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rí tizenkilenc évvei ezelőtt, április 4-én fejezte be hazánk 
1 felszabadítását a szovjet hadsereg. Történelmünknek 

ezt a sorsfordító eseményét mindig úgy ünnepük a dol
gozók, hagy áttekintik, a végzett munkát,■ számba veszik 
eredményeiket és megbeszélik a további feladatokat.

Fejlődésünk nem volt töretlen, de az utóbbi években 
elért nagy eredményeink a józanul gondolkodni tudó el
lenfeleinket is meggyőzték arról, hogy a. magyar nép 
mindörökre eljegyezte magát a szocializmussal. Ezért dol
gozott és dolgozik lankadatlanul.

Óriási munlta. .és-a dolgozók áldozata álfaXásámak fényes 
tettei húzódnak meg a mögött a tény mögött, hogy ipa
runk ma több mint négyszer annyit tennél, mini 1938- 
ban. Mezőgazdaságunk csak az utóbbi években tért át a 
szocialista nagyüzemi gazdálkodásra. Az, átszervezéssel 
nyílt meg igazán a lehetősége .annak, hogy széles körben 
alkalmazzuk, a mezőgazdaságban a technikát és a tudomá
nyok eredményeit, és mielőbb megoldjuk a mezőgazdasági 
termelés. gyors ütemű fejlesztését.

Visszatekintve az elmúlt tizenkilenc év eredményeire, 
a nép kultúrájának és műveltségének emelésében méltán 
lehetünk büszkék sikereinkre, és túlzás nélkül állíthatjuk, 
hogy a nemrégen . még elmaradott Magyarország e tétén 
megelőzte a fejlett, nyugati országok egész sorát. Leg
szebb eredményeink között tartjuk számon, hogy mindin
kább érezhető a kölcsönhatás a termelés és az oktatói, 
nevelői ma'nlca, a tudás és a termelőmunka között.

Tizenkilenc évvel ezelőtt még osztály ellentétek és párt
harcok szaggatták a nemzetet. Most elérkeztünk társadal
munk. fejlődésének új korszakába, amikor a párt vezeté
sével, a népfront jegyében tömörül az egész dolgozó nép 
és kialakulóban van az igazi, a szocialista nemzeti egység. 
Az osztályviszonyokban kellett alapvető változásoknak be
következniük ahhoz, hogy .a nemzet erői igazi egységbe, 
szocialista nemzeti egységbe forrjanak össze.

Közéletünk egyik legbecsesebb jellemzője a nyugalom, 
a bizalom. A dolgozók aktivitása a munkáöam és tevékeny 
részvétele a politikában. A küzdelem visszavonhatatlanul 
és végérvényesen a szocializmus javára dőlt el. Dolgozóink 
helyeslik a törvényesség és a. humanizmus politikáját, amit 
így fogalmazhatunk meg: büntetni, amikor az elkerülhe
tetlen és megbocsátani, amikor ez a néphatalom és a békés 
munka érdekeit szolgálja. A becsületes emberek készek ar
ra, hogy védjék és betartassák a törvényeket, mint nyu
godt munkájuk, biztosítékait.

A  szocialista alkotómunka újabb mérföldkövéhez ér
kezve ezeknek a gondolatoknak a jegyében ünnepli dol
gozó népünk felszabadulásának 19. évfordulóját, amelynek 
fényét, jelentőségét növeli, hogy részi vesz az ünnepsége- 
a hazánkban tartózkodó Szovjetunió párt- és kormánykül
döttsége, élén Nyikila Szergejevics Hruscsovval, a Szovjet
unió Minisztertanácsának elnökével.
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Hruscsov vezetésével
szovjet párt- és kormányküldöttség 

érkezett hazánkba
A Magyar Szocialista Munkáspárt Köz

ponti Bizottsága és a magyar forradalmi 
munkás—paraszt kormány meghívására, hi
vatalos baráti látogatásra Magyarországra ér
kezett a Szovjetunió párt- és kormányküldött
sége. N. SZ. HRTJSCS ÓVNAK. a Szovjetunió 
Kommunista Fártja Központi Bizottsága első 
titkárának, a Szovjetunió Minisztertanácsa 
elnökének vezetésével.

A szovjet párt- és kormányküldöttség ma
gyarországi látogatása újabb jelentős állomá
sa a szovjet—magyar barátság megszilárdítá
sának. élmélyítésének útján. A szovjet kor
mányfő a KÁDÁR JÁNOS vezette magyar 
párt- és kormányküldöttség múlt évi szovjet-

unióbeli látogatását viszonozza és nem kétsé
ges, ahogy a magyar vezetők utazása és köz
vetlen találkozása a szovjet dolgozókkal, szo
rosabbra fűzte a két nép őszinte barátságát, 
úgy a szovjet vendégek mostani magyaror
szági látogatása is nagyban hozzájárul a 
Szovjetunió és Magyarország együttműködé
sének megszilárdításához.

A szovjet és a magyar népet nemcsak az 
fűzi össze, hogy a nemzetközi politikában kö
zös célért, a béke fenntartásáért és a békés 
együttélés politikájának valóraválíásáért har
colnak, hanem az is, hogy azonos társadalmi 
—gazdasági rendszerben élnek. A magyar nép 
nagy örömmel és őszinte szeretettel köszönti 
a szovjet vendégeket hazánkban.
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I Kekkonen finn köztársasági 
. elnök fogadta a hivatalos láto
gatáson Helsinkiben tartózko
dó Gromikó szovjet külügymi
nisztert.

Gromikó átadta Kekkonen- 
nek Hruscsov miniszterelnök 
és Brezsnyev államelnök üd
vözletét. A megbeszélés alkal
mával egyébként a két állam
férfi egyrészt a szovjet—finn 
kapcsolatokat érintő, másrészt 
a két felet kölcsönösen érdek
lő nemzetközi problémákat 
tál gyall meg.

M egnyílt n i E N S l világkereskedelmi 
és fejlesztési értekezlete

Százhuszonhárom ország és szervezet a genfi tanácskozáson
Az ENSZ világkereskedelmi 

és fejlesztési konferenciája 
Genfben 123 ország részvételé
vel megkezdte munkáját. Meg
nyitó beszédében U Thant, az 
ENSZ főtitkára hangsúlyozta, 
hogy a világkereskedelmi kon
ferencia a nemzetközi kapcso
latok történetének fontos ese
ménye, és remélhetőleg fordu
latot hoz az ENSZ gazdasági 
tevékenységében is. Kifejelte 
meggyőződését, 

hogy a tanácskozás egy 
új kereskedelempolitika 

alapjait veti meg.
A konferencián felolvasták N. 
Sz. Hruscsov üzenetét, amely
ben a szovjet kormányfő kife
jezte .azt a reményt, hogy az 
értekezlet új fejezetet nyit 
meg a nemzetközi gazdasági 
kapcsolatok történetében.

A világkereskedelmi konfe
rencia megnyitója után már 
teljes munkanapot tartottak. A 
szokásos nagyüzem is zsúfolt 
karzatok előtt működik. Az 
első főbizottság is megtartotta 
alakuló ülését, miközben a 
közgyűlési teremben az érte
kezlet főtitkárán kívül hat or
szág minisztere fej fekte ¡ki kor
mánya álláspontját.,

A tanácskozáson a fejlődő 
országok problémája egyelőre 
minden más kérdést háttérbe 
szorít. Az eddigi. felszólalások 
lényegében a vádló és a vád
lott pozíciójából hangzottak el.

A fejlődő országok képvi
selői eddig egységesen tá
madták azt a kereskedelmi

politikát, amelyet a fejlett 
tőkésországok folytatnak.

Az ipari tőkésországok képvi
selői pedig védekeznék, felszó
lalásaik arra mutatnak, hogy 
az egyes tőkés csoportok kü- 
iönbqző, ellentéteiket is tükrö
ző, de végső soron egymásba 
illeszkedő terveket készítettek 
elő ,az ellenük irányuló akcióik 
leszerelésére.

Raul Prebisch, a konferencia 
főtitkára a tanácskozás légele
jén kijelentette, hogy a világ
kereskedelem szervezéséhez a 
mostanihoz hasonló ismétlődő 
konferenciákra van szükség, 
amelyeknek állandó bizottsága 
is lenne. Sőt a teljesen sza
badon előadott és a sok nem
zetközi tanácskozást tartott 
küldötteket is magával ragadó 
szónoklatában, hozzátette: szi
ve szerint: ennél szorosabb 
szervezetet tartana kívánatos
nak.

Az argentin közgazdász a 
konferencia- elé terjesztett ja
vaslatait a tennivalók minimu
maként jellemezte. Figyelmez
tetett arra,’ hogy

meg kell szüntetni azt a 
szakadékot, amely a világ
kereskedelemben a gyen
gén fejlett országok kárára 

fennáll,
mert különben 1970-re külke
reskedelmi deficitjük eléri a 
20 milliárdot. A főtitkár abból 
sem csinált titkot, hogy pozití
van értékeli azokat az eredmé
nyeket, amelyeket a szocialis

ta országok az úgynevezett 
harmadik világgal folytatott 
•kereskedő!emben eiórfek.

Araujo Castro, brazil gazda
ságügyi miniszter a tőkés ipari 
országok kereskedelmi szerve
zetének, a GATT-n'afc „való
ságos bűnlajstromát” sorolta 
fel. Nem volt meglepő, hogy 
az amerikai küldöttség egyet
len • tagjának sem verődött 
tapsra a tenyere, s más nyu
gati 'küldöttségek is „megfeled
keztek" erről, amikor Araujo 
Castro elhagyta a szónoki 
emelvényt. A brazil miniszter 
ugyanis rendre felidézte, ho
gyan hiúsították meg a vezető 
tőkés államok a GATT megre
formálására irányuló törekvé
seket.

„Nem alamizsnára, igaz
ságra van szükség!”

— követelte a változást.
Jóllehet, a tanácskozást a 

gyengén fejlett országok prob
lémái uralják, a világkereske
delemnek azonban — ahogyan 
Raul Prebisch is utalt rá — 
egyik problémáját sem lehet 
elhanyagolni. A további ta
nácskozásokon minden bi
zonnyal napirendre kerül a 
nemzetközi kereskedelem többi 
vonatkozása is.

Londonban közzétették John 
Bemal professzornak, a Béke- 
világanács ügyvezető elnöké
nek az ENSZ főtitkárához in
tézett táviratát, ámenben a 
Béke-világtanács nevében üd
vözli az ENSZ világkereske
delmi és fejlesztési konferen
ciáját.

Akcióegységre léptek 
a haladé brazil pártok

Brazíliában népfront típusú 
szövetségre lépett több párt, 
hogy támogassa Goulart elnök 
március 15-én meghirdetett re
formprogramját. A pártszövet
ségben részt vesz a Brazil 
Munkáspárt, a Brazil Szocia
lista Párt, a Szocialista Mun
káspárt, valamint a Szociálde
mokrata Pál i és a Konzervatív 
Nemzeti Demokratikus Szö
vetség haladó szárnya, illetve 
frakciója, továbbá a szakszer
vezetek és a baloldali társadal
mi szervezetek.

Az említett pártok és szer
vezetek kiáltvánnyal fordultak 
a brazil néphez. Ebben ismer
tetik akcióprogramjukat: á
Goulart-féle reformtervek, 
konkrétan a földbirtokmegosz- 
lás, az adórendszer, a bank
szervezet és az alkotmány 
megváltoztatására irányuló in
tézkedések támogatását.

K a ir ó b a n  le sz  
a ..se m le ges  

csúcsértekezlet**

A „semleges csúcsértékéül ct”-«* 
előkészítő colomból konferen
cián kedden megállapodás szü
letett, hogy az cl nem kötele
zett országok vezetőinek leg
közelebbi értekezletét az Egye
sült Arab Köztársaság főváro
sában rendezik meg. Néhány 
náppal a csúcstalálkozó előtt 
a résztvevő országok külügy
miniszterei ülnek össze Kairó
ban.

Leköszönt Ruby ügyvédje

Perc}' Foreman, Jaok Ruby 
ügyvédje bejelentette, hogy 
nem vállalja el az ügy képvi
seletét. A nyugati hírügynök
ségek által Texas leghíresebb 
és legsikeresebb ügyvédjének ‘ 
mondott Foreman és a Ruby- 
család között nézeteltérések 
merültek fel. Rubyék azt kér
ték. kerülje el az ügyvéd a 
nyilvánossácgot, ne tájékoztas
son újságírókat. Ezt viszont 
Foreman megtagadta.
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Nyílt levél Knipper Béla elítélthez...
„Aki önmagának hazudik és elhiszi tulajdon hazugságát, 

az odáig jut, hogy már semmiféle igazságot nem ismer fel'sem 
magában, sem maga körül, és következésképpen nem tiszteli 
sem magát, sem mást. Ha pedig nem tisztel senkit, többé nem 
is szeret senkit, s szeretet nélkül élve, hogy. elfoglalja és le
kösse magét, szenvedélyekbe, durva gyönyörökbe - merül és 
egészen elállatiasodik bűneiben, s mindez azért, mert sza- 
kadaitímiul\hazu.iik az embereknek és önmagának. Aki önma
gának hazudik, mindenkinél könnyebben meg is sértődik. . . ”

így írt Dosztojevszkij, a nagy orosz író, az emberi lelkek 
kiváló ismerője, egyik művében. Súlyos, de igaz gondolatok 
ezek. Én a végéről bontom vissza est az idézetet és Knipper 
Béla elítélt ne sértődjék meg, hogy ezt a Dosztojevszkij-i gon
dolatot őrá vonatkoztatom.

Emlékszik, mennyiszer meghánytuk-vetettük emberi élet- 
problémákat? Ön sokszor kikérte vélemény eniet. En kendőzet
lenül mindig meg is mondtam az egyes dolgokkal kapcsolatos 
gondolataimat. Az elítéltsors úgy hozta, hogy elterültünk egy
mástól, ígyhát kénytelen vagyok az ön érdekében ezután el
mondani egy-két dolgot

Nem tudom miért mondta ön, hogy a nagybátyja ilyen, s 
a bátyja emilyen nagy pozíciókat tölt be? Néha persze már 
annyira kuszáit,' zavaros, homályos lett a kép, hogy az ere
detit fel se lehetett ismerni.

Így jártaim én önnel. És szeretném, ha tetteivel mássá 
igyekezne formálni ezt a képet, mert a mostani könnyelmű 
meggondolásból fakadó házassági gondolata nem vezeti jó út
ra, ezentúl pedig tönkre tenné egy másik életet is, a leendő 
házastársáét.

Ön egy hétéves gyermek atyja. — Az egészséges ösztön, 
a jó felfogóképesség senyved magában. Erejének, fiatalságá
nak egy kis részét sem állítja, ezeknek szolgálatába. Pedig 
mennyire más lehetne, ha ezt tenné.

Nem elvetemült ön, mert akkor nem lett volna képes 
olyan gondolatot felvetni, hogy „hol is volt a kezdete, mi is 
az oka az én normális életem kisiklásának”? Az életét ismer
ve, erre is választ adtam, persze, tapintatosan és ideálista mó
don. Azt mondtam, hogy a sors visszaütött, ön is tudja, hogy 
akkor indult meg a lejtőn, amikor azt a bizonyos tizenötéves 
Erzsikét elcsábította, anyává tette és ott hagyta minden lelki- 
ismeretfurdalás nélkül. Ment tovább, mert vitte a fény. a gond
talanság, a hódítani vágyás. Ez utóbbi egyébként lényeges „jel
lemvonásai” közé tartozik. 1

— Nem tudom, miért tetszem a nőknek — mondta.
Egyrészt azért, mert tetszeni is akar — ez természetes is 

*— másrészt pedig férfiasságára a normálison túl hiú.
Nem akarom a képét egészen kibogozni a kuszaságból. 

Csak az utolsó ecsetvonásokról néhány szót.
ön nagyon becsapott engem. Ha csak és főleg engem érin

tene a félrevezetés, nem is szólnék, ön  azt mondta nekem, 
hogy az a bizonyos soproni hölgy Magának régi ismerőse és 
odakimn beszélt az ön édesanyjával olyan irányban, hogy 
hajlandó lenne az ismeretségüket tovább folytatni, majd nőül 
menne önhöz később.

A gyereknek azt mondják, hogy „hazukéi", a felnőtt ha
zudik. ön is ezt tette. Az elszállításomkor tudtam meg, ami
kor már önnel nem találkozhattam, a következőket és ez fedi 
a valóságot. Önnek egy Peszler nevű elítélt ajánlotta ezt a 
hölgyet 10 ezer forintért... ha a Peszlertől lett gyermekét, a 
kis Ritát is Knipper névre íratja, illetve elveszi a hölgyet, ön  
az üzletre ráállt, mert ami igaz, a hölgynek egy 300 ezer fo
rintos háza van! Ezt persze, nekem is mondta: hozzá tette 
még, hogy „talán meg is szeretem, de az nem lényeges, hi
szen hányán vannak, akik egy életet leélnek anélkül, hogy 
szeretnék egymást”. - j

Igaz, hogy a nem szerelemből történt házasságok megáll
nak inogva, tartalmatlanul, lélektele'nül, de sohasem lehetnek 
egészségesek az így kötött viszonyok az olyan emberek szá
mára, akik egy kicsit is becsülik önmagukat. Az én esetem 
sanyarúan tanúsítja ezt.

Az ön számára a leglényegesebb a 300 ezer forint. Hogyan 
fér ez össze társadalmi felfogásával? Hiszen gyűlöli a múltat! 
Vagy talán úgy gondolja, hogy lehet a múltat teljes mérték
ben gyűlölni annak, aki nem él, illetve börtöni körülmények 
között nem törekszik, új erkölcsi elvek szerint élni? Ne, nem 
lehet! Tudom azt is, hogy semmilyen újszülött lény kihordása 
nem jár annyi emberi erőfeszítéssel, mint börtönben az új 
ember megformálása.

Őszintén szólva, meg kell mondanom, hogy Peszlerrel 
ügyesen megkomponálták az ön nászindulójának első akkord
jait. Ön a parancsnokságtól az erre a célra kapott levélben 
azt írja a hölgynek, amikor beszélőre hívja, hogy voltak már 
együtt társaságban és már akkor is szerelmet vallott neki és 
Peszlerrel akkor fennálló viszonyukról le akarta beszélni. Az 
igazság pedig az, hogy ön soha nem látta ezt a hölgyet.

Hivatkozott arra. hogy a hölgynek rossz a memóriája, a 
Peszler tájékoztatása alapján csak 12 órától délig terjedő idő
re tud emlékezni. Csodálkozom, hogy egy ilyen szellemi ké
pességgel rendelkező hölgyet feleségül venne! Miért?

Szegény soproni asszony-lány biztosan csodálkozott, ami
kor megkapta levelét. Talán emlékezni is fog? Vagy talán 
csak az a lélektani elv lesz a meghatározó nála, hogy gyerme
kének apukát szeretne?

Bántó és sértő számomra az, hogy ennek a leválnak a 
megfogalmazásánál engem is felhasznált, mondván azt, hogy 
egy régi viszonynak a kölcsönös akaratú „felmelegítéséről" 
van szó. Én öntől soha nem hallottam annyi és olyan ömlen
gő vonzódást saját hétéves kisfia iránt, mint amit a Peszler- 
töl származott kislánynak ígért. Nem arról van szó, hogy az 
a gyermek nem érdemel vagy nem igényel szeretetet, de az 
önére, ilyen alapon nem lehet szüksége.

Azt is megértettem, hogy szeretné, ha. szabaduláskor va
laki várná, hiszen a szülei kitagadták formálisan, előző csa
ládi élete felborult. Ez emberi érzés, vágyódás és egy bizonyos 
fokig az önmaga által űzött vad nyugvásra igyekvése. Mégis, 
ennek ellenére csak azt tudom mondani, hogy ennek a házas
ságnak az alapja a 300 ezer forint lenne és nem más.

Gondoljon arra, hogy maga már egy asszonyt becsapott 
és tovább sodort a lejtőn kölcsönös életvitel alapján, amiért 
most az illetőnek Kalocsán kell büntetését töltenie. Mert 
ahogy elmondta, hogy abban az asszonyban „kizárólagosan a 
megértő nő iránti vonzalom érdekelte és létesítette viszonyu
kat, nem pedig a zsebes nőt szerette benne”. Ez nem igaz.

Ha ön igazán szerette öt, mint férfinak lehetett volna 
olyan súlyú a szava a hölgy számára, hogy becsületesen élje
nek, de utólag azt kell megállapítanom, hogy az általa bizto
sította élet tetszett magának. Est nem felhányni akarom, ha
nem csak a jövőre nézve emlékezetűül szánom, hiszen mind
nyájan bűnösek vagyunk.

Le akarom beszélni, hogy a nem emberi alapon ■elgondolt 
házassági szándékát keresztülvigye! Még csak annyit az egész
hez, hogy a soproni hölgynek — egy személyed ismerősétől 
tudom — nem egy, hanem két gyermeke van. Önnek viszont 
csak az egyikre van megállapodása! Vagy talán a 300 ezerbe 
az is belefér?

Az írás eleji idézetet nem taglalom tovább. Ki-ki állapítsa 
meg, hogy érvényes-e az elmondott,esetre.

Ügy gondolom, hogy ön nem sokáig bírja, vagy talán ter
hes is a mostani beállítottsága, ha a börtönbüntetések előtti 
Knipper Béla szembe néz vele.

Hajdú Imre elitéit 
Márioinosztra

M Á S F É L  É V T I Z E D •  •  •
A hazai levél akikor is kelle

mes emlékeket idéz bennünk, 
ha azt nem börtönben kapjuk. 
Filmszerűen peregnek képze
letünkben a régi utcák. Évek 
múlva is pontosan tudjuk, hol 
kellett nagyot lépni a sötét 
utcán, tisztán jelennek meg 
előttünk az ismerős arcok, 
pedig mi minden történt azóta 
velünk! Börtönben, ahol sok
kal több idd jut az emlékek 
felidézésére, ahol a fantázia 
nagyobb jelentőséget kap, ott 
egy levél még többet jelent A 
szabad ember, ha kedve szöty- 
tyan, vonatra ül, s néhány óra 
múlva viszontláthatja testvé
reit, régi barátait és bejárhat
ja azt a tájat, amelyet évtize
dek múltán is őriznek az em
lékek. Ha már nem a régit ta
lálja ott, akkor az újban gyö
nyörködik. A barátok azonban 
a régiele maradnak. Esetleg a 
ráncok sűrűsödtek az arcokon, 
vagy a járásuk lett kissé bi
zonytalanabb. Bár haza-haza- 
rücCanunk, mégis hány fiatal 
köszön, akiket hiába kertesünk 
emlékezetünkben, a régi isme
rősök között, nem emlékszünk, 
kinek a gyermeke.

Képzeljük azt az elítéltet, 
áld & tizedik évét tapossa, 
vágj' már a tizenötödikhez 
van közelebb! Elhisszük, ami
kor azt mondja: „Félek, hogy 
a saját gyermekemet sem is
merem m eg. . .”

Ilyen elítélttel találkoztunk 
a napokban.

A napokat számolja
Kovács Jánosné tizennegye

dik esztendeje van a börtön
ben. A nagyidőseknél — mond
ják — minél közelebb a  sza
badulás órája, annál nehezeb
ben telnek a napok. Éjszaka 
úgy érzik, nem. virrad meg 
soha, és hajnalban mégis az 
újabb éjszakát varjait, noha 
a következő éjszaka ismét sok 
gyötrődést hoz. S ettől kezdve 
a napokat számolják.

A napokat számolja most 
már Kovácsné is, de egyre tü
relmetlenebben. Úgy érzi: egy
szeriben megállt az idő, amió
ta a tizennegyedik évébe lé
pett. A kíváncsiság mind erő-

rnindjg fiatalnak látszó . asz- 
szonyon. Szinte'' hihetetlen, 
hogy ennyi időt töltött börtön
ben.

Fegyelmezett, tisztelet tudó, 
munka szerető asszony ma is. 
Ilyen vonatkozásban , a régii 
Kovácsné áll előttünk. A két 
szemét korülszfövő apró. rán
cok, s a tiszta fehér kendő alól 
előbukkanó ősz tincsek azon
ban arról árulkodnak, hogy 
felette is eljárt az idő. De 
másból is észreveszi,’ hogy na
gyon hosszú lehetett a tizen
három év.

— Abból még, különben itt 
a bizonyíték — mutat büsz
kén két fényképet —, hogy a 
lányaim közben férjhez men
tek, sőt, már nagymama va

gyok, mégpedig duplán. Két 
fiú unokával áldott meg a sors. 
De szeretném már látni őket!

— Mekkorák voltak a gyer
mekei, amikor letartóztatták?

— Kicsik, egészen kicsik. 
Még iskolába se jártak. Ezért 
volt olyan nehéz elválni tőlük. 
A harmadikat már a börtön
ben szültem meg. S íme, ezek
ből az apróságokból, édes
anyák le ttek .. . Szinte hihetet
len. Évek múltak el úgy, hogy 
nem láttam őket, csupán le
vélből értesültem, mi minden 
történik velük. ■ De m it lehet 
levélben írni két serdülő lány
nak? A  luirmadilazt örök
be adtam. Róla még keveseb
bet tudtam, illetve tudok. Va
lamikor azért neki is meg
mondjuk majd, hogy én va
gyok az édesanyja. A másik 
kettőt előbb a férjem testvé
rei nevelték, később kerültek 
édesapámhoz. ' Ha jól emlék
szem, tíz évig nem láttam 
őket. Azt hiszem, így volt jobb. 
Még ha nagyon hiányozták is. 
Bennük törést, nekem pedig 
kegyetlen fájdalmat okoztunk 
volna, ha börtönben, s csak rá
cson keresztül beszélgethetünk. 
Azóta bizonyára megértették, 
meg lehetett magyarázni ne
kik, miért vagyok itt.

Felnőttek a gyerekek

Levélben tényleg keveset le
hetett elmondaim, bármennyi
re is igyekezett nagyapa, ab
ból ami a gyerekekkel történt. 
Nyilván előfordult az is, hogy 
az esetleges kényes dolgokra 
csak félmondatban utalt a  le
vél. A többit az anya fantá
ziájára bízták. Ám a félmon
datos utalások sokkal jobban 
felkavarták Kovácsaiét, mint
ha .mindemről tájékoztatják. 
Mindig borúlátóbb volt, az ap
ró dolgokban is szörnyű tra

gédiát látott. Később pedig, 
ahogyan a gyerekek nőttek, 
mar nemcsak jelenük, a jövő
jük miatt is nyugtalankodott. 
Érkeztek persze jó hírék is. 
Küllőiről, megnyugodni azon
ban siclha sem tudott teljesen. 
A felelősségérzet mindenüvé 
elkísérte és az a tudat, is, 
hogy végeredményben miatta 
maradtak másfél évtizedre ár
vák a gyerekek. . .

Azután olyasmi történt, ami
re Kovácsné véletlenül sóm 
gondolt tizenhárom év alatt.

— Pedig ennyi év után iga
zán gondolnom kellett volna 
arra, hogy közben megnőnek 
a gyerekek, de hogy akár férj
hez is mehetnek, arra bizony 
nem számítottam. Sírtam is, 
örültem is, amikor megkaptam, 
az értesítést, hogy: anyu férj
hez megyünk . . .

— Férjhez mennek, férjhez 
mennek — hajtogatta sokáig 
Kovácsné, hogy megbarátkoz
zék ezzel a gondolattal is, mi
közben az értesítőt gyűröget- 
te a kezében. — Óh, csak ren
des emberük legyen, hogy szé
pen éljenek. Legalább ők él
vezhessék azt, ami nekem nem 
adatott meg. Ha most mellet
tük lehetnék . . .  De mit is 
mondanék nekik — tűnődött 
tovább. — Adhat tanácsot az 
anya, beleszólni azonban a 
párválasztásba nagyon nehéz, 
nem is igen lehet. A  fiatalok 
dolga. Legalább azt tudnám, 
jóravaló fiúk-e a férjjelöltek, 
legalább ismerném őket. Igen, 
ha odahaza maradhattam vol
n a . .. Persze, persze, hiszen a 
saját lányaimat sem ismerem. 
Idestova tíz éve láttam őket 
is. Hm, a valamikori fehér 
fodros szoknyából, lám, meny
asszonyi ruha lett.

— Ez az élet rend j e . ..
— Cs.ak az nincs rendjén — 

igazítja meg előrecsúszott kem-

SOPRONBAN A SOTEX KULTÜROTTHONBAN kiállítá
son mutatták be azt a kicsinyített szövőgépet, amelyet Hanh 
Tibor elítélt készített szabad idejében, A látogatók elismerés
sel nyilatkoztak a kifogástalanul működő gépről, amely nagy
mértékben elősegíti a szövőtanulók képzését is. Képünkön 
Hanh Tibor szövőgépével.

dőjét Kovácsné — hogy ne
kem börtönben kell lennem, s 
az nem volt rendjén, hogy 
akkor nem lehettem odahaza, 
amikor az édesanya talán job
bal' hiányzott a leánygyerme
kek mellől, mint égy falat ke
nyér. Ölincs rendjén az sem, 
hogy nem lehetek büszke ar
ra, hogy derék, családszerető 
édesanyákat neveltem a lá
nyaimból, s nem lehettem ott, 
amikor a serdülő lánygyereket 
annyi probléma foglalkoztatta. 
Amikor már nem voltaií gye
rekek, de viszont felnőttek 
sem egészen. Az a bizonyos 
kritikus idő. A  lánygyermekek 
elsősorban édesanyjukhoz for
dulnak tanácsért, . .  Kihez for
dullak az én gyermekeim? Sok 
a jóvátennivaló a gyerekék
kel szemben.

Ez az a ritka eset, amikor 
inkább a szülő tartózik a 
gyermekének. Mert bármilyen 
közeli is volt a nagyapa, lehe
let* nagyon jó a bánásmód, s 
vehettek akármilyen szép ru
hát a rokonok,, kedveskedhet
tek megannyi ajándékkal, ta
lán drágábakkal is, mint 
amiiyemefcet anyukától kap
tak volna, az igazi örömet 
mégis anyuka ajándéka, az 
otthon melege adta volna.

Jövőbe vetett hittel

Előbb arról ¿apott értesí
tést, hogy a két lány férjhez 
ment.

. . .  De megérkeztek azóta az 
unokák is. Mire azonban Ko
vácsné szabadul, már az uno
kák is nagyok lesznek. Segíte
ni tehát akkor sem tudott lá
nyainak, amikor a szülés után 
oly megnyugtató lett volna 
a nagymama jelenléte. Miié 
hazakerül, minden bizonnyal 
szaladnak az unokák. 

k
Kovácsné abban reményke

dik, hogy később sem roppan 
össze. Azt mondja: az az
asszony marad továbbra is, 
aki eddig volt: fegyelmezett, 
tisztelet tudó és munkaszere- 
tó. Ha a tizenhárom évet si
került egyetlen sajnálatos fe
gyelmivel „megúsznia”, akkor 
a hátralevő —; akármilyen ne
héz lesz is — két évet is ha
sonló magatartássá!; változat- 
ían szorgalommal kell letölte
nie, végig dolgoznia. Amit a 
múlttól nem kaphatott meg, 
azt a jövőtől várja: főleg a 
két unokától. Amit a gyer
mekeinek nem adhatott meg, 
reméli, megadhatja majd az 
unokáknak. Ez az egyik vá
gya. A másik: szeretne majd 
örökre a családjával maradni.

Kovács Jánosné elítélt ak
kor is nehezen Várta otthon
ról a levelet, amíg nem vál
togatták ilyen gyorsain egy
mást az események. Most vi
szont legszívesebben minden 
nap olvasná, mi történik a 
gyermekeivel, az unokáival, s 
hogy tényleg szépen élnek.

— jván —

MIKSZÁTH KÁLMÁN: (I.)

Ami a lelket mesmérge^i
M ikszá th  K á lm án n ak , a  k ia sz - 
sz ik u s  m a g y a r  ír-m ák  „A m i a  
le lk e t m eg m érg ez i”  c ím ű  a lk o 
tá sa  v o lt az első  n y o m ta tá sb a n  
m eg je len t n o v e llá ja . A m ag y a r 
iro d a lo m  e  je le n tő s  a la k ja  1871- 
b en  tíz  a r a n y a t  n y e r t  ezzel a  
p á ly am ű v év e l, a m e ly e t e h é ttő l 
kezdve fo ly ta tá so k b an  k ö z lü n k . 
M ikszá th  eb b en  a  m ű v éb en  
m in d en  e lm életi é rv e lésn é l 
m eggyőzőbben  veszi fe l a  h a r 
co t a  r  abi orom  a n tik a  e llen , 
am e ly  m é rh e te tle n ü l k á ro s , k ü 
lönösen  a  ta p a sz ta la tlan , m ég  
k i nem  fo rro tt,  m in d e n  b en y o 
m á s ra  k ö n n y e n  fogékony  f ia 
ta lo k ra  nézve.

A JANCSI GYEREK fölka
paszkodóit esténként a bog
lyas kemence tetejére, a pis
logó mécses mellé és muto
gatta azt, a tudományt, amit 
három hosszú télen szedett 
magába nemzetes Bibicz And
rás rektor uramtól.

Rettenetes nagy tudomány 
volt! Az egész család jóllakott 
vele minden este.

— Ebből a gyerekből, akárki 
meglássa, pap lesz! — mondo
gatta az öreg Gyurka bácsi, 
égő pipája hamuját megnyo
mogatva.

A Jancsi gyerek ilyenkor 
megörült a szónak, s még har
sányabb hangon olvasta a fül
bemászó történeteket Bogár 
Imre haláláról. Zöld Marci 
kalandjairól, híres Rózsa Sán
dor világraszóló dicsőségéről.

Bizony, csak szépek azok a 
rablóhistóriák!

. . .  Az ember odaáll a pusz
ták végtelenébe és elkiáltja 
magát: „Itt én vagyok az úr” 
— aztán megadóztatja és 
megjutalmazza az utasokat, 
mint egy király a jobbágyait; 
ezerforintos bugyellárist vesz 
el a gazdag zsidótól, s tíz rőf 
posztót mér ingyen a szegény 
utazó diáknak ünnepi öltözet
re. Az aztán a valami! Hát, 
még az az ezer meg ezer cif
rábbnál cifrább veszedelem, 
mit az igazi betyár hetyke le
génykedéssel Iából át mind
annyiszor: belefut a zsandár 
markába, s mikor már az azt 
hiszi, hogy kezében van, ak
kor rendesen kisiklik valami 
furfangos módon, felpattan a 
tüzes fakó hátára s addig 
vágtat, mígnem végképp el
nyeli a puszták délibábja . ..

A körülülők úgy elhallgat
ják a Jancsi gyereket, hogy 
majd a szemük dülled ki bele; 
csak néha szólnak egyet-egyet 
közbe:

..Pompás! derék! aki árgyé- 
lusa van ..

Azután megint tovább olvas 
a gyerek: szép, derék legény 
volt, mint a liliom, felcsapott 
betyárnak, kalandos életet élt, 
a sok kocsmárosné mind be
leszeretett, a fonóban nótá
kat csináltak rá . . .  Aztán a 
vége is majd mindeniknek 
ugyanaz: megfogták, elítélték

— akasztófára, a nép kikísér
te a vesztőhelyre és megsi
ratta, mint a nagy vitézeket 
szokás.

És a fiú olyan tűzzel tudta 
olvasni ezeket a történeteket, 
hogy a sok vénasszony, aki 
odajárt Kerekes uramékhöz 
fonni, ríva fakadt a szebb 
helyeknél, mintha csak a tisz- 
t.eletes uram nagypénteki pré
dikációja lett volna.

— Pap lesz ebből a gyerek
ből — dünnyögte közbe Gyur
ka bácsi, a másik szájaszélé- 
be igazítván a csutorát.

A hallgatók helyeslőleg bic
centettek fejőkkel, eg'y-egy jó
ízűt pillantva a nagyreményű 
gyerekre, csak maga a nagy
reményű gyerek nem hagyta 
jóvá a jövendölést: ő sokkal
magasabbra vágyott annál.

— Azért is betyár leszek!...
Ez még csak gondolat volt,

mely azonban napról napra 
növekedett lelkében, abból a 
csirából, melyet a rossz köny
vek olvasása szórt 1̂ a fogé
kony talajban.

Oh! Mint vágyott egy tüzes 
paripa után, mely bizonyosan 
oda fogja őt vinni, ahová ép
pen vágyik.

GYORSAN NŐTT A GYE
REK, hanem még gyorsabban 
nőtt benne az a kimagyaráz- 
hatatlan vágy: olyan híres
ember lenni, mini aminő Bo

gár Imre. Pedig milyen sze
líd, szófogadó fiú volt, az 
egész falu mutatónak szokta 
felhozni; maga az apja is, Ke
rekes Miklós, nem egyszer 
mondta el kevélyen:

— Bíró lesz valaha!
Nem is volt abban semmi 

lehetetlen, hiszen olyan értel
mes, okos feleletei vannak, 
hogy a tiszteletes ■ úr is meg
bámulja; sőt, a múltkor vilá
gosan mondta a számtartó úr: 
„Ejnye! be kár, hogy paraszt
nak született ez a Jancsi.”

De miért is ne lehetne (5 
-még a falú bírája? Az igaz, 
hogy az apja csak egyszerű 
földhözragadt béres az ura
ságnál, de hát jó az Isten, 
jót ád, ami alul van, az jöhet 
felülre!

S Jancsi nem is pirította 
meg dicsérőlt; szelíd, másokat 
megbecsülő, sugár, szép le
génnyé nevelkedett fel, aki 
nappal szorgalmatosán dolgo
zott; este pedig ahelyett, hogy 
korcsmába ment volna, olvas
gatott azokból a tündérköny
vekből, miknek minden sora 
leikébe, fúródik. Csak az az 
egy dolog tűnt fel sokaknak, 
hogy örökké foltos csizmában 
járt, nem volt egy becsületes 
gúnyája, amit nyakába 
akaszthatott volna, pedig hi
szen fizetése is van, mint bé
res legénynek, aztán nem is 
issza el, mint a többi.

„Az onnan van, mert még 
nincs szeretője.”

Később azután az is akadt, 
csak utána kellett nyúlni. 
Molnár Erzsikének hítták; a 
legszebb és leggazdagabb
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A  l a k o s s á g  s
Társadalmunkban mindenki 

tudja, hogy senkit nem ítél
nek szabadságvesztésre bün
tetlenül. Azt is nagyon jól 
tudják az emberek, hogy. oki 
börtönben fegyelmezetten vi
selkedik, rövidebi> idő alatt 
bizonyítja, hogy a büntetés 
nála elérte a célját, az Ítélet- 

, ben megszabott időnél előbb 
szabadulhat.

Nálunk társadalmi üggyé 
Viut a becsületes, dolgos ólet. 
Az emberek mindenkitől jog
gal elvárják a becsületes ma
gatartást, a törvények betar
tását. Azok a kevesek, akik át
hágják ezeket, méltán talál
ják szembe magukat torvé- 
nves rendünkkel.

Elvétve bár, de vannak 
olyan elítéltek, akik még min
dig nincsenek tisztában azzal, 
hogy a lakosság minden se
gítséget megad a közbiztonsá
gi szervek munkájához. Ta
lán azt vélik, hogy a dolgozó 
nép — mint az osztálytánpa- 
dalmakban általában — szem
ben áll a hatalommal, s így 
„együttéreznek” a szabadság
vesztésre ítéltekkel?

Társadalmunkban a dolgozó 
népé a hatalom, s a nép a köz- 
biztonsági szerveket, mint a 
sajátját szereti, támogatja.

Közös érdek

A Dél-Magyarország már
cius negyediket számában ol
vassuk:

.......Ködös reggel volt. Az
elítéltek nádat vágtak a nagy
fai határban. Egyikük a köd 
nyújtotta lehetőséget kihasz
nálva, kereket oldott. A  szö
kést hamarosan észrevették...

A tudósításból a továbbiak
ban kiderült, hogy a hivatalos 
szerveknek milyen odaadó se
gítségei nyújtott a lakosság. 
Ezzel kapcsolatban így ír az 
újság:

„Egyik önkéntes rendőr a 
tanyákat járta végig, egy ta
nyasi asszony közölte vele, 
hogy látott egy idegen férfit 
a csatorna töltés irányába 
szaladni. Válószinűleg a szö
kevény vo lt. . .  A  másik őrsze
met egy állatorvos értesítette, 
aki észrevette, hogy egy csikós- 
ruhás , ember búvóhelyet keres 
a csatorna töltésének tövében— 
Alig telt el három óra, máris 
elfogták a szökevényt. A la
kosság és a közbiztonsági szer
vek összefogásának köszönhe
tő, hogy sikerült megelőzni 
újabb bűncselekményeket."

Az újság bátran és helyesen 
veti fel, hogy a szökevény 
bűnözőnek — bármilyen áron 
is — ruha és igazolvány kell, 
hogy mozoghasson, s mind
ezekhez egyenes úton hozzá
jutni neríj tud.

Hiábavaló próbálkozás

A Dunaújvárosi Hírlap múlt 
év novemberi számából idé
zzünk:

„ . . .  A szökevény belevetet
te magát a környék kukoricá
saiba, csak hosszú órák múlva 
merészkedett elő, hogy ruhát 
és élelmet szerezzen magá
nak. ”

A továbbiakban megtudjuk 
a Cikkből, hogy a szökevény 
egy box-jakat legeltető tsz-dol- 
gozótól követelt ruhát, élel
mei. de az illető nagyon jól 
tudta, mit érdemelnek a szö
kevények, s tudta, hogyan cse
lekedjen. Az ő segítségével ha
marosan sikerült elfogni a 
körözött elítéltet.

Figyelemre méltó az a kö
vetkeztetés, amit a lap az 
eseményhez fűz:

„Látszatra talán nem nagy 
ügy, de mi történt volna, ak
kor, ha a szökevénynek sike
rül tovább jutnia? Vajon hány

újabb súlyos bűncselekmény 
elkövetését akadályozta meg 
egy egyszerű ember ébersége, 
állhatatossága ? Mert a szökés
ben levő általában mindenre 
képes, hggy mentse a bőrét."

Az újság említi a rendőrsé
gi jelentést, mely a többi kö
rött' a következőket tartal
mazza:

„A lakosság segítségével si
került elfogni a szökésben le
vő elítéltet. E pár szó azt is 
jelenti egyben, hogy közbiz
tonságunk megőrzését nem
csak egyes emberek, hivata
lok tartják feladatuknak, ha
nem egész társadalmunk ma
gára vállalta"

Tévednek mindazok az el
ítéltek, akik ezt nem akarják 
tudomásul venni, képtelensé
gekben ringatják magukat.

<k r)

K Ö S Z Ö N Ö M

Termelési értekezlet után
A közelmúltban termelési 

értekezlet volt nálunk a szom
bathelyi varrodában, ahol az 
elítélt dolgozók is felszólaltak. 
Mészáros István elítélt szabász 
elmondta, hogyha a gyengébb 
munkatársainkat — akikben 
van akarat — közösen felka
roljuk, akkor a tervünket biz
tosan teljesítjük. Az általános 
vélemény az volt, hogy csak 
így lehet nagyobb eredményt

Minden dologiszerető ember 
számára jó érzést jelent a jól 
végzett munka. Itt a varrodá
ban is az eredményes munka 
láttán lassan eltűnik külsőnk
ről a cinizmus. Szemünkben új 
fény sugárzik, emberien, tisz
tán, mert csak egyetlen út van: 
becsülettel élni.

Sajnos akadnak 'még olyan 
elítélt dolgozók is, akiknek

elérni, s csak így tudjuk tér- magatartása' sok kívánnivalót
vünket maradéktalanul telje
síteni.

A termelési értekezleten fel
szólaló elítéltek fokozok segít
ségről biztosították gyengébb 
társaikat. Már másnap új szel
lemben dolgoztunk. A szorgal
mas munkának, a fegyelme
zett magatartásnak, a munka
idő jó kihasználásának meg is 
lett az eredménye. Az egyes

hagy maga után. A hármas 
szalagban — amely csak 62,2 
százalékot ért el — hol van 
még a jóakarat, a példás ma
gatartás? Az a jó kellektív 
szellem, ami megvan a másik 
két szalagban, hiányzik ná
luk. Ideje lenne, ha példát 
vennének a nagy szalagtól. 
Saját érdekük a munka jó 
végzése, . hiszen a harmadikszalag 107.7 százalékra, a má

sodik s z a l a g - W  
teljesítette térvét.

Jó munkájával különösen 
kitűnt Tóth Ferenc ujjázó, 
Berkes Péter ujj'afelsrédő, 
Badi Géza zsebkészítő, Márton 
József gallérozó és Virág Jó
zsef letűző. Ezek az elítél
tek 130—150 százalék közötti 
eredményt értek eL 

Igen szép munkát végzett 
Hanuder József elítélt is, A 
tanulók közül szorgalmas mun
kájával Bodor Tibor, Krajcár 
László és Turcsányi Ferenc 
tűnt ki.

ki* varrnak: .hozzátartozói, gye
rekei. akiknek több pénzt tud
nának hazaküldeni, hogyha 
s zorgalmasan végeznék 
kájukat.

Természetesen a harmadik 
szalagban is van néhány ren
des dolgozó, de ezek hiába 
igyekeznek, hogyha társaik la
zsálnak, s hanyag munkával 
gátolják a kollektívát a jó 
eredmények elérésében.

Rác? Géza
elítélt

Szombathely

Maga most azt hiszi, csuda 
jót tett velem. Igaz, ha visz- 
sza nem ránt, a kerekek alá 
kerülök, s azóta a kórházban 
drótozzák, foltozzák jobbsors
ra érdemes életemet. Talán 
jobb is lett volna-.

Maga korhol. Higgye meg, 
nem akartam az autóbusz ke
rekei alá kerülni. Még csak az 
hiányozna.' Van így is elég ba
jom. Hogy mégis mi történt? 
Túlságosan elgondolkozva 
baktattam át az úton. Nem is 
csoda. Rettenetesen nehéz a 
szívem. Nagyon nehéz. Csapa 
seb vagyok. Belülről. Vértele- 
nül vérzem. Hogy ki miatt? 
Nem okolok én az égvilágon 
senkit. Csak magamat. Hej! 
Alaposan elkótyavetyéltem én 
az életemet, a becsületemet, 
az éveket. És tudja kiért, 
miért?. Egy nő miatt. Nő?. Óva 
intek mindenkit az ilyen bes
tiától. Bár ki tudja. Lehet, ha 
más férfi ‘van a helyemben, 
nem jut ide. Az is lehet, ha... 
Ej! Különben mit terhelem 
sorsommal. De higgye meg, . 
olyan jól e se tth o g y  idegen 
létére törődött velehn, vissza
rántott. Talál a halálból.

Ilyen kéz kellett volna ne
kem egy pár évvel ezelőtt. . .

Mondjam el? Szívesen hall
gatja? Bevallom, amikor be
csaltam egy feketére, ez veze
tett. Elmondani valakinek, ami 
a telkemet nyomja. Magában 
bizalmam van. Nem tudom 
miért. Lehet, ez fordítva nincs 
így. Különösen, ha megtudja, 
hogy három év nyomja az éle
temet. Soha sem volt ott 
ahonnan én jövök. De nem ke
rülgetem tovább a. dolgot: há
rom napja szabadultam .. .

Meglepődik? Amilyen égő 
vággyal kívánkoztam ki, ami
lyen sóvárogva lestem minden 
perc múlását, most olyan szí
vesen mennék vissza. A zaz. . .  
Nem érti. Magam sem. Kicsit

zavart vagyok. Nem is csoda. 
Három napja még boldog vol
tam. Azt hittem, kvittek va
gyunk. Mármint én és a tár
sadalom. Pedig amikor kijöt
tem, akkor kaptam egy nagy 
pofont. Nézze, az arcom még 
most is ég. A szégyentől.

Nős vagyok, de nincs fele
ségem .. .  Ugye meglepő. Van 
otthonom, de más lakik ben
ne. Egy idegen. As hordja a 
pizsamámat, a papucsomat, s 
az hentereg az ágyamban .. .  
Oh!. . .  Nem, nem. Nem kí
nos. El kell mondanom, mert 
megfojtanak a gondolatok. Két 
nappal ezelőtt még én akartam 
fojtogatni. Öt! Azt a másilcat 
a lakásomon . . .  Nem is tu
dom elmondani mit éreztem. 
Ezt nem lehet leírni, elmonda
ni. Ez az eleven pokol az em
berben.

Évek óta vártam ezt a per
cet. A megtisztult percet, ami
kor túljutottam a bűnömön, 
amikor jóvátettem mindent. 
Százszor, ezerszer kiszíneztem 
magamban, milyen is lesz a 
hazatérés. Az asszony vár rám, 
örömteli sikoly, hitvesi csók és 
a gyermek boldogan kacag. 
„Apu, apukám!” É s. . .  Mi
nek soroljam. Minden más
ként történt. A lépcsőn felfelé 
olyan nehéz volt menni! A 
szívem tele volt örömmel, 
boldogsággal. A ztá n ... A fe
leségem úgy meredt rám, 
mint aki rémet lát. És meglát
tam a másikat benn . . .  Ekkor 
az asszony elkezdett hisztéri
kusan sikoltozni: .¿Segítség!
Megöli! Takarodj te, te bör- 
löntöltelék! . . . ” Mintha jéghi
deg vízzel öntöttek. volna le. 
Megfordultam, s úgy rohan
tam. el, mint akit űznek. A 
lépcsőházban emberek álltak. 
Az arcok össze olvadtak előt
tem. Némelyiken kis sajnálko
zásféle volt. Vagy csak kép
zeltem? Lehet. Azóta kóbor

leány volt a faluban. — De 
Kerekes Jancsi mégis csak 
úgy nézett ki, mint az ágról- 
szakadt.

A földesúr egyszer azt talál
ta mondani:i

— Jancsi fiam! Nem szere
tem, ha koldusnak nézik a 
cselédemet. Miért nem jársz 
tisztességesebb ruhában?

— Nem teliki nagyságos 
uram. Nagyon szegény ember 
az édesapám.

— Hát a magad bére mire 
való?

— Azt másra szoktam el
költeni.

— Mire?
A legény fülig elpirult erre 

a kérdésre, és kénytelen volt 
igazat mondani.

— Könyvre, nagyságos 
uram!

Az öreg földesúr odalépett a 
fiúhoz s jóakarólag veregette 
meg vállát:

— Okosan teszed, fiam! 
Többet ér az a cifra szűrnél.

És azután azt sem kérdezte 
meg, milyen könyvre szokta 
költeni pénzét. Oh, miért is 
nem kérdezte meg?

— A mai naptól kezdve te 
leszel a gyalogpostás s a fize
tésedet még egyszer annyival 
toldom meg.

A legény megköszönte a 
nagyságos úr kegyességét, s 
ezzel fel volt avatva az új hi
vatalba.

AZTAN m e g in t  c sa k  
olyan szorgalmatos, pontos 
volt, mint azelőtt; sohasem

késett el; tíz órára mindennap 
otthon volt a székvárosból, és 
teljesített mindent, amit rá
bíztak. A ruházatján is meg
látszott az új szolgálat, szép 
kerek árvalányhajas kalapot 
hordott, aminőben Rózsa Sán
dort látta lefestve a nagyságos 
kisasszony képes könyvében, 
cifra debreceni gubát vett a 
kék dolmány tetejébe, éppen 
mint Zöld Marci, aki olyan 
legény volt, amint a könyvben 
van leírva, hogy a sok szép 
menyecskét a hideg lelte utá
na.

No, a menyecskék dolgában 
Kerekes Jancsinak sem volt 
fogyatkozása, válogathatott 
bennök, akár két kézzel, — 
Hát még a áok lánynép, hogy 
bolondult utána. Utolsó far
sangkor tíz-húsz bokrétát is 
kapott tőlük, de ő csak egyet 
tűzött kalapjára, a — Molnár 
Erzsikéét. •

Ezt az egyet is talán csak 
úgy, szokásból, hogy ne le
gyen egészen puszta a kalap
ja.

Öh, bizonyosan semmi má
sért!

Mert ott van megírva azok
ban a könyvekben, hogy az 
igazi betyárnak nincs kedvese,, 
csak szeretője.

A szerelem viasszá változtat
ja a szivet, pedig a betyár 
szivének kőből kell lenni!...

Óh! Nem szabad annak sze
retni senkit!

Hanem mikor aztán elkö
vetkezett a farsangi, vagy 
húsvéti tánc, a Jancsi-gyerek

úgy s csizmaszárban feledte 
a betyárfilozófiát, hogy egész 
lelke tele volt Erzsikével.
. — Azért is szeretlek . . .  na
gyon .szeretlek.

A szép Erzsiké szemérme- 
tesen hajtotta vállára szőke 
fejecskéjét, és azt súgta neki 
vissza:

— Én is kendet, a sírig.
A legény egyet csaittantott 

ujjaival, összeütötte bokáját, 
aztán szilajon elkurjantotta 
magát, ahogy még sohasem 
hallotta senki: „Húzd el ci
gány a nótámat!”

Majd lehajiott ő is a leány
hoz, s odasúgta:

— Még a síron túl is . . .
Egyet fordult a szép leány

nyal, körülölelte karcsú dere
kát, aztán, mint aki egyszerre 
ebred fel mámorából', bágyad
tan igazította ki magát:

— Ne higgy nekem, édes 
rózsám!. . .  hitegetlek, csalo
gatlak! . . .

Szomorút húzott közbe a ci
gány, olyan szomorú nótát, 
hogy könny gördült ki a Mol
nár Erzsiké szép kék szemei
ből. Azt csak ők ketten tud
ták, hogy egy egyszerű száraz 
mondat fájóbb lehet a legszo
morúbb nótánál is.

— Igazán mondja kend? — 
rebegé Erzsiké.

— Majd megtudod, majd 
megtudod. Ne kérdezz sem
mit!

Meg is tudta nemsokára.
(Folytatjuk.)

KECSKEMÉTEN A EEG FEGYELMEZETTEBB, legszor
galmasabb elítéltek egyike Hermáiul i Józseíné. Brigádvezető, 
zárka felelős és mint kultúrhizottsági tag egyaránt példamu
tató.

A FÖLDRAJZOKTATÁS MEGKÖNNYÍTÉSÉRE nagysze
rű szemléltető térképet készített Rajnai Rudolf elítélt pedagó
gus. Az elektromos berendezéssel működő táblán a feleleiek 
helyességét kigyulladó lámpa jelzi. Érdemes lenne máshol is 
elkészíteni az egyszerű, könnyen előállítható segédeszközt.

lók. No, ne értsen félre. Nem 
úgy. Voltani az anyamnai, a 
testvéremnél. Jólesik, hogy 
szeretettél jogodnak, de valami 
elűz onnan.

Jó ez a cigaretta . . .  A feke
te is . . .  Csak . . .  Tudja vala
mikor sokat jártam a p re s
szókba. Ez meg nem lett vol
na baj. Törzsvendég voltam 
minden bárban. Egyik estét a 
másik után dorbézoltam át. 
Dorbézoltam? Dorbézoltunk. A 
magam kedvéért sohase 
mentem oda. Vittek, sodortak. 
Elindultunk egy kis sétára, 
és. . .  Ez a no rántott a mo
csárba. O. Volt benne valami, 
ami a bűnre ösztönzött.

Eleinte szépen éltünk. Az
tán sivár lett számára min
den. Reggeltől estig tömte a 
fejem, hogy ez . az ismerőse 
így öltözik, a másik amúgy. És 
utána jött a leckéztetés. „Ha 
tudtam volna, hogy ilyen él
hetetlen vagy, soha sem men
tem volna hozzád. Mindenki
nek van egy kis sütnivalója, 
csak te vagy olyan, hülyén be
csületes.’’ Aztán az élnivágyá- 
sa egyre jobban közénk feküdi. 
Akkor kellett volna hátat 
fordítani, vagy . . .  Dehát sze
retem. Most is . . .  szeretem. 
Pedig . . .

Egyszer egy bundáért kíno
zott. Már nem volt miatta egy 
csöpp nyugtom. Kaptam egy 
kis prémiumot. Gondoltain 
egy nagyot, kölcsön kértem és 
megvettem a buniát. Oh, ha 
látta volna, hogy fellobbant, 
hogy szikrázott, kígyúlt. Olyan 
kedves volt, hogy azt mond
tam magamban, ez mindent 
megér. Legalább helyreáll a 
családi harmónia. Dehogy állt. 
Ezzel borult csak fel! A bun
dához új ruha, cipó, kalap kel
lett, s mindezt még kellett mu
tatni másoknak. Az ígért idő
re persze nem tudtam vissza
adni a kölcsönt. Nem, mert a 
bunda húzott bennünket. A fi
zetésemből nemhogy a köl
csönt nem tudtam megadni, de 
a szórakozásra is majdnem ke
vés volt. A kölcsönért szo
rongattak. Mit teltem? Ide
gen pénzhez nyúltam. Először 
meg volt bennem a jóalcarat, 
fizetéskor vissiáiészem. Nem 
tudtam. Még meg sem magya
rázhattam neki, hogy adóssá
gom van, elrohant a boríték
kal. És nem volt többé megál
lás. Bódultán éltem, hagytam, 
hogy sodorjanak. Jól ¡mondom, 
„sodorjanak”. Hiába, manap
ság is csuda hatása van a 
pénznek. Mennyi váratlan ked
ves ismerős alcadt! A legtelje
sebb segítséget ígérlek, bármi
re van szükségem. Ez a nő 
meg ösztönzött, ne engedjem 
ókét fizetni. Ki tudja mire 
lesz jó még a barátságuk. És 
sem ö, sem mások nem kér
dezték meg, honnan van a 
pénz, hogyan jutok hozzá. 
Senkinek nem jutott eszébe, 
hogy süllyedek, süllyedek.

Amikor kiderült, mindenki 
elkerült. Miért ne? Igazuk is 
van. Én loptam, miért tartsák 
ök a hátukat? ö t  rettenetesen 
letörte. Eleinte. Bejárt hoz
zám, mindent ígért, hogy hú 
marad és gondot visel a gyer
mekünkre . . .

A gyerekei sajnálom az 
egészben. Eleinte titkolták 
előtte. Azt mopdták, elmen
tem messze. Kiküldetésbe. És 
majdnem tragédia lett ebből a 
hazugságból. Egy ízben a gye
rekek beszéltek a szülőkről. 
Mindegyik dicsekedett, kinek 
mi az apukája. Az én fiam is. 
Egy másik gyerek a szemébe 
kacagott.„Hazudsz. Nem is 
igaz. Az apád sikltasztott és 
böttönben ü l . . ."

Ma reggel meglestem, ami
kor az iskolába ment. Alig 
mertem megszólítani. És ne 
haragudjon, hogy a könny ki
csordult a szememből. Bármit 
is követtem el, apa vagyok . . .
A nyakamba borult, megölelt. 
„Sokat bántottak miattad, de 
én bíztam benned. Ugye apa 
még büszke lehetek rúd?!”

Erős a füst. Fojtogat. Vagy 
talon a presszónak van ilyen 
fojtó szaga? Mit is akartam 
mondani? Igen. Tudja. Azért 
hívtam be . . .  egy kicsit hálás 
vagyok. Ha nem ránt vissza! 
Nekem pedig találkozóm van.
A fiammal. Most, pár perc 
múlva vége a tanításnak. És 
megígértem, elébe megyek. 
Bocsásson meg. Sietnem kell. 
Ugye megért? Meg kell, hogy 
erlsen. Maga is apa.

Vár a fiam. Éppen ezért 
köszönöm, még egyszer na
gyon köszönöm, hogy vissza
rántott a halálból. . .

Cs. B-
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Teljes erővel dolgoznak 
a vásárváros építésén

M u n ká sszo H d a ritá s

A közelmúltban megbete
gedett a Hódmezővásárhe
lyi Majolikagyár egyik 
négygyermekes nődolgozója. 
Többhetes szanatóriumi kér 
zelésre lett volna szüksége, 
családi körülményei miatt 
azonban nem tudta kire 
hagyni gyermekeit. Gondjá-\ 
ról tudomást szerzett az 
üzem néhány szakszervezeti 
aktivistája. Kezdeményezé
sükre a vállalat négy nö- 
dolgozója. Jándli Istvánná, 
Kiss Sándorné, Kovács Im- 
réné és Zsarkó Sándorné 
vállalta, hogy a szanatóriu
mi kezelés idején maguk
hoz veszik, ellátják és gon
dozzák beteg társuk gyer
mekeit. Mindegyikük egy- 
egy gyermeknek adott szál
lást, gondoskodtak étkezte
téséről, még az iskolai fel
adatok elkészítésénél is se
gítettek a kis vendégeknek.

A  munkásszolidarítás 
szép példájának eredmé
nyeként az anya elmehe
tett a szanatóriumba. Gyér, 
mekeit jó barátok, munka
társai gondozták. A többhe
tes pihenés, gyógykezelés 
alatt sokat javult egészségi 
állapota. s- ma már újra 
dolgozik az üzemben és 
gondoskodik gyermekeiről.

A líbiai kormány 
a z  angol és amerikai 

támaszpontok 
felszámolását követeli

Ornar Mahnuu'i al-Muntasz- 
szer líbiai miniszterelnök a 
parlamentben közölte: kormá
nya felkérte Nasry-Britanniát 
és az Egyesült Államokat, 
kezdjenek tárgyalásokat a  Lí
biában elhelyezett angol és 
amerikai támaszpontok felszá
molásáról.

Az angol külügyminiszté
rium megerősítette, hogy a lí
biai kormánytól jegyzéket ka
pott a támaszpontok ügyében. 
Az angol kormány hajlandó 
tárgyalni a Líbiával tíz évvel 
ezelőtt kötött katonai szerződés 
felülvizsgálásáról 
a szóvivő.

Európa egyik legnagyobb 
olajfinomiiója

A jugoszláviai Pancsevóban, 
a Duna bálpartján, Belgrád 
alatt, épül Európa egyik leg
nagyobb olajfinomítója. 1966- 
ra készül el teljesen, s maxi
málisai} évi 1,2 millió tonna 
nyersoíajat dolgozhat majd 
fel. Ebből az olajmennyiség
ből 53 ezer tonna, propánt és 
butánt, 100 "ezer tonna külön
leges üzemanyagot, 140 ezer 
tonna, magas oktánszámú 
benzint, 370 ezer tonna Diesel
olajat, 10 ezer tonna ipari 
benzint és 400 ezer tonna fű
tőolajat állít majd elő..

Magyar segítséggel épült 
erőművet arattak Vietnamban
Ünnepélyes keretek között 

felavatták a Vietnami Demok
ratikus Köztársaságban a ma
gyar segítséggel épült thanh-i 
hőerőművet. Az avatóünnep
ségen vietnami részről megje
lent Phan Ke Toai miniszter
elnök-helyettes, magyar rész
ről Gogolyák Gusztáv nagy
követ.

Másfél hónappal kapunyitás 
előtt mozgalmas kép fogadja 
a látogatót a Városligetben: 
több száz munkás dolgozik a 
Budapesti Nemzetközi Vásár 
pavilonjainak bővítésén, csi
nosításán. A három új pavilon 
—■ a csehszlovák, a lengyel és 
az olasz — a BNV látványos
sága lesz, sok üveg felhaszná
lásával építik, helyesebben sze
relik össze őket. Hamarosan 
felállítják az olasz pavilon 
óriásfalait. Sok nemzetközi vá
sáron, kiállításon vett mór 
részt, a jövőben azonban vég-.
legesen Budapesten marad.«• -

Harminckét ország vesz 
részt az idén a Budapesti 

Nemzetközi Vásáron.
A tavalyinál több hivatalos 
delegáció jelezte érkezését, a 
többi között Angliából, Svéd
országból. Belgiumból, Görög
országból, Fi-ancáaországból is 
számítanak ipari és kereske
delmi vezetők érkezésére.

A hírek szerint sok technikai 
újdonságot küldenek a külföl
diek Budapestre. A japánok 
például híradástechnikai ter
mékeik egész sorát, elsősorban 
tranzisztoros készülékeket mu
tatnak be. Külföldi kiállítók 
színes tv bemutatását is terve
zik, India, Kuba,

a vásáron idén első íz
ben részt vevő EAK is 
gazdag kiállítási anyagot 

küld Budapestre.
A magyar ipar az egyre nö-

A világkereskedelmi értekez
let alkalmából Genfben tar
tózkodó U Thant ENSZ-főtit- 
kár magánjellegű megbeszélést 
folytatott a tizenhéthatalmi le
szerelési értekezlet amerikai 
és szovjet társelnökével, Ca- 
rapkin szovjet és Fiaher ameri
kai delegátussal^ majd találkc- 

»zott.A, többi Mldöttségye^ető, 
jével is..

A leszerelési értekezlet foly
tatta a vitát az általános és tel
jes leszerelésről.

Az elsőnek felszólaló Araujo 
Clayíro brazil külügyminiszter 
bevezetőjében megemlékezett 
a  moszkvai részleges atom- 
csendegyezményről, a Wa
shingtont és Moszkvát össze
kötő közvetlen távközlési vonal 
felszereléséről, a tömegpusztí
tó fegyverek betiltásáról a vi
lágűrben. Hangsúlyozta, a vi
lág közvéleménye csalódottan

vekvő nemzetközi érdeklődés
nek megfelelően készül fel a 
május 15—i nyitásra. A kohó- 
és gépipar 14 000 négyzetmé
ter fedett és mintegy 4500 
négyzetméter szabad területen 
állítja ki gyártmányait. Az ál
talános gépipar egyik érde
kessége lesz az új palaekmosó 
gép, amelynek óránkénti telje
sítménye 4—8000 palack. Az 
autó- és traktoripar bemutatja 
az Ikarus 620-as új autóbuszt, 
a különleges bútorszállítót és

a legújabb hűtőkocsit, 
amely plusz 30 fokos kül
ső hőmérséklet mellett ké-A
pes mínusz 20 fokon szál

lítani az árut.
A már világhírűvé vált D4K 
típusú traktor 90 lóerős vál
tozatával jelentkezik a Vörös 
Csillag. Traktorgyár. A szer
számgépipar új gépeinek dön
tő többsége programvezérlé
ses vagy teljesen automatizált, 
valamennyi nagy pontosságú, 
különleges feladatok megoldá
sára alkalmas. A híradástech
nikai ipar több új típusú tele
víziós készüléket, a legújabb 
crossbar-központot és sok más 
érdekességet vonultat fel.

A BNV-n 360 szövetkezet 
2000 termékét mutatja be.

A vásár egyik újdonsága lesz 
a világító tájékoztató tábla, 
amely gombnyomásra „vála
szol” a feltett kérdésre: fény
esik mutatja meg, hogyan jut
nak el a keresett pavilonba.

szemléli a genfi tárgyalások 
egyhelyben topogását. Köve
telte, hogy az értekezlet lás
son végre hozzá a konkrét 
kérdések megtárgyalásához.

A következő szónok, Trivedi 
indiai -küldött indítványozta, 
hogy az. értekezlet elvben fo
gadja el az általános és teljes 
leszerelésről. előterjesztett .Gro- 
miikó-féle javaslatot. Hangsú
lyozta, hogy a Gromjkó-terv 
„rendkívül alapos és nngy ha
tású javaslat”, s mint ilyen, 
fontos hozzájárulás a leszere
lés ügyéhez.

Az utánuk felszólaló Carap- 
kin szovjet delegátus éppen az 
indiai küldött szavaira hívta 
fel a jelenlevők figyelmét. 
Trivedi — mondotta Carapkin 
— a szovjet „atomernyő" ja
vaslat halaszthatatlan és ér- 
dembeni megvitatásában látja 
azt az eszközt, amely előre len
díti a leszerelési tárgyalásokat.

J O H N S O N :

A  világ megváltozott
Johnson elnök Washingtoniban beszédet mondott az AFL 

—CIO-hoz tartozó építőipari munkások gyűlésén. Az elnök 
beszédében ismét 'utalt arra, hogy az Egyesült Államokban 
nagyfokú a munkanélküliség és szegénység.

Áltlános politikai kérdésekről szólva az elnök hangoztat
ta, hogy korunkban elképzelhetetlen a világháború. :„A nem
zetközi problémák tárgyalásakor az ésszerű m.egáltapadásokat 
kell keresni, nem pedig azonnal agresszióra készen állni’’.

Az elnök ezután kijelentette: vannak, akik arra akarják 
őt bírni, hogy az Egyesült Államok csapatokat küldjön mi
helyt valahol nemzetközi válság bontakozik ki. „Régebben 
ilyenkor a főparancsnok — mondotta Johnson —, azonnal 
kiadhatta az indulási parajicsot. A világ azonban azóta meg
változott és megváltozott a válságok elintézésének módszere 

is”.

ö  Thant tanácskozott a szovjet 
és az amerikai delegátussal

Befejeződött az SZVSZ  végrehajtó 
bizottságának szófiai tanácskozása

Szófiában befejeződött a 
Szakszervezeti Világszövetség 
végrehajtó bizottságának 27. 
ülésszaka. Louis Saillant, az 
SZVSZ főtitkára, záróbeszédé
ben összegezte a háromnapos 
vita eredményét. Megállapítot
ta: a vita megmutatta, hogy 
egyöntetű' vélemény alakult ki 
az imperializmus ellen, a tár
sadalmi haladásért, a demok
ráciáért és a békéért folytatott 
harc kibontakozását illetően.

Saillant megállapította, hogy 
az ülésszakon egységes véle
ményre jutottak sok kérdés
ben: egységfront megszervezé
se a monopóliumok ellen; harc 
a  dolgozók gazdasági, és szociá
lis követeléseinek teljesítésé
ért; minden olyan sztrájk tá
mogatása. amelyet a gazdasá
gilag fejlett és kevésbbé fej

lett országok dolgozói rendez
nek; még szélesebb körű tá- 
.mogátés ahhoz a hatalmas 
szervező munkához, amely je
lenleg az afrikai és a latin
amerikai országokban a dolgo
zók tömegeit felölelő önálló 
szakszervezetek létrehozásáért 
folyik; s végül azoknak a tár
gyalásoknak a támogatósa, 
amelyek egy afroázsiad szak- 
szervezeti értekezlet össszehí- 
vását célozzák — ezek voltak 
az érintett főbb témák.

Az ülésszak jóváhagyta 
Louis Saillant beszámolóját és 
záróbeszédét. A második napi
rendi ponttal kapcsolatban, 
amely azt elemezte, milyen 
szerep vár a szakszervezetek
re és a Szakszervezeti Világ- 
szövetségre különböző orszá
gokban a földreform megva
lósításáért folyó küzdelemben,

Vincenzo Galetti mondott zár
szót.

Az ülésszakon határozatokat 
fogadtak el. Jóváhagyták a 
Szakszervezeti Világszövetség 
1964rre szóló költségvetését. 
Határozat született arról, hogy 
1964. október 19-re Budapestre 
összehívják az SZVSZ főtaná
csának 13. ülésszakát.

A bolgár főváros dolgozói 
az ülésszak befejeztével nagy
gyűlést tartottak. ,

Louis Saillant, a Szakszer
vezeti Világszövetség főtitkára 
és Fenato Bitossd, az SZVSZ 
elnöke, a gyűlés részvevőinek 
beszámolt arról, milyen fárad
hatatlan munkát fejt ki az 
SZVSZ végrehajtó bizottsága 
azért, hogy minden dolgozó, 
fogjon össze az egység és a 
munkásszolidarítás zászlaja 
alatt.

A*

H É T R Ő L  H E T R E
Aláírlak az idei
magyar—kínai 

kulturális tervet

AZ ORSZAGHAZ FALAN

A Kulturális Kapcsolatok 
Intézetének székhazában alá
írták a Magyar Népköztársa
ság és a  Kínai Népköztársa
ság kulturális együttműködési 
egyezményének 1961. évre 
szóló munkatervét. A munka
tervet magyar részről Bognár 
József, a ‘ KKI, kínai részről 
pedig Csei Cemin, a Kínai 
Népköztársaság budapesti 
nagykövete irta alá.

Az aláíráson megjeleni Böj
ti János külügyminiszterhe
lyettes, dr. Polinszki Károly 
művelődésügyi miniszterhe
lyettes, Pataki János, KKI fő
titkára is.

A NEVEZETES MISKOLCI 
CSATA 45. évfordulója május
ban lesz. Kom’áfomy József, a 
miskolci Hermán Ottó Múzeum 
igazgatója többéves kutatásait, 
valamint eredeti és eddig nyil
vánosságra nem hozott doku
mentumok alapján, az évfor
duló alkalmából megírja a csa
ta történetét.

idéz.
A kőfaragó-kalapácsok éle csilingelő harangjátékot

Az állványok között énekei valaki, a hatvanegy néhány 
éves falak pedig vifszhangosan felerősítik a hangját. A nó
tához a csigasor láncainak magashangú zizegése ad zene
kíséretet. Harminc mázsás kőtömböt emelnek a helyére 
az egyik ablak, előtt. Az ablakon túl tisztaság, rend van. 
Tárgyalóasztalok, oársony bevonatú székek. Tanácskoznak 
odabent. Itt kint pedig a harminc méter magas állványo
kon kőfaragók dolgoznak. Mondhatnánk úgy is, az Ország
ház orvosai. Gyógyítják az épület sebeit, kicserélik öre
gedő köveit.

1902-ben adták át rendeltetésének az épületet. Steindl 
Imre, a tervező, egyedülállót alkotót. És Callonego Jenő 
kőfaragó-brigadja tizennégy éve azon dolgozik, hogy min
dig ugyanilyen szép, „egészséges” legyen az épület. A ha
talmas állványozótok vándorolnak a Parlament körül. Min
den követ,' minden szoborfigurát megvizsgálnak. Nagy 
munka ez, hiszen több mint félmillió; pontosan 550 ezer 
kőtömböt használtak fel az építkezésnél. 3194 ablakívet 
és párkányt kell „megröntgenezni”, 90 szobrot épségben 
tartani.

Nagy és nehéz munka. Az építkezésnél felhasznált kő
tömbök igen nagy része ugyanis puha mészkő. Ezek élet
tartama nagyon rövid. A z új anyag, amit most építenek be, 
már két-hárpmszáz évig is eltart.

Munkájukat- újjávarázsolt díszek, kövek dicsérik.

HUSZONÖT TAGÚ termelő
szövetkezeti küldöttség érke
zett az NDK-ból Mezőkövesd
re. A német vendégek tíz na
pot töltenek Mezőkövesden, 
meglátogatják a járás terme
lőszövetkezeteit, valamint ma
gyar—német barátsági estekén 
vesznek részt.

PÁRAMENTESÍTŐ KEN
DŐVEL lepi meg az autósokat 
a Kenderfonó- és Szövőipari 
Vállalat új-szegedi szövőgyá
ra. A szélvédő üveg párásodá- 
sának megszüntetésére külön
leges szövési eljárással laza, 
bolyhos kendőket készítettek, 
s ezeket vegyszerrel itatták 
át. Az ilyen kendővel letörölt 
ablak víztaszítóvá válik és 
nem keletkezik rajta pára.

üTágyar kontvltiáííífsst 

rendeznek Szófiában

mi«

Termelőszövetkezeti
összefogással 

,tojásgyár>’ épül 
Tótkomlóson

Tótkomlóson a Haladás 
és a Viharsarok Termelő-
szövetkezet együttes erővel 
„tojásgyárat” épít. Húsz
holdas területen korszerű 
ólakat hoznak tető alá, s 
ezekben negyvenezer törzs
baromfit, 11000 jércét és 
15 000 kiscsibét helyeznek 
el. Számítások szerint éven
te nyolcmillió tojást és 
65 000 kiló baromfihúst ad
nak a népgazdaságnak.

A társas törzsbaromfite
lep teljes egészében 1965- 
re készül el, de a két szö
vetkezet már ebben az év
ben 80 vagon abraktakar- 
mányt tárol,, áz épülő ba
romfitelep törzsállománya 
számára.

{[jismejBség B u lg á r iá b a n
M u ssu iS s k a lá lá M a k

cviíorduSoJáii

Kolarovgrádban, az egykori 
Suipenben, ahol Kossuth Lajos 
a szabadságharc bukása után 
emigrációjának első időszakát 
töltötte, ünnepi estet rendeztek 
a nagy magyar forradalmár 
halálának hetvenedik évfor
dulója alkalmából. A megem
lékezésen ott voltak a szófiai 
magyar nagykövetség és a Ma- 
gyár Kulturális Intézet képvi
selői is.

Kozusharova, a kolarovgrádi 
tanács alelnökinek beszéde 
után a vendégek és a város 
közéletének képviselői megte
kintették a Kossuth Múzeumot 
és koszorút helyeztek el a 
Kossuth-szobomál.

Hazánk felszabadulásának 
évfordulója alkalmából április
ban magyar könyvkiáülítás 
nyílik Szófiában. A bemuta
tásra kerülő mintegy 1200 
könyv átfogó képet nyújt a 
magyar jcönyvkiadás munkájá
ról. A szépirodalmi művek 
mellett a tudományos és az 
ismeretterjesztő irodalom alko
tásai. szakmai jellegű könyvek, 
képző- és zeneművészeti kiad
ványok,- idegen nyelvű könyv
kiadásunk termékei stb. egy
aránt helyet kapnak a kiállítás 
gazdag anyagában.

A nagy jelentőségű kulturá
lis esemény viszonzásaképpen 
szeptember 9-én, Bulgária fel- 
szabadulásának évfordulóján 
Budapesten nyílik meg hasonló 
nagyszabású bolgár könyvkiál
lítás.

A KIS-DUNA egyik legna
gyobb hídja épül Horvátkimle 
mellett. Az új híd megköny- 
nyíti majd gzigetköz középső 
részének megnövekedett jár
műforgalmát.

Autôeatnping  L
Debrecenben, j;

tájmúzeum a Hortobágyon

GÁBOR ANDOR születésé
nek 80. évfordulója alkalmá
ból Kaposvárott emlékünnep
séget rendeztek. Az. évforduló 
alkalmából ünnepélyesen le
leplezték az író mellszobrát.

ŰJ LÉGIJÁRATOT nyitott 
Moszkva és Colombo között a 
Szovjetunió. A Moszkva és 
Ceylon közötti nyolcezer kilo
méteres távolságot a szovjet 
repülőgépek 12 óra alatt te
szik meg. A gépek az új légi 
vonalon hetenként egyszer 
közlekednek.

A Hortobágyi Intéző Bizott
ság szerdán a Hajdúság ide- j 
genforgalmi helyein, Debre-1 
cenben, a Hortobágyon és Haj-1 
dúszoboszlón helyszíni széni- í 
lével egybekötött egész napos; 
tanácskozást tartott.

A  debreceni tölgyeserdőben [ 
tavasszal 500 főt befogadó• 
camping épül, amelynek szí- j  
neg, műanyag házain kívül ér- j 
dekessége lesz, hogy zuhanya- 
zóihdk elvezetik a debreceni' 
termálvizet. A  műemlékké \ 
nyilvánított hortobágyi szekér
szállás még ebben az évben al \ 
intéző bizottság irányítása ali j 
kerül; ott rendezik be a pusz- i 
ta tájmúzeumát, és ott kap he- j 
lyet a hortobágyi idegenforgal- 
mi kirendeltség is.
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Öj utakon a cukorbaj gyógyítása Erdőkitermelő kombájn
Tudományos szimpozion Modenában

Korunk egyik gyakori be
tegségéről, a cukorbaj kezelé
séről tartottak nemrég nem
zetközi tudományos sz.impozi- 
ont Modenában. Modena agyi
ke az ún. „cukros városok
nak”, ahol állandó diabetes- 
gomdozó működik. A betegeket 
itt. rendszeresen ambulanter 
kezelik, ami köztudomásúan 
igen fontos, mivel a betegek a 
kórházi kezeléssel szemben 
nem térnek el szokásos élet
módjuktól.

Az előadások során szó volt 
a többi között az insulin sze
repéről, a diabeteg megjelené
sét megelőző jelenségekről és 
a betegség komplikációiról.

Hazánkat dr. Magyar Imre, 
az Orvostovábbképző Intézet 
professzora képviselte. A 
Kossuth Klubban, tartott be
számolójában ismertette a 
nyugati cukorbeteg-specialis
ták új kísérleteinek eredmé
nyét. A cukorbaj már jóval a 
jelentkezése előtt fennáll — 
gyakran öröklődés útján —, 
de hosszú ideig nem mutat
ható ki; így lehetséges, hogy 
sokszor 60—70 éves korban is 
megbetegedhet valaki. Ennek 
az az oka, hogy a hasnyálmi
rigy egy ideig fokozott műkö
dése révén képes a bajt el
lensúlyozni, majd kimerül. A 
fiatalkori cukrosoknál az el
lensúlyozás intenzív. Ezt Cepst 
szövettani vizsgálatokkal iga
zolta.

A betegség okának hosszú 
ideig egyedül a hasnyálmirigy 
működésképtelenségét tartot
ták. Vallance-Owen angol tu
dós kimutatta, hogy a cukor
betegek és gyakran családtag
jaik szervezetében is — egy 
bizonyos fehérje található, 
amely közömbösíti az insu
lin t. Ennek, kimutatásával meg 
lehet előre állapítani — a be
tegség egyéb tüneteinek meg
jelenése előtt is —, hogy .va
laki cukorbeteg lesz. Az ilyen 
embereknek van valami a vé
rében, ami hatástalanná teszi 
az insulint. Ez a fontos meg
előző felismerés nagyban hoz
zásegít ahhoz, hogy megfele
lő kezeléssel enyhítsék, eset
leg megszüntessék egy későb-

bi cukorbeteg várható kompli
kációit.

Szövettani vizsgálatok so
rán behatóan foglalkoztak a 
la ölet tahasznála t. kérdéseivel 
és arra a megállapításra ju
tottak, hogy azokon a betege
ken, akiknek a hasnyálmiri
gye nem működik — ezek 
főleg a fiatalkori cukrosok —, 
nem alkalmazható a tablettás 
kezelés.

Igen 'érdekes volt a svájci 
Fankhausernak az, insulin-re- 
sistenciáról szóló előadása. 
Fanklhausei- megállapította, 
hogy az egész világon gyakori 
a napi 100—200 egységes, sőt, 
még ennél nagyobb mértékű 
insulinigény, szemben a ko
rábbi napi 20—40 egységgel, és 
még így is nehezen állíthatók 
be a betegek. Ennek az az 
oka, hogy mindeddig figyel
men kívül hagyták, hogy az 
insulin íehérjeányag, mégpe
dig a gyógyszerként 'használt 
insulin állati (sertés, marha, 
juh) eredetű fehérje. Ez a 
szervezetben ellenanyagképző
dést idéz elő. E .három állat
ból származó insulin különbö
zik az emberi insulin tói. Az 
ellenanyag közömbösíti, lekö
ti az ilyen összetételű insu
lint, a beteg nehezen, vagy 
egyáltalán nem állítható be. 
Az új kísérletek lényege ezen 
a téren az, hogy próbálkoznak 
csak marha vagy csak sertés 
fehérjéből előállított insulin- 
nal, attól függően, hogy me
lyikre nem hat a szervezet, ál
tál termelt ellenanyag. Eddigi 
eredmények szerint á  sertés- 
insulin használata vált be a 
legjobban.,

Dr. Magyar Imre professzor 
kísérleteiből kiderült, hogy bi
zonyos eseteknél azért nem 
képes az izom cukrot felven
ni, mert az ellenanyagok aka
dályozzák.

A cukorbaj ma már nem a 
régi értelemben vett betegség. 
A világ minden táján egyre 
többet foglalkoznak gyógyítá
sával. A korszerű technika és 
orvostudomány mindent meg
tesz e betegség terheinek meg
szüntetésére.

A nagy szibériai erőművek 
építése következtében több 
száz millió négyzetméter erdő 
kerül víz alá az új víztározók 
többmillíó hektárnyi területén. 
Ennek a famennyiségnek a ki
termelésére 60 nagy fafeldol
gozó üzem' 20 évi munkájára 
lenne szükség. A méreteiben 
és jellegében egyedülálló fela
dat megoldására a „Gidropro- 
jekt” tervezőintézet, mérnökei

réseibe jutnak. A 8 rékészből 
álló terelőszerkezet alatt a te
rep domborulatának megfelelő 
helyzetbe lehet állítani a 4 
egységből álló láncfűrészt.

A levágott fákat szállítósza
lagok továbbítják a gally&zóbe- 
rendezésbe, ezután a háncs el
távolítása, majd tárcsafűré- 
szekikel a megtisztított fa tör
zsek szélvágása következik.

Az erdőkitermelő kombáj-

eredeti megoldást dolgoztait ki: 
a víz alá kerülő erdőségeket 
nem az elárasztás előtt, hanem 
azt követően nagy teljesítmé
nyű úszó fafeldolgozó üzem 
— erdőkitermelő kombájn — 
segítségével termelik ki.

A fakitermelő kombájn. 1300 
tonna vízkiszorítási!, 65 méter 
hosszú és 20 méter széles pon
ton, maximálisan 1 m lemerü
léssel. Hajtását vízlöikő moto
rok végzik: sekély vízben is 
könnyen mozog.

Az úszótest homlokrésze a 
kukoricabetakarító gépekére 
emlékeztet. A nagy íatörzsek 
a kukoricaszárakhoz hasonlóan 
a rugalmas felfüggesztésű, és 
függőleges síkban 5 materig 
süllyeszthető. ,  terelőszenkezet

nokkal a nagy szibériai víztá
rolókból viszonylag rövid idő 
alatt kitermelhető famennyiség 
nem csak a környező terüle
tek, hanem az egész Szovjet
unió szükségletét erősen meg
haladja. Ennek a nagy rneny- 
nyiségű faanyagnak a haszno
sítása faíorgácslemez gyártá
sára a legcélszerűbb. Ezért a 
vízből kitermelt gerendáik nagy 
részét azonnal felaprítják, és 
a kombájn által vontatott, és 
olcsó gőzzel táplált úszógyái- 
ban fel is dolgozzák olcso, 
könnyen szállítható, és hosszú 
ideig tárolható faforgácsle
mezzé.

Képünkön az erdőkitermelő 
kombájn terelőszerkezetének 
működő, modellje, látható.

A gyomorrák 
felderítési* 

rádiófoszforral
Túdományosan bizonyított 

tény, hogy a rákos sejtek nö
vekedésében és osztódásában 
nagy szerepe van a foszfor
nak, a rákos szövetek jóval 
több foszfort használnak fel, 
mint az egészségesek. Ez a kö
rülmény kitűnően felhasznál
ható a rák korai felismerésére. 
A betegek véráramába rádió- 
aktív foszfort fecskendeznek, 
majd sugárzásérzékelökkel kö
vetik a foszfor útját a szerve
zetben. Ahol több rádió fosz
for gyűlik össze, rákos daga
natra terelődhet a gyanú, mert 
a rákos sejtek az egészségesek
nél több foszfort építenek be 
magukba. Amerikai orvosok 
most ezen az elven érdekes, űzi 
módszert dolgoztak ki a ayo- 
morrák korai felismerésére. A 
gyomorrák, sajnos, nehezen 
különböztethető meg a rönt
genfelvételeken a közönséges 
gyomorfekélytől, tüneteik is 
hasonlóak. A rákos szövet 
azonban több foszfort épít. be 
magába, mint az egészséges. 
Ezért a beteg vénájába rádió
foszfort fecskendeznek be, 
majd 24 óra múltán sugárzás- 
érzékelő szondát juttatnak a 
gyomrába. A szonda haladását 
röntgennel figyelik, s úgy irá
nyítják, hogy először az egész
séges, majd a beteg szövetek 
mellett, haladjon el. Ha a be
teg gyomorfekélyben szenved, 
a beteg szövetek foszforfelvé
tele semmiben sem különbözik 
az egészségesekétől. A rákos 
szövetek viszont 50—300 szá
zalékkal több foszfort építenek 
be magukba, mint az egészsé
gesek, s ezt a körülményt a 
sugárérzékelő pontosan kimu
tatja.

•  Tengeralatti hegy
A Szovjet Tudományos Aka

démia Vojejkov nevű hidro- 
meteorólógiai kutatóhajója öt
ezer méteres tenger alatti he
gyet fedezett fel a Csendes
óceán középső térségében. Az 
óriáshegy csúcsa mindössze 26 
méterrel van a vízfelszín alatt

Gyorsított ksolajfsidoipfás
Szovjet tudósok új eljárást 

' dolgoztak ki a folyékony haj- 
‘ tóanyagok, kenőolajok és más 
> kőolajszármazékok tisztításá- 
ra. Az újfajta, elektrosztati- 

. kus kezelés lényegesen leesök- 
’ kenti a tisztítási folyamathoz 
■ korábban szükséges 48 órás 
időtartamot. A baliui olajfi
nomítóban végzett nagyüzemi 

‘ kísérletek alapján most telje
sen önműködő gyártási eljá
rás kifejlesztését tervezik.

Kétkerekű kis traktor

A ruszei Georgij Dimitrov 
\Müvekben kétkerekű kis, trak
torok sorozatgyártását kezditek 
’még. A „Bolgár” típusú új 
¡traktor motorteljesítménye 12 
• lóerő, s munka közben 3—IS 
) kmiórás sebességet érhet el. 
>Tíz különböző munkavégző 
i szerkezet csatlakoztatható 
i hozzá.

Abroncsvizsgáló pálya

A texasi Laredo mellett be
fejezés előtt áll az öt mérföld 
^hosszúságú gumiabroncs-vizs- 
Jgáló pálya építése. A pálya kü
lönböző szerkezetű szakaszain 
»óránként maximálisan 300 km
les sebességgel száguldó gépko- 
>csik és 6zé'llítótargoncák ab-

Földközelhen áz Ám or
Féltucat halvány csillag ragyog a távcső látóterében: tá

voli napoki hatalmas, izzó gázgömbök. Ám, az egyik, mintha 
elmozdulna előbbi helyéről! Valóban, .5—10 percnyi megfi
gyelés után már jól látszik, hogy ez az égitest mozog a töb
bihez képest, lassan vándorol északkeleti irányba. Nem, csil
lag ez, hanem az Ámor nevű kisbolygó, amely — akárcsak 
a Föld —, a Nap körül rója pályáját. S ezekben a napokban 
világszerte számos csillagvizsgáló fordítja műszereit e hal
vány égitestficske felé. A romantikus nevű kisbolygó március 
18-án szolcatlanul közel jutott a Földhöz.

Az Ámor mostani közelségét a csillagászok nagy figye
lemmel kísérik. A Földhöz közel kerülő kisbolygók ugyanis 
módot nyújtanak a Nap—Föld távolság pontos meghatározá
sára. Ez pedig igen fontos adat. mert számos, más csillagá
szati érték alapjául szolgál. Attól, hogy a Föld közelében el
haladó apró égitest valamiféle katasztrófát oloozna, nem kell 
tartani — ennek valószínűsége jóformán nulla. Viszont a tu
domány igen sokat nyerhet ezektől az „égi randevúktól”.

-ECHNIlflI■  M  ti  VI ffi Bftthiräg tß

Az u tó b b i é v e k  s o rá n  e g y re  n ag y o b b  m é rté k b e n  te r je d  a  m o d e l
lek  seg ítség év el tö r tén ő  te rv ezés . K é p ü n k  a base li eg y e tem i k ö n y v tá r  
o lv a só te rm én e k  m odell j é t  á b rázo lja , a  m od e llk ész íté s  n e m c sa k  az  
ép íté sz  e lk ép ze lé se in ek  rea liz á lá s i le h e tő ség e it seg íti fe ltá rn i, h a n em  
s ta t ik u s  ré szé re  is seg ítség e t n y ú j t  a  m o d e rn  v ona l, té rg ö rb e  s z e rk e 
ze tek  e rő já té k á n a k  m e g h a tá ro zá sán á l. A m odellek  m éré si e red m é
nyei e le k tro n ik u s  szám ító g ép ek k e l végzendő  szám ítá so k h o z  is fe lh a sz 
n á lh a tó k .

M Ű AN YAG  SZIGETELÉS A Z  AUTÓÚT ALATT

A M id w ay -au tó ú t ép íté sé n é l p a p írsz ig e te lé s  h e ly e tt 37 k m  hossz
b an  ú jf a j ta  p á ll e tilén -fó liá t a lk a lm az ta k . A fó lia  szélessége m egegye
zik  a  b e to n év al. A 8 m é te r  szé les és 100 m  hosszú  szak asz  fe léb o  
ö ssz e h a jtv a  v an  fe lc sa v a rv a  egy  eg y sz e rű  k e re tre  fe le rő s íte tt  h e n g e r
re , am e ly  u g y a n az o k o n  a s ín ek en  h a lad , m in t a  b e to n te rftő g ép . A m in t 
a g ép e t e lő re  to ljá k , a fó lia  te lje s  szé le sségében  szé tte rü l  és így  fek 
te tik  le  a  ta la jra .

ÚJ T Í P U S Ú  v i t o r l á z ó  r e p ü l ő g é p

roncsait vizsgálják. A vezető 
nélküli járműveken kis számí
tógépeket helyeznek el, s a 
berendezéseket fotocellák ve
zérlik, amelyek letapogatják a 
pálya mentén elhelyezett kábe
leket, illetve a pályán lefek
tetett fémezett csíkokat, míg a 
járművek pályáját techniku
sok ipari televízión figyelik. 
A nagyszabású vizsgálat-soro
zat nyomán pontos adatokat 
igyekeznek kapni a különböző, 
új összetételű és szerkezetű 
gumiabroncsok viselkedésével 
kapcsolatban.

Gyufafejnél kisebb 
hallókészülék

A Zenith rádiótársaság mér
nökei olyan törpe erősítő-be
rendezést készítettek, a nagyot
halló készülékhez, amelyből 
tíz darab elfér egy gyufafejnyi 
térségben. Ez a fogyasztók szá
mára létrehozott első olyan 
elektronikus berendezés, amely 
már az úgynevezett egyesített 
áramkörök technikájával ké
szült.

Az egyesített áramkörök ki

fejlesztésének gondolatát a 
tranzisztorok adták. A tran
zisztorok és más félvezető szer
kezetek a megfelelő félvezető 
anyag egy-egy darabjából áll
nak, e félvezető daraboknak 
különálló „csomagolásuk” van. 
Már régebben felvetődött a 
gondolat, nem lehelne-e külön
böző típusú tranzisztorokat, 
vagy más áramköri elemeket 
kialakítani, ugyanabban a fél
vezető-darabban. Ez a technika 
egyelőre rendkívül bonyolult 
és drága, de a jelek szerint 
óriási jövője lesz az elektroni
kában.

A Zenith-gyár mérnökei által 
kifejlesztett egyesített áramkö
rös új erősítő egyetlen parányi 
sziliciumdarabkából áll. ez 
azonban tranzisztort és 16 el
lenállást tartalmaz.

Varrás —  tű nélkül
Egy angol kutatólaboratóri

umban a textíliák, műanyagok 
és papírok varrás nélküli ösz- 
szeerősítésével kísérleteznek. 
Az új eljárás során az össze- 
erősítés helyén másodpercen
ként 30 kilociklus nagyság*

Az ú j szo v je t v ito r lázó  rep ü lő g é p  fo rm á ja  te lje sen  e lté r a h a g y o 
m án y o s g épek tő l. S z á rn y -á tm é rő je  5 m é te r, sú ly a  24» kg . Az egvü- 
léses gép  k ü lö n ö sen  a lé g ü rv é n y c k k c l szem b en  m u ta t n ag y  s tab i l i tá s t .

műszálszövetek műszáiszöve-« 
tökkel, továbbá természetes' 
szálakból készült textíliákkal, 
szintetikus és mesterséges szá-J 
lakból készült kevert anyagok, 
valamint különböző műanyag
fóliák kitűnő eredménnyel ősz- <; 
szeerősíthetők, csak a  termé
szetes szálakból készült textí-í 
liák nem erősíthetők össze a j 
természetes szálakból készült^

rendű ultrahang-jelzésekkel 
hatnak az egymásra sajtolt 
anyagokra. Az ultrahang-ke
zelés, fizikai hatását még netn 
ismerik pontosan, annyi azon
ban már bizonyos, hogy a mű
anyagok olvadási hőmérsékle
tük alatt megolvadnak, s ennek 
eredményeként molekuláik 
egj'másba kapcsolódnak.

A mikroszkópos vizsgálatok 
kimutatták, hogy az ultrahan
gos kezeléssel összeerősített 
anyagok szerkezetileg teljesen 
egyesülnek, az anyagok termé
szetében azonban nem követ
kezik be változás. A tű nélküli 
varrógép legfontosabb egysé
ge egy magnetosztrikciós ult
rahang-gerjesztő. Az egymásra 
helyezett anyagokat szabályoz
ható nyomású kerék szorítja 
az ultrahang-gerjesztőhöz. Per
cenként 75—375 cm között hat
féle „varrási” sebességfokozat 
állítható be a gépen; a nagyobb 
sebességeket vékonyabb anya* 
gok összeerősílésére alkalmaz
zák. Ha a szorítókerék alatt 
már nipcs anyag, a beépített 
automatika azonnal kikapcsol
ja az ultrahang-gerjesztőt.

Az újfajta „varrógéppel”

szövetekkel. A kutatók azon
ban remélik, hogy ezt a felada
tot is sikerül rövidesen megol
daniuk. A varrás erőssége 
egyébként nagyobb, mint az 
összeerősíte'tt anyagok saját 
szilárdsága.

Rakodási

sű rített levegővel

A Szovjetunió egyik pszko- 
vi gépgyárában újfajta jár-i 
művet szerkesztettek a por J 
alakú szállítmányok szállí-r 
tására és gyors rakodására.* 
A K-1040 típusú új szállító
jármű traktorokból és két 4 J 
tonnás konténerből áll. A< 
szállítmány rendeltetési he
lyére érkezve, bekapcsolják J 
a traktorra szerelt légsűrítőt.J 
A sűrített levegő csöveken^ 
30 perc alatt maximálisan 50 c 
méteres távolságra, és 15 mé-J 
tér magasságba juttatja az\ 
egész szállítmányt, emberi* 
kéz érintése nélkül.



AZ NB I. ÁLLÁSA
1. T a tab án y a 4 3 1 _11:2 7
2. G yőr 4 3 1 —5:1 7
3. U. Dózsa 3 3——7:2 6
4. FTC 3 3 _ —7:3 6
5. Bp. H onvéd 4 2 1 1 9:4 5
6. V asas 4 2 1 1 3:2 59—8. Csepel 4 1 1 2 4* *4 31

7—8. MTK 4 1 1 2 5:5 39. Szeged 4 1 1 2 5:7 3
10. K om ló 4 1 1 2 2:6 3
11. D orog 4—2 2 2:4 2
12. Pécs 4—2 2 0:2 2
13. D iósgyőr 4—I 3 t*:7 1
14. D ebrecen 4 — 1 3 1:14 1

Az Újpesti Dózsa nyerte a Húsvéti Tornát ! kmhíns
2. Ferencváros, 3. Austria, 4. Rapid

llo rv á íls  Z o ltán  
túl a veszélyen

. A budapesti Urológiai Kli
nika jelentése szerint Horváth

egészségi állapota tovább ja
vult, így szükségtelenné vált 
a további urológiai kezelés. A 
versenyzőt ezért átszállították 
a sebészeti klinikára, ahol a 
továbbiakban elsősorban
csonttöréseit kezelik majd.

Teljes magyar sikerrel végződött az idei labdarúgó Hús
véti Torna. A bécsi kettős döntetlen után Budapesten mind az 
Ű. Dózsa, mind a Ferencváros legyőzte osztrák ellenfelét, s 
így a tavalyi kettős bécsi sikerrel szemben, az idén kettős 
magyar siker született.

Austria-U. Dózsa 3:3 (0:0)
/ I

A rossz idő ellenére is szép 
számú közönség gyűlt össze. A 
nézők lelkesen bíztatták a bé
csi lilákat, az Austriát, a bu
dapesti lilák azonban az ide- 

Zoltán kardvívó világbajnok gen környezetben is valami
vel jobban játszottak ellenfe
lüknél. A magyar együttes 
már az első félidőben lőhe
tett volna gólokat; igaz, volt 
helyzete az Austriának is.

Szünet után már egymás
után estek a gólok. Kuharsz- 
kit a tizenhatoson belül fel
vágták,’ a tizenegyest Várhidi 
értékesítette (1:0). Őt perc 
múlva Jacare nagy lövéssel 
egyenlített (1:1). A Faliszek 
helyett beállt Kovács tízper
ces játék után, remek gólt 
lőtt (2:1). Egy percre rá Fiain 
egyenlített (2:2), dte az újpes
tiek Bene révén, hamarosan 
újra megszerezték a vezetést 
(3:2). Néhány másodperccel a 
befejezés előtt Hirnschrodt 
lőtte az utolsó gólt (3:3).

\  Vasas birlíóióinak sikere
A kötöttfogású birkózó Bu- 

dapes't-bajnokságot a Ganz- 
MÁVAG Delej utcai termé
ben rendezték. A viadalra ne
vezett 81 versenyzőből 58-an 
léotek szőnyegre. A bajnokok 
a következők, lepkesúlytól 
felfelé: Alker (Bp. Honvéd), 
Varga J. (Bp. Honvéd), Kátai 
(FTC), Müller (Vasas), Riez- 
mayer A. (FTC), Székely (Va
sas), Csatári (Húsos), Kozma 
(Vasas). A pontverseny vég
eredménye: 1. Vasas 18 pont, 
2. FTC 15 pont, 3. Bp. Hon
véd 7 pont.

Kikapott az Egyetértés 
az NB l/B-ben

S zállítók—B udafok  2:0 (1:0) 
S a lg ó ta rján —L áng 4:0 (2:0)
BVSC—S z.fehé rvá r 0:0,
B orsod—Szom bathely  0:0, 
D u n aú jv áro s—Ganz-M Á VÁG 1:0

(1:0)
N yíregyháza—MÁV DAC 2:1 (2:0). 
Ózd—O roszlány 2:0 (0:0)
Misk. VSC.—E gyetértés  1:0 (0:0).

Még hét veretlen az NB ll-ben

KELETI CSOPORT 
B ékéscsaba—Bp. E lőre 3:2 (3:2) 
iM skolei B.—SzVSE 6:2 (3:1) 
G yula—Bp. S part. 0:0,
Szóin. MTE—N yíregyháza  3:22 (1:0) 
Eger—Szóin. AV 1:0 (1:0) 
Jászb erén y —N agybátony  2:0 (0:0) 
K isterenye—KISTEXT 4:0 (1:0) 
B ag lyasa lja—D ebr. Dózsa 1:0 (1:0)

NYUGATI CSOPORT 
PVSK—E sztergom  3:3 (3:1)
B udai S part.—ZTE 3:1 (2:0) • 
K aposvár—EVTK 1:0 (1:0)
P écsi B .—T rak to r  1:0 (1:0) 
V eszprém —III, k é r. 1:0 (1:0)
K. . Lom bik—G yőri Dózsa 1:1 (1:0) 
P écsi BTC—P á p a  1:0 (0:0) 
Zalaegerszeg—A utóbusz 1:1 (1:1) 
Székesf. MÁV—M .-óvár 2:1 (1:0) 1

Rapid-Ferenc vár os 
3:3 (1:2)

A Rapid rohamozott az el
ső percekben, s Flögel kapu
fája után Schmid 
az osztrákok vezető gólját 
(0:1). Továbbra is a hazaiak 
támadtak, a 19. percben még
is egyenlített az FTC. Feny
vesi II- lövését Veres kiütöt
te, s a labdát Albert a háló
ba vágta (1:1). Ezután egyenlő 
erők küzdelmévé vált a mér
kőzés. A 31. percben dr. Feny
vesi beadását Róífcai értéke
sítette (2;1).

Szünet után hol az egyik, 
hol a
széiyben. Fenyvesi dr. óriási 
helyzetet hagyott ki, egy .el
lentámadás során viszont a 
ferencvárosi védőik a 16-oson 
belül szabálytalankodtak és 
Skocik ll-esből , egyenlített 
(2:2). Néhány perc múlva öt
letes. helycserés Fenyvesi dr. 
—Rákosi akció után Albert 
berúgta a vezető gólt (3:2). 
Milanovics révén lesgólt ért 
el a Rapid, majd néhány má
sodperccel a befejezés előtt 
Skocik előreívelt labdájára 
Qrausam ráfutott és Géczi mel
lett a hálóba küldje a labdát. 
(3:3).

Újpesti Dézsa-Rapid 
3:0 (1:0)

Amikor a csapatok kifutot
tak a pályára, még kevesen 
tudták, hogy az osztrák csa
pat hét helyen változott a 
Fradi ellen szerepelt bécsi 
összeállításhoz képest. Hét 
fiatal tartalékot szerepeltetett 
a Rapid, akiknek a tudása ter
mészetesen nem éri el a pi
hentetett játékosok tüdását. 
Nyilván ez volt elsősorban az 
oka, hogy a mérkőzés színvo
nala és irama messze elma
radt a két bécsi mérkőzés bár
melyikének színvonalátóli és 
iramától. Az újpestiek győzel
me az első piáanattól biztos 
volt, legfeljebb az. volt vitás, 
hogy hány gólos lesz a győ
zelem. Ez persze elsősorban az 
Újpesttől függött. A Dózsa 
azonban ezen a mérkőzésén 
eléggé mérsékelten játszott. 
Különösen a csatársor játéka 
maradt a várakozás alatt. 
Solymosi azonban a tartalé
kos Dózsa-támadósor segítsé
gére sietett és kát góljával

emberrel elszántan 
bécsi zöld-fehér« 
követtek annak 
hogy kapujukat 
góltól.

Ennek eredményeként 64 
percen át. mindössze egyszer 
szállt a labda a bécsi hálóba.

Ferencváros-A»$tria 
2:1 (1: 1)

Ez a mérkőiZés minden te
kintetben felülmúlta az elő
zőt. Végig nagy volt az iram, 
látványos támadások, szép 
lövések és védések váltogatták 
egymást és heves küzdelem
ben született meg a Ferencvá
ros ^győzelme. Az Austria 4—2 
—4-es felállásba« kezdett — 
Paproth húzódott hátra a hát
védek közé,. és Fiola, vagy 
Hirnschrodt a fedezettsonba, 
de a nagy nyomások idején a 
többi csatár is a saját lB-osuk 
környékén csatázott a ferenc
városi támadókkal,

A Ferencváros nagy lendü
lettel kezdett, láthatóan' be 
akarta hozni á  Rapid tartalé
kos felállásából, is eredő hát
rányát. Ez a lelkesedés az el
ső. és a második félidő ele
jén egészen magas színvonalú 
játékot eredményezett, sokát 
játszottak a szélekre, a Fény-

Géczy

biztossá tette a lila-fehérek
győzelmét.

Ez a két gól valóban a leg
jobbkor jött, hiszen a jól tö
mörülő és legtöbbször nyolc

A Tatabánya vette át a vezetést
Rem ek futba ll a  hétköznap i fo rdu lóban

Három héttel ezelőtt kez
dődtek meg a küzdelmek az 
NB I-ben és már a negyedik 
fordulót is lejátszották. A 
tempó igen nagy, de nincs baj, 
mert a csapatok komolyabban 
készülteik fel a bajnolcságra, 
ánint korábban, a játékosok 
-Pl bírják a? iramot és a szín
vonal is emelkedő tendenciát 
mutat.

Érdekes,, hogy meglepetés 
nem sok alcadt eddig ebben a 
bajnokságban. Az ugyanis már 
nem meglepetés, hogy a vidé
ki csapatok közül a Győri Va
sas ETO az élcsoportban bé
relt helyet magának. Talán 
csak az nem” „szabályos”, 
hogy

a Tatabánya is feltört, sőt
pillanatnyilag a vezetést 

is átvette a tabellán.
A tatabányai együttes a 

hétköznapi fordulóban Csernai 
góljával l:0-ra győzött a pé
csiek ellen. A vasárnapi mér
kőzésükön féltucat góllal ter
helték meg a debreceniek há
lóját, 6:1 arányban győztek.

A Ferencváros és az Újpesti ! nya—Pécs mérkőzés is. A hét-
' köznapi fordulóban a csepe- : 
liekn'ek sikerült megszerezni ! 
az első győzelmüket, Csepel— 
Szeged 4:2 (2:2).

Dózsa a Húsvéti Torna miatt 
egy mérkőzéssel kevesebbet 
játszott, mint a többi csapa
tok. Ennek, ellenére mindkét 
együttesről csak a legjobbakat 
lehet elmondani.

Az Cjpesti Dózsa és a Fe
rencváros eddig lejátszott 
három mérkőzéséből min
den alkalommal győztesen 

került ki.

m ódon

vesi-fivérék ügyesen megját
szották a labdák többségét, be
adásai kkal, kapurahúzásaikkal 
állandó veszélyt jelentetlek 
Fraydl kapujára. Az Ausfcria- 
jáíékosok ezt nem is bírták 
idegekkel, és tehetetlenségi ér
zésüknek tulajdonítható, hogy 
többször is kirívó szabályta
lanságokat vétettek. játékot ás 
helyzetei alapján a Ferencvá
ros több góllal is győzhetett 
volna.

A HÚSVÉTI TORNA 
VÉGEREDMÉNYE:

1. Ű. Dózsa 2 1 í  — 6:3
2. FTC
3. Austria
4. Rapid

N ag y  Z so lt a k ö zö n ség  és o s z tá ly tá rs a i k ö ré b e n  a  g y ő ze lem  u tá n

Ünnep volt hétfőn. Ünnepi hangulat honolt a Sportcsar
nokban is; hiszen ezen a napon kardvívásban versenyeztek a 
világ legjobb ifjúsági vívói és hozzánk — bár nincs távol szí
vünktől, egyetlen másik fegyvernem sem —, mégis a kard áll 
a legközelebb.

Ebben a fegyvernemben indítottuk legtöbb eséllyel három 
vívónkat, Nagy Zsoltot, Körmöczy Csabát és Gerevich Györ
gyöt. A 36 vivőt számláló mezőnyben egyébként ismerős ne
vekkel is találkozhatunk: elindult a „három fegyveres” Lo- 
sert, és kívüle még néhány, már látott férfi tőr- és párbajtőr
vívó is.

Három kardvívónk közül Nagy Zsolt versenyzett a leg
eredményesebben, biztosan jutott be a nyolcas döntőbe, ahol 
megérdemelten megszerezte a világbajnoki címet.

Az 1964. évi férfi ifjúsági kardvivó-világbajnok: Nagy
Zsolt (Magyarország) 3 győzelem, Vladimír Nazlimov (Szov
jetunió) 2 győzelem, Jerzzy Nowara (I engyelország) 1 győze
lem, Körmöczy Csaba (Magyarország) ti győzelem, Kopezynski 
(Lengyelország). Montano (Olaszország), Del Francia (Olasz
ország), Vallée (Franciaország).

Mi a helyzet az olim piai 
la bdarúgó-selejtezők körű l ?

Ezekben a napokban egyre 
több hír érkezik az olimpiai 
labdarúgó-selejtező mérkőzé
sekről. Ez érthető, mert már 
nincs sok idő hátra július 
31-ig, amikorra ■ tisztázódnia 
kell. annak, hogy. mely csapatok 
vehetnek részt a tokiói tizen
hatos döntőben.'

Európában az első csoport
ban a bolgár "csapat legyőzte 
már az albán, a röptén váloga
tott a dán együttest. Innen a 
Bulgária—Románia mérkő
zések (május 3. és 31.) győz
tese . jut 'a tizenhatos döntőbe. 
A második csoportban Magyar- 
ország és Spanyolország jutott 
túl svéd, illetve, svájci „ellenfe
lén,, és (áprüís; 29-én, továbbá 
május 6-án döntik el egymás 
közt a továbbjutást. A harma
dik csoportban a. Szovjetunió 

a , Németország—Hollandia

Heti H ÍRADÓ
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Küzdeniakarásból különb- j 
sen -a zöld-fehérek tűntek ki. \ 
A Ferencváros és a 1 Dorog! 
mérkőzése majdnem meglepe- | 
test hozott, a bányászcsapat j 
2:l-re vezetett, s ezt az ered
ményt fordította 3:2-re a zöld
fehér gárda. Mégpedig úgy, 
mint a korábban \ lejátszott 
szegedi mérkőzésen, amikor az 
utolsó előtti percben, most 
pedig az utolsóban harcolta ki 
a győzelmet.

A március 25-j hétköznapi 
fordulóban az Újpesti Dózisa— 
Bp. Honvéd mérkőzés 3:2 (2:1) 
arányban ért véget. Ezen a ta
lálkozón a csatársorok közötti 
különbség döntött, ugyanis az 
újpestiek jobban kihasználták 
gólhelyzeteiket. A Népstadion
ban került sor az MTK— 
Komló találk&zóra. Itt a kék- 
feihérek bizonyultak jobbnak, 
3:0 (l:0)-ra győztek. Diósgyőr
ben . a győri együttes 1:0 
arányban győzött a vendéglá
tók ellen. Ugyancsak 1:0 
arányban ért véget a Tatabi-

A vasárnapi fordulóban ta
nulságos mérkőzést vívott, egy
mással a Bp. Honvéd és a 
Vasas. A két csatársor közöt
ti különbség döntötte el a 
mérkőzés sörsátra piros-fehé
rek javára.

Jobb, egészségesebb, gól- 
ratörőbb futballt játszott 
a Budapesti Honvéd ötös
fogata, mint a Vasas tá

madósora,
s ezen az alapon akár na
gyobb is lehetett volna a Hon
véd győzelme. A Debreceni 
VSC kirí a mezőnyből. Négy 
mérkőzésen tizennégy gólt 
kapni, nem valami dicséretes 
teljesítmény. Meglehetősen 
gyengén szerepel az MTK 
együttese is. A vasárnapi mér
kőzésen 2:1 (1:0) arányú ve
reséget szenvedett el a szege
di együttestől.

A negyedik fordulóban egy 
mérkőzés, .a Ferencváros— 
Újpesti Dózsa összecsapás ma- 
radt el, a Húsvéti Torna mi- J 
att. A többi mérkőzésnek ez 
volt az eredménye:
Bp. Honvéd—Vasas 3:1 (2:0)
Győr—Pécs 0:0
Szeged—MTK 2:1 (1:0)«
Tatabánya—Debrecen 6:1 (2:1);«

mérkőzés győztese küzd a to
kiói részvételi jogért. A negye
dik csoportban még az Olasz
ország—Lengyelország mér
kőzés várat magára, míg az 
ötödikben. Csehszlovákiának az 
Anglia—Görögország talál
kozó győztesével kell talál
koznia. ,

Afrikában három csoport
ban folynak a selejtezőit, 
ugyanígy Ázsiában is, de még 
elég fis.ztá-zatlan a helyzet. 
Dél-Ameríkában is hátra van
nak az Argentína és Peru— 
Ecuador, továbbá a Brazília 
és Kolumbia—Chile győztesek 
közötti mérkőzések, Észák- és 
Közép-Amerikában négy csa
pat, Mexikó, az Egyesült Álla
mok, Panama, és Szurinam vá
logatottjai éppen ezekben a na
pokban játszanak körmérkő
zést, s a győztes utazhat To
kióba

'V W W W W W t.
AZ ATLÉTAEDZÖK világ

szervezete Duisburgbaö
(NSZK) a napokban tartotta 
évi rendes kongresszusát, 
amelyen 36 országból 226 
szakember vett részt — ' köz
tük magyarok is: Sír József 

dr., Szabó Miklós dr.. Kismar
toni Károly dr. és Rózsavöl
gyi István.

A magyar átlétaválogatott- 
keret egyébként készül az 
idei nagy versenyekre. Az 
alapozó időszak végéhez ér
tünk. április 6-tól már a for
mába hozó időszak követke; 
zik. Mindenki egészséges. 
Bognár Judit sérülése szé
pen javtxl. Zsivótzky Gyula

B E NKJE;
0SBSJI

labda, a vitorlázás éís termé
szetesen ■ ,a -japán 'nemzeti 
sport.; a cselgáncs iránt. - Ke
vés .az előjegyzés egyelőre, a 
íutbáilmét-kőzésekre, a ke
rékpárra, a vízilabdára, a 
gyeplabdára;

★
NAGY SZENZÁCIÓJA van 

az angol labdarúgóspórtnak: 
, ,  , . . . . .  . a  kupaér: folytatott -küzdé-

yaloszinuleg áprilisban meg- lemsorözatban két második

Dorog—Csepel 
Komló—Diósgyőr

0:0

kezdheti edzéseit, s szorgal
ma és akaratereje alapján.ott 
lehet. Tokióban.

*
MÉG HÉT HÓNAP VAN 

HÁTRA a tokiói olimpiai já
tékokig, de a rendezők a 
jegyelővételből már megálla
pították. melyek a legnépsze
rűbb sportágak. Csaknem 
száz százalékig elfogytak a 
jegyek a tornaversenyekre.

, rendkívül nagy az érdeklődés Júniusban szeretném siker- 
az úszás, az atlétika, a röp- rel befejezni tanulmányaimat

ligás együttes jutott a közép
döntőbe's miután itt egymás
sal játszanak, egyikük, a 
Preston vagy a Svansea, min
denképpen részvevője.a dön
tőnek is. Ez utoljára. 1949-ben 
fordult elő.

*  \
KÉT NAGY FELADAT 

vár rám ebben az év ben — 
mondja Meszéna Miklós, a 
Vasas , fiatal kardvívója.

a közgazdasági egyetemen, 
továbbá be akarok kerülni 
az olimpiai csapatba.

k
NÉGY SZAKFILM KÉ

SZÍTÉSÉT' tervezik a Sport 
Lapkiadó és-Propaganda Vál
lalat Operatőrei 1964-ben. 
Ezek: Az erőfejlesztés, A 
súlylökés oktatása, A közép- 
és hosszútávfutás, A váltó
futás.

★
a z  ú j p e s t i  Mű jé g p á 

l y á n  a jégkorong Magyar 
Népköztársasági Kupa döntő
jében meglepetésre a bajnok
ságban gyengén szerepelt 
Bp. V. Meteor 3:2 (1:0. 1:2,
1:0) arányban legyőzte az U. 
Dózsát, és ezzel a kupa vé
dője lett.

k
EGY^ BÉCSI FUTBALL- 

HIR: rövidesen befejeződik;
az Admira sporttelepének 
modernizálása. Ebből az al
kalomból a csapat májusban 
nemzetközi mérkőzésen kül
földi ellenfelet szeretne fo
gadni. Három csapat, a Míin- \ 
ehen 1860, a Bp. Honvéd és a i 
Bukaresti Rapid közül v á-1 
1 osztanak. í
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