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A z SZKP és a Legfelsőbb Tanács Elnökségének közleményei

NYIKITR HRUSCSOV LEMONDOTT, 
B rezsn yev a z  SZKP első titkára, 

K oszig in  a szovje t m in iszterelnök
N. S*. Hvuscsovot korára és egészségi állapotára való tekintettel saját kérésére, 

felmentették első titkári és miniszterelnöki tiszte alól
Nyikita Hruscsovot felmen

tették az SZKP Központi Bi
zottság első titkárának és a 
Szovjetunió Minisztertanácsa 
elnökének tiszte alól.

Az SZKP Központi . Bizott
ságának első titkárává Leo- 
nyid Brezsnyevet választot
ták.

A minisztertanács elnökévé 
Alekszej Koszigint nevezték 
ki.

Október 14-én az SZKP 
Központi Bizottsága plénu- 
mot tartott, amelyről áz aláb
bi hivatalos közleményt ad
ták ki:

„Az SpKP Központi Bi
zottsága ez év október 14-én 
plénumot tartott.
- A plénum teljesítette N. 
Sz. Hruscsov elvtársnak ázt 
a kérését,-hogy előrehaladott 
korára és egészségi állapotá
nak rosszabbodására való. te
kintettel . mentsék fel őt; áz 
SZKP Központi Bizottsága 
első titkárának, az SZKP 
Központi Bizottsága elnöksé
gi tagjának és a Szovjetunió 
Minisztertanácsa elnökének 
tisztsége alól.

Az SZKP Központit Bizott
ságának plénuma L. 1. Brezs- 
nyev elv társat választotta meg 
áz SZKP Központi Bizottsá
gának első titkárává.*’

Hivatalosan közük, hogy a 
Szovjetunió Legfelsőbb Ta
nácsának elnöksége október 
15-én Ahasztász Mikojan el
nökletével megvitatta a Szov
jetunió Minisztertanácsa el
nöki tisztségének kérdését.

A Szovjetunió Legfelsőbb 
Tanácsának elnöksége telje
sítet \ Nylkita Hruscsovnak 
azt a kérését, hogy mentsék 
fel a Szovjetunió MiniszTer- 
tánácsá elnökének tisztségé 
alól, iés á minisztertanács eL; 
nőkévé Alekszej Koszigint 
nevezte ki.

A Szovjetunió Legfelsőbb 
Tanácsa elnökségének ülésé
ről az alábbi hivatalos közle
ményt adták ki:

„Ez év október 15-én a 
Szovjetunió Legfelsőbb Ta
nácsának elnöksége A. 1. 
Mikojan elvtársnak, a Legfel
sőbb Tanács, elnöksége elnö
kének ' elnökletével ülést 
tartott.

A Legfelsőbb Tanács el
nöksége megvitatta a Szov
jetunió Minisztertanácsa el
nöki tisztségének kérdését.

A  Szovjetunió Legfelsőbb 
Tanácsának elnöksége telje
sítette N. Sz. Hruscsov elv
társ kérését, hogy előrehala
dott korára és egészségi álla** 
potának rosszabbodására való 
tekintettel mentsék fel a 
szovjet minisztertanács elnö- 
"kének tisztsége alól.

A  Szovjetunió Legfelsőbb 
Tanácsának elnöksége Alékr 
szej • Nyikolajevics Kószigin 
etvtársat nevezte a miniszter- 
tanács elnökévé, .s egyúttal fél- 

' mentette őt a minisztertanács 
első elnökhelyettesének tiszt
ségétől,

A Legfelsőbb Tanács elnök
ségének . tagjai egyhangúlag 
elfogadták' a Legfelsőbb Ta
nács elnökségének törvény- 
erejű rendeletéit N. Sz, 
Hruscsov' elvtársnak a mi- 
niszteHanács elnöki tisztsé
ge alól való felmentéséről, va
lamint . A. N. Koszigin elv
társnak a minisztertanács el
nökévé történt kinevezéséről.

A Legfelsőbb Tanács elnök
ségének tagjai melegen gra
tuláltak A. N. Koszigin elv
társnak abból az alkalomból, 
hogy a minisztertanács elnö
kének tisztségére "nevezték ki.

A. N, Koszigin elvtárs szív

ből jövő köszönetét mondott 
az SZKP Központi Bizottsá-. 
gának és a Szovjetunió. Leg
felsőbb Tanácsa elnökségé
nek az iránta tanúsított biza
lomért, s megígérte, . hogy 
erőt, fáradságot nem kímél

ve, törekedni fog a rá háruló 
kötelezettségek teljesítésére.

A Szovjetunió Legfelsőbb 
Tanácsa elnökségének emlí
tett törvényerejű . rendeletéit 
október 16-án hozták nyilvá
nosságra.

Tovább a lenini úton
Hruscsov lemondása, ame

lyet magas kora és egészségi 
állapota indokolt, természete
sen élénk visszhangot kel
tett áz egész világon. A leg
főbb kérdés, ami ezzel kap
csolatban a világsajtóban és a 
nemzetközi közvéleményben 
felmerül: a személyi váltqzás 
jelent-e változást a szovjet po- j 
litikában?

Mint ahogy a Pravda / első | 
kommentárja hangsúlyozza: a 
szovjet politika irányvonala 
Változatlanul a ‘ XX. és XXII. 
kongresszus határózátaira
épül fel. Az új szovjet kor
mány és pártvezetés . ugyan
úgy, mint eddig, a XX. és 
'föJCIT. jcqttgré'sszus történelmi 
horderejű ■ atározátaíj^ak
\ meg fétisén .' ~vezéM:- á szpípjel 
állam ügyeit. A személyi kul
tusz elutasítása. és a békés 
egymás mellett élés külpoli
tikája azok a vezérelvek, ame

lyek továbbra is érvényesek a 
szovjet poitikában. Az á törté
nelmi jelentőségű fordulat, 
am it;. a XX. kongresszus 
meghirdetett, s aminek az a 
lényege, hogy a szocializmus 
kilépett egy ország keretei
ből és világrendszerré vált, 
továbbra is domináló ténye
zője a szovjet politikának és 
valamennyi kommunista és 
munkáspárt politikájának. A 
Szovjetunió pártja és kor
mánya változatlan hűséggel 
ragaszkodik az . 1957-es. és 
1960-as moszkvai nyilatko
zatokhoz, azok szelleméhez 
és iránymutatásához. Mindezt 
összefoglalva, mgg lehet ál- 
lapítani, hogy a személyi vál- 
toágs a, Szpyjefynióban nem

aéók... a stafoiiiiúM tényezők, 
amelyek, a szovjet politika 
következetességét és \ állandó
ságát biztosítják.

A  K ozm osz h őseit ü n n ep elte  
a szovjet főváros

A Voszhod űrhajósai 
Moszkvában

Hruscsov jelentős érdeme
ket szerzett, mint a békés egy
más mellett élés politikájá
nak képviselője. Az új veze
tők is kipróbált harcosai az 
eszmének, ’ a nemzetközi 
munkásmozgalomnak, és a 
kommunizmus építése ma
gasztos ügyének, a  Szovjet
unió . népe, úgyanúgy, mint 
ahogy a világ összes többi 
népei, amelyek hisznek a ha
ladásban, változatlan ‘ biza
lommal tekintenek a Szovjet
unió Kommunista Pártjára. 
Ugyanilyen bizalmat táplál
nak a világ nemzetei az iránt 
a politika iránt, amely nagy 
felelősséget vállalt magára 
a világbéke megvédelmezé- 
sében és minden másnál na
gyobb szolgálatot tett a béke 
ügyének.

A magyar nép érzései, a 
személyi változástól függetle
nek; ugyanolyan mély ba
rátsággal, őszinte testvéri ér
zésekkel vagyunk a nagy 
Szovjetunió és dicsőséges 
pártja iránt, mint , eddig. A 
Magyar Szocialista Munkás
párt flipen VIII. kong resz- 
sziisának határozataihoz^ to
vább hálád az eddigi úton, s 
becsülettel szolgálja a ma
gyar nép boldogulásásak és 
felémelke&ésének ügyét.

Az angol Munkáspárt győzött a választásokon
Harold Wilson rádió- és televízióbeszéde

A megtartott * angol képvi
selő-választásokon győzelmet 
aratott a. Munkáspárt, meg
szerezte a kormány alakítás
hoz szükséges abszolút több
séget; ;

A mandátumok megoszlá
sa a következő:

MUNKÁSPÁRT: 316 man
dátum (1959-ben 258 mandá
tum.)

KONZERVATÍV PART: 303 
mandátum (1959-ben 365 man
dátum.)

LIBERÁLIS PÁRT: 7 man
dátum (1959-ben 6 mandátum.)

A konzervatív, 'kormány te
hát egyértelműen vereséget 
szenvedett, viszont st Munkás
párt győzelme távolról sem 
hat meggyőzően..

Számos mértékadó megfi
gyelő ’már Wilsön hatalomra 
kerülésének első órájában azt 
jósolta!: a munkáspárti kor
mány egy-két éven belül kény
telen lesz újra az ország elé 
állni mandátumainak megerőL 
sítése végett.. • -

Sir Alec Douglas-Home mi
niszterelnök benyújtotta kor
mányának lemondását II. Er
zsébet királynőnek. Ezután áZ 
uralkodó kihallgatáson fo
gadta Harold Wilsont, a Mun
káspárt vezérét és megbízta az1 
új kormány megalakításával. 
Wilsón a .megbízást elfogadta.

A konzervatív kormány négy 
tagja veszítette el képviselői 
helyét: John Bevin póstaügyi, 
Anthgny Barber egészségügyi, 
Geóffrey Rippon közmunka- 
ügyi miniszter és Murice 
Macmillan. (Harold Macmillan, 
volt miniszterelnök fia) pénz
ügyi államtitkár.

Harold Wilsón, a választás- 
sok eredményeképpen kor
mányra* .került , Munkáspárt 
vezére, az angol . miniszterel
nökség .' épületében rövid rá
dió- és télévíziósbeszédét tar
tott., .. . |

Az új miniszterelnök meg
állapította, hogy a választáso

kon pártja ugyan kis többség
gel győzött, ez azonban sze
rinte — nem befolyásolja majd 
megalakítandó kormányának 
munkaképességét. Wilson be
szélt az Anglia' előtt álló sú
lyod gazdasági problémákról 
és hangoztatta.;, hogy sürgő
sen tanácskozásokat kezd az

általános politikai és gazdasá
gi helyzet felmérésére.
, Wilson bejelentette, hogy 

„a kormánypolitika területén 
sok változás várható”, rövid 
beszédében azonban nem tag
lalta, hogy milyen változások
ra gondol.

Joh n son  e ln ö k n e k  á ta d tá k
a szovjet k o rm á n y  ü zen etét

$
Johnson amerikai elnök fo- . tosítékot, és hogy a szovjet 

gadta Anatolij Dobrinyint, a kormány csakúgy, mii>t va- 
Szovjetunió washingtoni nagy- \ lamennyi kormány, számít-
követet, a nagykövet kérésé
re. A megbeszélés után az el
nök kikísérte a szovjet nagy
követet és köszönetét mondott 
neki az általa adott tájékozta
tásért.

Az újságírók ezután gyű
rűbe fogták a . Fehér Házból 
távozó szovjet nagykövetet és 
nyilatkozatot kértek tőle a 
szovjet párt- és kormányveze
tésben bekövetkezett változá
sokról. Dobrinyin ki jelén tet
te, hogy a Szovjetunió külpoli
tikáját változatlanul az SZKP 
XX. és XXII. kongresszusán 
léfektetett elvek vezérlik, s a 
Szovjetunió a békés egymás 
mellett élésre' és a 'feszültség 
enyhítésére törekszik.

Később Johnson a televí
zió által közvetített rövid 
sajtónyilatkozatban „ számolt 
be Dobrinyinnal folytatott 
megbeszéléséről. Elmondottta, 
hogy negyvenöt percig tár
gyalt a szovjet nagykövettel. 
Dobrinyin átadta* néki a 
szovjet kormány üzenetét. — 
Az üzenet •— mondotta az el
nök—  -kifejez) a szovjet kor
mánynak azt a vágyát, hogy 
.folytassa a. béke ’ megszilárdí
tását célzó lépések kutatá
sát. Megmondtam á nagykő^ 
vetnek — folytatta Johnson; 

hogy üdvözlöm biz--

hat az Egyesült Államok el
tökéltségére, amellyel a béke 
és a nemzetközi megértés 
ügyét igyekszik szolgálni. Hi
vatkoztam azokra a fejlemé
nyekre, amelyek a szovjet 
kormány és a Nyugat kapcso
lataiban az utóbbi években 
bekövetkeztek, és kifejeztem 
szándékainkat, hogy az Egyé
sült Államok folytatja erőfe
szítéseit a béke megszilárdítá
sára.

Virágfüzérekkel díszített autón halad a  három repülő Moszkva utcáin

Hétfőn délben Moszkvába 
érkezett a Világ első»három
személyes űrhajójának, a múlt 
hétfőn felbocsátott Voszhbd- 
nak a személyzete: Vlagyimir

Komarov mérnök-ezredes, űr
pilóta, párttag, Konsztantyin 
Feoktyisztov tudós, pártonkí- 
vüli és Borisz Jegorov orvos, 
a Komszomol tagja.

W  ó r a  J J .  I  ffffJlioróf r e p ü l ő t é r
A Vnukovói repülőtér foga

dási csarnokát és az épület 
környékét már jőV,aL 12 óra 
előtt megtöltötték Moszkva 
közéletének képviselői, a párt
szervezetek,- a társadalmi szer
vezetek, a szovjet hadsereg 
küldöttei, tudósok, a kulturális 
élet kiválóságai. Eljöttek . az
SZKP és a szovjet kormány 
vezetői, élükön L. I. Brezsr 
nyevvel, az SZKP Kpzponti 
Bizottságának első titkárával 
A. I. Mikojannal, a Legfelsőbb 
Tanács Elnökségének elnökéi
vel és A. N. Kosziginnal. .a mi
nisztertanács elnökével.
; Á. kozmosz hőseinek repülő
gépé moszkvai idő szerint 12 
óra f 25 perckor szállt le a/re
pülőtér betonjára.
1 ..A. hétfőm-
íádt ,á hágyothányós vörös

szőnyegen, majd megállt a 
párt és a kormány vezétói 
előtt. Az űr hármas nevében 
Vlagyimir Komarov ezredes 
tett jelentést' az SZKP Köz
ponti Bizottságának, a Legfel* 
sőbb. Tanács Elnökségének és 
á  Szovjetunió Minisztertaná
csának:

Ezt követően az űrhajósokat 
rokonaik köszöntötték, majd 
Komarov, Feoktyisztov és Je
gorov a szovjet vezetők társa
ságában elhaladtak a repülő'* 
térre összegyűlt sok ezres ̂ Ő- 
meg sorfala előtt.

Háromnegyed egykor áz űr
hajósok helyet foglaltak nyi
tott gépkocsijukban és dísz- 
egyenruhás motoros rendőrök 
•kísópgfébén Moszkva fele ih- 

4- :  téré» rendé- 
ziendő ünnepségekre:

I V e tg ^ y y ti lé s  a  l  ó r é is  t é r e n
A* Vörös téren zászlóerdő lo

bogott a sok ezres tömeg fö
lött. A Kreml falain a szovjet 
köztársaságok címereit, a Gwm 
homlokzatán Lenin .hatalmas 
portréját helyezték el. A tör
ténelmi múzeum két tornya 
közül a Voszhod égfelé törő 
színes mása és a három űrha
jós óriási portréja nézett a 
Vörös térre'.

A Voszhod hőseinek tiszteié* 
téré rendezett, ünnepi nagy
gyűlés délután 2 ó-rakor kez
dődött a Kreml falai előtt. A 
Lenin Mauzóleum mellvédjén 
foglalták helyet a£ SZKP és a 
szovjet kormány vezetői, va
lamint a három űrhajós; aki
ket még jelenéskor percekig 
ünnepeltek a nagygyűlés rész
vevői.

Nyíkolaj Podgornijnak. az 
SZKP Központi Bizottsága 
titkárának megnyitó szavai 
után Vlagyimir Komarov

ezredes, a Voszhod parancs* 
noka; emelkedett szólásra. 
Köszönetét mondott a háre
mük . iránt tanúsított . biza* 
lomért,, majd méltatta a há^ 
rpmszemelyes űrhajó repü
lési és >tudományös teljesiV 
menyének. jelentőségét.

Hásónló gondolatokkal kezd
te felszólalását Konsztantyin 
Feoktyisztov kandidátus, aki 
rámutatott,, hogy a társas
űrhajón számos tudomány** 
ág legújabb eredményei ossz* 
pontosul tak.

Borisz Jegorov*» orvos, a 
kozmikus „trojka” legfiata
labb tagja ismertette óirvpsi 
megfigyeléséit, majd rámú* 
tatott a Szovjetunió kozmi
kus . eredményéinek világpo
litikai jelentőségére.
, Az űrhajós család. • három 

új tagja ‘ után Lepnyid Brezs
nyev. az .. SZKP Központi 
Bizottságának .első titkára 
mondott beszédét.

F a g a d n s  a  K r e m l b e n
A t  SZKP Központi Bizott

sága, a Szovjetunió Legfelsők h 
Tanácsának .elnöksége és á 
minisztertanács fogadást adott 
a nagy ] Krcrnl-?paiőtában •: az 
űrhajósok,- valaimn.f a több
személyes • Voszhod - -űrhajó 
¿sikeres..-, űrrepülését biztosító 
tudósok, tervezek,.. méimökök. 
és munkásók ti^teletére.r ■.

Á fogadjon ott voltak a

állam " vezetői, a Szovje.tv.ni 
és á szövetségi' K öztársaságo. 
1 tgfe*sőbb tanácsainak tagjá 
űrpilóiák és a közvélemén, 
képviselői.. A vendégek ke 
zött külföldi; diplomaták- _é 
újság írók’ is voltak.

A- fogadá^Ttf Koszi gin,_ 
Szovjetunió '¿JVfi?;̂ ztcróC'7Wqié 
.nak e ln ö k e  mohdott; pohárkö 
szÖn-tőL • , - í

De Gaulle befejezte 
latin-amerikai 

körútját

De Gaulle francia államfő 
pénteken befejezte 26 napos 
latin-amerikai körútját. Re
pülőgépe Rio de Janeiróbo! 
Párizsba érkezett.

A brazíliai hivatalos látoga
tásról kiadott közös közle
ményben De Gaulle francia és 
Branco brazil elnök, a két or
szág együttműködésének fej
lesztése mellett foglal állást 
és c célból szükségesnek tart
ja, hogy a két kormány között 
minden . /területre kiterjedő
tá rgya lásoka t szervezzenek.

Martin Luther King 
a polgári ¡ogokért vívott harc 

céljaira fordítja Alobef-Békedíját
Mártin Luther King, ameri

kai néger lelkésznek, a ’ nége
rek egyenjogúságáért ■ folyta
tott harc kiemelkedő vezető
jének ítélte 'az 1964. évi Nobel- 
Békedíjat.

Martin Luther King, aki je
lenleg kivizsgálás céljából 
kórházban fekszik, sajtóérte
kezletet tartott, s ezen kijelen
tette, hogy a békedijjal járó 
273 000 svéd koronát a polgári 
jogok kivívásáért folyó moz 
g d ió in  c é l ja ir a  fo r d í t ja .

Tito slnök látogatása 
Nicosiában

Tito jugoszláv cinük látó
ba fást' tett Ciprus fővárosába. 
A jugoszláv vendegeket Má
kár lősz elnök r fogadta a~ re
pülőtéren. majd á. kei államfő 
gépkocsin a városba hajtatott. 
A közel nyolc kilométeres út
vonalon lelkes • tömeg gyűli 
össze a jugoszláv elnök üdvöz
lésére.

Tito rövid látogatása, amely 
részbén hivatalos, részb n 
udvariassági látogatás, még 

aznap véget ért*



Hazaérkezett a mag far párt-
és kermányküMétts

Kádár János beszéde
A magyar. párt- és kormányküldöttség, amely a Ler-gyü ¡ szonyok között a jelenleg-'fel- 

Egyesült; Munkáspárt Központi Bizottságának és a Léngyel \ halmozott hatalmas pusztító- 
Népköztár saság kormányának meghívására Kádár Jánosnak,! eszközök korszakában közös
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az MSZMP Központi Bizottsága első titkárának, a kormány 
elnökének vezetésével hivatalos baráti látogatást tett a Len
gyel Népköztársaságban, hazaérkezett.

A zászlódíszes Nyugati pályaudvar élőtt sok ezren gyűltek 
össze a magyar párt- és kormányküldöttség fogadására. A 
magyar és a lengyel Himnusz elhangzása után Fehér, Lajos, 
az MSZMP Politikai Bizottságnak tagja, a kormány elnök
helyettese mondott üdvözlő beszédet, majd átadta a szót 
Kádár Jánosnak.

— Mindenekelőtt engedjék 
meg ‘ kezdte beszédét K^ádár

, János r—, hogy valamennyi 
hazaérkezett elvtársam nevé
ben és a  magam részéről 

.őszintén megköszönjem a 
j szíves fogadtatást, amelyben 
. bennünket részesítettek.

|  — E Ivtársak! Lengyelor
szágban elvtársi módon 'fo
gadtak. bennünket, baráti,
: testvéri légkör vette körül 
I  küldöttségünket. Ügy érezzük,
|  hogy missziótokat, . artiellyél 
|bennünket í odaküldtek, telje- 
¡¡isítettük.
|  — Lengyelországban nagyon 
ísok emberrel találkoztunk, 
-¡sokfelé fordultunk meg. Be
széltünk a lengyel testvérpárt, 
a  Lengyel Népköztársaság leg
belső vezetőivel és a szocializ
m ust építő lengyel nép egysze
r ű  dolgozói közül is nagyon 
■¡sokkal.-
* Ezután Kádár János tolmá- 
Icsolta a . lengyel nép testvéri 
¿üdvözletét, majd így folytatta 
¿¡¡beszédét:
$ — Küldöttségünk útja szer- j 
íves és fontos része annak a 
¡munkának, amelyet pártunk, 
^kprinányunk és népünk a szo
cializmusért, a szocializmus 
építése érdekében végez, mint 

'¡-ahogy on képességünktől, tu- 
tdásunktól telhetőén idehaza is 
lmindnyájan ezértdglgpzupkfi 
íUgyanazt, a célt szolgáljuk, a 
Jkülpolitikábaii és a  téstvéri- 
¿szofeiáÍíőta o r^ ’ágokhöz 'fűízőaő* 
^kapcsolataink fejlesztésében is. 
¿Ha megengedik, először, arról 
szólnék, hogy egész fejlődé
sünket érintő, nagyon komoly, 

¿beható és eredményes tárgya
lásokat folytattunk lengyél 
;testvérpártunk Központi Bi- 
' Zöttságával, a Lengyel Népköz- 
társaság hivatalos képviselői* 
svel, kormányával. Tárgyalá
ssaink témái közül terjedelem
éiben a legnagyobbak a gazda
gsági kérdések voltak. Éz azért 
tehetséges, mert pártjaink, or
szágaink poltikai és társadalmi 

¡^kapcsolatai kiválóak, mert 
közös elvek kötnek össze 

¿bennünket, azonos célokat kö
petünk. Barátságunk zavarta
lan, semmi a világon nem fél- 
¿hőzi, és így ennek megtárgya
lására kevesebb időt kellett 
¡fordítanunk. Ahogyan mi mér
téktartással, de mégis örömmel 
/beszámoltunk arról, hogy az 
utóbbi időben pártunk vezeté
sével jelentősen előrehalad
tunk a szocializmus építésé
ben, ugyanígy nagy örömmel 
meghallgattuk lengyel elvtár*- 
sainik tájékoztatóját azokról 
¿a nagyszerű sikerekről, ame
lyeket a szocializmusért lelke
sen és állhatatosan doleozó 
lengyel nép az utóbbi időben 
elért. *

Hagyományos
barátság

érdemes embere lett. ök  már 
akkor építették a magyar—len
gyel barátságot. |

— Krakkóban, ezrével élnék 
olyan lengyel;- állampolgárok, 
akik a második . világháború 
idején Magyarországra jöttek, 
itt élyeztek, a magyar nép ro1 
ködszinvét, és nágypn - szép 
emlékekkel tértek haza.

— Jártunk ú Nówa Hiitán a 
Lenin Kohászati Üzemekben- is. 
Éppen úgy, mint a mi Dunai 
Vas-művünk, szovjet műszaki 
tervek alapján szovjet beren
dezés alapján, szovjet tanács
adók közvetlen segítségével ké
szült, -de aztán a magyar, illet
ve a lengyel nép munkájával 
épült és növekedett. Jó szo
ciális^ szellemben dolgoznak 
ott, nagyszerű eredményekét 
érnek el, szocialista brigádjaik 
vannak, és éppen olyan ifjú 
ez a Nowa Huta és a Lenin 
Kohászati Üzém, ahogyan a mi 
Dunaújvárosunk és a Dunái 
Vasműnk is az.

— A lengyel elvtársakkal 
már van Z9V többoldalú megál
lapodásunk arra, hogy kohá
szati programúnkat egyeztet
jük. Hogy ne kelljen a hengé* 
reket minduntalan átállítani.
bizonyos hengerelt árut 
állítunk elő, mást' ott.

itt

Azonos nézetek
— Megbeszéltük természéV 

té|ten a;:
mindkettőnketf
seit V isi? a g y é z té ^^^ fá J tí^ ^^^  
tunkat és örömmel jelenthet
jük, hogy pártjaink és kor
mányaink teljesen azonos mó
don ítélik meg a nemzetközi 
élet összes lényeges kérdéseit. 
Mindkét, országnak az á  véle
ménye, hogy a jelen -helyzet
ben. a döntő közös j feladat a 
provokátorokat és gyúj fogato
kat féken tartani, a béke 
megőrzéséért és megszilárdí
tásáért. harcolni.

— Elvtársak! Mi úgy véljük, 
hogy az adott nemzetközi vi-

érdek a béke és a békés egy
más mellett élés. Mi ezt vall
juk é s■ politikánkbah -gyako
roljuk. őszintén, becsületesen, 
elvi, engedmények nélkül, de 
az együttműködés igaz szán
dékával, békés egymás mellett 
élést akarunk, függetlenül at
tól, hogy más országokban mi
lyen társadalmi rendszer van. 
Persze, folytatjuk vitánkat, 
hogy melyik .társadalmi rend
szer a jobb, de vitázzunk ab
ban, melyik társadalmi^ rend
szer ad többet a dolgozó em
bernek , jogban, kenyérben, 
kultúrában, nyugalomban és 
békében. Az a társadalmi rend 
fog győzedelmeskedni!

Változatlan
állásponton

Kádár János a nemzetközi 
munkásmozgalom jelenlegi 
helyzetéfői szólva* elmondta; 
.valamennyi szocialista ország 
közös érdeke, hogy a nemzet
közi munkásmozgalom egysé
gesen szilárduljon és növeked
jék. Ezután N. Sz. Hruscsov 
lemondásával , foglalkozva, 
méltatta Hruscsov munkássá
gát, kijelentette;

— Azok a szovjet elvtársak, 
akik most á vezető poszton fel
váltották Hruscsov elvtársat, 
ugyanannak -a fő politikai -vo-  ̂
nalnak ismeri, lcéyvis élői, mun
káiéi voltak ezideig. is, ami 
mellett most a Szovjetunió 
Kommunista Pártja és kor
mánya ismét hitei tett, mond
ván, hogy a XX. kongresszus, 
a . XXÍ.. és a XXII. kóngresz- 
Ázüs,W a . nemzetközi élei* \ 
béy .„pedig á - beké meg* 
őrzése, a'haladás erőinek egy
sége vezérli'őket. Ez így van, 
néni v'áltgzgtt. Ez változatta- 

; lesz^tWÉbp. g  magyar— 
is.

^ S ^ a^ ^ V izsg á lju k , 
Ifogy mi a további tervünk, 
akkor úgy tudom ezt megha
tározni, hogy . az eddigi poli- 
tikiai vonalon, az eddigi szel
lemben, erősítsük egységünket, 
pártunk, népünk összeforrott- 
ságát és^dolgozzunk keményen 
szocialista céljainkért:

★

Kádár, János hagy tetszéssel, 
hosszantartó tapssál fogadott 
beszéde után a fogadtatás az 
Internácionálé hangjaival ért 
véget.

Az új népművelési 
évad programja
Az idei népművelési évad  ̂

programját félsz’a badu lásurik 
20. évfordulójának előkészü* 
létei határozzák még. A műve
lődési házak ennek megfele
lően állították össze terveidet. 

(Különösen nagy szerep vár a 
honismereti szakkörökre, ame
lyek a falvakban és- varosok
ban egyaránt az elmúlt, két év
tized, fejlődését, a szükebb pát
ria változását tükrözik majd 
¡elállításaikban.

A könyvtárak elsősorban a 
.húsz: év kiemelkedő irodalmi 
alkotásait kínálják olvasóik
nak, a filmszínházak a felsza
badult Ttiágyar filmgyártás leg
sikeresebb alkotásait tűzik 
műsoraikra, • (<\ az i ismerétfer- 
jesMo országjávó "'tűrák.. rész* 
vevői megismerné éheine k ¡S a 
legszebb szobrokkal, képzőmül 
vészéti és építőművészeti al
kotásokkal. .

A jövő esztendő egyébként 
a fesztiválok esztendeje is 
lesz. A II. nemzetközi kórus
versenyt augusztusban rende
zik meg Debrecenben. Az iro
dalmi színpadok hetének szín
helye Győr lesz 1965. áprilisá
ban. Júniusban megrendezik az 
országos gyermekrajz-kiállí- 
tást. Az ország legjobb üzemi 
színjátszói: . Székesfehérvárott 
találkoznék,.' a 'néptáncfeszti
vál . színhelye %Pécs lesz, az 
amatőr filmesek ‘‘legjobb alko
tásait Budapesten mutatják 
be.

A televízió■ népműveléssel 
kapcsolatos munkájában nagy 
figyelmet érdemel á novem
berben induló, 12 adásból álló 
mezőgazdasági szakfilm-soro- 
zat.

A csehszlovák külügyminiszter 

beszámolója
Nagyon pozitívan fejlődnek 

a csehszlovák—magyar kapcsolatok
Ülést tartott a csehszlovák nemzetgyűlés külügyi bizott

sága. Az ülésen Vacíav Dávid külügyminiszter tartott beszá
molót, amelyben elemezte a csehszlovák külpolitika fő elveit* 
és tájékoztatást adott a külügyminisztérium tevékenységérőí.

Á beszámoló ÉeretéberTa*külügyminiszter méltatta Ántbnin 
Novotny köztársasági elnök jugoszláviai és magyarországi út- 
j^t. „Nagyon /pozitívan; fejlődnek a magyar—csehszlovák kap
csolatok — mondotta. A tárgyalások ismételten igazolták ' a 
kát, ország baráti kapcsolatainak helyességét. Következésként 
megállapíthatjuk: rendkívül pozitívan értékeljük a tanácskor 
fásokat,, amelyek összegezték, az. eddigi tapasztalatokat és meg
határozták á csehszlovák-magyar együttműködés további fel
adatait.^

A télre készül az építőipar
Több mint hetvenezer dolgozót foglalkoztatnak 

a hideg időben is a lakás- és a gyárépítkezéseken 
Nagy építőanyag-tartalékot gyűjtenek össze

Korszerű üzemet avatnak 
a Szentesi Ruhagyárban
A Szegedd Ruhagyár egyik 

telepén, Szentesen, 1961-ben 
mostoha, körülmények között 
kezdett munkához 220 asszony,- 
^  ^m^rt ̂  , . k ö m y é ^ ^  • 
ívott. elegendő m m  ,•. múhKáaílftaf- 
.¡lom,', ^m S^k^ofü lC  a .hángáf- 
'böf ¡atáí^ítoét^műnS

A k ^ d e t óta . több mint négy 
éc fél millió forint^ beruházás
sal megépült az 'új, korszerű 
üzemépület. Most már 570 nő 
dolgozhat itt. Egy hónappal a 
.tervezett határidő * előtt ke
rült sor az új telep, hivatalos 
átadására. A z ' egészséges 
munkakörülményeket i bizitor 
sító üzem nemcsak gyorsab
ban, hanem valamivel olcsób* 
bán is készült el a  tervezett
nél.

A téli felkészülés jegyében , 
az építkezéseken tíiár javában 
tart a hideg elleni' védekezés 
megszervezése, az anyagtárta- 
léfcok gyűjtése, stb.

A 44. sz. Építő Vállalatnál 
például a dolgozók 100 száza
lékos téli foglalkoztatását k é -. 
szítik elő; Az Üllői úti lakó
telepen 414, a I lakatos utcai 
lakótelepen 292, összesen több 
mint 700 lakást hoznak tető 
alá december végéig, és az ab
lakok beüvegozésével, ahol lel
het, a végleges távfűtés be
kapcsolásával teremtik meg 
az épületekben a téli munka 
előfeltételeit.

A 43. sz. Építő Vállalat a 
tél | folyamán 1750 lakásban, 
azonkívül két üzemi és egy 
kereskedelmi létesítmény ki
vitelezésén dolgozik m ajd,, va
lószínűleg teljes létszámmal. 
A Ganz Villamossági Gyár, a 
Textilfestőgyár és több más 
üzem rekonstrukciós munká
latainak teljesítését/ megköny- 
nyíti, hogy a működő üzemek 
gőzzel, fűtőenergiával látják 
el az építőket is. Ilyen körül
mények között a 26. sZ: Építő 
Vállalat' a 'Dunai yásrnű; to
vábbá a Dühaűjvárö^í ' :,SzáÍ- 
ftiacellulőz- és Papírgyár' épít
kezésén például megszervezi a 
hideg hónapokban is a két- 
műszakos munkát. így másfél
szer annyi munkást tudnak 
majd foglalkoztatni; mintha 
egy műszakban dolgoznának, 
.‘v ..̂ Tpbb helyütt, a^onba^, ’‘nem- 
ilyen kedvezőek az adottsá
gok. A Nógrad'és a Heves 
.megyei , építővállalatok pél- 

Jdául á ddlgozóknak előrelát
hatólag csak 70—75 százalé
kát tudják ellátni munkával a 
téli időszakban. Mindent egy

bevetve: az ÉM. Építőipari 
Főigazgatóságához tartozó vál
lalatok, átlagos időjárási vi
szonyok mellett, az állomány- 
munkaslétszámnak mintegy 95 
százalékát, azaz 70 000—72 000 
dolgozót foglalkoztatnak majd 
a ; téli hónapokban.

Hogy i a nagy tömegű, szállí
tásigényes anyagok hiánya ne 
akadályozza, a téli építkezése
ket, a budapesti táfolótelepe- 
ken a'^Betonelemgyártó. Válla
latnál mintegy százezer, a 
megyei székhelyek központi 
tárolóhelyein pedig Összesen 
500 000 köbméter kavicstarta- 
lékot7 gyűjtenek össze. Ennek 
a mennyiségnek eddig már 
több mint a felét leszállítot
ták, a hátralevő részt pedig a 
következő hetekben juttatják 
el rendeltetési helyére. Á tar
talékok között szerepel 13 mil
lió tégla is, s ha mindenütt 
további erőfeszítéseket tesz
nek a vasúti és tehergépkocsi
szállítás ésszerű megszervezé
sére, akkor a tél folyamán ho
mokból, zúzott kőből és mis" 
hasonló anyagokból sem lesz 
hiány a^' épít^e^seken. .

Az el nem kötelezett or-
£É Ez történt A  VILÁGPOLITIKÁBAN

mo-

mányfőinek második érte
kezleté „A béke és a nemzet
közi együttműködés program- 
ja” néven közös nyilatkozat
elfogadásával fejezte be • részleges atomcsend-szerző- radriak Johnson elnöké 
munkáját. Felkérték Nasz- déshez való csatlakozásra, va- gött.
szert, az Egyesült Arab Köz- lamint arra, hogy ezt a  szer- Johnson mindenütt na
tár saság elnökét: juttassa el ződést tartsák tiszteletben. gyobb tömegeket tudott meg-
a nyilatkozat szövegét az Az értekezlet kívánatosnak mozgatni, mint republikánus
ENSZ főtitkárához és a  világ- tartja, hogy a moszkvai szer- ^etélytársa, aki már korábban 
szervezet valamennyi tagálla- ződést terjesszék ki a föld 6járt..ázr elnök által most fel

alatti nukleáris f égy vérkísér- keresett államokban. Ered-

— A megtárgyalt kérdése
ken túl, a  lengyel tömegeikkel 
való találkozás során is szinte 
¡kézzel foghatóan éreztük, hogy
barátságunk. küldöttségünk 
lengyelországi tartózkodása 
idején, annak. minden napjá
ban és órájában tovább erő
södött, szilárdult az ősi és ha
gyományos, de most új tar
talmú szocialista, a proletár in
ternacionalizmus alapjain 
nyugvó magyar—lengyel ba- 
! rátság.

— Jártunk például az euró
pai tudomány egyik fellegvá
rában, az idén 630 éves krakkói 
'egyetemen. Megmutatták ne
künk a diákok több száz évvel 
ezelőtti szállását, a lépcsőt, 
amit úgy hívnák, hogy „ma
gyar lépcső-*, mert a magyar 

.diákok ott jártak fel tanulni. 
Kiderült, hogy száz és száz 
.magyar diák tanult, ott és kö
zülük nem egy később népünk

mához. Tito jugoszláv elnök 
javaslatára a nyilatkozatot 
megküldik az ENSZ-közgyűlés 
novemberben megnyíló XIX. 
ülésszakának is. ‘

A kairói csúcsértekezlet 
részvevői által egyhangúlag 
elfogadott 9500 szavas nyi
latkozat hangoztatja, hogy a 
különböző társadalmi rend
szerű országok békés együtt
élése az egyetlen lehetséges 
út a nemzetek szabadságán, 
egyenlőségén és az igazságos
ságon alapuló általános béke

letekbe is és felszólít minden 
államot az ilyen kísérletek 
azonnali megszüntetésére ad
dig is, amíg ebben a kérdés
ben nem jön létre megfelelő 
megállapodás.

A nyilatkozat sürgeti a 
Kuba szigetén levő guantana- 
mói amerikai haditengerészeti 
támaszpont kiürítését.

A közlemény felszólít min
den országot, tartsa tisztelet
ben Ciprus, szuverenitását, 
függetlenségét és területi sért-

megszilárdításához. A . békés Üetetlensçgët, tartózkodjék a
egymás mellett élés azonban 
mindaddig ném válósíthátó 
meg teljes mértékben, amíg 
nem számolták fel az imperia
lizmust és a neokolonializ- f 
must.

•A közös nyilatkozat hang- \ 
súlyozza, hogy valamennyi 
kis és nagy ország szuvereni
tását és sérthetetlenségét fel
tétlenül * tiszteletben kell 
tartani. Az értekezlet elítéli 
a  más államok belügyeibe tör
ténő beavatkozás minden for
máját.

Az értekezlet felhívja a 
nagyhatalmakat, tegyenek 
újabb lépéseket a szigorú 
nemzetközi ellenőrzés mellett 
megvalósítandó általános le
szerelés érdekében. A nyi
latkozat aláírói felhívnak 
minden államot a moszkvai

beavatkozástól.
A- nyilatkozat- hangoztatja, 

hogy a világ minden nemze
tének az .ENSZ tagjává kell 
válnia. A még gyarmati ura
lom alatt élő összes ország
nak haladéktalanul függet
lenséget kell adni,- hogy el
foglalhassák méltó helyüket 
a nemzetek közösségében. Az 
ENSZ szerkezetében változ
tatásokat kell eszközölni, 
hogy megvalósuljon a világ 
különböző földrajzi tájainak 
igazságos képviselete a világ- 
szervezet szervein belül.

Fokozódó érdeklődés 
nyilvánul meg a novem

ber 3-i választások iránt az 
Egyesült Államokban. Sajtó- 
jelentések arról számolnak 
be, hogy Goldwater esélyei 
változatlanul messze . elma-
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ban az esetben, ha Amerika 
kétoldalú szerződést kötne 
Bonn-nal a multilaterális erő 
alapjainak lerakásáról. A 
Süddeutsche Zeitung már 
tudni véli: De Gaulle addig 
is hajlandó lenne elmenni, 
hogy közli Erhard kancel
lárral, a •„ Washington—Bonn 
paktum megkötése kérdéses
sé tenné a francia—nyugatné
met viszony alapijait.'

A probléma most újonnan 
jelentkezett ilyen erővel, no
ha már korábban a diplomá
ciai érintkezésben napirenden 
volt. A párizsi Express fel
vetette, högy éppen az 
atomkérdésben a hatok Euró
páját alkotó hatalmak köny- 
nyen szembekerülhetnek egy
mással. A hetilap szerint a je
lenlegi Párizs—Bonn válság 
jelentőségében 'meghaladja az - 
összes eddigieket (Közös Piac 
angol tagsága, mezőgazdasá
gi árszintek egységrehozása 
stb.)r és ennek De . Gauelle 
is teljesen tudatában van.

Egy korábbi szakaszban a 
franciák még azzal biztatgat- 
ták a nyugatnémeteket, hogy , 
várják ki, amíg a párizsi nuk
leáris fegyverek tökéletesed
nek. Kai—Uwe von Hassel 
bonni hadügyminiszter erre 
azonban azt felelte: Ez nem 
a  mi bébink lesz* hanem az 
önöké.” Vagyis világosan ér
tésére adta, hogy a szövetségi 
köztársaság hadseregének nuk- 

újabb, az eddiginél is he- learizálááát elsődlegesen Wa- 
vesebb belháborút indított songtól várja, nempedig De 
el az atlanti koalícióin. Kü- Gaulle-tól. 
lönösen Párizs készül erőtel- így értek meg a , dolgok a 
jes diplomáciai akcióra ab- mostani konfliktusig. Noha

menyes volt, Johnson felesé
gének külön vonaton megtett 
korteskör út ja is a déli álla
mokban.

A közvélemény érdeklődé
sének előterében, természe
teden az elnökválasztás áll, de 
mind nagyobb figyelem nyil
vánul meg az ugyancsak no
vember 3-án sorra kerülő rész
leges kongresszusi, illetve kor
mányzóválasztások iránt is. 
A száz szenátor! helyből 35 
kerül újonnan betöltésre, eb
ből 26 jelenleg a Demokrata 
Párt, kilenc pedig a Repub
likánus Párt kezéfíen van. A 
szenátusban a két párt ará
nya most 67:33 a demokraták 
javára.

November 3-án újraválaszt
ják az Egyesült Államok tel
jes képvisélőházát — mind a 
435 képviselőt. A demokra- 

. ták többsége jelenleg 79 fő.
Az Egyesült Államok öt

ven államából huszonötben új
raválasztják a kormánvzót is. 
Ezek közül-18 helyen demok
raták, hét államban pedig a 
republikánusok kezében volt 
ez a fontos tisztség.

A NATO-atomerő ügye9

AAareszjev Csepelen
A. P. Mareszjev, a  Szovjet

unió hőse, a Szovjet Háborús 
Veteránok Bizottságának fő* 
titkára, aki a Magyar Parti
zánszövetség meghívására tar
tózkodik hazánkban, ellátoga
tott a Csepel Vas- és Fém
művek szerszámgépgyárába* 
Mareszjev felkereste a nevét 
viselő brigád tagjait, akik 
ajándékokkal kedveskedtek 
névadójuknak.

csaknem két hónap van még- 
a  (NATO decemberben egedé-, 
kés szokásos minisztertaná-- 
csáig, amelyen hírek szerint 
Johnson személyesen : szeret- } 
ne megjelenni, már most lát
ható, hogy az atlanti tömb 
újabb válsága felé halad.

© Mindenféle, változatos 
eseménnyel szolgált a 

Francia Köztársaság tábornok 
elnökének dél-amerikai útja, 
amelynek során 10 országban 
—f Venezuelában, |  Kolumbiá
ban, Ecuadorban, Peruban, 
Bolíviában, Chilében, Argen
tínában, Paraguayban. Uru- 
guayban és Brazíliában — 
tett látogatást. Ezek az ese
mények azonban éppenséggel 
n'em szolgálták a 73 éves De 
Gaulle kétségtelenül igen 
nagy fizikai teljesítményként 
elkönyvelhető útjának . cél
ját: a  szoros francia—dé- 

. amerikai kapcsolatok kiala-% 
kulását, a francia gazdasági 
behatolás elősegítését.,

A sok látványossággal és 
zavaró incidenssel tűzdelt út 
egyetlen dolgot bizohyított vi
lágosan, azt, ‘ hogy Latin- 
Ámerika népében élénken él 
a jenkiellenesseg. 5 mert De 
Gaulle neve hírben legalább
is meglehetősen azonosult az 
amerikaellenesség fogalmá
val, a tömegék ' kétségtelen 
rokonszenvvel fogadták. Po
litikai é s : gazdasági céljaira 
ezt azonban kihasználni ném 
tudta, lévén a dél-amerikai 
vezetőréteg szoros kapcsolat
ban 'az Egyesült Államokkal. 
Végső fokon tehát. inkább 
reprezentatív körútnak te
kinthetjük a tábornok elnök 
repülőn és hajón megtett út
ját, semmint eredményes po
litikai-gazdasági látogatások1 
sorozatának.
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Több felelősséget,

A BÖRTÖNÖKBEN, ahol szabadságvesztés 
büntetésük, idején az elítéltek munkát 

végeznek, helyes véleményt csak a munkához 
való viszonyuk, szorgalmuk, valamint a kör
leten és a zárkában megmutatkozó maga
tartásuk összesítése alapján lehet alkotni ró
luk. Mélységesen tévednek azok, akik a mun
kafegyelmet és a körleten is kötelező maga
tartási fegyelmet, elszeretnók egymástól vá
lasztani. Hiszen az elítélt, bárhol van, bármit 
csinál, míg le nem töltötte a  büntetését, el
ítélt marad, s minden helyén, minden idő
ben a kötelező magatartási szabályok szerint 
kell viselkednie.

Alapjában helytelen szemlélet és elképzelés 
tehát az, amivel Sátoraljaújhelyen találkoz
tunk. Vannak itt Ugyanis olyan kiemelkedően 
jó dolgozó, elítéltek, hogy a telj esi tményszázá- 
lékuk magasan az előirányzott felett van, — . 
ezért természetesen elismerés nekik! — Ám 
ezeknek a  teljesítményeknek és az egyes ki
váló dolgozóknak az a ^hibájuk, hogy a kör
leten lezserebb magatartást próbálnak meg
engedni magúiknak. Hadilábon állanak a ma
gatartási szabályokkal. Mintha a munkával 
mindent megtettek volna, mintha rájuk nem 
vonatkoznának az elítéltekre kötelező maga
tartási szabályok.

Az ilyenek aztán később csodálkoznak. 
"Amikor a  körleten becsúszik a fegyelmi, pa
naszkodnak a munkavezetőnél,* hogy a kör
leten kirúgtak rájuk. Persze maguk tehet
nek róla. Panaszuk ravaszkodás, annyilt se ér, 
mint eső után a köpönyeg.

TALÁLKOZNI ITT Sátoraljaújhelyen a 
„minden hájjal megkentség” másik faj

tájával is. Olyanokkal, akik' a körleten és a 
munkahelyen is a világért se ártanának a 
magatartási szabályok ellen. Nagy „erőfeszí
téssel” eldolgozgatnak-, valahogy, hogy baj ne 
legyén.' Mert hiszen számukra éltető levegő a 
speiz, a csomag, meg a  levél. (No, nem a be
jövő levél, mert azzal igen keveset törődnek, 
hanem á  kimenő, amelyben „fejni” lehet az 
otthoniakat csomagért: dohányért és ízes
falatokért, mert ugyebár, aki nem igyekszik a 
munkában, annak kevés juthat speizra!) Is- 
tériőrizfc, hogy valami kedvezményelvonás be
üssön! Inkább suhyitva ellavirozni a fegyel
mik hátárán. Akik már többször is megjár
ták a börtönt, nagyon jól értik ezt.

A fentsórolt példák következtében a sátor
aljaújhelyi börtön hangulatát ái|jlengi valami 
szürkeség ..¡f * gyanakvás,| áskáló’üás,:,; képiúu-, 
tatás él á i  emberekben: Nem a 
a münkdHafcókkai,- -a^^mevelőkkel„ íh^bbr>^ky<? i, ( 
rpással szemben. Figyelmeztető mértéket; ölt r; 
az álnokság,, a  hazudozás,' a gyűlölködés ön
magukkal szemben is. Kimondhatatlan bizal
matlanság és bizonytalanság ködében élnek. 
Napirenden az idegeket őrlő gyűlölködés, a 
bosszú egymás iránt. Az a szomorú ¿az egész
ben, hogy itt ezek az emberek elítélt sorsuk-\ 
bán nem a bűnt gyűlölik, ..hanem egymást, 
a z ;embert. Teszik ezt sokan, csupán tudatlan- 
ságból, önző szándékkal, hogy ezáltal jó szín
ben tűnjenek fel a felügyelet és a nevelők 
előtt. Csak csodálkoznak, s nehezen értik meg, 
ha ezért a nagy egymás ellenes „buzgalomért” , 
legtöbbször fejmosást kapnák.

Nehezen értik meg, hogy ne az embert gyű
löljék, hanem a bűnt! Az embert megérteni, 
segíteni, támogatni kell a javulás útján. A 
bűnt viszont nemcsak másokban, önmaguk
ban is gyűlölni keli. Le kellene vetniük, Ön
magukban az álnokságot, a hazudozást*, a 
rosszindulatot, a csalást.

SZOMORÚ ÜOLOG AZ, hogy itt, ha vala
kinek sikerül valami eredményt elérni, 

a többi rácsimpaszkodik és visszahúzza, mint
sem megpróbálnák segíteni és társaik példá
ján követni a jót.

Sokak előtt naív ábrándnak tűnik, hogy kö-

HAJRÁ
NÉLKÜL..
Két és, fél hónap van hátra

zöttük valaha is lesz, lehet megértés* hogy ? 
valaha is képesek lesznek egymás önzetlen 7
segítésére, képesek lehetnek örülni egymás ?; , . 5 , ,. .. ,■
sikereinek, javulásának. Pedig amíg nem tö- ? ?'7‘, f v  Üzemekben,
rekednek minderre, amíg nem veszik egymást é vállalatoknál mar mindenütt 
emberszámba, addig nem lehet közöttük nyu-  ̂ felmertek az elkövetkező idő- 
gödi a légkör. Addig bizonytalanság fogja t  szkokban végzendő munkát, 
őket körül. Csak vágynak a  szépre, jóra, és í  Kezdetet vette ®ves terv 
mégse bírják elérni. S ha véletlenül rátalál- j  ***<> harc uto1-
nak, nem bírnak vele élni. ?  só szakasza.

Ha mégis valamiben Van közöttükm egér-J Vácott valamikor szinte el- 
p-c A7. mos.7. tp rm ^p tn  f /IIau a hiinniir tn- ̂  kepzelhetetlen volt, hogy aztés, az rossz természetű. Főleg a  bűnök ta-* . , , - ...

kargatásában, egymás rossz tulajdonságainak ? M  utols° J i t
megvédeni akarásában nyilvánul meg. És ? ^ul múljanak el. Mint egy 
mintha ez is azért történne, hogy társuk meg ? megbolygatott méhkas, olyan 
ne szabadulhasson azoktól a rossz tulajdon- ? volt az üzem, futkosás, kap- 
ságoktól, amelyek másokra is, de saját ma- ? kodás jellemezte az elítéltek 
gára is rengeteg szomorúságot, gondot, bajt 0 munkáját. Megfeszített erővel 
hoztak. ^ . ? dolgoztak, hogy az utolsó he^

Szomorú az, hogy egyesek úgy viselked- ? tökben, napokban behozzák a 
nek, mintha végleg elkötelezték volna magú- ? lemaradást, és megpróbálják 
kát a bűnnel, felhagytak volna minden re- ? teljesíteni a tervet, 
ménnyel. Elfásultak, elkedvetlenedtek. Van z ■ , . ,, . . ..
még bennük valami reményszikra — hiszen  ̂ A hajra azonban majdnem 
anélkül élni se lehetne, — de a cselekedeteik- í  tóbb karral, mint eredmény
ben, a magatartásukban ez nem igen nyilvá-4 nyel járt, hiszen ném tervsze- 
nul meg. ? rű munkáról, hanem kapko-

? dásról volt szó. Ebben az idő
zi KILÁTÁSTALANSÁGOT csak idkozzAt szakban a mennyiségi és nem 

az, hogy eleg gyakran újabb hosszú időre 6 minőséffi termelés került elő
elítélve jönnek vissza a szabad, életből olya- ? f , s  ...
nők is, akik szabadulásuk előtt benti maga- í  lerbe. A selejtszaza ek ugras- 
tartásukkal, .a szabályokhoz és elítélt társaik-^ szerű emelkedese komoly ká
hoz való viszonyukkal azt a reményt hagyták  ̂ rókát okozott, 
táplálni maguk iránt, hogy soha nem jönnek  ̂ a  közelmúltban felkerestük 
vissza többet.  ̂a váci Gombgyárat és meg-

De mert ők gyöngéknek bizonyultak, kell-e í  néztük, vajon mit tesznek an- 
másoknak is emiatt elveszíteni a reményüket,  ̂najc érdekében hogy ezúttal 
az önbizalmukat? Semmiképpen se. Hiszen g elkerüljék az ¿vvégi hajrát és 
mindenki egyemleg felelős sajat sorsáért, cse-g

Különös gondöt, nagy figyelmet Igényel az automata fúrógép z 
kezelése. Állandóan egyenletes hőmérsékleten kell tartani, az infra-^ 
lámpával melegített , anyagot, ?

lekedeteiént, Maga választ.
A visszaesők legtöbbje külső körülményekre  ̂

igyekszik hárítani a felelősséget, amiért ismét 6 
visszakerült. De az ilyen meséknek egyre á 
kevesebben hisznek. Hiszen hányán élik le 
életüket kint a szabad életben egyszerűen,  ̂
természetesen, a mindenkori törvények tiszte-  ̂
letben tartásával, végig becsületesem’ A lehe- ? 
tőségekhez mérve vágyaik határát sose ka- ? 
paszkodnak a légvárakra, s nem kell nekik ? 
több, mint amiért tisztességesen hangya-  ̂
szorgalommal megdolgoznak. . .  Ezeket a pél- í 
dákat kellene követniük!

Sokak fejében téves elképzelés él a jogok- ? 
ról is. Általában az érdemtelenek, akik' a kö- ?

? az ebből adódó sok kellemet- 
? lenséget.

részlegnél és a koronafúrók
nál. A korábbi alacsony ter
melési eredmények után, 
amely gyakran hatvan-hetven 
százalék között mozgott, egy 
hónap leforgása alatt huszon
öt százalékkal emelkedett.

oélzóji jogaikat.'
hogy a jogokért való fbőszük küzdelemben 2 
már-már semmi erejük nem jut a kötelessé-  ̂
gekre. Fogalmuk sincs róla, hogy ez a vesztük. ?
A felfogásuk téves a jogok és a kötelességek? 
összehangolásában. Ügy szeretnék ezek, hogy? 
a jogokból maximálisát kapják, s a köteles-^
.ségekből a minimális se jusson rájuk; Pedig Jí 
a kötelességét elhanyagoló ember már akkor  ̂
is csal, amikor a jogokra hivatkozik. á

A jogok, a kötelesség-teljesítések természe-  ̂ A folyamatos termelés biztosításában nagy részük v*n * tm!<* 
tes velejárói. zsoknak. Montág József«elítélt villanyszerelő éppen egy elektromos

? motort javít,

TELJESEN HIÁBAVALÓ és már ínagába- J
véve súlyos hiba a kötelességet, nem te l-1 _ _  A z  idén nagy változások

jesítő embereknek a jogaikra való hivatkozása. |  történtek az üzemben — tájé- 
Olyam egyszerű ez s mégis sokam úgy. visel- |  koztattak. — Technológiai mó- 
kednek, mintha megfeledkeznének róla. |  dosításoltkal : átcsopöi<tosítást 

Atalában ilyen : téves elképzelések ural- & hajtottunk végre. Ezáltal ja
kodnak az elítéltek fejében _ Sátoraljaújhélyi  ̂VUlt a  münkafegyelem, jobb 
Országos Börtönben. A felelősség áloliikibu-í jett az elítéltek munkához va- 
vók keresése, az egymás iránti áskálödós őrli í  viszonya' A fegyelmezet- 
fel az idegeiket Pedig minden ^árkában ott í  lenfcedő hanyag magatartású 
van a letartóztatottakra kőtelező ihagatartási  ̂ ... , .
szabályzat. Ha aszerint-élnének, mindjárt |  eI,teltek leváltásával,  ̂ illetve 
könnyebben telnék a nehéz büntetés, s na- mas munkakörbe helyezese- 
gyobb lehetne a reménységük a jövőre. . í  ve  ̂ sikerült kiküszöbölni a

S2 G v termelés hullámzását. Állandó- 
*  ̂sitottuk a jó munkafolyama-

Korábban a gyenge telje
sítmények legfőbb oka a rossz 
munkaelőkészítés mellett al 
laza munkafegyelem volt. 
Gyakran megtörtént, hogy nem j 
használták ki a teljes munkáéi 
időt. Az elítéltek előbb fejez-| 
ték be a  munkát, s kezdtek |  
hozéá a  gépek takarításához. |  
A gépek meghibásodása is!| 
hozzájárult a gyenge eredmé- 1  
nyükhöz. Ezen is Változtat- z 
tak. A hibák megszüntetése  ̂
meghozta a kívánt eredményt^? 
s ma már egyenletes, állandó |  
színvonalon halad a termelés, A

Az üzemben jelenleg egyen-^ 
letes a munkatempó, amely ? 

: a vállalatnak és az elítéltekéi

I iaáatn^k
iráni ke(̂ Y.ező,“ A váj-

— —------ •
kát, az elítélteknek meg kere-»^ 
set szempontjából fontos.

Ugyancsak dicséretként kell 
megemlíteni szorgalmas mun-  ̂
kájuk után a tmk-sokat^ 
akik az esetleges meghibáso-  ̂
dásókat a  lebet^ legrövidebb ^ 
idő alatt kijavítják.7 így afaá 
gépkiesések ideje a minimá- í?

= 2

SOHASEM
KÉSŐ...

A BÍRÓSÁGNAK ez a fi
gyelmeztető jellegű ítélete

tölteni büntetését volt munka- í  munkatempó következtében 
társai körében.  ̂javulás mutatkozik a minőség

A j a v i t ó -n e v e l ö m íj n - I !?rífí.cV*n . **1 F»?fnt a. . . f ár;fr a . ..  , . .  . ,  . . . cl taskozi selejtezodes csökkent.KA büntetés ideje .alatt na- 9. __ „ J ű,-. .
gyón sokan nem gondolnak í  HwdlegMen a préselt-gomb 
arra, hogy annak megsértései ,, gyartmanyfelesegcknel.

Ugyancsak nagy javulás mu-
V ín  í l r n i r í l r  n f/ki*nrÓAcn1fivAmla börtön kapuját nyitja ... f 

előttük. Azt sem veszik figye-% tett102**1 
lembe, hogyj ez a büntetés fi- ?
___1____ ___________  T____  . ' T 6kellett volnap hogy kész- OVelmeztéféé- a,rra, hogy vál- 4 

Káriasnát: homi elaon~ toztassanák életmódjukon. Lé-y

AZ* EMBEREK nagy többsé
ge becsületesen, lelkiismerete
sem dolgozik. Munkájában, 
magatartásában megmutatko
zik a felelősségérzet és ezen 
keresztül megbecsült tagja a 
társadalomnak. Csak egyféle 
mércével lehet mérni ezeket 
az embereket: becsülettel.

Becsületesen élni, a megbí
zást lelkiismeretésen teljesíte
ni felemelő érzés. Csakhoau 7olk0z lcm ~ cs^  “vál- hetőség annak bebizonyítása-%
^ T \ o í f o r m d n eV v ^ mKádas toztass°n életmódján Ez azon- Ta- h°9V cselekményüket meg-j 

^ l ^ j o s n é ^ L e l  T s z o S i  ban nem ^ z n á l t ,  a felkínált bánták. - |
börtönben ’találkoztunk. Vala- lehetőséget eldobta magától. í

Továbbra is azt az utat jarta, fogadkozik, hogy ezután mas- y 
a m e l y  a * börtönhöz vezetett, képpen viselkedik majd. áIB I JM ... ........- ***** bűncselekményt köve- SOHASEM KÉSŐ

tette, nem csábította az „ol- tett el azert> h°M  ott folvas
ató" szórakozások Öröme. sa’ ahol előzőleg abbahagyta.

Okiratokat hamisított. E’zálta®- . 7JÍ.. </
A  kicsapongó élethez, a a javító-nevelőmunka bünte- haHjafc _ jogadkozasát. Hiszen ̂  

mértéktelen költekezéshez tés eivesztette számára a ne- . lehet°se9 nekl is adva volt ̂

í tót. elkerüljük a kapkodást.y
6 A  nyugodt, egyenletes

A félkészraktárban Gyurcsányi Ferenc elítélt biztosítja a gépek
forgácsol tg  om b üzemeltetéséhez szükséges anyagok kiadását.

arra
tesse Kádasnét. hogy élgon•

mikor ő is a rendes emberek 
közé tartozott, míg a pénz, a 
mások pénze meg nem szédí- útra ?

térni, de a második büntetési 
kétséget ébreszt azokban,. akik?

Jó

,--:Ílisra csökken. Meg kell> meg g 
említeni a félkész, raktárban á 
dolgozó elítéÚeker is, akik 
adott időpontra biztosítják az ̂  
anyagok utánpótlását. ’

Az évvégi hajrá elmaradása 2 
nem azt jelenti, hogy az el- ^ 
következendő hónapokban  ̂
csökken a munka tempója, és |  
kevesebb feladat vár az elitéi“ |  
tskre. Többen elrtiondották,  ̂
hogy a jövőben is nagy gon- g 
dót fordítanak ̂ m^jd a napi?

pénzre volt szüksége rtnrn i- • n j. a r.* a a áhhoz% hogy ezt kisebb bün-í
törődve gyermeke sorsával — hónap6 szabádsfav^sáés ^b^ is helássa- Minden-í
idegen pénzhez nyúlt. Társa- tetésre ítélte. Sőt, a javító-ne 
dqXmi tulajdon terhére elköve- veifi munkát is átváltoztatták 
tett sikkasztásén egy év javí- 
tó-nevelőmur^h büntetést ka
pott. Ezt a büntetést fizetésé
nek Ő százalékos csökkentése 
mellett — volt munkahelyén 

adminisztrátori munkakör

, , r ¿ yesetre a szándék mar magá-p 
ban is* dicséretes. A társada- ̂  
lom megbocsátó. Kádasnénak ̂  
úgy kell viselkedni, hogy m i-i 
előbb újra azok sorába tartóz-?

szabadságvesztés büntetésre,
így lett hét hónap és kilenc
nap a büntetése. , zon, akik tisztességesen vitel- p,

Kádasné most már belátja, kédnek és becsülettel helytáll-4 
hogy jobb lett volna becsüle- nák a munkában.

Kiss Imre elítélt öt automata sorjázógépen dolgozik.

feladatok, mindenkori mara- z 
déktalan elvégzésére. ■'

# . íHa ezt sikerül megvaiósita-?
ni, úgy év végére nem kell ?. 
szégyenkezniük munkájukért |  
az itt dolgozó /. elítélteknek. |  
És a Váci Gombgyár az ipar ̂  
és a kereskedelem igényeit: is ? 
kielégítheti. V '- .ZIMM

ben kellett volna JetöltenU tesen élni. lelkiismeretesen le- (J—S.) ^ V \\\\\\V v \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\^ ^ ^ ^
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Szorgos munka-eredményes betakarítás

Október középén járunk. 
Mozgalmas képet nyújt a  ha
tár. A kellemes őszi napfény- 
bem nagy ütemben folynak a 
rendkívül í fontos mezőgazda
sági munkálatok: a kukorica 
betakarítása é$ áz ||É|j|-mély
szántás... A földekén ktikp- 
ricatörőgépek dübörögnek,
máshol brigádókban, kézi 
erővel szedik a  gazdag ter
mést. A kétméteres szárakról 
hatalmas, dús szemű kukori- 
cácsövek kerülnek a vesszőből 
font kosarakba, bőszájú zsá
kókba. Zetor' vontatók, lovas
kocsik porzanak rakottam a 
dűlőkön a gazdaság központja 
felé. mm

Gazdag termés
•*—. Az idei kukoricatermés 

az* elmúlt évekhez viszonyítva 
sokkal jobb — tájékoztatnak 
az Állampusztai Célgazdaság
ban. — I Eredetileg 23 mázsás 
májusi morzsolt holdanként! 
termésre számítottunk. Azon
ban holdanként . három-négy 
mázsával több a  termés, mint 
vártuk. Ehhez a jó eredmény
hez nagyban hozzájárult az a 
körülmény, hogy a kukorica- 
vetések mintegy kétharmad 
részét öntözéssel ternieltük. 
Az idei és az elmúlt két esz
tendő tapasztalatai azt bizo
nyítják, hogy azonos talaj és 
tápanyagok mellett az öntö
zött kukorica legalább húsz 
százalékkal magasabb termést 
ad.

A gazdag terméshez termé
szetesen a vegyszeres gyom
irtás széles körű alkalmazása 
Is hozzájárult. így aztán e bő
séges termés betakarítása jól 
szervezett, szorgalmas munkát 
Igényel. Igyekeznek is a mun
kabrigádok, hogy amit a föld 
kedvező viszonyok között 
megtermett, ne tegye kárba a 
rossz idő; az eső, a penész, s 
ne pocsékolják a kártevő ma
darak, rágcsálók, 
j Jelenleg a legfontosabb, 

hogy minél élőbb betakarít
sák a földekről a nagy ter
mést.

Sürgőt az idő
Amikor kint jártunk az ál

lampuszta! határban, saját 
szemünkkel is meggyőződhet
tünk, hogy az elítéltek átérzik 
a betakarítás jelentőségét^ 
nagy szorgalommaly végezték 
a munkájukat.

Példaként említjük a Kor- 
hányi L brigádot. Két hete 
végzik a  " kukoricatörést. A 
harmincnégy fos brigád telje
sítménye Állandóan a száz' 
százalék .felett jár. • Pedig, a 
brigád tagjai között több 
olyan városi személy van,•a'lrílr cr>Tio nőm trówOTt.olr

lő

minc-harmincöt mázsa kuko
ricát is továbbít.

Megtelnek a tárolók
Az elítéltek munkalendüle

te, szorgalma, alapján joggal 
lehet számítani arra, hogy 
imvpmhpr elejére teljesen

ilyen,) vagy ehhez hasonló 
mezőgazdasági munkát.

— Mi ennek az oka? — kér- N 
deztük a brigádvezetőt.

— Szívesen végezzük a be
takarítási munkálatokat, hi
szen mindenki előtt közismert, 
hogy a népgazdaság számára 
mennyire fontos az, hogy idő
re a  -tárolóba ikerül jön a ku
korica és ezen a helyen is 
megkezdődhessék a  mélyszán
tás, a jövő évi termés ágyá
nak az előkészítése.

A brigád tagjaira ösztönző
leg hat az is, hogy szorgal
mas munkájuk után méltá
nyos keresetet kapnak, amely
ből jobban tudnak félrerakni, 
vagy családjukon többet tud
nak segíteni. A legutóbbi ér
tékelésnél például a brigá
dunk 125 százalékot ért el.

A pótkocsis Zetorok szünet 
nélkül hordják a  tárolóhelyre 
az aranyi ó kukoricát. Haltem- 
berger Béla elítélt tizenkét 
fős csoportja rakja a kosarak
ba, s hordja a tárolóba a drá
ga termést. Nehéz fizikai 
munkát igényel a kosarazás. 
Egy-egy személy naponta har-

befejeződik a  betakarítás. 
Természetesen, ehhez jó idő
járás is szükséges. Ha ez is 
meglesz, akkor a jelenlegi ku
koricatáblán a lánctalpasok 
megkezdhetik az őszi mély
szántást.

— mann

uszo nhaít-huszon- 
nyo\c év körüli, 
kenetteljes7 mo- 
dórii elitéit ízért 
meghallgatást a 
nevelőjétől. Hí
zelgő és alázatos 

volt. A  nevelő jól látta, hogy 
nagyon ravasz emberrel van 
dolga. Töprengett is keveset: 
„Elkűldjem, vagy meghallgas
sam?” Végül is határozottan 
döntött: „Meghallgatom! Lás
suk, mire képes, mit akar. . .  
Mit takar ez az alattomosság?”

— Foglaljon helyet, és hall- 
juk: miért jött^

— Jelentem, egy nagyon 
fontos kérdést szeretnék el
mondani ■— kezdte az elítélt. 
Fészkelődön a széken, a tekin
tete kutatva siklott végig 
a nevelő asztalán, megpihent* 
az üres csikktartón s az g/rca 
csalódott kifejezést öltött.

| Szomorúan bámulta a fényes 
| csikktartót. Sajnálta, hogy 
> nincsen benne se hamu, se 
! csikk. Fáradtabban kúszott to- 
Ivább a tekintete a tintatartón,
! az íróeszközökön, s lemondás- J  sál közvetítette az agynak az 
üzenetet: nincs a láthatáron
se gyufa, se tűzszerszám. S 
ami ivégképpen elszomorító, 
cigarettatárca sincs. . .

— Mi lenne az ar nagyon 
fontos? — kérdezett rá a ne
velő.

AZ ELÍTÉLT MEGRET
TENT. Szétf oszlottak, elszáll
tak a bodor! füstről szőtt ál
mai: De ahogyan a nevelőre 
pillantott, mögötte a telefon
asztalkán meglátta azt, amit 
idejövetele óta búzgón kere- 

| tett. Ez a felfedezés újra föl- 
\ villdnyozta, titokzatossá, fon- 
| toskodóvá vált. Mintha valami 
! korszakalkotó felfedezést
| akarna közölni, előrehajolt: 
j — Nem véletlen dolog az,
1 hogy én éppen a nevelő úr
hoz jöttem. En tudom, hogy 
a sátoraljaújhelyi börtönben a 
nevelő úron kívül nincsen 
senki, aki engem megértene. . .  
fa— Hosszasan fürkészte a ne
velő arcát, mikor meggyőző
dött róla, hogy az rá figyel, 
még.., elkeveredett ebben foly- 
táitaj ' lEimg^Öm 'á'jvevclö 
úrnak, rútért vagyok en állan
dóan izgága, szemtelen. . .

—■Azért vagyok én izgága, 
meg arrogáns, mert én egy sors
üldözött, félárva gyerek va
gyok. Az én üldöztetésem a fa
sizmus idején kezdődött. En 
rengeteget szenvedtem akkor, 
mert a fasiszták, meg a nyila
so k ,..  — és hosszas magya- 
rázgatásba kezdett, á fasizmus

embertelenségéről, barbárságán 
ról, közben mereven leste a 
nevelő figyelő arcvonásait, né
ha bólintó mozdulatait.

Az elítélt szeme időnként 
élesen villant a névelő mö
götti kis asztalkára, és egy
szer egy stílusos kirohanás kel
lős közepén hirtelen témát 
változtatott. Kenetteljesre vál
tott a hangja:

— Nevelő úr, kérem, tessék 
már adni egy cigarettát!

A  nevelőt meglepte ez a 
hirtelen hangulat- és téma- 
változás. De a határozott ké
rés is. A  válasza mégis termé
szetes volt:

A füst
— Honnan , adjak önnek ci

garettát? En nem dohány
zóm . . .

Az elítélt alázatosságba bur
kolta a pimaszságot.

— Ha lenne, adna a nevelő 
úr?

—r A dnék . . .
Ott, a kis asztalon, a ne

velő úr háta mögött van ci
garetta 1. .

A  NEVELŐ OLDALT PIL
LANTOTT. Valóban, ott ||§ | 
egy csomag dgdretta. Kézbe 

\pette, nézegette idegenül, mint 
aki egy sokak számára érték, 
de saját' számára teljesen hasz
navehetetlen dolog birtokába 
jut. Közben hangosan gondol
kodott:

— Valaki itt felejthette. Ez 
nem az enyém — mondta. Dé 
mert látta a szemben ülő el
ítélt mélységes elszontyolodá- 
sát, mégis megkíálta: — No,
gyújtson rá!,

Emberünk jnohón kapott % 
cigaretta után. Rágyújtott, s 
mély alázattal : r$begte : s;: * - • jg

— Köszönöm szépen ¿i;? v
EZUTÁN •NÉMÁN SZIP

PANTOTT még néhányat. A 
nevelő csak figyelte, de nem 
kérdezett tőle semmit. Az el
ítélt erre ism ét: feltette az 
előbbi lemezt:

— Higgye el, ' nevelő úr, 
meg arogáns, mert én egy sors
szemtelen, hogy hadd lássák: 
én is vagyok valaki! Hadd lás
sák, ,hogy micsoda nagy va
gány vagyok.

A  nevelőnek már az ideje 
is,- a türelme ds fogytán volt. 
Élesen -¿Jegyezte meg:

•— Ide' figyeljen! ö n  nem  
egy vagány, hanem egy sem
mirekellő! Eljön ide, hízeleg, 
hazudozik csak azért, hogy egy 
cigarettát kapjon.

Az ! elítélt meglepődött, 
majd szégyenkezés vegyes sér
tődöttséget szirtiéivé, siralmas 
hangon tért vissza az előbbi 
témához:

— Hát, nevelő ú r . . .  Tet
szik tudni, hói harcoltam 
én? , Hol harcotunk m i . ..

— Mi? — csodálkozott rá a 
nevelő.

— Igen. M i.. .  Feltételezem, 
hogy a nevelő úr, is harcolt. . .

— Ne feltételezzen ön sem
mit rólam. Es ne hazudozzon! 
Hol volt ön még akkor, ami
kor a harcokról lehetett be
szélni! Hány éves volt?

— H ét. . .
ZAVART RIADALOM AZ  

ELÍTÉLT ARCA. Nem gon
dolta, hogy még ezt is meg
kérdezhetik tőle. Zavarát az 
imént eloltott csikk babrálásá-i 
val próbálta levezetni. A  ne
velő \csendesen dorgálta:

— Üzégyellje magát. Idejön
csupán azért, hogy egy ciga-. 
rettát kunyéráijón, s ennek* fe-' 
jében szemtelen hazugságokkal 
traktál. . .  *
* Erre az elítélt, mint aki kép
telen felfogni a szavak értel
mét, ismét neki bátorodik:

— Névelő úr kérem. Szeret
ném, ha senki nem tudna er
ről a beszélgetésről, mert én a 
többiek előtt szeretném a va- 
gánysúgómat megtartani. Tet
szik tudni, a többiekkel én 
nem tudok beszélgetni. Azok 
mindannyian primitív embe
rek . . .

— Micsoda!? Tudja ,ön azt, ’ 
hogy a zárkatársainak, mind
nek megvan a nyolc iskolája? 
Önnek csak hét van! •

— Csak hét? . . .  Nem jól 
bán az beírva. . .  Kaphatnék^ 
még egy cigarettát...?

A nevelő felállt.
a z  e l ít é l t  p e d ig  f e l -

PATTANT* mégj a bokáját is 
összecsapta, perus ábrázattál 
pillantott a nevelőre, de az ar
cáról hirtelen lehervadt a, mo
soly. A  nevelő szigorú volt, 
kemény és kérlelhetetlen. $zá- 
jábói keményen csaptak Td á  
szavak, s a nyájaskodó meg
remegett tőle:

— Ha önben lenne egy spik- 
rányi önérzet, élszégyellné 
magát! Es most menjen.. . !  
Mondja el mindenkinek,'.hogy 
csalódott a nevelőjében. . .

— g. sz. —

IRWIN SHAW:

Zajok a nagyvárosban
WEATHERBY CSODÁLKO

ZOTT, hogy a vendéglőben 
még égnek a lámpák, amikor 
befordult a Six-th Avemue-ről 
abba a mellékutcába, mélynek 
közepén egy kis bétrházbam la
kott. A vendéglőt „Santa 
M argheótá’ ’-nak hítvák, fé- 
lig-meddig olasz étterem volt, 
némi franciás jelleggel. A fő
forgalmat ebédidőben bonyolí
totta le, és általában es(te féli 
tizenegykor már bezárt. Ba
rátságos kóceráj volt, olcsó 
árakkal, és néha, amikor 
Weatherby este otthon dolgo
zott, és unt messzebbre men
ni, feleségével itt vacsorázott. 
Giovannit, a tulajdonost 4s 
kedvelte, így hát az is gyak
ran megesett, hogy hivatalból 
jövet, betért egy pohárra, 
mert itt jó italt mértek, a 
helyiség csendes, és televíziót 
sem tartottak.

Már majdnem túlhaladt a 
bejáraton, amikor eszébe ju
tott, hogy megihatna egy po
hár whiskyt. Felesége amúgy- 
is közölte vele: moziba megy 
és nem lesz otthon fél tizen
kettő előtt. Ö viszont, nem 
érezte magát fáradtnak, fázott 

, attól a gondolattól, hogy haza- 
( menjen az üres lakásba, és 
j egymagában igya meg whis- 
j kyjét.

AZ ÉTTEREMBEN, a bár- 
' pult mellett, közel a bejárat
ból, egyetlen vendég ült. A 

j pincérek már hazamentek.' 
.csak Giovanni volt benn, ' és 

J éppen whiskyt töltött a ven- 
I dég poharába. Weatherby le-

tilt a  pult mellé, úgy, hogy 
közte és a másik vendég kö
zött csak két %üres szék ma
radt. Giovanni előjött a bár
pult mögül, üdvözölte őt, po
harat tett eléje, és anélkül, 
hogy sokat méricskélt volna, 
jóadag whiskyt öntött bélé, 
majd elhelyezte a szódásüve
get, hogy Weatherby tetszése 
szerint tölthessen magának.

Giovanni vállas, egyáltalá
ban nem olasz típusú, komoly, 
megnyerő külsejű férfi volt, 
poroszosán nyírt, őszülő haj
jal. — Hogy van a felesége, 
Mr. Weatherby? — kérdezte. .

— Köszönöm, jól — felelte 
Weatherby. — Legalábbis, 
amikor délután utoljára be
széltem vele, jól volt. Ugyan
is egyenesen az irodából jö
vök.

— Túl sokat dolgozik, Mr. 
Weatherby —  jegyezte meg 
Giovanni.

— Ez, igaz — felelt 
Weatherby, ég nagyot kortyolt 
whiskyjéből. Nincs jobb a  skót 
whiskynél, $ gondolta. — So
káig tart ma nyitva, Giovan
ni — tette hozzá.

— Igen — válaszolt Giovan
ni —, ma nem sietek. Csak 
igyon nyugodtan, amennyit 
tetszik. — Bár ezeket a sza
vakat hozzá intézte^ Weather- 
bynek valahogyan az volt az 
érzése, hogy a  biztatás tulaj
donképpen annak a  másiknak 
szólt, aki könyökével a  bár
pultra támaszkodva, mindkét 
kezével poharát fogta, és úgy 
bámul bele, mint a jövendo-

mondó, aki valami homályos, 
furcsa, d e1 kellemes dolgot lát 
az üveggolyóban. Sovány, 
őszülő hajú, intelligens arcú 
ember volt. Modem, szűk, sör 
tétszürke öltönyt viselt, 
hozzá oxfordinget és élénk 
színű csíkozott nyakkendőt. 
Weatherby észrevette, hogy 
bal gyűrűsujján jegygyűrű 
van. Nem azok közül való le
hetett, akik éjszakánként a 
bárokban lézengenek és ita
loznak. A helyiségben csalt né
hány lámpa égett, ég Weather- 
bynak az volt az érzése, hogy 
ha jobban látná a férfi arcát, 
bizonyára ismerőst fedezne 
fel benne, akivel valahol, va
lamikor már találkozott. Az 
ember úgy van vele, hogy ha 
égy ideig él ebben a város
ban, sok arc kínosan ismerős- - 
nek tetszik.

— Mondják, el fogjuk vesz
teni önt — szólalt meg Gio
vanni. v

— Ó, dehogyis — tiltakozott 
Weatherby. — Gyakran beug* 
runk majd ide egy-két étke
zésre.

— TUDJA, MIRE CÉLZOK? 
— szólt Giovanni. — Hallot
tam, hogy vidékre akarnák 
költözni.

— Szó van róla — felelte 
Weatherby —, ha találunk va
lami ¿zép helyet, nem messze 
a várostól.

— A gyerekeknek kell a 
friss levegő — folytatta Gio
vanni. Nem tesz jót nekik, ha 
itt nőnek fel, a nagyvárosok
ban.

—. így van — helyeselt 
'Weatherby. Felesége, Do- 
rothy hetedik hónapban volt. 
ö t  éve házasok, ez lesz az el
ső gyermekük, és valami kü
lönös, pimitív öröm fogta el, 
ha arról beszélt, hogy a gye
reke falusi környezetben, jó 
levegőn nő majd fel. — Vidé
ken áz iskolák is mások — je
lentette ki, örömét lelve ab
ban, hogy a gyerekekkel kap
csolatos problémákról beszél
het, és hogy hamarosan neki 
is lesznek ilyen gondjai.

— Mr. Weatherby! — szó
lalt meg a  bár másik vendége 
—, jóestét kívánok!

Weatherby kissé; kellemet
lenül fordult a férfi felé. Nem 

7 volt kedve egv idegennel al
kalmi beszélgetésbe elegyedni. 
Az volt az érzése, hogy a 
megszólítás Giovannit is kel
lemetlenül érintette. 1

— ön1, bizonyára nem em
lékszik már rám — szólt a 
férfi ideges mosollyal. — 
Nyolc-tíz évvel ezelőtt talál
koztam önnel. . .  izé . . .  az 
üzletben. — Miután eztf ki
mondta, sziszegő hangot hal
latott, amely félénk nevetés
nek hatott. — Ügy emlékszem, 
két vagy három ízben járt. ná
lam . . .  Árról volt szó, hogy 
valami közös dologba kez
dünk. Most, amikor Giovanni 
a nevén szólította, akaratla
nul is meghallottam a nevét* 
En, iz é . ..  Sidney Gosden va
gyok. — Amikor ezt a nevet 
kimondta, hangját egészen 
csendesre fogta, mint a híres 
emberek, akik nem akarják 
azt a látszatot jcelteni, hogy 
kérkednek, amikor megneve
zik magukat. Weatherby se
gély tkérően pillantott a bár
óul t möeött álló Giovanni- 

ra. Látszott rajta, hogy nincs 
ínyére a beszélgetés.
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Kötelező zárkán
Későn bánkódó asszonyok

Semimi különös nincs ab
ban, hogy az olyan zárkában,, 
ahol a visszaesőik töltik a sza
badságvesztés büntetésük el
ső hónapjait, mindig nyo
masztóbb a hangulat, feszül
tebb a légkör. Ha benyitunk 
hozzájuk, többnyire siránko
zással kezdik a beszélgetést, 
így történt ez a  Kalocsai Or
szágos Börtön 78-as zárkájá
ban is.

Nehéz büntetés
Púp József né elítélt kezdte:
— Az első börtönbüntetés

utáni viselkedésemet látva, 
sok ismerősöm figyelmezte
tett: .„Vigyázz, nehogy újabb 
szabadságvesztés legyen a fe
lelőtlenséged vége.” Na és — 
mondtam, — ott is dolgozhat 
az ember, akár 1000 forintot \ 
is kereshetek. Idehaza sem 
több a  f izetésem . . .  Amikor 
előzetes letartóztatásba he
lyeztek, összetalálkoztam
Varga Irénnek■ Ekkor mondta: 
Nem olyan ám a börtön, ami
lyen valamikor volt! Ha v i s 
szakerülsz,—  mondta —, kö
telező zárkát kell töütened, és 
elmagyarázta, milyen is. az. 
Azt hittem elájulok. . .  Ké
sőbb hivatalosan közölték ve
lem. hogy a  hat év.nyolc hó
napból .másfél év kötelező 
zárkaidő lesz. Szerintem ez a 
nehéz büntetés.

— Mások szerint i s . . .
—  Azt vonják meg tőlünk,

ami bent is értelmet, tartal
mat adna az életnek: a  műn* 
kát, ami lekötné az időnkét,' 
elvonná a börtönről a figyel
münket. Anyagilag is köny- 
nyebb helyzetben ¡Jj lehetnénk, 
ha dolgozhatnánk, sőt, a kéré
séiből haza is küldhetnénk 
valamennyit. . .  Itt rengeteg 
a hátrány. A speizolást, a  ki
étkezést nem is említem... 
Ülünk, 'ülünk,' s nem tudjuk, 
mit kezdjünk magunkkal.. Be
szélgetnénk, de napokon, he
teken. hónapokon át miről be
szélhetnek ugyanazok az em
berek 1 'egymássalí - -Minden
re számítottam-dsák a rtá  íiérn, 
hogy éühyiré’ fíeKÖfcT iö léhW  á' 
börtön. •

— Valamennyien így véle
kednék?

Szinte kórusban hangzik a 
válasz* Igen!

Aztán kHd a saját példá
jával igyekszik bizonyítani: 
mit jelent számára a kötelező 
zárka.

Rossz .így élni
•

— Eldugva élünk, amíg a 
kötelező zárka tart — mond

ta Horváthné —;, senkivel sem 
tudunk kapcsolatot’, tartani. 
Az anyám Is  azért, nem akar 
tudomást venni’ .rőlám, mert 
másodszor kerültem börtön
be. Nagyon bánt édesanyám 
viselkedése, de neki . sokkal 
jobban fájhat az, hogy ilyen 
lettem . . .  Magamra vagyok 
utalva. Nem várhatok senki- 
tői semmit. Ázzál kell beér- 
nem, amit a  börtöntől kapok, |  
az pedig nem sok. S az a  két
ségbeejtő, hogy ez így is má-r , 
rád, amíg kötelező zárkán le
szek. De nagyobb összegű lei
étkezésre később sem szá-• 
míthatok: mert a, jelenlegi-, 
zárkaidőt ki kell fizetni, ha 
keresni fogok.

— Családja?
— Édesanyám neveli a gyer

mekemet. Róla se tudok, amió
ta köztem és édesanyám kö
zött. megszakadt a kapcsolat. ■ 
Ezért mondtam az imént, hogy 
eldugva élek. Legalább dől- A 
gozhatnék és néhájiy forintot 
küldhetnek haza! Hogyha más
sal nem, hát ezzel jelezhet-:- 
nem, hogy azért szeretem á  f 
gyermekemet, hogy ragaszko- 1 
dóm hozzá, hogy törődni aka
rok vele, hogy könnyíteni 
igyekszem anyám nehéz hely- r 
zetén. Nagyon rossz így' éflhd. " 
Mennyi gond, baj okozója le
het a . kötelező zárka. . .

A kötelező zárka okozna 
ennyi problémát Púp József- 
né, Varga Gizella, Horváthné 
és valamennyi fokozatit' • töltő 
elítéltnek? . . .  A kötelező 
zárka .miatt nem dolgozhat
nak? . . .  A kötelező zárka! 
miatt telnek ilyen nehezen a 
napok?... A kötelező zárka 
miatti esnek eh a keresettől'?... 
| 1fiát nem !: A saját bűneik
nek, könnyelmű, j bűnös é le 
tüknek köszönhetik ¥. kénysze

rű sorsukat,.. Annáik köszönhe
tik, hogy mindézideig nem 
tahrüQc fegyelmet, törvény- 
tiszteletet. Hogy becsületet 
tanuljanak, azért keli’ a szi
gorítás a visszaesőiddel szem
ben, és azért kapták á szigo
rú kötelező zárkaidőt, mert & 
nem tanultak a korábbi bűn- 
cselekményüket követő eny
hébb büntetésből.■ ' j*: .. '• r. i ' v -/ **' -

Elkerülhették volna
Ez a véleménye Púp József- 

nénak is:, ;
,^,.-~^Néni a  kötelező zárka 
miatt kerüMünk hátrányos 
helyzetbe, . hanem. a második, . 
illetve á.harmadik.-bűncselek
mény hozta magával ezt. . El
kerülhettük volna, mindany-: 
nyián. Ahhoz azonban,. hogy 
a k^őbbiekben megmenckül- 
j ünk a hasonló gyötrelmek- 
tői, n agy óh alapos változáson 
kell keresztül mennünk. Nem 
úgy, mint az első bűncselek
mény után ,. . Mi fizetjük a 
fájó tandíjat! Mi érezzük, mit 
jelent égy vagy másfél évig 
ebben a zárkában élni.

A zárkatársak sokáig hall
gatnak. Slmdénki azt kereste, 
hogy az ő gondját,‘baját mi
lyen mértekben növeli a köte
lező zárka. Nagy sokára szó
lalt meg a sor közepén az egyik: 
középkorú asszony:

— Azt hiszem, az utolsó,fo- ■; 
kozátdt'töltjük valamennyien. * 
Én is | úgy érzem» így nagyon 
nehéz a börtön, de legyen M | 
Mi vesszük, hasznát.1 Áz i t t , 
töltött' hónapok alatt érlelőd
het meg 'bennünk az a. szilárd' 
elhatározás, amely később be
csületes munkát, tisztességes 
életet eredményezhet.

— ács —

SOPRONKŐHIDÁRA':* • Vcí* r 
dósz Szilveszter elítélt. írásait 
hasznosítani fogjuk. Vala-. 
mennyiben van ötlet, hanem'a 
kivitelezés: nem mindig cél
szerű. Például áz „Álom” című 
túl humorizált. A forma vá
lasztása se mindig szerencsés. 
Gondolunk itt a „Hazudós” cí
műre. A „Nyílt levél” és a „Ti
szavirág” egy kicsit bő lére 
vannak engedve. Mindezek el
lenére valamennyi írása hasz
nos gondolatokat - tartalmaz. 
Várjuk a továbbiakat.

fcáSÁlo' elitéit ̂ elénrá'ő
írásaxí'érdekes,' ehté'kes. • írjon 
másokról, is.

Biró Imre elítélt írását hasz-’ 
nosítani fogjuk. A versei gyön
gék, erőltetettek: önnek-talán 
érdekes elfoglaltságot adhat
nak, de közlésre alkalmatlan 
nők. Valamiféle önigazolás ér
ződik valamennyin. Az - ember 
értékét nem a szép szavak, ha
nem ’'a cselekedetei, a maga
tartása . jelzik.

— Ig en ... Ig en ... — je
gyezte meg Weatherby této
ván.

— AZ ÜZLETEM A THIRD 
AVENUE-N VOLT — folytat
ta Gosden. — Régiségek és 
lakberendezés. — Ismét az a 
furcsa nevetésszerű hang ütöt
te meg Weatherby fülét. — Ez 
abban az időben volt, amikor 
a Beekmann Piacé egyik ház
csoportjának az átépítéséről 
tárgyaltak, és ön beszélt eb
ben az ügyben egyik barátom
mal . .

Igeiji, emlékszem — szólt 
Weatherby barátságosan. A 
férfi neve még mindig nem 
mondott neki semmit, de már, 
eszébe jutott, hogy volt egy 
ilyesféle ügye. Akkoriban még 
kezdő vóit a szakmában, azt 
hitte, hogy karriert csinál 
mai,d, mint építész és j hallott 
árról a tervről, hogy az East 
Side negyedben fekvő négy ré
gi épületet átépítik, és kis mű
teremlakásokat alakítahak ki 
bennük. Valaki, az egyik nagy 
építő cégtől úgy gondolta, 
mindenesetre meg kell vizsgál
ni a dolgot, és Gosdenhez uta
sította. Á Gosdennel folyta
tott tárgyalására már csak na
gyon halványan émlékezett. 
Egy tizenöt-húsz perces beszél
getés folyt le közöttük valahol 
egy homályos üzlethelyiség 
mélyén, egymás hegyén-hátán 
álló antik asztalok között, 
ahol állandóan az volt az ér
zése, hogy hiába fecsérli az 
időt, hogy mindig zsákutcá
ba kerül. — Mi lett abból az 
ügyből? —• kérdezte.

— Semmi — felelte Gosden. 
— Ön tudja, hogyan szoktak 
az ilyesfajta ügyek végződni. 
A végén lebontják az egész 
háztömböt, és új. kilencemele- 
tes bérházakat építenek helyé

be. Sajnálatos dolog. Az ön 
elképzelései rendkívül érde
keltek engem. Nagyon! jól em
lékszem erre a napra.

ÚGY BESZÉLT, mint az a 
nő aki valami cocktáilpartih 
egy férfival ül- a sarokban, és 
hadarva beszél hozzá, csak-, 
hogy mondjon valamit, csak
hogy ott tartsa partnerét maga 
mellett, és ne engedje,' hogy 
elszökjék mellőle a bárba, 
hogy ázutáó ott maradjon egy
magában, senki se legyen mel
lette, akihez égy szót szólhat
na .egész éjjel, egy egész- éle
ten áh —1 Figyelemmel kísér
tem á  karrierjét -r- folytatta 
Gosden sietve. — Biztosra vet- , 
tem,'hogy még sokra viszi/de 
az embert olyan szörnyen 
igénybe veszi ebben a város
ban a mindennapi munka, 
hogy a legjobb szándék mel
lett sem . . .  Abbahagyta a 
megkezdett mondatot, és le
mondóan legyintett -kézével. 
— Biztos vagyok benne, hogy 
naponta elsétálok olyan épüle
tek mellett, amelyek az ön te
hetségét dicsérik, anélkül per
sze, hogy tudnék ró la . . .

— Sajnos, a helyzet más -r- 
szólt Weatherby. — Egy nagy 
cég irodájában dolgozom. — 
Megnevezte a céget, és Gosden 
elismerőleg bólintott. — Ki- 
sebb-nagyobb munkákat csiná
lok számukra.

— Ezek szerint ön is egyike 
azon fiatalembereknek, akik 
hideg, nagy üvegkalitkákba 
akarnak bennünket, szegény 
New York-iakat zárni — je
lentette ki Gosden.

— Nem vagyok már fiatal
ember — mondta Weatherby 
szomorkásán. És valóban így 
is volt. Gosden alig tíz évvel 
lehetett idősebb nála. Kiitta 
italát. Gosden tolakodó visel

kedése, ömlengő beszéde ké
nyelmetlenül é r in t e t t e .K é 
sőre jár — szólt, s , elővette 
pénztárcáját —, azt hiszem, a 
legjobb le sz ... ’

— Ö, .kérem, ne menjen 
még! — vágott szavába Gos
den. Hangja különösen ijed
jen csepgett. — Giqvanni ak
kor elzárja az italokat, és 
kidob engerrí* Giovanni,' kérek 
még egy rundot! ön t pedig ar
ra kérem, igyon vélem egy po
hárral. Egy /ilyen éjszakán,

• ’mint a m ai. . .
— NAGYON KÉSŐ V A N ... 

szólt. Weatherby, . de nem
folytatta/ mert Giovanni je
lentőségtél jes /  komolysággal 
nézett rá, mintha valami sür
gős üzenetet akart volna kö
zölni vele. Ezután. Giovanni 
sietve telető! tötte skót' whis- 
kyvel , Weatherby poharát, 
Gósdennek és magának pedig 
hazai whiskyt töltött.

— így már jól van!. . .  —
szólt Gosden, és arca felragyo
gott. — Nehogy azt higgye, Mr. 
Weatherby, hogy a bárokat 
járom, és fűnek-fának, fizetek. 
Az igazság az, hogy nagyon is 
takarékos vagyok, kellemetle
nül takarékos." Feleségemnek 
is ez volt a véleménye. Ez 
volt az egyetlen dolog, ame
lyet kifogásolt rajtam. — Ün
nepélyesen félemelte poharát, 
hosszúkás, keskeny keze resz
ketett. Weatherby észrevette 
ezt, és szerette Volna tudni, 
vajon alkoholistá-e Gosden. — 
Éljenek New York gyönyörű, 
hideg, magányos üvegpalotái! 
— kiáltotta Gosden.

Valamennyien ittak. Giovan
ni egy kortyra . kiitta italát, 
közömbös * arccal kimosta, és 
megtörül gette poharát.

#  (Folytatjuk!)

delkező Rakó Istvánné elítélt, azonban már é lis- 2 
m erőleg beszél a tanulók m unkájáról. Bizonyító- 2  ’ 
sül egy m unkaruhát tesz elénk. — Abrahám Gá- 2 
borné készítette. Alihoz képest, hogy rövid ideje í  
dolgozik gépen, nagyon szép és jó  m unkát végez. á \ 
A  m inőség m ellett a  m ennyiségi m unkája is nap- a  1 
ról napra em elkedik. Ma már eléri a  3? darabot. 2 
A  tanulószalag vezetője elism erőleg beszél SÍ- 9  f. 
gyáuszitf Pálné és Montloylcs úanosné igyekeze- ¡a 
téről is . Ha továbbra is ilyen  szorgalm asan fognak 2  
dolgozni, akkor a tanfolyam  befejezése után, a í  
term elő szalagokban jó l m egállják majd a  helyű- Ja 
két. ^ 1

)  “ 1 ~ I

Két találkozás

\ Tanulószalag Kalocsán
y  — H uszonkét fővel» új tanulószalag indult a  Ka- 
6 locsai Országos Börtön konfekció üzem ében A 

* ilatt, az elítéltek  elsajátit-
elm életi és gyakorlati fo- 

nélkülözhetetlenek ahhoz, hogy  
* a későbbiek folyam án jó gépesekké váljanak. Je- 
y  leneleg m ég nehézkesebben, lassabban berreg- 

 ̂ nek az elektrom os varrógépek m int a  többi sza- 
6 lagnál. de a  .munkakedv» a szorgalom  biztató. A 
y. tanulószalag vezetője, a  nagy tapasztalattal ren-V

1 ipÜLÖP IS T v d á  ÜZEMI h ’ÁKATOS meg- 
t* lepődve forgatta kézében a vörösfceveszt- 

emblémás levelet, amelyet a postás hozott. 
Először azt hitte, hogy tévedésből kézbesí
tették neki. De nem; hiszen az ő neve és cí
m e1 áll a borítékon.

—i Vajon mit (Akarhatnak tőlem — morfon
dírozott, miközben olvasni kezdte a levelet.

„Értesítem, hogy folyó hó Í5-én délután öt 
órakor a vöröskereszt kerületi szervezete a 
vasaskultúrházban véradó és vértkapó találr 
hozást rendez, amelyre szeretettel meghív
j u k 1|P • • I  m

Mi közöm nekem ehhez — gondolta —, s 
az asztalra dobta a levelet. Csak később ju
tott eszébe, hogy körülbelül két hónappal ez
előtt véradás volt a gyárban, s ő is adott vért. 
A brigád valamennyi tagja jelentkezett, ő 
sem akart kirriaradni, és a kivizsgálás után 
három deci vért adott önkéntesen, térítés nél
kül. De már teljesen megfeledkezett róla. Ha 
nem jön ez a levél, akkor talán rá se gondol 
többét.

Másnap bent a gyárban megkérdezte mun
katársait:

— Ti is kaptatok ilyen meghívót?
— Igen — válaszolták.
— Ti voltatok már ilyen véradó-vértkapó 

találkozón? — érdeklődött tovább.
— Még nem is hallottam ilyenről — vála

szolta egyikük.
— Elmegyünk?
2— El kellene menni. . .
— M enjünk. . .  öt órakor a kultúrházban 

találkozunk.
* Amikor \ műszak után hazaérkezett, meg

borotválkozott, fehér inget váltott.

HT ÓRA ELŐTT NÉHÁNY PERCCEL ér
kezett a kúltúrházhoz. Ismerősöket, tár

sait kereste. Az ünneplőbe öltözött emberek 
között hamarosan megtalálta őket. Intettek 
feléje, odament, s melléjük ült.

A  színpadon felgördült a függöny, egy ősz 
hajú férfi üdvözölte az egybegyűlteket.

— Az orvos, alki a vért vette. Megismered? 
—  szólt a mellette ülő.

Pista bólintott.
Az orvos a véradás jelentőségéről beszélt, 

számokat idézett, hogy évente hány száz és 
száz ember életét mentik meg — s felgyó
gyulását segítik elő az önkéntes véradók. El
mondta, hogy egy műtét alatt sok esetben 
tíz-tizenöt liter vérre is szükség van.

— A véradók életet mentenek, embereket 
adnak vissza családjuknak\ a társadalomnak 
Itt van például Nagy. Lajos háromgyermeker 
családapa, aki nemrég súlyos gyomorvérzést 
kapott. A műtétkor őt liter vérre volt szük
ség. Az önkéntes véradóinak köszönheti, hogy 
most itt ülhet sorainkban és részt vehet ezen 
a kis ünnepségen.

K

^tíalk möráj futott át. a termen, mindenki ' 
kíváncsian kereste, melyik lehet Nagy Lajos,

—  Egyik megmentője — folytatta az or
vos — szintén itt ül soraink között: Fülöp 
István, a kerületünk lakosa.

A z emberek kíváncsian forgolódtak.
Pista úgy érezte, mintha forró vízbe dob

ták volna. Társai oldalba lökték.
— Kérem Fülöp István véradót, fáradjon 

ki és ismerkedjék meg. azzal az emberrel, aki
nek a felépüléséhez hozzájárult.

Pista lábai, mintha a földhöz tarpadtak vol
na, olyan merevség vett erőt. Társai nógat
ták:

— Hallod? Menjél na,, mi van veled?!
Amikor nagy nehezen felállt, megreccsent ■

a szék, minden szempár rászégeződött, A te
remben felcsattant a taps.

ÉT KISFIÚ ÉS EGY KISLÁNY kezében 
virággal léptek eléje. Néma csend lett d 

teremben. Pistának a torkában dobogott a 
szíve.

— Kévés bácsi! — kezdte a kislány. — Na
gyon szépen köszönjük, hogy megmentette 
apukát. . .

Jobbról és álról megcsókolták, majd átad
ták a virágot.

A z emberek szeme könnybelábadt a meg
ható jeleneten.

Pista alig látott az izgalomtól. Amikor pe
dig a gyerekek édesapjához lépett és ráné
zett, úgy érezte, menten elájul. Elsötétedett 
körülötte minden, az egész terem forogni kez
dett:

— Nem! Nem! EZ nem lehet igaz. —• Pista 
nézte a markáns, de kissé megtört arcot.

Nagy Lajos is megdöbbent:
— Te úristen! Ez lehetetlen!
Mindez fél perc alatt játszódott le, de elég 

volt ahhoz, hogy Pista képzeletében gyorsí
tott filmként rohanjon le egy, két eszten
dővel ezelőtti történet: A kis kertes ház Bu
dán üresnek tűni.... Ablakcsörömpölés... A  
zseblámpa fénye végig siklott a szobában. Tás* 
karádió, karóra és ami a keze ügyébe kerüli» 
pillanatok alatt táskájába gyömöszölte. Indul
ni akart, hirtelen felgyulladt a villany, Egg 
férfi állt előtte. Egy őszes hajjú férfi. . .  Ütött 
és menekült. i . Igen. Határozottan felismeri» 
aki itt áll vele szemben, ahhoz tört be .»«

•— Óh! Inkább a börtönben lennék!

■AGY LAJOS ÓDALÉPETT a dermedtté 
vált fiatalemberhez és megszorította a 

remegő kezét:
— Köszönöm!
Az emberek meghátottan tapsoltak, sokam 

zsebkendővel törölték szemüket. Nem tudták» 
mi játszódott le a két férfibén.

z. a
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PIA
Meglepetések 
az NB l/B-ben

Az NB I B-ben vasárnap a 
kiírágaslóan ' legnagyobb ese
mény |p  Salgótarján és áz Ózd, 
a éllovastalálkozója volt. 
A ¡rangadón a tarjám bányá-' 
szók’ meglepően könnyű, 5:0- 
ás^győzelmetr arattak és ezzel

P  győáelemgnel, ; jobb gól
arányuk révénj: meg is előzték 
az ózdi kohászokat. Váratlan 
eréöh'rénynek Számít a nyír
egyháziak budafoki és a: bor
sodiak székesfehérvári győ
zelme is. v

Salgótarján—Ózd 5:0 (2:0)
AÍ:hazáx csapat ragyogó já- 

léfeot mutatott be és megér
demeltén. győzött. A gólarány 
nem; túlzott.

Oroszlány—BVSC 3:1 (1:0)
Mindkét 'csapat nagy érőbe- 

ÖObással játszott. A gólok vé- 
delmi ' hibából estek.

Borsodi Bányász—Székesfe
hérvár Ztl (0:1)

A;bány ászcsapat igen lel
kesen játszott, s ezzel sikerült 
legyőznie Székesfehérvárt.

Egyetértés—Dunaújváros 1:0 
<0;0)r

A hazai csapat az utolsó ne
gyedórában fordította a maga 
javára a mérkőzést.

Szombathely—Ganz-MA- 
kVAG 3:0 (1:0)

A . fővárosi, csapat; a mérkő
zés jó részében többet táma
dott, a hazaiak az utolsó 25. 
péreben mutattak jó játékot.

MÁV DAC—Miskolci VSC 
0:0

Az unalmas mérkőzésen te
hetetlenek voltak a csatárok," 
egyszer sem találtak hálóba.

Szállítók—Láng SK 1:1 (0:1)
Sokáig ügy látszott, hogy a 

tabella utolsó helyén álló 
Láng SK együttese győz, vé
gül . is a Szállítóknak sikerült 
kiegyenlíteni.-

Nyíregyháza—Budafok i:í-
«1:0)

Ezen 'a mérkőzésen is gyen
gélkedtek a csatátok. A dön
tetlen igazságos eredménynek 
mondható.

[Minden idők legnagyobb olimpiája!
|  Túl vagyunk hát az olimpia „félidején?’. Az 
|  uszodában befejeződtek a minden idők leg- 
|  nagyobb úszó-olimpiájának küzdelmei. Vízi- 
|  labdában is. éldőlt az olimpiai bajnoki cím 
I sorsa. Az olimpiai játékok 8. versenynapja 
§ újabb magyar sikerrel örvendeztetett meg: ví- 
|  ziíabda-válogatottunk aranyérmet nyert. Sor-
1 rendben ez az ötödik olimpiái bajnokság» ame- 
|  lyet ebben a sportágban, némi megszakitás- 
|  sál, a magyarok 1932 óta nyertek.
|  A nehézsúlyú súlyemelők világraszóló ered- 
|  ményeivel a Sibuja-csarnok is bezárta kapuit.
2 Atlétikában éppen a félidőnél tartanak. A má- 
|  sodik „félidőben” színre lépnek a tornászok, 
f a  kajak-kenuzók, a cselgáncsozók is. Bajnokot
1 avatnak a labdajátékokban, ökölvívásban, oir- 
|  kózásban.
|  A „félidő” rendkívül sok világcsúcsot, fö
lemelkedő eredményt hozott. Nem kevés esé-
2 lyes váltotta valóra a reményeket, de jóval 
|  több meglepetésnek volt tanúja a világ. Nagy 
|  tejkintélyű sportszakemberek és újságírók áll- 
|  nak értetlenül saját jóslatuk előtt, s újra és 
2 újra leszögezik, hogy a sportolás atomkor- 
|  szakában szinte lehetetlenség jósolni.
|  A magyar közvélemény a kellemes meg- 
2 lepetések okozta hangulatban tekint vissza az 
|  olimpia, magyar szempontból kétségtelenül 
|  nagy sikerű — első félidejére. Öt aranyérem,
|  pt ezüst, bárom bronz és a szép helyezések.
¡ Ebben a szakaszban feltűnik a magyar atlc- 
|  ták szereplése, akik a kellemes meglepetések 
|  első számú okozói. Ezen beiül is dicséret elso- 
|  sorban a dóbóatlétákat illeti, akik eddig két
j-' v " s

ezüst- és egy bronzérmet szereztek, s több = 
figyelemre méltó helyezést értek el. Olyan | 
versenyszámokban is előretörtek, amelyekben f 
a múltban, a férfi gerely kivételével* nemi 
játszottak komoly szerepet. Az elmúlt napók = 
nagy eseményeit Kulcsár Gergely és Zsivótzky | 
Gyula mellett Varjú Vilmos, Munkácsy Antó-f 
nia és Nagy Zsigmond pompás eredménye je-1 
lentette: világklasszisok nagy küzdelmében jj 
állták meg a helyüket.

A „hagyományos” sportágak közül vívásban I 
újabb siker született. A Vaszeda-csarnokban I 
ünnepelték a negyedik magyar aranyérem ki- j 
harcolóit, a magyar tőrvívó-lányokai. A ró- \ 
mai olimpiai bajnokság döntője ismétlődött: 

. meg Tokióban. A szovjet lányok meg akar- j 
ták védeni Rómában kivívott elsőbbségüket,! 
a magyarok pedig egyenlíteni szerettek volna. \ 
Sikerült! Magyarország női tőrvivó-csapata a j 
világbajnoki győzelmek után most az olimpiai : 
bajnokságot is magáénak mondhatja. A ma- \ 
gyár tőrvívók kétségtelenül a világ legjobb-1
jainak bizonyultak. \:

A „félidő” eredményei tehát kedvezőek, s j 
remény van a jó folytatásra is, hiszen ver- j 
senyzőink rendkívül alaposan felkészültek azj 
olimpiára. Az eddigi sikerek a jó felkészülést § 
igazolják, valamint versenyzőink kitűnő küz- \ 
doképességét, amely talán az érmekkel egyen-! 
rangú érték. Nem rettentek iheg a nagy ne- \ 
vektől, a nagy eredményektől, hanem becsű-1 
letesén, tudásuk javát nyújtva szereztek ha- jj 
zánknak elismerést. =

Hammerl László világ- és olimpiai 
csúccsal sportlövő olimpiai bajrmk!

Győztek az éllovasok
-h&b tfjjjg

KELETI CSOPORT
kecskeméfy—Debrecen 2:0 
Kisterenye—Gyula 2:0
Baglyásólja—Szóin. MTE 2:3 
Bp. Spartacus—Eger 1:3
Szóin. MÁV—Misk. Bány. 3:0 
Nyíregyháza—Bp. ElŐfe. 0:3 
Szegedi VSE—Jászberény 1 ;2 
Békéscsaba—Nagybátony 4:1 
V. Izzó—KISTEXT 3:1

Tokió első magyar olimpiai 
bajnoka

mm ■ i
■mm

É»|||
IIE 1«

I l i i

m  i
I. Egri Dózsa 
2; Jászberény
3. Kecskemét
4. Bp, Előre
5. Szóin. MTE
6. Bp. Spartac.
7. Szóin. MÁV
8. Békéscsaba
9. Nagybátony 

10. Gyula
II. Szegedi VSE
12. KISTEXT
13. V. Izzó
14. Kisterenye
15. M iskolci B.
16. Baglyasalja
17. Debreceni D.
18. Nyíregyháza

31 19 
31 19 
31 17 
31 14 
31 16 
31 14 
31 13' 
31 12 
31 U  
31 10 
3Í 10 
31 9 
31 11 
31 
31 
31 
31 
31

6 60:29 44 
6 43:24 44 
9 47:25 39 
9 41:30 36

4 11 48:37 36 
7 10 54:33 35
7 11 48:41 33
8 11 49:57 32
7 13 37:33 29
8 13 46:42 28
8 13 55:51 28 

Í0Í12 42:48 28
5 15 39:46 27
9 13 39:58 27

9 7 15 38:54 25
8 7 16 24:53 23
5 12 14 29:51 22
8 6 17 33:60 22

Egy ellesett pillanat: dr. Török Ferenc a pisztolylövés után

NYUGATI CSOPORT
Traktor—Esztergom 0:0
Pécsi VSK—Z.-eg. Dózsa 1:1 
P. Bányász—K. Lombik 3:0 
Autóbusz—EVTK 1:.0
Győri Dózsa—Szfv. MÁV 3:1 
Kápv. Honvéd—Veszprém 0:0 
Mosonm. TE—Budai Sp. 2:1 
III; kér.—pécsi BTC 5:1
Zalaeg. TE—Pána 0:1
1. P . 'Bányász 31 18 8 5 59:30 44
2. UI. kér. 31.20 4 7 69:40 44
3. P écsi VSK 31 16 7 8 58:32 39
4. Kaposvári H. 31 13 13 5 45:33 39
5. B. Spartacus 31 16 5 10 45:34 37
6. Győri Dózsa 31 13 8 10 42:30 34
7. Pápa 31 15 3 13 40:40 33
8. P écsi BTC 31 14 5 12 36:43 33 
9,. Zalaeg. Dózsa 31 10 10 11 38:45 30

10. Veszprém 31 12 5 14 47:43 29
11. SZfV. MÁV 31 Ü. 7 13 37:46 29

Múlt hét csütörtökön kora 
délelőtt a rádió adásaiból 
már csaknem mindenki tudta 
Magyarországon, hogy Tokió j 
mellett egy kis- japán halász- 
faluba^ megszületett az első 
magyar győzelem az 1964. évi 
olimpiai játékokon. Az arany
érmes dr. Török Ferenc most 
vett részt életében először 
olimpián és máris bajnok lett* 
sőj még .. egy bronzérmet is 
nyert* az arany mellé, hiszen 
csapatunk is felállhatott a do
bogóra.

Érezték, várták a magyarok 
ennek a , sikernek a megszüle
tését — mégis mennyi izga
lom kísérte1 a versenyt. Ti
zenkilenc pontos előnye volt 
Töröknek váz ötszörös világ
bajnok Novikovval. szemben, 
aki olimpiai győzelemmel 
akarta koronázni sportpálya- 
futását. De Török szinte fe
lülmúlta Önmagát: utolsó erő- 
tartalékait is bevetette és úgy 
futott a négykilométeres, me-

12. Zalaeg. TE
13. Esztergom
14. Mosonm. TE
15. 'Autóbusz
16. EVTK
17. Tráhtorgyár
18. K. Lombik

31 11 
31 9

6 14 54:63 28 
8 14 45:49 26 
8 14 44:54 26
7 15 30:56 25 
7 16 27:41 23
4 19 49:64 20
5 19 28:50 19

a z  n b  i /b  Ál l a sa
1. SalBTC 27 14 6 7 41:15 34
2. Ózdi Kohász 27 13 8 6 45:33 34 
3., Szom bathely 27 11 11 5 49:30 33 
4. Oroszlány 27 9 12 6. 30:25 30 
5 Sz.-fehérvár 27 7 14 6 37:33 28
6. DVSC ... 27 9 9 9 28:28 27
7. G.-MÁVAG 27 11 5 11.34:36 27
8. Dunaújváros 27 10 7 10 24:26 27
9. Szállítók 27 9 8 10 36:37 26

10. Nyíregyháza 27 í l  4 12 33:36 26
11. ; MÁV DAC 27 10 6 11 29:36 26
12. Budafok 27 9 7 11 27:30 25
13. M iskolci VSC ’27 8 8 11 24:34 24 
14*; Egyetértés 2t 10 4 13 31:44 24
15. . Borsodi B. • 27 8 6 13 28:41 22
16. Láng SK 27 6 7 14 30:42 19

redek emelkedőkkel nehezí
tett, csúszós pályán, mint még 
soha.

: Csapatversenyben a várt 
ezüstéremből csak bronzérem 
lett. Válogatottunk, ugyan 42 
pontot behozott az amerikaiak 
előnyéből, de ez kevés. volt. 
Hiányzott az a pár száz pont, 
amit Török Ottó elvesztett a 
lövészetnél;

Az eredményhirdetés után 
felcsendült a mágyár him
nusz és Tokióban először fel« 
vonták a középső árbocrúdra 
a magyar zászlót. Török Fe
renc pedig nyilatkozott és nyi
latkozott . . .

— Az úszás után gondoltam 
igazán arra, hogy olimpiái 
bajnok lehetek. Ez ugyanis a 
leggyengébb számom. Mikor a 
futás után beértem a célba, 
éreztem, < hogy győztem. Na
gyon, nagyon boldog vagyak 
és talán a többinek is segít ez 
a győzelem. Hiszen csak a 

, kezdet nehéz. ..

Az ezüstté vált bronz
Szeptember 22. Ferihegy. 

Olimpiásaink első csoportjá
nak elutazása. Az, indulás előt
ti utolsó villáminterjú Kul- 
csűr Gergellyel.

— Milyenek az utolsó ed
zéseredmények ?

—- Nem valami jók. De ez 
nem számít. Nálam n. ver
senyláz hozza meg a jó ered- j 
ményU

— Mennyivel lehet nyerni 
Tokióban?

Szeryritepi , 82-^841 méter 
elég lesz.

Pédéfsehnek?
— Szinté hihetetlent de biz

tos vagyok benne, hogy a nor
vég fiú nem fog ennyit dob
ni.
í - r  És Kulcsár Gergely?
—̂ 80 méter feletti ered

ményt várok, magamtól, s  na
gyon szeretném, ha a bronz
érem újra az enyém lenne.

Nost Kulcsár Gergely, a Mű
egyetem 30 éves testnevelő fa
nára túlteljesítette tervét. 
Mért VERSENYZŐ. így, végig 
nagy betűvel, a szó legigazibb 
értelmében. A  verseny az 
egyedüli doppingszerea nagy

A magyar szempontból ki
tűnően kezdődött ez a ver- 
sényhap» hiszen közép-euirópai 
időszámítás szerint hajnali 
háromnegyed ötkor „kürtöl
ték szét” a  külföldi hírügy
nökségek. hogy a  kisöbű 
siportipusika 60 lövéses, fekvő 
testhelyzetű versenyében
Hammerl László új világ- és 
olimpiai rékorddaí olimpiai 
bajnokságot nyert.

Az asakai lőtéren 9 órakor 
foglalták el helyüket a fek- 
vőpadon az arany-, ezüst- és 
bronzéremért versenyzők. A 
küzdelem nagy izgalmak kö
zepette zajlott le, s végül is 
Hammerl László és az ameri
kai Wigger holtversenyben 
végzett az első helyen. Kettő
jük között az olimpiai bajno
ki címet Hammerl László ja
vára jobb utolsó r sorozata 
döntötte el, amely 100 kör 
volt.

Hammerl kitűnő teljesít
ményt nyújtott, hiszen a maxi
mális 600 körtől mindössze 3 
körrel maradt el, s két körrel 
megdöntötte Holup János 595 
körös régi világrekordját.

Ham merl László

Kisöbű sportpusika, 60 lö
vésfekvő (50 m); olimpiai baj
nok, Hammerl László (Magyar- 
ország) 597 kör, új; világ- és 
olimpiai csúcs (Hégd világre
kord: 595 kör., Holup Jánós). 
2. Wigger (Egyesült Államok) 
597 kör, új világ- és* Európa- 
csúesbeállítás. 3. Pool ‘ (Egye
sült Államok) 596 k ö r .. * 9L 
Jakosáts Tibor 592 kör. .

Ifjúsági és felnőtt világbajnoki 
cím után olimpiai aranyérem

Arany9 ezüst, bronz és pontállás
i.

Egyesült Állam ok . 34 
Szovjetunió 19
Közös ném et csapat. 6 
Japán 10
M agyarország 9
Olaszország 6
•Ausztrália 6
N agy-Britannia 4
Lengyelország 4
Bulgária 3
Csehszlovákia 3
Üj-Zéland 3
Finnország 3 .
Törökország 2
Románia 2.
Dájoia .2
Belgium  2
Hollandia /  1
Kanada . 1
Jugoszlávia 1
Etiópia 1
Bahama \  1
Franciaország . —
Svédország —
Trinidad . ■ .
Dél-Kor ea •—

n.
25
19
161
5
8
2• 12 
5 
5 
4

m.
24 
24 - 
14 
7
4 
2 
9 1
5 1
3 
2

1 
. 3 

2

4 1 1

IV. 
18 .11 
10 
8 

' 4
7 
68 
6 
23 
2 
2

.11
1
1
5
21
1
4 
3

V.
9

22 '
13-510

VI. , 
14 
8,

m ii ’ 
.6 
6
4
3
5 
8 
2 1 
1
6 
1 
6

Sm. _ 
1
4 
2

POfftt 
545 x 

. 408 
248 
148 
142 
123 
117 
109 
107 
60 
73 
37
36
37 
59 
27 
18 
57 
32 
237
10
73
46
Í3
18

küzdelemben tudja felülmúl
ni önmagát. Mint * ahogy tette 
ezt — sokszor esélytelenként 
—r az eddigi nagy világver
senyeken is. A  stockholmi 
EBfrt és a római olimpián 
bronzérmet, a belgrádi EB-n 
pedig ötödik helyet szerzett. S 
most Tokióban eggyel feljebb 
léphetett a dobogón, méghoz
zá újab magyar csúcsered
ménnyel.

A Bp. Építők atlétája, Kot
tái Jenő \tanítványa megbíz
hatóságból, küzdeni tudásból, 
akaraterőből ismét jelesre 
vizsgázott.. Az eddigi bronz
érmek végre ezüstté váltak. 
Rjagyogó sikere alkalmából, 
mit is kívánhatnánk mást, 
minthogy a budapesti Euró- 
pa-bajnökságon az ezüstből 
arany legyen.

Ha az öttusayersenyen sokat 
kellett izgulni, akkor mit 
szoljának azok a magyarok, 
akik a vívócsarnokban druk
kolták ki Rejtő Ildikó olim-

Rejtő Ildikó

piai győzelmét? Úgy látszott 
már ugyanis, hogy a magyar 
vívónő csak ezüstérmet 'nyer
het.. A váratlanul élvonalba 
tört német. Mees ugyanis" a 
négyes döntő első asszójában 
a még nagyon idegesen vívó

Rejtő ellen 4:2-ré pyprt és 
aztán Mees legyőzte a szovjet 
Gorohovát is. Közben a ma* 
gára talált Rejtő 4:2?re verte 
az olasz Ragnót, -4:0-m Goró^ 
hövát. |  ’ Méésnék még ; egy 
győzelem hiâbÿzôtt' à'z ? oíihi-* 
piai bajhbki címhez és 'a  lég- 
többen' úgy vélték, sikerül is 
nyernie az olasz Ragno ellén; 
Rágno azonban ragyogóan 
vívott és 4:0-ra valósággal le
lépte Meest. Ezzel > hármas 
hoitversény, alakult ki, mert 
Rejtő, Mees és Ragno egya
ránt két győzelmet aratott.

Az újravívásban már azt a 
Rejtő Ildikót láthatták a né
zők, akit itthon ismertünk. 
Páratlan- lendülettel, remek 
technikával vívott és két mér
kőzésen mindössze egy talá
latot kapott. Egy fejjel ma- 
gaslott ki a többiek közül.1 
Ragnót 4:l-re verte és az 
olimpiai bajnoki címért; vívott 
csőriében szinte. pillanatok 
alatt- 4:0-ra nyert Mees ellen;

Két ifjúsági világbajnoki 
cím és a tavalyi felnőtt ; vi
lágbajnoki győzelem után a 
27 éves Rejtő Ildikó az olim
piai aranyérem tulajdonosá 
lett'.

Egy váratlan ezüstérem
,A  női ., gerelyhaj itás hozta 

az atlétikai versenyek egyik 
legmeglepőbb eredményét, és 
a meglepetésekhez hozzá
járult a  magyar Rudasné 
Antal Márta is ./

A selejtezőben a szovjet 
Gorcsakova fantasztikus 62,40 
méteres világ- és olimpiai re
kordot dobott, s biztosan ju
tott tovább a többi esélyes isy 
kivéve a yilágnanglistán má
sodik helyen álló német 
Schwalbet. Á döntőben a  17 
éves román Penes mindjárt 
az első sorozatban 60,53 mé
tert dobott, és ez idegessé tet
te a nagy esélyes szovjet dobó- 
nőket. Antal Márta 53,21 mé
terrel kezdett, s  a második so
rozatban 58,27 méterre szállt 
a gerely. A nagyszerű magyar 
rekord azt jelentette, hogy 
bajnoknőnk. második lett, 
mert a többiek nem tudtak 
javítani. A . volt világrekor-
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Rudasné Antal Márta

dér Ozolina, akinek győzel
mére szinte esküdni mertek 
volna a szakemberek, csak az 
ötödik helyre került.
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Női tőrcsapatunk is aranyérmes
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e & u s té rwanes!
Korán keltek vasárnap reg

gel a budapesti sportkedvelők: 
Várták a rádió reggel, hat órá
ra igéit tokiói közvetítését a 
három legfontosabb magyar 
vonatkozású eseményről, a 
vízilabdáról, a labdarúgásról, 
és a kalapácsvetésről. A tokiói 
vonal azonban csak nagy so- 
kára jött be, de fél hét táj
ban már jelentette a Kossuth 
adó, hogy . Zsivótzky Gyula 
69,09 m-e<s dobásával olimpiai 
csúésot ért el, és megszerezte 
a vezetést a kalapácsvetés 
döntőjében.

Nem sokkdl később azután 
kiderült, hogy még ez a re
mek dobás sem volt elegendő 
a győzelemhez. A  három nagy 
esélyes szovjet kálapácsvető 
egyike, Klim, a negyedik soro
zatban jól fél méterrel túldob
ta Zsivőtzkyt, így Európaibaji 
nokunk a második helyen vég
zett.

Zsivótzky—r-akárcsak a töb
bi magyar, dobó atléta —, ki
tett magáért. Kulcsár és Ru-r 
dasné ezüstérme, Varjú bronzé 
érmé után ezüstérem kala
pácsvetésben is!
■ Zsibótzky teljesítménye 
egyedülálló a maga nemében. 
Négy hónapos, súlyos betegség 
után, csak idén tavasszal kelt 
fel az ágyból. .A $zó szoros ér? 
telmé ben a  halállal viaskodott 
nem is plyan-. régen i 
spgrtban edzett szervezete hozt 
ta vissza az életbe. Húsz-har
minc méteres dobásokkal 
kezdte áprilisban az edzéseket, 
nyáron már 68 métert is do
bott, riríost pedig az olimpián 
idei legjobb teljesítményét 
nyújtotta, ö  érte el a legegyen
letesebb sorozatot, végig 68' 
méter körül dobott, K lím á k  
egyetlen dobása sikerült —, de 
az nagyon. Zuhogó esőben 
folyt a verseny, három me
legítője is elázott Zsivótzkyi 
nak, mire sor került az ered
ményhirdetésre. Ez az eső és 

I a csúszós, sáros dobókör a 
„nehézsúlyú99 négy forgásr 
sál dobó Eckschmidnek nem 
kedvezett és 63,83 m-rel csak 
í l ,  lelt.
. Világhírű dobók sem í tud
ták szokott teljesítményüket 
nyújtani, így Eckschmidten 
sem csodálkozhatunk. Nem ju? 
tott a legjobb hat közé a fa? 
vorit osztrák Thun (62,76), a 
világrekorder Connolly is 
csak hatodik lett, majd két 
méterrel dobott kevesebbet, 
m in t, a selejtezőben. Az idei 
világranglista vezetője, a szov
jet Bákarinov majd három 
méterrel maradt el lég jobbjá
tól.

A vívásban megszerzett 
aranyérem például .'V rendkívül 
nehéz, izgalmas harc, szinte- 
emberfeletti akaraterő jutal
ma. Sőt, annál is több: női
tőrvívosportunk legnagyobb 
dicsérete. Rejtő Ildikó , győ
zelme után az együttes:, most 
bebizonyította,, hogy a tavalyi 
VB-n elszenvedett váratlat 
csapatvéreség csak pillanat
nyi rövidzárlat volt. Női tőr- 
csapatunk ma vitathatatlanul 
legjobb a világon. :

Izzó légkör a Waseda Hallban

A Waseda Memóriái Hall, 
ha a Memória! szórlak értel
me van, ebben' az elnevezés
ben, soha nem fogjuk. elfelej
teni azt a hatalmas küzdelmet, 
amit a magyar és a szovjet 
csapat vívott egymással. A 
közönség teljesen idegenek-, 
bői állt* mégis olyan tűzzel, ' 
olyan lelkesedéssel követte 
az izgalmasnál izgalmasabb 
csörtéket, hogy otthon, a 
Sportcsarnokban sem lehetett 
volna parazsabb hangulatot 
kialakítani. A megfelelő lég
kör tehát biztosítva volt, s 
nem hiányzott, tőrvívóink 
küldeni tudássá sem.

Az elődöntőben a magyarok 
a közös német csapat, a szov
jetek pedig az olaszok ellen 
arattak biztos győzelmét. A 
magyar táborban mindössze 
az hatott ijesztően, hogy 
olimpiai bajnoknőnk mind
össze egy csörtét nyert. Amint 
tehát várni lehetett, , ismét 
magyar-szovjet ~ döntőre ke
rül sor. A visszavágás fűtöt
te • a i magyar, csapat |  tagjait,
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Két magyar a dobogón
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győzelm i em elvényen

s ez minden csőriére rányom
ta bélyegét.

Egyetlen találattal..,.

Mi kezdtünk jobban, selpbb 
2:Ó-ra, majd 5:3-rá vezettünk. 
Ezután .feljött ellenfelünk, 
egyenlített, majd Gorokhova 
révén (Rejtőt győzte le) a ve
zetést :ris, átvette. Juhász 
egyenlített majd 7:7 után 
ismét ő következett, ezúttal 
SáAiüSénkö elléh. Mielőtt 
pástra; lépett, nagyon hatá
rozottan jelentette ki:

.— Nem fog megismétlődni 
Gdansk.

Juhász le is győzte ellenfe
lét, s ekkor került sor a sors
döntő Dömölky—Sisova asz- 
szóra. A tét nagy. volt: Dö- 
mölkynek győzni kellett,

mert találatarányunk rosz- 
szabb volt. Fej fej melletti 
küzdelem után 3:3-ra alakult 
az állás. A lélekzetvételt is 
hallani lehetett a zsúfolt te
remben, _ olyan visszafojtott 
volt a hangulat. Dömölky tá
madott;, szúrt és talált. -

Győztünk*!!
— Bele is haltam volna, ha 

kikapok — zihálta Dömölky, 
aki ezen az olimpián újra tu
dásához méltóan szerepelt. 
Higgadtságával nagy szolgá
latot te tí a csapatnak a dön
tő pillanatban.

Leírhatatlan boldogság, sí
rás és nevelés követte a dön
tő találatot, s a Waseda Hall 
közönsége másodszor ’ hall
hatta á magyar himnuszt; lát
hatta a magyar lobogót a leg
magasabb zászlórúdon.

Világos volt, hogy közép* 
súlyban az olimpiai bajnoki 
címért csak a  szovjet Pljuk- 
fei-der és a„ jkét magyar, Ve
res Győző és Tóth Géza ¡küzd
h e t

A három nagy versenyző 
óriási harcot vívott Jellem- 1 
2ő a  színvonalra, hogy. negy
venhétszer javították meg, ■ il
letve állították be a  részvevők 
az olimpiai rekordot

Nyomásban Véres Győző 
5 kilós előnyt szerzett Pljuk- 
feiderrel szemben, aki 150 ki
lót ért el. Tóth Géza pedig 
145-öt. Szakításban Pljukfél
etér azonban nemcsak behoz
ta hátrányát, hanem 2,5 kiló
val elhúzott Verestől, 10 lei- 
lóval pedig Tóth Gézától. Kö
vetkezett tehát a lökés. A 
szovjet Pljukfelder felemelte 
a  182,5 kilós súlyt, utána pe
dig Tóth Géza a  185 kilót, de 
ezzel csak csökkenteni tudta 
hátrányát a szovjet súlyemelő
vel szemben. Ők ketten ezzel 
befejezték a versenyt, de hát
ra volt még Veres Győző, aki 
177,5 kiló után nem a szoká
sos 5 kilóval növelte a súlyt, 
hanem egyszerre tízzel. Vilá
gos, hogy miért. Pljukfelder 
mögött, a második helyet Tóth 
Géza már biztosította Ma
gyarország számára, tehát ér
demes volt kockáztatnia. Két
szer kapott lehetőséget arra, 
hogy megpróbálkozzon a vi
lágrekordot jelentő súllyal. 
Mindkétszer fölemelte Veres
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Tóth Géza

Győző a  csaknem két mázsát, 
sőt már feje fölött is volt a 
súlyzó, de nem tudta telje
sen kirnromni és Így a nagy 
vetél ytarsé, Pljukfelderé lett 
az olimpiai bajnoki cím. Tóth 
és Veres között csüpán az 
döntött, hogy Tóth Gézá 55 
dekával könnyebbnek bizo
nyult a  mérlegelésnél.

Az óriások között Varjú bronzérmet nyert

Myok év után újra aranyérm
Drómai küzdelemben: Magyarország—Szovjetunip $ : 2  

i ; . . . ...
•Fejfájős; p ■ hallálíái' ̂ Izgal

makkal téli nap u t á n n a g y ,  
úázodá-

bán: magyar ^győzelemmel
végződött az olimpiái vízilab- 
da-torna, valogatottün7c a hel
sinki, ífielbourne-i diadal és 
a római 'kisiklás utáh újra 
olimpiai bajnoka - ■

Jugoszlávia válogatottja ez
úttal is vfeladte' a leckét., Leg- 
keményebb : elleni é lü n k a va
sárnapi -ftelső , mérkőzésen, már 
2:0-ra vezetett ’ Zólyomi End
re tanítványai, az olasz fiúk 
felett. Az utolsó ' vpilianátban 
aztán Spenelli gólt lő tt így 
2:l-re alakult, a .mérkőzés,/és 
8:5-re a  jugoszláv csapat gól- 
aránya. A mieink 7:5-ös gól
aránnyal szállták vízbe a 
szovjet csapat étien.

A  spanyol Bataille sípsza
vára

Ambrus — Felkay, Kon- 
rád — Dömötör *0. Kani
zsa, Rusorán, Kárpáti, 
dr. felállításban kezdett 

csapatunk.
A mérkőzés álomszerűén in

dult. Két perc alatt két kapu
fát lőttünk, simán, olajozot
tan futottak, támadásaink és 
törvényszerűnek tűnt, , hogy

a kapufákat* hamarosan:- gó
loknak kell követniük. Ez a 
remény hamarosan valóra 
vált. Kárpáti Rusoránt indí
totta s ő parádés alakítást' 
nyújtott1

Két szovjet védő felett 
átemelte a labdát, kifor
dult és bár ketten nyom
ták, a víz alól is kápráza- 

. tos gólt lőtt, 1:0..
A második négyed közepe 

táján a szovjet vízilabdásók 
szerezték meg a labdát és pil
lanatok alatt egyenlítettek, 1:1. 
Aztán Kárpáti a partra került 
s a szovjet csapat ezt az em
berelőnyt gyorsan kihasznál
ta. 1:2.

A harmadik negyed ele- 
ján mi kerültünk ember
előnybe. Kolesnyikov kiállt, 
csapatunk előrelendült. 

Kárpáti Felkayt indította, 
villámgyors hátvédünk

nem hibázott. 2:2. 
Hallatlan, hangzavar köze

pette kezdődött az .utolsó ne
gyed. A magyar csapat lehe
tetlen feladat előtt’állt.

. l. Magyarország
2. Jugoszlávia
3. Szovjetunió
4. Olaszország

'Azútolsö^ jáíekfészbén, öt 
perc <alatt kellett kétgólos 
előnyre szert tennie. Sikerült! 
Fantasztikus, hősies , küzde
lemben, soha nem látott küz- 
dőképességgei csapatunk há
rom gólt lőtt!

Kanizsa indít, Bodnár— 
Felkay a labda útja és 

3&.
Most Dövfiötör nagy percei 

következnek. Konrád és Őszi- 
pov kiállítása után négyméte
reshez jut. Ezt még meglehe
tősen erőtlenül lövi, 

a  labda megáll a vizen, 
aztán bevánszorog vala

hogyan. 4:2.
És még nincs vége. Popov 

kerül a partra,
‘A Rusorán—Dömötör akció 

v és 5:2!
A magyar csapat négyesz

tendős .veretlénségi soroza
tát, a  Trofeo dTtalián, a ha
tos tornán szerzett győzelmét, 
Európa-bajnokságát Tokió
ban pazar sikerrel tetőzte be.

A torna, végeredménye:
3 2 1 — 12:7.5 
3 2 1 -L‘ 8:5 5 
3 1 — 2 4:7 2 
3 — — 3 2:7 •—

Csernai két gélt lőtt, fiefei ll-est védett
2 : 0  1 1 : 0 )

Bizakodó kedvvel, jó han- i 
gulatban áUt> fel az olimpiai 
válogatott tizenegy a Románia 
elleni mérkőzésre. ;

Az időjárás a labdarúgás
nak sem kedvez Japánban: 
Síkos, csúszós talajon, 25 000 
néző előtt így álltVfel csapa
tunk: *

Géléi — Novák, Orbán, 
Ihász — Pcdotai,]Nógrádi — 
Farkas, Csernai, JBene, Komo- 
ra, Katona.

Az első félidőben valóbah 
„olimpiai - teljesítményt” nyúj
tott a magyar válogatott.

A 3. percben Katona szök
tette Farkfist.

A  szélső beadását Bene 
átlépte és a fedezetlen 
Csernai 7 méterről a 
jobbsarokba gurított. 1:0.
A románok nem törtek le, 

heves ellentámadásokat vezet-' 
tek. Románia válogatottja nem

vett részt a világbajnokságon, 
így lényegében nagyváloga
tottját szerepelteti az Olim
pián. Mégis á magyar fiúk az 
első félidőben jó játékkál, 
végig fölébük tudtak kere
kedni.

A rhásodik félidő első 25 
percében a román csapat két
ségbeesett rohamokkal kísé
relte meg az egygólos hát
rány behozását. A csatárok 
jól kombináltak, és védel
münknek minden erőfeszíté-. 
sére szüksége volt, hogy meg
akadályozza az egyenlítést.
Géléi remek védésekkel szin
te reménytelen helyzetekben 
tisztázott ekkor.

Tíz perccel a befejezés 
előtt drámai és sorsdöntő pil- 
’p.natok következtek. Román 
támadás futott végig a pályán, 
az egyik-; csatár a síkos füvön 
megcsúszott és hatalmasat

bukfencezett. Askenázi a síp
jába fújt: 11-es.

Cöntantin futott neki a 
büntetőpontra letett lab
dának, lőtt, Géléi ragyo
gó vetődéssel kapufára 

nyomta a labdát.
S Noyák felszabadított. 
Azután a m ieink. követkéz- . 

tek. Csernai kiugratta Far
kast, aki mellélőtt, majd a 39. 
percben Bene feltarthatatla- 
lanul tört ki, már csak a ka
pussal váRt szemben* amikor 
a kétségbeesett védők vissza
rántották.

Csernai a ll-est jobbra 
lőtte, a román kapus bal

ra vetődött: 2:0.
Az utolsó öt percben a 16- 

osok között pattogott a labda, 
'de a két jól záró védelmet 
á csatársorok már nem tud
ták áttörni.

Varjú Vilmos

Varjú Vilmos, a  VM Közért 
súlylökője, á  római olimpián 
csak a  lelátóról nézte végig 
a .¡küzdelmeiket. Kitűnő formá
ban várta a  rajtot, de egy

balszerencsés lábtörés tíy* 
ütötte a  részvételtől — s a 
várható sikertől. Varjú a belg
rádi Európa-bajnokságon né
mileg kárpótolta magát, a kon
tinens legjobbjait megelőzve* 
bajnok lett. De ő többre vá- 
g y o tt;A ... tepgerentúíiaknak. is 
méltó 5«íertiáe (akairt lenni.
Az év kÖzGíjasdék^yterÜlt szá
mára, győzelmek és vereségek 
váltogatták egymást, ö  azon
ban rendületlenül bízott. De 
ennél többet is tett: hallat
lan lelkiismeretességgel, szor
galommal kés zü lt a s iker el
érésére. S ez a  tokiói Nemzeti 
Stadionfcían be is következett. 
Mindössze két amerikai atlé
ta tudta őt megelőzni, még
hozzá húsz méteren felülj do
básokkal A harmadikad, az 
olimpiai bajnok O’Brient le
győzte. Teljesült tehát nagy 
kívánsága, bronzérmet szer
zett, s így a világ legjobb súly- 
lökőinek nagy vetélkedésében 
felállhatott a győzelmi dobo
góra.

Gratulálunk!

Lapzártakor jelentik

Újabb négy olimpiai győzelem!
H eisz M ih ály ezüstérm es, 

m agyar «  csehszlovák labdarugó döntő

Bene Feri hat góllal m utatkozott 
be az olim piai labdarúgótornán, 
aztán a Jugoszlávok hálójába is 
beletalált. Csernai Tibi egy  mér
kőzéssel kevesebbet játszott 
ugyan; de máris ott van Bene  
nyomában, hiszen hat gólt lőtt. 
Bravúrjának értékét az sem  csök
kenti, hogy Tiárom gólt büntető 
rúgásból ért el. Ketten összesen  
tizenháromszor (!) voltak eredm é
nyesek! S hogy ez m ilyen nagy
szerű teljesítm ény, azt mi sem  bi
zonyltja jobban: az olimpiai torna 
16 csapata közöl csak Csehszlová
kia és az EAK csapata (!) tudott 
több gólt lőni, m int a  két m agyar 
csatár.

Űjabb ragyogó magyar si
kerekről számolnak be a To
kióból érkező jelentések. Hét
főn este magyar győzelemtől 
visszhangzott a Komazawa 
fényárban úszó, fedett sport- 
csarnoka. Két magyar birkó
zó, Pólyák Imre és Kozma 
István nagyszerű versenyzés
sel kivívta az első helyet, s 
ezzel felkerültek az olimpiai 
győzelmi dobogó legmagasabb 
fokára.

A magyar sportközvéle
ményben még el sem csitult a 
nagy öröm. amikor ismét vi
lágra szóló sporteredményt 
közöltek Tokióból. Pézsa Ti
bor, a budapesti Honvéd ver
senyzője az első helyre került 
az egyéni kardvívásban. A 29 
éves versenyző győzelmét kő
vetően hamarosan ismét ma
gyar olimpiai bajnokot avat
tak. Ezúttal a férfi párbajtőr
csapatunk diadalmaskodott. 
Győzelmünkkel versenyzőink 
megszerezték a 9. olimpiai 
aranyérmet! így még , nem 
szerepeltek soha vívóink az 
olimpián! Az eddig megrende

zett 7 versenyszámból négy 
aranyérmet nyertek és hátra 
\%n még a kardcsapat döntő* 
amelynek remélhetőleg szin
tén lesz magyar részvevője.

A magyar sportolók remek 
szerepléséről egyre több szó 
esik az olimpián. Különösen 
sokat beszélnek a magyar lab
darúgókról, akik a románok 
legyőzése után fél tucat gólt 
lőttek az Egyesült Arab Köz
társaság csapatának hálójába. 
Olimpia! labdarúgó csapatunk 
Csehszlovákia tizenegyével 
küzd meg az első, illetve a 
második helyért.

Legújabb jelentések szerint 
a kajak-kenusok versenyén 
Heisz Mihály ezüstérmet nyert. 
Hammeri László, aki az el
múlt napokban aranyérmet 
nyert, újabb számban induli* 
s a kispuskások 120 lövésefl 
összetett versenyében bronz? 
érmet nyert. Az atlétika is 
újra megörvendeztette a ma
gyar sportbarátokat. A 809 
méteres női síkfutás döntőjé
ben • Nagy Zsuzsa rendkiVÓI 
erős mezőnyben negyedik lett..
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Újra benépesült a határ
Javultak a talajviszonyok — könnyebb a szántás 

— az első őszi esők után
Az elmúlt napok esőzése/ 

után, az ország nagyobb ré  
szén ián é t benépesült a ha
tár. ÁiLlami és • szövetkezet’ 
gazdaságaink dolgozói erőfe 
szítéseket tesznek, hogy pó 
tolják a kényszerű piheni 
miatt bekövetkezett élmara 
dást,; Heves • mégy ében első 
sorban is a kettős műszakban 
dolgozó erőgépek számát akar
ják növelni. A megye terme
lőszövetkezetei és gépállomá
sai felhívással. fondulit&k az 
ipari üzemekhez: trafctorveze- 
téshez értő dolgozók segítsé
gét. kérték. A. felhívásra már 
ez ideig több mint 50 trakto
ros jelentkezett.
: Baranyában, ahol a terve
zett kenyérgabonának a félét 
nem vetették el, az esők után 
h^ancsak v négy; ,.lendülettél 
indültak még a munkáik. A 
megyéből érkezett legfrissebb 
jelentés- szerint-az esők ked
vezően befolyásolták, a talaj 
állapotát.| Korábban a vetésre 
kijelölt táblákét kétszer fe l
iéit gyűrűshengerezni, feét- 
‘sfer tárcsázni, s. egyszer főga- 
sólni. ami fem  fevesebb, mint 
4̂ 5—5 noismálholdnyi munkát 
jelentett." Az átázott’ talajok 
felé annyi munkával, készít
hetők elő a. vetésre. Ilyen, ked
vező talajviszonyók mellett á 
megyei szakemberek számítá

sa szerint 13Lhap alatt minde
nütt végezhetnek- a vetőszán- 
tássél.
* Gsongrád m e^ e  egyik kö
zös gazdaságában, 11 sándor- 
falvi;- Béke Termelőszövetkezet 
határában, 3« nagy teljesítmé
nyű- —: 48 soros — vetőgépét 
vontatnák egy lánctalpas trak
torral. Ez a . „szántóföld-kom- 
binát” még lassú haladás ese
tén is naponta 6Q—70 holdnyi 
vetést végez el. '

Lengyel gépek $ 
magyar építkezéseken
Lengyelországiban a  háborús 

pusztítások utáni építomUmiké- 
val együtt járt' egy új iparág, 
az építőgópgyártás kialakítá
sa. E gyártási ág már nemcsak 
á  belső szükségletét elégíti ki, 
hanem 30 országba száililiírtja 
készítményeit. ' Megrendelői 
között tekintélyes helyet fog
lal el hazánk. A lengyel építő
gép-importunk évről évre nö
vekszik, és az utóbbi négy év 
alatt megnégys^-rezodött. A 
KGST-ben kialakult munka- 
megosiztás alapján Lengyelor
szág iát ja el hazánkat is da
ruk,; cement- és bebonjsilók, 
betonkeverő-gépek egyes típu
saival.

800000 új háztartást kapcsolnak be 
a gázellátásba

A Bányaipari Dolgozók 
Szakszervezeté központi veze
tőségének pénteken ‘J tartott 
ülésén Bése Vilmos, az Or
szágos Kőolaj- és Gázipari 
SPröszt véZetigaZlatbjá^bésáá- 
molt' a : kőp^j^^éf^lblőgSM^if- 
helyzetéről, fejlesztési1 tervei
ből.
; Elmondotta; hogy a hazai 
kőolajtermelés az 1 elmúlt 
években fokozatosan | éfhelke- 
dett. Az idei 1,8 millió tón-, 
nás évi tervet az olajbányá
szat mintegy tízezer tonnával 
előreláthatólag . |  túlteljesíti. t 
Földgáztól 6Ö0 köbmé
ter: várható, ez évi 50 - millió 
köbméterrel több a tervezett
nél^ A harmadik. örtéves terv 
fölyarnán, á fe rte íT  szerint a
fold^zázólgáítáfástó tókap-
cáólják ’ az észak-alföldi veze
tékrendszer mentén Nyíregy
házát, " Karcagot, Kisújszál
lást, Törökszentmiklóst és 
Céglédet. A^.déLaiföldi veze
tékhálózat mentéri. Orosháza, 
Békéscsaba, Gyula, Hódmétó- 
vásárhely, Szentes,, Csongrád, 
Kískúnfélegyháza, Kecskemét

íme: az Erzsébet-hid megszépült, pesti oldala

és Nagykőrös kap földgázt. A 
harmadik ötéves terv folya
mán 305 000 új háztartást 
szándékoznak bekapcsolni a 
gázellátásba.;
•^■'Btidbpéstéh’' : ||| légíöfefe^ibb 
fel^dáí, C1 * *biidai
fékhez csatlakozó hágjmyomá- 
sű körvezeték folyamatban lé
vő építése. A városnak azt a 
részét, amely nem csővezeté
ken kapja majd a gázt, a pro
pán-bután,gázzal szándékoznak 
bekapcsolni a gázellátásba. 
Ezért 1965. végéig a propán- 
butántermelést ugrásszerűen 
megnövelik. Az idén megkez
di működését Szörnyben egy 
150 000 tonna évi kapacitású 

I üzem, amely minimálisan évi 
| 3000 tonna propán-butángázt 
gyárt.* A; jövő éy második fe
lében termelésbe állítják , a 
hajd.úszobbszlói földgázme
zőt, ahol propán-butánt is vá
lasztanak , le, évente 50 000 
tonhát. Ez a fejlesztés azt jé- 
lehti, ‘hogy évente körülbelül 
70-r-80 000 új fogyasztót lehet 
bekötni á propáh-butanfo- 
gyasztásba. • • - •

Magyar-csehszlovák 
kereskedelmi megbeszélés

Frantisek Hamouz cseh
szlovák külkereskedelmi mi
niszter Prágában fogadta dr. 
Mulató János külkereskedel
mi miniszterhelyettest. A ta- 
náeskozáson—  amelyen jelen 
volt a. csehszlovák külkeres
kedelmi minisztérium több ve
zető munkatársa, valamint 
Nagy István tanácsos, prágai 
külkereskedelmi kirendeltsé
günk vezetője — a két ország 
külkereskedelmi kapcsolatai
nak időszerű kérdéseiről volt 
szó.

K észü lő d é s az éd esip arb an  
és a  p a p írg y á rb a n

T ö b b  e s a h & liS d é f if jú r a  t e s  a• 
m i n t  t a v a l y

Magyar cukrászda 
Rotterdamban

Több mint egy esztendeje 
működik nagy sikerrel Rot
terdamban a Tokaj magyar ét
terem. Az étterem személyze
tét, berendezését Magyaror
szágról küldték$ és ugyancsak 
folyamatosan szállítják a 
nyersanyag nagy részét is, fű
szerekét, konzerveket, boro
katborpárlatokat.
' A magyar étterem sikere ar
ra ösztönözte a tulajdonos Kat
tand i céget, hogy a közéiben 
Gerbeaud-szerű magyár cuk
rászdát is nyisson, amely a 
napokban megkezdte műkö
dését, ugyancsak magyar. sze
mélyzettel és berendezéssel. Az 
áruutánpótlást: , italokat ■.... és 
egyes, alapanyagokat Buda
pestről kapják.

Messze még a december, a 
gyerekek nem is gondolnak : 
rá, de a gyárakban, az édes
ipari üzemeikben már készül 
a kis és nagy csoikóládé- 
mikúlás, dolgoznak a csokolá- 
dégcsizmót gyártó automaták... 
Miből, mennyit kapunk az 
idén? -— kérdeztük • meg a 
magyar édesipar szakembereit.

— Az idén 630 vagon i mi
kulást és csizmát, s egyéb cso
koládéfigurát gyártunk. Ez. 3,3 
százalékkal több, mint a tava
lyi mennyiség. -

A krém, a fondantos, a cso
koládés szalon iá csinos do
bozokban sorakozik már * 
gyárakraktáraiban.

— Mit kapunk karácsonybaf
■; . Habcsók- és csokoládé

függelék a tavalyinál nagyobb 
választékban kerül forgalom
ba. Összesen hét vagon. Ez

pedig 16,7 százalékkal több a 
tavalyinál.

— És a külső köntös?
A Duna Papírár.úgy árban is 

megszáradt az 'utolsó ecset- 
nyom a mikulászacskók új dí-1 
szítésére tervezett mintaraj- 
zon: már á  gépek hajtogatják,! 
ragasztják a sok színes, első
sorban piros celófántasakokat. 
Gabányi András igazgató ígé
rete szerint négymillió, na-I 
gyón szép, modern grafikával | 
díszített mikulászacskó kerül 
december elejére a z ; üzletek
be, csaknem egymilliónál több,

f í  mmMeglepetést -iá1 tartogat a | 
vállalat: a különlegesebb ka
rácsonyi a jándétkók csómágolá-1 
sára ízléses, ára'ny nyomásos 
celofánlapokat “készíténök, A I 
különleges csomagolópapírból | 

1150 000 lapot készítenek.

A Ferencvárosban létesül 
a pesti Duna-part legszebb 

sétánya
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Évtizedeik óta vajúdú vá
rosrendezési probléma 'jutott 
el a  megvailósulás közvetlen 
küsizöbére. A ferencvárosi Du- 
h ^ ’pártoih, még • a tél folya
mán lebontják a z  elavult épü
leteik egy részét és tavasszal 
megkezdik a több évi ütem
re- beosztott parkosítási mun-, 
hálátokat. A IX. kér. Tanács 
Végrehajtó .bizottóá^áinak .ülé- 
:.&é‘n/-jei^’fétték be ezeket'-': az 
intézktóésekét "és .részieteken- 
megvitatták a program lebo
nyolítását. A végrehajtó bi
zottság ülésére meghívták > az 
érdekelt vállalatokat, intéz" 

szakhivatalok kép-

Az év végéig a  Hídépítő 
Vállalat végleg }s* kiköltözik, a  
ferencvárosi Duna-partról, az 
építményeket saját költségén 
.'lébohtatrá. M[
:; A fővárosi ̂ tanáés Közléké- 

■ déSi ; igazgátóságáiiaik képvi- 
-selője közölte’ ho^V á7 térvek 
«szerint a csepeli " ¿yörsyasűtáf 
á  Dimitrov térig hosszabbíta- 
nák meg és-/.ott. létesülne kap
csolat saz észak-déíá földalatti 

|  vasúttal. A ferencvárosi Du- 
ná"part zöld . területének ki“

. alakítását téhút ennek a terv- 
|  nek. -figyelembevételével kell' 
megoldani. -

A felszabaduló területét 65 
•>—̂70 méter Szélességben fog
ják parkosítani és a  munká
latok lebonyolítását négy 
ütemre osztják be.

A Budapesti Városépítési 
Tervező Vállalat elkészítette 
az erre vonatkozó terveket, 
amelyeket a végrehajtó bizott-r 
ság ülésén ismertettek. A par- 

; kosított .területen több játszóf 
' teret, alakítanák ki, nagyobb 
gyermekek számára . aszfalto- 

É zott, jatszóhelyéket détesíte4 
:'nelk. A' fákkal, virágokkal té- 
leültetett sétányok mentén

sok pihenőpadot helyeznek el. I 
Közvetlenül á Duna-part szé-1 
lén alakúi ' ki a -pesti Duna- 
szakasz legszebb sétánya. A | 
Petőfi-hídihoz közel eső ’' terü
leten reprezentatív cukrász
dát terveznék, ani^iy a Duna- 
part gyöngyszeme lenne, A I 
kerületi tanács felveti a ter- 1 
vét, nem volna-e helyes kis-1 
hajó : álloniást létesíteni; . -, a | 
Dùnàrpartfe szákaszáití-^C- 

’ A , ̂ btótási és" " pài^Wi,tasi I 
munkákra \
sadalmi munkát "  szerveznék, 
•anieáyet' ‘eisőtórtoán a  kierhiéti I 
KISZ és á kerületi vállalatok, | 
gyárak patronáteénak... ^

« - U í r e / *
A BARÁTSÁG kőolajveze

ték második csehszlovákiai 
ága já ütegben épül; I ezekben 
a napokban á' Nyitra-folyó 
medrében helyezik el a |  kő
olajvezeték 12Ó méteres ré
szét. A vezeték Ipolyságtól 

Északnyugat-Cseh-szlovákiá- 
ba vezet.- |  v. í

A  FŐVÁROSI SZABÓ ER
VIN k ö n y v t á r  i .  számú 
fíóldkönyvtárá 50 évé 1 nyílt 
m eg. A z I9d4; évben m egnyílt 
könyvtárnak 4654 könyve ;volt. 
és az első évben 11616 olvasó  
kereste fel. Az- olvasók m eg
kedvelték  a könyvtárat,, a 
1964. első felében  már $4 876 
olvasó kereste fe l 84 571 kö
tet könyvet kölcsönzött.

A BÉCSI. kertészeti világki
állításon a  magyar ,/kertészet 
254' díjat nyert, köztük, , .34 
aranyérmet. Á, magyar pavi
lont; különdíjjal is jutaltn-az- 
tók i

MA RÉGI PÉCS KÉPEJKBÉN55 
cím m el kiállítás nyílt a  Jarius 
Pannonius Múzeumiban, a m ű. 
zeum i hónap alka lm ib ól. Ki
lencven m etszet ées> hatvan  
fén yk ép  szem lélteti a  XVII. 
századtól kezdve a várost és  
életét.

ISMÉT MŰKPDIK Szovjet- 
Azerbajdzsán legnagyobb 
iszapvulkánja, az Ajrantdkjah. 
A .kráterből kitörő- lásngosZ- 
lopot éjszalka 40—50 kilomé
ter távolságból is látni lehel. 
A Vulkán áflftal eddig kivetett 
mintegy ,2 millió köbméter 

| iszap erős olajnyomókat tar
talmaz.

A: KORRÓZIÓ EatXENI: \V$r 
DEKÉZÉSRÓL, a  m űanyagok  
m ezőgazdasági , felhaszn á Iá sá 
ról és a vegyipar új beruhá
zásairól készített ..színes film e
ket m utatott ho á. Nehézipari 
M inisztérium M űszáki..... F5Um- 
szolgálata a Duna Film szín
házban,

HÜTÖHÁz  ÉPÍTÉSÉT kezd
ték- meg Székesfehérvárott. A 
140 miilűiö forinf: beruházás
sal készülő létesítményben 
évente 7000 tonna árüt taiió- 
sítanak majd gyorsfagyasztós- 
sal és 30ÖÖ tóhna mű j eget 
készítenek.

h Ar o m s z Az h ú SZ családi 
házat építettek az idén m a
gánerőből, állami tám ogatás
sal, a dunaújvárosi. járás köz- 

e||jep. Az új házak több- 
| | | e p e  bekpltozték.,

HOLDANKÉNT, 220 mázsa 
paprikát tákairít; ’ bé a gyÖri- 
gyöspatai Béke Termélőszö- 
vétkfezet,' amelynék ö . földjén 
rhosít"'' fezdfék, ^feséi
érésű- 'ű g feefeze t^ L án fef- 
féle zöldpápriká siáedéset: A 
vástaghűsú paprikáik , súlya 
egyenként 20-^30 deka, de 
nem ritka az 50—60 dekáis 
példány sem. ,

'á  t a t a r j Ar A ^  k o r a b e l i
anyagáról híres hejőkeresztúri 
múzeum  újabb, értékes régi
ségekkel gazdagodott. Műit 
századbeli fazeka« . rem ekék, 
százéves, dísZítettv; nyelű  foko
sok és 1948-as dragonyos sisak  
szerepel áz új szerzem ények  
között.'

Új exportcikk : q teljesen 
felszerelt tv-képcsőgyár

Az Egyesüli' _ Izzó [t termékei 
közül imafer nernessfe',̂ ¡aa* ízző- 
febpák és • fénycőöyek^,.hanem 
azok a '' gépek. feü fe} t |k '  a 
nemzetközi v érdeklődés,!, . ame
lyekén é márkás, cikikek ké- 
.szüteck:,;’ : \.v

A gyár teoét 4srríét fagyott 
lépett a tejlődés utján- azzal, 
hogy tv-fepcsŐgyártó, * bérén - 
Öezések előállítására ;is felké
szült, annál is . jnkább, mért 
igen kedvezőek az exportlehe
tőségek. Á SZóvjetupió máris 
bejelentette szándékot, hogy a 
közeljövőben hat tv-képcső
gyártó gépsort kíván /* vásárol
ni M agyarországtól. Egy-egy 
ilyen gépsor több mint; 501 
automata gépből ős ^precíziós 
berendezésből áll, s éhenként I 
400 000 képcső,' előállítására [ 
alkalmas.

Az első képcsogyárto be* 
rendezés tervdokumentációi I 
ez év végére készülnék^ el és | 
jövőre a gyártás is megindul.

300 fonna danulon-szálat 
exportálnak, az iáén a v nyér- 
gesújfalui1 Magyar Viscosa- 
gyértól- A legnagyobb s'zál- 
lítmányokat ,’Ángliába és Hol-, 
lahdiába küldték; idei export- 
tervük nagy részét már. telje
sítették.

MAD ACH IMRE halálának  
100. évfordulója alkalm ából a 
róm án . Országos Béketanács és 
az Írószövetség közös rende
zésében em lékestet tartottak- a  
bukaresti egyetem i házban.

ELTORLASZOLT<&K á Szírf- 
Darja folyót, Kazahsztán dé
li részén. Á gátfallal egy 
óriási tavat képeznek; a 9Ó0 
négyzetkilométeres kiterje
désű és 6 milliárd köbméter 
befogadóképességű tó vizé
nek egy részét a sivatagba ver* 
zeiik, -200 ezer hektárnyi te
rület öntözésére. •

MAGYARORSZÁGI, vén- 
dégszereplésre.: érkezik :a 38 
tagú r I^í,fer ̂ fem zeti . Mű vész
együttes. Á 1 Néphadsereg Köz? 
ponti Klubjában . mutatkozik 
be, fellép a pesterzsébeti Va
sas Művelődési Házban, a Ma
dách Színházban, ellátogat 
Veszprémbe, Szombathelyre, 
^Győrbe# Dorogra és Vácra’ is*

(SAJTÓSZEMLE! 
Szérkészti :

a szerk esz tő  b izo ttság  
. • ^ - 
az igazságügynürüsztérium  , &
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