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M in d en ü tt sz e re te tte l fo g a d tá k  N yikolajév  a lez red es t, 
a  szo v je t ű rhajós-egység  p a ra n c sn o k á t

lin- 
atai- 

földkö- 
kétesz- 

állam éle-

|>élda minden- 
:gy jelentőségű, 

bban Afrikában 
államok is hozzá- 

a kizsákmányolás 
Vámolásához, az osztály 

küli társadalom megte
remtéséhez, de ennyi forra

dalmi energia, ennyi tuda
tosság és a célok követke
zetes megközelítése mind ez 
ideig kevés országban volt 
tapasztalható.

Az algériai forradalom 
eddig! útja, az FLN tevé
kenysége világpolitikai je
lentőségű, és éppen ezért 
kísérte nagy érdeklődés 
mindenütt a most lezárult 
kongresszus munkáját. Ma
gyarország ugyancsak nagy 
fontosságot tulajdonít an
nak a ténynek; hogy Algé
ria — az FLN-kongresszus 
határozatainak eredménye
ként — változatlanul követ
kezetesen halad az antiim
perialista harc, a szocialis
ta jellegű társadalmi épí
tés útján, és ezzel erősíti a 
vele együtt tartó nemzetkö
zi erők küzdelmét. Ezt a 
gondolatot fejezte ki Kádár 
Jánosnak, a Magyar Szocia
lista Munkáspárt Központi 
Bizottsága nevében az 
FEN-kongresszushoz inté
zett távirata: „Biztosítjuk
önöket, hogy a Magyar Szo
cialista Munkáspárt és a 
magyar dolgozó nép min
denkor együtt érez a hős 
algériai néppel, és teljes 
mértékben támogatja a 
szabadságra, békére, de
mokráciára és a szocializ
mus felépítésére irányuló 
nemes törekvéseit.”

K í n a i  a s p i ir á n s o í t  

a  m o s z lk v a i  e g y e t e m e n

Kuzma Ivanov, a moszkvai 
egyetem rektorhelyettese kö
zölte, hogy 1956-tól az egyete
men négyszáz kínai szakem
bert képeztek ki. Közülük 
százötvenen nyerték el „A tu
dományok kandidátusa” cí
met.

Jelenleg az egyeterrr aspirán
sai között 94 ország négyszáz 
tudósjelöltje van, köztük 24 kí
nai. A Kínai Népköztársaság 
aspiránsainak csoportja az 
egyetem egyik legnagyobb kül
földi kolóniája.

Magyarország . vendége, 
Andrijan Nyikolajev szovjet 
űrhajós alezredes látogatást 
tett több városunkban, üze
münkben. Először a kecskemé
tiek meghívásának tett ele
get. A kedves vendéget Pap 
Jáyos, a  Minisztertanács el
nökhelyettesén kívül Borbándi 
János vezérőrnagy, honvédel
mi miniszterhelyettes és N. R. 
Seleh, a budapesti szovjet 
nagykövetség követtanácsosa 
is elkísérte.

A szovjet űrhajós látogatása 
alkalmából ünnepi díszbe öl
töztek a „hírős-város” utcái, 
terei. Az érkezőt hatalmas tö
meg fogadta.

A küldöttség felkereste a 
magyar néphadsereg egyik 
kecskeméti egységét. Nyikola
jev megismerkedett az egység 
életével, majd részt vett a tisz
teletére rendezett repülőbemu
tatón. A kiváló szovjet űrha
jós

elismeréssel nyilatkozott a 
magyar pilóták nagyszerű 
teljesítményéről és hossza
san elbeszélgetett a gya
korlaton részt vett gépek 

vezetőivel.
Délután a vendégek, a he

lyi vezetők társaságában, a 
kecskeméti Kinizsi Konzerv
gyárba látogattak. Nyikolajev' 
a gyár művelődési termében 
szívélyes beszélgetést folyta
tott az üzem vezetőivel, a dol
gozók képviselőivel. Majd az 
üzemrészek megtekintése után 
ünnepi gyűlésen találkozott a 
gyár' dolgozóival. Pap János 

■ nagy tetszéssel fogadott beszé
dét követően az egybegyűltek 
viharos tapsa közepette Nyiko
lajev lépett a mikrofonhoz. A 
többi között ezeket mondotta:

— Engedjék meg, hogy átad
jam önöknek a szovjet nép 
forró, testvéri üdvözletét és 
vele együtt barátaim, a szov
jet űrhajósok jókívánságait. 
Népeinket, Magyarország és a 
Szovjetunió népét megbontha
tatlan barátság szálai fűzik 
össze.

Céljaink és terveink azo
nosak, az önök sikerei a 
szovjet nép sikerei is, az 
önök eredményei az egész 
szocialista világrendszer 

eredményei is.
— A kozmikus térség .„hely

színi” tanulmányozása csak 
nemrég kezdődött el — folytat
ta Nyikolajev —, de a kuta
tás nyilván nem áll meg a 
közvetlenül a Bőidet körülve
vő térség tanulmányozásánál. 
Az űrhajósok feltétlenül to
vább repülnek majd a Holdra, 
tanulmányozzák naprendsze

rünk többi bolygóját is. Ezek
ben a hatalmas méretű űrha
jókban már nemcsak űrhajó
sok lesznek, hanem mérnökök, 
orvosok, tudósok is.

Befejezésül Nyikolajev há
lás köszönetét mondott a ba
ráti fogadtatásért, nagyon sok 
sikert kívánt a kecskemétiek
nek.

Nyikolajev alezredes búcsúja a Ferihegyi repülőtéren.

S a jtó é rtek e z le t a z  ű rha jó zásró l
Magyar Sajtó Házában délzetén. nemzetközi expedí-

Andrija-.i Nyikolajev űrhajós 
alezredes sajtófogadást tartott, 
amelyen válaszolt a bel- és 
külföldi lapok nagyszámban 
megjelent tudósítóinak, vala
mint a-rádió és televízió kép
viselőinek kérdéseire. •

Az egyik kérdés arról szólt, 
tudna-e mondani valamit a 
szovjet űrhajókat hordozó óriá
si rakéták teljesítőképességé
ről, pontosságáról, valamint az 
űrhajók irányításának további 
tökéletesítéséről. Nyikolajev 
így válaszolt:

— Űrhajóink hordozóraké
tái rendkívül nagy telje
sítményűek. A raliétahaj- 
tóművek teljesítőképessége 
eléri a 20 millió lóerőt.

A rakéták és az űrhajók any- 
nyira pontosan irányíthatók, 
hogy a pilóta a Föld bárme
lyik pontján „leteheti” űrhajó
ját az északi, illetve a déli 
szélesség 65 foka között. Ha 
az volna a feladat, hogy az űr
hajót Magyarország területén 
szállítjuk le, ez is megvalósít
ható lenné.

Egy kérdésre válaszolva 
. Nyikolajev elmondta,. Hogy a 
szovjet—amerikai űrkutatási 
együttműködés keretében je
lenleg automatikus mestersé
ges holdak segítségével rádió
technikai vizsgálatok folynak, 
de a jövőben minden bizony
nyal kiszélesítik a programot, 
és közös űrkutatási kísérlete
ket is végrehajtanak.

Nagy érdeklődés fogadta azt 
a kérdést, amely így hang
zott: van-e lehetőség arra,
hogy Magyarország vagy más 
baráti ország valamilyen for
mában, ha csak szerény kere
tek között is, részt vállaljon a 
szovjet űrkutatási programban, 
elképzelhető-e, hogy egy ké
sőbbi időpontban a szocialista 
országok fiai, lányai is kapja
nak kiképzést a . Szovjetunió
ban és űrutazást tehessenek? 

— Szerintem a jövőben 
mind Magyarországról, 
mind pedig a többi szocia- I 
lista országokból is részt 
vesznek majd barátaink 
az űrutazások előkészítésé- . 

ben és végrehajtásában 
— mondottá Nyikolajev. — 
Nyugodtan elmondhatjuk, 
hogy nem is a távoli jövőben 
már lesznek olyan többszemé
lyes űrhajók, amelyeknek a fe

dők indulnak, köztük magya
rok is.

A következő kérdés így 
hangzott: Mi a véleménye ar
ról, hogy az USA a Gemini- 
program keretében két embert 
akar egy űrhajóban f  elküldeni?

— Ez , nagyon jó hír s ha ezt 
megvalósítják, igen jelentős 
eredmény lesz, hiszen a világ
űr meghódítása még csak most 
kezdődött. Arra a kérdésre, 
hogy a mai 30—40 évesek 
nemzedéke megéri-e a 'F ö ld -  
Hold közti rendszeres űruta
zást, Nyikolajev ezt válaszol
ta: — Természetesen, igen.

Feltették kérdésként, szere
pel-e Nyikolajev tervéiben ta
lálkozás amerikai űrpilóták
kal, illetve utazás az Egyesült 
Államokba, Angliába.

— Készen állunk egy ilyen 
találkozásra, szívesen beszél
getnénk terveinkről, tapaszta
latainkról, s ha meghívás ér
kezik, nagy örömmel teszünk 
ennek eleget — mondotta Nyi
kolajev.

A genfi leszerelési b izottság  
elnapolta munkáját

Fisher amerikai delegátus 
elnökletével, 187. plenáris ülé
sét tartotta Géniben a lesze
relési bizottság. Mivel isme
retes volt, hogy a bizottság 
több hétre elnapolja munká
ját, az ülés szónokai összefog
laló elemzést adtak a január 
21-ével kezdődő tárgyalási 
időszakról.

Az elsőnek felszólaló Cava- 
letti olasz delegátus indokolat
lannak mondta a borúlátást a 
bizottság munkájával kapcso
latban, és szorgalmazta, hogy 
a nyugati küldöttségeik a szü
net alatt is tanácskozzanak 
egymással. Hasonló volt a ka
nadai Bum s véleménye is.

Cárapkin, a szovjet küldött
ség vezetője, megállapította, 
hogy a Szovjetunió kormánya 
mindent elkövetett a megegye
zés végett, de a nyugati kül
döttségele• olyan álláspontra 
helyezkedtek ' az „atomernyő”

szovjet javaslatával kapcso-r 
latban, amely lehetetlenné tett 
minden megállapodást.

A szovjet delegátus rámu
tatott, hogy a NA TO -őrs zúgok 
a leszereléssel összefüggő, 
úgynevezett részintézkedések 
kérdésében is akadályozzák a 
megegyezést. — A Úszerelési 
bizottság valójában egy hely
ben topog, mert a NATO-or
szágok képviselői útját álljak 
a megállapodásnak — mari* 
dotta' Carapkin.

R. K. Nehru, az indiai kiU* 
döttség vezetője, támogatta az 
..atomernyő” szovjet javasla
tát, és hangsúlyozta, hogy mi
előbb megállapodást kell köt* 
ti a nukleáris fegyverek elter
jedésének megakadályozásá
ról. Az ülés befejeztével a ti» 
zennyolchatalmi leszerelési bi
zottság elnapolta munkáját. A  
következő ülést június 9-én 
tartják.

Eredménytelennek bizonyult
a z  amerikai enrahargépolitika
Johnson, az Egyesült Álla- i reskedelempolitikút, amely 

mofe elnöke a Quick című \ megfelel az ország érdekeinek.
müncheni képeslapnak adott 
nyilatkozatában állást foglalt 
Moszkva és Bonn kapcsolatai
nak megjavítása mellett. Mint 
mondotta, ezt tanácsolta Er- 
hard nyugatnémet kancellár
nak is, amikor Washingtonban 
járt.

Johnson kijelentette, az 
Egyesült Államok nem ellen
zi, hogy az NSZK fejlessze ke
reskedelmi kapcsolatait a ke
let-európai országokkal. „Amíg 
kereskedés folyik, nincs lövöl
dözés” — mondotta.

Az AP washingtoni tudósí
tójának jelentése szerint a? 
amerikai kereskedelmi kama
ra politikai bizottsága javas
latot készített elő, mely fel
szólítja a kormányt, hogy eny
hítsen a Szovjetunióval és a 
kelet-európai országokkal 
szemben jelenleg alkalmazott 
amerikai kereskedelmi em6ar- 
gón, és dolgozzon ki olyan ke-

Az indítványt szerdán terjesz
tik elő.

A New York Times hétfői 
vezércikkében arra a követ
keztetésre jut. hogy a keres
kedelmet korlátozó intézkedé
sek enyhítése „soklcal jobban 
szolgálná az Egyesült Álla
mok politikai-gazdasági érdé-, 
keit, mint az elavult módsze
rek.”.

K inm iíá  »  páfirsi, limai 
és a pekingi francia nagykövetet
Mint a.z tij-Kína hírügynök

ség jelenti. Liu Sao- 
csi, a Kínai Népköz- 
társaság elnöke Huan 
Cen külügyminiszter-helyet
test nagykövetté nevezte ki •  
Francia Köztársaságba. Huan 
Cen 1951-től 1954-ig Budapes
ten képviselte hazáját. - 

Hivatalosan közölték Pá
rizsban, hogy Bucién Paye-t, 
Franciaország jelenlegi da- 
kari nagykövetét kinevezték 
nagykövetté' a Kínai Népkő»- 
társaságba.

1 $> .
Megalakult a Tanganyika

és Zanzibar Egyesült Köztársaság
A tanganyikai nemzetgyűlés jóváhagyta a Tanganyika és 

Zanzibar egyesüléséről szóló szerződést, s ezzel hivatalosan 
megalakult a Tanganyika és Zanzibar Egyesült Köztársaság.

Az elnöki tisztet a tanganyikai Nyerere, az alelnöki tisztet 
a zanzibiri Karúmé tölti be.

Az uniót kimondó szerződés szerint Nyerere elnök bizott
ságot nevez ki az alkotmány megszövegezésére. A bizottság ter
vezetét a tanganyikai és zanzibari képviselőkből álló alkotmá- 
nyozó nemzetgyűlés hagyja jóvá, amelynek egy éven belül ösz- 
sze kell ülnie.

A] ¡¡Hinta ünnepe itthon és az egész világon
A  75. május elsejét ünnepelte az idén a világ. A  magyar 

nép számára a mostani ünnep a 20. szabad május elsejét je
lentette, Budapesten, a Dózsa György úton, csaknem negyed
millió ember, köztük az állam és az MSZMP' vezetői köszön
tötték a munka ünnepét. A  fővárosiak örömére közöttük, ve
lük ̂ ünnepelt Andrijan Nyikolajev űrhajós alezredes is. Bu
dapest és az egész ország olyan volt, mint egy színes, tava
szi forgatag. Még a legkisebb faluban is felvonulással kez
dődött az ünnep, délután tarka műsorok, érdekes sportver
senyek szórakoztatták a gyerekeket és a felnőtteket.

Derűs volt a hangulat és az emberek jó szívvel fogadták 
meg Kádár János jókívánságait, aki a budapesti felvonulás 
alkalmából így köszöntötte az ország népét: — „Szívből üd
vözlöm a dolgozó emberek e nagyszerű ünnepén munkásosz
tályunkat, parasztságunkat, az alkalmazottakat, az értelmisé
gieket, kommunistákat és pártonkívülieket, egész dolgozó né
pünket. Szívből kívánom mindenkinek, érezze jól magát ezen 
az ünnepen, a mi igazi ünnepünkön”.

Az újságok, a rádió és a hírügynökségek jelentései a vi
lág minden- tájáról arról adnak hírt, hogy a május 1-i ün
nep a munkásosztály összefogásának nagyszerű demonstrá
ciója volt. Nemcsak a szocialista országokban ünnepeltek a 
dolgozók — Moszkvában a Szovjetunió hatalmas erejét ta
núsító díszszemlével is —, hanem a földkerekség valamennyi 
országában hitet tettek a béke, a népek barátsága mellett. A sportolók felvonulása
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(GY LÁTJÁK
a szövőmesterek
Először' a számok árulták el, 

hogy a két tőszomszéd brigád 
között lényeges különbség van. 
Az egyik nagyszerűen teljesíti 
a tervét minden hónapban, sőt, 
a százalékos mutatója állan
dóan felfelé ível. Hasonlóan 
alakult ennél a brigádnál a 
minőség, s . az anyaggazdálko
dás is. A minőséget javították, 

 ̂a költségeket viszont mind 
alacsonyabbra szorították.

Mindezt gyorsan megtudtuk 
a sopronkőhidai 24-es brigád
ról De legalább ilyen gyorsan 
megismertük a tőszomszéd vér
szegény teljesítményét is. Az 
utóbbi hónapokban állandóan 
100 százalékon aluli ered
ményt ért el a 23-as brigád. 
És ugyanígy hadilábon állnak 
a minőségi munkával, s tovább 
romlott a költségük is.

Szembetűnő különbségek

A két brigád közötti különb
ség azért ennyire szembetűnő, 
mert egy teremben, azonos gé
peken, hasonló szakképzettség
gel és gyakorlottsággal rendel
kező elítéltek dolgoznak. A le
maradás oka tehát másban ke
resendő a 23-as brigádnál, 
mint ahogyan másutt kell ke
resnünk a szép teljesítmények 
„titkát” h  24-es partinál. Hall
gassuk meg, mit mondanak a 
szövőmesterek.

Legyen az elsőség ezúttal is 
9 jobb brigádé:

— Szerintem — mondja a 
szövőmester, aki alaposan is
meri a szomszédokat, hiszen a 
nap szinte minden percében 
látja őket —, a kollektív szel
lemben, a munkához, az egy- 
máshoz való viszonyban kere
sendő a jó munkateljesítmény 
magyarázata. A mi brigádunk 
megértette: csak akkor leszünk 
képesek a tervet rendszeresen 
teljesíteni, ha a brigád vala

mennyi tagja felelősséget érez 
mind a minőségért, mind a 
mennyiségi termelésért. Sok 
példát említhetnék ennek bi
zonyítására. Talán a legjel
lemzőbbet: álló gépe nem lehet 
a brigádnak.

— Ha valamelyik elítélt ész
reveszi, hogy a mellette dolgo
zó brigádtag gépe áll, de, a 
gép gazdája másik géppel baj
lódik, nyomban segítségére 
siet a társának, s amilyen 
gyorsan csak lehet, megindítja 
á gépet. Ez a segítőszóndék 
nagyban befolyásolja az ered
ményes termelést. Nálunk in
kább a jóindulat dominál. A 
segíteniaharás megnyilvánul az 
újonnan érkezett, kevés gya
korlattal rendelkező, munkatár
sakkal szemben is. Nem hagy
juk kínlódni őket, azon va
gyunk, hogy mielőbb jó szövő 
legyen belőlük.

— Nagyban hátráltatják a 
termelést a gyakori fegyelmi 
vétségek. Szerencsére,, a 24-es 
brigád ilyen vonatkozásban is * 
a legjobbak közé sorolható: az 
elmúlt negyedévben mindössze 
egy fegyelmi fenyítést kellett 
kiszabni. Azt talán mondanom 
sem kell, hogy az az elítélt, 
akit megfenyítettek, a brigád- 
tagoktól is megkapja a magáét. 
Érthető, hiszen mindannyiuk 
érdeke, hogy az eddigi ered
ményeket megőrizzük, sőt, to
vább növeljük.

ziiiimfiiiiiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiijiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiimiuiiniimiiiiimiiiiiiiimimiiiiimiiiiiin.

L E V É L a nevelőtiszthez: 
a hazatérésről

» asstm egy hónapja, 
i-i hogy búcsút vettem a 

börtöntől. Egyelőre 
rövidke é\etjelt adok ma
gamról. Először is köszö
nöm azt a fáradozást, amit 
családi ügyemben — elha
markodott válási szándé
kom ellen —: kifejtett, an
nak most tudom csak fel
mérni a jelentőségét. Fele
ségem. még ma is hálásan 
emlékszik arra, hogy oly
kor-olykor felidézzük egy
más közt a m últ ■ esemé
nyeit. Megköszönöm azokat 
a beszélgetéseket, 'amelyek 
önbizalmat adtak és nagy
mértékben átsegítettek a 
szabadulás utáni első napok 
suta bátortalanságán.

Pénteken szabadultam. 
Szombat-vasárnap pihen
tem, de hétfőn már dolgoz
tam. Nemcsak az anyagiak

kereste bennem azt, ami ki
csiny életéből eddig hiány- 

csak zotk Kereste, akit emléke
zete és tarka fantáziája 
megrajzolt, kereste azt, 
akiért annyi-annyi ártatlan 
könnyet öntött. Úgy álltunk 
egymással szemben, mint 
két idegen'.. De nem sokáig. 
Mosolyomról ő is elmosolyo
dott. A szóra szóval, az öle
lésre öleléssel és könnyben 
ázó puszival fe le lt. . .  Csak 
ezután tört ki belőle rob
banásszerűen az öröm:

—  Megjött az én apu
kám! Hazajött az én édes 
apukám — kiabálta végig 
az udvaron, miközben hár
masban iparkodtunk az 
édesanyámhoz.

— El lehet képzelni: szin
te belém hasított a szó: „az 
én édes apulcám!”

Három éve nem hal
sarkalltak erre a gyors lé- lottam, három éve vágytam 
pésre, de az is, hogy fele- utána, és három éven át ta-

M i okozza a lemaradást?

Szívesen sorolta volna a 23- 
as brigád jó tulajdonságait 
Biacskó József elítélt szövő
mester is, de náluk más a hely
zet, mint a szomszéd brigád
nál. Viszont, nem az ő számlá
jára írható a lemaradás, hi
szen alig néhány hete vette át 
a brigádot. Azóta — mint 
mondta —. tapasztalható vala

micske javulás, de ez a fejlő
dés még mindig nagyon lassú.

— Időm túlnyomó részét a 
gépek között töltöm, így alkal
mam volt megfigyelni, mi 
okozza a lemaradást. Éppen az 
ellenkezőjét tudom mondani 
annak, amit a 24-es brigádról 

. hallottunk. Nálunk, sajnos, 
nincs annyira összeforrott gár
da, mások segítései csaknem is
meretlen volt eddig. Ha leállt 
a gép, megvárták, hogy a gép 
gazdája indítsa el, még akkor 
is, ha látták, hogy az éppen 
másik géppel van elfoglalva. 
Így a gépállás nagyobb. Ezen 
persze igyekszünk változtatni. 
Nincs meg brigádunkban az 
együvé tartozás érzése sem. 
Vagyis, a kollektív szellem 
még nem alakult ki úgy, hogy

az biztosítéka lehetne az ered
ményesebb munkának.

— A .tervteljesítésre gondol?
— Nemcsak arra. Van ne

künk lemaradásunk más te
kintetben is. A  mostaninál — 
hadd mondjam él ezt is —, 
gyengébb is volt már a 23-as 
brigád, de — hozzáteszem —, 
ez nem lehet mentség. Néhány 
szorgalmasabb brigádtagunk, . 
Nagy Károly, Ambrusok Lajos 
és a többi elítéltek, képtelenek 
pótolni a hanyag, a lusta em
berek miatti lemaradásunlcat. 
Varga István most is fegyel
min vaií. Már nem először. 
Nem ő az egyetlen, akit" időn
ként fegyelmi fenyítés miatt i 
nélkülöznünk kell. Ezzel azt is i 
megmondtam, hogy a mi brigá- i 
dunkban magas a fegyelmik \ 
száma, nálunk több a felelőt- \ 
len ember, mint a szomszéd \ 
brigádnál. Ezen mielőbb sze- j 
retnénk változtatni. Mindany- ; 
nyiunk érdeke ez. Miért kell [ 
nekünk mindig a gyengébbek \ 
között -szégyenkezni, amikor éz f 
á brigád ,is képes lenne ered- i 
ményesebben dolgozni. i

Ahogy a főművezető látja i

Meghallgattuk a főművezető 
véleményét is, hogy még telje
sebb legyen a k é t . brigádról 
kapott kép.

ségemnek csak két nap szá
ll badságot engedélyeztek a 
= gyárban, meg úgy gondoí- 
I tam, hogy ha előbb kezdek 
|  el dolgozni, előbb esek át a 
i kezdeti nehézségeken, előbb 
1 veszem át a szabad élei 
|  tempóját, életütemét. V'alí- 
: hogy így is történt. Ma már 
l a kinti ember szemével 
i kezdek nézni és látni is.
: Sokat láttam a kinti élet-
[ bői. ami nagyon megraga- 
! dott. Vagy tán csőik én lá- 
j tóm másoknak őket? Lehet.
\ tén y  az, hogy jobban él- 
\ nek. Az autóbusznál, az 
; útkereszteződésnél sorba 
i állnak és fegyelmezetten 

viselkednek, valahogy meg
értőbbek egymással szem
ben, mint azelőtt. Arról 
nem is beszélek, hogy csi
nosaik, jól öltöznek
M ikor hazafelé jöttem a 

vonaton, figyeltem az 
emberek beszélgetését, jól- 
esően nyugtáztam, hogy 
elégedettek.

Feleségem az állomáson 
várt.

A z állomásról anyámék- 
hoz mentünk, útícözben ösz- 
$zetalálkoztunk a kislá
nyommal. O tt álltunk egy
mással szemben. •Könnytől 
fátyolos szemmel néztem 
őt. Kerestem benne a 'há
romévest, azt a régit, azt a 
kedveset, azt az ismerősén 
megszokottat, akit itt hagy
tam. Ö fürkészett engem,

gadtam ezt meg -magamtól, 
ezért, hogy a kislányom fo
gékony agyába ne- vésőd
hessen be a tudat: „csíkos 
ruhában, börtönben van az, 
apám”. Szeretném minél 
hamarabb eltörölni, kiradí
rozni a múltat, hogy az éle
tére semmilyen, formában 
ne vethessen árnyékot az 
én bűnöm ..»

í  z  édesanyám úgy fogá
s i  dott, mint még eddig 

soha! Kissé éy, is érzékeny 
vagyok, úgy aztán a nagy- 
nagy szavak, műket egymás 
számára tartogattunk, bi
zony könnyekbe fulladták. 
Apámnak a szájaszéle re
megett és némán gördültek 
szeméből a nagy, kövér 
könnycseppek. A húgommal \ 
telefonon beszéltem és a ; 
harmadik-negyedik szó \ 
után mindketten szipog- : 
tünk a drót két végén... Sze- j 
retetben összefogott, maga- \ 
hoz ölelt az egész család. [ 
Azóta is ebben a meghitt j 
állapotban élünk, és én \ 
mindent elkövetek, hogy az \ 
ilyen is maradjon. =

Találkoztam régi ismérő- ! 
sokkéi, szívélyesen, öröm- 1 
mei üdvözöltek, mintha azt | 
■mondanák: „Na látod, csak | 
letelt. Tudjuk, nehéz volt, = 
de most már tégy pontot a = 
végére. Felejtsd el. Itthon |  
vagy, velünk, köztünk . . . ” §

Egy boldog ember
rmiMiiiiiiiiiiumiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiNiiiiiiiiNiHiiiiimiiiiiiiifiMiiiiimiumiiimMiitiiiimiiiiiiiiiiiiiiHiií:

— Nincs abban semmi túl
zás, amit a két szövőmester el
mondott. Bár Biacskó olyasmit 
is említett, hogy náluk keve
sebb a gyakorlott elítélt, s 
részben ez is közrejátszik a le
maradásban. Megnézhetjük a 
kimutatást. Tessék: a 24-es bri
gád elítéltjei semmivel sem töl
töttek több időt szövőgép mel
lett. Lelkiismeretesen kell dol
gozni, törődjenek többet egy
mással, legyen kevesebb a 
csellengés, s a fegyelmi fenyí
tések száma, meglátják, ők is 
jobban haladnák — összegezte 
mondanivalóját a főművezető, j 

— ács— I

Tud-e élni a börtön adta lehetőségekkel?
Itt a tavasz, mindenki vá

gyik napfényre, friss levegőre. 
Mennél többet, mennél vidá
mabban élvezni a jó időt,' a 
szabadságot. De, mit tegyen az, 
áld könnyelmű volt, bűnt kö
vetett el, s most hosszú évekig 
nem élvezheti úgy -a tavaszt, 
az életet, ahogyan szeretné?

Az ilyen embernek ott, ahol 
van, kell alaposan összeszed
nie magát s törekedni, hogy a 
zártságban se szánjanak felet
te üresen az évek. Beszélhet

nénk arról, hogy ki-ki maga 
kereste magának sorsát, de 
most inkább azt kutatjuk, hogy 
a szabad élettől elzártaknak 
lehet-e és ha lehet, mit lehet 
megvalósítani a mérhetetlen 
vágyakból?

• A Budapesti Körzeti Börtön
ben a húszéves Lakatos Ferenc 
elítélt valami nagy magabiztos
ságot mutat a mai kor jelen
ségeivel szemben. Az első pil
lanatban azt gondolhatnánk: 
bizonyosan a zárka egyik leg
értelmesebb embere. De a lát-

j  Hódmezővásárhely kör- 
/ l  nyéki tanyavilágban a 

felnőttek általános iskolai ok
tatásban részesülnek. A most 
végzett 350 ember között Bod
rogi , Ernő 70 éves tsz-tag, ki
tűnőre vizsgázott a nyolcadik 
osztály anyagából..'. (Újság
hír.)

— A kútvölgyi tanyaköz
pont iskolájában majd eliga
zítják — mondta Hódi István 
iskolaigazgató. — Gyürkí Ber
talan nevelőt keresse. Ö taní
totta az öreget, ő is vizsgáz
tatta. A házak meg ott vannak 
szétszórva az iskola körül; ott 
lakik valamerre Bodrogi bácsi 
is . . .

Hetvenéves általános Iskolás
szat gyakran csal. Ez esetben

KIÉRVE A VAROSBÓL ke
mény-és.sima földúton halad
tunk, a szélben a barna föld, 
a kibújó növények illata ke
veredett a meggyújtott száraz 
gazkupacok szagával. Mozgott 

. az egész határ.
Az iskola a főúttól jobbra 

esik, zötyögős fűcsomókkal tar
kított bekötőút vezet hozzá.

Megálltunk. A földszintes 
Lis tanyasi iskolában útbaiga- 
lítottak.

— A tüdőgondozóba menjen.
Az öreg ilyenkor még ott 

tem. ő a kórház állatgondozó
in. A disznókat neveli, innen 
látják el hússal a környékbeli 
kórházakat.

Az intézet sárga falai a fe- 
ketészöld fenyők közül jól Ide 
Látszottak.

A fal mellett kiödbefutó só
deres utakon a hatalmas park 
padjain a fák közt, virágágyak 
mentén betegek ültek a nap
fényben. A gerléket hallgatták.

Az öreg valahonnan . hátulr 
ról jött, ételhordóval a kezé
ben. Fakó, kék overallt és ba
kancsot viselt, kissé hajlottad, 
mereven járt. Az arca erős 
cserzett bánna volt, de a hom

lokát finom, kék erek szálai 
hálózták be.

Csodálkozott, amikor meg
szólítottam, majd gyermekes 
öröm jelent meg az arcán, da
rabosan elnevette magát.

— Már ott is tudják? Nahát!
Az öreg négy elemi végzett

séggel beiratkozott az iskolá
ba, esténként öregen és fájós 
térdekkel padba ült, gondola
tait könyvek sűrű oldalaiba 
szorította be. küszködve a szé
gyenérzetével is, de tanulni 
akart. Úgy érezte, szüksége 
van rá.

TÉNYLEG EZT ÉREZHET
TE? Nem bizonyos. Egyáltalán 
nem. Hiszen kevés hasznát

veszi a tudásnak, a  fizikának, 
a kémiának, az irodalomnak 
is. Készült az órákra éveken 
át. Ha valamit nem értett, 
megkérdezte.' A hetven felé 
közeledik; fáradt, tiszta szür
ke szemű öregember, kis ház
ban lakik a feleségével, gyü
mölcsöt, szőlőt nevelget — 
gondoltam. Miért csinálhatta 
ezt?

— Tudja — sízólított meg 
hirtelen —, télen itt ‘ csak 
pletykálkodás folyik ezekben 
a házakban. Végnélküli értel
metlen locsogás. A téli esték 
itt még mindig túl hosszúak. 
Azt gondoltam, így hasznosab
ban tölthetem el az időmet. 
Beültem a többiekkel.

— Jó ha az ember tud bizo
nyos ' dolgokat — mondta —, 
még ha így a végón jár is az 
útjának, mint é n . . .  Az én 
életem kemény volt, nehéz. 
Olvasni mindig szerettem, a 
dolog, az élet jelenségei, a rá
juk adott magyarázatok min
őig megfogtak, néha egész 
hosszú ideig, és elgondolkoz
tattak. Csizmadia voltam, dol
goztam Pesten, Szegeden is, 
sohasem voltam munka nél
kül, még a nagy infláció ide

jén sem.. Halászcsizmákat is 
csináltam, mert jól megfizet
ték, nem törődtem vele, hogy 
a kezem elnyomorodik. Voltam 
kubikos és vasbetonszerelő 
munkás.

NAGY DARAB FÖLDET 
BEJÁRTAM, különösen a há
ború alatt. A szemem nyitva 
volt. Az élet néha cifra regé
nyeket tud írni. Nemcsak az 
írók, akik ezeket megírják a 
könyvekben. Talán ez volt az 
oka, ez az állandó hiányérzet, 
ami rávett arra, hogy tanul
jak.

— Mi jelentett újdonságot a 
tanulásban?

— A fizika és a kémia. 
Most már abból is tudok egyet- 
mást.

— Sok fájó emlék, élmény 
él bennem a régi időkből. Sok
szor meséltem az iskolában is," 
a tahító kért meg rá. Élvezte 
az egész osztály, mikor a harc
térről meséltem.- De furcsa do
log ez . . .  Nekem úgy tűnik, 
mintha a saját hangomon me
sélné el valaki ezeket a tör
téneteket. Szürkék és elmosó- 
dottak lettek. De hát minden

nel így jár az ember, ha egy
szer megöregszik.

— Kicsi a lakásunk, ketten 
éiünk csak benne a felesé
gemmel. Nincs családom. 
Csöndesen éldegélünk mi itt, 
kérem. Éii a földet szeretem a 
legjobban,- a mezei munka 
örömét, a kapálgatást, szőlő
metszést, locsolgatást sem
miért. nem adnám oda. Talán 
épp az egyszerűsége az, ami 
széppé teszi. Minek foglalkoz
zam az emlékekkel? A legtöbb
jük eszembe sem jut már, el
hordta őket az idő. Jtátelepe- 
dett az én hátamra is és 
nyomja. Láthatta, amikor ide- 
felé jöttünk. Néha moziba 
megyünk itt a kórházban.

— UTAZGATNI SZOKOTT. 
NÉHA? Szeretne valamit meg
nézni, valami hírességet?

Csend.
— Pesten 1948-ban voltam 

utoljára. Nem ismernék rá, 
gondolom . . .  Hanem Hegyes
halomra szeretnék egyszer 
még, elmenni, megnézni, hogy 
néz ki.

— Éppen Hegyeshalomba?
— A második háború alatt 

földig lerombolták. Jó ég tud
ja, most szeretném látni, hogy 
milyen lett azóta.* De hiába, 
nehezen mozdul ki az ember 
otthonról ebben a korban . . .

B. SZ.

is csalt.
Mikor Lakatos megszólal, 

azonnal szertefoszlik a vele 
kapcsolatban táplált minden 
illúzió. Analfabéta. És ez lesúj
tó akkor is, ha értelmességé- 
ban továbbra se kételkedünk. 
Az értelmességet nemcsak az 
iskolai. végzettség adja az em
bernek. Viszont az is igaz, hogy 
csak az értelmes ember képes 
tanulni, megszerezni az isko
lákat. Mivel Lakatos Ferenc 
■eddig nem járt iskolába, erről 
nem tudhatott tanulságot adni. 
Hanem, majd most, ezután, 
még a börtönévek alatt tanú
ságot tehet.

Súlyos a bűne. Hosszú a bün
tetése. Ha jól viseli magát és 
maga is akarja, a büntetése 
tartama alatt mind a nyolc ál- 
talános osztályt ■ elvégezheti, s 
akár szakmát is tanulhat! A 
börtönévek alatt is bizonyíthat
ja, képes lesz-e tudásban is 
elérni azt a szintet, amit ma 
egy fiatalembertől mindenki 
jogosan elvár..

Ha igen, maga veszi hasznát. 
Retnéljük, ezt ő is tudja. És 
akarja, hogy- okos, fegyelme
zett, szorgalmas ember váljék 
belőle. Ha így lesz, mikorra el
jön a szabadulása ideje, jellem
ben megerősödve, tudásban 
gyarapodva léphet ki a szabad 
életbe.

,■ — sz —



SÍPOS GYULA ott 
ácsorgóit az útfélen. Lát
ta, hogy egy fürge pa
rasztasszony jön s.etve az 
út mellett, nagyot lép át az 
árkon s az iramot nem 
csökkentve halad tova.

— Bizonyosan sietős az
útja — nézett utána Sípos. Azután odanézett, ahol 
az asszony az,előbb átlépte az árkot. Síposnak ugyanis úgy 
tűnt. mintha az asszony elejtett volna valamit.

Lassan odasétált az árokhoz. Nem tévedett. Egy de
gesz pénztárca hevert ott a földön.

Sípos körülnézett. Nézett az asszony után. Már sehol 
se látta. Lehajolt, s felvette az erszényt, olyan barátságo
san simult az a tenyerébe, mintha csak odaszabták volna. 
Mégse akarta most élvezni sokat sejtető súlyát, símulását. 
hanem lefékezett mohósággal, komótosan süllyesztette a 
zsebébe. Agyában csak úgy cikáztak a gondolatok: ,

— Pénz lehet benne, sok pénz! Nem azé a madár, aki 
elröpíti, hanem azé, aki megtalálja. . .  — így az egyik 
gondolat. A másik hűvösebben: — Mit érélyeskedel? Hi
szen nem is kéri senki vissza. Ha a gazdája kérné, illő 
vissszaadni, sőt! Az lenne a legbecsületesebb, ha lódulnál 
azután a szerencsétlen asszony .után, s vinnéd n e tt  Csak 
ő veszíthette el. Hát persze, hogy ő. Hiszen láttad i s . . .  De 
minek vinném utána, mikor azt se tudom eldobta-e, vagy 
elejtette. Azt se tudom, mi van benne. . .  Mi lenne egy 
pénztárcában? Pénz! Sok pénz, a tied — feleseit önmagá
val,

Töprengéséből az asszony közeledése zökkentette ki. 
Jajveszékelvc jött visszafelé, az úton legeltetve síró sze
meit:

— Jajj, jajj ,oda a pénztárcám!
Sípos megszólította:
— Mi a baja, jóasszony?
—, Jajj, oda a süldőm ára. .  *
— Hol veszítette el?
— Ha én azt tudnám — mondta, és sietett az árokhoz.
— Megálljon már! Nem ez volt az? — kérdezte Sípos 

és az arcára, amint magasba tartotta a pénztárcát, széles 
öröm kerekedett.

— De, ez volt! — röpült oda az asszony.
— Hogy lehet * ilyen vigyázatlan? — korholta Sípos, 

átnyújtotta a pénztárcát.
— Jajj, mit fizessek én ezért magának?
— Ne fizessen nekem semmit, jóasszony. Máskor job

ban vigyázzák a pénzére.
—• Dehogyis nem! Ne utasítson vissza. Legalább egy 

fél decit hadd fizessek — hálálkodott az asszony, aki akkor 
lett volna csak igazán meglepve, ha tudomására jut, hogy 
ez a becsületes megtaláló, többszörösen lopásért büntetett 
személy.

Márpedig ez a valóság.

A  JÓSÁG -  JÓ!

Saját szavaival mondta el a 
történetet Sípos elítélt, igazo
lásul kétségbe nem vont állí- 

. tására, amelyet nem ki$ ön
váddal adott elő:

— Józanul, egy gazszálat se 
vettem el a máséból soha. Ez 
az utóbbi ügy is

az ital hatására  
történt.

— Fegyverneken .-(akik az a 
gyerek, a sógorom. Lementem 
érte, hogy jöjjön; vissza a bá
nyába . . .  Azt m ond jákva la 
mi harminc üveg sört fogyasz
tottam . . .  ittam én ládaszám
ra. Mikor rám akadtak, egy 
wermuthos üveg volt a ke
zembe, félig kiürítve . . .

Itt ül most a nevelői szo
bában, elkövetett vétkei fö

lött bánkódva. Megrendítsen 
szomorú látvány egy férfi éle
te delén, erejének teljességé
ben amint a bűn súlya alatt 
őrlődik. Fojtott indulattal eről
ködik mutatni, hogy ő jó. S 
amint gondolatban visszaszá- 
gult az életén, az önbizalma 
felemelkedik- az érdemeknél, 
a bűnöknél, süllyed. Micsoda 
erőfeszítésébe kerülhet mutat
ni ‘ a helyzethez illő kiegyen
súlyozott szintet!

— Dorogon tettem vájár
vizsgát — emlékszik messsze 
vissza Sípos elítélt —, nyolc 
éve éppen. Azután Tatabányá
ra kerültem, itt újabb vizsgát 
kellett tennem. Három hónap
ja dolgoztam már ott, amikor 
azt mondja a főnök:

— Gyula, adok egy jó .fej
té s t. . .  Elvállalod?

— El, de az embereket én 
választom ki. — Mindjárt, kö
rülnéztem: ki ért a téhá-gyű- 
rűzéshéz.. összeszedtem egy 
jó csapatot. Egy műszak alatt 
kétszáztíz forintot is keres
tünk, olyan jól ment a mun
ka. A hangszórók állandóan 
minket dicsértek, hogy „a 
103-as csapat 160 százalékra 
teljesített!” Havonta a hat
ezer forintot megkerestem . . .

— Volt miből inni! .
A közbeszóiás nem volt sze

rencsés. Sipos kizökkent a 
beszédből, s nehezebben foly
tatta:

Bejáró bányász  
voltam,

mert bár sok. új lakás épül, 
de sok régit kell lebontani. 
Egyelőre nem sikerült odaköl
töznöm, De nem jártam én 
se moziba, se kocsmába. Eset
leg a büfében jttam néhány 
pohár sört. Vittem, küldtem a 
pénzt- háza, a családnak. 
Egyik fizetési napon a felesé
gem jött el a pénzért, -meg, 
hogy megnézze, hol , dolgo
zom. Mondtam neki, hogy 
KST-ben is takarékoskodom. 
Az asszony élment, de pár 
nap múlva jön a távirat: 

„Küldjél pénzt, mert elvesz
tettem az úton!”

— Kivettem 600 forintot a 
KST-ből, személyesen vittem  
haza. Hát, amint megérke
zem, látom, nagy sütés-főzés 
van otthon. A fazékban disz
nófej fő, cukorban, zsírban 
sincs hiány. Űav eVkipoU az 
indulat. . .  Adtam neki két 
pofont: miért csap be . . .
. — Gyakran volt nézetelté
résük?

— Volt máskor i s . . .
— Mit gondol; miért ilyen 

a felesége?
— Én azt n,em tudom. Ret

tenetes rossz természete van.
— Nem gondol arra, hogy 

négy gyermkeket nem olyan 
könnyű nevelni, ellátni? Bi
zonyosan nekik spórol az asz-

S szony. . . Mggv aztán az, is, .le
hetséges, hogy - az asszony 
nem tud hinni, fél, ha pénzt 
sejt magánál. Félti magát, hi
szen négyszer-ötször volt már 
börtönben italozás miatt el
követett lopásért?. . .

— Igen — mondja csende
sedve s lassan a szégyen húz
za át indulatos arcvonásait.

— Az asszony valószínű tud
ja, hogy maga, ha nem .iszik, 
mennyire jó, milyen értékes,

E M B E R F A R A G Á S
— a munka és a nevelés vésőivel
A Nógrádi Szénbányászati 

Trösztnél ma már 637 cigány 
dolgozik. Először mindnyájan 
a föld alatti szállításnál kezd
ték, csillésként, a szorgalma
sabbak azonban egy év után 
vájártanfolyamra mehettek. A 
szakszervezeti aknabizottságok 
is ösztönözték és támogatták 
szakmai 'fejlődésüket, így lett 
közülük 57 segédvájár 110 vá
jár, 20 lőmester. 2 a-knász. 6 
külszíni iparos, 9 adminisztrá
tor.

Meghökkentő felfedezés

A bizalmiak az, ő példájuk
kal is érveltek, amikor pár 
évvel ezelőtt ismét segédvá
járt tanfolyamra biztattak ci
gány csilléseket. A jelentke
zők közt volt az iparkodó Far
kas Kálmán is. Örömmel vet
te át a mintegy 200 oldalas 
tankönyvet, amelyből a bá
nyászati ismereteket, és a bal
esetelhárítási szabályokat kel
lett megtanulnia. A tanfolya
mon ugyan csak számokat 
jegyzett fel, de kitűnően, vizs
gázott. Nagy volt hát a meg
lepetés, amikor valamire az 
aláírását kérték, és kiderült 
— hem tud írni-olvasni. . .  

Hát akkor Hogy. került a
csát meg időről időre - ,  s ad | ^ fo ly a m ra  s hogy vizsgá-

i zott? — faggattak jobbrol-

tehetséges, sokraképes ember. 
De azt is tudja, ha iszik, ké
pes a saját életét megkeserí
teni. tönkretenni.

Sípos elítélt hallgat..
A nevelő mondja:

— Sípos értékes ember le
hetne, de itt bent is nehezen 
bír uralkodni magán. Indula
tos. Hamar eljár a keze . . .  I

Sipos hallgat. Talán a saját | 
sorsa bántja. Az, hogy mi le
hetett volna, rnennyire vihet
nél és mégis mire vitte.

Most itt, a börtönben min
denkit jó akaratáról szeretne 
biztosítani. Elvonó-kezelést 
vállalna s mindent megtenne 
azért, hogy még egyszer a 
szabad emberek között a 
megbetsülés szintjére emél- 
liedhessék. Nem kételkedünk 
abban, hogy számára is a jó
sát» a jó, a bűn, a bűntudat 
kínzó. De évek múltán, majd, 
ha szabadul, lesz-e erős aka
rata. állhatatossága?

Reméljük, mint olyan sok 
másnak, Sipos elítéltnek is si
kerül egyszer elérni ezt. ‘ Hi
szen a példája, az' életsora azt 
is sejteti, hogy a társadalom 
miért törődik annyit —. s bo-

alkalmakat a megjavulásra a 
visszaesőknek. — r. sz. —

ÜZENETEK.

MÁRIANOSZTRÁRA: Ko
vács Imre elítélt, sajnos, csak 
nagy általánosságban szól. 
Sem a saját, sem az elítélt tár
sai életéről nem ír konkrétu
mot. Viszont elgondolkoztató, 
hogy aki ilyen értelmesen tud 
írni elveket, kinyilatkoztatáso
kat, miért nem bírt megállni 
a társadalomban tisztessége
sen? Miért kellett úgy visel
kednie; hogy börtönbe -kerül- 
jör, — már nem is először? Ha. 
ezt próbálta volna megfogal
mazni az 'írásában, valószínű, 
értékesebb lenne a levele.

TÖKÜLRE: Miklósi János
elítéltnek mi sem tudunk mást 
mondani, mint amit az orvos 
úr mondott: köszönetét és jó
indulatát azzal fejezheti :ki leg
inkább -V1 és ugyanígy a  többi 
gyógyulók is —, ha nem ke
rülnél: többé börtönbe. Ha nem. 
vétenek a törvények ellen.

| balról. Kitűnt, .hogy kártyá- 
i zás közben, megtanulta a szám- 
j jegyeket, és összadni, kivonni 
| — így valahogy „becsúszott”... 
j A tankönyvet pedig félesége 
i olvasta, fel neki, rendszeresen 
] bemagoltatta vele, és mindig kedős cigányból — családjával

elnökségének 1962 márciusi 
határozatát a cigány lakosság 
felemelését segítő szakszerve
zeti feladatokról.
. Dokumentumokkal, tények

kel igazolja, hogy ilyen vo
natkozásban is sok mindent 
tettek már. Világosan látják, 
hogy az alap és a keidet — 
Munkához juttatásuk. Szere
pük van abban, hogy a szak
tanács határozata, óta a Sal
gótarjáni Acélgyár 93 cigány 
munkása mailé újabb öt vénet 
alkalmaztak; a Zománcipari 
Művek tarjául üzemében pe
dig az újonnan felvettek már 
háromszázan vannak. Mintegy 
13 000 cigány lakik a megyé
ben, s a munkaképesek 75—SO 
százaléka már rendszeresen 
dolgozik.

Cigányok a szocialista 
brigádokban

A faji előítéletek, sajnos, 
még számos munkásban, sőt 
helyi vezetőben elevenen" él
nek. Ahol e z t' Akerül legyőz
ni, ott gyorsabb a cigány mun
kások beilleszkedése. Fejlődé
sük, megváltózott életük azo- 
Icat igazolja, akik melléjük 
állnalc. Helyesnek bizonyult 
az a szakszervezeti kezdemé
nyezés is, hogy ahol csak le
het, vonják be a cigány mun-' 
kásákat a különböző, brigá
dokba. A mizserfai bányában 
jó példát nyújtott erre Ka
zinczy B. László vájár, Kos- 
suth-dijas szocialista brigád
vezető: az egyik italos, nerc-

ki is kérdezte. . .  A meghök
kentő felfedezés ellenére meg
dicsérték az újdonsült segéd
vájárt — és különösen asszo
nyát —, közös akaratukért,

is törődő vájárt nevelt, aki 
most a brigádjával jár szóra- 
kozni, kirándulni is.

A salgótarjáni öblösüveg
gyárban a brigádok is elősegí-

szorgalmukért. . .  Azóta már tettéi:, hogy az itt dolgozó 155
megtanult ími-olvasni, - és 
szorgalmasan dolgozik.

— Ezek a tények érzékelte
tik, hogy tanulatlan, elmara
dott cigányokból is becsületes, 
jó munkásokat faragunk. Per
sze, ez a folyamat lassú, és 
még igen sok bajlódással jár...

.1 akubotáéT'XIijula’' ~FTsESkT-"'

cigányból 35 szakmunkássá, 
42 pedig betanított munkássá 
váljék: és közülük kilencen 
tavaly különböző oklevélben, 
jutalomban részesüljenek. A 
Zománcművekben 30 cigány 
már szocialista■ brigádokban 
dolgozik,

___  _  r r m
szervezetek Nógrád - ' megy eh. kedése igazolja,- hogy munka*

Korszerű gépek 
a te rm e lé s szolgálatában

A  termelés szolgálatában ma már mindinkább a mc~
\'dern, nagyteljesítményű gépek foglalják el a helyet. Az új,
}korszerű gépek megkönnyítik a munka végzését, egysserűb- 
• bé, gyorsabbá teszik a termelést.
\ A  közelmúltban több új, rendkívül gyors fordulatszámú 
‘gépeket helyeztek üzembe a Sátoraljaújhelyi Fehérnemű- 
‘ gyárban. A „Rimoldi” szegő-elvarrógéppel két korábbi, sok
kal kisetib teljesítményű gép munkáját pótolják. Fordulat
száma ötezer.

Ugyancsak itt, a fehérneműgyárban üzembe helyezték 
az új típusú, gyors „Necchi” gépet is.

A Sátoraljaújhelyi Országos Börtön munkatermeiben 
dolgozó elítéltek nagy gondot fordítanak mind az új, mind 
pedig a régi gépek megfelelő ápolására. Jól tudják, hogy a 
gépek karbantartását nemcsak a műhely rendje követeli 
meg, hanem a gépek üzembiztonsága is.

Felvételeinken az új gépek egy csoportja és az asztalos
műhelyben. a műszak utáni gépkarbantartás látható.

— Z —

Tanácsa szerVezé&i és káder- 
bizottságának vezetője jellem
zi ■ így a helyzetet, amikor az 
iránt érdeklődünk, hogyan 
váltják valóra a szaktanács

ra szoktatásuk, az emberibb
hajlék, a sokoldalú nevelés, a 
kitartó türelem meghozza gyü
mölcsét.

(—áth.)

Nehezen tanulnak...
A megtévedt embereket — 

akikről feltételezhető, hogy va
lóban csak megtévedtek — a 
társadalom törvénye nem bün
teti szigorúan, hanem mintegy 
bizalmat előlegezve, javító- 
nevelő munkára ítéli.

Az esetek-többségében ez 
a büntetés elegendő ahhoz, 
hogy a törvény ellen vétő 

.jobb belátásra térjen. 
Kevesebbek azok, akik az eny
hébb büntetéstől vérszemet 
kapnak, és meggondolatlanul 
újabb, még nagyobb bűnöket 
vétenek. Az ilyenek esetében 
aztán szigorúbbak a bírósá
gok. A javító-nevelő munkát 
börtönbüntetésre, szabadság- 
vesztésre változtatják.

A javító-nevelő munkára 
ítélt egyén csak bizonyos szem
pontból korlátozott. De nincs 
elzárva a szabad élettől, a csa
ládtól, annyi a hátránya, hogy 
egy meghatározott helyen kell 
egy ideig dolgoznia, csökken
tett bérért. Munka után oda 
mehet, ahová akar! A javító
nevelésre ítéltek többsége meg
becsüli magát, s tanul az eny? 
hébb ítéletből. De vannak, akik 
nem tanulnak. Ezen kevesek 
közé tartozik Gádor Lajos el- 

is.
Gádornak szép szakmája 

van, jó élete lehetett volna. 
MÁV-fűtő a mestersége. Ke
mény munka ez, nagy tudást, 
Eizikai erőt. és szívósságot kő
zetei, amelynek mindig páro
sulnia kell a szorgp lommal 
fegyelemmel, figyelemmel. 
Gödör nem bírja eléggé ér
tékelni a szakmáját. . .  Vagy 
álságosán is nagyra tartotta?
? elbizakodottságból öntögetett 
lyakran fel a garatra? Az ital 
dvette az eszét, nem is egy- 
;zer. . .  Ilyenkor aztán vad 
lólgokat vitt véghez.

A bíróság első alkalommal 
javító-nevelő munkára ítél

te Gódor Lajost. 
le ő nem vette komolyan ezt 
: büntetést, újabb bűnöket vé- 
ett. Jelenleg garázdaság és do- 
ogrongálás miatt tölti héthó

napos szabadságvesztés bünte
tését, mert Gódomak nem volt 
elég a javító-nevelő munka!

Hasonló sorsra jutott Richtct 
István Sándor elítélt is. 
Richter foglalkozása: szál
lítómunkás. Példákat so
rolhatnánk kitartó szor
galmú. józan emberekről, 
akik ebben a szakmában élik 
le az életüket, nagyon tisztes
ségesén,. a szakma olyan sze- 
rctetével, amely a munkában 
minden embert boldogít, ha 
megvan! Riehterben nem volt 
meg a szakma szeretete. ő csak 
úgy sodródott a szállítókhoz, 
nem is emelte jó hírüket.

Végül is garázdaság miatt öt 
hónap szabadságvesztésre ítél
ték. Nem ez az első büntetése. 
Ötvenhétben már 

lopás miatt volt javíló- 
neveiő munkára ítélve; két 
hónapig tízszázalékos bér- 
csökkentés mellett kellett 
meghatározott helyen dol
goznia. Ebből Richter nem 

tanult.
Hatvanháromban hat hónap 
javító-nevelő munkára ítélték, 
most már tizenöt százalékos 
bércsökkentéssel. Richter eb
ből se tanult. A bírói indoklás 
mondja, hogy Richter könnyel
mű, bűnös magatartásában: 
„nem várható javulás figyel
meztető' jellegű ítélettel”. Ezért 
ítélték mqst öt hónap szabad
ságvesztésre.

Az indoklásban olvashatjuk 
azt Is, hogy Richter ..sűrűn szo
kott italozni. Fizetési nap után 
rendszeresen nem ment dol
gozni. nem is tudott volna. . .  ” 

A Richter pályafutása is sza
badságvesztéssel ért véget. így 
süllyedt mind lejjebb és lej
jebb, pedig volt vele szemben 
türelem, volt bizalom iránta, 
nem is egyszer.

Ha már a figyelmeztető jel
legű ítéletből nem tanultak, re
mélhetőleg tanulnak a szabad
ságvesztés büntetésből. Példáik 
mindenesetre tanulságosak: 
okos emberek tanulnak belőle.

(kr)
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Oktatásügyünk továbbfejlesztéséről
ILKU PÁL ELŐADÁSA A Z M S Z M P  POLITIKAI AKADÉM IÁJÁN

IGAZSÁGÜGYMINISZTÉRIUM BV. ORSZÁGOS PÂ&ANCSN0KSA6 KIADVÁNYA Heti HÍRADÓ

A Magyar Szocialista Mun
káspárt Központi Bizottságá
nak Politikai Akadémiáján az 
Építők Rózsa Ferenc Művelő
dési Házában Ilku Pál, az 
MSZMP Politikai Bizottságá
nak póttagja, művelődésügyi 
miniszter „Oktatásügyünk kér
dései” címmel előadást tartott.

Az előadáson megjelent Ró
nai Sándor, az MSZMP Poli
tikai Bizottságának tagja, Cse- 
terki Lajos, az MSZMP Poli
tikai Bizottságának póttagja, a 
Központi Bizottság titkára, 
valamint politikai, társadalmi 
és kulturális életünk számos 
ismert képviselője.

Tízéves, ingyenes, kö te lező  o k ta tá s  
valósul m eg h a z á n k b a n

Bevezetőben a Központi Bi
zottságnak. az MSZMP VIII. 
kongresszusán elhangzott refe
rátumát idézve rámutatott: 
„Társadalmunk fejlődésében 
olyan szakaszhoz értünk, ami
kor a forradalom teljes győ
zelmének egyik legfőbb félté- 
tele a szocialista kultúra erő
teljesebb kibontakozása.” 

Kulturális forradalmunk to
vábbi fejlődésében meghatá
rozó szerepe van a közoktatás
nak! •— hangoztatta és rámu
tatott: Ezért került az iskolák 
ügye, az ifjúság szocialista ne
velésének feladata a társadal
mi érdeklődés homlokterébe, 
s ezért fordít a Magyar Szo
cialista Munkáspárt és, a kor
mány megkülönböztetett fi
gyelmet az oktatásügy fejlesz
tésére. A megvalósításban 
most főleg tartalmi kérdések
kel kell foglalkoznunk és a 
munka színvonalát kell emel
nünk, mert

társadalmi fejlődésünk 
egyre sürgetőbben követe
li, hogy az ifjúság eszmei, 
világnézeti és erkölcsi ar
culata, általános művelt
sége gyorsabban fejlőd

jön.,
A közoktatás szélesítésének 

egyik fontos tényezője — mon
dotta a továbbiakban — a tan
kötelezettség időtartamának 
növelése. Tízéves, ingyenes, 
kötelező oktatás valósul meg 

, hazánkban.
Általános iskolánk bebizo

nyította életképességét, és a 
reform eddig eltelt ideje is so
kat fejlődött.- A nyolcosztá
lyos általános iskola és a négy- 

nsztályos ■ középiskolák szilárd 
’szerkezeti keretei maradnák 
továbbra is iskolarendszerünk
nek.

Ma a felső tagozatos tanu
lók 89 százaléka számára van
nak meg a szakrendszerű ok
tatás szervezeti keretei. A tel
jes szakrendszerű oktatás meg
valósítása oktatásügyünk leg
sürgősebb, legfontosabb fel
adata. A megoldás útja a kör
zeti iskolák további kiépítése.
A körzetesítés mellett szük
ség van minél nagyobb szám
ban tanyai internátusok építé
sére is — jegyezte meg.

A középiskola általánossá

tétele elsősorban a mun
kások és tsz-parasztok 
gyermekeinek minden ed
diginél nagyobb számban 
való iskoláztatását jelenti.
Az utóbbi 6 évben csaknem 

500 középiskolai tantermet épí
tettünk és 150 középiskolai tan
műhelyt létesítettünk. Tervsze
rű telepítési politikával változ
tatunk azon a helyzeten, hogy 
a gimnáziumok és az összes 
technikumok elsősorban nagy
városainkban, s azokban is jó
részt a belső kerületekben 
vannak.

Ezután elmondotta, hogy a 
szakközépiskolai oktatás 1959- 
ben öt kísérleti- osztályban '200 
tanulóval indult meg. Ma már 
35 féle szakmában 17 400 diák 
tanul szakközépiskolai osztály
ban.

Ilku Pál ezután hangsúlyoz
ta:

— Szorosabbá keli tenni is
koláink kapcsolatát az élettél, 
a gyakorlattal, a termeléssel.

— Emelni kell az általános 
és szakmái műveltség színvo
nalát, korszerű műveltségét 
kell adnunk.

— Oktató-neCelő munkánk 
tervszerűen szolgálja a szocia 
lista világnézet és erkölcs ki 
alakítását.

Az alapelvek egyik; fontos 
alkotóeleme a szervezett mun
kaoktatás.

i Jelenleg az általános isko
lai felsőtagozatos tanulók 76,3 
százaléka vesz részt gyakorlati 
foglalkozáson, 2650 iskolai mű
hely létesült, 1964 iskolának 

' van gyakorló kertje.

H É T R Ő L  H É T R E
Francia agrárszakemberek 

, tanulmányozzák a magyar 
mezőgazdaságot

A magyar—francia kulturá
lis csereegyezmény alapján ha
zánkban tartózkodik a francia 
Jeunesse Agricole Catholique 
szervezet 19 tagú csoportja.'

Több mint egy hétig tanul
mányozzák a Tiszántúlon és 
a Dunántúlon a magyar mező
gazdaság helyzetét; a termelés 
és tervezés módszereit, az érté- 
késítás rendszerét és felsőfokú 
mezőgazdasági szakember- 
képzésünket.

A fe ln ő tto k ta tá s  és a  felsőfokú képzés 
célk itűzései

A továbbiakban Ilku Pál 
részletesen foglalkozott a gya
korlati oktatás egyes problé
máival, majd a felnőttoktatás
ról szólva elmondotta, hogy 

a dolgozók általános és kö
zépiskoláiban több mint 
negyedmillió ember tanul 
a mindennapos termelő- 

munka mellett.
A dolgozók esti iskolájában 

két mulasztásunkat kell pótol
nunk. Az első: az életkorhoz 
kapcsolódó tanterveket rövid 
időn belül biztosítanunk kell. 
A már vitára bocsátott tanterv 
olyan tananyagot akar adni a 
dolgozóknak, amely figyelem
be veszi az életkori érettsé
get.

Második feladatunk, hogy a 
VIII. kongresszus határozatá
nak megfelelően, az általános 
műveltség és szakképzettség 
megszerzését- ■ megközelítően 
egyidejűleg nyújtsunk segítsé
get a dolgozóknak. A  megoldás 
útja, hogy az alapjában véve 
egységes tananyag választha
tó anyagrészeket is tartalmaz, 
hogy azt tanulhassák, amire 
elsősorban szükségük van.

Az előadás ezután érintette 
a felsőoktatási reform egyes 
kérdéseit, majd a reform új 
Iskolatípusáról, a felsőfokú 
technikumokról szólt. Ezek lét
rehozásával legfőbb célunk a 
technikusképzés színvonalának 
felemelése a korszerű követel
mények szintjére.

Határozottan nemet kell

mondani áz olyan törekvések
re — szögezte le —, amelyek a 
képzési időt akarják meghosz- 
ezabbítani.

A színvonal emelését el
sősorban a tananyagok 
korszerűsítésével, a mód
szerek fejlesztésével igyek

szünk elérni,
Az új, szocialista iskolát 

csak az egész társadalom ak
tív együttműködésével tudjuk 
felépíteni. Bíztunk á segítség
ben és nem is csalatkoztunk. 
Újra csak a köszönet hangján 
kell szólnunk mindenkihez, 
aki kivette részét ebből a 
munkából — mondotta a töb
bi közt, végül rámutatott: — 
*6lő valóság, a VII., majd a 
VIII. kongresszus határozatá
nak ama fontos megállapítása, 
hogy életünkben a gazdasági 
és a, kulturális építés került 
előtétbe.

Társadalmunk tudatában 
mindinkább jelentőségé
nek és súlyának megfelelő 
helyen szerepel a kulturá
lis építőmunka, aminek 
kétségkívül ' legfontosabb 
része éppen a közoktatás, 

a szakemberképzés.
Eddigi eredményein^ bizta
tóak, és közös munkával még 
szebb eredményeket fogunk el
érni, mert a szocialista építés 
anyagi'és rfűszaki eredményei 
újabb alapokat nyújtanak is
kolareformunk megvalósításá
hoz — fejezte be előadását 
Ilku Pál.

Magyar est Párizsban
A Les grandes conféren- 

ces de Paris nevű szerve
zet és a Francia—Magyar 
Baráti Társaság Magyaror
szágról rendezett konferen
ciát Párizsban. Az értekez
let keretében több neves 
francia közéleti személyi
ség, író számolt be magyar- 
országi. tapasztalatairól. Az 
előadók és felszólalók — 
köztük dr. Hubert Martin 
független köztársasági pár
ti képviselő, Pierre Paraj 
író, Maurice Fleuret zene
kritikus,, Jean Fóliáin költő 
— elismeréssel nyilatkoztak 
hazánk gazdasági és kultu
rális fejlődéséről.

1965-ben megrendezik 
a béke-világkongresszust

Betejcaődmtt a Béke-viltíff tanács 
elnökségének budapesti ülésszaka

Növekszik a magyar 

: telefonközpontok exportja

- A BUDAVOX Külkereske- 
j.delmi Vállalat bonyolítja le 
híradástechnikai iparunk be- 

■ ruházásjellegű gyártmányai
nak exportját. A vállalat, az 
idén újabb 25 százalékkal nö
veli exportját.

A Telefongyár az idén már 
mintegy 100 ezer tolefonkészü- 
Jéket .gyárt szovjet, kubai, in
donéz és etiópiai megrendelés
re. Kubába és Romániába több 
.ezervonalas telefonfőközpon
tot szállít a gyár az idén, des 
többi között Egyiptomba, Uru- 
íjfuayba, Libanonba, Jordániá
ja, Ghánába, Indiába, Kubá- 
la, Brazíliába, Ceylonba, Irak

ba, Ecuadorba, Szudánba is 
exportál telefonközpontokat a 
BUDAVOX-on keresztül.

Befejeződött a Béke-világta- 
nács elnökségének háromnapos 
budapesti ülésszaka. A tanács
kozások végeztével sajtókon
ferenciát rendeztek, amelyen 
Tsabelle Blume, a Béke-világ- 
tanács alelnöke tájékoztatta az 
újságírókat a határozatokról.

Fontos és eredményes volt a 
budapesti ülésszak — hangsú
lyozta —, s egyebek között le
hetőséget adott arra, hogy 
megvonjuk a genfi leszerelési 
értekezlet mérlegét és megha
tározzuk követeléseinket, cél- 
jainlcat a jövőre. Az elnökség 
úgy határozott, hogy 1965-re 
összehívja a béke-vilá9mozga- 
Icrm soron következő kongresz- 
szusát.

Felhívással fordultunk a né
pekhez is: javaslataikkal, kö
veteléseikkel ' segítsék elő, 
hogy a múlt évi moszkvai 
részleges atomcsend-egyez- 
ményt újabb megállapodások 
kövessék. Elnökségünk meg
bizonyosodott, s egyik határo
zatában hangot is adott, hogy 
a többoldalú atomütőerő terve 
súlyos fenyegetés a világ béké
jére. Ennek az elgondolásnak 
valóra váltása azt jelentené, 
hogy a nukleáris, fegyverek a 
Bundeswehr számára is hozzá
férhetővé válnának. Az elnök
ség a névek nevében nyoma
tékosan állást foglalt az atom
fegyverek és ezek szállítóesz
közeinek megsemmisítése, az

atomfegyver-kísérletek meg
szüntetése és a tárgyalások 
politikája mellett.

Elnökségünk meghallgatott 
egy beszámolót a dél-vietnami 
helyzetről — folytatta ezután 
a neves békeharcos —, s ennek 
alapján elhatározta hogy jú- 
liusban világméretű akciót 
kezdeményez a dél-vietnami 
hazafiak támogatására.

'Ezután a _ Béke-világtanács 
elnökségének több tagja szólalt, 
illetve válaszolt az újságírók 
kérdésére.

Nyikolaj Kornyejcsuk nyo
matékosan aláhúzta: a békés 
együttélés a békeharcosok 
mozgalmának alapejve, a 
problémákat csak tárgyalások 
útján lehet megoldani.

Carlton Goodlett. néger ve
zető az Egyesült Államokból, 
az amerikai négereknek a pol
gári jogokért folytatott küz
delméről beszélt, majd az 
amerikai—kubai viszonyról 
szólva kijelentette: ellenzünlc
minden olyan intézkedést, 
amely Kuba népének érdélceit 
sérti.

M. Souain, az Algériai Nem
zeti Felszabs-Rtási Front köz
ponti bizottságának tagja a 
tervezett földközi-tengeri 
konferenciával foglalkozott fel
szólalásában. •

A sajtókonferencia Isabelle 
Blume zárszavával ért véget.

KILENC ÜJ KUTAT he
gyeztek üzembe’ a• demjéni 
olajmezőn. Ezzel az olajmező 
napi termelése 35 tonnával 
növekszik. .

EUGÉNIE COTTÓN ASZ- 
SZÖNY, a Nemzetközi De
mokratikus Nőszövetség ha
zánkban tartózkodó elnöke, 
látogatást tdtt Erdei László- 
nénál, a Magyar Nők Orszá
gos Tanácsa Elnökénél.

KEZDŐDIK AZ ÜDÜLÉSI 
IDÉNY a szakszervezetek 250 
üdülőjében. Siófokon, Bálaton- 
lellén. Földváron, Füreden, 
Bogláron, Badacsonyban _ és 
Csopakon az idén 212 000 ’ fel
nőttet és 40 000 gyermeket fo
gadnak kéthetes turnusokban 
a SZOT üdülői, amelyeket 
máris csinosítanak, hogy má
jus közepén valamennyit 
megnyithassák. A  korszerűsí
tésre 49 millió forintot fordí
tanak a, szakszervezetek.

MAG,YAR—CSEHSZLOVÁK 
TALÁLKOZÓT és barátsági 
estet rendezett Bogyiszlón, a 
Hazafias Népfront Tolna me
gyei és helyi bizottsága.

A HIMLŐ ELLENI VÉDŐ
OLTÁS százhatvan évvel ez
előtt vált intézményessé ha
zánkban, és 140 éve, hogy 
megkezdődött a szervezett ol
tóanyagtermelés. ’ Az idén van 
negyvenedik évfordulója; hogy 
•riiegalaf&itit a‘ Phylaxia hiimáii 
laboratóriuma, végül, tíz éve 
vált önálló intézménnyé a 
Humán Oltóanyagtermelő- és 
Kutató Intézet.

A  NÉPFRONTMOZGALOM 
IDŐSZERŰ FELADATAIRÓL 
tanácskozóit kecskeméti ülé
sén. a Hazafias Népfront 
Bács-Kiskúr/ megyei bizottsá
ga. Az elmúlt hetekben a 
megyében 30 nagyobb béke- 
gyűlést rendeztek. Kiskőrösön 
Harmati Sándor, a Hazafias 
Népfront Országos Tanácsá
nak titkára, Kiskunfélegyhá
zán pedig dr. Ortutay Gyula, 
a Népfront Országos Tanácsá
nak alelnöke ismertette a bé
ke és a leszerelés jelentősé
gét. -

AZ EGYKORI földmunkás- 
mozgalom központjában, Hód
mezővásárhelyen, ünnepsége
ket rendezitek az első mun
kásmegmozdulás évfordulója 
alkalmából. Leleplezték Szán
tó-Kovács János mellszobrát 
is a róla elnevezett kollé
giumban.

A 75 EVES CHAPLIN
A Nagyváros fényeiben van eg,y jelenet: a zenekar ját

szik, ünnepélyes arcok, lehull a szoborcsoportról a lepel — 
és tíz egyik nőalak ölében ott alszik Charlie. A  rendezők 
kétségbeesetten kiabálnak: azonnal jöjjön le, és ő a legna- 

| gyobb jóindulattal igyekszik is’ az utasításnak eleget tenni. 
! Markolássza a hatalmas szobomőt, .majd végtelen igyeke- 
1 zetében nadrágja fennakad egy másik figura kardjában, és 
I ő ott lóg a  kard végén, tehetetlenül.

Egyike a milliónyi chaplini ötletnek, amely magán vi
seli alkotója művészetének jellegzetes jegyeit. „Megtapoga
tott" minden szobornagyságot, és ezek a merev, gőgös tár
sadalmi konvenciók, előítéletek egyszeriben nevetségesek 
lettek a közelségétől, hfináig az igyekvő, a jóakarata, a fel
sőbbség nézeteit elfogadó kisembert játszotta, aki semmi 
mást nem csinált, mint következetes volt ehhez az elvhez. 
S az eredni,ény: a világ és önmaga kinevettetése — a tragé
dia árnyékában. Hogy nem a szorító fájdalmat hagyta végül 
is emlékül nézői rhitiiárdjainak, az nem történetei miatt 
van, hanem optimizmusának következménye. Ez művészeté
nek lényege: mindig és mindennek ellenére hisz az embe
rekben. Sőt, ez a hit teszi nála nemcsak elviselhetővé, hanem 
kinevethetővé e  gyötrelmeket és a fájdalmat.

Játszott — legújabb filmjeiben — hagyományos kosz
tümje és maszkja nélkül is, mégse tudjuk különválasztani a 
nagycipős, keménykalapos, kisbajuszos, sétapálcás figurá
tól. Nem, tudjuk, mert ez a ceetlő-botló bohóc maga az el
vont eúiber. Furcsa módon nagyon jellegzetes külső egyszer
re teszi konkréttá és absztrakttá..,Most 75 éves.

Mikor a svájci országúton az autó elhalad a veveyl vil
la mellett, az utas alig akarja elhinni, hogy itt van közöt
tünk, valóságosan, hétköznapi problémák is foglalkoztathat
ják, gyerekeket nevel,, pihen, szórakozik. Hetvenötödik 
születésnapján a földgolyó emeli meg előtte a kalapját: íme, 
egy ember, aki a művészet eszközeivel mérhetetlen kicsiny
ségében és mérhetetlen nagyságában matatta fel — az em
bert.

ELUTAZOTT MAGYAR- 
ORSZÁGRÓL a tunéziai gaz
dasági küldöttség, amely Mo- 
hamrned Yomaa külkereske
delmi főigazgató vezetésével 
tárgyalt hazánkban.

A GYUFACIMKE Í30 ÉVES 
TÖRTÉNETÉRŐL kiállítás 
nyílt Győrött, az Észak-dunán
túli Vízügyi Igazgatóság mű
velődési . termében, 50 ország 
2000 címkéje szerepel az ér
dekes bemutatón.

Fészkét raktak 
a Szalonkák

Az idei -tavaszon a zemp 
léni hegyek mintegy,100 000 
holdas erdőségét — Boldog
kőváraljától égészen Nagy- 
milicig — szinte ellepték 
az észak félé vonuló sza
lonkák, villámgyorsan ci
kázva, . vagy lassan repül
ve húznak át az alacsony 
vágások, . s a fiatal erdők 
bokros részei felett. A  ki
tűnő és tartós szalonkahú
zás sok vadászt csalt ki az 
erdőbe. Az izgalmas vadá
szatok mellett érdekes 
megfigyeléseket is végez
tek az erdészek. Megállapí
tották:. a márciusi hideg 
időjárás hatására a késve 
és nagy tömegben érkezeti 
nőstény szalonkákban a to
jás annyira kifejlődött, 
hogy vonulásukat megsza
kították, s fészket raktak 
a zempléni erdők bozótos 
részein. Az idén tehát a 
szalonkák jelentős része a 
Magas-Tatra helyett a 
zempléni hegyek erdőren
getegében telepedett le.

A  KALOCSAI HÁZIIPARI 
SZÖVETKEZETNEK ünnepé
lyesen adták át a kiváló szö
vetkezet címet, amelyet első
sorban világhírre szert tett 
exporttermékeikkel érdemel
ték ki.

N. TOKAREV PROFESZ- 
SZOR, a moszkvái néprajzi 
intézet vezetője meglátogatta 
a székesfehérvári István ki
rály múzeumét, a múzeum ál
landó kiállítását és néprajzi 
gyűjteményét.

ÜJ, MESTERSÉGES VÍZ
TÁROLÓ készült a Baranya 
megyei Merenye község ha
tárában.

HAZAÉRKEZETT a magyar 
partizánok küldöttsége jugosz
láviai útjáról. A delegáció 
részt vett á Zomborban fel
állított munkaszolgálatos em
lékmű" avatásán, Belgrádban 
pedig a Jugoszláv Harcosok 
Szövetségének vezetőivel tár
gyalt a magyar és jugoszláv 
partizánok kapcsolatainak to
vábbfejlesztéséről.

BARANYA MEGYÉBEN 
másfélszáz bankrészvényes ci
gányt tartanak számon a ta
karékszövetkezetek. Közülük 
többen 10—15 ezer forinttal 
rendelkeznek. Eddig 30—40 
család kapott kölcsön{ és épí
tett téglafalas, cserepes házat 
Nagydobszán, Pettenden és 
más községekben.

TÖBB MINT 540 EZER hall
gatója volt három év alatt a 
TIT biológiai ismeretterjesztő 
előadásainak. A biológiai is
meretterjesztés mindinkább 
tért hódított a kisebb közsé
gekben, falvakban is.

Ezer szál fűz össze bennünket
Tizenát éve alakult a Kölcsönös Gazdasági Segítség Tanácsa

A megalakult KGST min
denekelőtt a külkereskedelem 
összehangolásával tett rendkí
vül fontos gyakorlati lépéseket 
e gazdasági szervezet országai
nak fejlődése érdekében. A 
legújabb szakasz pedig a 
KGST-tagállamok kommunis
ta és munkáspártjai el
ső titkárainak és kor
mányfőinek 1962. évi ér
tekezletével kezdődött. Ennek 
a legjellemzőbb vonása a szo
cialista országok közt kifejlődő 
nemzetközi munkamegosztás és 
a népgazdasági tervek két- és 
.többoldalú összehangolása, s a 
távlati elképzelések egyezte
tése.

Ha gazdasági szakember be
szél a tizenöt év eredményei
ről, valószínű, így foglalja ősz-’ 
sze a legfontosabbat: ma már 
szinte• elképzelhetetlen bárme
lyik KGST-állam gazdasága 
azon kapcsolatok nélkül, me
lyek a kölcsönös együttműkö
dés során egymáshoz fűzik 
őket. Ezen időszak alatt az 
egyes országok népgazdasága

importjuk 79, műtrágyaimport
juk 78, gép- és gépi berendezés 
importjuk 76 százalékát kölcsö
nös szállításokkal fedezik.

A számol: kicsit ridegéit:, s ha 
nem is oly kellemesen hangza
nak, mint a szavak, az agy ér
tékelni tudja és máris alakul 
a kép: ezer és ezer szál fűz ösz- 
sze bennünket, melynek mind
egyike új életet visz, segítséget 
nyújt a közös célok eléréséhez.

. A szó legszorosabb, értelmében 
is meleget, új életet hoz az ösz- 
szefögás, a kölcsönös t-
működés alapján megépült Ba
rátság Kőolajvezeték és a Béke 
Villamostávvezeték.

Mindez csak villanás, töredé
ke annak,a közös munkának, 
mely a KGST-államnk között 
tizenöt év alatt kialakult.

Eddigi munkánk eredményei 
azonban biztosítékul szolgál
nak arra, hogy az elkövetkező 

úgy fejlődött, hogy a KGST- években még gyorsabban hala- 
tagállumok ma már kgszénim- dunk á  munkamegosztás, a sza- 
portjuk 97, olaj- és olajipari kosítgs, a kooperáció kiterjesz- 
termék importjuk 96, vasérc- tésében.
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Szovjet geológusok felfedez
ték, hogy több* kilométerrel a 
Kaspi-tenger náedre alatt ha
talmas földgáz- és olajmező 
helyezkedik el. Az eddigi Vizs
gálatok szerint a gáz- és kő-

Olcsó energia
a tenger vizéből

A Szovjetunió, Franciaor. 
szág.és Anglia eredményes ki-

Megvalósították
LEONARDO DA VINCI

találmányait

JELENTÉS A LÉGKÖR
radioaktivitásának csökkenéséről

Az atomcsend-egyezmóny jótékony hatása

Leonardo da Vinci, az em
beriség egyik legnagyobb -láng
elméje, a festészet mellett az 
akkor ismert természettudo
mány minden ágával is m ély;: 
rehatóan foglalkozott. Fárad
hatatlan szelleme végigpász-

Látható, hogy a forgatható 
alaplapból kinyúló tengelyen 
helyezkedik el a csavarfelület, 
amelyet drótok kötnek össze 
az alaplappal. Az alaplapot 
emberi erőnek keltett volna 
oly sebesen forgatni, hogy az

tázta a geometria, az optika, emelőerőt fejtsen ki. Bár ez
az anatómia, a botanika, a geo
lógia, a  mechanika területeit 
— hogy csak néhány ágat em
lítsünk,

Z. ábra
Számtalan vázlata és talál

mányainak leírásad; 19 vázlat
könyv és közel 1600 lap maradt 
ránk mérhetetlen szellemi kin- 
csesházából.

Mintegy 450 év után dr. Ró
berté Gudtelli 'oláfz történészt 
a vázlatok és tervek tanulmá
nyozása annyira fellelkesítet
te, hogy. elhatározta:' Leonardo 
terveit modellekben megvaló
sítja. 137 vázlat alapján 400 
modellt' készített el, és kide
rült, hogy azokban a gyakor
latban használható, működő 
berendezéseik alapjai lehetnek; 
Az eredeti vázlatok és az azok 
alapján készült modellek kö
zül mutatunk be néhányat.

Az első képen a mester ön
arcképe előtt dr. Roberto Gua- 
telld áll, amint cigarettára 
gyújt egy Leonardo-vázlat 
alapján elkészített öngyújtó
val.

Leonardo meggyőződése 
volt, s ezt irataiban is kifejez
te, hogy az ember egykor majd 
ura lesz a levegőnek, s úgy 
fog röpködni benne, mint a 
madár. Kifejtette, hogy ha a 
fába lehet csavart behajtani, 
miért ne lehetne a vízbe vagy 
a levegőbe is — és megalkot
ta a légcsavar ősét. A 2. ábra 
vázlata alapján készítette el 
Guatelli a légcsavar modelljét,

nem volt kivihető, de a légcsa
var elve ezzel megszületett.

Leonardo vázlatai közt több
ször szerepel a nyomda „gépe
sítése”. A vázlaton (3. ábra) 
látható, karral a felső fogaske
rekeket kell forgatni, mire a 
nyomólap felemelkedik a 
nyomtatványról, és az asztalka 
az alsó zsinórral mozgatott fer
de síkon önműködően legurul. 
A kész lapot leemelik, újat 
tesznek rá, majd ellenkező 
irányban mozgatják a nagy 
kerekét. Az felhúzza az asztal
kát, leengedd a nyomólapot, rá
nyom a papírra, s újra kez
dődhet a menet.

Különösen sok vázlat és le-< 
írás foglalkozik , hadászati 
problémákkal, elsősorban az 
ágyú tökéletesítésével. Vázla
tain már hátultöltős, závárral 
ellátott tüzérségi, nagy tűzerőt 
képviselő ágyút látunk (4. áb
ra).

Leonardo egyik vázlatán há
rom „halálorgona” szerepel. A 
felső orgonának 33 csöve van, 
köztük 11 egyszerre tüzelhet.

működése a következő volt: 
erős alacsony állványon csa
págyakban helyezkedik el a 
fúró tengelye és a fúró. A 
munkadarab, a gömbfa, Hen
gerbe kerül, ahol a henger 
nyolcszögletű peremón levő 
4—4 rögzítőcsavar központo
sán tartja. Ezek fogaskerék és 
fogazott körtárcsa útján egy
szerre húzhatók meg. A befo
gó henger szánra van szerelve, 
amelyet az állvány alapján vé- 
gigmenő vezérorsó mozgat a 
fix helyzetben forgatott fúró
val szemben.

Leonardo feljegyezte, hogy 
fekvő« elrendezéssel nem -kap 
elég Hosszú csövet, ezért füg
gőleges változatot is szerkesz
tett, amely alulról felfelé fúr 
— így legalább a forgács, ma
gától kihullik a furatból. Jel
lemző, hogy az első használha
tó hasonló berendezést 1798- 
bam Drezdában Peschel mester 
találta fel, 300 évvel-Leonardo 
után.

Statikai kérdésekkel is 
talkozott Leonardo — ezt 
zonyítják különböző hídszer
kezet vázlatai. Guatelli elké
szítette az egyik modelljét — 
egy kétszintes hídét, az alsó a 
teher-, a felső a személyforga-

1. kép
lom részére. íme, a mai leg
korszerűbb hídtervezés elve! 
Más vázlatai forgó hidakat 
mutatnak be, különféle ellen- 
súlymagoldásokkal. Utánszámí- 
tások igazolták, hogy faszerke- 
zetei, amelyekhez a méreteket 
is feltüntette, biztonsággal 
megfeleltek az akkori terhelé
seknek.

A Szovjetunió Orvostudo
mányi Akadémiája nemrégi
ben nagy jelentőségű nyilatko
zatot adott közre a légkör ra- 

'' dioaktív szennyezettségével 
í kancsolatos vizsgálatok ered- 
l ményeiről. Bevezetőben meg- 
| állapítja a közlemény, hogy 
a Szovjet Orvostudományi 

; Akadémia tudományos kuta- 
: tóintézetei és a. Szovjetunió 
: egészségügyi minisztériuma 
j közegészségügyi állomásainak 
i radiológiai csoportjai hosszú 
j évek óta a legkorszerűbb su- 
| gárzáskémiai. radiometriai és 
! spektroszkópiai módszerekkel j rendszeresen figyelik a légkör 
radioaktív szennyezettségét, s 

| a nukleáris fegyverkísérletek 
j következtében létrejött hasa

dóanyagoknak az emberi szer- 
! veretre kifejtett hatásait, Fo- 
\ Ifjamaitosan vizsgálják az élel- 
! miszerek: a tej, a hús,-a ha- 
I lak és b zöldségfélék sugárzó 

tartalmát, az ibóviz radíoák- 
i Hvitását, az emberi szervezet- 
i ben összegyűlt radioaktív 
antiagak mennyiségét, továbbá 
a légkör és a földfelszín ra
dioaktív szennyezettségét.

E vizsgálatok révén megál
lapították, hogy az 1945-ben 
Végrehajtott , első amerikai 
nukleáris fegyverkísérlet óta 
eltelt másfél évszázad alatt a 
fegyverkezési verseny követ-; 
kezményeként mind nagyobb 
mennyiségben kerültek az em
beriség környezetébe, főként 
aZ atmoszférába, olyan sugár- . 
zó anyagok, mint a strbneium 
90, a cézium 137 és a, jód 131-es 
radioaktív izotópja, amelyek 
különösen veszélyesek az em
beri egészségre. Megállapítot
ták, hogy a fegyverkísérletek 
következményeként gyakran 
több száz millicurie sugárzás- 
erősségű radioa-ktív anyag is 
hullott naponta egy-egy négy
zetkilométernyi területre sőt, 
voltak napok, amikor a szehy- 
nyezöanyagok radioaktivitása 
a több curies nagyságrendet 
is elérte. A sugárzás intenzi
tása így.több tízezerszer-meg- 
fulladta azoknak az. időszakok- emberiség 
nak a sugárzásérősségét, ami- veszély.

kor nem hajtottak végre nuk
leáris robbantásokat. A  nagy 
mennyiségű sugárzóanyag be
jutott az élelmiszerekbe, s raj- 
tűk keresztül az emberek szer
vezetébe is.

A  Szovjetunió tudományos
szerveinek vizsgálatai kimu
tatták, hogy ha a nukleáris 
fegyverkísérleteket hasonló 
intenzitással folytatták volna, 
a légkör radioaktív szennye
zettsége, továbbá az emberek, 
főként a■ gyermekek szerveze
tében összegyűlő sugárzóanya
gok mennyisége rövid idő 
alatt túllépte volna az elvisel
hető. értéket, s egyrészt köz
vetlenül is súlyosan károsítot
ta volna az emberek egészsé
gét. másrészt beláthatatlan 
öröklödési következményekkel 
járt volttá, ijesztő mértékben 
növelte volna a jövő generá
ciók születési, öröklödési rend
ellenességéit.

A légköri, a világűri, és « 
víz alatti nukleáris robbantá
soké betiltásával kapcsolatos, 
óriási jelentőségű moszkvai 
egyezmény véget vetett a lég
kör további rádióaktív szénv- 
nyezésének, A mérésekből vi
lágosan kiderül, hogy a légkö
ri radioaktív, szennyezettség a 
századrészére fsett vissza a 
nukleáris robbantások perió
dusához viszonyítva, . s nap
jainkban már csak általában 
egy míUícurie haguságrendvX 
négyzetkilométerenként. A rö
vid felezési idejű és az emberi 
szervezetre, különösen vészé- 
lués möó-rró izotópét- — á jód 
131. a bárium. 140 stb. — tel
jesen eltűntek a légkörből a 
nukleáris feguverkisérletek 
betiltása óta. s többé nem ier- 
tőzhetik meg az emberek kör
nyezetét.

Minden jel arra vall, hogy 
a nukleáris robbantások betil
tásának következményeként 
már a közeljövőben rohamo
san csökken majd az emberek 
szervezetében felgyülemlett 
radioaktív anyagok mennyisé
ge ■ is 's memzünik * a?' egész • 

jövőjét fenyegető

5. ábra

olajhordozó rétegek kiterjedt
sége meghalhdja a 1Q0 ezer 
négyzetkilométert. A kutatófú
rások után már megkezdték 
két nagy tenger alatti olajme
ző kitermelését.

Szupergyors
„sugárdetektív“

A hamburgi egyetem fizio
lógiai-kémiai intézetében' a 
közelmúltban olyan nagy mé
retű és korszerű sugárzás- 
detektort helyeztek üzembe, 
amely öt perc alatt kimutat
ható, gyűltek-e össze a vizs
gált személy szervezetében 
gamma- vagy kemény bétasu
garakat kibocsátó anyagok.

4. ábra m  a

A. középsőnek 10 csöve van, ez 
szórótüzet adhat le. Az egy sor
ban levő csövek gyújtólyukai 
alatt közös csatorna húzódik, 
és a gyújtás, lyukát kis tolaty- 
tyú zárja le. Töltéskor a kis 
tolattyúkat kell nyitni, a pus
kaport a csőben elhelyezni, 
utána zárni a csövet, és végül 
gyújtani.

Ezt a megoldást a 17. század 
végéig alkalmazták. A képen 
látható modell az egyik rész
letes rajz és magyarázó szöveg 
alapján készült, 3x12 csővel. 
Egyszerre egy sor tüzelhet, 12 
csővel, azalatt az orgona má
sodik sorát lehet tölteni, a har
madik sor pedig hűl.

A Francia Tudományos Aka-

Négyemeletes 
műanyagház

Négyemeletes lakóházat épí
tenek műanyagból Moszkva 
egyik új lakónegyedében. Csak 

’az alapozást és az épület vá
zát alakítják ki hagyományos 
építőanyagokból, a falak, be
rendezések és a vízvezetékcsö- 
!vek különböző műanyagok
ból készülnek.

Fényképezőgép 
a szemüvegkeretben

A miniatürizálás, parányítás 
legfrissebb újdonsága, szem
üvegkeretbe épített fényképe-

sterling kárt okoz évente., a 
szakértők számításai és becslé
sei szerint az utóbbi íél évszá
zadban az egész világon elő
állított 1800 millió tonna vas
ból 800 millió tonna (44 száza
lék) vált a korrózió áldozatá-

mának meghatározása útján 
rendkívül pontosan vezérelhe
tő.

F e k e t e  f i lm v á s z o n

Japán gyárak fekete filmvá- 
vá. Egyébként Indiában már szop cioamtasával kísérletcz- 
mintegy 1600 évvel ezelőtt lei- nek. A fekete filmvászon olyan 
ismerték a korrózió pusztító- textiliából készül, amelyet 
sát, s hatásos védekezési eljá- műanyagréteggel és a fűrészes 
rásokat is fejlesztettek ki el- ráják pikkelyeivel vonnak be. 
lene. Az orrissai naptemplom A kísérletek szerint az újfaj- 
több mint ezeréves vasoszlopai ta filmvászon jobban visszave- 
példáuí még ma is kitűnően ri a fényt és tartósabb az od- 
ellenállnak a korróziónak, no- digi filmvásznaknál, 
ha a roppant korrodáló ten
gervíz többször elárasztotta a Telepes magnó 
templomot. *  a

A Német Demokratikus Köz-
démián 1699-ben du Vergerúr ¿zögép — a japán fotóipar új SzŐrSlálhüSOptáS ~  ultrahanggal társaság zwönitzi híradás-

3. ábra

nagy sikert aratott egy új gép
szerkezetével, amely reszelők 
réseiését végezte. Nyil-ván nem 
tudtak arról, hogy Leonardo da 
Vinci már 200 évvel előbb sok
kal tökéletesebb formában fel
talált egy ilyen szerkezetet.

Leonardo találmányai, váz
latai közül kiemelkedik a cső
fúró szerkezet, amelyet Gua
telli pontosan a vázlat után 
modellezett, és meglepően 
használható szerkezetet kapott 
(5. ábra). A „fúrógép” fatörzs
ből kútcsövet tud előállítani, 
ami Leonardo idejében álta
lánosan használt, fontos cikk 
/olt,

A szerkezet előállítása és

ígyártmánya. Balra a beépített 
»fénymérő, középen dz objek- Jan Mimra csehszlovák fel- 
\tív, jobbra pedig a távolságbe- találó nemrégiben szabadal- 
i állító forgatógomb van d  szem- mát kapott egy új találmány- 
\ üvegkereten. A „kereső” maga ra, amelynek az a lényege,
• a két szemüveglencse.

A  korrózió  pusztítása

Az Uj-Delhiben nemrégiben 
megtartott nemzetközi kong
resszuson érdekes adatokat is

mertettek a korrózió hatalmas 
[pusztításairól. Eszerint a korró
zió Indiában mintegy 113 mil
lió font sterlingnyi, Angliában 
600 millió, az Egyesült Álla
mokban pedig 280 millió font

hogy a parókagyártáshoz hasz 
náit vastag, természetes sző
rök és hajak elvékonyításához 
ultrahangos kezelést használ. 
Az ultrahangos kezelés szinte 
lehántja a szőr külső pikke
lyes felszíni rétegeit. A mű
velet a folyadék megválasz
tása, savasságának vagy lu- 
gosságának szabályozása, a 
hanghuliámok frekvenciájá
nak és erősségének beállítá
sa, végül a kezelés időtarta-

technikai gyárában megkezd
ték a BC 33 típusú új. tran
zisztoros magnetofonkészülé
kek sorozatgyártását. 'A beépí
tett telepek lehetővé teszik, 
hogy az új, négysávos készü
lékkel a világítási hálózattal 
függetlenül is készíthessenek 
felvételeket. Megfelelő adap
terrel kiegészítve, a hálózatról 
is működtethető a készülék. A 
négysávos felvételi technika 
lehetővé ‘ teszi a hangszalag 
maximális kihasználását. A 
készülék hangátvételi tulaj
donságai kitűnőek: 60—10 ezer 
Hx között rögzíti a bangókat. 
A szalagsebesség 9,5 cm/s.

sérletei után most az Egyesült 
Államokban is felelevenítették 
a Passamaquoddy-öbölben lé
tesítendő hatalmas tengeri j  
árapályerőmű közel 40 éves <* 
tervé megvalósításának gon
dolatát. A tervek szerint a < 
Passamaquoddy-öblöt gáttal J 
választanák el az Atlanti- < 
óceántól, ily módon olyan 160 j 
négyzetkilométer alapterületű, 
hatalmas víztárolót hoznának < 
létre, amelyet a dagály tölte- 

. ne fel vízzel. Apálykor a tá- < 
rolt víz visszaáramlana a ten-J 
gerbe, s közben hajtaná a gát- e, 
testbe épített ötven turbóge-' 
nerátort. A szakértőit szerint« 
a terv megvalósítása mintegy ' 
15 évet vesz igénybe s egy-! 
milliárd dollárba kerül 1980- 
ra a tengeri erőmű egymillió] 
kilowatt villamos energiát1 
termel majd, 25 százalékkal j 
olcsóbban, mint a hagyomá
nyos erőművek.

V a s ta g s á g m é r ő  tá v c s ő  \

Egy angol gyárban érdekes, 
újfajta optikai mérőműszert 1 
készítettek a vörösizzó acélle- 1 
mezek szélességének henger- * 
lés közbeni mérésére. A kísér-5 
letek során a mérőlávcsövel 15,1 
méter távolságból 0,5 m m -b] 
pontossággal mérték az izzó« 
acéllemezek szélességét a hen-;
gersoron.



A ScalgétarjénS BTC 
vette á t a  vezetést 

a z  RSB S/8-ben
Az NB I/B nyolcadik for

dulója bővelkedett izgalmas 
eredményekben és néhány vá
ratlan meglepetés is született. 
A legnagyobb érdeklődés- a 
Salgótarján—Szállítók rang
adót kísérte. A tarjáni bá
nyászok jó játékkal, imponáló 
biztonsággal fektették két- 
vállra ellenfelüket és ezzel 
'átvették tőlük a vezetést,-
í GYŐRI MÁV DAC—
!. BVSC 1:0 (0:0).

Rendkívül érdekes, Izgal
mas, helyenként magas szín
vonalú mérkőzést vívott a 
két csapat. A győriek gólját a 
88. percben Túrái lőtte.
j SZÉKESFEHÉRVÁRI 

VASAS—MISKOLCI VSC
I 2:0 (0:0).
: Szücá sérülése miatt a he- 
íyi csapat háromnegyed órán 
keresztül 10 emberrel játszott 
s csak nagy küzdelemben tud
ta kiharcolni a győzelmet. 
Cóllövő: Törő, Horváth.

OROSZLÁNY—NYIR- 
• EGYHAZA 3:0 (3:0).

A hazai csapat mindkét fél
időben nagy fölényben ját
szott és biztosan győzött Má
té, Németh és Imre góljával,

SZOMBATHELY—DU
NAÚJVÁROS 3:1 (2:1).
A szombathelyi csapat vé

gig többet támadott és bizto
san nyert. A vendégek az I. 
félidői 27. percétől Tallósi sé
rülése miatt 10 emberrel ját
szottak. Góllövő: Molnár II., 
Tóth I., Mihály (öngól), illet
ve Takács II.
! SALGÓTARJÁN—SZÁL

LÍTOK 3:0 (2:0).
A hazai csapat végig nagy 

fölényben játszva győzte le a 
listavezetőt. Góllövő: László,
Horváth, Kovács.

Megérdemelt osztrák győzelem
Msiszirsa—M a g ya ro rszá g  1 :0  (0 :0 )

A két csapat ebben az össze
tételben játszott: 

MAGYARORSZÁG: Szent-
mihályi — Mátrai, Mészöly, Sá- 
rosi — Nagy, Sípos — Göröcs, 
Rákosi, Albert, Tichy, Feny
vesi dr.

AUSZTRIA: Pichlet — Him- 
schrodt, Glechner, Vieböck — 
Skocik, Koller—  Flögel, Grau- 
sam, Nemec, Hof, Hörmayer.

A nagy érdeklődést most kü
lönösen. mindkét csapat leg
utóbbi jó és sikeres szereplése 
indokolta. Minden néző arra 
volt kiváncsi, vajon megismét- 
li-e a magyar csapat párizsi ki
tűnő játékát, és hogy Ausztria 
csapata a fejlődés útját járja-e 
a hollandok ellen idegenben el
ért értékes döntetlenjével? Va
jon sikerül-e az osztrákoknak 
visszavágni a tavaly októberi 
budapesti vereségért, és a  ma
gyarokat milyen becsvágy fűti 
a 105. és a 106. budapesti és 
bécsi találkozón elszenvedett 
vereség ellensúlyozásában? Va
jon Guttmann Béla szövetségi 
kapitánynak, aki a  hollandok, 
a magyarok és a  szovjetek el
leni osztrák válogatott előké
szítését vállalta, sikerült-e 
ilyen rövid idő alatt a legte
hetségesebb osztrák játékoso
kat kiválogatnia, és összeszok
tatnia ahhoz, hogy Ausztria ti
zenegye mindenkivel szemben 
megállja a helyét? És végül: 
vajon helyesnek bizonyul-e 
most is Baráti Lajos koncep
ciója, amely szerint összeszo
kott csapatot kell szerepeltet
ni, még akkor is, ha egyik-má
sik játékos a joajnoki mérkőzé
seken formáján alul játszik? 
Csupa izgalmas kérdőjel, 
amelyre így vagy úgy, minden
képpen választ kaptunk.
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Az M ÏK  a K K  döntőiében
MTK—Celtic 4:0 (1:0)
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Az osztrák védők mentenek Tichy elől
I

Változatos első félidő

GANZ-MA VÁG—LÁNG 
SK 4:1 (2:0).

A vendégcsapat sokkal jobb 
volt és nagyobb arányban is 
győzhetett volna, széteső el
lenfelével szemben. Góllövő: 
Molnár I. (11-esből), Molnár 
II., Bánhegyi, Harmath. illet
ve Végh.

EGYETÉRTÉS—BOR
SODI BÁNYÁSZ 2:1 (1:0).
Végig izgalmas küzdelem 

folyt. Góllövő: Szing, Horváth 
(11-esbőlj, illetve Vécsei.

BUDAFOK—ÓZD 1:0 (0:0).
Alacsony színvonalú mér

kőzésen a hazai csapat nagy 
küzdelem után szerezte meg a 
győzelmet. Góllövő: Németh
II.

A Z NB I/B  Á LLASA:

1. Sál. BTC 8 4 4 ___ 13: 2 12
2. Szállítók 8 5 2 1 11: 8 12
3. Szf.-vár 8 3 5 — 10: 5 1*
4. Szpm bh. 8 3 "4 1 12: 7 10

5— e. M. VSC 8 3 •3 2 8: 8 9
5— 6. O roszlány 8 3 3 2 7: 7 9

7. N yíre  gyh. 8 4 — 4 10: 9 R
8—10. D unaú jv . 8 3 2 3 8: 8 8
8—10. BVSC 8 2 4 2 8: 8 8
8—1 0 . ö zd 8 3 2 3 8: 8 8

11. E gyetért. 8 3 1 4 10:10 7
12. B udafok 8 3 1 4 6: 8 7
13. MÁV DAC 7 2 1 4 8: 9 5
14. Ganz-M . 8 2 1 4 10:15 5
15. B orsod 7 1 2 4 5:12 4
16. L áng 8 1 1 6 6:16 3

A Szolnok nyerte a rangadót 
az NB II Keleti csoportjában

K ELETI CSOPORT:
B p. E lőre—Szolnoki M TE 1:1
B ékéscsaba—G yula 1:0
Szegedi VSE—Izzó 3:0
N y íregyháza—K isteren y e  2:0
K is tex t—M iskolc 6:0
Jászb e rén y —E ger 1:0
Sz. MÁV—K ecskem ét 2:1
B aglyosai ja  Bn. S nart. 0:2
N agybátony—Deb. Dózsa Őrt)

NYUGATI CSOPORT:
G yőri Dózsa—A utóbusz 2rt>
P écsi BTC—EVTK 3:1
m .  k é r . TTVE—T rak to r  2:0
ZTE—Z. Dózsa 1:1
M agyaróvár—PVSK 3:1
B udai S p art.—S zf.-vár 3:0
E sztergom —V eszprém  1:3
P á p a —K. Lom bik  2:0
K aposvár—P écsi B . 2:2

Heti HÍRADÓ .
(SAJTÓSZEM LE)

S zerkesz ti:
, a szerkesztő  b izo ttság  

K iad ja:
az tg azsáe ílev m in isz té rlu m  Bv. 

O rszágos P a ran csn o k ság a  
B udapest V., S te ind l 

utca  8
S zikra  L apnyom da

Mint ahogy várható volt, 
mindkét csapat' nagy becs
vággyal, vétette magát á küz
delembe. Á' magyarok a fran
ciák elleni felfogásban kezd-, 
tek, a közvetlen védelmet Sí
pos segítette, míg a helyére 
Rákosi húzódott mélyen hát
ra, elől csupán négy csatárunk 
tartózkodott, közülük Göröcs és 
Fenyvesi felváltva ment hátra, 
szükség esetén. Az osztrákok 
viszont mind az öt csatárral

támadtak, egyvonalban, s min
denekelőtt Nemecet keresték a 
labdával. Két fedezetük a pá
lya teljes hosszában, szükség 
szerint, elől-hátul játszott

Hangos bíztatás közben kez
dődik a játék. Mezőnyjátékkal 
,telik el a félidő nagy részé. 
Középen, csak a két 16-os kö
zött folyik a játék. Helyzet 
csak a mieink számára adódik, 
de ezeket elkapkodják. A z  el
telt idő arról tanúskodik, hogy 
egyik csapatnak sincs komoly 
elgondolása a támadásvezetés
ben, a szívós védekezés felol
dásában. Ráadásul sok a kap
kodás, a pontatlan labdaleadás 
és gyakran, egymás hibájából 
élnek a játékosok. A mieink 
közül különösen Nagy, Albert 
és Tichy. fáradt benyomást 
kelt. A félidő utolsó tíz percé
ben az osztrákok feltámadnak. 
Mindent beleadnak. Óriási 
nyomás nehezedik vpdemünk- 
re, hét emberrel is támadnak. 
Zugnak a lövések Szentmihá- 
lyi kapujára. A mieink csak a 
legnagyobb önfeláldozással 
mentik meg hálónkat a góltól.

A győztes gól

Az osztrákok nagy lendület
tel támadnak tovább. Tűzbe 
hozzák a közönséget, amely

nagy hangorkánnal viszonozza 
a nagyiramú játékot. Á  nagy 
nyomást a 9. percben 11-ésböl 
szerzett góllal tetézik. Mészöly 
kézzel állítja meg a labdát és. 
a ll-e&t Nemec értékesíti. A 
vezetés újabb erőt ad az oszt
rákoknak. Hallatlan lelkese
déssel játszanak. A magyar já
tékosok viszont nagyon bá
gyadtak. Ezt bizonyítja az Al
bert, majd Tichy által kiha
gyott óriási gólhelyzet is. Az 
osztrákok könnyen szerelik já
tékosainkat. A félidő végére az 
osztrákok is elfáradnak, főleg 
arra törekszenek, hogy ne kap
janak gólt. Most már sok a 
szabálytalanság mindkét rész
ről, s ennek a következménye 
Sáros! kiállítása.

Többet vártak 
a magyaroktól

Az osztrákok, jobban megfe
leltek ,a mérkőzés előtt feltett 
izgalmas kérdésekre, Megeráe- 
irí&iték a 'győzéímet, Ü4 minde
nekelőtt azzal érték el, hogy 
erőnlétben, minden játékosuk 
felülmúlta a mieinket, akarat
erőben lelkesedésben is dicsé
retet érdemelnek. A mieink 
csalódást keltettek a nézők so
raiban, sokkal többet vártak a 
magyaroktól a párizsi játék 
híré után.

Régen várt nagyszerű ma
gyar sikert ünnepelt vastaps
sal a Népstadionban az MTK— 
Celtic KK-visszavágó 15 000 
nézője. A kék-fehérek olyan 
bravúrt hajtottak végre, ami
lyen ínég egyik magyar csapat
nak sem siíterült — háromgó
los hátrány ellenére is bejutot
tak a Kupagyőztesek Kupája 
döntőjébe.

A magyar együttes, külö
nösen a második félidőben, 
hallatlan küzdenitudásával 
és főleg nagyszerű játéká
val szinte elkápráztatta 
nemcsak a nézőket, hanem 

a  skót csapatot is.
Á ritka bravúros teljesítmé
nyért valamennyi játékos di
cséretet érdemel, mégis külön 
lei kell emelni a' fedezetpár 
tagjait, Nagyot és Vasast, akik 
egymást múlták felül, a véde
lem oszlopát, Danszkú, a hosz- 
szú kihagyás után is kitűnően 
helytálló Sándort és két re
mekgól szerzőjét, Kutit.

A  nagy érdeklődéssel várt 
összecsapáson az MTK Kovalik 
— Készéi, Datlszki. Jenei — 
Nagy, Vasas — Sándor, Ta
kács, Bödör, Kuti, Halápi ösz- 
szeáúításban szerepelt. ,

Az MTK kezdett jobban, s

val megszerezte a vezetést. & 
skótok elsősorban két veszélyes 
csatáruk, Johnston és Chal- 
mers révén veszélyeztettek, & 
kék-fehér védők azonban min-; 
dig tisztáztak.

MTK-góllal kezdődött a má
sodik félidő: Sándor gólba tar
tó labdáját, a balhátvéd Gém
mel kézzel ütötte ki. A bünte
tőt Vasas értékesítette, 2:0. Ez
után nagyszerű játékot látha
tott a közönség, az MTK fer
getegesen támadott, 

s a 17. percben Sándor gól
jával sikerült is kiegyenlí

teni a  hátrányt.
Az MTK nem elégedett meg 

ezzel az eredménnyel, s válto
zatlanul rohamozott. És neon 
eredménytelenül. A 37. perc
ben Kuti hatalmas bombáit 
küldött a jobb felső sarokba. 
4:0. így sikerült az, a,mire na
gyon kevesen számítottak: 

az MTK 4:3-as összgól- 
aránnyal bejutott a  dön

tőbe.
A mérkőzés után, amely fe

lejthetetlen élményt nyújtott, . 
hosszan tartó taps köszöntötte 
a pályáról levonuló kék-fehér 
játékosokat, akiknek teljesít
ményét a gyepszőnyeg szélén 
felsorakozó Celtic-játékosofc is

már a 13. percben Kuti gólja- tapssal honorálták.

Olim piai csapatunk is győzött
Magyarország— Spanyolország 2:1 (1:0)

Az Inter az Európa Kapa 
döntőjében

Több fontos nemzetközi lab
darúgó-mérkőzésekre került 
sor. Rotterdamban Svédország 
l:0-ra győzött Hollandia ellen, 
Belfastban Éfzak-írország vá
logatottja 3:0-ra verte Uru- 
guayt, Zürichben pedig a por
tugálok 3:2-re nyertek Svájc 
csapata ellen. A Ludwigshafen- 
ben megrendezett Csehszlová
kia—NSZK mérkőzést a cseh
szlovákok 4:3 (3:1) arányban 
nyerték.

Balmi nyerte 
a nemzetközi 

‘ öttusa verseny t

Befejeződött a MAFC nem
zetközi öttusaversenye. A leg
jobb eredményt Balczó And
rás érte el, aki 5155 ponttal 
megnyerte az összetett ver
senyt. A terepfutásban Bal- 
ezót a szovjet Frolenko, dr. 
Török, az angol Tuck és Kör- 
meíidy követte. Az összetett
ben Móna lett a második, ‘Tö
rök dr. pedig a harmadik. A 

Milánóban, az Európa Kupa | csapatversenyt a Bp. Honvéd 
elődöntőjében az olasz Inter- I nyerte az U. Dózsa előtt, 
nazionale 2:0 (0:0) arányban 
győzött a Borussia Dortmund 
elleni visszavágón, s ezzel be
került a bajnokcsapatok kupá
jának a döntőjébe,

A Szeged labdarúgócsapata a 
csehszlovákiai Kromerizben 
egy megyei válogatott*' ellen 5:1 
(1:1) arányú győzelmet aratott, 
míg az Ű. Dózsa Aradon ját
szott és 2:1 (1:0) arányban győ
zött a román UTA együttese 
ellen.

Sorso ltak  a  K K-ban
Belgrádban szombaton a Kö

zépeurópai Kupa Bizottság el
készítette az idei torna sorso
lását. A kupáért két-két cseh
szlovák, magyar és jugoszláv 
csapat, valamint egy-egy oszt
rák és olasz együttes küzd.

Az első forduló párosítása: 
OFK Belgrád—Bologna, Cseh
szlovákia II—MTK, Zseleznyi- 
csar—Szlovan Bratiszlava,
LASK—Vasas.

Az első három mérkőzést jú
nius 10-én, a LASK—Vasas ta
lálkozót június 3-án játsszák 
le. A három mérkőzés vissza
vágójára június 17, a LASK— 
Vasas visszavágójára június 6- 

án kerül sor.

Tíz „ lég "  öttusában
A m ű it e sz ten d ő  ö ttu sa -e re d 

m énye i a la p já n  á llíto ttu k  össze 
„ leg ” -e k e t ta r ta lm a z ó  k isk á 
té n k a t:

A leg több  v e rsen y e n  in d u lt 
B alczó  és M óna, szám  s ze rin t 
tizen eg y en .

A legm agasabb  ö ssze te tt 
p o n tszám o t a  v ilág b a jn o k ság o n  
B alczó  é rte  e l 5267-te!.

A leg jo b b  á tlag  T ö rö k  F e ren c  
d r . nevéhez  fű ző d ik , a k i m ú lt 
év i k ilen c  v e rsen y én  4903 á t 
lag p o n tta l sze rep e lt.

A leg m ag asab b  h aza i e re d 
m é n y : M óna a  jú n iu s i csepeli 
v e rsen y en  5189 p o n to t te lje s í
te tt .

A leg jo b b  lö v észe red m én y : 
az  áp rilis i M Ö S Z -versenyen 
B alczó á lta l e lé rt 197 kö rös  
te lje s ítm én y .

A leg jobb  ú szó e red m én y : 
B alczó  1100 p o n tja  a  jú n iu s i 
nem zetközin .

A legm agasabb  p o n tszám  egy 
sp o rtá g b an : Balczó a  v ilág b a j
n o k ság o n  fu tá sb an  1312 p o n to t 
é r t  eL

A leggyengébb  k ü lfö ld i v e r
s en y e re d m é n y ü n k : Fö ld i Le-
n in g rá d b a n  3272 p o n tta l fe jez te  
be  az ö tö d ik  n ap o t. ,

A leg k ev eseb b sze r indu ló  ke
re tta g  M ujze r Ján o s , ak i h á 
ro m szo r á llt  ra jth o z , de c sak  
K étszer fe jez te  be a v e rsen y t.

A leg jobb  c sa p a tte lje s ítm én y  
v ilág b a jn o k ság o t n y e r t rsa p a -  
tu n k  nevéhez  fűződ ik , 15 316 
p o n tiak

ÉRDEKES TALÁLMÁNYT
szabadalmaztatott egy svéd 
mérnök: műanyagból .készült 
hatalmas matracokat kell fel
fújni, amelyek bőven elegen
dők egy 56x22x10 méteres fut- 
ballpálya befedésére. A Svéd 
Labdarúgó Szövetség és a ve
zető svéd klubok kísérletkép
pen már vásároltak a „mű
csarnokból”.

KÖRÜLBELÜL 20 MILLIÓ 
EMBER játszik futballt — köz
li egy Zürichben nyilvánosság
ra hozott statisztika. Ennyire 
becsülik a FlEÁ-hoz . tartozó 
126 ország labdarúgóinak a 
számát.

DÉL-AMERIKA LABDA
RÚGÁSÁBAN újabb konflik
tus robbant ki: Chile minden 
sportkapcsolatot megszakított 
Argentínával és lemondta rész- 

. vételét a Dél-Amerikai Serle
gért folyó küzdelmekben. In
dok: Argentína ifjúsági válo
gatottját' nevezte a tornára és 
Chile ezt nemzeti sértésnek 
tekinti.

ENDO, NAGASZAVA, HA- 
RA és a többi kiváló japán 
tomásí április közepén Buda
pesten vendégszerepel.. Ez lesz 
a második magyar—japán tor
nászviadal. Az elsőt 1936-ban 
ugyancsak Budapesten rendez
ték meg és a magyar torná
szok fölényesen győztek.

35 000 néző előtt került sor 
Mallorca szigetén a magyar és 
spanyol olimpiai labdarúgó
válogatott selejtezőjének első 
mérkőzésére.

MAGYARORSZÁG: Géléi — 
Káposzta, Orbán, Ihász — Pa
lotai, Szepesi — Nagy Gy., Ko- 
mora, Bene, Povázsai, Katona.

A magyar csapat hatalmas 
becsvággyal kezdett és már a' 
10. percben Bene góljával 
megszerezte a vezetést (1:0). A 
továbbiakban is érdekesen ala
kult a játék. A második fél
időben hosszabb mezőnyjáték

után, a 65. percben egyenlí
tettek a spanyolok. Velasquez 
lövése talált utat Géléi háló
jába (1:1). A magyar együttes 
nem adta fel, bátran támadott 
és a 76. percben Bene újabb 
góljával megszerezte a győzel
met (2:1).

A budapesti visszavágón is 
biztosan győzött Bene (2) és 
Palotai (1) góljával a magyar 
csapat. így az olimpiai 16-os 
döntő egyik résztvevője Ma
gyarország lesz.

„Filiale!“ az EK-döiitőben a Real Madrid
Az EK-ért, a KK-ért és> a 

VVK-ért került sor' egy-egy 
labdarúgó-mérkőzésre.

Az EK elődöntőjében a Reál 
Madrid idegenben is győzni 
tudott az FC Zürich ellen — 
2:1 (2:0) volt az eredmény — 
s így az ötszörös EK-győztes 
már szinte biztos részvevője a 
döntőnek. A visszavágót május 
7-én játsszák Madridban.

A VVK-ért: FC Liege—Zara- 
goza 1:0 (1:0). Zaragozában
május 7-én találkozik a két 
csapait.

A labdarúgó kupagyőztesek • 
tornájának elődöntőjében a 
Sporting és a Lyon ismét dön
tetlenül mérkőzött. Franciaor
szágban 0:0 volt az eredmény, 
Lisszabonban pedig l:l-re  ját
szott a két csapat. A harmadik 
mérkőzést május 6-án Spanyol- 
országban vívják, s akkor dől 
el, ki lesz az ellenfele az MTK 
—Celtic összecsapás továbbju
tójának. Érdekes, hogy a lisz- 
szaboni mérkőzésén a lyoniak 
gólját a  középcsatár Combin 
rúgta.'

Puskást kiadta a Debrecen
A Debreceni VSC és a Va

sas közötti tárgyalások Puskás 
ügyében befejeződtek. A deb
receni egyesület hozzájárult 
Puskás kiadatásához, s így a 
fiatal csatár a jövőben a pi
ros-kék színekben szerepel.

H ét ifjú sá g i csúcs

Borús, de kellemes időben, 
gyér érdeklődés mellett, két 
ifjúsági csúcseredménnyel zá
rult a BUSZ ünnepi úszóver- 
senyc. Két vasutasfiatal, Töl
gyesi Ida a 100 m-es női pil- 
langóúszásban 1:11,8-at, és 
Balassi Péter a 200 m-es fér
fi vegyes úszásban 2:23,9-et 
úszott.

Nemzetközi birkózó-parádé 
Budapesten

Nagyszabású egyéni szabad
ás kötötfogású birkózóverseny 
színhelye lesz a Sportcsarnok. 
A háromnapos viadalsorozaton 
38 külföldi versenyző lép sző
nyegre, a magyarok száma pe
dig eléri a 60-at. Ukrajnából, 
Bulgáriából, Jugoszláviából 
érkeznek neves versenyzők a 
jelentősnek ígérkező erőpró
bára.

A  szövetséghez a külföldiek 
névsorát még nem küldték 
meg, de valószínű, hogy az 
ukrán csapat tagja lesz a ne
hézsúlyú Bogdán, míg a ro
mán válogatottban helyet kap 
a félnehézsúlyú Martineseu és 
Popovici. Magyar részről rajt
hoz áll a teljes élgárda, és el
sősorban az olimpiai keret tag
jainak küzdelme iránt nyilvá
nul meg nagy érdeklődés. Ott 
lesz a mezőnyben Varga. Pó
lyák. Hollósi, Kozma és Réz- 
nők is.

Könnyen megnyerték  

a tornát a vízilabdázók

Nápoly és Magdeburg után a 
Margitszigeten is bemutatkoz
tak az idén a magyar vízilab
dázók. A háromnapós nem
zetközi tornán a nyugatnéme
tek (5:2) és a románok (5:3) el
leni győzelem után vasárnap a 
jugoszláv B csapattal játszott 
a magyar együttes.

A magyar csapat jól kezdett, 
Kanizsa és Dömötör góljával 
már az első negyedben 2:0-ás 
vezetéshez jutott, de ezzel el 
is lőtte puskaporát — ez is, ma
radt a végeredmény. „A ma
gyar játékosok még messze 
vannak a legjobb formájuktól, 
akárcsak a mieink” — jegyezte 
meg N. Gvaharija, a szovjet 

. vízilabdázók edzője, aki meg
figyelőként vett részt a buda
pesti nemzetközi tornán. A 
szovjet szakember véleményét, 
igen tárgyilagosan, Laki Ká
roly szakvezető is alátámasz
totta, aki megállapította, hogy 
ez a teljesítmény még csak 60 
százalékos.

Magyarország vízilabdázói 
három mérkőzésből megszer
zett három győzelmükkel meg
nyerték a nemzetközi tornát, 
és megőrizték három és fél 
éves veretlenségüket. 2, Romá
nia, 3. Jugoszlávia B, 4. NSZK.


