íto ttak  Indonéziában a  n ö k x  
között: tan u ljan ak  meer fml-%tan u ljan ak  m eg fm l 

háziasszonyokat a  ̂
között:
olvasni. A ^
következő nyom ós érvekkel 4 
b iz ta tják : »»Tanuljatok m eg ol-^  

8g fé rje i-^vasni, ism erjé tek  meg

A diplomáciai testület 
látogatása a Várban

A Budapesten akkreditált 
diplomáciai képviseletek veze
tői a Külügyminisztérium 
meghívására meglátogatták, a 
várat. A megjelentek megte
kintették a Vármúzeumot és a 
Vár helyreállítási munkála
tait, s elismeréssel nyilatkoz
ták a látottakról.

A  GYERMEKBÉNULÁS ősi 
betegség a történészek szerint. 
R aj^s és írásos bizonyítékok 
kerültek napvilágra, hogy idő- 
szárnítás előtt 1500 körül 
Egyiptomban már ismerték e 
kórt.

aranygyűrűt.

NÉGY ÜJ TECHNIKtTMI 
kollégiumot avattak szerdán a 
szocialista nevelésben elért 
eredmények alapján. Kollégi- 
mnmá nyilvánították a buda
pesti Asrialos János Kertészeti 
T^hflikum, a ceglédi Török 
János, a kiskunhalasi II. Rá
kóczi Ferenc és a mátészalkai 
Báróig László mezőgazdasági 
technikum diákotthonát.

A h a j d d s z o b o s z l o i  
• gyógyszálló a  hatem eletes fŐ- 

«pülete, s  a . hozzátartozó 600 
személyes színházterem  m ár 
tető alá kerü lt. E lkészült a  fe
dettuszoda és a  kádfürdő is, 
^“ p*fnan üvegfoiyóson ju th a t
n ak  m a jd  szobájukba a  bete- 

. gek,

^IGARETTAPAP1R-GY ÁR
TÓ ü xm  kezdi meg munkáját 

: a nyáron Kiskunmajsán.

A SIÓFOKI hatemeletes, 2S0 
személyes, üvegfalakkal kikép- 
zett, modem szállót június 
30-án átadják a . forgalomnak.

A VH.AGHÍRÜ H erendi P o r
celángyárban az idén kétem e
letes Irodaházat em elnek, új 
transzformátorláHomást ép íte
n ek  és íe lú jítják  a  gyári mú- 
zeum ot; egyik részében bem u
ta tó term et rendeznek be.

SAO PAOLO brazil város
ban a Tiszta égbolt bemutató
jával vasárnap megkezdődött 
a szovjet filnrrfesztivál. A fesz
tivál-május 21-től Rio de Ja- 
neiróban folytatódik. Cseika- 
szov_ vezetésével szovjet film
művészküldöttség érkezett 
Brazíliába.

A NÉPKÖZTÁRSASÁG El
nöki Tanácsa a kisipari szö
vetkezeti mozgalomban vég
zett eredményes munkájáért 
Í2̂  Mgozóvak Szocialista Mun
káért Érdemérem, 10 .̂¿űgozó- 
^ k  ^ e d jg p M u n lp a  É rd e m é r e m ,  
kitüntetési adományözott.

HÉTVÉGI tJDÜLOTELEPET 
épít a  Velencei-tó északi part- 
ján_ a  Székesfehérvári Köny- 
nyűfém m ű. A m integy loo sze
m ély befogadására alkalm as 
te lepet, am elyet a  Szúnyog- 
csárda közelében létesítenek, 
az üzem  dolgozóinak társadal- 

m unkában  n y ú jto tt segítsé
gévei m ég ezen a  n yáron  el
készítik.

MÜANYAGFOLIAKKAL bé
lelik az öntözőcsatomákat a 
Nagykunsági Mezőgazdasági 
Kísérőn Intézet kisújszállási 
telepén. Í g y  a szivárgás 30 szá
zalékkal csökken.
,CUBA ELNEVEZÉSŰ kü

lönleges szivarral, új terméké
vel jelentkezett az ipari vásá
ron az Egri Dohánygyár, A 
l^Uemes zamatú szivarba leg- 
ízesebb tengerentúli dohány 
leveleiből készül. Darabon
ként 2,20 forintért kerül for
galomba az idén.

^ ^ g y a r  e é n y k é p k ia l -
LITAS nyílt az accrai köz
ponti könyvtárban.

dúlnak. Autóbuszt bérelnek és ̂  
tanáraik az iskolától ' “  ' “ ‘ ' 
kilométerre valóságos
szetrajz-, földrajz- é s ----- ,
órákat tartanak számukra.

CSEBESZNYE 
te rm ést hozó paradlcsom pa 
lán ták a t ü lte ttek  k i a  szegedi 
Félszabadulás Term előszövet
kezet fö ld je ire. A közös gaz
daság agro techn ikai m ódszere 
lehetővé teszi, hogy egy hó
nappal ko rábban , m ár m ár JU- 

. n lu s d erekán  a  p iacra  kerü ljön  
nagy m ennyiségű szabadföldi 
paradicsom .

VÍZSZINTES: 1. T ó th  Ede 
tlSTS). 9. SzágUgeU Ede ö»47). 12. 
E nnek e lé résé re  tö rekszünk . 13. 
Sütőedény. IS. H áziállat fia tal
ja . 1«. Igevégződés. 17. É püle tek  
ta r tó  elem ei - -  fából. 18. Ma
gas te n n e tű . 19. B eletaszít. SÍ. 
K edveit csehszlovák gépkocsi- 
m árk a . 23. Továbbképzés. SS. 
M árvány, g rán it, m észkő stb . 
S7. A  B. 38. Ez a  szem eink 
dolga. 39. Sorwon v árosának  
vonzó nevezetessége. SO. . . .  Mon- 
tan d  — v ilágh írű  tíöadőíművész. 
3S. Fosztóképző. 33. J . B. 34. 
S ebre i r t  tesz. 35. Ez lá tsz ik  
azon, ak i „ jó  h ú sb an ’: van . 37. 
A B udai N agy A nta l c. tö rté 
nelm i drám a író ja  (Károly). 
39. Kötőszó. 40. F öldbe v e r t  ru 
dak. 41. Egy rövid , egy hosz- 
Bzú — a  m orze-ábécében. 4S. 
Eszak-A m erlka egyik  nag y  ál
lam ából való. 43. A  dicsőség 
szlm bölum a. 44. P . T . 46. Túl 
é lénk sz íne m ia tt b án tja  a  sze
m et. 47. B a la ton i üdülőhely. 
48. Irány áb an , felé. 50. Zár, 
am ihez kulcs sem  kell. SS. Ilyen  
a jég  tük re . 53. Á llam  a  H lm a-
............  1 között. 54. K érdö-

55. K árty ázás — tré - 
A z Északi Jeges-

f
félszi-íten g erb e  nyú ló  szov jet 

get. 58. F ag y o tt harm at. 
C sepreghy F e ren c  1877,

FÜGGÖEEGES: 1, Szigligetit 
E de (1893). s. K ocsi kerekére? 
tap ad . 3. A lacsonyabb rangú. 4,? 
H ivatkozás. 5. K orhadó, tapl6-t 
sodó (fa). 6. F éldrágakő . 7. Télit 
spo rt. 8. A. C. 9. KevesbedikJ 
k isebb lesz. lo. Takarm ánytartő-t 
sitó . u .  Ja p á n  m iniszterelnökét
14. Szigligeti E de (1843). 17. Ta-̂ t 
k a rás. 19. F ürdőm edence  (ide-t 
génből á tv e tt sző). 30. Vant 
Ilyen  m űú t. 31. Fegyveres ala-t 
k u la t. SS. G árdonyi Géza Ctm).i 
34. E lhibázott. S6. A „vél”. i,gé-t 
bői képzett főnév. 31. Iratlár-t 
b a  helyez. 33. E zért jó t várit 
— Így v an  a  m esében. 34. Szig-t 
ligeti E de G 8«). 35. o k ta t. 36.t 
Füllen t. 37. E lvisel. 38. Mé-| 
rlcz Zsigm ond (1909). 40. Ve-t
zénylö  szerepet tö lt be. 4]. 8 
Jó  v adásznak  íg y  sikerül. i3,i 
A róm ai b irodalom  kettésza-t 
kadésa u tán  ez  le tt az  ország t 
ke le ti részéből. 45. Mosószer.? 
47. M ásolat. 49. Csodálkozik, t 
51. Ide-oda b illen. 54. Szín, 5S.í 
Azonos m agánhangzók. 57. K.t 
A. 58. R óm ai 901. i

41 RAJZZAL vesznek részt 
a magyar gyermekek a Buka
restien június 1-én nyüó nem
zetközi gyérmekrajzversenyen.
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Az élelmiszeripar legnagyobb hőerőműve 

megkezdte működését Budafokon

iM nP rO TT ' '  ̂ 20 millió , forint értékiSj-tni KEJUTT az előzetes budafoki telephelyén felépült energiát ad a irrw-,r,Q,-óiA «„o.
vtegámpodáraz-élsö szovjet- és megkezdte működését az S e k  Iz  o r s z á ^ S e r r

t o í r  í s r t n t

koion cimu színes JUmet. Ez lemezműveknek, a Nyomda- ^  hőerőmű vezetői elmon- 
! lur.*. festékgyárnak, a Kartonle- ‘̂ °tták, hogy az új létesít-

mezgyámak, a Zománcipari 
Műveknek és a Budapesti 
Élesztőgyámak szolgáltat 
energiát.

körön" ___ ____ _ „„
orosz és angol verzióban, Mit
chell Wilson regénye alapján 
készül.

40 ÉVES a szovjet úttörő- 
szervezet, amely jelenleg 18,5 
millió gyereket egyesít sorai-

Négyszer több repülőutas
A Közlekedéstudományi 

Egyesületben ankéton vizsgál
o k  meg a légi utazásokkal 
kapcsolatos tapasztalatokat, 
Zamek Vladimír, a MALÉV 
kereskedelmi osztályának ve
zetője, elmondotta, hogy az 
utóbbi Tlégy esztendőben négy
szeresére növekedett a nem
zetközi vonalakon az utasaik 
szama. Ennek ellenére még 
nagyobb lehetőségek kinálkoz- 
nak a nemzetközi légijáratak 
jobb kihasználására.

Egyformán 33 
és televíxiőelőfizető

A posta idei első három- 
h(3napi statisztikájárá érdekes 
adatokat közöl a rádió- és 
televízióhálózat fejlődéséről. 
Kitűnik, hogy a televízió el
terjedésének üteme utolérte a 
rádióét. Az első negyedévben 
Ugyanis 33 000 televíziót és 
Ugyanannyi rádiót jelentettek 
be. Ezzel a rádióelőfizetök 
száma hazánkban 2 320 000-re 
növekedett és .islenleg 238 000 
televízióelőfizetőt tartanak 
nyilván.

0 0 0  új rodió- 
hdrom hónap olott
A 33 000 új televízióelöfizetö 

közül tízezer fővárosi, hétezer 
pedig Budapest környéki. Vi
déken a debreceni ■ és a sze
gedi postaigazgatóság terüle
tén egyaránt négyezerrel. Pé
csett és környékén háromezer
rel, a Soproni Postaigazgató
ság területén pedig kétezerrel 
gyarapodott a televíziótulaj
donosok száma három hónap 
alatt.

az új ____
mény megnöveli az üzembiz
tonságot valamennyi érdekeli 
üzemben, s számottevő ön
költségcsökkentést jelent, meri 
a távvezetékes rendszerrel 
szükségtelenné vált több apui

Nagyszerű tervek
Az országot járva, lépten- 

nyomon látni öntözőcsatorná
kat, vízelzáró zsiRpeket, cső
hálózatokat és szivattyúkat. S 
ami a mezőgazdaság szempont
jából igen örvendetes, roha
mosan növekszik ezeknek a 
vízTOTdszereknek a száma. 

területén távlatokban 
800 000—2 000 000 

öntözését lehet megvaló-

A legutóbbi felmérések sze
. _---- — ’ hogy tér- rint, a második Ötéves ten

meiomiitócájtócat, amennyire végéig, mintegy 600 000 katass 
i ^*^®t^®nífeék az téri holdra növelik az öntözöti 

Któjárás szeszelyeitőL Ezt a területeket. A tervek és a bi& 
 ̂ ^ ia l iz m u s t  tósított lehetőségek szerint, eb

^ i to  tarsadatounto az ön- ben síz évben közei 30 0 00(1 
gazdálk^as érdekében hold öntözésével számolhat- 

kiiejtett mimkássága. nak, ami azt Jelenti, hogy
az előző évihez képest, 1962- 
ben 70 000 holddal nő az ön- 
tözött terület nagysága, hl 
ötéves terv hátralevő éveiben 
pedig ennél is nagyobb lesz 
az évi emelkedés.

Ahol a víz, ott áz élet, ezt 
igazolják a mezőgazdaság tét- 
méshozamai. A tavalyi aszá
lyos év súlyos kárai után, m» 
már a termelőszövetkezeti gaz
dák is jól látják az öntözéses 
gazdálkodás jelentőségét. Az 
öntözés gyakran megkétszere
zi a termést íme, néhány pél
da erre:

A te rm eloszöT etkezet n e re

H éd m e zo v ás irh e ly  „Sallal**
M ező tú r „M a g y a r—M ongol B a rá t

s á g “
C sépa »,A lko tm ány“
S z a jo l  „ V d rö s  C ^ p e l ”
B a lm az ú jv á ro s  „V örös C s llla s“
G y u la  „V örös  C sillag“
M este rszá llá s  *»Ü*törö“
B ék é sszen tan d rá s  „IT ovem ber T *

Az öntöző víz ott ad legna- szántúlon van a régebbi önt 
gyobb has^ot, ahol az ÖntÖ- zőrendszerek és „fürtök” töb 

körülmények kö- sége és nagy területeket öntő 
zott alkalmazzák, KülÖTiöséu a  ̂
takarmánytermesztésben, de a 
zöldségtermesztés területén is 
nagyok a lehetőségek. A rétek, 
a legelők sem maradnak adó- 
sak, ha öntözzük azokat.

-Az öntözéses gazdálkodás a a -«a,,, - . , -j
Tiszántúlon fejlődik a lég-
jobban. A KeleU Főcsatorw -t mente
Szabolcs, Hajdú, Békés és Szol- épülnék az ön
myk megyékben 200 000 holdat r ű f e t e p íí..............  nuipten c ia szét a termofoi

deken az áldást jelentő víz,

k á t .
h o ld k u ltú r a

T e rm ésátlag
ö n tö z ö t t

50 k u k o ric a 46 20

150 k u k o ric a 33 18
66 k u k o ric a 56 27

130 k u k o ric a 42 20
40 k u k o ric a 60 27
52 s iló k u k o ric a 260 180
74 • lu c e rn a 33 18
38 lu c e rn a 83 35

nek a Körösök mellett, vall 
mint a Tisza mentén is.

Új öntözőtelepek
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Heti BELÜGYMIHISZtiRIUM BV. ORSZÁGOS PARAHCSNOKSAG KiADViÍNYA

05 könyvheti könyv, 
»msen 800 új ¡nú a könyvhéten

Az új magyar művek és az ismeretterjesztő könyvek 
az érdeklődés középpontjában

Az idei, május 27-től június 
S-ig megrendezésre kerülő ün- 
jiepi könirvhétről számolt be a 
Magyar Sajtó Házában Köpeczi 
Béü, a Kiadói Főigazgatóság 
igazgatója.
A könyvhét megnyitója 25-én 

este lesz az Egyetemi Színpa
don; Darvas József beszéde 
t̂án Benjámin László, Fodor 

József, Galambos Lrajos, Hidas 
Antal, Jankovich Ferenc, Mes
terházi Bajos, Simon István, 
fabi László, Vas István, Váci 
Uihály és Veres Péter monda- 
líale ei részleteket új műveik- 
től, illetve mondják el új ver
seiket. A Liszt Ferenc tér 1. 
alatü könyvklubban érdekes 
iőnyvkiállítás nyílik.

65 könyvheti újdonság jele
nik meg az idén 700 000 pél
dányban — az ez alkalommal 
újra kibocsátott és vásárolható 
e^éb könyvelckel együtt a vá
sárlók 300 mű 2 000 000 példá
iéiból válogathatnak. Az idei 
Itönyvhécen már bizonyos

hangsúlyátcsc^ortosulás ta
pasztalható a korszerű művelt
séget a korábbinál sokoldalúb
ban szolgáló ismeretterjesztő 
jellegű kiadványok javára — 
természetesen a  szépirodalom 
legcsélrélyebb háttérbe szorulá
sa nélkül.

Az új magyar irodalom 
mennyiségben és minőségben 
jelentékenyebb helyet foglal el 
a könyvhét egész programjá
ban ^  kiadványai kört, mint 
bármikor a korábbi években. 
A 65 könyvheti könyvből 2i 
mai magyar író műve. Könyv
kiadásunk az Idén helyesen ki- 
ilrtatta az esetlegességet is a 
könyvhéten hangsúlyosan pro
pagált új magyar művelskel 
kapcsolatban — s az elmúlt év 
kienaelkedő új magyar köny
veiből alakította ki a  könyv
heti új magyar alkotások (to
tó t  nem kizárólag újdonságok) 
listáját. Ennek érdekében több 
nevezetes könyvet újból nyom
tak, újból kiadták.

A Z  E Z R E D IK  ELE y  az első moiipressió Angyalföldön
A z  e m b e r  t r a g é d i á j a  j u b i l e u m a Filmvetítés kávé mellett Tánc, biliárd, sakk két forintért

K
özeledik az
redszer hangzik fel a

esemeny: ez-

Nemzeti Színház művészeinek 
előadásában Madách Imre 
drámai költeménye. Az ember 
tragédiája. Hetvenkilenc év
vel ezelőtt indult el a mű 
színpadi pályafutása. Az iroda
lom és színháztörténet ismeri 
adata, hogy Madách bem hitt 
műve színpadi előadásának le
hetőségében. Arany János sem 
hitt benne. Gyulai Pál hason
lóan vélekedett. Paulay Ede 
vállalkozott — ahogy akkor 
mondták — az isíenkisértő fel
adatra, a Tragédia színrehozá- 
sára, Pukánszkyné, Kádár Jo
lán színháztörténeti könyvé

inas szereposzíásssal részben 
megvalósítják ezt, de a játék- 
stilus nem volt egységes. Amb
rus Zoltán igazgatása idején 
felújították Az ember tragé
diáját. A proletárdiktatúra 
utáni időben történt ez, s ami
kor a párizsi képben felcsen
dült a Marseillaise, tüntettek 
a nézőtéren. Ezt követően a 
dallamot nem merték megszó
laltatni, vagy csak igen hal
kan, foszlányaiban szólt a 
színfalak mögött.

Hevesi Sándor nevéhez fű
ződik a Tragédia új rendezése, 
az 5 rendezői alapgondolata az 
volt, hogy a Tragédia nemi tőr

ben megállapítja, hogy Pau- ténelmi arcképcsarnok, ha- 
laynak az osztrák színpadok nem az ember örök küzdelme 
Faust-előadása adta a Madách- Adám álmában, vízióiban.

Cannes-i filmfesztivál
Nehéz hű beszámolót adni a fesztivál napjaiban Cannes 

képéről, mely olyan, mint egy kaleidoszkóp. Ehhez szüntele
nül a kontinens és a tengerentúl minden tájáról ez idén is ide- 
íereglett’ világsztárok — Sophia Lőrén, Anita Ekberg, Rosanna 
Schiaffino és a többiek — kimeríthetetlen öltözékarzenáljuk 
felvonultatásával egymással vetekedve vonják magukra újra 
meg újra a közönség, a sajtó és a nemzetközi filmélet ezek
ben a napokban itt központosult képviselőinek érdeklődését, 
Természetesen ennél jóval nehezebb a fesztivál palota vetíté
sein kivívni a sikert. Ez Sophia Lorennak már az első napon 
sikerült a „Boccaccio 70” céllövöldésnőjének szerepében. Az 
eddigi legmélyebb hatást Guultiéro . Jaeóp'e.tti, Paqlo Capara 
ti'Ffáriiö' P'fbspeH ’•Bltiíj^’IP ' ,;MölÍáe'’ Cá'ffé’**’’t,','^i3tyá1/iíág”) 
váltotta ki, amely az emberi civilizációhak pokoli panorámája. 
Kokonszenv fogadta a hazánkat képviselő „Szenvedély” című 
kisfílmet. A hét végén lesz még egy magyar vonatkozású 
programje Cannes-rták: filmforgalrriazási jelleggel levetítik a 
„Katonazené”-t.

A már bemutatott filmek körül élénken folynak a talál
gatások. A díjakra esélyesek között emlegetik a „Cleo” című 
francia filmet; a japán „Kupolá”-t, á „Vihar Washingtonban’’ 
című filmet; és vannak, akik díjra érdemesnek tartják a ná
lunk színpadon bemutatott „Egy kanál méz” című angol fil
met. A záró hét filmjei között szerepel Lev KuUdzsanov fia
tal szovjet rendező „Amikor magasak voltak a fák” című film
je és a világszerte ismert balerina, Ludmilla Tscherina fősze
replésével, a „Terueli szerelmesek” című francia versenyfilm.

niű előadásának gondolatát. A 
négyezer sort 2560-ra rövidí
tette. Egészen elmaradt a ti
zenharmadik szín, Adám a vi
lágűrben! Ezt szcenikailag ak
kor nem tudták megoldani.

Még intendáns volt a Nem
zeti Színház élén Podmaniczky 
báró, aki nem bízott a siker
ben, Nem akart hozzájárulni 
a magas költségtvetéshez, vo
nakodott aláírni az erre vonat
kozó iratokat. Összesen tíz elő
adást jósolt Az ember tragé
diájának. A korabeli kritika 
nem nagyon lelkesedett az 
előadásért, bár meg kell hagy
ni, hogy a nagy teljesítményt 
elismerte. 1883. szeptember 21- 
én az első Adám Nagy Imre, 
Éva Jászai Mari, Lucifer Gye- 
ues László volt. Később bekö
vetkezett az az idő, bogy a 
Tragédiát a kiállítás szegény
sége miatt nem lehetett előad
ni,. Paulay halála, « tán . Jjgyan- 
is ’ jő ideig nem csináltak sem 
díszletet, sem ruhát. Megtör
tént, hogy a római színen sze
replő művészek görög ruhá
ban játszottak Keglevich in
tendáns korszakában.

Nagy vita kerekedett ebből. 
Ekkor Oláh Gusztáv tervezte 
a díszleteket. Hevesi néhány 
év múlva újra rendezte a drá
mai költeményt. A százéves 
Nemzeti Színházban Németh 
Antal forgószinpadon játszot
ta a Tragédiát, Lehotai, Tőkés 
és Csortos főszerepléséveL

A legutóbbi rendezés Major 
Tamásé. Szegeden, a szabadté
ri színpadon alkalmazta az öt
letet először, hogry a paradi
csomi képben az Ur szerepét 
alakító színészt nemcsak halla
ni, de látni is lehet. Első meg
személyesítője Bessenyei Fe
renc.

—• Te, hogy fo- 
igod azt a lapátot?! 
J— A diák felnéz,
> tovább dolgozik- 
‘ Újra rászólnak:

Kibicsaklik a 
kezedből! Add 

>már ide! — szól 
>az ünneplőruhás 
^^fiatalember és el- 
1 veszi a diáktól a 
[ lapátot. Aztán 
' megmutatja o is, 
Itt barátai is, a Bo- 
, lyai Gimnázium 
' tanulóinak, mi
ként kell kezelni 

' az ásót, a lapátot, 
• a csákányt. Dél- 
I után öt órától 
, egész este kilencig 
„mutatták”.

A  fenti kis epi- 
\zódot Simándi Jó- 
>zsef, az angyalfol- 
tdi művelődési ház 
'^igazgatója mesélte 
'el.

— Sok veszöd- 
' seggel klubot sze- 
íreztünk. De mind
hez nem elég. Tör- 
k tűk a fejünket, 
, mit csináljunk 
¡még? Aztán egy
> pártgyűlésen meg- 
; született az ötlet:

Ugyanis van itt 
egy kerthelyiség 
— mondja az igaz
gató —, a klubból 
és az utcáról is 
könnyen megkö
zelíthető. Egyszó
val: a klubot ki
visszük a szabad
ba. De előbb min
dent megteszünk 
azért, hogy a kert 
szép és vonzó le
gyen. Nem volt 
pénzünk. Csaknem 
harmincezer forint 
értékű társadalmi 
munkát végeztek 
mar a Bolyai 
Gimnázium diák
jai és a klub dí
szesei.

— Hogy képze
lik el a mozipresz- 
szó működését?

— Lefelé irányí
tott, tompított vi
lágítás lesz a vetí
tés alatt — tTia- 
gyarázza Simándi 
József. — Napon
ta változtatjuk a 
filmeket. Egy-egy 
délután fél-, vagy 
háromnegyed órás 
lesz a vetítés. ¡Ma
gyarán: a kultúrát

akarjuk a fiataloki,' 
közé vinni a tánc-f ' 
szünetekben, a fe-<- 
ketekávé és a sör^ 
mellé. ^

— Mit kelll 
mindezért fizetnie ̂  
a vendégnek, a fo-^ 
gyasztáson kívül?

— Kettő, azaz < 
összesen két forin-, 
tót. Ezért táncol
hat mindennap  ̂
hattól tízig, biliár-^ 
dozhat, sakkozhat,* 
pingpongozhat, $ < 
minderre ráadás^ 
lesz a fűm. De\ 
még itt sem ál-^ 
lünk meg — foly-* 
tatja Simándi Jó
zsef. — A vászon ̂  
elé kis szabadtéri S 
színpadot csiná- 5 
lünk, ahol minia
tűr műsorokban i 
énekesek lépnek^ 
majd fel, hangver-S 
senyeket és iro-^ 
dalmi esteket ren-* 
dezünk.

— Emellett ösz-J 
szevont kerületi I 
művészegyüttesi 
szervezünk, iro- J 
dalmi színpaddal, < 
kórussal és ve-, 
gyeskarral.

A századforduló előtt új ren
dezésben hozták színre a Tra
gédiát. De nem váltotta be a 
hozzá fűzött reményeket. A 
közvélemény erősen sürgette 
az új díszleteket és a felfrissí
tett rendezést. 1905-ben hár-

mozipresszót.
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megkétszerezi, megháromszo
rozza a terméseredményeket.

A Keleti Főcsatorna leghosz- 
szabb szakasza Hajdú-Bihat 
fflégyét szeli át. A múlt évben 
az eredeti terv szerint, a me
gyében (a tanácsi igazgatás 
alatt áEó területeken), 11OOÖ 
holdra szándékoztak növelni 
az öntözött területeket. Ezt a 
tervet később megváltoztatták,
8 19 500 hold öntözését irá
nyozták elő, de még ezt a 
nagymértékben felemelt ter
het is túlteljesítették. A múlt 
év végére, kevés híján 21000 
holdra növekedett az öntöz
hető terület Hajdú-Bihar me- 
ffüében. Nagy ugrás volt ez 
égyetlen év alatt és a mező- 
gazdaság szocialista átszerve
zése nélkül ez elképzelhetetlen 
lett volna.

A Duna—Tisza-közén a cső
kutas öntözés terjed rendkívül 
Syors ütemben. Különösen a 
vízszegény homoktalajokon 
Van' ennek nagy jelentősége. 
Ezen a területen a Duna vi
zét, mind nagyobb mértékben 
használják öntözésre.

Az öntözéses gazdálkodás 
íekintetében sokat tettek a 
Solti Szikra Termelőszövetke- 
zet tagjai. A tavalyi földterü
letek megkétszerezve, az idén 
viár közel 1000 holdon végez- 
nefe altalajvezetéses, 100 hol- 
éon pedig csökutas, barázdás 
öntözési. Eddig a kertészeti 
öntözés foglalta el az öntöz
hető terület nagy részét. Most 
a takarmányok, elsősorban a 
kukorica, valamint a másod
növények öntözésére térnek át. 
A kukoricát ' olyan növénnyé 
já rják  tenni, amely a legin
tenzívebb gazdaság igényeit is 
kielégíti.

Ebben a termelőszövetkezet- 
hen tavaly 100 holdon hol

danként 30.6 q-át adó olasz 
búza után másodnövényként 
116 q káposztát termeltek hol
danként, ami 34 ezer forint 
bevételt jelentett. Egy 50 hol
das öntözött paradicsom-papri
ka 100 q-ás terméssel 36 ezer 
forintot fizetett holdanként. A 
csőkútból öntözött 10 hold 
szölőgyökereztető iskola 940 
ezer forint bevételt eredmé
nyezett. Ezek az eredmények 
is azt mutatják, hogy az ön
tözés az egyik leggyorsabban 
és leggazdaságosabban vissza- 
térülő befektetés.

bán, nagy beruházások nélkül 
is, mintegy 32 000 holdon meg 
lehet valósítani az öntözéses 
gazdálkodást.

A gyümölcs városa...

Kétszeres haszon
A Dunántúlon, elsősorban 

Szigetközben indult nagy fej
lődésnek a csőkutas öntözés. 
Ezeken a területeken viszony
lag olcsón építhetők bő víziho
zamú csőkutak. Veszprém me
gyében a kisvizek felhaszná
lásával, nagy legelőterületeket 
kapcsolunk be az öntözésbe. 
De Baranyában is sok csókát 
épül. Egyébként ebben a me
gyében van némi hagyománya 
az öntözéses gazdálkodásnak, 
de ez inkább csak a bolgár 
rendszerű barázdás öntözésre 
szorítkozott, s igen kis terület
re terjedt ki.

Baranya megyében 1938-ban 
mindössze 250 holdon folyt 
öntözéses gazdálkodás. Ebben 
az esztendőben ugyanitt, az 
öntözött területek nagysága el
éri a 4485 holdat. Az ötéves 
terv végére pedig 8000 holdon 
akarják megvalósítani az öntö
zést. A megyei tanács veze
tői és a megyei vízügyi igaz
gatóság szakemberei szerint is 
túlzottan óvatos tervezés ez, 
mert ahol olyan kitűnő adott
ságok vannak, mint Baranyá-

Mohács-szigetén azelőtt a 
vízmémökök legnagyobb gond
ja az volt, hogyan vezethetnék 
el a sok felesleges vizet. 
Most, hogy a helyi termelő- 
szövetkezet gyönyörű öntözé
ses kertészetet létesített, 
amely kitűnő jövedelmet biz
tosít, szeretnék a zöldség és a 
gyümölcs városává fejleszteni 
Mohácsot. Felmérték a Duná
nak egy régi ágát, s azt ter
vezik, hogy zsilipek segítségé
vel, mintegy 12 kilométeres 
körzetben öntöznek majd.

A Dráva mentén ugyancsak 
jó lehetőségek vannak az ön
tözésre. Nézzük csak egyetlen 
termelőszövetkezet példáját: 
Felsőszentmárton 3000 lakosú 
délszláv község, ahány lakos, 
annyi hold föld van a falu
ban. Itt tehát különösen sür
gős tennivaló a belterjesség 
kialakítása. Ezért a szövetke
zet elhatározta, hogy 120 hol
don kertészetet létesít, amelyet 
a Drávából öntöznek. Már az 
első évben 1 milliö 700 ezer 
forint bevételük volt. Jövőre 
már 500 holdon akarnak ker
tészkedni, s még 1000 hold 
szántóföldi növényt, főleg ku
koricát öntöznek majd.

: . .  S az életet szolgáló víz 
így jut el mind nagyobb és 
nagyobb földterületekre. Az 
emberek egyre több helyen 
birkóznak meg a száraz, ho
mokos talajjal. Termékennyé 
teszik a földet, amelyet a szá
razság, az aszály rabolt el tő
lük.

A télből érkeztünk a virágzó narancsfák 
közé február 21-én. Kairó neoníényben 
úszott és még fényesebbé tette az utcá

kat a kislányok sok ezer „ramadán lámpács- 
kája”. Ebben az időben volt az egy hónapig 
tartó ramadani böjt, amely a „hajrámmal”, 
a háromnapos örömünneppel végződik. Az 
egyiptomi-^—̂ magyar koprodukció számos je
lenete is megörökíti ezt az európai szemnek 
oly szokatlan látványt.

A ramadani képek után a Kheo^z-piramis 
és a Szfinx melletti jelenetek következtek, 
ahol a kis Tóth Laci, tizenegy éy^  arab part- 
nernöjével oly természetesen sétál a sivatag 
homokjában, mintha otthon, Hajdúszoboszlón 
lépegetne a játszótér felé.

Aztán Luxorba, majd újra Kairóba költö
zött a stáb. A központi múzeumban Tuten- 
kamen arany álarcát fényképezték. A fayumi 
oázis az Egyesült Arab Köztársaság legtermé- 
kenvebb, legfestöibb szakasza. Mégis itt volt 
a legnehezebb, a legfárasztóbb a munka. Négy 
napon át tűző napon, rekkenő hőségben, klí
ma és nyelvi nehézségekkel küszködve itt 
vették fői a film esküvői jelenetét. Április

elején Heliopolís, Kairó legszebb villanegye
de következett. De az Ibrahim El Lakni utca 
27. gondozott gyepes kertje olyan volt, mint 
egy csatatér. A reflektorok és fényszórók el
szórt ütegei előtt három nörsz: Kiss Manyi, 
Fónay Márta és Mezey Mária küszködött 
Jachja Sahin filmbeli rakoncátlan kislányá
val. Ezután jött két hét Alexandriába.«. Az 
éppen ott horgonyzó Tihany gőzös fedélzetén 
Latabár Kálmán cirkuszigazgatóí. Bihari Jó
zsef kínai szakácsot, Pécsi Sándor tengerész
kapitányt, Psota Irén pedig egy kutyája után 
sánitozó vénkisasezonyí alakított.

Május 7-én Tóth Laci és Kiss Anti kivételé
vel az összes magyar szereplő elhagyta Egyip
tomot, de a forgatócsoportnak „még hátra 
van a fekete leves”: a sivatagi vihar, egy ha
talmas ballcm felengedése és leszállása a gye
rekekkel. A stáb május végéig szeretne min
dent befejezni és Inse A llah ... — „ha AUah 
is úgy akarja —, a körülmények és az időjá
rás is megengedi, rajtuk nem fog múlni. Ezen 
munkálkodik Mészáros Gyula rendező, aki a 
megbetegedett Eanódy Lászlótól néhány nap 
alatt átvette ennek az igen nehéz filmnek a 
rend:rcsét.
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Magyar válogatott—Juventus 2 : 0  (1:0 )
j^ooo, poco” — ez bizony ke- 

V1& lesz a világibajnoksagon. Ez 
volt az általános vélemény a 
magyar csapat Caiile előtti 
utolsó előkészületi mérkőzésé
ről, a torinói stadion lelátóján. 
Pedig a 25 ezer néző — különö
sen az első félidőben — időn
ként tetszetős, szépen, szőtt tá
madásokat látott a magyarok
tól. de a Sivori, Móra és Char
les nélkül felálló Juventus 
nem is késztette nagyobb erő- 
idfejtésre a magyarokat.

Az első 45 percben 15 lövést 
küldtek kapura a magyar csâ  
tárok, de ebből csak egy vég
ződött góllal. A 15 percben a 
na^kőzés nagy részében kitű
nően játszrá Sípos meredek in
dítása után

Albert 22 méterről váratla
nul lőtt és a labda a jobb 
sarokban kötött ki (1:0).

Továbbra is elsősorban a ma
gyar csapat támadott, de ezek
ből az akciókból hiányzott az 
igazi átütőerő. Később Grosics 
jíét alkalommal biztos gólnak 
látszó lövést hárított.

»Csak mi rúgjuk a második

gólt, akkor n3nigodtatoban ját
szóink” mondták a játékosok az 
öltözőben. S a gól nem váratott 
sokáig magára.

Az 50. percben 
Solymosi 17 méteres 
bomba-sBsabadrúgása véd- 
hetetlenűl vágódott a bal 

sarokba (2:0).
Most valóban formásán gör
dültek a támadások és gyakran 
hangzott a nézőtéren a „hello’ 
(szép) megjegyzés. Negyedóra 
után azonban elfáradt a ma
gyar csapat és hiába váltotta 
fel Fenyvesit Farkas, hiába 
dolgozott sokat Rákosi és 
Tichy, fokozatosan feljött a 
Juventus és az utolsó félórá
ban szinte végig ók támadtak. 
A magyar csapatban ekkor 
Grosics kapott nyütszíni tap
sot, aki sok nehéz helyzetben 
tisztázott.
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Hosszú, de kellemes repülés 
után a magyar válogatott is 
megérkezett Chilébe, a világ
bajnokság színhelyére. Legjobb 
labdarúgóink már Chilébe foly
tatják az előkészületeket.

I  .  I

I //Pillanatfelvételek^' a magyar csapat \
I Chilébe érkezése utáni órákban

P A P P  LÁSZLÓ A LABDARUGÓ KK KÜZDELMEI

ELR Ó PA -BA  JIVOK Vásas-iyózehm, MTKtékiktt
Christensen a 7. menet után feladta a küzdelmet

^Szerdán este zsúfolt né
zőtér előtt kezdődött meg a 
bécsi Stadthalleban a hatal- 
rnas érdeldödéssel várt hiva
tásos középsúlyú ökölvívó 
Európa-bajnoki címet eldön
tő Papp—Christensen össze
csapás.

rivalgása közepette akasztat
ták Papp László nyakába a 
bajnoki koszorút. Papp ezzel 
a győzelmével sikerekben 
gazdag pályafutásának újabb 
jelentős állomásához érkezett. 
Páratlan amatőr eredményei 
után a hivatásos versenyzők

^ Hajnalodott. Ot 
^órakor megpillan- 
 ̂tattuk Dakart. Né- 
 ̂hány perccei ké- 

^ söbb már landolt 
¿ 0  gépiink s 9,30- 
^ kor már Rio de 
? Janeiróban szo- 
? rongálták játéko- 
 ̂saink kezeit. Min- 
 ̂den repülőtéren/r - . '•'í'

í nagy lelkesedéssel 
 ̂fogadták a gép 

i  utasait.
¿ Sao Paulo be-
i ionjára 11,10-kor 
' ----- je.

a szokásos gép
vizsgálat során 
megállapították,

hogy repülőgé
pünk egyik alkat
részét ki kell cse
rélni. Ezután kö
zölték velünk, 
hogy az éjszakát 
az Ezelza nevű re
pülőtéri nemzet
közi szállodában 
kell eUöltenünk. A 
fiúk először meg
lepődtek, ¿e aztán

bal adták tud- í  
tunkra, hogy ne- 2 
künk is szurkol- S 
nak majd a VB-n.  ̂

Az itteni veze-  ̂
tők azzal is büsz-  ̂
kélkedtek, hogy  ̂
nemcsak a Hotel ̂  
Cityt építették új- ^

Vasas—Fiorentina 3 :1  (2 :0 )
V asas: G-elel — K árpáü , Bund- 

zsák. B akos — B ártfi, B erendi, 
M athesz, K ékesi, Machos, Pál I , . 
P á l n  — F io ren tln a : S artl — Ma- 
la trasi, C asteletti, F ere ttl — Ol- 
zan, K lm baldo — H am rin, B artu , 
Milán, DeU A ngello. P etris .

A Népstadionban hatalmas 
iramban, szakadó esőben kez
dődött a találkozó. Gyors Fio- 
rentina-támadás után Bartu 
lövése a jobb kapufán csat
tant. Az ellentámadás során 
Bártfi 20 méteres bombája 
alig ment föl. A 8. percben 
megszerezte a Vasas a veze
tést. Egy gyors támadás után 
Dell Angello röviden adott 
haza, Sarti későn mozdult 
ki és

lőtt a kapu jobbsarkábi
2 :0. *

Machos négy méterről a 
háló jobb sarkába küldte 

a labdát. 1:0.

C hristensen Itt m ég á llta  P ap p  László k em ény  fitéseit, n éhány  perc 
m úlva azonban — a  heted ik  m enetben  — kén y te len  vo lt feladni 

a  küzdelm et. Győz: P ap p  Lászlói

Pontosan 21.40 órakor kez
dődött meg a mérkőzés, s 
Papp azonnal támadólag lé
pett fel. Első ütései azonban 
nem találtak célba. A máso
dik menetben előbb ismét az 
ütötávot méregették, majd 
egy összecsapás után Papp 
homloka íelrepedt. Christen-

 ̂ereszkedtünk 
' Aztánj  fi^án repültünk 
í  topább Uruguay 
I  fővárosa,. Monte- 
f  videó felé, ahol a 
í  fiúk fél évvel ez- 
I előtt már jártak. 
9 14 óra 15 percet 
j, mutatott az órám, 
<•, amikor felpattant 
•y a repülőgép ajta- 

ja, s kiszálltunk,
, hogy egy kicsit 
í megmozgassuk el- 

gémberedett tag- 
jainkat. Barcs 

i Sándor, az MLSZ 
■ elnöke — aki Mi- 
; lánóban csatláko- 
l zott hozzánk — a 
: játékosok arcát 
' kémlelte. Uéhá- 

nyan bizony már 
fáradtnak látszot
tak . . .

Másfél órával 
később már Ar
gentína fővárosát, 
Buenos Airest kö
szöntöttük.

Akkor még nem 
tudtuk, hogy a ter
vezett háromne
gyed órás várako
zás helyett, sokláil 
többet tartózko
dunk majd a re
pülőtéren. Az tör
tént ugyanis, hogy

között is Európa legjobb 
ökölvívója Vett.

„Pappot kivételes tudása 
még nagyobb cím elnyerésére 
is képessé teszi — mondotta 
Rudolf Pachmann menedzser 
—, s ezért úgy tervezzük, hogy 
még ebben az évben meghiv- 
juk B ^ b e , Gene Fűimért, a 
középsúly amerikai világbaj- 

I nokát, a világbajnoki címet el
döntő mérkőzésre.”

Ezután a Fiorentina jött fel, 
Hamrin átadását Bartu is
mét a kapufának rúgta. Most 
a Vasas percei következtek. 
Eredmény: két kapufa. Előbb 
Pál II, majd Machos találta 
telibe a felső lécet. A 25. perc
ben pompás gólt rúgott a Va- 
sas. Az igen jól játszó Machos 
félpályán megszerezte a lab
dát, Pál Il-nek adta, aki ön
zetlenül visszajátszott a kö- 
zépcsatámak és 

Machos 14 méterről, véd- 
hetetlenül hatalmas gólt

A szünet után feljött a Ro. 
rentina. A 7. percben Hainii« 
becselezte magát a le-osm 
belülre, de Kárpáti mesteri« 
szerelt. Majd Bartu lövési 
védte Géléi.

A 14. percben ismét Hamrin 
cselezget, Berendi becsúszva 
akarta szerelni, egy méterre a 
16-oson belül. Hamrin elesett 
a játékvezető a 11-es nontra 
mutatott. A 11-eat

Hamrin a korán vetődS 
Gelei mellett a bal sarokba

lőtte. 2:1.
Ezután ismét hatalmas
mot diktált a Vasas, a W 
percben Matheszt a 16-os ol
dalvonalától hat méterre íe). 
vágták. A szabadrúgást Ma. 
chos rúgta.

Az erősen csavart lövés 
a jobbsarokban álló Sartif 
érintve a hálóba hullott. 

Kapushiba! 3:1.
A 35. percben a mérkőzés 

legnagyobb helyzetét hagyta 
tó Pál II: három méterre az 
üres kaputól a bal kapufa mel
lé küldte a labdát. Az utolsó 
percekben is a Vasas táma
dott s inegérdemelte a taláiko. 
zó végén a közönség vastap- 
sat.

MTK—Atalanta 1:1 (1 ;l)
MTK: K ovalik — Jenei, Danszlcy, 

Solym osi -  Vasas, K ovács -  
Fallszek, Bodor, K uti, Laczkő, 

Szím csak. — A talan ta : C om eta 
Rota, G ardoni, Roncoll — N leb 

Costa, Nova, C hristensen, Do- i 
Colombo _  Oll-vieri, Da-1 m enghlnl.

-- — o o - .«  —. jn-Kiíyuuan. x . . . . . . . . .
vásra, mert mar Amíg a magyar f  ötödik menetben a kö-
hajnalban készül- fiúk szombaton^ zonség harsány bíztatása kö- 

délután egy egész i  jepette, Papp döntő támadás- 
könnyű átmozgató i  kezdett. Egymás után zá- _ X poroztak ütesei c omni-

ni kellett.
A gépben nyu

godt, derűs volt a 
hangulat. Zavarta
lan volt az utazás. 
Többen is hangoz
tatták, hogy a 
nyugodt alvással

edzést tartották a á ^^°ztak ütéséi, s egyik bal- 
VB-n részvevői h.orga után az Európa-bajnok
többi csapat M ól Iérdeklődtern K i-Í felette. Chnstensen a
derült, hogy nem- i  tómolygott, csak
csak mi és az ola-Í f  mentette meg. A ba
szok igyekeznek^ menetben tovább roha-nagyszerűen kipi- szók igyekeznek^ menetben tovább roha-

henték magukat, akkliniatizálódni í  Cászló, g a dán
Gyorsan rohant az hanem a srnínni. 2 olmlyivo csak szabálytalan-
óra mutatója, s
Gyorsan rohant az hanem a svájciak í  csak szabálytalan

éi az angolok is, í  védekezni.-----  . ... z A hetedik menet elején már

A környékből 
összesereglett fia
talok, főleg neve
sebb játékosaink 
után kutattak. 
Deginkább Grosics 
nevét ismerték. 
Rázták a kezüket, 
integettek, muto
gatták, s moso
lyogva, kézzel-láb-

-sa-ii-tvciiab, X pC
ják a brazilokat i  ^^Srereju ütéseket helye- 
hétföre az a r ^ n ’í  szabálytalanko-9 do ellenfelén. Christensen

^  ^vanvnlnk t i  a s^^rító sarkába támolygott 
szeröJrr, l  í  ^  megnézte a

éc ^  bal szeménél vérző

A szovjet Zabelina 
és a lengyel kardcsapat győzött

KamutiJenó nyerte a férfi tórvílághajnokok tornáját

guayiak és n m e - 9 odr szem enei vérző

e peavg a szov]e-x tette  a mérkó'zé.st. F.z„tá-n 
jc-átek érkezését 

lezték.
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxl
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tette a mérkőzést. Ezután 
Pappot hirdette ki győztesnek, 

A közönség hatalmas üdv-

.-m V ' -!*%- 1»*?“ »'/»iSSíj.nííSí- ,

M  • : .  f * : '-  ■-% í ' V  '  V  . r *  . ;

Un -

I :

A szovjet— l̂engyel—̂ magyar 
vívóverseny utolsó napjainak 
eseményei semmivel sem ma
radtak el érdekességben, szín
vonalban az előző három na
pon történtek mögött. A Sport- 
cssrnok pástjait vasárnap a 
női tőr egyéni verseny részt 
vevői, valamint a kardcsapa
tok tagjai vették birtokukba,

A magyar vívónők, mond- 
hatnók várakozáson felül jól 
szerepeltek, s  nemcsak azok, 
akik m ár a csapatversenyek 
során is tanúsították jó felké
szültségüket.

A. három középdöntő csoport 
közül az elsőből Zabelina, Sza- 
lontay és Zimmermann jutott 
simán a döntőbe. Kiesett Sza- 

“.y,̂ ’„^®í^tesiné és győzelem 
nélkül Prudszkova. A második 
csoportban sziptén sima út 
vezetett a döntőbe — Kovács- 

Gulácsy számá
ra. Itt a három kieső Gorohova 
Horváth és Vadász volt. A hari 
madik csoportban csak holt
verseny döntött. Juhász négy 
győzelemmel biztosan került 
dontobe. Rejtő és Rasztvorova 
azonban^ már csak a Gyökhe- 
gyivel^vívott holtverseny után.

-A női tőrverseny döntőjében 
Juhasz további esélyeit csök
kentette, hogy Rasztvorovától 
4:l-re kikapott.

A döntő végén hármas holt- 
vemenyre került sor. Juhász, 
Rejtő es Zabelina között. Za- 

Juhásztpedig 4:0-ra győzve le, s meg- 
nyerte a versenyt.

A nemzetközi női tör egyéni

lia) I gy., 3. ParuIslU (Len
gyelország) 1 g y .. 4. Zsdánovics 
(Szovjetunió) 1 g y .

A kardcsapatok versenye 
vaskos meglepetéssel kezdő
dött. A szovjet együttes, 
amelynek mind a négy tagja 
szerepelt az egyéni verseny 
döntőjében — alig tudott el- 
lenallast tanúsítani a megle- 
pően jól vívó lengyelekkel 
szemben. 7;2-es, majd 10:3-as 
len n e l vezetés után alakult ki 
a végeredmény: 10:6 a lengyel 
együttes javára.

Kardban a vaskos meglepe
tést, sajnos, még vas-kosabb kö
vette: a délelőtt gyengén vívó 
^ovjet kardozók, legyőzték a 

Pillanatok
alatt 4:0-ra vezettek, majd
8-fitn előnyüket,alakult az eredmény 
ezután Ra-kita Bakonyit verte 

ezzel 9:6-ra már meg-
S S . “ “ “ ” ' ' “ « « - “ '

Erős széllel szemben kéz. 
dett az MTK. A 11. percben 
Kuti ^varatlan lövését Comelti 
először kiejtette, de aztán rá- 
ugrással mentett. Később Ku- 
ti-—Bödömakció után. az utób
bi alig lőtt a kapu mellé. A 
felidő vége- felé feljött az 
MTK. A 40. percbeü Szim- 
csak szögletet harcolt ki, a 
labda kétszer is visszakeriSt 
hozza. Másodszorra, jobbal 

kapura lőtt, az ötösön 
allo Colombo rosszul nyúlt 
bele és

róla védhetetlenűl a bal 
felső sarokba vágódott a 

labda, öngól! Irf).
Már úgy látszott, hogy ez less 
a félidő végeredménye, ami
kor Solymosi mellett a jobb
szélső Olivieri elszáguldott, ai 
alapvonalról visszaadott és a 
befutó

Christensen öt méterről 
védhetetlenűl a jobb sarok

ba fejelte a labdát. 1:1.

KK-vereségek külföldön

Kardcsapatban:
loLengyelország-Szovjetunió

9:7.Szovjetunió—Magyarország

I BVSC „betétversenyét” a
szünetben a női tőrdöntővel 
^rhuzamosan ví-vták a világ
bajnokok. Csillogó brilllánc 
vívással mutatkozott l ü  

versenyző, nagyszerű

s é t t  vere
tu n t /^f^'^edett kardcsapa-
íéTCtt . együttes ellenlepett pástra és bár sokkal 
szOTosabban alakult az ered- 
meny, mint a szovjetek ellen

tunk a találkozó kimenetele

s » v S S * f
ország 0 gy,

labdarugó  K özépeurópai Ka- 
p a  m ásodik  fo rd u ló jáb an  a nm̂ 

csapatok  m érsékelten  szere* 
?  külfö ld i mérkőzéseik 
^  F erencvárost a  Kralové 

a  Honvéd sem 
tu d ta  m egism ételn i a  Bratislava 
fi}®?/ győzelm ét. A KK külföldi 
ta lálkozó inak  v asá rn a p i eredmé-

—Ferencváros liö. 
Sí. B ra tislava—H onvéd 2:1.
B. O strava—P artiz án  l : i .

0:0.
CVR Zvezda—Bologna 4:2.
D. Z ágráb—Ju v e n tu s 2:1.

a -c s o p o r t

!• H. K ralové 3 3 — __3:1 4
2. Ju v en tu s 3 1 — i  5Í3 2
3. D. Z ágráb  3 1 _  1 3:s 2
i .  F erencváros 3 ____ 3 1:3 -

b -c s o p o r t

1—4, A ta lan ta  
1—4. B. O strava 
1—4. MTK 
4—4. P artizán

2 — 2 — 1:1 S 
2 — 3 — 3:3 2 
2 — 3 — 1:1 2 
2 — 3 — 3:3 2

C-CSOPORT

ismét iáíszmaveszteség nélkül 
jutottunk tovább a Davis 

Kupában

csö rg e t iS T t  a " k S g "  ^s am i k ü lö n  ö rö m  tark i-
S ami k ü l ö n  l ^ ^ m :  m l S l F  ^rom ellenfelét leevözví» k -= teniszviadal Davis
muti nverto a ís»ét 5:0-ra A m agyar 

-ra győzött és 
L forduiöban, Lu-

i ^ t i  nyerte a „négyek” verse- | altárcLk az 
- I xem bure eii#»n ^  —

ICamuti Jenő íMaffvami* I *®®veszteség nélkísf* u ^  Mtsz-
3 3 y ü z e l e R , . V Ä n i  I

1. e z  B elgrád 3 1  — 1 5.4 2
2—3. Bp. Honvéd 3 1 — 1 2
2 -3  sí. B ratislava 2 i  _  í  3:3 2

4. Bologna 3 1 _  1 4:5 2

d -c s o p o r x

1. Vasas
2. T rnava
3. V ojvodina
4. F lo ren tina

2 1 1 — 3:1 S 
2 1 1 — 1:0 3 
2  —  1 1 0:1 1 
2 — 1 1 1:3 1

Hét, HÍRADÓ
(SAJTOS2:EMt*Ea

Szerkeszti:
« szerkesztöb izo ttsás 

K iadja í
a BelQgynuniszteriuro Bv. 
Országos Parancsnoksága 

Budapest, v i. Lendvay utca 
14— 16

Szikra Lapnyom da


