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H r e s c i o f  ü z e n e te .

a z  á l la iü *  é s  k o r m á n y f ő k h ö z
Hruscsov szövi 

fő 1963. decemly 
netet intézett a vi! 
nak állam-, illetve 
főihez.

üzenetben  a 
mányfő .iavasui.ia.^ni 
lám komiányáSaik, vegyék 
fontolóra egy olyan nemzetkö
zi egyezmény (vagy szerződés) 
megkötését,''' amelynek értpl- 

,áz államok lemonda
nák ártól, hogy erőszakot al

jét kor
odén ál-

kalmazzanak területi viszá
lyok, vagy határkérdéseik meg
oldása céljából.

Az üzenet hangsúlyozta, 
| hogy „jelenleg olyan helyzet 
alakult ki, amikor gyakorlati 
síkon lehet felvetni és megol
dani azt a feladatot, hogy kü
szöböljék ki a nemzetközi élet
ből az erőszak alkalmazását 
államközi, területi viszályok 
esetén".

A *  állam ok m ondjanak le a terü leti 
és h atárviták  erőszakos m egoldásáról

A javasolt nemzetközi 
egyezmények — mondja az üze
net — az alábbi négy fő ren
delkezést kell tartalmaznia:

OAz aláíró államok ünne
pélyes kötelezettséget 
vállalnak, hogy nem folya

modnak erőszakhoz a kiala
kult államhatárok megváltoz
tatása érdekében.

© Elismerik, hogy az álla
mok területe még átme
netileg sem lehet célpontja va

lamely betörésnek, támadás
nak, katonai megszállásnak, 
vagy egyéb erőszakos lépés
nek, amelyet más államok 
tesznek közvetlenül, vagy köz
vetve valamiféle elgondolás — 
politikai, gazdasági, stratégiai, 
vagy határkérdések, illetve 
egyéb szempontok alapján.

Ö Határozottan kijelentik, 
hogy sem a társadalmi és 

államrend különbözősége, sem 
a diplomáciai elismerés meg
tagadása:, vagy diplomáciai 
kapcsolatok hiánya, sem egyéb 
ürügyek nem szolgálhatnak 
alapul ahhoz, hogy egy állam 
megsértse e-ry másik állam te
rületi épségét.

« Kötelezik magukat, hogy 
kizárólag békés eszközök
kel oldanak meg minden terü

leti viszályt. Ilyen eszközök: 
tárgyalások, közvetítés, egyez
tető eljárás, valamint más bé
kés eszközök, amelyeket az ér
dekelt felek válaszénak az 
ENSZ alapokmányának meg
felelően.

„A szovjet kormánynak 
mély meggyőződése, . hogy ha 
áz államok kötelezettséget vál
lalnak, amelynek értelmében 
kizárólag békés úton oldják 
meg a területi viszályokat, ez 
nagymértékben elősegíti a 
nemzetközi ügyek rendezését” 
— miutat rá Hruscsov üzene
te, majd így folytatja:

,,Meggyőződéssel állíthatjuk, 
hogy ha az államok szerződést 
kötnének és ebben lemonda
nának az erőszak alkalmazá
sáról a területi viszályok meg
oldása érdekében, ezzel új 
helyzet jönne létre, amelyben 
sokkal könnyebbé válnék más 
alapvető nemzetközi problé
mák megoldása is. Ez minde
nekelőtt és mindennél inkább 
vonatkozik a leszerelés prob
lémájára.”

kalmazásáról, a friss szellőhöz 
hasonlóan sokat seperne ki a 
nemzetközi életben mindabból, 
ami mesterségesen felfújt, és 
akadályozza a feszültség eny
hülését és a béke szilárdulá- 
sát. Egy ilyen megállapodás 
újabb jelentős enyhülést hoz
na a nemzetközi éghajlatban, 
és kedvező talajt teremtene az 
államok közötti bizalom nö
vekedéséhez.

Mindezeknek használt vedig 
valamennyi állam, valamennyi 
nép látja majd, s az egész vi
lág csak nyerhet.

Hruscsov reményét fejezi ki, 
hogy az új helyzetben „sokkal 
könnyebben meg lehetne talál
ni más alapvető nemzetközi 
problémák megoldásának le
hetőségét”.

1964. JANUÁR 10.

Szovjet—amerikai 
kulturális tárgyalások 

kezdődnek

A Külföldi Kulturális Kap
csolatok Állami Bizottságá
ban közölték, hogy 1934. ja
nuár közepén Moszkváiban 
megkezdődnek az 1964. évi 
kulturális cseréről folytatan
dó szovjet—amerikai tárgya
lások.

A szovjet kormány a Kül
földi Kulturális Kapcsolatok 
Állami Bizottságát bízta 
meg a tárgyalások lefolyta
tásával. A Művelődésügyi-, a 
Közép- és felsőfokú szakokta
tási és a Mezőgazdasági Mi
nisztérium, valamint a Szov
jet Tudományos Akadémia, 
a tudományos és kutatómun
kákat összehangoló állami 
bizottság és az alkotói szövet
ségek képviselői vesznek 
részt a tárgyalásokon.

• B ékés úton k e ll egyesíteni .Németországot, 
K oreát és V ietnam ot

Hruscsov megállapítja, hogy 
a területi viszályok, az állam
közi határkérdések, államok
nak más államokkal szemben 
emelt kölcsönös, vagy egyol
dalú területi igényei olyan 
problémákat jelentetlek, ame
lyeknek következményekép
pen a leggyakrabban kelet
keznek veszedelmes súrlódá
sok az államok között, a világ 
különböző részeiben.

— A területi igények és az 
államok közötti területi viszá
lyok gyakran visszatérnek — 
mutat rá a szovjet kormányfő, 
s ezzel kapcsolatban minde
nekelőtt Tajvan kérdésére 
utál.

— Ez a sziget ősidők óta a 
kínai állam szerves része — 
mondja üzenetében. — Tajvan 
szigetének az amerikai csapa
tok által történő jogtalan meg
szállásának. meg kell szűnnie. 
A sziget a Kínai Népköztár
saság elidegeníthetetlen része, 
és már régen visszatért 'volna 
az anyaországhoz, ha egy má
sik állam ezt nem akadályoz
ná.

..Kétségtelenül igazságosak 
azok a követelések, amelyeket 
a felszabadd!! államok tá
masztanak arra vonatkozólag, 
hogy adják át nekik a hozzá
juk tartozó, de még gvarmati 
iga aldtt. vagy külföldi meg
szállás alatt maradt területe
ket” — hangsúlyozza - az üze
net. Ez teljes mértékben vo
natkozik természetesen azok
nak a népeknek a területeire 
is, amelyek még nem vívták 
ki nemzeti tóggetténséeiiket és 
továbbra is gyarmati helyzet
ben vannak.”

Hasonlóképpen fel kell szá
molni azokat a katonai tá
maszpontokat is, amelyeket a 
szóbanforgó államoktól elsza
kított területeken létesítettek.

He kell mondtni az erőszak, 
alkalmazásáról »lyan államok 
emtesitésének fiegoldása so
rán. mint Kgíea, Vietnam, 
Németország.

A szovjet kormányfő üzene
tében rámutat: a második vi
lágháborúban, a támadó sze
repét betöltött néhány állam 
revansista köreinek területi 
„igényeit” a leghatározottab
ban vissza kell utasítani, mert 
azok ellentmonadanak a béke 
érdekeinek. Ebből csak újabb 
világháború támadhat.

Kétségtelen — hangzik az 
üzenet —. hogy egy lokális 
összetűzés olyan államok kö
zött, amelyek területi vitáikat 
fegyverrel akarják megoldani, 
nukleáris világháborúvá fajul
hat és az senkit sem kímél 
meg, attól senki sem határol
hatja el magát. Az őrülteken, 
vagy a gyűlölettől elvakult po
litikusokon kívül senki sem 
nyugodhat bele ilyen perspek
tívába.

Mélyen meg vagyunk .győ
ződve arról, hogy az erő alkal
mazása a területi viták meg
oldásánál, nem felel meg 
egyetlen nép. egyetlen ország 
valódi érdekeinek sem.

A Szovjetunió miniszterel
nöke kijelenti:

Egy nemzetközi megállapo
dás az államok között arról, 
hogy a területi viták megoldá
sánál lemondanak az erő al

Dolgos, munkás hétköznapok

A békében, vidám an e ltö ltött karácsonyi és ú jév i ünnepek után, 
ism ét m unkás hétköznapokat élünk. D olgos népünk szerszám m al 
a kézben tekin t a ránk váró feladatokra, a m egvalósítandó ter
vekre. Az idei terv te ljesítéséért fo ly ik  a m unka C sepelen is.

K épünkön: csapolnak a m artinban

Elkészült ® Barátság olajvezeték
Felavatták a vezeték lengyel szakaszát

Plockban ünnepélyes körül
ményeik között felavatták a 
Barátság-olajvezeték lengyel 
szakaszát. Az ünnepségen 
Wladislaw Gomulka, a LBMP 
KB első titkára vezetésével 
részt vettek a LEMP, s a len
gyel kormány vezetői. Megje
lentek az ünnepségen a Szov
jetunió, Csehszlovákia, Ma
gyarország és az NDK kor
mányküldöttségei is. A ma
gyar kormányküldöttségét 
Szekér Gyula, a nehézipar? 
miniszter első helyettese ve
zette. Részt vettek az ünnep
ségen Martin Ferenc, hazánk 
varsói nagykövete, Köves 
László tanácsos, a varsói ma
gyar külkereskedelmi kiren
deltség vezetője és a nagykö
vetség diplomatái.

Ez a Visztula menti kis vá
ros a szocialista országok ösz- 
szefogásának szimbóluma.

A Barátság-olajvezeték 
670 kilométeres szakaszá
nak Plock a legfontosabb 

állomása.
Itt épül Lengyelország egyik 
legnagyobb és legfontosabb 
beruházása, a plocki petroké- 
tniai kombinát. Az olajvezeték 
lengyel szakaszának építésé
ben részt vettek a Szovjetunió 
szakemberei is.

Az ünnepség a Plock mellet
ti plebankai központi szivaty- 
tyúállomásnál kezdődött, ahol 
Gomulka az automatikus kap
csolóteremben megindította a 
szivattyú működését. Ezzel a 
lengyel olajvezetéket hivatalo
san is átadták rendeltetésének.

Az aktus után a vendégek 
megtekintették a központi szi
vattyúállomás gépeinek műkö
dését, a hatalmas olajtartályo
kat, melyekbe vastag sugár
ban ömlött a föld alatti veze
téken át a szovjet olaj.

Ez az aktus az egész olaj
vezeték elkészítése befeje

zését szimbolizálja.
Az olajvezeték dolgozói lel

kes ünneplésben részesítették 
a testvéri országok küldötteit, 
majd Wladyslajv 1 Gomulka

emelkedett szólásra. Beszédé
nek bevezető részében hang
súlyozta a Szovjetunió és a 
testvéri országok segítségének 
jelentőségét a lengyel szakasz 
tervezésében és építésében.

A nemzetközi szocialista 
munkamegosztás nagysze
rű példája ez a kitűzött 
időpontra befejezett közös 

építkezés
— mondotta, majd ismertette, 
milyen távlatokat nyitott a

Ifirusesov
LengycSorsziglian

lengyel vegyipar 
előtt a Szovjetunió önzetlen 
segítsége.

Gomulka beszédének el
hangzása . után különböző kül-

Nypkita Hruscsov, az SZKP 
Központi Bizottságának első 

fejlődése titkára, a Szovjetunió minisz
tertanácsának elnöke, Wladys- 
law Gomulka, a LEMP KB 
első titkára és Józef Cyran- 
kiewicz, a Lengyel Népköz-

dötségek vezetői és Fagyejev i társaság miniszterelnökének 
KGST-titkár üdvözölték a | meghívására pár napos, nem 
nagygyűlés résztvevőit, majd | hivatalos látogatásra Len- 
ag olajvezeték e szakaszának I gyeimszágba érkezett. ílrus- 
építésében kimagasló munkát i S??Y„ társasagában utazott 
végzett 160 lengyel, szovjet, és j í??.níí Mazurov, az ^ K P

i,*. ! Központi Bizottsága elnöksé
gének póttagja, BelorussziaNDK-dolgozó kitüntetésére ke- | 

rült sor.

A jugoszláv külügyminiszter 
nemzetközi kérdésekről

Kocsa Popovics jugoszláv 
külügyminiszter beszédet mon
dott a szövetségi nemzetgyű- 
lésben.

Rámutatott arra, hogy bő
vültek Jugoszlávia és a többi 
szocialista országok kapcsola
tai a felek kölcsönös erőfeszí
téseinek eredményeképpen. 
Hangsúlyozta, hogy az utóbbi 
időben a nemzetközi kapcso
latok kedvezően fejlődtek a 
.békés egymás mellett élés 
alapján, amelynek elvét egy
re több állam teszi magáévá.

Kocsa Popovics hangoztat
ta, hogy Jugoszlávia mindig a

teljes leszerelés híve volt, 
majd ennek megvalósítását 
szolgáló intézkedésként meg
említette a NATO és a Varsói 
Szerződés államainak meg
nemtámadási szerződését, a 
katonai költségvetés csökken
tését és atomfegyvermentes 
övezetok létesítését.

Beszédének további részé
ben a jugoszláv külügyminisz
ter a népek függetlenségi har
cává V foglalkozott. Mint mon
dotta, nincs ellentmondás a 
békés egymás mellet élés elve 
és a népek függetlenségi har
cának támogatása között.

Komfnpnistq 
kára.

Pártjának tit-

A z Egyesült állam ok fo lyta tn i kívánja 
a Szovjetunióval a tárgyalásokat

Rusk amerikai külügyminiszter sajtóértekezlete

Japán sem akar 
lemamdn £ .. .

Komoly jelek mutatják, hogy Japán sem akar lemaradni 
a szocialista országokkal való kereskedelemért folytatott ver
senyben. Piikuda, japán külkereskedelmi miniszter kijelen
tette: „Japán politikájának az az egyik alapelve, hogy a kom
munista Országokkal folytatott kereskedelemre ugyanazokat a 
feltételeket alkalmazza, mint a Nyugattal szemben és hogy 
kommunista nemzeteknek is nyújt saját pénzügyi erejének 
megfelelő kereskedelmi hiteleket, tekintet nélkül politikai vagy 
világnézeti különbségekre.”

A japán gazdasági kutató-tanács javasolta, hogy Japán 
minden lehető módon fejlessze kereskedelmét a szocialista or
szágokkal és csak azt mérlegelje, hogy az ügyletek kereske
delmi • szempontból hasznosak-e Japán független érdekeire 
nézve.

Rusk amerikai külügymi
niszter sajtóértekezletet tar
tott, ezen bejelentette, hogy 
az Egyesült Államok folytatni 
kívánja a Szovjetunióval a. 
tárgyalásokat annak megálla
pítására, hogy van-e lehe
tőség „kis és nagy kérdések
ben egyaránt° a problémák 
megoldására. A kis kérdések 
között“ Rusk felsorolta a szov
jet—amerikai konzuli egyez
ményt, a Moszkva—‘New York 
légijáratot, a kereskedelem 
bővítésének problémáját, a 
nagy kérdések között a. leg
fontosabbnak a leszerelés 
kérdését minősítette. „Ebben 
— reméljük —, lehet valami
féle eredményt elérni, mert 

a leszerelés mindkét 
nagyhatalomnak őszinte 
közös érdeke. Mindkét
fé! békét akar és mindkét 
fél szeretné anyagi esz
közeit másra fordítani,

mint fegyverkezésre”. 
Rusk hozzáfűzte, hogy „a 

Nyuga . a kisebb kelet- 
európai országok fcö zott” ts 
tesznek tárgyalások a közel
jövőben

— Vannak jelek arra — 
mondotta az amerikai kül
ügyminiszter —, hogy a fegy
verkezési hajsza csökkenni 
fog és ha nem is lehet gyor
san egyezményeket elérni, bi
zonyos fizikai leszerelést vég
re lehet hajtani.

Az amerikai külügyminisz
ter közölte, hegy néhány 
örávaj a sajtóértekezlet előtt 
Borinyin, a Szovjetemig 
washingtoni nagykövete át
adta neki Hruscsov minisz
terelnöknek Johnson elnök
höz intézett levelét. Ez a )2fi 
oldalas orosz nyelvű okmány 
a területi viták békés meg
oldásának problémájáról szól. 
Az okmányt most fordítják, 
utána tanulmányozni fogják 
— mondotta Rusk —. s ha
marosan nyilvánosságra fog 
kerülni.

Rusk az! m-'ndotta. hogy 
egyszerre több helyen 
fognak tárgyalni a lesze

relés lehetőségeiről.
Tárgyalások lesznek Géni
ben, Washingtonban, a NATO- 
ban és kéto’dalú tárgyalások 
a Szovjetunióval is.

Meosiíínt Rhodesia 
és Klyaszaföld államszövetsége

Tízévi fennállás után meg
szűnt Rhodesia és Nyaszaföld 
államszövetsége. ,

A nemzeti felszabadító 
mozgalom nyomására Anglia 
az utóbbi években kénytelen 
volt bizonyos politikai jogo- 
Icat adni fiszák-Rhodesia és 
Nyaszaföld népeinek. Megál
lapodás jött létre arról, hogy 
1964 elején Észak-Rhodesia 
teljes belső önkormányzatot 
kap majef. 1964. július 6-án 
pedig Nyaszaföld függetlenné 
válik

Választási előkészületek 
Angliában

Harold Wilson, az Angol 
Munkáspárt vezére országos 

I körútra indul. Megbízható ér
tesülések szerint a. Munkás
párt vezetősége arra számít, 
hogy Home miniszterelnök a 
legnagyobb valóézínűség sze
rint márciusra fogja az álta
lános választásokat kitűzni, 
hogy elkerülje a rendkívül 
nyomasztó hatást, amelyet az 
ártilisbán és májusban tar
tandó helyi közigazgatási vá
lasztások a tory-* óborra gya
korolni fognak. Általában el
kerülhetetlennek tartják a 
súlyos tory-vereségeket.

Megérkezett Gdóba 
az első magyar gyártmányú 

norvég hajó
Megérkezett.. Osló kikötőjé

be a *Sagastrand nevű 1700 
tonnás tengeri áruszállító ha
jó. amelyet a magyar haióípar 
a norvég Hövding cég részére \ 
készített. A hajó a Fekete ten
gerről Konstanea kikötőjéből 
szállított árui Mprssille-be, 
onnan oedia sédekkel megra
kodva érkeze*f Oslóba.

Lezajlott Konsta^cában a 
Saaaiun nevű mrevar gyárt- 
mányú norvég ha;ó lobogócse- 
réie is. Ez a ha;ó a romániai 
e.oieci kikötői-e indult el. hogy 
faáru raknrnányál .onnan Lon
donba szállítsa.



IGAZSÁGÜGYMINISZTÉRIUM BV. ORSZÁGOS PARANCSNOKSÁG KIADVÁNYA Heti HÍRADÓ

VISSZA A Z  ÉLETBE
ELM O N D TA : C SÁ SZ T A  A LA JO S

U qíg y  erezzük, mintha a Filmmúzeum 
nézőterén ülnénk és a fehér vásznon 
egy régen készült film peregne. Császta 
Alajos elbeszélése életéről filmszerű
en elevenedik meg.

„Egy ember bukása és talpra állása” 
talán ezt a címet adhatnánk élete tör
ténetének. Sokak számára talán baná
lisnak tűnne, de aki ezt átélte az más
ként vélekedik. Keserves küzdelmeken 
keresztül jutott el Császta Alajos, amíg 
megtanulta, mi adja meg az élet értel
mét, tartalmát.

Fiatalos külsejű, mosolygós harminc
négy éves fiatalember. Nem is gondol
nánk. hogy mennyi küzdelem, keserves 
csalódáson keresztül jutott el a kijóza- 

■ nodásig, a mai kiegyensúlyozottságáig.
A történet szálai másfél évtizedre 

nyúlnak vissza.
— Húsz esztendős koromban, mint a 

legtöbb fiatal fényes jövőről álmodoz
tam — emlékezik vissza a történtekre 
Császta Alajos. — Jómódban, anyagilag 
függetlenül szerettem volna élni. Élvez
ni mindazt a szépet és jót, amit az 

.élet nyújt. Vágyaimnak nem vök ha
tára, egyszerre akartam szépen berende
zett lakást, elegáns ruhákat, Utazni, szó
rakozni. Mindezt a lehető legrövidebb 
idő alatt reméltem elérni, A földalatti 
villamosvasút építkezéséhez bientem 
dolgozni, mert ott. magasabb volt a fi
zetés. Nagyon igyekeztem a munkában, 
ennek köszönhettem, hogy néhány hó
nap múltán kineveztek raktárvezetőnek.

Munkatársaimmal esténként gyak
ran tértünk be egy-egy fröccsre, fél- 
decire a közeli kocsmákba. Egy ilyen 
italozáskor elmeséltem terveimet, s el
keseredve mondtam, hogy bármennyi
re is jól keresek, csak nehezen tudom 
megvalósítani.

— Buta vagy te Császta — mondotta 
az egyik. — Egyikünknek sincs olyan 
helyzete mint neked.

— Hogyan értsem?, — kérdeztem kí
váncsian.

— Gondolkozz, majd rájössz.
Másnap újra találkoztunk, faggatni

kezdtem, mire értette azt. hogy én jobb 
helyzetben vagyok mini ők.

— Könnyen tudnál pénzt szerezni, s 
nem kellene érte sokat dolgozni. Ér
ted? ...

Nem tudtam elképzelni mire céloz.
Gunyorosan nézett rám.
— Pedig egyszerű, nem kell hozzá

még gimnázium sem. csupán élelmes
nek kell lenni. Na. idefigyelj. Raktáros 
vagy igaz? Te adod ki az anyagokat,
szerszámokat, te vezeted a felhasználá
sokat is.

— Egy kis változás és jön a pénz... 
Én segítenék neked és megoldódna 
minden. Lenne pénzünk, sok pén
zünk.

M ie lőtt még válaszolni tudtam volna 
kezembe nyomott egy pohár bort, és 
megveregette vállamait. Akko-r nem 
gondoltam arra, hogy ez a pohár pecsé
teli meg sorsomat. Éjszakákon keresz
tül rágódtam, töprengtem. Féltem az 
ajánlóitól. Hosszas vívódás után mégis 
belementem a „nagy üzletbe”. Először 
eldugtam egy szerszámot, kíváncsi vol
tam. fogják-e. kere'sni. Nem keresték. 
Eladtuk. A pénzt elittuk. A társam meg 
bíztatott:

— Na ugye. hogy megy ez'...
Az első szerszámot követte a második, 

a harmadik és sorjában a többi. Jött a 
pénz. A pénz, amelyért rajongtam, 
amelytől a boldogságom betejesülését 
vártam.

Ahogy jött, úgy ment is. 'Folyt az ital, 
hajnalokig dorbézoltunk. A mámorban 
boldognak éreztem magam. Már nem 
ismertem mértéket, határt. Elegáns ru
hák, drága szórakozóhelyek, nők ...

Józan perceimben,1 arra gondoltam, , mi 
lenne, ha rájönnének a hiányra, kide
rülne bűncselekményünk. Az itallal 
próbáltam bátorítani magam, úgy sem 
fogják észrevenni, hiszen kiemelt dol
gozó vagyok, bíznak bennem, különben 
nem tettek volna meg raktárvezetőnek.. 
Nem gondoltam arra, hogy milyen al
jas módon éltem vissza a bizalommal...

Fejem felett lógott Damoklész kard
ja, nem tudtam mikor esik rám ..., A 
lopásokat követte a csalás, okirathami
sítás. Társaim, is egyre több pénzt kö
veteltek.

Mint' egy hazárdjátékos egy kockára 
tettem fel életemet. Vagy sikerül, vagy 
nem. Ha nem derül ki — gondoltam — 
akkor nyertem, ha felfedik akkor meg 
úgyis mindegy.. .

Veszített. Bűncselekményt leleplezték. 
Császta Alajost és társait letartóztatták. 
A tárgyalásra, így emlékezik vissza:

— Ha a tíz esztendővel ezelőtti bíró
sági tárgyalásra gondolok még ma is a 
hideg verejték ver ki. Soha nem tudom 
elfelejteni. Égett az arcom a szégyen
től, szinte öntudatlan állapotban hall
gattam a bíróság ítéletét.

„ ... Császta Alajost a Magyar Nép- 
köztársaság nevében tíz esztendei bör
tönbüntetésre ítélem. . .”

Minden elsötétedett előttem, zokog
tam, szidtam önmagam, de hiába már 
késő volt.. . .  Állandóan a bíró kemény

szava csengett fülemben: TÍZ ÉV! TÍZ 
EV!.. .

Még kimondani is borzalmas volt. 
Legszívesebben eldobtam volna az éle
temet is. Teljes reménytelenség, elkese
redettség lett úrrá. Nem bírom ki, kép
telenség ilyen hosszú időt börtönben el
tölteni — mondogattam.

Egyik-másik társam cinikus megjegy
zése még csak fokozta az amúgy is pat
tanásig feszült idegállapotomat.

— Ja, édesapám, a tandíjat meg kell 
fizetni. Ha ügyetlen voltál vess magad- 
'ra. . .  Máskor ügyesebben csináld ... 
Huszonnégy éves korodban tíz év. Még 
sokra viheted .. — mondták gunyoro
san.

Nem! Nem! Ezt úgy sem fogom túl
élni . . .

HoIOSSZU idő telt el, míg valamennyire 
megnyugodtam. Nevelőim nem hagy
tak magamra. Bíztattak. Soha nem fo
gom elfelejteni szavaikat:

— Ne hagyja el magát, ezzel nem se
gít a, helyzetén. Szedje inkább össze 
erejét. Fiatalember, egészséges. meglát
ja még minden rendbe jön.

B ecsületesen  élni , jó!

Nincsen még minden veszve? — gon
doltam magambn. — Helyre lehet még ■ 
állítani ezt a velejéig, tönkretett életet? 
Hihetetlennek, tűnt. ■

— De tíz é v . . .  — mondtam a ne ve
lőmnek.

— Nézze — válaszolta —, ha fegyel
mezetten viselkedik, akkor megvan a 
lehetősége arra, hogy korábban szaba
duljon.

Magamban próbáltam tisztázni, hol 
rontottam el az életemet. Lassan megvi
lágosodott előttem, hogy nem „vélet
lenül buktam le”. Börtönbe kerülésem 
törvényszerű következménye volt egész 
gondolkozásmódomnak. erkölcstelen 
életemnek. Becstelenül akartam, pénz
hez jutni, ez a magyarázata annak, 
hogy fiatal éveimet a szabdságtól elzár
va kell tölteni.

A börtönben — folytatja Császta — 
igyekeznem minden időt hasznosan töl
teni. Szakmát tanultam. Részt vettem 
minden kulturális és sportrendezvé
nyen, Minden lehetőséget megragad
tam, hogy könnyebb legyen elviselni a 
börtönbüntetést. De így is nagyon las
san telt az idő.

Most. hogy így visszagondolok ezek
re az évekre: elmondhatom 7iagy iskola 
volt számomra a börtön. Sajnos én igen 
drága árat. fizettem azért, hogy megta
nuljam becsülni az életet, a szabadsá
got.

Büntetésem egy részét nem kellett le
tölteni. Amikor megtudtam, hogy szaba
dulok, örömömben sírógörcsöt kaptam. 
Zokogtam, mint egy, taknyos kölyök.

Hosszú évek után megnyílt a kapu 
Császta Alajos előtt. Nagy örömmel, de 
bizonyosfokú szorongással lépett ki a 
szabad életbe. Kimondhatatlanul örült 
a visszakapott szabadságnak, de egy sor' 
feleletre váró kérdés cikázott agyában: 
Mi lesz ezután, hogyan fogadják az 
emberek, hogyan és hol tud elhelyez
kedni? Fognak-e segíteni, hogy vissza
illeszkedjék a társadalomba. Megbé
lyegzett marad-e egy életre?

Ezek a kétségek már a. börtönben 
felvetődtek. Felkészültem minden eshe
tőségre, de amikor újra civil ruhában 
mentem hazafelé, fokozott erővel je
lentkeztek. Szándékom azonban szikla
szilárd volt. Bármi is lesz, bármilyen 
körülmények közé fogok kerülni, akár 
a legnehezebb fizikai munkát is kell 
végeznem, többet bűncselekményt nem 
fogok elkövetni.

Tisztában voltam azzal, hogy a bör
tön nem ajánlólevél és egyetlen mun-1 
kahelyen sem fognak tárt karokkal fo
gadni. Nem is vártam erre. Mégis meg
lepett áz az őszinte segítöszándék. 
amely a Duna Cipőgyárban fogadott, 
amikor munkára jelentkeztem.

— Ami eddig történt azon változtat
ni nem lehet — mondotta a személyze

tis. — Bizonyára levonta a következte
tést, bűncselekményéből. Mi megadjuk a 
segítséget talpraállásához, lehetővé tesz- 
szük, hogy becsületes munkájával ke
resse meg a kenyerét. Szakmunkás-ké
pesítése van, olyan keresete lesz, amely
ből tisztességesen meg lehet élni. Ha 
valami nehézsége, problémája van, bi
zalommal forduljon hozzánk.

Hosszú éveken keresztül Balassa
gyarmaton dolgoztam. Megtanultam a 
cipőkészítés összes műveletét, mégis 
amikor első nap beléptem a. gyárba, úgy 
éreztem, először vagyok cipőgyárban. 
Szokatlan volt számomra az új környe
zet, pedig itt is cipőket, készítettek, 
olyanokat, mint Gyarmaton csináltunk. 
Jóformán a gépek is azonosak voltak 
és mégis óriási különbség volt a két 
üzem között. Olyan lehettem, mint egy 
elsős kis iskolás, amikor az belép a 
számára szokatlan környezetbe. Úgy 
éreztem minden szempár rám szegezö- 
dik, amikor a művezetőm megmutatta 
új munkahelyemet. Ismertem a csáko- 
zógépet, hiszen Balassagyarmaton is 
éveken át „dolgoztam ilyen gépen, még
is remegve, izgatottan tettem alá a 
bőrdarabot. . .

Furcsán hangzik, az első napokban 
szokatlan volt, hogy a műszak után 
hazamehettem, s nem kellett sorakozni 
és a, zárkába vonulni.. .

Nem volt könnyű újra kezdeni. Igen 
sok gond, nehézség jelentkezett az el
ső időkben. Az első nehézség anyagiak 
területén mutatkozott. A  sikkasztott 
összeget vissza kellett"fizetni. Bünteté
sem alatt már fizettem, azonban még 
mindig hátramaradt egy jelentős összeg, 
amit rendezni kellett. Tehát fizetésem 
egy része erre ment. Az évek folyamán 
ruháim is elkoptak, újat venni azonnal 
nem tudtam. Fizetni kellett a lakást is. 
Minden fiiért meg kellett gondolnom 
hová teszek. Ezektől eltekintve viszont 
nyugodtan hajtottam le a fejemet es
ténként, nem kellett azon izgulnom, jaj 
mikor jönnek értem, mikor visznek el. 
Nyugodt voltam, mert tiszta volt a lel
kiismeretem.

Lassan beilleszkedtem a gyár min
dennapos életébe, úgy dolgoztam, mint 
a többi munkatársaim. Igyekeztem 
legjobb tudásom szerint elvégezni a 
feladatot: Ha valami nehézségem volt, 
odajöttek az idősebb szaktársak és se
gítettek. Rövidesen baráti viszony ala
kult ki a munkatársaimmal,

Sajnos elég rossz helyzetben voltam 
és gyakorta kellett kisebb-nagyob köl
csönöket felvennem. Egy alkalomkor 
odajött hozzám az- öltözőbe a brigád
vezetőm és azt mondta, menjünk, együtt 
haza. tóközben beszélgettünk. El
mondtam szorult helyzetemet.

Másnap hivatták a szakszervezeti bi
zottsághoz és rendkívüli segélyben ré
szesítettek.

Más alkalomkor színházba ment a 
brigád egy része. Megkérdezték volna-e 
kedvem velük tartani. Kitérő választ 
adtam, pedig nagyon szerettem volna 
elmenni. Délután kezembe nyomtak egy 
színházjegyei.

Valóságos baráti légkor alakult ki a 
műhelyünkben, olyan amelyet eddig el 
sem tudtam képzelni. Örömmel men
tem be a gyárba és szívesen végeztem 
a munkámat.

Amikor megbetegedtem és ágynak 
dőltem, másnap a brigádból megjelent 
négy dolgozó. Süteményt hoztak, leül
tek ágyamhoz, viccelődtek, és elmond
ták mi újság a gyárban, hogyan megy a 
munka. Úgy elrepült az idő észre sem 
vettük besötétedett.

Tavaly április'negyedikén brigádér.
tekezletet tartottunk, ahol a brigád ve
zetője bejelentette: éljünk és dolgoz
zunk úgy, hogy elnyerjük a megtiszte
lő „szocialista brigád címet”. Az érte
kezleten megbíztak a brigádnapló veze
tésével. Azóta a brigád életében törté
nő eseményeket én jegyzem fel egy fü
zetbe.

Az első év után könnyebbé vált az 
én helyzetem is. Keresetem elérte a ket
tőezer forintot. Ebből már havonta tud
tam félretenni néhány száz forintot.

Júliusban megnősültem, esküvőnkön 
megjelentek a brigádtagok is és kedves 
ajándékoklcal leptek meg bennünket. 
Most kelten keresünk, kiegyensúlyozot- 
tabban, jobban élek mint azelőtt. Úgy 
érzem, végleg megtaláltam a helyemet 
a társadalomban, megvan életemnek, 
munkámnak az értelme. Igaz vannak 
még problémáink, mint például a lakás, 
de ígéretet ¡copfunk, hogy rövidesen ás 
is rendeződni fog . ..

Helosszú keserves utat járt meg
Császta Alajos, amíg rájött arra. nem 
a. -pillanatnyi örömök, a bűnös cseleke
detekre alapozott élet adja a boldogsá
gait.

Ugyanakkor az ő esete is példázza 
azt, hogy van visszaút a társadalomba. 
A börtönből szabadultak, hosszú idő 
után is megtalálhatják helyüket a min
dennapos életben. Sok nehézség, küz- , 
delmen keresztül eljuthatnak egy szebb, 
nyugodtabb élethez, úgy mint Császta 
Alajos. *

—ZIMM—

N É Z Ő P O N T
Mkar-e elítél#  Éesam?“tr

Ezt a kérdést így, még 
tréfából se tette fel soha 
senki. Viszont önmagának 
nagyon sok ember feltehet- 
né, s feltehette volna a 
bűncselekmény elkövetése 
előtt! Különösen feltehet
nék azok, akik másodszor
ra vannak bent, s másod
szorra is ugyanazon bűn
cselekményért.

Kaposi Gyula előzetes 
például igazán feltehette 
volna magának ezt a kér
dést, mielőtt az utcán is
meretleneket megszólított, 
mondván: „akar-e cimfoté 
lenni?” Am Kaposi nem 
tette fel önmagának ezt a 
kérdést. Előző büntetéséből 
se tanulta meg, hogy sú
lyos bűn visszaélni mások 
jóhiszeműségével, gyöngéd
ségével, vagy akár a hiú
ságával is!

Kaposi előző büntetésé
nek töltését munkahelyen 
kezdte. Tudott dolog, hogy 
az elítéltek számára itt 
kedvezőbbek a körülmé
nyek. Az elítéltek nagy 
többsége ezt szorgalommal, 
fegyelemmel még könnyí
ti. Kaposi nem mutatott itt 
se szorgalmat, se fegyel
met. Büntetése alatt több 
mint száz nap fegyelmit 
gyűjtött össze magának: 
különböző nyavalygások- 
kal. idegállapotára hivat
kozva fegyelníiezetlenke- 
dett. A társait se bírta. Vé
gül is büntetésének egy ré
szét nehezebb körülmé
nyek között, zárt börtön
ben kellett letöltenie.

Legutóbb a kaposvári 
megyei börtönben akar
tunk beszélgetni vele — 
bűncselekménye hasoúló az 
előzőhöz —, de elgyávult 
nyöszörgéséi nem lehet be
szélgetésnek nevezni:

— Most beszéltem a szü
leimmel . . .  Most nem tu
dom, hol a fejem .. . Majd 
talán egy félóra múlva, ha 
összeszedem magam — 
mondta.

Nem erőltettük; Ugyan 
mit is lehetne beszélni egy 
lyen felelőtlen egyénnél, 

aki védtelen gyöngékkel 
erőszakoskodni merészel. 
Ott bátor és pimasz! Itt 
meg . . .  Maga is tudja, érzi 
tán, hogy bűnére nincs 
menteég! Meg lógja kapni 
érte a büntetést. Reméljük, 
tanulni fog most már belő
le!

Kiküldjük a nevelői iro

dából. Nem sok idő múl
tán, kopognak az ajtón, . .  
Visszajött, hanyag elegan
ciával kér engedélyt a 
benntartózkodásra, s a be
szélgetés folytatására.

így hízeleghette be ma
gát a kárvallottak előtt is, 
mondván: „akar-e címfotó 
lenni?”. Csupa mértéktar
tó alázat a megjelenése, a 
beszéde; hogyha nem is
mernénk viselt dolgait, ta
lán képesek lennénk szán
ni. De ismerve erőszakos 
bűncselekményeit, s azt, 
hogy most már másodszorra 
van hasonlókért börtönben, 
az emberi méltóságot gya- 
lázó, önszánatását látva, 
nehéz legyűrni a megvetés 
kifejezését.

Ebben a személyben itt 
nincs semmi férfiasság, 
semmi határozottság. Szá- 
natni aztán tudja magát! 
Nem csoda, hogy azoknak, 
akik nem ismerik, meg
esett rajta a szívük.

Játssza a lelkileg össze
törtét — tapasztalta, hogy 
ezzel nemegyszer még mél
tatlan előnyre is szert tu
dott tenni. Ezt most, itt is 
megpróbálja. A konyhára 
akarták küldeni dolgozni: 

— Én félek, hogy ott 
kárt tehetek magamban . . .  
— mondta!

A könyvtárban már szí
vesen áilógná a napot! 
Mért ne? A könyvtár még
is tisztább és szórakozta
tóbb munka, mint például 
a kriunplihámozás!

És miért ez a nagy „ösz- 
szeroppanás”? S mi lenne 
belőle, ha büntetésén kívül 
el tudná képzelni, nemcsak., 
a hivatásos, fotósok, de 
minden olyan tisztességes 
ember róla alkotott véle
ményét, akik szabad ide
jükben a legszebb szándék
kal viszik vállukon a fény
képezőgépet.

Láttuk kisirt szemű édes
anyját, akinek a fia gyalá
zatossága bizonyosan job
ban fáj, mint ennek a szá- 
nandót játszó bűnözőnek.
A szülei szeretik, aggódnak 
érte, most is megbocsátás
sal, jóreménnyel visszavár
ják.

Súlyosak a bűnei, nézzen 
szembe velük: „Ez vagy te 
Kaposi, bár más i lehetnél.
S ha nem is vagy az, aki 
lehetnél, össze kell szed
ned magad, hogy azzá válj, 
ami az édes szülőid remé
nye, becsületes emberré!”

(kr)

• lá tó ik  a  tű z z e l
Fiatal lány zo

kog a börtönpa
rancsnok szobájá
ban, Tegnap hoz
ták be az édes
anyját. nagyon 
szeretné látni.

— Nem voltam 
odahaza, amikor 
anyu eljött, így el 
sem búcsúzhattam 
tőle. Négyen ma
radtunk otthon, 
ón vagyok a leg
idősebb gyerek. 
Nem tudom mit 
csináljak a töb
biekkel. Pénzünk 
sincs, édesanyám 
mind elhozta. Sze
retnék beszélni 
vele. . .

Idős asszonyt 
kísérnek fel. Az 
anya és a lánya 
szomorúan néznek 
egymásra. Percek 
telnek el anélkül, 
hogy szót váltaná
nak. A zsebken
dőjüket szorongat
ják.

•— Kellett ez,

anyuka? — fordul 
az anyjához a 
lány. — Mi lesz 
most velünk?'Ho
vá menjek, kihez 
forduljak segít
ségért? Legalább a 
pénzt ne hozta 
volna el. Mit 
együnk, mit adjak 
a gyerekeknek ?

Sugár Lajosné 
hallgat. Most érzi 
igazán — ha érzi 
egyáltalán —, 
mennyire felelőt
len volt, amikor 
az első figyelmez
tető ítélet után 
sem hagyta abba 
a különböző ható
sági szervek rágal
mazását. Másod
szor, már nem 
kaphatott felfüg
gesztett ítéletet.

Nagyon nehéz 
lész anya nélkül a 
négy gyereknek. 
Hogy lehet ennyi
re meggondolat
lan. könnyelmű 
egy édesanya? S

mivel a két bűn- 
cselekmény időben 
közel esik egymás
hoz, összbüntetés- 
be foglalták a- két 
ítéletét.

. . .  És most 
szembe kell nézni 
a lányával is. aki
nek a kérdései 
nem is . annyira 
kérdések, tokkal 
inkább egy tétség- 
beesett permek 
vádaskodása.

Azt gondoltuk, 
hogy Sigárn.é —; 
ezért engedélyez
ték a Jeszélőt —■ 
hasznos tanácsok
kal Irtja el majd 
a lányát. Nem: a 
matacs asszony 
továbfcra is a bí
róság ellen fordí
tója a. haragját, » 
tovább játszott a 
tűzzel, nem gon- 
dtlva arra, hogy 
nég szomorú vége . 
léiét.

— ko —
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Néhány gondolat a munkatherápiáról

— Menj, nézd meg a fiadat. Elküldte a be
szélőjegyet. vár bennünket,, ne csalódjék —, 
mondta az anya.

Az apa szótalan volt. Ünneplőt öltött, fé
nyes csizmát húzott, s nem csupán az asz- 
szony szavára, a szivét húzó vágy ösztönzé
sére indult neki az útnak.

Most el lehet képzelni egy szekerei, amely
nek az elejére és hátuljára is egyenlő erejű 
lovakat fogtak és ezek egyszerre húznak. így 
érezte magát az apa egész úton. A fia irán
ti szeretete vonzotta, hajtotta a börtön felé, 
a- becsületérzés, a bűntől való irtózás meg ta
szította visszafelé.

E nagy vívódásban egész útón senkihez egy 
szót se szólt. Hogy mi zajlott benne ilyen ál
lapotban, azt képzelni lehet. . .  Nehezebb 
volt az út az állomástól a börtön ajtóig. Ha
talmas erőfeszítésbe került ez és többre már 
nem is futotta a vonzó és taszító érzelmek 
közt kifáradt erőből. Állt, állt a börtön kapu
jában, mintha gyökeret vert volna a lába.

Csak amikor a jövés-menés alábbhagyott, 
amikor a többi látogatók mindannyian be
mentek szedte össze maradék ék- erejét és 
megnyomta a csengőt:

— Beszélőre jöttem ehhez a fiúhoz—■, mu
tatta az értesítést —, de én a börtönbe be 
nem teszem, a lábam. Mondják meg a fiam
nak: itt voltam. Eljöttem hozzá; mert a fiam; 
s m int a fiamat szeretem. De mondják meg 
neki azt is; hogy én a börtön küszöbét át 
nem lépem. Ezt nem lépte még át a famí
liánkból senki; csak ő .. .  Én azt tartom, hogy 
aki ide kerül, az nem érdemli meg, hogy 
tisztességes ember miatta átlépjen ezen a kü
szöbön. . .  Itt ív,tn az értesítés, visszahoz
ta m .,, Amit mondtam, kérem, mondják meg 
neki.

Ezzel megszűnt benne minden szorongás. 
Eriiéit fővel, határozott léptekkel indult ha
zafelé.

Nyitva a sorompó. A kívülálló látogatók se
rényen igyekeznek mennél előbb bekerülni. 
Csak egy éltesebb ember somfordái mindig 
hátrább, még a későbben érkezőket is maga
d é engedi. Végre egyedül marad, rákerül a 
sor az igazoltatásnál. Imbolyogva nyújtja át 
a papírt, tört nyelven büki ki:

— A fiamhoz jöttem . . .
— De bácsi Ica, ön ittas. így nem enged

hetjük be!
— Én részeg?. . ,  Egy liter bort ittam meg. 

Csak egy litert. . .
— így nem engedhetjük be . . .
— Hát, akkor megkérném, csak ezt a kis 

csomagot adják átal neki.
— Ezt, átadjuk. És máskor vigyázzon ma

gára.
— Máskor, nem jövök én ide. Hamarosan 

haza jön a fiam . . .
— Mindenesetre, jól fog neki esni, hogy így 

megjárta.
— Hogy mit fogok én az asszonytól kap

n i! ,..  Azt a szenvedést, én nem kívánom 
senkinek. Még a felét se —. mondogatta és 
vargabetűivé az irányt baktatott vissza az 
állomás felé.

Erősen ittas. Bánkódik» hogy mit fog ő kap
ni, s hogy azt a szenvedést. . .

S hogy a fia mit érez?. . .  Egyelőre még 
nem gondol rá, A fia viszont érezheti ezen 
keresztül is, mit érezhették az övéi akkor, 
amikor ő Is ferde útra tért Mennyi gond, 
mennyi aggodalom, féltés . . .

Nemsokára haza megy a fiú. Szóba hoz
zák-e majd ezt az elmaradt találkozást? Va
jon merik-e egymás előtt szóba hozni?

Az eddigi ismeretek alapján e dologban 
csak az édesanyjának lehet majd tiszta érve 
szólni.

<SZ)

E lv b ő l: idegenként...
A taxi egyenletes sebesség

gel haladt a zölddel szegélye
zett úton. A vezető mellett 
elegáns, fiatalember, ült, néz
te a . tájat, a gondolatai mesz- 
sze jártak:

Tóth János egy nappal 
előbb még elítélt volt, Sop-
ronkomi 

■ iontól i'vonaton utazott Szen- 
. .í :̂::g. Szentesen bérelje a 
‘taxit, hogy vigye őt el Mind
szentre. Mért ne tegye, aki
nek sok pénze van? Tóth Já
nosnak, volt pénze. A három 
és félévi börtönbüntetés alatt 
szorgalmasan dolgozott, ke
resett is egy kis pénzt. Szé
pen. felöitözködött, kocsit bé
relt, hogy mennél elegánsab- 
ban érkezzék meg rég nem 
látott szülőfalujába.

A kocsi suhan, ő nézte a 
tájat, s gondolkodott.

„Alig cseperedtem fel.

elhagytam a falut és- szüléi
mét. is. Mióta elmentem, nem 
sokat törődtem velük, még 
csak levelet sé írtam. Gon
doltam jól vannak__ Mis
kolc, a Vendéglátó Vállalat, a 
pincérség, nősülés sok pénz 
és a sok pénzzel pazarló 
é le t. . .  Előbb a tisztességes- 
úton szerzett pénz pazarlása, 
aztán, meg .. .  amihez hozzá
jutottam, válás, börtön . . .  Ez 
volt ' ami .azóta, történt.. 
pergett előtte a könnyelmű, 
léha é le t . .. Csak a faluban 
szólalt meg:

— A tanácsháznál megál- 
lunkl

A kocsi odavitte. Kiszállt, 
fizetett s elengedte a kocsit. 
Bent a hivatalban ismeretlen 
arcok, ismerősnek tűnő em
berek, de nem tudja hova 
tenni őket. . .  Tőlük érdek
lődött:

— Hol találom a járási 
rendőrkapitányságot ?

Felvilágosítják-
— Mindszent már rég nem 

járási. székhely! Szentesre 
kell mennie járási ügyekben.

„Ha már itt vagyok — 
gondolta —, csak nem nie
gyek el idegenként. Megné
zem, hogyan élnek a szü
leim ..

Baktatott lefelé a gyérfor
galmú utcán. Emberek jöttek 
vele szemben, mentek mel
lette, ismerős arcok. Köszön

tek is egymásnak, de nem 
méltatták különösebb figye
lemre, -esetleg csak megnéz
ték, mint idegent szokás ...  
Ez egy. kicsikét bántotta;

„Hát lehetséges volna, hogy 
senki nem. ismer rám? Ha ez 
így van, mi a biztosíték, hogy 
anyámék megismernek? Hát
ha ők se ismernek rám, s 
most beszéljem . magam rá-. 
jvik.Jwm  áf .igen, ,én, vagyok 
a Jani fiu k ...?  És azután?... 
Hallgassam talán a ’ ‘fjironga- 
tást, a szidást, vagy a sírást, 
a sajnálkozást. . .  1"

Lassan megfordult, s in
dult vissza, felfelé az utcán 
a tanácsháza felé. A közöm
bös arcok láttán a szívében 
valami kesernyés elégedet
lenség támadt: „hat 'egyálta
lán senki nem ismer? Min
denkinek idegen vagyok . . .”

Taxit bérelt vissza. Szen
tesre.

A vezető kérdezte:
, — Hová való?

— Ide, Mindszentre.
— Nem létezik!
— De igen, — s mesélni 

kezdte merre, hol áll a szü
lői háza. A vezetőn volt most 
a csodálkozás, a meglepetés 
vegyes kételkedés:

— Maga lenne a Mari néni 
fia? — azután . 'elmondta, 
hogy ott lakik a szomszéd ut
cában, majdnem kertlábasok 
Tóthékkgl. . .

A Kaposvári Megyei Bör
tönben mesélte el a fentieket 
Tóth János elítélt. Elmondta, 
hogy jelenleg ötödször van 
börtönben. Dicsekszik:

.— Mióta elkerültem a szü
lői háztól, minden új és új 
benyomásra, — jóra, rosszra 
— fogékony voltam. Jól 
éltem. Ha van pénzem, van 
minden., Ha nincs, szerzek. 
Elítélnek. letöltőm a bün
tetést. s ha szabadultam, 
ha kilépek a börtönből, mégis

s ha kevés a kereset, szer
zek . . . legutóbb raktáros 
voltam a Diósgyőri Gépgyár
ban, nem valami sok volt a 
pénz . . .  Szereztem hpz$á, 
ezért vagyok újra itt. ■

Az őszinte megnyilatkozás
nak sehogyse nevezhető ízet
len, felelőtlen, pökhendi di
csekvésre : ......

mii 'mondhat as ember?

Megkapja érte, amit érde
mel!

— És, ha már otthon járt: 
nem gondolja, hogy csak illő 
lett volna meglátogatni a szü
leit? Ha megtudják, hogy ott
hon járt: mit szólnak vajon, 
hogy esik nekik? Vagy talán 
már nem is élnek ? . . .

— Apámat nem tudom, de 
anyám, határozottan él.

— Honnan tudja? .
— Úgy vettem ki a so-för 

szavából.. . .
— És nem kérdezte meg, 

legalább a sofőrt: hogy van 
az édesanyja? S hogy vannak 
mások is, akikre emlékszik? .
—- Nem kérdeztem én .sem

mit. Nem érdekelnek. Nem 
sokat érnék velük.

— A gépkocsivezető bizo
nyosan megmondta, hogy ma
gát fuvarozta.

— Lehet.
— És nem vágyik hozzá-, 

juk?
— Nem — mondja, majd

magyarázólag hozzáteszi: — 
Elvből nem . vágyom, haza . . .  
l-Iogy miért,

nem is tudom 
megmagyarázni.

Elvből.. .
Ezt a szót, hogy: „elvből" 

nagyon szívesen hangoztatja, 
mintha ezzel — az  általa 
helytelenül alkalmazott szó
val — akarna mindent me’g-

elfelejtem az egészei, S kéz-, magyarázni. Hót sofcmindent
dern elölről, pénz nélkül én 
nem tudok élni. Mostanában

meg is magyaraz:
Mert más az, hogy elvből

sok embertől hallottam már 
azt, hogy „nincsen pénzem.” 
Elképzelhetetlen számomra,

gondolok arra, hogy milyen nem. fogadok el borravalót,
elvből nem nyúlok a másé
hoz, és megint más „elvből” 
kijelenteni, hogy tisztességes' 

hogy így is élnek emberek. szüleinl nem érdekelnek, s
nem merem őket megláto
gatni!

Jelenlegi büntetése négy év!

Én ezt az állapotot soha. nem 
ismertem. Mert csak akkor 
nem volt pénzem, amikor 
börtönben voltam. Itt meg 
nem is kell. Kint dolgozom,

uwiKoznaK, uívp. ke llem esen  m c lee  h e ly iség  be«» a nuuifcithcj-áplásnfc

|  m odern tü dőgyógy ászát á gyógy
szeres kezelés m ellett egy  sor 
olyan gyógym ód ot is  alkalm az, 
am i nem  szorosan a tbc-baeilu- 
sok pusztítását tűzi ki célul, 
m int inkább a  betegség  k övet

kezm ényeképp  legyengült, fiz ik ai- é s  lel
k iá llapot gyógyítását.

A  tököli K órház T üdőosztályának or
vosa i is  létrehozták  a m unkatherápiát, 
aho! a gyógyu lás befejező  szakaszában  
az elité it betegek szakm ájuknak vagy  
kíván ságu knak  m egfele lő  elfoglaltságot 
kapnak a leh etőségek  határain helül na
pi négy  órai időtartam ra. Az a néhány  
hón ap, -ami a m unkatherápia beindulása  
óta  e lte lt, m ég kevés ugyan, de néhány  
eredm ényét már mi betegek is érték el
hetünk.

R észünkre talán leg lényegesebb  követ
k ezm én ye a rnunkatherápiának az, hogy  
a m unka fo lyam atos ütem e és célszerű
ségé m egerősítette és ahol kellett visz- 
szaadta azt az egészséges önbizalm un
kat. am it legtöbben elveszítettünk . Ész
revétlenül k ia lauklt bennünk az a m eg
győződés, hogy a m unkaképtelenség  
nem  végleges és v isszavonhatatlan  k ö 
vetk ezm én ye betegségünknek. A m ásik  
eredm ény a folyam atosan m egszilárdult 
általános m unkafegyelem . Sokan közü
lün k a m unkatherápia beindulásakor úgy  
vélekedtek , hogy a polgári életből már 
ism ert m unkatherápiábo) itl a börtön
viszon yok között csak a m unka marad 
m eg, de annak therápiás je llege  nem  

•m eg valósítható.
, A .felügyelet csak . ¡tu.il.yb kíván meg és 

vár el tőlünk, am enn yit fizikai erőn lé
tü nk  kén yelm es m unkatem pó m elleit 
m egenged. Ennek a bánásm ódnak az 
egyen es következm énye az a m unkafe
gyelem , ami a m unkatherápia egészére  
jellen!zö.

MAÍIKOVICS EASZLÖ elité it Tököl

A házi m űhelyben a szabók és a cipészek végzik  
m unkájukat. Külön ruha védi egészségüket a meg-

Allandó egészségügyi felügyelet, alatt pihennek a betegek a kórterem ben.

dig lia valaki másokat jóra- 
tntőn nyilvánosság elé mer 
lépni, fel kell tételeznünk, 
hogy maga is úgy igyekszik él
ni. ahogyan írja; Annak ide
jén a Mosóczi írását is —mint 
most az önét'— elkísérte a ne
velő véleménye, miszerint: „a 
benne foglaltak a valóságnak 
megfelelnek’’. Azt is nagyon 
jól tudjuk — amiről ugyan 
nem szokás írni, mert magától 

érthető —, hogyha Mosóczi 
olyan nagyon rendes ember 
lenne, nem volna elítélve. 
Észrevételeit mindezek ellené
re is helyeseljük, s bátorítjuk: 
hasonló esetekben máskor is 
fogjon tollat — talán keve
sebb szidással, több __ ténnyel 
megírt levele közlésre is al
kalmas lehet.

hogy 
még 
író

val a- 
lapunk-

BUDAPESTI KÖRZETI 
BÖRTÖN: Újházi ■ UlszIó
elítéltnek üzenjük,
Mosóczi elítélt Ma 
nem késő című 
sára Szánt terjedelmes 
szónak nincs helye a i 
bán. Az ön válasza , ugyanis: 
egy emberre] kapcsolatos 
szubjektív elfogódottság, az 
olvasók nagy többsége részé
re nem adna tanulságot. Ezzel 
szemben Mosóczi elítélt há
romféle emberről írt, konkré
tan, sok-sok emberre talán ön

magára is — bár ezt nem ír
ja, de nem is tagadja! — jel
lemző negatívumokat ostoroz. 
Jóllehet, ha való amit ön ró
la ír: Mosó: zi a három fel
sorolt helyett valóban vehetett 
volna példákat saját életéből. 
Ám erre, valószínű nem volt 
még elegendő bátorsága. Vi
szont ahhoz is kell némi bá
torság, hogy a mások tökélet
lenségeit javító szándékkal 
feltúrja az ember. Ezt vele 
kapcsolatban, annak idején 
önök nem tették meg. Márpe
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A z idén 890 millió forintot fordítanak 
a textilipar fejlesztésére

Hét számlákká! több textiláru -  Tovább növekszik az export aránya

I , ' i
Heti H ÍR A D Ó

A Textilipari Dolgozók 
Szakszervezetének központi 

'vezetősége megvitatta az 1963. 
'évi terv teljesítését, és az 1964. 
•‘évi feladatokat.
■ A beszámoló megállapította, 
hogy

& kisüzemek összevonásá
val és az irányító szerve
zet átalakításával a textil

iparban befejeződött a ter
melőerők koncentrálásá

nak első szakasza.
Az átszervezés okozta kezdeti 
zökkenőket legyőzve, az ipar
ág előreláthatóan túlteljesítet
te tervét, s körülbelül 6 száza
lékkal nagyobb termelési ered
ményt ért el, mint 1962-ben.

A  termelés növekedésénél is 
gyorsabb ütemben fokozódott

a textiliparnak 1964-ben 1 
százalékkal keli növelnie 
termelését. Az export 
részaránya 7 százaléknál 
is nagyobb mértékben nö

vekszik,
s .mind a hazai, mind a kül
földi igényeknek megfelelően, 
tovább kell javítani a minősé
get.

A magasabb termelést, a

• H É T R Ő L  H É T R E

Szőlősxüret 
félm éteres hóban

Ritka esem én y  színhelye  
volt a Baranya m egyei Duna- 
szekcsőn K ékes Bálint nyug
díjas term előszövetkezeti tag 
portája. A ház falára futtatott 
szőlőtőkéről m ost ' szüreltelték • 
le — térdig érő hóban — az 
utolsó fürtöket. Az otellófajta 
jó  tu lajdonságai közé tartozik, 
hogy term ése sokáig eláll, és 
jól bírja a hideget. Ezérí 
K ékesék az ősszel m integy 40 
fürtöt a tőkén hagytak. A 
szélvédett udvaron a szőlőtő
ke kevéssé szenvedett a fa
gyoktól, s a ráhullott hó m eg
óvta a fürtöket a  hidegtől. A 
szőlőszem ekben koncentráló
dott a cukor, úgy, hogy Kékes 
Bálinték csem egét fogyaszt
hatnak ezekben a napokban.

az export, s ezen belül a tőkés , korszerűbb munkát 890 millió
Országokba irányuló kivitel. A 
textilipar teljesítette, sőt, pa
mutszövetből két és fél' száza
lékkal túl is teljesítette há
romnegyedévi exporttervét.

A textilipari vállalatok dol
gozóinak száma a tervezettnél 
több mint ezerrel nagyobb, 
ennek ellenére, a helytelen 
létszámgazdálkodás miatt sok 
helyütt munkaerőhiányra pa
naszkodnak, és bár körülbelül 
250 000-rel kevesebb túlórát 
használtak fel, a túlórák szá
ma így is magas.

A központi vezetőség maga
sabb szintű szervezettségre, a 
fejlett technika szélesebb kö
rű alkalmazására hívja fel az 
üzemeket, mert •

forintos beruházással , segítik 
elő. Jelentős lépéseket tesznek 
például a szűkös fonodái tisz
tító berendezések bővítésére, 
korszerűsítésére.

Elsőrendű fontossága van 
azonban a vállalatok, kezde
ményező készségének is, mert

a nagyobb feladatokhoz 
feltétlenül szükséges a ter
melékenység javítása, a 
korszerű technológiák szé

les körű alkalmazása, 
és a szocialista munkaverseny
ben rejlő tartalékok felhaszná
lása — hangsúlyozza határo
zatában a szakszervezet köz
ponti vezetősége.

A  magyar ipar termékei 
h a r m i n c

n e m z e t k ö z i  k i á l l í t á s á n
A Magyar Kereskedelmi

Kamara összeállította az 1984. 
évi külföldi kiállításokon és 
nemzetközi vásárokon történő 
részvételünk programját. v 

Az idén a magyar ipar, 
illetve, a külkereskedelem 
hivatalos formában har
minc kfilföldi kiállításion 
és vásáron képviselteti

magát.
Hét alkalommal veszünk részt 
a szocialista államok vásá
rain, éspedig legkorábban a 
lipcsei tavaszi nemzetközi vá
sáron, Lipcsében az őszi vá
sáron is kiállítunk. Ezenkívül 
Poznanban, Zágrábban, Brnó- 
ban, Plovdivban veszünk részt 
a nemzetközi vásárokon, va-

kiállításon.
Az európai tőkés országok

ban tizennyolc nemzetközi vá
sáron és kiállításon jelenünk 
meg. Az utrechti, milánói, 
hannoveri, grácí, göteborgi, 
párizsi, páduai, trieszti, izmi-

ri, bari, bécsi,. helsinki, szalo
nod nemzetközi vásárokon, a 
londoni élelmiszervápáton, a 
müncheni élelmiszerkiáJlítá- 
son, a friedrichshafeni élelmi- 
szervásáron.

Oslóban Önálló magyar ki
állítást rendezünk „Otthon és 
divat” címmel, Svájcban szin
tén önálló magyar kiállítás 
bemutatására kerül sor.

A tengeren túli országok 
közüj a tripoliszi, Casa
blanca!, damaszkuszi nem
zetközi vásárokon ve

szünk részt,
Sao Paulában és Lagosban 
pedig önálló magyar kiállítást 
rendezünk.

;A ‘tóérataIos-bemutatókon és 
kiállításokon kívül a magyar 
külkereskedelmi vállalatok 
negyvenhárom külföldi or
szág 86 városában rendeznek 
önálló szakmai kiállításokat. \ 
A  legtöbb, szám szerint 33 
kiállítással a METRIMPEX 
szerepel külföldön.

Ezer traktorost képeznek ki 

a té! folyamán Győr megyében

Győr megyében a termelő
szövetkezeti és gépállomási 
erőgépeknek csak kis hánya
dát tudják kettős műszakban 
Üzemeltetni, mert kevés a 
traktoros. Az idei télen vál
toztatnak ezen a helyzeten: 23 
helyen a termelőszövetkezetek 
és gépállomások részére 800, 
az állami gazdaságok részére 
200 új traktorost képeznek ki, 
akik három hónap alatt sajá
títják el az alapfokú traktor- 
vezetés tudnivalóit és a mun
kagépek kezelését. Amennyi
ben a tanfolyamok hallgatói 
eredményesen vizsgáznak, a 
termelőszövetkezeti és gépál
lomási. erőgépek mindegyikére 
másfél traktoros jut, ami azt 
jelenti, hogy jövőre már az 
erőgépek fele két műszakban 
dolgozhat.

1364 ben 3 5 6 0  tsz-tag pihen 
az új debreceni üdülőbe«

Megnyitás óta telt ház van 
a debreceni Nagyerdőben, fel
épült termelőszövetkezeti üdü
lőben. Tíznaponként 100 szö
vetkezeti gazda pihen a gyö
nyörű környezetben. A terme
lőszövetkezeti tagokból alakí
tott üdülőigazgatóság elfogad
ta az ez évi programot is. E 
szerint 1964-ben 3500 termelő
szövetkezeti tagot látnak ven
dégül az ország első szövetke
zeti üdülőjében. 1200 hajdú
sági tsz-tagot a biztosítási és 
önsegélyezési csoport küld pi
henni.

SZÁMOS iRŐ-OLVASÖ 
TALÁLKOZÓT tartottak az 
elmúlt napokban Heves me
gyében. Gyöngyösre például 
Tamási Áron látogatott el, és 
a könyvtárban találkozott ol
vasóival.

Ú.J ISKOLA ÉPÍTÉSÉT 
KEZDTÉK MEG a Vas me
gyei Ikervár községben. Az 
egyemeletes épületben négy 
tanterem, két iroda és egy 
szertár kap helyet. Az építke
zésnél a község lakossága és 
a helyi tsz jelentős értékű tár
sadalmi munkát végez.

\ f iu k  m id é n  e l k e s t e l ..
Az új év első szülöttje Szombathelyen jött világra, a 

42 centiméter hosszú, 1700 grammos Majoros Ilonka sze■ 
mélyében. Ejfél után fél másodperccel sirt fel az orvos ke
zében, s ezzel gazdag ajándékkal lepte meg saját magát: 
elnyerte 'az Állami Biztosító 20 000 forintos életbiztosítási 
kötvényét. De éjfél után egy másodperccel már jelentke
zett az újabb jogos, a szintén 20 000-et érő kötvényre: a 
budapesti első, Erődi Katalin. A pesti, kislány félmásod
perces késése ellenére — a grammok és centiméterek te
kintetében — „strammabb”, mint vidéki kis társnője: 51 
centiméter hosszú és 3 kiló 30 deka. Mikor az orvos az 1. 
számú Női Klinikán, a telefonhoz nyúlt, hogy jelentse a -jö
vevény megérkeztét, egyszerre hallották a vonal végén a 
még szóló Himnuszt és a kislány sivalkodását.

Még egyszer sem járt körbe 1964-ben a másodpercmu
tató, már csengett Balassagyarmat és Eger is. Az Ipoly 
mellől Dertyák Lacit, Egerből Nagy Pétert jelezték. De a 
fiúk az idén elkéstek . . .

Négy évvel ezelőtt ajándékozta meg először az év első 
újszülöttjét 'az Állami Biztosító. Akkor még csak pesti pá
lyást ért a szerencse — a kisfiút Mondok Nándornak hív- 
ták. A következő évben — a vidék sem érezhette magái 
mellőzve — a fővárosi Kovács Gábor mellett a paksi Mé
száros Lacit, majd 1962-ben a pesti Kis Csabát és a kis
kunhalasi ördög Ildikót lepték meg egy-egy 20 000 forintos 
kötvénnyel. |

Nemzetközi virágfeszíivál, 
épííésztalálkozó, költővendégek

Í9 6 4 éen  elkészül a borsodi 
régim éik vízmű második szakasza

. A Börsod megyei Tanács 
egyik legfontosabb feladata a 

‘.lakótelepek ivóvíz-ellátásának
• javítása és a szermyvízleveze- 
,tő csatornák építésének gyor
sítása. A felszabadulás óta a

‘vízben szegény vidéken 55 
. töroevízművet, a községekben 
pedig több mint 400 ásott és 
fúróit kutat telepítettek. 1964-

• ben fejezik be a kazincbarci
kai ipartelepnek és a környé
kén lévő 12 bányászközségnek 
létesített vízmű második sza
kaszának építését.

A megyei tanács több mint 
18 millió forintot fordít a fal- 
vdfk vízellátásának javítására; 
csatornahálózatok építésére. 
A  tetemes összegből — a 
többi között — megkezdik a

már ötvenesztendős sátoralja
újhelyi Vízmű korszerűsítését. 
A vízmű 4500 köbméter vizet 
ad majd naponta a városnak, 
1000 köbméterrel többet, mint 
jelenleg. Lácacsékén, Dánió- 
con és Csobajon új kutakat 
fúrnak. Tárcái községben a 
lakosság társadalmi összefo
gásával korszerű vízmű épül.

Befejezik Ózd szennyvízel
vezető csatornahálózatának 
építését. A kohászvárosban 
1962 óta 36 millió forintos 
költséggel 12 kilométer hosz- 
szú főcsatornát fektettek le, 
s megkezdték az ország egyik 
legkorszerűbb szennyvíztisz
tító telepének az építését, 
amely az év végére készül el.

Új szobrok 
Dunaújvárosban

Dunaújváros parikjdi és te
rei újabb képzőművészeti al
kotásokkal gazdagodnak. Ság- 
vári Endre mellszobrát, Ko
vács Ferenc szobrászművész 
alkotását, Ságvári városrész 
egyik terén állítják fel. A  Ság
vári iskola előtt kap helyet 
Péter Zsuzsa szobrászművész 
Ülő fiú szobra. A Petőfi liget
ben a Vasvári Pál általános is
kola előtti térségen Bencsi.k 
István szobrászművész gyer
mekalakjait helyezik el.

HÁROMHETES NSZK-BEL! 
TURNÉRA ind ult a z  Á llam i 
H an gversen y  Z en ek ar. A kon
cer te k e n  Ferenr.sik Ján os ve 
zén y li az  e g y ü ttes t.

MOTOROS FAVÁGÓKAT 
képeznek ki Mátraházán. A 
pétervásári járásból 20 szövet
kezeti gazda jelentkezett a mo
toros favágó-tanfolyamra. A 
járás tsz-ei egyébként a télen 
23 ezer köbméter fa kiterme
lésére kaptak engedélyt, és 
ebben a munkában elsősorban 
a már újonnan képzett szak
emberek vesznek részt

ŰJ PÉKSÜTEMÉNY- é s  
KENYÉRGYÁRAT ADTAK 
ÁT rendeltetésének Balaton- 
.füreden. A korszerű új létesít
ményben napemta 80 000 pék
süteményt és 55 mázsa egykilós 
fehér kenyeret készíthetnek.

A  Kulturális Kapcsolatok 
Intézetének tájékoztatása sze
rint már januárban érdekes 
események várhatók a nem
zetközi kulturális „cserefor- 
galom’’-ban. Az év első na- 
g'yobbszabású utazására a 
dombóvári népi táncegyüttes 
készül: január 17—20. között 
részt vesznek a San Remóban 
rendezendő nemzetközi virág
fesztiválon. Az együttessel 
utazik Léruírd Judit, a Magyar 
Televízió benondónője és két 
virágkötözőnő a Budapesti 
Kertészeti Vállalattól.

öttagú magyar építészkül
döttség indul ugyancsak 
Olaszországba az Olasz—Ma
gyar Baráti Társaság meghí
vására. A magyar építészek

részt vesznek Firenzében az 
ebből az alkalomból rendezett 
magyar—olasz építészeti napo
kon.

Az év első vendégei előre
láthatólag költők lesznek: ja
nuárban várható a Kulturális 
Kapcsolatok Intézetének meg
hívására érkező Jean Rousse- 
lat francia és Vrétakosz görög 
költő.

Több üzemi kirendellseget nyit a Képcsarnok Vállalat

Az elmúlt esztendőben Is 
örvendetesen növekedett az 
érdeklődés a képzőművészeti 
alkotások, iparművészeti tár
gyak iránt. A Képcsarnok 
Vállalat 1963-ban 61 millió
forint értékű képeket és ipar- 
művészeti alkotást adott el. 
Közkedveltek a részletvásár
lási akciók, tavaly ilyenfor
mán 22 millió forint értékű 
festmény, akvarell, szobor, 
kerámia kelt el. Sikert arat
tak a vállalat üzemekben 
megrendezett kiállításai is, 
amelyeket árusítással kötöt
ték egybe. Most újabb üzemi 
kirendeltségeket létesítenek, a 
többi között Csepelen, több 
kőbányai gyárban, továbbá 
Miskolcon, Ózdon, Várpalotán 
és a pécsi bányavidékeken. 
A képterjesztés új színfoltja

lesz az úgynevezett „koffer- 
múzeum” amely elsősorban a 
falusi és tanyai lakossággal 
Ismerteti meg közelebbről a 
képzőművészeti alkotásokat.

Új térképek az új évre

A Kartográfiai Válalat gaz
dag programot készített elő az 
új évre. Új túristatérképeket 
készítenek a Soproni hegység
ről, Aggtelek és Jóswafő vi
dékéről, é s , a Cserhátról, s új 
kiadásban jelenik meg a bu
dai hegységet bemutató, majd 
utánnyomásban a többi, már 
nem kapható túrista térkép is. 
Az általános iskolai atlaszon 
és a földfelszín új falitérké
pén kívül az év egyik legszebb 
kiadványaként megjelenik 
Nyugat-Európa autótérképe, és 
újabb 45 000 példányban az új 
kiadású magyar autótérkép is. 
A legnagyobb sikerre azonban 
a zseb-világatlasznál számíta
nak, amelyet 96 térképoldallal, 
mintegy 180 oldalnyi statiszti
kai adattal és tájékoztató szö
veggel, valamint negyven ol
dalas névmutatóval adnak ki.

ÜDOLÖVÁROSSÁ FEJLESZ
TIK KŐSZEGET. A város  jó  
Ivóv izet, új szá llo d á t i<ap, Je
lentős r é s z é t  c sa to rn á zzá k , a  
Rábá-parton p ed ig  v ik en d te -  
lep et ép íten ek  társad alm i 
m u nkában .

KÖNYV JELENIK MEG a 
Józsefváros történetéről. Az 
érdekes helytörténeti kötet a 
Budapesti Történeti Múzeum 
és a Fővárosi Szabó Ernő 
Könyvtár munkatársainak 
közreműködésével lát majd 
napvilágot.

ŰJ GÁZGYÁRAT KAP BA
JA. A következő években el
vezetik Bajára a dél-alföldi 
földgázt, amelyet az új gyár 
hozzákever majd a városi gáz
hoz.

Történelmi kiállítás 
nyílt Zalaegerszegen
Zala m egye  az 1848—49-es 

m agyar szabadságharcban
cím m el történelm i k iállítás  
n y ílt  Z alaegerszegen , a m e
gyei tanács d íszterm ében . A 
k iállítás okiratokban, törté
n elm i, m a m ár erek lyén ek  
szám ító em léktárgyakb an  tár
ja a közön ség  e lé , hogyan, 
m ilyen  m értékben  v e tt rész i 
Zala m egye  lakossága a  1IS 
év  e lő tti szabadságharcban . A 
haza oltárára te tt fe la ján láso 
kat, igazo ló  eredeti okm á
n yok , harci fe lszere lések , h on 
véd-egyenruhák , pu skák , kar
dok láthatók. K iállították  K os
su th  Lajos 1866-bah Turinban  
k eltezett leve lét, am ely  „a  sza
bad ságharc m úzeum ának P es
ten  való fe lá llítá sa  tárgyában  
íródott”, K ossuth-bankókat, 
n egyven n yo lcas  hu szárcsákó
kat, s m ás em léktárgyakat.

A  LENGYEL ORSZÁGOS 
TANÁCS megalakulásának 20. 
évfordulóját Szilveszter nap
ján ünnepelték Lengyelor
szágban. Az évforduló alkal
mából Zénón Kliszko, a LEMP 
Poiitikai Bizottságának tagja, 
a Központi Bizottság titkára, 
rádió- és televíziós beszédet 
mondott.

...... .....  .......Pú ' ■
A VILÁG LEGNAGYOlf 

ÓRÁJA az NDK-ban, RostoÁ, 
kikötőjének bejáratánál van. 
Súlya 7 tonna, számlapjának 
átmérője pedig négy méter. Az 
óra négyoldalú. Az. idő, ame
lyet mutat, a szárazföldről is 
és a tengerről is látható ,

AZ ÉV KÖZEPÉN ADJÁK ÁT 
h iv a ta lo sa n  ren d e lte té sé n e k  
B ék és m e g y e  leg n a g y o b b  Ipa
ri b eru h ázásá t, az  o ro sh á zi  
ü v e g g y á ra t. A g yár  a terv e it  

.sz er in t  éven k én t 70 m illió  
k o n ze r v es ijv e g e t é s  200  ezer  
n éq yzetm éter  táb la ü v e g e t  k é 
sz íth e t.

A LEGÚJABB HEGYMÁ
SZÓ VONAT megkezdte pró- 
baútjat. Az argentin vasút a 
Ganz-MÁVAG-tól hat olyan 
különleges hegymászó, vonatot 
rendelt, amely meredeken és 
lejtőn fogaskerekek nélkül is 
biztonságosan tud közlekedni.

Tavaszi hír a télben
A zord időjárásról szó ló  je

lentések  m ellett tavaszias hír 
is  érkezett Debrecenből, 
am elynek keltetőállom ásán  
teljes üzem m el m egkezdődött 
a téli csibekcltetési idény. A  
korszerűsített, bővített kelte
tőállom áson egyszerre 340 ezer 
tojást tudnak keltetn i. A z ál
lom ás tervei szerint az idén  
2,6 m illió naposcsibét igyek 
szik  biztosítani a term előszö
vetkezeteknek, s a háztáji 
gazdaságoknak. Csibéken k í
vül m ég 320 ezer kacsa, 60 
ezer pulyka és 15 ezer gyön
gyös keltetése is szerepel ter
veikben.

„Madárszálloda" 
a Balaton ¡egén

A balatoni jégmező a regge
li és az esti órákban valósá
gos madárszálloda. A  nádasok 
mentén és a patakok befolyói
nál népes csoportokban gyüle
keznek a télre itt maradt ma
darak. A vadlibák, amelyek 
nappal rendszerint eltávoznak 
a tóról, esténként hosszú V- 
alakú oszlopokban érkeznek 
vissza téli tanyáikra. Testük 
apró, teknő alakú mélyedése
ket olvaszt a Balaton 25 cen
tis jégpáncélján.

REJTVÍMYSAKOK
VÍZSZINTES: L M agyar k öz

m ondás a tak arékosságról (zárt 
betűk: I, E, N , E, A,- O). 13. 
Januári. 14. A  m u nka és ener- 

Igia egysége. 15. N em esített fá 
jn a k . levágott hajtása . 16. Kang-t 
(jelzés. 17. Igazság. 20. Egy n y e
lé s  Ital. 21 „ . . ., T isza vizét

j issza .” 23. JE. Takarékpénztá- 
I runk. 26. Takaros, csin os. 27.
I Ez a közm ondás is  a takaré- 
í tóosságról szól (fo lytatása  a 37. 
fü ggőlegesben). 30. E lnyújtott 
indulatszó. 31. A larm . 33. Hol
landia egy ik  legrégibb és leg
szebb városa. 35. „Szent Péter  
esern yője” írójának  névje le . 36. 
Értelem . 37. EG. 39. ín y en c  (is
m ert id. szó  k iejtés szerint). 40, 
M ely szem ély?  41. Á llati laká
sok . 43. Régi m agyar labdajá
ték. 44. SR. 45. F izet m in t . . . 
(szóláismondás). 47. Szintén  ne. 
48. K inek a tu lajdona. 49. Azo
nos m ássalhangzók. 51. K ikötő
város EK -Szibériában, vagy  
talppont n évelővel. 53. Jókai re
gényalak . 55. Peruban használa
to s pénzegység. 58. F érfin év. 60. 
K órházi „osztá ly”. 61. Ifi. 62. 
Egyik m egyénk. 64. Színm űvé
szünk (k eresztn evének  kezdő
betűjével). 66. Róm ai szám : 455. 
68. RS. 70. . . .  M ayer Sándor
((festőm űvész). 72. M érges 
óriáskígyó, vagy nyakprém . 73. 
Az állatgondozó teszi.

FÜGGŐLEGES: 2. Főváro
sunk  e g y ik . pályaudvara. 3. 
H at lábnak m egfele lő  h ossz 
m érték. 4. Karddal verekszik .
5. „V issza”-fele l. 6. . . .  és kon t
ra. 7. Lángol. 8. ZO. 9. Azalék, 
m ássalhangzói. 10. K ollégium á
ról ism ert angol város. 11. Olasz 
film szín észnő (Sophia). 12. S ze
m em  előtt játszódott le . 13. 
Egy harm adik közm ondás a ta

karékosságról (zárt betű k: A, 
O, E, D, E.) 18. B ejárat. 19. 
N y ílt udvar, e lőcsarnok  az 
ókori róm ai lakóházban. 22. 
N em  em ez, h a n e m . . .  24. Orosz 
férfin év . 25. A bajusszal tör
ténő „m ű velet” . 28. Idősebb röv. 
29. Létezik . 32. Iskola a nebuló  
szavával. 34. Lásd a 30. vízszin 
tes. 37. A vízsz. 27. fetytatása . 
38. Szelíd  madár. 41. F olyó  a 
Szovjetunióban . 42. Szeretetre

m éltó , m egnyerő. 44. Vágány»  
46. T éli sportot űz. 48. V idám  
érzelm i állapot, jóh angulat. 50. 
H osszú ideig . 52. RH. 54. Szol- 
m izációs hang. 56. K um isz. 57. 
Sajtjáról ism ert holland város  
(nálunk íg y  ism ert neve). 59. 
T éli sp ortot űzÖ. 63. Barna bőrű  
nép. 65. JEV. 66. H ü velyk . 67. 
A „ legerőseb b ” ita l. 69. És a 
többi. 71. T iltó  szó . 72. A  szob á
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A sterilitás nemcsak az or
vostudományban, hanem 

a gyógyszeriparban is sok 
problémát okoz. Rendszerint 
hővel pusztítják, el a mikrobá
kat (baktériumokat, gombákat, 
spórákat), és konzerválószerek
kel stabilizálják a hatást. Van
nak azonban .gyógyszerkészít
mények,. amelyek nem bírják 
ej a hőkezelést, ezeket a gyá
rak „műtőiben'’, az aszeptikus 
részlegekben gyártják és cso
magolják. Az ilyen . „műtők” 
■erősen elütnék a gyógyszer- 
gyárak többi, gőzölgő, füstölgő, 
sokszor nem éppen kellemes 
illatot árasztó részétől, az 
óriás üstökkel, gépekkel teli 
„boszorkán y kon yháktól”.

A gyógyszergyárak „műtói“

; Az aszeptikus részlegek dol
gozói utcai ruháikat levetve, 
fürdés után kezdik a munkát, 
éppen úgy bemosakodnak hoz
zá. mint a sebészek a műtét 
előtt. Mielőtt az üvegfalú, fe- 
hércsempés folyosóról belép

nek  a „sterilbe", steril vászon 
vagy nylon overállba öltözte
tik őket, és fejükre húzzák a 
maszkot, amely csak a szemü
ket hagyja szabadon. Van 
olyan munkahely, ahol külön, 
zárt manipulációs fülkébe, ún. 
„üvegkoporsóba” kötik be kar
jukat, így csak kezük érintke
zik az anyaggal. Mindez kon
dicionált, steril levegőben tör
ténik, amelyet bonyolult tech
nikai berendezésekkel, por
lasztókkal. szűrőkkel, ibolyán
túli sugárzással hoznak létre. 
Elgondolhatjuk:, milyen kár 
és bosszúság, ha az ennyi élő- 
vigyázattal és költséggel gyár
tott vagy adagolt, csomagolt 
készítményekről a forgalom-: 
bahozatal előtti ellenőrzéskor 
kiderül, hogy mégsem sterilek. 
Kezdődhet a kutatás a fertő
zés. forrása után.

A nyomozás gyakran oda 
lyukad ki, hogy a gondos hő-

teliv
a mikroorganizmus tenyészik 
ki róla, mint a fertőzöttnek ta
lált készítményből. Ebből a ta
pasztalatból kiindulva, gyógy
szeripari szakemberek kutaítni 
kezdték, milyen baktériumölő

BAKTÉRIUMÖLŐ
GUMI

Í
,  ̂ « rN

,Jjl|Gyógyszerkiszerelés
csengővel”

t m anipulációs fü lkékben; a dolgozó  
je lz i, ha valam ire szüksége van

-láb 

ra a gumigyártásban használt 
vegyületeket, felfigyeltek a 
vuikanizálós-gyorsítákként, el
sősorban a trópusálló gumike
verékek előállításában alkal
mazott thiurám-származékok- 
ra. Hosszan kísérletezéssel si
került is belőlük olyan keve
réket előállítaniuk, amelyet 
gumiba, műanyagba bedolgoz
va, az addig ismert külföldi 
gyártmányoknál erősebb bak
tériumölő (baktericid.) és gom
baölő (fungicid) hatású készít
ményt kaptak.

Hogyan csinálták?

Először is a baktericid hatás 
szempontjából, számításba jö- 
■vő vegyületeket, illetve azok 

ezelés, fertőtlenítés, besugár- keverékeit különböző koncent- 
ás stb. .ellenére..is ...bűnös?,’ az ¡rációkban olyan, húsleves, cü- 

iivegzáró.. gumidugó; ugyanaz kor stb. tartalmú íolyadékok-
hoz — táptalajokhoz' —‘ ada
golták. amelyekben a • bakté
riumok jól tenyésznek. E „hi- 
gítási sorokhoz” azután, ame
lyek tehát a feltételezetten 
baktériumölő hatású vegyüle-

penziót adtak. Ha a vegyület 
baktériumölő hatású volt, ki
mutatták azt a „hatórkoncent- 
rációt”, amelynél a baktériu
mok már ’nem tudnak növe
kedni.

De vajon gumiba, műanyag
ba „beépítve” is megtartják-e 
ezt a tulajdonságukat.? A kí
sérletekhez tengeri algákból 
készült agar-agar táptalajt 
használtak. Baktériumokat és 
gombákat oltottak bele, majd 
ráhelyezték a baktericid, _ il
letve fungicid anyagot tartal
mazó gumilemezt. Ez a szem
léletes vizsgálati módszer az 
antibiotikum érzékenységi 
vizsgálatokban használatos. 
Mos-t itt is bevált: a, gumiból 
kidiffundált baktériumölő 
anyag a gumikorong. körüU.zfc 
nában. meggátolta■ u ba lötériu- 
mok és gombák növekedését; 
S á hatás'nagysága is g ól- mér
hető vo-l-t a gátlás! zóna átmé
rőjével.

Kíáiffuíidál és pusztít
anyagot építhetnének be a.gu- lak csökkenő koncentrációit Az a tény, hogy nemcsak a 
mi szerkezetébe. Végigvizsgál- tartalmazták, baktériümszusz- gumikpronggal érintkező terü

leten, hanem körülötte is, na
gyobb zónában érvényesült a 
baktericid és fungicid hatás, 
bizonyítja: az anyag „kidiffun
dált” a gumi rácsszerkezetéből 
Erre vallottak azok a kísérle
tek is, amelyekben a gumilá
pokat mesterségesen fertőzték. 
Rájuk szárítva a baktérium- 
szuszpenziót, a fertőzött gumi
lapokat táptalajba helyezték. 
Elég lett volna, hogy akár csak 
egyetlen élő mikroorganizmus 
maradjon a felületükön — a 
táptalajban szaporodásnak in
dult volna. Ámde a baktériu
mok mind elpusztultak a gu
miban levő anyag hatására, 
sőt az áztató folyadék is bak
tériumölővé vált. Ezek szerint 
nemcsak a gumi „autosteril”, 
hanem ha például folyadékot, 
szirupot tartalmazó üveget zár, 
abban is baktericid hatást fejt 
ki. Felvetődött a kérdés: 
mennyi ideig tartja meg ezt a 
tulajdonságát? Az iparban 
használatos „öregítési” vizsgá
latok során hét évnek megfe
lelő „öregítési idő” után sem 
lehetett a thiurám-származé- 
kokkal kezelt gumimintáknál a 
baktericid tulajdonság csök
kenését kimutatni.

Ezekután lássuk röviden a 
külföldi felhasználás módjait, 
amelyeknek bevezetésére
egészségvédelmi okokból ná
lunk is nagy szükség lenne. 
Külföldön először a kaucsuk- 
növény gyakori gombás és 
baktériumos fertőzöttsége 
miatt, a kaucsukgyártmányok 
védelme. élettartam-ük növe
lése céljából kísérleteztek bak
tériumölő anyagóklcal, ame
lyek összetétele túlnyomórészt 
szabadalmi titok. Amikor az
után ijesztő statisztikák jelen
tek meg a gumicsizmában járó 
dolgozók lábgombásodásának 
mértékéről. egészségvédelmi 
igénnyel is kezdték felhasznál
ni a módszert. Baktériumölő 
anyagot építettek be a nedves 
munkahelyeken, alagút építke
zéseknél. bányákban dolgozók 
részére gyártott, csizmák, gumi
anyagába. így sikerült meggá-> 
tolni, a fertőzés továbbterjedé
sét. Minthogy a nedvesség a 
legideálisabb körülmény a 
gombák fejlődésére, újabban 
hasonló anyagból készítik a 
fürdőpapucsokaf, s a tornaci
pőket.; ezekben a nedves, il
letve megizzadt láb nem fer
tőződik meg.

Elő villanyi el epek
Az élő szervezetben fejlődő 

villamosság hasznosítása im
már két. évszázada, Galvani 
bekacomb-kísérlete óta foa- 
lakoziatja a kutatók képzele
tét. Az élő szervezetek e bio
áramainak ma már fontos 
szerepük van egyes szervek 
(szív, agy) működésének 
vizsgálat a bán és esetleges 
megbetegedéseinek felisme
résében. Sőt, néhány éve a 
Szovjetunióban megfelelő 
felerősítés után a műkezek, 
műlábak mozgatására is fel
használják a bioáramokat.

A minap újabb nagy jelen
tőségű kísérletnek érkezett 
híre: az amerikai General 
Electric kutatólaboratórium
ban egy kísérleti patkány 
szervezetéből sikerült ele
gendő villamos energiát ki
vonni egy különleges rádió
adó táplálásához.

A patkány testébe ültetett 
elektródokról a kísérlet so
mra 0,68 V feszütségű, 155 
mikrowattnyi villamos ener
giát vettek le,, s az élő pat
kány termelte villamossággal 
nyolc órán át megszakítás 
nélkül üzemben tartották egy 
500 kilocikluson működő tör
pe rádióadót. Az elektródo
kat már a rádiózás előtt hat 
hónappal beültették a kísér
leti állat testébe, jelenlétük 
azonban semmiféle káros el
változást sem okozott, s a le
vehető feszültség nagysága 
sem változott lényegesen a

had hónap alatt. A tervek 
szerint a kísérletet az állat 
természetes haláláig folytat
ják, majd fokozatosan na
gyobb testméretű kísérleti 
állatokat is felhasználnak 
rövidé bb-hosszabb időtarta
mú „energiafejlesztés” cél
jaira.

A bioelektromos feszültség 
ilyenfajta felhasználásának 
óriási jelentősége lehet a 
gyógyításban és a biológiai 
kutatásban, mert egyebek 
között lehetővé teszi, hogy az 
élő testbe épített mikromi- 
niatűr elektronikus áramkö
rök mindenfajta külső áram
forrás, telep, összeköttetés 
nélkül szabályozzák a szer
vezet működését, ellenőriz
zék az egyes szervek funk
cióit, s rádión azonnal lead
ják a méréseredményeiket. 
Ezen a módon megoldódna a 
vándorló állatok pontos 
nyomkövetése is; az élő szer
vezetbe beépített és az állat 
bioáramával táplált rádió
adók ugyanis megszakítás 
nélkül sugároznák jelzéseiket 
a „megjelölt” állat minden
kori tartózkodási helyéről. 
Sőt, a további kísérleteket az 
űrhajózás szakemberei is 
élénk figyelemmel kísérik, 
hiszen a szervezet saját „vít- 
lanytelepének” hasznosítása 
lehetővé tenné, hogy az ür- 
hajókban elhelyezett kísérle
ti állatok saját áramukkal 
táplálják mérőműszereiket 
és rádióadóikat.

Növények a M arson
A kutatók megpróbálták, 

hogy földi virágokat, zöldsé
geket és gabonaféléket a Mar
sét megközelítő viszonyok kö
zött termesszenek. Ami a ma
gasabb rendű földi növények
hez hasonló organizmusok 
marsbeli létét illeti, az első 
komoly ellenvetés az volt, 
hogy e bolygó légkörében ke
vés az oxigén. Ezért a növé
nyeket három különböző lég
körben helyezték el: oxigén
mentesben (mély csupán ar
gonból vagy nitrogénből állt), 
argonatmoszférába 5 százalék 
oxigénnel, és argonatmoszférá
ba 2 százalék oxigénnel. Meg
állapították, hogy a rizs, rozs, 
kukorica és uborka magvai ki
tűnően csíráznak a tisztán ar
gon atmoszférában! Amikor 
pedig 5, sőt 2 százalék oxigént 
bocsátottak a légkörbe, akkor 
már tenyészett a paradicsom, 
a zöldsaláta, a babfélék, a kö
römvirág, a répa és más nö
vények is!

Azután az oxigénhiányt ösz- 
szekapcsolták az alacsony hő
mérsékletekkel. A tudósok 
nagy csodálkozására a vetemé- 
nyek fagyállósága ebben a 
mesterséges légkörben erősen 
megnövekedett. Az uborka há
romhetes palántáit, amelyek
nek egy részét 2 százalékos 
oxigént tartalmazó légkörben, 
másik részét pedig normális 
légkörben termesztették, —10 
fokig fagyasztották. Felengedés 
után a növények első csoportja 
folytatta normális növekedését 
és fejlődött, á közönséges. at
moszférában tenyésző palánták 
viszont elpusztultak. . .  Az 
uborka nyugodtan növekedett 
az argonatmoszférában, 6—7 
fok hőmérsékleten. Említésre 
érdemes, hogy a délről szárma- 
zó uborkapalánták a szokvá

nyos viszonyok között sem bír
ták a fagyokat. . .

Ezek és a hasonló kísérletek 
arra mutatnak, hogy az oxi
génszegény légkör nemcsak 
nem árt a növényeknek, ha
nem még fokozza is ellenálló
képességüket a ritkább leve
gővel és az alacsony hőmér
séklettel szemben. Bármilyen 
különös is, a kedvezőtlen kö
rülmények kombinációja ke
vésbé veszélyesnek bizonyul
hat, mint e tényezők bármelyi
ke külön-külön. ‘ Lehetséges, 
hogy a növényekre való kom
binált ráhatással ezeket a fel
tételeket olyan skálájához le
het idomítani, amelyről a je
lenkori biológia nem. is álmo
dik. viszont a földi növények 
alkalmazkodása csaknem elég 
a Marson való élethez, akkor 
milyen gazdag és virágzó lehet 
az eredeti marsbeli élet! Nem- 
csupán kúszónövényeket és 
törpefákat, hanem, egyéb, dú
san tenyésző növényeket is ta
lálnak majd egyszer az űrha
jósok a Marson.

Védőbevonat
csővezetékekhez

Angliában újfajta polieti
lén-bevonatot hoztak forga
lomba a csővezetékek meg
védésére. A bevonat teljes vé
delmet nyújt a korrózió el
len; sem a mikroorganizmu
sok. sem a gombák, sem a 
talajban levő vegyi anyagok 
nem tesznek kárt benne. Ki
tűnő szigetelő is, s az időjá
rás viszontagságai sem káro
sítják. Az erős, 0,03 mm vas
tag pliténhártyát különleges, 
korrózióálló ragasztóanyaggal 
erősítik a csővezetékre.

-j.

BÁNYASZELLŐZTETÉS

M Ű A N Y A G C SÖ V E K K E L

A földalatti vágatok szellőztetése  — különösen  a szénbányászat
ban — rendkívül fontos. Eddig a sze ilőz le tő -csövek et acélból k é 
szítették , de ma már egyre nagyobb tért hódítanak a terilénszál- 
ból szőtt pvc-vel erősített m ü anyagcsövek , am elyek  ú gy  kezel
hetők , m int a vék on y  textiliák : összehajthatok, kön nyen, k is he
lyen  elférnek; a tapasztalat szerint bány»vágatokban ép pen  olyan  
jól helytá llnak, m im  a jóval sú lyosabb, drágább és nehezen ke* 

zelhető acélcsövek

D I E S E L -  VIL L A MOS  M O T O R  VONAT

A N ém et D em okratikus K öztársaság görlitzt vagongyárában újfaj’- 
ta, négy  egységes D iesel-v illam o* m otorvon atok sorozatgyártását 
kezdték m eg. A m otorvonatok két kocsijában 120 utas talál ké
nyelm es helyet, a m ásik két egységb e ép ítik  be a k ét 12 h enge
res, »00 lóerős D iesel-m otort és a villam os berendezéseket. A lég 
kondicionált és korszerű elektroakusztikai beren dezések kel fe lsze

relt vonat l$ö km /órás seb ességet érhet el

M Ű A N Y A G  H ŰTŐSZEKRÉNY

A k isin yov í Elektro- 
m asina-gyárban szer
kesztett. „N istru” hű
tőszek rény első  m in
tapéldányai sikerrel 
kiállották  a próbát. 

A hűtőszekrényben  
csak  két fém ből ké
szü lt rész van, a m o
tor és a kom presz- 
szor. A többi alkat
rész m űanyagokból 
készü lt. A 120 liter  
űrfartalm ú m oldvai 
hűtőszekrény sú lya  
m indössze íío k ilo

gramm.

SZEMÉTÉGETŐ BERENDEZÉS

A nagyvárosokban mind több gondot okoz a szem ét elszállítása  
és m egsem m isítése. Egy angol gyárban m ost o lyan egyszerű sze
m étégető berendezéseket készíten ek , am elyek  a nagy lakótelepe
ken, kórházakban, gyárakban, üzletházakban m űködve, K uka- 
rendszerű szem étgyűjtő  kannákból égetik  el a szem etet. A kan

nákat gépi berendezés em eli az égető  kem ence szájához



Magyar jégbrongoiók
A két külföldön szereplő 

magyar jégkor ong-együttes
közül a BVSC Becsben, míg 
a Bp. Vörös Meteor Belgium- 
ben játszott. BVSC—ASKÖ 
Wien 6:0 (2:0, 2:0, 2:0). CPL. 
Coromeuse Liege—Bp. V. Me
teor 10:5 (5:2, 3:1, 2:2).

Zsivófsky bizakodó

Az óv efe©
R im ássy, Éhe&i, es M&3¡ida¡-Wásésris®^y¿-&ésac®zpésr 

és  es Cs&srdásSSosidi-keSiős

. Arca sápadt, megsoványodott., 
m é g  látszanak rajta a kom oly be
tegség nyom ai, de már jókedvűen  
Tógád ja látogatóit Zsivótzky Gyu- 

,;y“a kalapácsvető Európa-bajno- 
\  kunk. T izenegy napja, hogy a 

B ajcsy-Zsilinszky kórházban bél- 
.élzá'ródással kapcsolatban m űté
ren  esett át, de már naponta 
-többször fe lkelh et az ágyból, nem 
csak a szobában, hanem  a fo lyo 
són is sétál. É tvágya is javul, 

ig yek szik  lassan visszaszerezni a 
'leadott kilókat.

• A betegségem m el függött 
pssze, hogy már az idény közben 

' is  többször éreztem  m úló fájdal
makat, és azt hiszem , őszi sze

r ep lé se m , is ezért nem sikerült 
úgy, ahogy szerettem  volna — 
mondja. — N agyon elkeserített a 
betegség, m ost azonban m ár egy
re jobban bízom abban, hogy si
kerü l majd behoznom  ezt a nagy 
kiesést és m ég idejében elkezdhe
tem  a fe lkészü lést az olim piára. 
S! ha felgyógyulok, . azt hiszem , 
könnyebb lesz m ajd elérni a száz- 
k ilós testsú lyt is , ami nekem  na
gyon fontos.

/A bizakodás jogos. Állapota az 
utolsó napokban valóban örven
detesen javult. A m űtétet végző, 
dr. Mester Endre professzor, se- 
bésziőorvos vélem énye szerint 
Valószínűleg két-három  hónap  
szükséges ahhoz, hogy sebészileg  
m eggyógyuljon és így  m inden re
m ény m egvan, hogy részt vehet 
az olim pián.

Zsivótzky, persze, m ost már so
kat gondol arra az időre, amikor 
ism ét teljesen rendben lesz. Mo
solyogva hallja, hogy külföldön  
is  gondolnak rá, útban van cí
m ére a legújabb típusú kalapács- 
vetchcipö. Már hiányzik' neki a 
mozgás, az edzés,, de jó l tudja: 
nem szabad türelm etlennek len 
nie!

Elég lesz-e az előny, avagy változik a sorrend? — Erre a 
kérdésre kaptunk választ vasárnap este a Kisstadionban az év 
első bajnokságának, a műkorcsolyázók bajnoki vetélkedésének 
második napján. Nos, a szombaton szerzett előny elégnek bizo
nyult. Almássy Zsuzsa, Ebért Jenő, a Korda—Vásárhelyi- 
táncospár és a Csordás—Kondi-kettős előnyét megtartva nyer
te a bajnoki címet.

K ik a p ta k  A lgírkan  
az labdarúgói

Nagy meglepetést hozott az 
új esztendő első válogatott 
labdarúgó-mérkőzése. Algéria 
Válogatottja 2:0 (2:0) arányban 
legyőzte az NSZK legjobbjait. 
Á hazaiak 15 000 néző előtt 
teljesen megérdemelten győz
tek, félóra alatt rúgták be a 
két gólt. Szünet után erősítet
tek a nyugatnémetek, még 
büntetőhöz is jutottak, de 
Schmiűt 11-esét a kapus ki
védte.

A bemelegítés 
után Szentmiiklós- 
sy Zsuzsa, a baj- 
ndki címet védő 
fiatal műkorcso
lyázó, meglepő 
lendülettel kez
dett. Láthatóan 
mindent bele
adott, hogy a kö
telezőkben várat
lanul szerzett hát
rányát valahogy 
ledolgozza. Szé
pen futott, úgy
szólván, minden 
mozdulatát a ze
nével összhangban 
végezte. Műsora 
tartalomban is so
kat javult a múlt 
idény óta.

Almássy Zsuzsi 
csupa lendület 
kürje következett 
ezután. A kis Zsu
zsi futását válto
zatlanul lendület 
és biztonság, vala
mint rendkívül
gazdag tartalom
jellemzi A zené
vel való össz
hangja is lényegesen javult, 
különösen szabadkorcsolyázása 
lassú részeinél. A  bajnoki cí
met teljesen megérdemelte.

A  sort a férfiak folytatták. 
A kis Horváth Zoli már az öt 
percet is remeikül bírja, tar
talmasán, szépen futott.

Viglás ismét tehetségét bizo
nyította, leürjének egy-egy 
részletével.

Ébert Jenő pedig kiváló 
erőnlétet. Ugrásai után csak

ta. A Szentmártoni, Hámor és 
a Mohai—Bátori-pár futása 
persze még csak előjáték volt 
a három élen álló kettős mű
sora előtt.

Csamáék műsora tetszést 
aratott.. A Korda—Vásárhelyi
pár futása nem sokat, de elő
nyére, változott. A  twist élén
két®, a  keringő frissebb lett, 
a palotásból pedig — ezen 
nem is csodálkoztunk — vas
taps zúgott. A Mató—Riedl- 
kettős megőrizte második he
lyét.

A  párosok mezőnyében a 
Simsik—Kurucz-kettős kez
dett. Simsikék is előre léptek, 
de a Csordás—Kondi-kettőst 
mintha kicserélték volna., ö r
vendetes. hogy a sikertelenség 
mégsem vette el kedvüket. Át
alakított műsoruk már a jövő
re nézve is több biztatást je
lent.

Hazaérkezett az FTC labdarúgó-csapata
Több mint háromhetes 

külföldi vendégszereplés 
után hazaérkezett a Fe
rencváros labdarúgó-csapa
ta. A  zöld-fehérek Angliá
ban három, az NSZK-ban 
pedig négy mérkőzést ját
szottak.

— Angliában rendkívül 
nehéz volt a dolgunk — 
mondotta Mészáros József 
edző.

— Szokatlan volt a ta 
laj, s az angolok nagy erő
bedobása. Néha még a mér
kőzés végén is úgy látszott, 
hogy nyugodtan végigját
szanának még egyszer ki
lencven percet. Az angol 
futball egyébként is megle
pően nagy fejlődésen ment 
keresztül. Szerintem az 
1966. évi VB nagy favortt

jai az angolok Különösen 
szembetűnő volt velük 
szemben a mi játékosaink 
gyenge testi felépítése, aki
ket néha. a játék hevében 
szinte szó szerint elsodor
tak.

— Az NSZK-ban már 
jobban ment a játék, bár 
meg kell mondanunk, hogy 
itt gyengébb képességű csa
patokkal mérkőztünk. A  ta
pasztalatok alapján atlé- 
tikusabbá kell tenni játé
kosaink képzését, még na
gyobb gondot kell fordítani 
a fizikai erőnlétre, mert 
ezek nélkül ma már nem 
lehet lcomoly eredményt el
érni.

A Ferencváros néhány 
napos pihenő után meg
kezdi az alapozó munkát 
az 1964. évi bajnokságra.

Ébert Jenő

úgy zúgott a brávó. A nap 
legszebb kürjét futotta. Látvá
nyos összekötő lépéseivel 
rendkívül emelte futása érté
két.

Méltán előzte meg nagy 
várakozás a táncosok 
színvonalasnak ígérkező 

versengését.
A ködös, hideg időben, az élén- 
kebb zene a lelátók közönsé
gét is egyre jobban tűzbe hoz-

Az 1964. évi műkorcsolyázó, 
és jégtánc-bajnokság eredmé
nyei:

,NÖK: Bajnok: Almássy Zsu
zsa (FTC). 2. Szentmiklóssy 
Zsuzsa (FTC), 3. Simsik Edit 
(Bp. Spartacus), 4. Szőttősi 
Marika (FTC), 5. Wagner Zsó
fia (Bp. Spartacus), 6. Járos 
Mónika (Bp. Spartacus), 7. 
Siebold Zsuzsa (Bp. Sparta
cus).

FÉRFIAK: Bajnok: Ébert
Jenő (Bp. Spartacus), 2. Hor
váth Zoltán (FTC), 3. Viglás 
László (Bp. Spartacus).

PÁROS■ Bajnok: Csordás- 
Kondi (FTC), 2. Simsik—Ku- 
rucz (Bp. Spartacus).

JÉGTÁNC: Bajnok: Korda 
—Vásárhelyi (Bp. Spartacus),
2. Mató—Riedl (Bp. Sparta
cus'), 3. Csorna—Csanádi (Bp, 
Spartacus), 4. Szentmihályi— 
Hámor (Bp. Petőfi, Bp. Spar
tacus), 5. Mohai—Bátori (Bp. 
Spartacus).

Æ  e é i m  É & é t @ í e &

A  tavalyi országos ökölvívó- 
csapatbajnokság sokáig emlé
kezetes marad: 

első ízben nyerte vidéki 
csapat a bajnoki címet.

— őszintén bevallva, mi 
sem számítottunk ilyen siker
re, amikor csapatunk 1963-ban 
újra az NB I-ben indult — 
mondja Szakács Béla edző, a 
Gyöngyösi Honvéd Zalka SE 
ökölvívó sikereinek kovácsa.

ha sikerül megszüntetni a még 
meglévő technikai fogyatékos
ságokat, nem lehetetlen az 
sem, hogy bajnokok legyünk.

És ettől kezdve az edzése
ken fokozták a technikai fel
készülést, s

a Dózsa elleni ll:9-es győ
zelem már a bajnokságot 

is jelentette.
És ha valaki a gyöngyösi si

ker titkát keresné, az itt, eb-

Nehéz pálya, ködös idő, közepes eredmények 
a gyorskorcsolyázó-versenyen

Szép v o ll

H ányszor, de hányszor hangzik  
el a cím ben szereplő két szó, mint 
önfeledt kiáltás a sportesem énye
ken. Pedig a szép mozdulat, a re
mekbe szabott gól csupán pillanat 
töredéke, a szem  éppen hogy csak  
érzékelni tudja. Aztán tovatűnik, 
vagy m égsem ? Ezt a pillanatot 
például örökre m egörökítette a fo 
tóriporter. A m ég ma is .  klasz- 
szis játékosnak szám ító, veterán  
Greminger, a m agyar kosárlabda 
válogatott erőssége kosárra dob. 
A felugrás pillanata valóban na
gyon szép! •

Ködös idő, nehéz levegő fogad
ta vasárnap reggel , a Bp. Petőfi 
versenyének részvevőit.

A  nyolcfok os hideggel könnyeb
ben barátkoztak: m eg a gyorskor
csolyázók, d e  a köd és vele  le
ereszkedő korom  erősen m egnehe
zítette a versenyzést. A kívül
állóknak a pálya jónak látszott, 
csak a gyorskorcsolyázók érezték: 
m ennyire nehezen csúsznak rajta. 
Ilyen körülm ények m ellett k iem el
kedő te ljesítm ényeket nem lehe
tet,t' várni. A vasárnap elért ered
m ényeknél a versenyzők fe ltétle
nül többre képesek .

A nők csoportjában Ihászné biz
tosan győzött m indkét távon. A
m ásodik legjobb időt a Budapes
ten tartózkodó csehszlovák Pro- 
cházková érte el. A prágai gyors- 
korcsolyázón Ő egyre jobban for
mába lendül. A látottak alapján  
inkább a hosszabb távok on  ér el 
jobb eredm ényeket. A  m agyar  
m ezőnyben a m ásodik helyért Kő

szeginé és T ölgyesi között fo ly t  
a küzdelem . Az ifjúság i m ezőny
ből Tam ási P iroska em elkedett ki.

A férfi m ezőnyben Ivánkái és 
Martos G yörgy v ívott szoros ver
sen yt m indkét távon. Kár, hogy  a 
sors egy ik  távon sem  hozta ösz- 
sze  őket. M indkét futam ot Iván
k á i nyerte.

Nők. I—II. o. 1500 m: 1. Ihászné  
(Bp. Petőfi), 2. K őszeginé (MTK), 
3. T ölgyesi (Bp. V. Meteor), 4. 
Takáts (MTK), 5. M agyar A. (Bp. 
Petőfi), 6. M etz. (Bp. V. M eteor). 
3000 m : 1. Ihászné, 2. K őszeginé, 
3. T ölgyesi, 4. Metz, 5. M agyar A.

Férfiak. I—II. o. 1500 m : 1. Iván
kái (Bp. Petőfi), 2. Martos Gy. 
(Bp. V. Meteor), 3. Martos M. 
(Bp. V. Meteor), 4. Rétfalvi (Bp. 
Petőfi), 5. F elszeghy (Bp. V. Me
teor), 6. N eszm élyi (MTK), 7. Bar- 
toí? (Bp. Petőfi). '5000 m: 1. Iván
kái, 2. Martos G y., 3. K arácsony  
A. (Bp. V. Meteor), 4. Martos M.
5. Rétfalvi, 
teor).

6. Zsila (Bp. V. Me-

Ism ét Kankkonen győzött, 
Geller László tizenhatodik

Innsbruckban vasárnap a négy- 
súneverseny befejező szakaszához  
érkeztünk. Érthetően nagy vára
kozás előzte m eg a v ilág legjobb
jainak harm adik összecsapását az 
olim piai sáncon, elsősorban azért, 
mert az eddigiek során igen  szo
rossá vált az összetett verseny ál
lása. A sánc ezúttal sem  keltett 
csalódást. A pom pás létesítm ényen  
izgalm as verseny a laku lt ki, s  ez 
az izgalm as verseny elsősorban  
az összesítésben eddig vezető nor
vég Y ggesethnek ném i csalódást 
hozott. Ezúttal csak 14. lett.

A finn K ankkonen m egérdem el
ten nyerte a versenyt. Elsőre 92 
métert ugrott, m ásodik kísérlete  
89.5 méterre sikerü lt és ezzel m eg
előzte a nagyon jól ugró szovjet 
Ivanyikovot. Kitűnően szerepelt a 
lengyel Przybyla is, aki első  ug
rásával, am ely 95,5 m éterre s ik e 
rült, új sánccsücsót állított fel.

A m agyar ugrók közül ezúttal 
Geller Lászlónak jött ki legjobban  
a lépés, közvetlenül Yggeseth és 
az osztrák Leodolter m ögött a 16. 
helyet szerezte m eg. G ellér el
sőre 89 m étert ugrott, s  ezzel 
m egdöntötte Csávás László 87 
m éteres m agyar csúcsát. Máso
dikja 87 m éterre sikerült. Megái* 
lapították, hogy az ugrások hosz- 
szában G ellér volt a hatodik, és 
azt is, hogy m inőségileg valam ivel 
több pontot érdem elt volna, mim  
am ennyit kapott.

A z inssbrucki verseny eredm é
nye: 1. K ankkonen (finn) 223,5
pont (92, 89,5), 2. Ivanyikov (szov
jet) 222 (89,5, 89,5), 3. Przybyja len 
gyel) 221,7 (95,5, sánccsúcs, 86), 4. 
Halonen. (finn) 220,5 (88, 88,5), 5. 
Reinl (osztrák) 217,8 (90. 85,5), 6.
Balfanz (amerikai) 215,5 (91, 86.5) 
. . . 14. Yggeseth (norvég),, 15. 
Leodolter (osztrák), 16. Gellér 
László (magyar) 204,7 (89, 87).

Lengyel Levente 
sikeresen szerepel 

Hastingsban
Hastingsban folytatták a nem 

zetközi sakkversenyt. A  m agya
rok közül Lengyel Levente sike
resen szerepelt és m indössze fél 
ponttal van lemaradva a vezető  
Haszin mögött.

A m agyar versenyző az 5. for
dulóban az angol Hindié ellen ki
tűnően m anőverezett és győzött. A 
6. fordulóban B ély volt az ellen 
fele, s  őt is legyőzte.

A verseny állása: Haszin 5, Gli- 
gorics. Lengyel. N. Littlewood és 
Tál 4,5—4,5, Brinok-Claussen 1,5 
(1), B ély  és J. Littlewood - 1.5—15. 
Hindié 1, Franklin 0,5 (1) pont.

BEFEJEZŐDÖTT Stockholm ban  
a nem zetközi sak k versen y . A z e l
ső két h e lyen  szov jet sportolók  
végeztek: a győztes Szm iszlov  7,5, 
a m ásod ik  B oleszlavszk ij pedig 7 
pontot szerzett.

AZ INNSBRUCKI téli olim pián  
részt vevő csaknem  40 ország kö
zül Svájc, N ém etország, az E gye
sült Á llam ok, Svédország és a há
zigazda, , A usztria va lam en n yi 
sportágban — sífu tás, a lp esi és 
északi verseny, síugrás, gyorsk or
csolya, m ű korcsolya, b iatlon , bob, 
jégkorong és szán kó -— elind ítja  
versenyzőit. A Szovjetu n ió  csak  a 
bob- és' szánkóbajnokságban nem  
indul, m íg G örögország, A usztrá
lia é s  Sp anyolország m in dössze  
egy-egy  sportágban állítja  rajthoz  
legjobbjait. A s íversen yek  alpesi 
szám aiban csaknem  valam enn yi 
benevezett ország részt vesz .

CSEHSZLOVÁKIÁBAN az Euró- 
pa-bajnok evezős K ozákot vá lasz
tották az év  sportolóján ak  a 
diszkoszvető D anek, valam int 
Pluskal előtt. Jugoszláv ia  legjobb  
sportolója a tornász Európa-baj- 
nok M iroszlav Cerar le tt, utána  

két labdarúgó, S osk ics és  K ova- 
csevics következik.

PELE, a „ fek ete  g y ö n g y szem ” 
a m últ évben nem  csillogo tt an y- 
nyira, m int azt várták. B razíliá
ban azonban m égis u tolérhetetlen . 
A brazil labdarúgó-bajnokságban  
Pele, aki sérü lése  m iatt e lég  sok  
m érkőzést k ih agyott, sorrendben  
hetedszer lett gólk irály , s. 22 a l
kalom m al ta lá lt a hálóba. A  dél- 
am erikai csatár h ét év  a latt 279 
gólt lőtt bajnoki m érkőzéseken .

TIZENEGY ORSZÁG v ersen y 
zői vesznek részt a franciaorszá
gi Grenoble-ban januárban m eg
rendezésre kerülő  m ű korcsolyázó  
Európa-bajnokságon. — Oslóban  
január 18-án és 19-én férfi gyors
korcsolyáz ó E urópa-bajnokság lesz.

HONDURAS, Surinam  és az 
E gyesült Arab K öztársaság neve
zésével 71-re em elkedett az 1966. 
évi labdarúgó-világbajnokságra je 
lentkezett országok szám a. Ez új 
rekord a sportág történetében.

A SZOVJET sak k szövetség  úgy  
elöntött, hogy  az 1963. év i bajnok
ságon hárm as holtversen yben  vég 
zett Szpasszkij, H oim ov és Stein  
januárban játssza le a bajnoki c í
met eldöntő négyfordulós körm ér
kőzést.

KEREK SZAMOK a szovjet lab
darúgó-bajnokságból. A Szovjet
unióban 1963-ban rendezték m eg a 
25. labdarúgó-bajnokságot, s  a 
M oszkvai Dinam ó 10-szer lett el
ső. Igor N ettó válogatott fedezet 
SOO-szor lépett pályára, s Vçilen- 
tyin Iva'nóv, a kitűnő csatár szá 
zadik gólját lőtte.

A  bajnokságot n y er t gyön gyösi csapat. Balról-jobbra: Szakács, 
B éla  edző, K lenovics, P am puk , S im on, Vanó, Tóth, H olló, H im m er, 
K eresztes, B ánhegyi. A légsú lyú  Forró h ián yzik  a képről.

— Az volt a célunk, hogy bent
maradjunk a legjobbak között. 
Hetenként 13—14 edzést tar
tottunk. Volt időszak, amikor 
30 fokos hidegben, s volt 
olyan is, amikor 30 fokos me
legben edzettünk,

— Furcsa, de igaz: Aklcor
gondoltunk először a CSB 
megnyerésére, amikor Buda
pesten 12:8 arányban kikap
tunk a Honvédtől. Láttam, 
hogy sok van még verseny
zőimben. Addig is tudtam, 
ütőerőben jó ez a csapat, s

ben az öreg tornateremben 
találna erre választ, amelyben 
most, január, első napjaiban is 
vagy félszázan szörgos’kodnaík. 

Mert a bajnoki cím köte
lezi őket. Még több, még 

jobb munkára.
— Olyan gárdát szeretnék 

kialakítani Gyöngyösön, amely 
nemzetközi viszonylatban is 
számottevő lesz — mondja az 
edző. — Remélem, két-három 
év múlva Gyöngyös igazi 
ökölvívó-fellegvára lesz a ma
gyar boksz sportnak.

Jó  já té k o t  h o z o t t  a n e m z e t k ö z i  

j é g k o ro n g -m é rk ő z é s
FTC-ATSE Graz 8:2 (3:0, 2:1, 3:1)

Kisstadion. 3000 néző. Ve
zette: Búza, Müncz (Mindkettő 
magyar). FTC: Pozsonyi — 
Rafí'a, Balogh — Horváth, Ja
kabbá zy, Schwalm, Csere: 
Csánk, Erdős, Tamási, Szabó, 
Vámosi, Némon, Reinfchaller, 
Treplán, Póth, Major. Graz: 
Schilcher — Primus, Nell — 
Fink, Roth, Dietrich, Csere: 
Jäger, Strömlid, dr. Holzer, 
Straub. Wertlitsch, Zriva, Ko- 
roschetz. Gólütő: Horváth (2, 
és 6. perc), Sehwaim (17. p.) 
Balogh (26. p.), Jakabházy (29. 
p.), Fink (34. p.), Straub (44. 
p.), Jakabházy 47. és 52. p.),' 
Sohealm (60. p.)

A sportszerű keretek között 
lezajlott mérkőzésen a várako
zásnak megfelelően a jó for
mában lévő magyar együttes 
irányította a játékot 

A magyar támadásépítés 
sokkal tervszerűbb és át

gondoltabb volt.
Amikor a csatárak nem hagy
ták magukra a védőket, akkor 
a gráciák nem tudtak kibonta
kozni. Úgy szólván minden tá
madásuk ” a" középső harmad
ban megakadt.

Az FTC játékosai nemcsak 
összjá-tékban. hanem technikai 
vonatkozásban is felülmúlták 
ellenfelüket. Ezúttal a máso
dik és a harmadik sor nem tu
dott lépést tartani az elsővel, 
gólképesség tekintetében. Igaz, 
adódtak helyzeteik, de nem 
tudták bevenni Schilxher ka
puját.

Az osztrák együttes jól 
használta ki a ferencvárosiak 
fellazulását, s  akkor néhány
szor veszélyesen támadott.

Támadásépítésük nem volt 
elég folyamatos, 

s különösen a védők késleked
tek az indítással, A gráciák 
mindvégig lelkesen küzdöttek.

Heti H ÍRADÓ
(SAJTÓSZEMLE)

Szerkeszti:
a szerkesztő oizottság  

Kiadja:
az Igazságügym inisztérium  Bv 

Országos Paranr-snoksága 
Budapest V., Steind) utca 8. 
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