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H ru scsov  az KAfö-ba 
l á t o g a t

Az A1 Ahram kairói 1; 
kairói szovjet nagyköve; 
szerzett értesülésekre, 
kozva közli, hogy 
szovjet miniszterelnök má; 
második hetédieiv.eHátogkt 
Egyesült Arab Köztársas 
A lap szerint rövidesén /közös 
közleményt adnak ki, amely 
közelebbi részleteket tartalmaz 
Hruscsov útjáról.

Hírek szerint Hruscsov az 
asszuáni gát építése első sza
kaszának befejezése alkalmá
ból rendezendő ünnepségeken 
vesz majd feszt. A gát szovjet 
segítséggel épül. Az A1 Ahram 
közlése szerint néhány nappal 
ezelőtt Hruscsov és Nasszer 

itt fontos levélváltásra ke
rült sor.

Nincs közeledés Amerika 
és Panama között

Az Amerikai Államok Szer
vezetének tanácsa meghall
gatta annak az öttagú külön
bizottságnak a jelentését, 
amelynek feladata lenne kö
zeledést keresni az Egyesült 
Államok és Panama között a 
vitás kérdések rendezése ér
dekében. A közvetítő bizott
ság azonban csak sikertelen
ségről tudott beszámolni. Az 
AÁSZ tanácsa utasította a 
bizottság tagjait, folytassák 
erőfeszítéseiket egy mindkét 
fél számára elfogadható meg
oldás lehetőségeinek feltárá
sára.

Felbocsátották 
a. Kosunosz 26-ot

A Szovjetunióban Föld kö
rüli pályára juttatták a Koz
mosz 26 mesterséges holdat.

A szputnyik fedélzetén tu
dományos berendezést helyez
tek el a világűrkutatási prog
ram folytatása céljából.

A szputnyik kezdeti kerin
gési ideje 91 perc. Pályájának 
a Föld felszínétől mért leg
nagyobb távolsága (apogeunn) 
— 403 km. Pályájának a yöld 
felszínétől mért legkisebb tá
volsága (perigeum) — 211 km. 
Pályájának az Egyenlítő síkjá
val bezárt hajlásszöge 49 fok.

A szputnyikon elhelyezett 
tudományos berendezés, a pá
lyaelemek pontos mérésére 
szolgáló rádiórendszer, vala
mint a műszerek és a tudo
mányos berendezés adatainak 
Földre való továbbítását vég
ző rádiótclemetrikus rendszer 
normálisan működik. Az ér
kező adatok feldolgozását 
koordinációs számító központ 
végzi.

M AKARIO SZ:

ciprusi kérdést az EN 
szellemében ke

A  törökök meg akarják fosztani a ciprusi kormányt tényleges hatalmától

A Ciprus nyugati részén 
fekvő Ghaziveran helység és 
környékén legutóbb lezajlott 
összecsapásoknak nyolc halá
los áldozata van. A ciprusi 
kormány közleménye szerint a 
nyugalom helyreállt és a kor
mány biztonsági erői vissza
húzódtak.

A törökök lebontják a 
község körül emelt bari
kádokat és megengedik, 
hogy az utcákon angol 
járőrök teljesítsenek szol

gálatot.
Inönü török miniszterelnök 

az AP-hírügynökség tudósító
jának adott nyilatkozatában 
újabb „nagyarányú harc” ki
bontakozását jósolgatja. Inö- 
nü kijelentette, „reméli ugyan, 
hogy a nemzetközi erők hely

re tudják állítani a békét a 
szigeten”,

Kücsük alelnök azt java
solja, hogy az ENSZ minden 
téren kapjon végrehajtó ha
talmat. Indítványozza továb
bá, hogy az ENSZ fegyverez
zen le minden más katonai 
alakulatot, így természetesen 
a ciprusi biztonsági erőket is.

A javaslat hátterében 
nyilvánvalóan az a török 
szándék áll, hogy a cip
rusi kormány kezéből ki 
kell venni minden tényle

ges hatalmat. \
Csatlakozik ehhez az elkép

zeléshez Nagy-Britannia is.
Maltariosz ciprusi elnök 

nyilatkozatot adott a Kréta 
szigetén „megjelenő Allaghi 
című görög lap tudósítójá
nak. Az elnök hangoztatta,

a Biztonsági Tanács ha
tározata kétségtelenül 
megnyitotta az utat a 
ciprusi kérdés igazságos 
megoldásához. A kérdést 
az ENSZ alapokmányá
nak szellemében kell 

megoldani.
Makariosz nyilatkozatában 
foglalkozott azzal a kérdéssel 
is, hogy miért csökkent Ang
lia és az Egyesült Államok 
tekintélye, s ugyanakkor 
miért nőtt meg a Szovjetunió 
tekintélye a ciprusiak szemé
ben. „Ennek igen egyszerű 
oka van.

A ciprusi görögök kiáb
rándultak a Ciprusra vo
natkozó angol és ameri
kai tervekből. Ezzel szem
ben a Szovjetunió a mi 
álláspontunkat támogatta”

— jelentette ki az elnök.

Carapkin felszólalása Genfben

Az összes, bomhásé repülőgépet 
semmisítsék meg!

Az etiőpiai küldöttség ve
zetőjének elnökletével 116. 
plenáris ülését tartotta Genf
ben a tizennyolchatalmi le
szerelési bizottság.

hukanov, a bolgár küldött
ség vezetője felhívta az ér
tekezlet figyelmét az NDK 
kormányának arra a javasla
tára, amely sürgeti, ho©? a 
két német állam mondjon le 
'az atomfegyverkezésről. Ez
után hangoztatta, hogy 

a nemzetközi béke és biz
tonság érdekében minél 
előbb atomfegyvermen
tes övezetet kell létesíte

ni Európában.
Fisher amerikai fődelegátus 

folytatta a bizonyos típusú 
stratégiai bombavető repülő
gépek fokozatos megsemmi
sítéséről szóló amerikai ja
vaslat részletezését. így indít
ványozta,' hogy a Szovjetunió 
,és az Egyesült Államod: kös
sön megállapodást, amely
nek értelmében két éven át 
mindegyikük hpvonla húsz- 
húsz TU—16, illetve B—4P 
mintájú bombavetö repülő
gépet megsemmisít.

Az amerikai javaslatra vá
laszolva Carapkin nagykövet,

a szovjet küldöttség vezetője 
rámutatott, hogy az lényegé
ben a Pentagon magánügye, 
amelynek semmi köze sincs a 
leszereléshez. Az Egyesült 
Államok arra készül, hogy 
kiselejtezze a B—47-es bom
bázókat és még nagyobb tel
jesítményű, veszélyesebb típu

sú gépekkel helyettesítse őket, 
mint amilyen például a nem
régen kipróbált A—11.

A Szovjetunió ezzel szem
ben azt javasolja, hogy 
ne csak az elavult boyn- 
bavetők bizonyos típusait, 
hanem az összes bombá
zó repülőgépeket semmi

sítsék meg.

Kirobbantak a lappangó ellentétek
Nyílt viszály Johnson és dobért Kennedy között

Jean Campbell, a londoni 
Evening Standard washingto
ni tudósítója, aki bejáratos a 
felső tízezrek köreibe, azt je
lenti az amerikai fővárosból, 
hogy „nyíltan kirobbant a ré
gen lappangó viszály Johnson 
amerikai elnök és Róbert 
Kennedy igazságügyminiszter 
között".

— A Bobby-gárda kemé
nyen dolgozik, hogy a próba
választásokon a szavazók 
Johnson elnök neve mellé be
írják Bobby Kennedy nevét. 
Róbert Kennedy nyilvánva

lóan alelnök alutr lenni, 
Johnson viszont szeretné ezt 
megakadályozni, noha tudja, 
hogy a „Kennedy” név bizto
sítaná a néger szavazatok ha
talmas többségét. Johnson 
ugyanis attól tart, hogy Ró
bert Kennedy, akinek neve 
egyébként. nem is szerepel a 
próbaválasztások hivatalos 
listáján, megelőzheti őt nép
szerűségben. A két politikus 
régen lappangó viszályáról 
eddig ugyan nem sokat írtak 
a lapok, de annál több szó 
esik' róla beavatott körökben.

IE«a.d£*fu.ktív fe lhő i 
I \ re  f «  t i n  l> t t  n

Az amerikai atomenergia
bizottság kénytelen volt elis
merni, hogy a március 13-i né
vadói föld alatti atomrobban
tás után a kísérlet térségében 
radioaktív felhő képződött. A 
radioaktív csapadék egy része 
a kísérlet színhelyétől mint
egy hetven mérföld távolság
ra, Las Vegas vidékén hullott 
le.

A föld alatti robbantások az 
Egyesült Államok folytatódó 
nukleáris fegyverkezési haj
szájáról tanúskodnak. Veszé
lyessége emellett abban foglal
ható össze, hogy a föld. alatti 
robbanás következtében kép
ződött radioaktív felhő átlép 
heti az Egyesült Államok hatá
rát és kárt okozhat más orszá
gok népének. Ez a moszkvai 
atomcsendszerződés nyílt meg
szegése.

Az amerikai atomenergia
bizottság azt állítja, hogy a 
radioaktív felhő útvonalát re
pülőgéppel kísérték Arizona 
fiiamig, ahol a felhő állítólag 
izétoszlott.

Jelenleg szakemberek vizs- 
tlálják a radioaktivitás hatás
fokát I.as Vegas környékén és 
Arizona államban.

A világ minden részéből ér
kezett jelentésekből ezen a hé
ten a következőket emeljük 
ki:

1. A Biztonsági Tanács új 
határozatot fogadott el, amely 
felhívja az államokat' Ciprus 
szuverenitásának tiszteletben 
tartására. Cipruson egyébként 
ismét fegyveres összetűzésekre 
került ser.

2. Goulart brazil elnök be
jelentette, hogy államosítják a 
magánkézben levő olajfinomí
tóidat és részleges földreformot 
hajtanak végre. Goulart gyö
keres alkotmánymódosítást is 
javasol.

3. De Gaulle francia elnök 
Mexikóban tett látogatást.

A kis földközi-tengeri szi
getországban most már har
madik hónapja nincs nyuga
lom. Az elmúlt héten ismét 
véres összetűzésre került sor, 
amelyet csak nagy erőfeszíté
sek árán sikerült lokalizálni.

Az újra és újra kirobbanó 
incidenseket ,— a jelentések 
szerint — a török kisebbség 
számlájára kell írni. Az ösz- 
szetűzéseljet minden esetben 
török terroristák kezdemé
nyezték — maguk mögött 
érezve Törökország támogatá

sát. A’ török kormány ugyanis 
— egy hét a la tt, másodszor — 
fenyegetőzik, hogy közvetlenül 
beavatkozik Ciprus ügyeibe, 
azaz, csapatokat szállít part
ra a szigeten. A fenyegetés 
valóra váltását egyelőre meg
akadályozta a Biztonsági Ta
nács határozata, amelyben fel
szólítja az összes államokat, 
tartsák tiszteletben Ciprus 
szuverén,iátást, tartózkodjanak 
a békét veszélyeztető akciók
tól.

Az ENSZ-haderő, amely a 
Biztonsági Tanács előző hatá
rozata értelmében állomásozik 
majd a szigeten, rendkívül 
lassan alakul meg. Eddig csak 
kanadai csapatok érkeztek 
Ciprusra, a többieket április 
első napjaiban várják. Ez a 
késedelem szintén hozzájárul 
áhhoz, hogy a török terroris
ták zavartalanul fejtsék ki te
vékenységüket.

Figyelemre méltó változások 
érlelődnek Brazíliában. Gou

lart elnök bejelentése az olaj- 
finomítók államosításáról, a 
részleges földreformról, a ra
dikális alkotmánymódosítás
ról, egyrészt nagy lelkesedést 
keltett a közvéleményben, 
másrészt felszította a refor
mokkal szembenálló reakciós 
erők ellenállását. A jelek sze
rint Goulartnak minden erőt 
igénybe kell majd vennie, ha 
végre akarja hajtani program
ját, amelynek keretébe tartoz
nak az előbb felsorolt bejelen
tések.

Goulart programjának célja 
az ország gazdasági életének 
fellendítése, ezen keresztül a 
lakosság nyomorának meg
szüntetése. Ezt a célt szolgálta 
két előbbi intézkedése is: a 
nyersolaj-behozatal állami mo
nopóliuma, valamint az idegen 
vállalatok nyereségének kivi
telét korlátozó rendelkezés.

A már kiadott és a most ké
szülő rendelkezések visszhang
ja arra enged következtetni, 
hogy éles összecsapás várható 
a haladó és a reakciós erők 
között.

Csak eljön a ta va szi

Ha nehezen is, de fe lté tlen  beköszönt a tavasz. És egy ik  napról a 
m ásikra virágba borulnak a fák . A hosszú  té li „szárazlqoszt” után 
a báránykák is vidám an legelészn ek  a zsenge m ezőn: igyekeznek  

fr issü ln i, szépü ln i, m egh ízn i húsvétira!

Gromiko megkezdte skandináviai körútját
Gromiko szovjet külügymi

niszter Moszkvából Stock
holmba repült Tíznapos skan
dináviai útját felerészben meg
osztja Svédország és Finnor
szág között.

Jóllehet Gromiko látogatása 
hivatalos viszontlátogatás, két
ségtelenül a szovjet külügy
miniszter skandináviai látoga
tásának aktuális jelentősége 
van, három hónappal Hrus
csov kormányfő skandináviai 
útja előtt.

Svédországban és a Szov
jetunióban megemlékeztek 
a két ország diplomáciai 
kapcsolatai felvételének 
negyvenedik évfordulójá

ról.
Stockholm mintegy 400 dán, 

norvég, finn és svéd politi
kust, szakszervezeti vezetőt és 
egyéb tekintélyes közéleti sze
mélyiséget látott vendégül az 
„Atomfegyvermentes Skandi
náviát!" gondolat jegyében. A 
tekintélyes tanácskozáson ven
dégként részit vevő Vovcsenko, 
a moszkvai egyetem prorek- 
tora kijelentette, hogy 

a Szovjetunió kész garan

tálni — a nyugati hatal
mak hasonló hozzájárulá
sa esetén — az atomfegy
verek távoltartását Skan

dináviától.
Unden, volt svéd külügymi

niszter, nevéhez számos ha
sonló jellegű kezdeményezés 
fűződik, többek között az 
„atomfegyverimentes hatalmak 
¡clubjának” megteremtésére 
vonatkozó javaslat. A szovjet 
sajtó figyelmét nem kerülte el; 
hogy Unden egy héttel ezelőtt 
a parlamentben figyelmeztette 
a svéd atamfegyvenkezés hí
veit:

Svédországnak semmi 
szüksége sincs arra, hogy 
megjátssza az atomhatal
mat, hanem ellenkezőleg, 
tárgyalnia kell a nagyha
talmakkal Skandinávia 
atomfegyver-mentesítésé

nek garanciáiról.
Ami a szovjet—svéd kapcso

latokat illeti, E rlander svéd 
miniszterelnök és Nilsson kül
ügyminiszter már jártak a 

. Szovjetunióban. A két ország 
gazdasági kapcsolatai fejlőd- 

I nek.

Az esküdtszék halálra íté lte  Rubyt
A  villamosszék még öt évig is várhat a vádlottra

A dallasi esküdtszék dön
tött Jack Rubynak, a Ken- 
nedy-menénylottel gyanúsított 
Lee Harvey Oswald gyilkosá
nak ügyében. Az esküdték íté
lete: előre megfontolt szán - 
dákkal végrehajtott gyilkosság

Csaknem minden kommen
tátor messzemenő következte
téseket fűz, De Gaulle mexikói 
útjához. Washingtonban az a 
vélemény alakult ki, hogy a 
franciái elnök ezzel a lépéssel 
közelebb jutott tervének meg
valósításához: egy francia ve
zetésű „harmadik világ” ki
alakításához. A „harmadik vi
lágba” tartoznék Latin-Ameri- 
ka is, ahol De Gaulle ősszel 
tesz majd körutat, s ennék be
vezető állomása volt a mexi
kói látogatás.

A tábornok — a washingto
ni aggályoknak megfelelően — 
ki tudta használni az Egyesült 
Államok elleni hangulatot, ezt 
fogadtatása bizonyította. Az
zal pedig, hogy Ígéreteket tett 
a latin-amerikai államok gaz
dasági megsegítésére, rokon- 
szenvet sikerült keltenie Fran- 
ciaiország, iránt

A többi következtetés De 
Gaulle „különutas” politikáját 
a nyugati szövetségre gyako
rolt veszélyes hatással vádol
ja. Ügy vélik — s nem ok 
nélkül —, hogy De Gaulle 
nagyhatalmi álmai megvaló
sításának oltárán feláldozza a 
nyugati szövetség közös érde
keit, elsősorban az Egyesült 
Államok érdekeit.

miatt, villamosszélcben végre
hajtandó hcjálbüntetés. Az íté
let, amelyet még csak az es
küdtszék s nem a bíró mon
dott ki, nem jogerős. A véde
tem bejelentette: fellebbez.

A  texasi törvények szerint 
az esküdtszék nem csupán a 
bűnösséget vagy ártatlanságot 
mondja ki, hanem kiszabja a 
büntetés .mértékét is.

★
Az egyhangú esküdtszék! 

verdikt nem tett véglegesen 
pontot Jack Ruby ügyére. Os- 
waldnak, a Kenndy-merénylet 
gyanúsítottjának gyilkosára 
még hosszú ideig, esetleg öt 
évig is várhat a villamosszék.

Az. angolszász törvénykezés 
furcsaságait ismére megfigye
lőket Is alaposan meghökken
tette az a komédia, ami az 
esküdtszék! verdikt után le
zajlott Daliásban. Belli ügyvéd 
Jack Ruby halálos ítéletének 
kihirdetése után keresetlen 
szavakkal szidalmazta a bírót 
és az esküdteket. Néhány perc
cel később Brown bíró viszont 
számos újságíró előtt pompás 
embernek, rémek ügyvédnek 
nevezte Bellit. A következő 
fél órában már Belli ragyogó 
bírónak nevezte Brownt. 

★
A halálra ítélt Jack Ruby 

családja Percy Foreman hous
toni ügyvédet bízta meg az 
ügy további képviseletével. A 
Kennedy-merénylettel vádolt 
Oswald gyilkosa és a kiterjedt 
család a villamosszékverdikt 
után rövid úton elesa.pta Mel- 
vib Belli kaliforniai jogászt. 
Az újonnan választott ügyvéd 
az amerikai ügyvédi kamara 
elnöke.
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A BŰN VISSZAÜT!
M ind en  embernek visszavág a börtön;

Előbb vagy utóbb, az első, vagy a 
negyedik, de visszavág. . .  És akkor vág vissza, 
amikor azt a legnehezebb lesz elviselni...

Könnyezett a komoly Inegjelenésű asszony, 
utolsó szavai halk zokogásba fúltak. Saját 
magáról beszélt.

— Most lesz a kislányom esküvője, és én 
nem lehetek ott vele. . .  Pedig magam nevel
tem fe l. . .  A férjemről azt se tudtuk él-e . . .  
Ű most ott lesz az esküvőn, én meg. . .  Jajj, 
csak őt ismét el ne veszí tsem . . .

Az összefüggéstelen mondattöredékek két
ségbeesés határát súroló vergődést sejtetnek.

Dehát hogyan jutott idáig? Mit akar félmon
dataival kifejezni?

Az élet tele van rejtelemmel, rengeteg szo
morúságot és bánatot tartogat az ember szá
mára, mint ahogy tartogat örömet és boldog
ságot is. Az élet hozta borzongást, bánatot — 
amelyeket n<*m lehet elkerülni —, erős szívvel 
állja az ember. Miután győzedelmeskedik fe
lettük, beköszönt az öröm, a boldogság elsi
mítja az arcon a gond-redőket.

A bűnt, a börtönt mindenkinek el lehet ke
rülni! Aki bűnt követ el, az megrédemli a 
büntetést, a börtönt.

És éppen az fáj ennek az asszonynak, ¡icgy 
amikor az élet hozta bánat, szomorúság már 
már véget, ért, akkor bizonyult gyöngének. 
Akikor követett el bűncselekményt, amely ál
tal a hosszú évekig várt s végre beköszöntött 
boldogságot végleg elveszítheti.

Hogy mindezt világoá\tegyen, lépjünk vissza 
két évtizedet a múltba. Vv'

A z  asszony a második világháború közepén.

hazatért. Ez már’ olyan mérhetetlen öröm, 
amelyet nagyon nehéz elviselni. Bár a nagy 
örömmel a nagy szorongás is megérkezett; 
„Jaj, nem voltam eléggé álhabatos, végsőkig 
kitartó. Hogy fog neki esni? Mit fog szólni, 
ha megtudja, hogy az utóbbi években egy ki
csit feledtem...? ”

Reggel ötkor kopogtatott be a férj. Az asz- 
szony nyitott a jtó t. . .  Ezt a találkozást nem 
lehet elmondani.

Az asszony reggelire forró teát készített. 
A férfi asztalhoz ült. Középre tette a cukor
tartót, levette a fedelét és két szem cukrot 
tett az asszony csészéjébe.

— Miért két cukrot adsz?
— Kettővel ittad mindig.
Az asszony előtt felrémlett a múlt: Igen. 

Akkor mindig kettővel itta, inért háború 
vo lt... A beszélgetés nagyon nehezen indult 
közöttük. Az asszony számára félelmetes volt, 
ahogy a férj szótlanul ült, figyelt, nézte a 
fénykép eket a falon,

— Katalin hol van? — kérdezte.
— A kislányunk? A nagymamánál van . ..  

De honnan tudod, hogy Katalinnak hívják?
— Hát nem emlékszel? . . .  Mikor ott a 

Vajda-Hunyad váránál sétálgattunk, arról 
volt szó, hogyha, kislány lesz, Katalin lesz . . .

— De igen, emlékszem, — válaszolt az asz- 
szony. Pedig ő mindezt már régen elfeledte. 
Hiszen mennyi víz lefolyt azóta a D unán!...

Borzongató, hogy itt ez az ember teljesen 
abban a múltban él, amelyből' elment. Most 
egy régen elfelejtett ebédről, majd a kis ku
tyáról kérdez váratlanul, emlegeti, hogy mi
lyen ügyes szokásai voltak. Elevenen emlók- 
'szik régi beszélgetésekre, és mennél több ré
gen eltemetett, dolgot kérdez, az . asszony an
nál nyugtalanabb, hallgatagabb. Töpreng: mi
ről beszéljen, arai a férjét érd ekelhetné? Hi
szen kérdései mind olyan távoli dolgokra, ese
ményekre vonatkoznak; amire ő mér alig, em
lékszik.

negyvenkettőben ment férjhez. Az ifjú férjet 
még mielőtt kislányuk megszületett volna, ka
tonának vitték.

Amikor vége lett a háborúnak, a szétszórt 
családok egymásra találtok, a holtakat elsirat
ták, távoli apák, fiúk hazatértek.. .  Az asz- 
szony is várt: várta a férjét, vagy a hírt leg
alább. Egyik se érkezett.

Elmúlt egy évtized. Majd újabb évek. Most- 
már ketten vártait, várt á kislány is, aki csak 
fényképről és az édesanya borongás szavaiból 
ismerte, szerette a sose látott apukát. Már 
másfél évtized telt el, az asszony még min
dig rendületlen hittel, kitartóan várt.

Mi adhatott neki mindehhez erőt? . . .  Egy 
régen elfelejtett gyermekkori emlék megele- 
venedése is táplálta reményét.

A harmincas évek elején történt:
Az asszony még kislány volt. Lakásuk egy 

kunsági uradalom hosszú cselédsorának elején 
állít Nyárvégi alkonyaton kapott ruhás ván
dor kopogtatott hozzájuk. A kicsit elhízott,' . . 
kopaszodó ember, •' szegényes">batjjwvelr' 1  n! >
egy beteg madár szárnyszegetten, poriepetten Á# asszony megdöbbent. Honnan tudhatja

A  férj hazatérése után az asszony munlía_ 

helyén ünnepi vacsorát szerveztek. Ott 
volt a férj is, a nagy asztaltársaság
gal evett, ivott, mosolygott néha, de keveset, 
beszélt. Inkább csak nézett, figyelt. Jói meg
nézte azt a férfit is, aki miatt az asszony 
most szorongva szégyenkezett;. . .  De erről 
nem szólt semmit.

Néhány nap múlva, az1 asztaltársaság né
hány tagja feléjük járt, s benéztek hozzájuk. 
A férj nyitott ajtót: Jöttek a vendégek, leg
hátul a férfi, aki miatt az asszony szégyen
kezett. A férj a küszöb előtt megújította:

— Ne haragudjon — mondta —, de az ön 
barátságára e házban többé nem tartanak 

s becsukta., előtte az .ajtót.,,,,

ült a konyha szögletében. A házigazda kéré
sére Is. csak nehezen ült az asztalhoz!

Ahogy ott ült, maga volt a megtestesült szo
morúság. Halkan beszélt az első világháború
ról, hogy tizenhatban vitték katonának, Vé
kony, keszeg fiatalember volt akkor még. Szép 
fiatal feleséget hagyott otthon. Beszélt lövész- 
árokról, sebesülésről, kórházról, fogságról...

— Földönfutó lettem, — mondta: — azt hit
tem sose kerülők haza. De hazatértem, igye
keztem a nyírségi kis falumba. Nem ismert 
rám senki. Szorongva álltam a kapunk előtt, 
rossz érzés fogott el. Hátha eltűnt, hírem jött, 
s az asszony elsiratott és férjhez m ent. . .  Meg
kopogtattam a kaput. Nyílt a konyhaajtó, 
lámpafény vágott az udvarra. Jött a felesé
gem és két kis szöszke ártatlanság csetlett 
botlott mellette, három-négy évesek. Kedves 
férfihang szólt utánuk: \

— Mariska, ki az? ^
— Csaik egy ital vizet kérek, — mondtam 

a kerítésen át.
A gyermek szaladt vissza:
— Édesapa, egy bácsinak víz kell.. .
A vándor mélyet sóhajtott. Kibontotta ko

pott batyuját, száraz, fekete kenyeret vett elő 
belőle, meg fanyelű bicskát. Vöröshagymát 
kért. A vacsorát csak nehezen fogadta el.

— Maradjon itt éjszakára — kérte a házi
gazda —, hozunk be szalmát, jobb lesz itt 
födél alatt.

— Mennem kell. Sietek a városba, — és a 
vándor nekivágott az éjszakának.. .

A z  asszony képzeletében,IZ asszony nepzcicicuc.i, az egyedüliétben. 
a várakozásban fel-fel rémlett ez a 
régi történet, amit akkor kislány korá
ban még nem nagyon értett. Most értette meg, 
hogy az a vándor a. hazatérésekor lett igazán 
földönfutó, mert elsiratták, elfeledték. Azért 
sietett a városba, mennél messzebb a hajdani 
otthonától, feleségétől, aki azóta mással bob- 
dog, hogy fel ne dúlja azt a kis családot, meg 
ne tudják, hogy hazatért. Az emlék feleleve
nedése után az asszony még kétségbeesetteb
ben kapaszkodott a reménybe:

— Hátha a férjemet is messzesbdorta az 
élet szele, s egyszer hazatér? Jajj csak az én 
férjem is úgy ne járjon, mint az. a vándor...

íg y  teltei! az évek. Az asszony várt. A kép
zeletében lassan elmosódott az arc, akit 
az esküvői fénykép őriz.. Egyre inkább az a 
másik bontakozott ki, amely a gyermekkor 
emlékéből bukkant elő.

Évek múltán a férje keresésére irányuló 
igyekezetek mind halványabb reményekkel 
jártak. A várakozás megszokássá vált, s a bá
natot lassan mégis új örömök, bánatok kezd
ték ellepni. Kell e egy anyának nagyobb öröm, 
tnint mikor a kislányát minden próbát kiállt 
legény kéri feleségül ?

Érre a nagy örömre hirtelen megjött a ma
lik is. A már oly sokszor elsiratott, s az utób
bi időben egyre inkább feledett személy, a férj

ezt a férje? S mit tudhat még? Ki mondhatta 
el? Vagy csák megérezte? ...

Az egymásközti rövid szóváltásokat még 
mindig végtelennek tűnő szünetek követték.. 
A férj csak nézelődött, az asszony meg szoron
gott. Így jött el a második vasárnap.

Az asszony egy órakor leült horgolni: „én 
mos nem szólok, megnézem meddig bírja”. 
Halkan zümmögött a rádió. Teltek az órák. 
Már este nyolc körül járt az idő, a férj hall
gatott. Végül csak az asszxapy kezdte el:

— Te miért nem szólsz? Nem jól érzed 
magad? . . .

— De, nagyon jól érzem, — hangzott a 
válasz.

Erre az asszony felkelt, kikapcsolta a rá
diót, közelebb ült és beszélni kezdett. Beszélt 
mindenről, ami miatt, szorongott, ami miatt 
szégyenkezik: egy rövidebb börtönbüntetésről, 
amit sikkasztásért’kellett töltenie, szeretőről, 
s mindenről (csak az újabb sikkasztásról nem, 
amelyet éjekor még homály fedett. . .  Óh, ha 
ezt meg nem történtté lehetett volna tenni, 
ma ő a világ legboldogabb asszonya. Ám a 
bűnt nem lehet meg nem történtté tenni!)

A férjnek mindarra, amit megtudott, ennyi 
volt a megjegyzése:

— Ezeket az őszinte szavakat vártam, — 
majd nyugtatta az asszonyt: — Hogy eddig 
mi volt, azért megszenved tél. Én nem voltam 
itthon, azt se tudhattad megvagyok-e.. .

Éjfélig tartó beszélgetés során a férj is el
mondta, hogyan került a német fronton fran
cia fogságba, onnan a gyarmati háborúba és 
annyi reménytelen hányatottság után végre 
haza.

— Engem is nagyon próbára tett az élet, — 
mondta. — A tíz gyarmati év alatt csak egyet
len személlyel, egy négerrel találkoztam, aki 
emberséges volt hozzám. A többieket. . .  Nem 
is lehetett embernek nevezni. Mikor Francia- 
országban behajtóztak bennünket, mindent le 
kellett rakni egy pokrócra, mindent elszedtek 
tőlünk, ami kedves. Az esküvői fényképet le
fordítva raktam lp. Egy néger katona fel
emelte, rám nézett és visszaadta. De a hajó 
indulása előtt szaladt hozzám, és elvette tőlem 
a képet. No, gondoltam: ettől is megfoszta
nak ...  Ám. alig telt el néhány perc, jöttek 
és mégegyszer alaposan kikutattak mindenkit. 
A zsebeinket is kiforgatták. Mikor ennek vége 
lett, a néger odajött visszaadta a képet. Ez az 
egyetlen kedves emlék, amit a nyugati civi
lizációtól majdnem két évtized alatt kaptam ... 
F.mbertelen világ az ott. A másikkal senki 
se törődik.

A Síró asszony összefüggéstelen mondattö
redékei mostmár világosak. . ’bánata ért
hető. A kislánya esküvőjén nem lehetett ott
hon. A férjét szeretné mostmár megtartani. 
Mert amint mondta:

— Az ember belefárad az egyedüllétbe.
A kislánya férjhez ment, ha most elhagyja 

a férjjé jaj, mi lesz egyedül? . . .
sz .  a

F ogyatkozással teli, 
érces csengő 

hangon rhondta e bi
zakodó szavakat a. 
hatvanegy éves, szi
kár, napszítta arcú 

< ember. A békességet 
'  önmagával, a barát- 
' ságot a környezettel 

a természettől tanul
ta. Kertész. Hátrafé- 
sütt, gyérülő haját 
beezüstözték az évek. 
Dús szemöldöke alatt 
olyan eleven, ragyo
gó szemek, hagy az 
ember azt hinné, eze
ket soha nem borí
totta homályba se 
könny, se bánat.

Vagy éppen a. bá
natkönnyek fényez
ték olyan csillogóvá 
mélyenülő szemeit?

Ezen az arcon a 
derű, a jókedv, a bi
zakodás most a jövő
nek szól. A  közeli jö
vőt köszönti. A távoli 
múltról nem is kér
dezzük. Mi értelme 
lenne felszaggatni a 
sebeket, s a múlt bo
rongásával szegényí- 
teni a szépnek álmo
dott közelítő nyarát?

A nevelőtiszt elbe
szélte:

— Tari István — 
igy hívják ezt az idős 
embert —, Debrecen
ben lakott. A háború 
után, amikor haza
tért, csak romhal
mazt talált a háza 
helyén. A gyerekeit 
egy rokona Nagyvá,- 
radra vitte, ott nevel
te. Tari nem ment se
hová. Debreceniből.

É Nem akarta , elhagyni 
c a felesége sírját. Ott 
1 folytatta, ahol a há- 
f  ború miatt abba- 
t  hagyta: kertészkedett 
'  tovább, s legnagyobb 

boldogsága az volt, 
ha friss virágoklcal 
díszíthette a felesége 
sírját. A gyermekiéi
vel fenntartotta a 
kapcsolatot, vált is 
kint Romániában,

meglátogatta őket. ■ ■
— De hát, hogy ke

rült börtönbe ez az 
ember?

Ezt már Tari Ist
ván elítélt mondja el:

— Debrecen mellett 
egy állami gazda
ságban lettem vezető. 
Huszonegy nap sza
badságom volt itt né
kem. Egyszer, úgy

lis otthonba biztosí
tunk helyet a szamá
ra. Jó lesz?

— Én azt nem sze
retném — válaszol
tam, de az mondták, 
hogy evvel a beteg
séggel oda kell men
nem. így kerültem 
szociális otthonba- 
Ujszászon, a Zagyva 
partján van egy régi

„Most egy szép nyár 
jön elibém.:”

aratás táján így szó
lott egyik komám:

— István, a szabad
ságod alatt eljöhet
nél segíteni aratni.

— Elmegyek, ko
mám. Segítek — 
mondtam . . .  Elmen
tem, learattunk, el is 
csépeltünk a szabad
ságom alatt. Akkor 
még nem tudtam , 
hogy az én szivemmel 
ilyet nem szabad csi-

j nálni. A munka után 
' azt mondta a ko
mám:

— Most már men
jünk el Hajdúszo
boszlóra fürödni.

— Menjünk —
mondtam . . .  El is 
mentünk, de én ott 
hirtelen nagyon rosz- 
szul lettem. Összees
tem. Beszállítottak a 
klinikára. A klinikán 
kezeltek majd egy 
fél évig: Nagyon jó
bánásmód volt. Jött 
az orvos, ő kérdez
gette:

— No, Tarikám, 
hogy érzi magát?

— Most már job
ban — válaszoltam. 
Erre ő azt mondja:

— Nincsen magá
nak senkije. Evvel a 
betegséggel nem en
gedhetjük el. Szociá-

ikastély. Oda utaltak. 
Kertészkedhettem ot
tan is, volt egy kis 
„Fürge" nevű moto
ros leocsim, avval 
jártam a Zagyva
parton erre, arra, 
Szolnokra vásárolni, 
de mégse, bírtam 
megszokni ott. Mond
tam. a vezetőnek: 
eresszenek el engem 
innen . . .

— Miért nem sze
retett ott lenni?

— Azért, mert én 
még nem érzem ma
gamat annyira el
esettnek. Tudok én 
még dolgozni, ma- 
gamfa keresni. Dol
goztam ott is.

— De hát, az orvos 
utalta oda, Ű pedig 
csak jobban tudja.

— Tudom én, hogy 
jót akart! Mégse ma
radtam o tt . . .  Szé
gyelltem én ott lenni. 
Mifelénk a szociális 
otthont még mindig 
szegényháznak csú
folják. mint valami
kor régen. Nem ma
radtam ott. Megszök
tem.

— Mit vitt el?
— A ruhát. Az ott

honét. Ami rajtam 
vo lt. . .  De én nem. is 
alkarok oda vissza

menni. Bár a bírósá
gon is azt mondták, 
a beteg szivemre1 te-' 
hintettél, nekem, olt < 
helyem a szociális olt-J 
honban:-.

— Hová szeretne; 
menni?

— Vissza a  g a zd a - ' 
Ságba,. A kertészek-' 
hez!

— Gondolja: visz-t
szavennék?

— Engemet? Min
denütt örömest,, ahol\ 
megfordultam, ahol< 
ismernek.

Elnézzük ezt a bi-S 
zalommal teli, repeső\ 
idős embert: de sok< 
nagy szájú tanulhat-J 
na tőle hivatástuda- •{ 
tót, munkában kife
jeződő életsze-etetet!

Tari István május
ban szabadni. Gyén- ? 
ge szívének — ezt' 
kétségkizárva csak}
az orvosok tudják\ 
legjobban és az egész
séget, áz életet tisz
telve, senkinek nincs i 
joga kételkedni eb-S 
ben! — pihenést, J 
megnyugirást tartogat < 
a szociális otthoni 
csendes birodalma.' 
Ám Tari István mégí 
a maga embere sze-< 
retne lenni.

És ha ‘ ennek az <, 
id.ős embernek az in -' 
doklása előtt mindent 
okoskodó érv szerte j 
f  oszlana, mindén
élettisztelet mégha- < 
jolna is, az orvosi < 
gondoskodásnak an
nál szilárdabban kell\ 
állni. Őrködni kell ek 
férfi egészsége felett, < 
aki hatvanegy éves S 
korában ilyen nagy. 
hittel és bizakodással t 
közeleg a szqbad életi 
kapujához, s meggyő
ződéssel vallja:

— Most egy szép' 
nyár jön elibém . . .  < 
Aki meg akar élni, 
az munkát kap.

— r—sz —

N e m  jö tt  k i 

a lé p é s .. .

Szklár V incét két esztend eje  is 
m erem . T öbbször írtunk m ár róla 
a H eti H íradóban is . Legutóbb, 
am ikor Márianoscztrán jártunk, az
zal fogadtak, hogy újra itt van.

M eglepett a  hír, h iszen  a nyáron  
közvetlenü l a szabadulása e lőtt be
szélgettü nk , • A kkor m egígérte,
hogy  m eg Fogja álln i a h e lyét és 
nem  fog  többet b ű ncselekm ényt  
elkövetni. Szabadulásáról a bör
tön e lőzőleg  értesítette  a kerületi 
tanácsot, m unkát b iztosítottak  ne
ki. Ezek után joggal feltételeztük , 
hogy  Szklár V incével legközelebb  
nem  a börtönben fogok  ta lá l
kozni.

Tévedtünk. Arra gondoltunk, aki 
Ilyen rútul v isszaélt az  em berek  
bizalm ával, seg ítőkészségével, 
nincs is értelm e írni róla az ú j
ságban. A k íván csiság  azonban  
nem  hagyott nyu godni: vajon  m i
ve l mags^arázza v isszakerü lésének  
okát. M agunkhoz hívattuk .

Lehajtott fe jje l, m ély , dörm ögö  
hangon jelentk ezett. Csodálkozott. 
de nem  volt zavarban.

Am ikor legutóbbi b eszé lgeté
sünkre em lékeztettük , fe lhú zta  a 
szájasz élét:

— N em  jött ki a lépés . .  •
— M ilyen lépés?
— Hát, a lépés . . .
Ü gy látszik , észrevette csod álk o

zásunkat és m egpróbálta érthetőb
bé tenni a szám ára o ly  v ilágos  
m agyarázatot.

— N em  vettek  vissza a szü leim , 
nem  tudtam  elhelyezkedni.

Előre tudtuk, so g y  m egint mást 
fog okoln i börtönbe kerüléséért. 
B enne m egvolt a  jó  szándék, de — 
szerinte — m ásban nem  . . . Erről 
ö nem  t e h e t . . . Aki nem  ism eri 

először beszél vele, talán e l
hiszi és m egsajnálja ezt a sze
rencsétlen  fiatalem bert, akihez  
olyan „ k eg y etlen ” a sors.

A beszélgetésü nk  végén azonban  
kiderült, hogy  szabadulás után  
nem  is m ent haza. Nem  je len tk e
zett m ég a  szem ély i igazo lvá
nyáért sem . A m unkaközvetítőben  
se  volt. E helyett, am íg  pénze tar
totta, ivott, evett, utána lopott. 

Ezek után m egkérdeztük tőle:
— T udja-e már, hogy  m iért nem  

jött k i a lépés?
L ehajtott fe jje l dörm ögte:

Mert nem  is  léptem  . . .
— z. b. —

Viselkedjünk rendesen
Vannak olyan emberek, akik 

nem saját magukban, hanem 
mindig másban keresik bör
tönbe jutásuk okát, és ez alól 
mindeddig én sem voltam ki
vétel.

Én a Győri Megyei Börtön
ben minit többszörös visszaeső 
töltöm 2 éves büntetésemet. 54 
éves ember vagyok. Szomorú 
tényként kell magammal szem
ben is megállapítanom, hogy az 
eddig eltöltött büntetéseim nem 
vezettek rá a helyes útra, mert 
a börtönből kikerülve, tisztes
ségtelen úton igyekeztem ma
gamnak-'anyagi jólétet biztosí
tani.

Kérdem én azt. hogy miért 
kell nekünk szembehelyezked
ni a társadalmi rend törvé
nyeivel, nem .becsülve a sza
badságot, amit semmi pénzzel 
nem lehet megfizetni? Eltel
nek az évek szomorú egyhan
gúságban, és azt vesszük észre, 
hogy megöregedtünk, és még 
nem is éltünk. Ne tekintsük a , 
börtönt otthonunknak, hanem 
lássuk be végre, amíg nem kér 
ső, hogy az útnak, amelyet mi 
járunk, a vége mindig börtön. 
Gondoljunk arra, hogy milyen 
szégyen hozzátartozóinknak az, 
hogy ma börtönben vagyunk, és

még anyagi gondokat is 'o k o 
zunk nekik. Ha még azt js fi
gyelembe vesszük, hogy hány 
esetben bomlik fel a házasság; 
vagy szűnik meg a kapcsolat 
hozzátartozóinkkal, rá kell 
döbbennünk, hogy nem érde
mes olyan dolgokat elkövetni, 
ami ’ rövidebb vagy hosszabb 
időre elválaszt családunktól.

Élő példaként említeném 
meg a saját házaséletemet. 
Hosszú hónapokon keresztül 
feleségemtől semmiféle levelet 
nem kaptam, és én a börtön- 
parancsnok úrhoz fordultam, 
hogy tegyen segítségemre csa
ládi problémám ügyében. A 
parancsnok úr behívta felesé
gemet, és a kettőnk meghall
gatása után jobb belátásra bír
ta őt, melynek eredményeikép
pen nem fenyeget az a veszély, 
hogy a börtönből kikerülve, 
újra olyan 'cselekményt köves
sek el, amely visszavezet a bör
tönbe.

Ha a börtönben tett ígére
tünknek eleget: igyekszünk ten
ni, egyre kevesebb lesz azok
nak a száma, akik a börtönből 
csak szabadságra járnak.

Waldman Zsigmond elítélt 
Győr

Figyelmeztetés, fegyelmi, bűnvádi eljárás
Mi tagadás, nehéz  

lehet annak az em 
bernek a sorsa , aki 
hogy hogy nem , 
k éptelen  m egtanulni, 
hogyan kell v ise l
kedn ie  a börtönben, 
m en n yi baj szár
m azhat a m agatartá
s i  szab ályok  m eg
szegéséb ő l, a fe lü le 
tes m unkából, a 
m u nkam egtagad ás

ból, s ha otyasm it 
csinál, ami m indezen  
tú l m ég törvényjbe 
ütköző dolog is. A n
nál is inkább m eg
lepő. am it K alocsán  
m ondtak el a nap ok
ban H ódi írén  elíté lt
ről, m ert B ódi, m int 
ism eretes, gyakori 
„lakója” a börtön
nek.

N em  valószínű, 
h ogy Bódi e líté lt e l
fe le jte tte  volna: aho
gyan  korábban, úgy

m a is a bü ntetésvég- 
rehajtás határozza  
m eg. m ely ik  e líté lt  
hol k öteles a k isza
bott szab ad ságvesz
tés b ü ntetést le tö lte 
ni^ s az adott bör
tönben m ilyen  m u n
katerü leten  k e ll dol
goznia.

Egyik a lkalom m al 
—■ figye lem b e véve  
a szalag  előtt álló  
fe ladatokat —. Hódi 
Irénnek m ásik gép 
re kellett m enn ie. 
A döntés azonban  
Hódinak seh ogyan  
sem  tetszett. M in
denáron a régi g é 
péhez akart ragasz
kodni. Bár m eg
m ondták n ek i, hogy  
m ak acsságáért drága 
árat fizeth et — nem  
törődött a f ig y e l
m eztetéssel. Mert 
nem  m eh etett v issza  
a  régi gépére, m ás

nap „b eteget” je len 
tett, A z orvosi v izs
gálat. v iszon t m egá l
lapította: szim u lán s
ról van szó . F egyel
m i fen y ítés t kapott, 
ami ideig-óráig  k i
józan ította  öt.

Bódi józansága, 
alig  va lam ivel a 
húsz nap szigorított 
után, ism ét zátonyra  
fu tott. O lyasm it csi
nált, am iért már 
bűnvádi e ljárást k e l- 1 
lett e llen e  ind ítani... 
Ez ped ig  azt je len ti, 
h ogy  a je len leg i há
rom  év és hathóna
pos szab ad ságvesz
tés íté le té t m eghosz- 
szabbítják.

F igyelm eztetésse l 
kezdődött Bódi e l
íté lt feg y e lm ezetlen 
sége , s  lám , bű n vá
di eljárás lett a vége.

— KO —
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Leszállt az est, halkul 
a zaj, pihenni, szó

rakozni készül a város. A 
délutáni nyüzsgés, csúcs- 
forgalom után már csak a 
sétálók, a színházba, mozi
ba igyekvő emberek van
nak az utcám. A villamosok és autóbuszok mind ritkábban 
zavarják a csendet. Sok-sok ablakon át a televízió kékes 
fénye világlik. Fárasztó volt a nap, jólesik a pihenés, egy 
kis szórakozás. Majd hol itt, hol ott alszik ki a villany. . .  
Mindennapos képe ez Budapestnek.

Ma. este olyan helyre megyünk, ahol há elérkezik az 
idő, egyszerre kell becsukódni mindén ajtónak, egyszerre 
alszik ki a fény, a hosszú folyosók parancsszóra lesznek 
üresek, csendesek.

Hat óra után az örökön kívül egyetlen lelket sem lá
tunk. A  zárkákban viszont eleven az élet:, tisztálkodnak, 
beszélgetnek, olvasnak vagy tanulnak az elítéltek. Ki-ki az 
érdeklődésének megfelelően. Ezt a két órát ugyancsak ki 
kell használni, hogy mindenre teljék belőle, mert nyolc 
órakor villanyoltás minden zárkában.

— Ez az idő legalkalmasabb arra is — mondja egy el
itéit —, hogy néhány órára — persze csak gondolatban — 
elhagyjuk a börtönt, „hazaruccanjunk”, megnézzük az ott
honiakat, 'azokat., akiktől elszakított bennünket a szabad
ságvesztés ítélete. Napközben leköt bennünket a munka, 
de m ost. . .

A gondolatok tárgyát illetően rendkívül gazdag a „vá
laszték”. Erről pillanatok alatt meggyőződünk, miután 
beszélgetni kezdünk az elítéltekkel. Ahány ember, annyi 
felé vinne az út, ha mind nyomon követnénk. Néhány 
helyre azonban ellátogatunk, hogy választ adhassunk arra, 
ami leginkább foglalkoztatja — nevezzük meg őket — 
Bíró Róbert, Hazafi Antalné és Hőgyi István elítélteket. 
Rövid beszélgetés végén mindannyiuktól megkérdeztük:

— Mire, illetve kire gondol m.ost, kiről, miről szeretne 
hallani? (Nem árultuk el, de úgy indultunk a Budapesti 
Megyei Börtönbe, hogy az itteni látogatás után felkeres
sük azokat is, akikről majd szó esik.)

KIRE, MIRE GONDOL ILYENKOR?

BÍRÓ RÓBERTÉT több
nyire fiatal felesége foglalkoz
tatja . . .

Bíróék öt hónappal a férj 
letartóztatása előtt kötöttek 
házasságot. A fiatal pár még 
a legszebb napokat élte, ami
kor múlt év.húsvét vasár
napján, esti autókirándulás 
közben, hazafelé jövet, Bíró

bA  feleségem ről szeretnék hal
lani . . . »

Róbert elgázolt valakit. Az 
áldozat a helyszínen maradt. 
Az esetnek szemtanúi is vol
tak, így Bíró gyorsan a 
rendőrségre került. Mint ki
derült, ittas állapotban ült a 
volán mellett. Három évet 
kapott. A börtönben szorgal
masan dolgozik és fegyelme
zetten viselkedik. Villanysze

relő. Szeretne majd harmadol 
kapni. Ha mellészegül a 
„szerencse”, illetve, ha később 
is így viselkedik, számíthat a 
kedvezményre.

— Hol lakik a felesége?
— Óbudán . . .

„NAGYON HIÁNYZIK,
A FÉRJEM"

Távol a város zajától, rö
vid keresztutcában találjuk 
meg a házat. Közel a Duna, 
így errefelé élesebb a levegő.

A  duruzsoló kályha mellett 
gyorsan felenged az első ta
lálkozás feszültsége. Hát 
amikor megmondjuk 
talasBzonynífk,' hogy ‘

Erre az idős há
zaspárt. is közelebb hozza a 
kíváncsiság. Simonná a szo
bában matatott, á férj az 
MTK—Fenerbahese római 
mérkőzés helyszíni közvetítést 
hallgatta.

— Nincs talán valami baj?
— néznek kérdőn mindany- 
nyían.

— Nagyon szeretjük ezt a 
gyereket — mondja az anyÓ3 
—, szorgalmas, jóravaló fiú. 
Csak az a baj ne történt vol
na vele. Olyan jól megvol
tunk együtt. Ne vegyék 
rossznéven, hogy az első pil
lanatban megijedtem. Azéri 
féltjük, mert szeretjük.

Abbahagyja a munkát a fia
talasszony is. Számol valamit.

— A gyárból hoztam haza
— magyarázza —, sürgős. 
Holnap le kell adni. Az Egye
sült Izzóban dolgozom. Vala
mivel mindig igyekszem le
kötni magam. Egyedüli szó

rakozásom a televízió. Rend
szeresen tanulok. Nehéz tan 
tárgyat választottam: idegen 
nyelvű gyorsírást. Négyig dől 
gozom, ötre mindig idehaza 
vagyok. Aránylag sűrűn ta
lálkozom a férjemmel, le
vélben hetenként „beszélge
tünk”, s mint látják, egyedü’ 
sem vagyok, mégis nagyon 
rossz. Olyan rövid volt az az 
öt hónap, s milyen hosszú az 
elmúlt év!

— Ilyesmit mondott ő is.
— A napokban kaptam is

mét pénzt tőle. Kettöszáz fo
rintot küldött. Ezt is taka
rékba tettem,

Megmutatja a takarékbetét
könyvet is. Mintha egy nap
lóban lapozna ...

— Még egy fillért sem köl
töttem el abból, amit a fér
jem a börtönből küldött, 
összegyűjtöm. Bár ne est a 
pénzt kapnám tőle. Nem a le
tartóztatás előtti szép kerese
tére gondolok. . .  ö  hiányzik, 
a férjem . . .

SZOMORÚ TÖRTÉNETTEL
ismerkedünk m-eg a negyedik 
emeleten. Ha így igaz, Hazafi- 
rté kevés szépet kapott esődig 
az élettől. Állítólag goromba 
férje volt: ivott, kimarado-
zotí, sőt tettleg is bántalmaz
ta a feleségét. Házasságuk 
mindössze három hónapig 
tartott. Hazafiné „elkeseredé
sében” ugyancsak éjszakai ki
maradásokkal „vigasztalta” 
magát. Barát és barátnő min- 

,díg akadt. Daliása nem volt, 
ha éhes volt, lopott. Egyedüli 
támasza az. édesanyja lenne. 
De ilyen előzmények után be- 
fogadja-e, ha szabadul. Egyik

„Szeretem  a lányom at, aggaszt a sorsa. M indent m egteszek  azért, 
hogy  az 6 é le te  m egjavu ljon  . .

„M ég egy fillért sem  költöttem  el abból, 
küldött. Ö sszegyűjtöm  a

am it a férjem  a börtönből 
p é n z t. .

„N em  tudom , m ivel bánthattam  
m eg éd esa n y á m a t. . . ”

beszélőre eljött, a legutóbbi
ra azonban nem.

— Nem tudom, mivel bánt
hattam. meg édesanyámat — 
igyekszik szomorú képet vág
ni Hazafi Antalné elítélt — 
Annyira nem lehet beteg, 
hogy még ide se jöhetne el. 
Nagyon fájna, ha vele is meg
szakadna a kapcsolat. Ez fog
lalkoztat engem minden es
te . ..

„MINDIG AZ Ó JAVÁT 
AKARTAM..."

A környék egyik legszebb 
háza előtt állunk meg. Nem
rég építették. Mint sok más 
épületet a VI. kerületnek ezen 
a részén, ezt a házat is park 
övezi. Nagyon barátságos asz- 
szony nyit ajtót. Rendszerető 
lehet, a konyha és a szoba 
szinte ragyog a tisztaságtól. 
Apró vázákban hóvirág- és 
játszintcsokrok mellett a lá
nya fényképe áll.

— A televízió műsorát néz
tem, de a mai. adás valahogy 
nem tetszik. Különben sem 
vagyok jól. A alapokban még 
az utcára sem mentem ki: 
harmincnyolc fokos lázban fe
küdtem. Pedig úgy szerettem 
volna elmenni a lányomhoz.

— Véle is most beszél
tünk . . .

A jó hír feledteti az itt
honi gondokat. Még jobban 
megered az édesanya nyelve. 
Aztán sír, de igyekszik tarta
ni magát. Sokáig töpreng, va
jon elmondhat-e mindent. 
Mindent elmond, mert úgy 
érzi. hátha ezzel segít a leg

többet. Hadd döbbenjen rá a 
lánya, hogy ahogy eddig élt, 
úgy nem élhet tovább, hátat 
kell fordítani a múltnak.

— Szeretném megértetni a 
lányommal, hogy én mindig a 
javát alzartam. Hiszen akkor 
is helye volt nálam, amikor 
már tudtam, hogy milyen tár
sasággal jár. Borzalmas éj
szakáim voltak. Mindig azzal 
feküdtem le: istenem, mikor 
és hogyan jön haza, hányszor 
látom még ittasan, s hányszor 
ismétlődnek''üteg 'a nsúnyább-

ésünyább jelenetek. Én iti 
állok, 6 az ablaknál. Nem 
akartam hinni a fülemnek, de 
megismételte: „akár vereked
hetünk is, anyám . . .” S aho

gyan nézett! Nehéz elfelejteni. 
Menjél el, mondtam neki, ha 
nem érzed jól mellettem ma
gad. Miért akarsz engem is 
tönkretenni? Éjszaka az örö
kös viták, nappal attól való 
rettegés, hogy vajon a bará
tokkal mikor rámolják ki a 
lakást. Nem győztem munka
helyet keresni neki. Volt 
olyan év, amikor tizenegy(!) 
munkahelyet hagyott ott. Fia
talon sem lehet ennyire meg
gondolatlan, felelőtlen az em
ber. Hévízen jó helye volt, de 
onnan is eljött. Hévízről Pest
re járt fel szórakozni. Ki
adásait többnyire én fedez
tem. Visszautazni sem tudott, 
annyira elfogyott mindig a 
pénze.

— Bizonyára végig futott a 
lánya előtt is a szomorú múlt
— állítjuk meg az anya ke- 
sergését —, különben aligha 
gondolna ilyen gyakran arra, 
hogy vajon a szabadulás után
— mindezek ellenére — visz- 
szafogadja-e még az édes
anyja.

— Szeretem a lányomat, ag
gaszt a sorsa. Mindent meg
teszek azért, hogy az ő élele 
megjavuljon. Ennek elóbb- 
utóbb be kell következni. A 
televíziót sem a magam szó
rakoztatására vettem. Arra 
gondoltam, amikor hazahoz
tuk, hátha ez jobban leköti a 
lányomat, talán a jó műsorok 
idehaza tartják. S ezzel azt is 
megmondtam, hogy a lányom
nak, bár csúnyán viselkedett 
velem szemben, hefye van az 
anyja lakásában. De em beri
je meg magát, éljen becsüle
tesen. Abban reménykedem, 
hogy a börtönben neki is meg
jön a jobbik esze. És szerel
ném megnyugtatni: egyedül a 
betegségem volt az oka an
nak, hogy gz említett beszé
lőre nem mehettem el.

HŐGYI ISTVÁN elítéltről
sem jegyeztünk fel sokat az' 
esti beszélgetésen. Pályája

mindig felfelé ívelt: főszakács 
volt Budapest legismertebb 
éttermeiben, ■■majd kinevezik 
az Építésügyi Minisztérium 
szolgáltató vállalat élelmezési 
vezetőjévé. Hőgyi úgy érezte, 
itt anyagilag is megalapoz
hatja a gondtalan jövőt.. A 
csalás, a sikkasztás mind na
gyobb méretekét öltött, s az 
így szerzett „haszonból” Hő-

»Szeretném  látni a Bartók  
úti m unkásszállást . .

Béla

gyinek mindig busásan jutott. 
ö t évet kapott. ■

Ebben az időben épült Bu
dapest legnagyobb munkás- 
szállása, melynek belső fel
szerelése részben Hőgyiékhez 
tartozott. Ezt a munkát azon
ban a szolgáltató vállalat 
élelmezési vezetője már nem 
irányíthatta végig . . .  Érdekes 
módon, őt — persze előzőleg 
huszonöt évig szakácskodott 
— a munkásszállás konyha
berendezése érdekli.

BARTÓK BÉLA UT 138— 152

Amikor meglátjuk az épü
let-rengeteget. — ami valami
féle kutatóintézethez hason

lít — arra gondolunk, igaz
ságtalanok lennénk, ha en
nek a gigantikus építmény
nek csupán a konyháját mu
tatnánk be. s elhallgatnánk, 
hogy a legfrissebb adatok sze
rint már 2500 munkás kap itt 
minden igényt kielégítő el
látást. Négy éve adták át az 
első részt, de ki tudja, mikor 
szerelhetik le a toronydarut. 
A ti zenegyemeletes szárnynak 
még a falazásánál tartanak. A 
gondnok mondja: „Kilenc
emeleten hálószobák lesznek. 
Két emeleten pedig irodákat 
cs kultúrhelyiségeket rende
zünk be.”

— S ha az utolsó épületet 
is átadják?

— Körülbelül ötezer Vendé
günk lesz.

Tanulásnak és a szórako
zásnak maris tág tere van. íz
lésesen berendezett és jól fű
tött klubszobák egész során 
megyünk végig. A televízió, a 
könyvtá? külön helyiséget ka
pott. A mozivásznat a hatal
mas étteremben feszítették 
ki. Mintegy ezer nézője le
het egyszerre a filmnek. In
nen megyünk át a konyhába.

A konyha éppúgy aránylik 
a jelen, s jövő munkásszállá
sához, mint az ezer ember 
befogadására alkalmas étte
rem, vagy a különböző szo
bák sokasága. Tágas, világos 
és kényelme«. (De a konyha
vezető szerint az ÉM-nek még 
ettől jobban felszerelt kony
hái is vannak, bár minket ez 
is ámulatba ejtett. Ahogyan 

• az..egész komplexum mozgás
iban. fejlődésben van, úgy a 
■ konyha mostani felszerelése 
sem végleges.) A jelen igé
nyeket így is nagyszerűen ki
elégíti. Ebédből általában két
ezer, vacsorából ezerkétszáz 
adagot főznek naponta a jó
kora kondorokban. Az est
ebédhez, mert ilyen is van, 
mindig kétfajta ételt tálalnak. 
És olcsón. Persze a konyha 
kapacitása nagyobb megter
helést is . elbírna. Most már 
megértjük — különösen, ha a 
volt munkahelyére gondolunk 
Hegyinek —, miért éppen ez 
a konyha vonja magára eny- 
nyíre az agykori föszakács 
figyelmét. Igazán sajnálhatja, 
hogy egyelőre ő ezt nem néz
heti m eg. . .

Hány börtön, hány elítélt, 
esténként hány felé szállhat 
a gondolat, a képzelet. Csu
pán néhányat kísértünk eL 
Ha ami most csak gondolat, 
képzelet, ■ de a valóságban 
mind megelevenedne, vajon 
lenne-e mindenkinek bátor
sága szégyenkezés nélkül 
szembenézni velük?

TV A n — Z.IMÎM

Ebédből általában kétezer, vacsorából ezerkétszáz adagot főznek  
naponta a m unkásszálló  korszerűen berendezett konyhájában.
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A szocializm us céljaiban összeforrva
alkot, bizakodik a magyar nép
Befejeződött a Hazafias Népfront Ifi. kongresszusa

Március 19—20-án tartotta tanácskozásait a Hazafias Nép- nyai erősen élnek az emberek 
front Hl. kongresszusa, a szocialista nemzeti egység és ősz- tudatában. Az új szocialista 

szefogás eleven és társadalmunk minden osztályát és rétegét erkölcsöt még nem tette ugyan 
mindjobban átható tömegmozgalom országos fóruma. magáévá az egész társadalom,

Az Építők Rózsa Ferenc Művelődési Házában a padsorokban de már most megkívánhatjuk, 
a városok és falvak népeinek mi négy 800 küldötte, valamint sok hogy az emberiség által évez- 
meghívott vendég, a társadalom minden rétegének képviselői recle kidolgozott és szokásjog- 
foglaltak helyet. Részt vettek a kongresszuson a Hazafias Nép- gá emelkedett erkölcsi norma- 
front meghívására hazánkba érkezett külföldi delegációk tagjai, kát — amelyek a szocializ- 

A Hazafias Népfront Országos Tanácsának beszámolóját 
Kállai Gyula terjesztette elő.

HÉTRŐL HÉTRE

K állai Gyula beszéd®
Öröm és büszkeség szá

munkra — mondotta —, hogy 
mozgalmunk a Hazafias Nép
front, a hazafias érzésű dolgo
zók millióit vonta be ország- 
építő terveink megvalósításá
ba; messzehangzóan képvisel
te népünk egységes állásfogla
lását és tettrekészségét a tár
sadalmi előrehaladásért és & 
békéért vívott harcban, a ma
ga sajátos eszközeivel hozzá
járult eredményeink elérésé
hez. Részletesen beszélt az 
eredményekről, s hangoztatta, 
hogy

az elmúlt négy év politi
kai, gazdasági, kulturális 
és társadalmi eredmé
nyeinek kivívásában, or
szágépítő terveink megva
lósításában igen fontos 
szerepet töltött be a Haza
fias Népfront-mozgalom.
A népfrontban részt vevő 

társadalmi erők összetétele, és 
a népfront politikai célkitűzé
se az idők során változott, de 
megmaradt, .erősödött a nép
frontpolitika alapja: az alap
vető társadalmi osztályok ösz- 
szefogása a munkásosztály, a 
kommunisták vezetésével a 
nép előtt álló legfontosabb fel
adatok megoldására.

Tapasztalataink arra utal
nak, hogy az osztályok össze
fogása a népfront keretében a 
párt vezetésével a legkedve
zőbb feltételeket- biztosítja -a 
szocializmus, majd a kommu
nizmus felépítéséhez, — han
goztatta a szónok, majd a mai 
népfront legfontosabb jellem
vonásairól, országépítő ter
veink megvalósítására mozgó
sító szerepéről beszélt.

A népfront legfontosabb 
munkaterülete még hosszú 
ideig a falvaikban lesz, és a 
mezőgazdaság, a termelőszö
vetkezetek, a parasztság segí
tésében nyilvánul meg — 
mondotta. Mindenekelőtt a 
közös gazdaság fejlesztésével 
kell törődnünk, és ezzel egy- 
időben széleskörű politikai és 
kulturális nevelőmunkát is 
kell végeznünk a termelőszö
vetkezeti parasztság egységé
nek megteremtéséért.

A nemzeti egység szocialista 
tartalmának elmélyüléséről 
szólva hangoztatta:

A népfront akcióbizottságai
ban, a társadalmi munkában 
elősegítjük annak az újtípusú 
embernek a kialakítását, aki
nek már életszükséglete a köz 
érdekében végzett munka.

A kommunista ember for
málódik a szocialista mun
kabrigádokban, amelyek
nek a tagjai szocialista 
módon akarnak dolgozni, 
élni, tanulni, gondolkodni.
S ők is mind tőben vannak! 

1962-höz képest 5 ezerrel nőtt 
és több mint 47 ezerre emel
kedett a szocialista Címért 
versengő brigádok száma, s e 
brigádoknak már csaknem fél
millió tagja van. 534. vállalat 
1749 egységében 87 ezer dol
gozó igyekszik azon, hogy ki
érdemelje a szocialista.munka 
műhelye, illetve üzeme, gyára 
címet. A legutóbbi három év
ben kereken 400 ezren kaptak 
kiválódolgozó-oklevelet, illetve 
jelvényt.

Vannak még társadalmi és 
közéletünknek nem kívánatos 
jelenségei is, amelyek mellett 
nem mehetünk el szó nélkül. 
Elég sokan még nem látják, 
és főleg a maguk gyakorlatá
ban, munkájában nem valósít
ják meg az összefüggést a ter
melés és az életszínvonal
emelkedése között.

Mozgalmunknak széles körű 
felvilágosító munkát kell vé
geznie, hogy ezt mindenki 
megértse, és munkáját ennek 
megfelelően becsülettel végez
ze. De ha a felvilágosító be
széd, a jó szó nem használ, itt 
az ideje annak is, hogy a lógó- 
sokkal, a naplopókkal, az in

gyenélőkkel, az úgynevezett 
„életművészekkel" szemben  az 
eddiginél hatásosabb módsze
rekkel lépjünk fel. Érvényesí
teni kell velük szemben a 
szocialista bérezés elvét, 
amely rájuk vonatkoztatva 
így hangzik > „Minimális mun
káért minimális bért!" Sőt, 
még élesebben és keményeb
ben fogalmazva: „Semmilyen 
munkáért semmilyen bért!” 
Ez nincs ellentétben rendsze
rünk humanizmusával, hiszen 
a szocializmus zászlajára az 
is fel van írva hogy aki nem 
dolgozik, ne is egyék!

A szocialista humanizmus 
nem elvtelen szenfimenta- 
lizmust jelent, hanem a 
nép szolgálatára kötelez, 
arra, hogy a közösség
szent érdekeit védelmez

zük.
A társadalom — ezen belül 

a népfrontmozgalom — erköl
csi nevelő tevékenységének 
középpontjába kell állítani a 
társadalmi tulajdon tiszteletét 
és becsületét. Alki bármit el
tulajdonít, akinek hanyagsága 
folytán bármi veszendőbe
megy, az a közösséget, személy 
szerint embertársait lzárosítja 
meg. Nálunk már a „miénk” 
jelenti az „enyémet” — s en
nek megfelelően kell vigyáz
nunk rá. S aki kellő figyel
meztetés, nevelő szó ellenére 
sem képes a közösségi..tulp;i- 
don megbecsülésére, azzal
más módon kell megértetni: 
nem engedjük bántam azt, 
ami a népé, ami mindnyá
junké. J

Társadalmunk még átalaku
lóban van. A régi polgári er
kölcs normái már megkoptak, 
bár egy és jelentős maradvá-

musban nyernek igazi értel
met, s megvalósításukra ott 
nyílik lehetőség — mindenki 
megtartsa.

Nálunk nem lehetnek ma
gukat „társadalmon felüli
nek” képzelő személyek, 
akikre másféle erkölcsi 
normák. vonatkoznának, 

mint egész népünkre.
Mindenki dolgozzék becsüle

tesen, ne cselekedjék ember
társai kárára, ne óhajtson ki
írni, vagy felül állni a társa
dalmon, magatartásával ne 
sértse a józan életű, dolgos 
emberek erlwlcsét. Ügy gondo
lom, mozgalmunknak és saj
tónknak is hatékonyabban 
kellene fellépni azok ellen, 
akik megfeledkeznek a tisz
tes erkölcs alapvető normái
ról.

Ezután beszélt az ifjúság 
nevelésének követélményeiről, 
majd az állam és az egyhá
zak viszonyáról kifejezésre 
juttatva, hogy — az állam és 
az egyházak közötti szerződé
sek pontos megtartása alap
ján — a jövőben is fennmarad 
jó viszonyunk az egyházak 
képviselőivel.

Beszédje befejező részében: 
korunk legátfogóbb eszméjé
ről a bélce védelméről szólt, 
amely napjainkban a világon 
a legnagyobb tömegeket tömö
ríti. A történelmi múlt fel
emelkedéséért, a szocializ
musért való munkálkodásra.

A beszámolót követő vitá
ban felszólaló küldöttségek és 
külföldi vendégek széleskö- 
.rűen - foglalkoztak a, népfront 
eredményeivel, feladataival, 
illetve országuk népének üd
vözletét tolmácsolták. A kong
resszus részvevőinek nagy tap
sa közben Kádár János, a 
Magyar Szocialista Munkás
párt Központi Bizottságának 
első titkára, a kormány elnö-' 
ke mondott beszédet.

Kádár Jáuus t® széde
Kádár János beszédjét tör

ténelmi visszapillantással 
kezdte. Hangoztatta:

— Végső falcon a Hitler-fa- 
siszta rém fenyegető megjele
nése volt az, ami jelenlegi Ha
zafias Népfront-mozgalmunk 
elődjét létrehozta. Azóta a 
népfrontmozgalom sokféle vál
tozáson ment keresztül: vol
tak egészséges periódusok, s 
voltad olyan időszakok is, 
amikor nem jó irányban fejlő
dött. Vannak még ma is nehe
zen okosodó, és józanodó em
berek, ha nem is nagy szám
ban. Az ország szekere a mö
göttünk levő években kanyar
gós töltéseken vágtatott, itt le
pő ttyantak róla egyesek, ott 
lepottyantak, és ott is marad
tak. Ez mind a mai“ napig 
bántja őket, s valahogy úgy 
képzelik el — meg is lehetne 
nevezni őket: a Kisgazdapárt, 
a Szociáldemokrata Párt egy
kori jobboldali korifeusai —, 
hogy az ország szekerét majd 
szívességből visszafordítjuk 
oda, ahol ők lepottyantak, és 
újra felszedjük majd őket a 
nép szekerére. Ez nem fog 
menni.

Ma a Hazáfias Népfront
mozgalmunk élő, eleven moz
galom, működő bizottságai, 
nagyszámú

társadalmi támogatói min
den magyar városban s a 
legkisebb faluban is ott 
vannak, cs tiszteletnek, 
társadalmi megbecsülés

nek örvendenek.
Ez egyik mutatója a mozga

lom erejének, a közvélemény
re gyakorolt befolyásának és 
annak is, hogy társadalmi ran
got jelent a dolgozók körében 
a Hazafias Népfront bizottsá
gában dolgozni.

Amikor azt mondjuk, hogy 
a népfront párttagok és pár- 
tonkívüliek tömörülése egy 
politikai jellegű mozgalomban, 
ezt úgy értjük, hogy a párton- 
kívüliség fogalma sokféle em
bert rejt maga mögött. Van

közöttük olyan ember, aki ko
rábban polgári pártokban te
vékeny kedett, s vannak olya
nok — és nagy számban van
nak —, akik korábban sem
miféle politikai pártban nem 
voltak. A lényeg az, hogy a 
magyar társadalom politikai
lag aküb, pozitív erői ma 
együtt vannak.

Az utóbbi évekre visszapil
lantva megállapította: a dol
gozó osztályok szövetsége egy
értelműen szocialista tartal
mat kapott. Hangsúlyozta, 
hogy

ma a szocializmus céljai
ban összeforrva alkot, bi
zakodik a magyar nép.
Bel- és külpolitikánkról 

részletesen beszélt, hangoz
tatta, hogy rendíthetetlenül és 
változatlanul valljuk külpo
litikánk alapelveként' a bé
kés egymás mellett élés el
vét. Mi tudjuk — mondotta —, 
hogy népünk békét óhajt, ez 
felel meg az érdekeinek, s 
ezért kötelességünk a külpo
litikában is a békét őrizni, a 
békés egymás mellett élés 
politikájáért dolgozni, mert 
ez biztosítja a feltételeket o 
szocialista építésünkhöz,
amely nagyszerű eredménye
ket hozott, s Hasonló jó ered
ményeket ígér minden év, 
amivel előbbre jutunk.

A szocializmus minden hí
ve, a népfrontmozgalom min
den részvevője abban a tudat
ban végezheti munkáját, hogy 
kedvező körülmények között, 
jó ügyért, a nép szolgálatá
ban, a szocialista jövőért dol
gozik — fejezte be hozzászó
lását Kádár János.

A vitában elhangzottakra 
Kállai Gyula válaszolt, majd 
a kongresszus megválasztotta 
a Hazafias Népfront új or-

Megkezdődtek az első női 

mezőgazdasági gépkezelői 

tanfolyamok

A dunaújvárosi járás terme
lőszövetkezeteinek kétharma
dát gépesítették, A termelőszö
vetkezetekben azonban kevés 
a géphez értő szakember, ezért 
hőket képeznek ki gépkezelők
ké. Az első felhívásra a járás 
húsz termelőszövetkezetéből 
összesen ICO leány és asszony 
jelentkezett tanfolyamra, A 
képzés anyagi és szakmai fel
tételeit az állam és a termelő
szövetkezetek közösen terem
tik meg. A hathetes tanfolyam 
részvevői valamennyien meg
kapják tsz-beli átlagkeresetü
ket, ezenkívül különböző térí
tésekben részesülnek.

Az ország első ilyen jel!egű 
tanfolyamai Perkátán és Me
zőfalván már megkezdődtek, 
további három tanfolyam meg
indítására a napokban kerül 
sor.

A SZOMBATHELYI FOR
GÁCSLEMEZGYÁR — az or
szág faipari üzemei közül el
sőnek — áttért a folyamatos 
termelésre. Az üzemben ezen
túl éjjel-nappal, munkaszüne
ti napokon is dolgoznak, s 
évente 12 000 köbméter bú
torlapot készítenek. A mun
kások hatnapi 8 órás műszak 
után két szabadnapot kapnak, 
eddigi átlagkerestük megha
gyása mellett.

Ö,TVEN UTÓÉRLELŐ HA
ZAT építenek a szabolcsi gyü
mölcstermelő gazdaságok az 
idén. Az utóérlelő házakban 
már ez évben mintegy ezer 
vagon almát készíthetnek elő 
szállításra.

EGY VÁROSSÁ ÉPÜL ösz- 
szs 1970-ig Gdynia, Sopot és 
Gdansk. Áz új lengyel város
nak akkor körülbelül 600 000 
lakosa lesz.

ŐSTULOK KOPONYÁJA 
került felszínre nemrég a sza
badszállási Mathiász Termelő- 
szövetkezet lápföldbányáfából.
A mintegy 5000 éves lelet a 
kecskeméti Katona József 
Múzeumba került.

LEONYID LEONOV szovjet 
író az írószövetség és a Víg
színház vendégeként Buda
pestre érkezett. Részt vesz a 
Vígszínházban bemutatásra 
kerülő, Hóvihar című drámá
jának próbáin, és jelein lesz a 
bemutatón is.

A ZEMPLÉNI HÁROMHU
TA KORNYÉKÉN már ké
szülnek a tavaszi telepítésekre. 
Az idén 20 hektáron több mint 
400 ezer luc-, jegenye- és 
douglas fenyőfát ültetnek.

A LAKÁSTEXTIL VÁLLA
LAT soproni posztó- és sző
nyeggyárának termékei sok 
országba eljutnak. Az idén el
ső ízben bútorszövetet expor
tál a gyár a közel-keleti or
szágokba.

H I ME S  T O J Á S O K
A  bécsi magyar heteken rendkívüli sikere volt a ma

gyar népművészet termékeinek. Már az első három napon 
elfogyott a kalocsai és a matyóhimzés, a hevesi szőttes és 
különösen kelendőnek bizonyult a festéssel díszített hús
véti tojás.

Pintér Imre néprajzi kutató egyik kutatási területe ( 
tojásdíszüő-művészet. Régebben egymást ajándékozták meg 
vele a rokonok, jó szomszédok, s az utóbbi években újra 
felélesztették a tojásfestést, a népművészet egyik ágát. 
Tavaly Bmóban szerepelt a magyar gyűjtemény és külön
leges sikert aratott.

Különböző technikával tizenégyféle módon készülne; 
a magyar hímes tojások. ViaszoljáJt, karcolják, ecsettel fes
tik, tussal rajzolják, szivárványozzák, matricázzák. A  leg
fejlettebb a népművészetnek ez az ácfa a sárközi Bálán, 
ahol öt asszony Ikészít hímes tojást, a hagyományok felhasz
nálásával. Közülük Dér Józsefné ilyen irányú munkásságá
val érdemelte ki a népművészet mestere címet. A  bátaiak 
himes tojásait csibés motívum és a tulipánok számtalan 
változata díszíti, a baranyai himes tojásokon stilizált rajzi 
virágmotívumok vannak, a kalocsaiak és a matyók saját 
díszítőelemeiket használják fel a tojás festésénél is. A  népi 
díszítőművészet mai alkalmazásával találkozhatunk a most 
készülő himes tojásokon, olyan gazdagon és bő változat
ban, mint a különböző tájegységek himzés-motívumain.

A FŐVÁROSI pályaválasz- TÖBB TÁRSASUTAZÁST 
tásd tanács tájékoztatót adott SZERVEZ az idén az IBUSZ 
ki, amelyben ismerteti, melyik Romániába. Az egyik ötnapos 
szakmában, hány ipari tanuló kirándulás útvonala Nagyvá- 
jelemtkezését várják a szövet- rád—Nagykároly—Szatmár-
kezeteik megyei és budapesti 
szakszövetségei.

ÖT ORSZÁGBA EXPOR
TÁL termékeiből az ikervári 
kosárfonó szövetkezet. Saját 
tervezésű, modern kagylófotel
jei újabban Olaszországot hó
dították meg. Az idén 8000 
kisméretű és ugyancsak 8000 
normál fonott széket készíte
nek olasz megrendelésre.

A  DEBRECENI NAGYER
DŐBEN létesítendő autócam-

németi—Nagybánya—Mára- 
marossziget—Dés—Kolozsvár 

—Nagyvárad. A kirándulás 
részvevői megtekintik a nagy
bányai festőiskolát és 3 csú
csai kastélyt is.

A LENGYEL FŐVÁROS
BAN nagy sikerrel zárult az 
„1964 tavasz-nyár” elnevezési 
nemzetközi divatbemutató. A 
Kultúra és Tudományos Palo
tájának kongresszusi termében 
Lengyelországon kívül Ma
gyarország, a Német Demok-

ping területén 100 köbméteres ratikus Köztársaság, Csehszlo•
medence is épül, amelybe be
vezetik a debreceni gyógyha
tású hévizet.

Szív küldi — 

a szivkorháznak

A balatonfüredi szívkór
ház a múlt év végén két 
kazántápszivattyú sürgős 
szállítását kérte a Diósgyő
ri Gépgyártól. A rendelés 
megérkezésekor — a ko
rábban összegyűlt sok 
igény miatt — a szivattyúk 
gyártását hivatalosan már 
csak az idei II. félévi 
gyártási programba sorol
hatták. A kórház a bete
gek ellátására hivatkozva 
határidő módosítást kért, 
sürgetve a rendelés mi
előbbi teljesítését.

A kérésről tudomást 
szerzett Marosvári Aladár 
szocialista brigádja, és vál
lalta a szivattyúk elkészí
tését. A soron kívüli mun
kában a brigádon kívül 
még sokan részt vettek. A 
szivattyúk soron kívül el
készültek és a kórház hoz
zájutott a fontos berende
zésekhez.

vákia és a Szovjetunió válla
latai mutatták be a tavaszi és 
nyári divatújdonságokat.

ÖSSZETŰZÉSRE KERÜLT 
SOR a perui Requena közelé
ben a  katonák és egy indián 
törzs tagjai között, amikor az 
építendő országút vonalárat 
kijelölésére küldött földmérőt 
az indiánok földjeiből akartak 
kihasítani nagyobb területe
ket. Többen megsérültek.

TÜRR ISTVÁNNAK, Gari
baldi egykori legendás hírű tá
bornokának emlékszobáját is
mét berendezik Baján, a róla 
elnevezett múzeumban. A tá
bornok egykori használati tár
gyait, bútorait, kitüntetéseit 
bemutató állandó kiállítást ta
vasszal nyitják meg.

HARMINCÖT új szegedi 
idegenvezető képzését kezdték 
meg. A Szeged műemlékeiről 
és nevezetességeiről szóló elő
adáson részt vett a város 52 
régebbi idegenvezetője is.

MAGYAR MŰSZERIPARI 
KIÁLLÍTÁS nyílt Kairóban. 
A 12 napig nyitva tartó be
mutató alkalmat ad arra, hogy 
az érdekelt ipari és kereske
delmi szervek megismerkedje
nek műszeriparunk új gyárt
mányaival.
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a Shakespeare-társulat látogatásáról
Ha Shakespeare születésének négyszázados évfordulója 

semmi mással nem ajándékozna meg bennünket, mint az angol 
Shakespeare-társulat múlt heti vendégjátékával, akkor is 
rendkívüli gazdagodást hozott volna a magyar színháznak. 
Mert ebben az esetben nem pusztán arról van szó, hogy lát
tunk két előadást, amelyre nyugodtan rámondhatjuk, hogy 
„szép volt”, elcseveghetünk az egyes színészek értékeiről, a 
rendezés finomságáról, s aztán a következő bemutatóval 
napirendre térhetünk felette, elraktározva ezeket az estéket 
emlékeink szürkülő hamujába, hanem arról, hogy — ne fél
jünk kimondani a szót — a Shakespeare-interpretáció egy 
forradalmian új módszerével találkoztunk, s nem a tapoga
tózó kísérletezés stádiumában, hanem a tökéletességig érlelt 
művészet fokán.

A Tévedések vígjátéka és a Lear király — komédia és 
tragédia, a kezdő író első, idegen mesterek vezette lépései és 
az érett zseni egyik legösszetettebb alkotása, egy mesés medi
terrán világban játszódó tréfasorozatnak nem annyira szö
vegkönyve, mint inkább kanavásza és egy nem kevésbé le
gendás sötétségű Angliában történő, egymásba font, egységbe 
olvasztott népmese és grandguignol — e két darab szerencsés 
választás, mert mintegy a Shakespeare-életmű két döntő pil
lérét mutatja meg, melyekre képzeletünk könnyen rakja rá 
az .egész boltívét, egyszersmind a társulat lehetőségeinek, ké
pességeinek a két szélső végletét mutatja meg.

A Tévedések vígjátékában a végletekig leegyszerűsített 
színpad nem a kort. a tájat vagy a hangulatot idézi, hanem 
„a világot jelentő deszkákat” hangsúlyozza egyszerű, lépcső
zetes pódiumával; s a játék játék voltát emeli ki a bevezető 
pantomim, a társulása és előadásra készülése. Már itt meg
lepett az, ami a továbbiakban minden nézőt eg'yre jobban a 
hatalmába kerített: a begyakorlottság, az összetanultság olyan 
mértéke, amely már teljesen felért a spontaneitással, jobban 
mondva a spontán játék- vagy mimusösztönnek magasabb, 
tudatos foka: balettszerű pontosság, melyről azonban töké
letesen kiküszöböltek minden gépiességet; az akció és a dik- 
ció harmonikus egyensúlya, melyek közül egyik sem érvé
nyesül a másik kárára, hanem mindkettő egymást erősíti, 
mert kölcsönösen a jól megteremtett, minden részletében ki
dolgozott szituációból fakadnak. Persze, ehhez Shakespeare 
helyzetei és szövegei kellettek: de az előadás ezt az eléggé 
vázlatos és hevenyészett darabot, nemcsak _ minden részleté
ben érvényesíteni tudta, minden rejtett — szövegbeli vagy 
helyzetbeli — szépségét felcsillantani, hanem a magáét is

Jelenet a vendégjátékból: T évedések  vígjáték«

hozzáadta, játékkal, pantomimmai dúsítva az örökölt kincset. 
A játék uralkodott ezen a színpadon.tf

. S az itt megfigyelt értékeket a Lear király előadása még 
magasabb szintre — azt kell mondani, a tökéletesség fokára 
— emeli. Peter Brook, az előadás rendezője —, a legjobb 
angol, sőt bízvást mondhatni, a legnagyobb nyugat-európai 
rendező — aktualitásán keresztül közelíti meg a tragédia 
történetiségét. Darabfelfogása Jan Kott, a neves lengyel kriti
kus Lear-tanulmányára épül, s előadásában nem egy hajdani 
mesekirály történetét, hanem a mindenből kiábrándulás tra
gikumát szólaltatja meg — ezáltal Shakespeare-ben a leg
újabb nyugati drámai törekvések őstípusát találva fel. Ez a 
felfogás nyilván csak egy a lehetséges sok közül; de hogy 

ezáltal a modernség és a korhűség még soha nem látott egy
ségét sikerült megteremtenie, az kétségtelen mindazok szá
mára, akik abban a szerencsében részesültek, hogy láthatták 
ezt az előadást.

ÚJ GILGAMES
MAGYAR FILM

Zrínyi-emlékek a Nemzeti Múzeumban

A Jj%lái, pitvarában, játszó
dik és. az élet értelméről szól 
az Üj Gilgames, Szemes Mi
hály filmje, amelyet András 
Ida és Solymár József írt. A 
halál közelében megilletődöt- 
ten illik állani és fedetlen fő
vel. Végletes fénybe kerül 
ilyenkor az ember: mostanáig 
jelentékenynek tűnt dolgok 
hirtelen értelmükét, vesztik és 
az utolsó mezsgyéhez érkező 
két kézzel kap valami után, 
ami maradék ■ életének értel
met ad és talán túl is éli őt. 
Illő megrendültén arra a kér
désre keres választ az Üj Gil
games, van-e valami, ami él
tetheti az embert akkor és ma
radandóbb, mint ő. A  film fe
lelete ez: a remény, a munka 
és a szerelem nagyobb, mint 
az élet, nagyobb, mint a halál.

A  történet színhelye a rák
kórház, ahol a hátsó kapun 
bár, de bejáratos a halál. Ver
senyfutás folyik itt: előbb ér-e 
oda a beteg a főkapun át, 
mintsem a halál a rejtekúton;' 
aki a frissebb, azé a győzelem. 
A háttér tehát komor, a hely
szín drámai — a művészi fel
adat pedig ettől egyszersmind 
könnyebb és nehezebb is lesz. 
Könnyebb, mert az érdeklődés, 
a feszültség, sőt: a megillető- 
dés is adva van, de nehezebb 
is, mert a téma egyszeriben 
magasra rántja a mondanivaló 
és a tartalom mércéjét.

A  mondanivalóval nincs is 
semmi hiba: az Üj Gilgames 
igazságot hirdet. A  halál előtt 
a reménnyel sosem szabad fel
hagyni, valóban, az ősi mon
dás fennáll: addig élek, amíg 
remélek — s a mondat sor
rendje meg is fordítható: amíg 
remélek, élhetek. Való igaz az 
is, hogy a remény táplálója, 
az akarat összpontosítója, az 
élet értelmének eszközlője a 
munka ; , való igaz, hogy a 
munkánk túlélhet bennünket. 
És. a szerelem is; lehet oly 
hagy és szép szerelem, amely 
elhalványítja a halált.

Mindez igaz s szép monda- 
hivaló. a Gilgames ezt hirde
ti, szavakba is foglaltan.

Az Üj Gilgames őszinte,

nagy kérdésekkel tiszteletre 
méltóan viaskodó film, s a 
mondanivalója értékes. Szép 
és humánus vallomás az or
vosról, aki valóban együtt
érez betegével, aki szenvedé
lyesen gyógyít és személyes 
kudarcnak érzi, ha a tudo
mány ma még nem tud meg
birkózni a betegség bizonyos 
formáival vagy stádiumaival.

Szemes Mihály rendezése 
megilletődött és magasztos, a 
film első felében ökonomiku- 
sabb, később oldottabb. A film 
legdrámaibb epizódjai őt is 
dicséri, s vele együtt néhány 
más szép megoldás is, első
sorban a hatásos indítás, az 
ősi Gilgamés-eposz artisztikus, 
filmszerű mottója a történet 
élén. Hegyi Barna tiszta, szép 
operatőri munkája optimista 
kontrasztot képez a komor 
helyszínhez.

. A költő és hadvezér Zrínyi 
Miklós harmadszázados év
fordulójához. az e&ztep.dő, „ A 

iírinyi-émiekék kiállításával 
ün'hépél á Nemzeti Múzeum.

Korabeli metszetek, röpla
pok, fegyverek és páncélok, 
néhány korabeli festmény 
idézi szerényen a Zrínyi csa
lád emlékét. Nem a képzelet 
szerény, s nem is a kiállítás 
rendezője. Cennerné Wil- 
helmb Gizella minden lehe
tőséget felhasználva a teljes
ség igényével mutatta meg 
a hadvezérpolitikus Zrínyi 
jelentőségét, s elénk állítva 
a többi Zrínyit is, a család 
fontos történelmi szerepéi 
hangsúlyozta. Még arra !is 
gondja volt, hogy a költő éle
tének utolsó szakaszát — a 
nevéhez fűződő téli-tavaszi 
hadjáratot — a korabeli 
európai közvélemény tükör
képében megmutassa. A fi
nom elrendezésben látható 
sok-sok egymásrautalás, a 
minden lehetőséget megraga
dó, árnyalt és mélyebb áb

rázolás és az ebből fölserdü
lő Zrínyi-kép nagyvonalú 
képzelptee,alaRQS.. anyagi s-. 
meretre vall.

Ami itt jelen van, jósze
rivel 1892-ben került a Ma
gyar Nemzeti Múzeum tulaj
donába. Az utolsó Zrínyi
hajtás, Ádám, már csak a 
hatalmas hagyaték töredé
keit birtokolta, s korai halá
la után ez a kevés emlék is 
külföldre került, özvegye 
második házasságával a 
csehországi Daun család bir
tokába jutott a könyvtár is 
— ezt később a zágrábi Ma- 
tica vette meg —, Nemzeti 
Múzeumunk már csak , a 
fegyvertár relikviáiból vásá
rolhatott. Így került ide a 
III. Szulejmán szultán tulaj
donából való ékes kovás 
díszpuska, valamint a perzsa 
eredetű pallos. A kiállított 
páncélok és sodronyingek is 
ebből a hagyatékból valók. A 
költő dédapjáról készült ra
vatalkép is 1892-ben kerüli 
Magyarországra.

Demény Ottó:

Úgy hagytam el...
Ügy hagytam el a vakító nyarat, 
hogy immár semmit nem őrzök belőle, 
volt örömöm az útszéli kövek 
testvéreként most hideg és fakó.

Elvették súlyos játékaimat 
s a tétlenséget kínálják cserébe.
Eléjük nyújtom sóvár kezemet
— az a jótól el nem választható!

Majd simogat deres faágakat 
s a hegyvidék gyerekeit. Topogva 
állnak a busz kék táblája előtt, 
vagy csuszkáinak jeges ösvényeken.

S ahogy kék gömbbé tapad a hideg 
hó a kezükben, velük leszek én.
Szám sarkában 'a még fanyar mosolyt 
fölváltja a derűsebb nevetés.

Most legalább tudom, mi az betegnek lenni, 
eszeveszetten várva a gyógyulásra, 
s nézve hosszan az ég csillagait
— készülődni eljövő örömökre.

Találkozás Jacques Deval-lel 
— » Budapesten
Eddig nagyven színdarabot 

írt, közülük a „Francia szoba
lány", a „Kedves árnyék", a 
„Milói Vénusz”, és a hat évvel 
ezelőtt írt „Potyautas” — vi
lágsiker. Jacques Dévai, a pá
rizsi komédiák sikeres szerző
je mindenüvé utámamegy da
rabjainak, így került most Bu
dapestire, a Potyautas századik 
előadására.

— Kitűnő a József Attila 
Színház előadása — mondja 
—, udvariasságból is ezt kel
lett volna mondanom, de most 
nincs szó udvariasságról.

— Párizsban most melyik 
darabjának tapsolnak?

— „A pokol és Isabelle” cí
mű vígjátékomat a Champs 
Elysées-i Comedie Théátre 
‘mllt'dtta’ Fűé "és ’ hé hány ' hapcit' 
ezelőtt Becsben is megnéztem 
a Jóséphstadter Theatérbeh.

— Melyik színmüvét tartja 
legjobb alkotásának?

— Az a jó drámaíró, aki * 
rossz darabot is ír, s a negy
ven színművem között nekem 
is vannak gyengébb darabjaim.
A legszebb müvem a háború 
után született, az „Ima az élő
kért”, amelyet Németország

ban és Moszkvában is játszot
t a k . c s a l á d ,  életét mutatja 
be hár'pm nemzedéken keresz
tül.

— Budapestről hová utazik?
— Bukarestbe készülök, de 

lehet, hogy azonnal vissza kell 
mennem Párizsba.

— Miért?
— A. „Francia, szobalány* 

ügyében. 1919-ben angolul ír
tam meg, és még soha nem 
játszották franciául.

BALÁZS SÁNDOR: TANÁRI
NOTESZ. Akár az iskola  soha el 
nem felejthető, drukkal, hum or
ral teli világát, akár a felnőttek  
életének  egy -egy  epizódját idézi 
fe l Balázs Sándor. írásaiból m in
dig a kedvesen  m esélő- pedagógus  
hangját halljuk . Ezek a sokszor  
anekdotaszerű írások te le  vannak- 
hum orral, bölcsességgel. Szívesen  
odaülünk egy órára a képzelt is
kolapadba és hallgatjuk a vergődő  
D ragonyos Jóskáról, a k isfiú k  le
győzhetetlen  rém éről, a fejszám o
ló csodagyerek groteszk bukásá- 
r ó \  vagy , a légópince lírájáról 
szóló történeteket, am elyekben ■— 
habár nem tolakodóan. de — m in
dig ott van az erkölcsi tanítás. 
(Móra)

ALEXANDER ABUSCH: EGY
NEMZET TEVÜTJA. A szerző iro
dalom történész, k itűnő publicista, 
az. NDK m inisztere. A mű. am ely
ben a ném et nép történetének  
utolsó négy évsz.ázadát fogla lja  
össze, e lőször 1945-ben je le n é  m eg  
N ém etországban. Azóta ott 8 ki
adást ért meg. m agyarul m ost ke
rült az o lvasó  kezébe. T erjedel
m e v iszon ylág, legalábbis a tár
gya lt időszakhoz képest, k icsi, de 
mert a leg lén yegeseb b et ragadja  
m eg és m ert érvelése, ism eret
anyaga, kritikai szellem e gazdag, 
tám adhatatlan, példam utató. Elenv* 
zése is érthetővé teszi a ném et 
történelem  ily  fe jlőd ésén ek  okait, 
a ném et reakció m ódszereit.

A  h o l l ó h a i ú  
lány

A titkot őrző magas tégla
kerítésnek megnyílt kis rácsos 
vasajtaja. A lány kiperdült, a 
kőlépcsőn megfordult, gépie
sen benyúlt két vasrúd között, 
rákattintotta a belső reteszt, 
megpöclcölte a távozását sirató 
szürke, puli utána szimatoló 
orrahegyét, aztán szökellve át
adta magát a lejtős járdának.

A másik gidaion a férfi épp 
ekkor fordáit ki a keresztut
cából s megszaporázta eddig 
kényelmes lépteit, hogy ne ve
szítse szeme elöl a lányt.

így történt ez majdnem min
den reggel. Molnár Nándor, 
aki közelebb járt a negyven
hez, mint a harminchoz, aki 
komoly tekintély volt a szak
májában, aki országos pozíciót 
viselt, evvel a múlt század
beli diákos tempóval leste a 
lányt.

Igen, vannak férfiak, akik
nek hiába magasodik a hom
lokuk, hiába árkosodvk a sze
mük alja, hiába szereznek 
akár két meg három diplomát, 
és hiába irányítják beosztott
jaik tucatjainak bonyolult

munkáját, lelkűkben kölykök 
maradnak. Ábrándos, tétova 
kamaszok, mint Molnár Nán
dor, aki hónapok óta a távol
ból figyeli a hollóhajú lányt.

íme, ez a jelző is! Hollóhajú. 
Gyereklzori tündérmesék em
lékéből éledt föl benne, ami
kor a lány fekete haját hátra 
csapta a játékos reggeli szél. 
Es természetesen Molnár Nán
dorban, vagyis öférfiságában 
nagy volt a vágy, hogy a hol
lóhajú lányt megismerje. Óha
jában nem zavarta, hogy a 
lány legalább másfél évtized
del lehet fiatalabb nála.

De a megismerkedéshez hiá
ba tervezgette ki a jobbnál 
jobb alkalmakat, a „kegyetlen” 
élet nem hagyta befolyásolni 
magát, s gonoszul távol tartot
ta őt a mesebeli lánytól. Nap 
telt nap után. s a hollóhajú 
lány szökellt az utca páratlan 
oldalán, s ő szaporázott utána. 
Minden reggel. Hétköznapon
ként. De azt még nem. sike
rült kilesnie, hogy esténként 
mikor tér haza a lány. 
Egyszer-kétszer ugyan látta 
megtérni, de epekből sem
mi rendszerességre nem tu
dott következtetni.

Mígnem ezen a napon, késő 
este, úgy tíz óra tájban, ami
kor két értekezlet után, fárad
tan bandukolt hazafelé, az ő

utcájuk tövében, amerre min
dig is szokott menni, bár ez 
kerülőt jelentett, de kell egy 
kis mozgás és nem árt a szel
lőzés . . .  Tehát ott, ahol a 
dombnak indul a koclcalcöves 
járda, pontosan ott, a járda 
mellett fékezett egy motorke
rékpár. Félszemmel odanézett. 
Megismerte a sárga lámpa- 
fényben pirosán rikító benzin- 
tartályt, amely fölött világos
kék bukósisakban feszített a 
tulajdonosa. Szokta látni erre 
máskor is, de nem veteti ügyet 
rá, akár szemközt jött vele, 
alóír elhúzott mellette, amikor 
egyedül volt, akár gubbasztott 
mögötte valaki.

Érthető hát, hogy kővé der
medt, hogy ereiben megállt a 
vér, szívében megzsibbadt az 
ütő. ■ amikor fölismerte őt. 
Méghozzá minden kétséget 
kizáróan, hiszen olyan hofló- 
haja nem volt másnak, csak 
Őneki.

Molnár Nándort tehát fejbe 
kólintotta a döbbenet, de any- 
nyira, hogy nyomban szörnyei 
is halt volna, ha nem nyilall 
bele, hogy hátha erőszakkal 
ragadta el a motoros a holló- 
hajú lányt. Akkor pedig .. .  
ökölbe szorul a keze, és oda- 
ugrik, hogy megtegye a köte
lességét. De megtorpan, mert 
látnia kell, hogy a hollóhajú 
lány megcsókolja a motoros

fületövét, mely megnyilvánu
lás pedig ellentmond az erő
szakos elragadás ismérvének.

A férfi tehát oldalt lép a 
járdaszéli nagy fa mögé, nem 
azért, hogy hallgatózzék, ha
nem, hogy fogódzkodjék. Ám
de, ott van, s hallja akaratla
nul is őket.

— Ennek is épp most kellett 
elromlani — mondta a moto
ros.

— Ne mérgelődj, föl tudok 
menni gyalog is. Fontos, hogy 
haza tudj gurulni rajta. — 
Csvtítja a hollóhajó lány.

— Pedig ma igazán beszél
tem volna anyáddal — szól kis 
csend után a fiú.

— Nem késel el holnap sem. 
Ilyenkor már úgyis álmos.

— Es ha nem vagyok ked
vére, akkor. . .

— Miért ne lennél kedvére? 
Meg különben sem ö fog veled 
élni.

— Mert, ugye te mégiscsak 
gépirónő vagy, én pedig csak 
drehus.

— Mondd neki inkább, hogy 
esztergályos vagy.

— Pedig én azt gondoltam, 
hogy a drehus jobban Impo
nálna neki.

— Te buta! Én már elma
gyaráztalak neki.

— Tudom, hiszen mondtad. 
De az igazságnak megfelelően?

— Csakis. Miért nem akarod
elhinni?

— Es a lakáselképzelésünket 
is mondtad?

— A szoba az én szobám. 
Mögötte a lomtár akkora, hogy 
telik belőle konyha, fürdőszo
ba, meg minden.

— De nekem csak húszez
rem van. meg ez a motor.

— Hagyd már ezt az örökös 
tervkészítést. Te is keresel, én 
is keresek. Legföljebb spóro
lunk.

— De mit? Nem élünk mi 
nem tudom én, hogyan?...

—• Hát például én — tagol
ja, dalolja a lány — nem fes
tetem többé a hajam'at. Ha 
ugyan tetszem neked barnán 
is?

— Te, te! — árad lelkendez
ve a motoros. — Hányszor 
mondjam, hogy nem a hajad 
tetszik rajtad, hanem . . .  én 
■nem is tudom, mi tetszik raj
iad. Vagyishogy megpróbálom 
elmondani. ..

És a fiú vagy lélegzettel 
hozzákezdett, hogy szerelmet 
valljon, Molnár Nándor pedig 
még nagyobb lélegzettel ellök
te magát a fától és nekilendült 
a domboldalnak és fújtatva 
kapaszkodott a titokzatos ház 
felé, ahonnan soha többé nem 
fog előlibbenni a hollóhajú 
lány.

S. U



A  L A B D A R Ú G Ó  NB l-B EN :

Remekelt a Tatabánya, a Győr 
és a Bp. Honvéd támadósora

A tavasz tiszteletére megjavultak a labda
rúgópályák és vasárnap már majdnem min
denütt viszonylag jó talajon folynak le az NB 
1-es mérkőzések. Megjavultak a csapatok is. 
Érdemes szembeállítani az első és a második 
fordulót. Míg a múlt héten összesen hétszer 
rezgeti a háló a lövések nyomán, most húsz 
gólt lőttek a csatárok. Külön dicséretei érde
mel a győri, a tatabányai ötösfogat, és a Bp. 
Honvéd támadósora. Ezek összesen tizenkét

gólt szereztek. S ha hozzávesszük, hogy időn
ként már jó játékot is lehetett látni, ez fel
tétlenül annak tudható be, hogy a felkészü
lés sókkal jobb volt, mint korábban. Megle
petés nem akadt ebben a fordulóban. Min
denütt az esélyesek győztek, a Fradi azonban 
lényegesen nehezebben, mint a többiek, csak 
az utolsó percekben sikerült a maga javára 
fordítani az eredményt.

AZ NB I. Ál l a s a  :
1. Ü. Dózsa 2 2 __ _ 4:0 4

• 2. Vasas 2 2 _ — 2:0 4
3—4. Győr 2 2 —— 4:1 4
3—4. FTC ? •>_ — 4:1 4
5. Bp. Honvéd 2 í 1 — 5:0 3
G. Tatabanya 2 1 1 — 4:1 3
7. K om ló 2 1 — 1 1:2 2
8. Szeged 2 — 1 1 1:2 1

9—10. P écs 2 — 1 1 0:1 1
9—10. Dorog 2 — 1 1 0:1 1
11. MTK 2 — 1 1 1:3 1
12. D iósgyőr 2 — — 2 1:5
13. Csepel 2 — _ 2 0:2
14. D ebrecen 2 — — 2 0:8 —

N B i / B  Ál l a s  A:
1. E gyetértés 2 2 _ _ 5:2 4
2. Szom bathely 2 1 1 — 4:1 3
3. Salgótarján 2 1 1 —- 2:1 3
4. M iskolci VSC 2 1 1 — 3:2 3
5. Szállítók 1 I _ _ 1:0 26. N yíregyháza 2 1 — 1 3:2 2
7. O roszlány 2 — 2 — 0:0 2

8-^10. Sz.-fehérvár 1 — 1 — 1:1 1
8—10. BV.SC 1 — 1 — 1:1 1
8—10. Ózd 1 — 1 — 0:0 1
11. Ganz-MAVAG 2 — 1 1 3:5 1
12. D unaújváros 2 — 1 1 1:2 1
13. Borsod — — 0:0
14. MÁV DAC 1 — 1 2:3
15. Budafok 1 — 1 0:2
16. Láng 2 — 2 0:4

A  265. percben dőlt el a továbbjutás!
MTK—Fenerbahcse 1:0 (0:0)

Bundzsákot kiállítja a játékvezető a Hadival való összecsapás után.

Győri Vasas— M IK  3:1 (2:0)

GYŐR: Tóth — Szániel, Orbán, 
Tamás — Palotai, Máté — Keglo- 
vich, Györfi, Morvái, Povázsai, 
Korsós.

MTK: Kovalik -  Készéi, Dan- 
szk y, Jenei — Nagy, Vasas — 
Laczlcó, Takács, Kuti, Bodor, 
Halápi.

Élénk iramú, jó játékkal in
dult a mérkőzés. Morvái két
szer íölé lőtt, majd Kuti bom
bája keltett izgalmakat.

A 23. percben Orbán vitte 
fel a labdát. P'ovázsaihcfc ját
szott, s a balösszekötő, mint
egy 18 m-ről nagy gólt lőtt. 
1.0

Két perc múlva újabb győri 
gól született. A gól után fel
jött az MTK és nagy munka 
hárult a győriek védelmére.

Szünet után az első negyed
óra az MTK-é volt, Orbán és 
Máté azonban minden próbál
kozást szétrombolt.
■ A 19. percben Máté—Pová

zsai—Györfi volt a labda út
ja, az összekötő 5 m-ről a jobb 
sarokba lőtt. 3:0. Egy perc 
múlva Korsós hibázott, majd 
a 22. percben a kék-fehérek 
szépítettek.

Bp. Honvéd-Deiirecen 
5:0  (0:0)

BP. HONVÉD: Takács — Marosi,
Sípos, Mihalecz — Tussinger, Nóg
rádi — Nagy Gy., Nagy A., Kp- 
Haora, Tichy, Katona.

DEBRECEN: K assay dr. ~  Te
m esvári, Gellér, Varsányi — N agy- 
kapóéi, Somodi — Szarka, Juhász,
A iaxai, Tuba, Bodai.

lÜspest nagyszerű pályával 
várta a debrecenieket.

Az. I. félidő'fergeteges Hon
véd-rohamokkal telt Most lát
szott meg az alapos előkészí
tés hatása. Az I. félidőben 
legalább húsz lövés ment Kas
say dr, kapujára, ebből kettő 
a kapufán csattant.

Á II. félidőben beérett a 
Honvéd-fölény, megindul a
..gólgyártás’’. A 3. percben 
TuSsinger 20 métérről lövi rá, 
az eddig femekül védő Kassay 
dr. élnézi a félmagas, félerős 
lövést, 1:0. A 9. percben, újabb 
Honvéd-roham után Nagy
Antalhoz kerül a labda, s az
összekötő zavartalanul gurít a 
kapu ba] oldalába. 2:0 Most 
Tichy első tavaszi góljai kö
vetkeznek. A 13. percben 
szöglet után, a 25. percben a 
16:osról óriási lövéssel szerzi 
a Honvéd harmadik és negye
dik gólját. A 32. percben Ma-
rosi tör. előre. A debreceni 1 Pfi' cben Gilicz baloldaliol

A 13. percben vezetési al
kalmat szalasztott el a Cse
pel. A kiugró Pál lábát Balogh 
a 16-oson belül elhúzta. A 
megítélt 11-es Losonci a jobb 
kapufának lőtte.

Fordulás után a hazaiak 
hevesen támadtak. A 3. perc
ben Nagy B. majdnem gólt 
lőtt, de Kiss a gólvonal előtt 
el tudta csípni a labdát. A 6. 
percben gyors jobboldali tá
madást vezettek a bányászok. 
Garai élesen kapu elé adott, a 
megtorpant védők közül Nagy 
B. ugrott ki és lábáról 3 mé
terről élesen a kapu. jobb ol
dalába vágódott a labda. 1:0.

Vasas— Pécsi Dézsa 
1 : 0  (0 : 0)

VASAS: Varga — Ihász, M észöly, 
Sárpsi — Bakos, Berendl — Mat- 
hesz, M achos, Bundzsák, Farkas, 
Szim csák.

PÉCS: Zengöi — Bendes, Kocsis, 
Udvarácz — Vajda, H alasi — K in
cses, Dunai II, Rádi, D una I, Vári.

A Vasas nagy erővel kez
dett. Előbb Mathesz, majd 
Bundzsák, majd Machos bom
báját öklözte jó érzékkel és 
nagy merészséggel a háló kü
lönböző sarkaiból a pécsiek 
kapusa. Továbbra is a Vasas 
támadott.

Szünet után Dunai II. bom
báját védte Varga. Az 5, perc
ben csúnya jelenet játszódott 
le. Bundzsákot a játékvezető 
kiállította.

A 10. emberrel játszó Vasas 
órási lelkesedéssel játszott. A 
16. percben eldőlt a mérkőzés 
sorsa. Udvarácz mintegy 25 
m-re a pécsiek kapujától jobb
oldalon felbuktatta Matheszt, 
Á megítélt szabadrúgást Ma
chos rúgta, a nagyerejű lövés 
Zengői melléről a berohanó 
Farkas:elé pattant, aki 6 m-ről 
a háló balsarkába lőtt. 1:0.

Ferencváros— Szeged 
2 : 1  (0 : 1)

SZEGEb: Tóth — K ővári, Kür
tösi, Sándor — D ezsőfi, Reményi!* 
— Arató, Csömör, Hajós, Gilicz, 
Nem es.

FERENCVÁROS: G éczi — líavasi, 
Mátrai, Dalnoki — Galam bos, Pe- 
recsi — Fenyvesi II, Varga, A l
bert, Rákosi, F enyvesi dr.

Jó talajú pályán,az első 10 
percben a Fradi támadott töb
bet, csatárai azonban csak tá
volról és pontatlanul lőttek. 
Később kiegyensúlyozottá vált 
a játék, majd a Szeged egyre 
többet veszélyeztetett. A 17.

védelem hátrál, a hátvéd 25 
méterről ballal hirtelen- meg
vágja, óriási bombát küld a 
jobh felső sarokba. 5:0 .

Komló-Csepel 1:0 (0:0)

KOMLÓ: Balogh — Kom lói, Jó- 
ísa , Jerabek — Szűcs, Sós —  Gá
lá i, Göncz, Lutz, N agy B., Lazari- 
disz.

CSEPEL: Kiss — Perjés, Pocsai, 
Molnár — Vellai. K leibán — Kal
már, Losonczi, Jucsov, Pá], Vár- 
sa i.

szögletet ível a kapu elé, és a 
jól helyezkedő, magasan felug
ró Nemes a megtorpanó fe
rencvárosi védők felett a jobb 
felső sarokba fejelte a labdát. 
1:0. A gól után ismét ferenc
városi rohamok következtek. 
Fenyvesi dr. beadása jó hely
zetben találta Rákosit, a bal- 
összekötő azonban, csúnyán 
mellé .lőtt.

Szünet után nagy . lendület
tel támadott a Ferencváros. A 
10. percben Albert az 5-ösről,

nagy helyzetben fölé lőtt. A 
szegediek szórványos támadá
sai is veszélyesek voltak. A 
30. percben Rákosi a 16-osról 
nagy lövést küldött kapura, s 
a labda a vetődő Tóth kezéről 
a hálába pattant. 1:1. A 38. 
percben Albert lesről a hálóba 
fejelte a labdát.

Két perccel a befejezés előtt 
Varga—Albert—Varga adoga
tás után a fiatal összekötő a 
16-osról nagy lövéssel beállí
totta a végeredményt. 2:1.

Tatafeánya-Oiósgyőr 

4:1 (3:0)

TATABANYA: G éléi — T ört-
csík , H erényi, Juhos — Szepesi, 
Laczkó — Rácz, Csernai, Menczel,' 
Szekeres, Deli.

DIÓSGYŐR: Tam ás — ffem er ,  
Szigeti, Paulás — C sányi, Szucsá- 
n y i — K iss I., K ovács, N yíri, Rá- 
czi, Szarnék.

A kezdés után azonnal a 
Tatabánya támadott, a 10. 
percben Szepesi szabadrúgását 
Menczel Csernai elé tetté, aki 
nem hibázott. 1:0. A, 20. perc
ben égy beívelt szögletet a vé
dők közül magasan kiemel
kedve Menczel a hálóba fejelt. 
2:0. Egyre sűrűbb lett a köd. 
A 23. percben Szepesi—Men
czel—Csernai adogatás után 
ismét a jobbösszekötő volt 
eredményes. 3:0.

Szünet . után csökkent az 
iram. A 28. percben Menczel 
„egyenlített” Csemaival szem
ben, ő is belőtte második gól
ját.

lí. Dózsa-Dorog 1:0 (0:0)

Ü. DÓZSA: C selényi —■ Káposzta, 
Várhidi, Sóvári — B orsányi II, 
Színi — Faíiszek, G öröcs, Bene, 
K uharszki, zám bó.

DOROG: Ilku — Lévai, Lakat,
Felleg i — Pálm ai, Szűcs — Karába, 
Szuronli, — M onostori, K ertes, 
Csőri.

A Megyeri úton a hatezer 
szurkolónak ezúttal nem volt 
sok öröme: az eső olyan sári- 
tengerré változtatta a pályiát,

1 amelyen futbaliról aligha le- 
I hetétt szó.
\ Az újpestiek játszottak fö- 
1 lényben, és sokszor próbára 

tették a dorogi kapust. Ilku 
azonban kitűnő védéseivel az 
első 45. percben megőrizte ka
puját a góltól.

Két perccel a szünet után' 
eldőlt a mérkőzés: kavarodás 
támadt a dorogi kapu előtt, a 
labda a szemfüles Bene elé 
került, és a csatár közelről 
nem hibázott: (1:0). A gól 
„felrázta” a csapatokat, a küz
delem hevessége — a körül
ményekhez képest — fokozó
dott. A játékidőnek ebben a 
részében is inkább a vendég
látók birtokában volt többet a 
labda, a dorogiak erejéből, 
csak néhány ellentámadásra 
futotta. A védelmek mindkét 
oldalon résen voltak, és az 
eredmény nem változott.

A  Sorsod! Bányász még 
egyszer sem játszott
Az NB I/B-ben nem. nagyon 

jeleskedtek a csatárok. Vi
szonylag kevés gól esett a 
mérkőzéseken, egy találkozó 
pedig (Borsod—Székesfehér
vár) elmaradt. Érdekes, hogy 
a Borsodi Bányász még egyet
len mérkőzést sem játszott eb
ben a bajnokságban.
Szombathely — Ganz-MÁVAG 

1:1 (0 : 0)
Az I. félidőben a vendégcsa

pat támadott többet, a IX. fél
időben, a hazaiak kezdemé
nyeztek többet. A mérkőzés 
végül is igazságos pontosztoz
kodással végződött. Góilövők: 
Ekiler (11-esből), i!3. Harmath.

Nyíregyháza—Budafok 2:0 
( 1 :0 )

I A Hazai csapat lényegesen 
' többet támadott. A végig iz

galmas, jó iramú mérkőzésen 
| a nyíregyháziak megérdemel
ten győztek. Góllövők: 
és Harcsa.

A magyar és a török kupa
győztes harmadik mérkőzése 
5 perccel a befejezése előtt 
dőlt el. Az MTK a jobbolda
lon vezetett támadást. A lab
da átszállt a bal oldalra, Bo
dor elé, aki a 16-osról élesen 
kapura lőtt, s Hazim kiejtette 
az erős lövést. A  gólvonalon 
táncoló labdára egyszerre hár
man rontottak rá: két török 
védő és Kuti. A kék-fehér 
csatár reménytelen helyzetben 
vakmerőén dobta be magát a 
két török hátvéd közé és a 
labda a lábáról a hálóba ju
tott'

S ez az egyetlen gól el is 
döntötte a mérkőzést és 
egyben a továbbjutás sor

sát.
Ezzel az MTK megnyerte a 

mérkőzést. A hátralevő öt 
percben a törökök még min
dent megpróbáltak, de ekkor 
már az egész magyar csapat 
védekezésbe vonult s az egyen
lítés nem sikerült.

Az MTK csapata igen érté
kes sikert aratott. A Fener- . 
bahcse nem szólhat egy szót 
sem, hiszen

a mérkőzés nagyobbik ré
szében a kék-fehérek tá
madtak és sokkal szebben 

is játszottak.
Az a - mintegy ■ 2000 főnyi kö
zönség, amelybep helyet fog
lalt 30—40 magyar szurkoló is, 
lelkesen tapsolta meg az 
MTK-t a mérkőzés végén, mi
közben a török játékosok a 
földön sírtak. A magyar győ
zelem teljesen megérdemelt, 
mert a kék-fehérek sokkal 
több gólhelyzetet dolgoztak ki, 
mint ellenfelük, s csak a csa
tárokon múlott, hogy nem lett 
nagyobb arányú a győzelem. 
A kék-fehér csapat azonban 
így is bejutott a KK elődön
tőjébe.

Az MTK legjobbja a Nagy 
—Vasas fedezetpár volt, 
de kitűnően játszott Dansz- 
ki, Jenei és Bödör is. Ko
valik pedig ragyogóan vé

dett.
A törökök közül ö z e r A l i  
Ihsen, Ogün és a középcsatár 
Senol játéka emelkedett ki. Az 
olasz Jönni kifogástalanul ve
zette a mérkőzést.

Veres néhány hétre „harcképtelen”
Hét magyar és ugyanannyi 

lengyel súlyemelő részvételé
vel nemzetközi versenyt bo
nyolítottak le szombat este 
Szombathelyen. A középsúly
ban a világ- és Európa-bajnok 
Veres Győző a 155 kilós nyo
más után, szakításban a 135 
kilóval nem tudott megbirkóz
ni és igy kiesett a versenyből. 
Veresnek kiújult néhány év 
előtti könyöksérülése és való
színűleg több Hétig kezeltetnie 
kell magát. A .versenyen vég
eredményben 3 ifjúsági vílág- 
és 5 felnőtt országos csúcs 
született.

L égsú ly: 1. N agy  R. 320 kg  (97,5, 
— P eh e ly sú ly : 1.

BVSC—Oroszlány 9:9
Az első félidőben többet és 

veszélyesebben támadott a ha
zai csapat, de csatárai a hely
zeteket eliigyetlen-kedték.
Szünet, .után a vendégeknek is 
akadt néhány gólszagú pró
bálkozása. A játékban nem 
sok öröme . volt a szurkolók
nak.

Özd—Salgótarján 0 :(l
A 'két csapat csatársora nem 

tudott ■ megbirkózni a jól tö
mörülő védőkkel.
Miskolci VSC—Győri MÁV 

DAC 3:2 (2:0)
A mérkőzés nagy részében 

a hazai csapat irányította a já
tékot. Góllövők: Marosi (2),
Molnár, ill. Kuti és Dőld.

Szállítók—Láng 1:0 (0:0)
Közepes színvonalú küzdel

mes mérkőzést vívott egymás
sal a két csapat. A Szállítók 
együttese a 87. percben nagy 
védelmi hiba után szerezte 
meg a győzelmet jelentő gól. 
Góllövő: Panák.
Egyetértés—Dunaújváros 1:0 

0 :0)
A sáros, mély talajú pálya 

eléggé' irreálissá tette a két 
jo képességű együttes találko
zóját. A vendégcsapat a győ
zelmet jelentő gólt a mérkő
zés befejezése előtt egy perc
cel Székely révén szerezte.

S z é le s  I '102.5 rekord, 120). —
F ö ld i 370 kg  (125. 105. 140). —
K ö n n y ü.súly: 1. N ied zw ied sk i (len
gyel) 370 k g  (11, 115, 145). — v á ltó 
s ú ly :  1. H uszika 420 k g  (140, 120,
¡0»), 2. R a tk o w sk i (lengyel) 400 kg  
(122,5; 155), 3. S h o w y ra  (lengyel) 
380 kg  (112,5, 122,5, 155). — K özép
s ú ly :  1. O zinek  (lengyel) 420 k g  
(125, 132,5 é s  162,5, ifjúság i,, v ilág 
rek o rd o k ) . — F éln eh ézsú ly: 1,
T ó th  G éza 470 k g  (145, 145 és 180 
rek o rd o k ) , 2. N em essán y i 460 kg  
(142.5, 142.5. I f jú sá g i ' v i lá g re k o rd ,. 
175). — N eh ézsú ly : 1. E cser, 500 kg , 
o rszág o s  csúcs (175 re k o rd , 145, 
180).

N em essán y i a fé ln eh ézsú lyú  sza
kításban 140 k ilogram m ról 112 k ilo 
gram m ra jav íto tta  az ifjú ság i vi

lágcsú csot.

Jasint akarta 

szerződtetni a Penarol

M eglepő hír látott n ap világot az  
egy ik  uruguayi lapban: a  P ena
rol vezetői n y ilatkozatuk ban  k ije
len tették . hogy  tárgyaltak  a  m on- 
tevideól szo v jet k övettel a  v ilág
hírű szov jet kapus Jasán leszer- 
ződtétéséről.

A  TASZSZ tudósítója  m egkeres
te a  je len leg  K arlovy Varyban  
üdülő Jasint. aki csodálkozva ér
tesü lt a  hírről. K ijelentette: sem 
m iféle  ilyen  elgondolásról nincs  
tudom ása, ve le  sen k i sem  tárgyalt. 
Ka m egkérdeznék , akkor csak  azt 
m o n d h a tn i: n in cs szán déka  k ü l
földre távozni. Jasin  egyéb k én t  
be&zámolt arról, hogy m ég  leg 
alább öt idényt szeretne véd en i a 
D inam ó csapatában, s ha h elyet  
kap  a  válogatottban.

A' Szovjet Labdarúgó Szövetség  
különbén  h ivatalosan is értesítette  
a  Penarolt. hogy Jasin  átadására  
nin cs lehetőség .

Férfi tőrben indul 
a legtöbb versenyző 

az ifjúsági 
világbajnokságon

Egy héttel a budapesti vívó- 
világbajnokság kezdete előtt 
egy kivételével már mind a 23 
részvevő országból megérkez
tek a név szerinti nevezések. 
A három fegyvernem, négy 
versenyszámában összesen 186 
induló lesz, a férfi tőrben 58, 
a női tőrben 48, a párbajtőr
ben 51, a kardban 36. A ver
senyzők között sok olyan vívó
val találkozhatunk, akiknek a 
neve már jól ismert a közön
ség előtt. Ezek közé tartozik a 
tavalyi ifjúsági párbajtőr-vi
lágbajnok osztrák Losert, . a 
női tőrözés ifjúsági világbaj
noka, a román Éne. Megem
líthetjük még ezenkívül a 
francia párbajtőröző Brodin, 
a női tőröző Gapais, Nicole 
nevét, továbbá az ugyancsak 
női tőrvívó svéd Palmot, a 
.kubai Rodriguezt, akik már 
több nagy nemzetközi verse
nyen árulták el tehetségüket.

Az ifjúsági vívó-világbaj
nokságokat 14 éve rendezik 
meg, s Magyarorsz'ág 1954 óta 
vesz részt a küzdelmekben. A 
négyéves hátrány ellenére az 
eddigi összesített eredmények 
alapján Magyarország áll az 
első helyen 64 ponttal, utána 
Franciaország (49,5), Olasszor- 
szág (43), majd a Szovjetunió 
(32) következik. A fiatal ma
gyar vívók 'kezdetben, 1954— 
1956-ban nagyon szép sikere
ket értek el, különösen 1955- 
ben (akkor is Budapesten volt 
a verseny), mert ezen a ver
senyen 100 százalékos volt az 
eredmény. Gyuricza győzött 
tőrvívásban, Kelemen Éva női 
tőrben, Szerencsés a kardban. 
Ekkor még csak három ver
senyszám szerepelt a prog
ramban. •

A  labdarúgó M N K  
már sikert aratott

Több éves szünet után, 1964- 
re ismét kiírták a labdarúgó 
Magyar Népköztársaság Ku
pát. A kiírás nagy visszhang
ra talált: hét megyéből és 
Budapestről március 20-ig 
összesen 359 csapat küldte be 
nevezését.

A  Zalaegerszeg 
megugrott a Nyugati 

csoportban

Az NB II-ben is sók gól 
esett vasárnap, ebből a szem
pontból a rekorder a Kistere- 
nye—V. Izzó 4:3-as eredmé
nye.

KELETI CSOPORT

B p. E lő re—SZV SE 1:1
B .-csab a —J á s z b e ré n y  , 0:0
N y íre g y h á z a —M iskolci B. 2:1
S zo lnok i MÁV1—S zo lnok i M TE 2:1 
B a g ly a s a lja —E g er . 3:2
B p. S p a r t .—D ebr. D ózsa 1:1
K is terenye-~ V . Izzó  4:'S

b c is te x t—N ag y b á to n y  0:1
K e csk e m é t—G y u la  3:1

NYUGATI CSOPORT

A u tó b u sz—K. L om bik  1:0
ZT E —P écsi BTC 2:0
III. k é r .— B u d a i S p a rt. 3:1
M a g y a ró v á r—V eszp rém  1:4
G yőri D ózsa—EV TK  1:0
P écsi B án y ász—Z alaeg erszeg  2:0 
PV SK —T r a k to r  2 :0
E sz te rg o m —P á p a  , 3:0
K a p o sv á r—S zék es t. MÁV 2:0

Heti HÍRADÓ
(SA JTÓ SZEM LE)

S z e rk e sz ti:
a  sze rk e s z tő  b izo ttság  

K ia d ja :
: Ig a z sá g ü g y m ín is z té r iu m  Bv. 

O rszágos  P a ra n c sn o k s á g a  
B u d a p e s t V., S te in d l : 

u tca  2—4
S zik ra  L ap n y o m d a


