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Elnökválasztás 
Csehszlovákiában
IV. Károly, a nagy cselt 

király honosította meg azt 
a szokást, hogy várának 
legmagasabb pontján zász
ló hirdesse a népnek és a 
messziről jött vendégnek, 
há otthon van az állam feje. 
A csehszlovák nép a mai 
napig megőrizte ezt a hagyo
mányt. Napokban bevon
ják az elnöki zászlót jeléül 
annak, hogy Csehszlovákiád, 
bán elnökválasztás lesz.

Csehszlovákiában az elnö
ki rendszernek hagyomá
nya van, ami az ország füg
getlenné válásakor alakúit 
ki. A München előtti bur- 
zsoá demokratikus köztár
saságban a különböző pár
toknak szüksége volt egy 
olyan személyiségre, aki a 
politikai frakcióharcokban, 
a parlament, valamint a kór? 
inány közötti konfliktusok
ban bíróként léphetett fel. 
Ezt a szerepet töltötte be 
az elnök, akit az alkotmány 
különleges jogkörrel ruhá
zott fel. |  Érdekes itt meg
említeni, hogy a Csehszlovák 
Szocialista Köztársaság át
vette és / fenntartotta ezt a 
fórmát, így — ellentétben 
más szocialista országokkal 
—/ Csehsziovákiá elnöki 
rendszerű köztársaság, ahol 
az államhatalom élén nem 
aZ elnöki tanács, hanem a 
nemzetgyűlés plenáris ülé
sének harbmötö’dös többsé
ge szükséges. Megbízatása, 
az űj alkotmány' szeriíitf | |É  

1 he|yetf:,.vW? É p
■re'szőir''

Természetesen azáltal, 
hogy Öséhszlővákia ..s-zócia- 
lista brszággá lett, az elnö
ki „mindenhatóság” jogkö
re is megváltozott. A vég
rehajtó hatalom legmaga
sabb szinteh a kormány ke
zében van,, amely az elnök
höz hasonlóan, felelősség
gel tartozik a nemzetgyű
lésnek.

A nemzetgyűlés, az elnök 
és a kormány szorosan 
együttműködnek feladataik 
ellátásában.

A Csehszlovák Szocialis
ta Köztársaság alkotmánya 
kimondja, hogy az elnök jo
gai érvényesítésében és: az 
állami, szervek munkájában, 
egyúttal a kommunista pár
tot is képviseli, amely mint 
a társadalom vezető ereje, 
meghatározza: a politikai
irányvonalakat'j és /egyben az 
elnök és.:azvúiíai«i:. .'szervek' 
|evékenys égének főbb teen
dőit is. I
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A  M A T #  v á ls á g a  s ie t te t te ; 
a  W ils o a - J o h n s o n - ta lá lk o z ó  

sü rg ő s , ö s s z e h ív á s á t
Londonban nagy jelentősé

gét tiüajdonítanak annak, 
hogy —  az általários várako
zással eUenté&ben --- már de
cember 7-énsor kerül Harőld 
Wilson brit m inistenélnok és 
J ohns'on' amerikai elnök wa
shingtoni találkozójára. így az 
újonnan: ..megválasztott angol- 
'száisz,' vezetők -csúcstalálkozója 
egy' héttel megelőzi a  NATO 
miniszteri tanácsának párizsi 
értekezletét. Mértékadó angol 
körök utalnak %rá, , hogy a 

Wilison—-J ohinson-találkozó 
előbbre hozása ; amerikai kí
vánságra történt. . 1 

Washington ugyanis áttol 
tart, hogy Párizsban fel
színre tör a NATO törté- . 
netének legsúlyosabb vál

sága,
hacsak az Egyesült Államok 
nem produkál olyan újabb 
kompróűmsszumós \ elgondolá
sokat az „atlanti ato-mejgyütt-; 
működés” kialakítására, aniély- 
lyel legalábbis elodázhatják a 
nyílt szakítást a  : sokoldalú; 
NATO-atomhaderő” (MLE 
kérdésében./
' Az angol sajtó washingtoni 

. jelentései szerint az amerikai; 
kormány jj Londoniul várja a, 

1 mentő, formulát a NATO ,sát  ̂
fogé |  történő
kiépítésre, A sajtóban szel
lőztetett ángol élgondolások

szerint, az MLF-et alárendelt 
szerepben {beillesztenék egy 
szélesebb alapon megszerve
zendő NATO-atomhaderőbe. 
amelyet .—. a NATO rendelke
zésiére bocsátott amerikai nuk
leáris egységek mellett az 
európai |  tagállamok meglevő 
átomütőeréjének . egyesítésé
vel hoznának , létre.- 

Angol kormánykörökben 
bangsúlyözzák, hogy •

Wilson washingtoni lá
togatásának fő célja a nas- 
sai angol—amerikai Polá
ris-egyezmény felülvizsgá

lata.
Kiemelik tovább, hogy a brit 
miniszterelnökinek változatla
nul az a  szándéka, hogy< fel
ajánlja az amerikai. Poláris 
'ájdUitixiánycktól |  függő, • brit 
nukleáris „fiíggerklenségef’i cser 
rébe viszont az atlantiaiom- 
főpárancsnokságban. biztosi? 
tandó nagyobb angol beleszól 
lási ’jogot kér.; Munkáspárti 
szóvivők azzal érvelnek, hogy

>v/‘ nyugat-oúrópai hátalrpak 
„nukleáris felelősségének” el
fogadásával és ez megköny- 
‘nyítheti Franciaország számá
ra Is, á  , visszatérést .a ^konst
ruktív együttműködés” útjára.

A munkáspárti' /mértékadó 
$zoyivő, | maigánbeszélgétósek- 
bén ehhez inég hozzáfűzik: m

a kompromisszumos angol el- |  
gondolások előterjesztésé hát-  ̂
térbe szorította az am,erikái—|  
nyugatnémet nukleáris külön- á 
paktum közvetlen veszélyéi, s
■ez‘ Bonn-nuk is időt biztosít 
hogy rendezni próbálja Pá « 
rizzsdl támadt viszályát az |
MLF iigyében; 2. az ameri- |  
kai—nyugatnémet nukleáris í
kulönpáktüm, közvetlen vészé- ? 
fyéV s ez Bonn-nak ■ is idő t ji 
biztosít, hogy rendezni próbál- í  
ja . Párizzsal támadt viszályát |  
az MLF ügyében; 3. az ame- n H H  
rikai—nyugatnémet MLF-pak- £ biuSo-icT 
tűm elodázása lehetővé teszi g sok állt 
a kelet-nyúgati leszeré 
gyalusok felújítását. De
son-kormánynak tulajdonított jj aüo' tonna súly nehezedik 
áthidaló elgondolások”: —: ha  ̂ november 21.

A  n a p o k b an  m eg tö rtén t a  p ró b a te rh e lé s  ,az  E rrsébe t-h idon . A u tó t 
locso lóau tók  és teh erau tó k . villam os m ozdonyok és v illám ot 

U tak m eg először a  k é t p illé r  között, m ajd  a  h ídfőkben. H árom
h id a t s  közben  a z t m érték., 

m erev ltő ta rtó b an  és a  kábelben , 
teh o r a la tt . ' A k é t  p illé r közötti 

m a jd  a  h íd ra . Az ünnepélyes h ídav a tás

azok lehetővé teszik, hogy| a  § 
nyugatnémetek akárcsak „kis- * 
Ujjúkat , is rátegyék a nuk
leáris fegyver ravászára,‘* — 
a|ig!ha .lesznek elfogadhatók'' a 
munkáspárti bal szárny számá
ra. Á Financial Times nyorfta- 
; iékosan ’hangsúlyozza ezt a ne
hézséget: „H-a „Wilson válóban 
ágy dönt, hogy Johmon elé 
terjeszti a brit kormánynak 
tulajdonított; nukleáris elgon
dolásokat, akkor először is 
meg kell gygznie.mját pártja- 
v á k ' ‘valamennyi csoportját, 
hogy javaslatai összeegyeztet
hetők a munkáspárt le szer élé
st töfekVéseiúelS* :
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Az olasz külügyminiszter támogatja 
Kína ENSZ-tagságát

Olasz kormánytényezők ismerték el a parlamenta:
tovább romlott az olasz gazdasági helyzet

Két | olasz miniszter, Pie- 
raccini és Colombo, beszédét 
tartott a  római képvisélőház- 
ban az olasz gazdaság jelen
legi problémáiról. ¡Ez Volt az 
első eset,..hogy á parlament
ben felelős kormányférfiak 
beismerték, hoigy Olaszország
ban egyre nő a munkanélkü
liség. ,A nyár végén — ami
kor. az olasz kommunista kép
viselők először, figyelmeztették 
a kormányt a munkanélküli
ség yeszélyére4 -rr.Vmeg mind-, 
össze tízezres nagyságrendben, 
lehetett; munkanélküliségről 
baszehii.

Ma a munkanélküliek és a 
csökkentett munkaidőben 
dolgozók száma több száz

ezerre növekedett.
A kormány/ ígéretei ... ellenére

meg nem 
az új gazdasági intézkedések

tovább folytatódott az árak 
emelkedésé is. A különböző 
szervek egymásnak elíenitmon- 
dó adatai. szerint ez év első 
hilene hónaipjábáti á  közfo
gyasztási cikkek ára újabb 4r— 
9 százalékkal emelkedett. 
Amire Olaszországban hosszú 
évek .óta nem volt - példa: az 
olasz ipar -termelésé csökken
ni kezdett.

Pieracclni ' költségvétóiügyi 
mínisztér á parlamentben ki
jelentette: a z . utóbbi hóna
pokban mindezek mellé más 
negatív jelenségek is járultak.

Áz ipar kapacitása nincs 
teljesen kihasználva, és a 
kereslet egyre csökken. ,

Ha ez' a két jelenség folyta
tódik, az egész, gazdásági hely
zet romlásával számolhatunk:, 
és á  j elenlegi 'inifíációt a  def- 
láció válthatja fél.- m  

A legsúlyosabb a helyzet gz  
ölasz autóiparban (a/ kérésiét

10 százalékkal csökkent), a 
gépiparban, a Szállítási eszkö
zökét gyártó iparágban és az 
építőipariban., amely utóbbinak 
a tevékenysége szinte teljesen 
megbénult.

Rómában húszezer építő-
munkás van munka nél

kül. 5
Tiltakozásul e politika ellen, 

anyagi és reformköveteléseik 
.teljesítéséérit szinte az egész 
dolgozó nép harcban áll 
Olaszországban. Vasárnap 
megkezdődött 210 ezer állam- 
vasúti alkalmazott újabb egy
hetes, sztrájkja. A legutóbbi 
hírek szerint csaknem egymil
lió,munkás és alkalmazott je
lentett be 1—5 napos sztráj
kot. Negyedik napja folyik 
tízezer tengerész sztrájkja. A 
római kiskereskedők, étterem
é i  penziótulajdonosok, az /őket 
sűj tó adó- és helyiségbárter- 
•hek miatt egy napig üzletei
két zárva tartják..

Savagai olasz |  külügymi
niszter/ két másik szöciáldé- 
mokrata11 vezetó I , társaságá
ban a napokban sajfÓtájékoz- 
ta.tót tartott a,e .plas2 televí- 
zióbah.

Saragat égy kérdésre vála
szolva részletesen kifejtette 
pártja, az Olasz Szociálde
mokrata Párt/ és az Olasz 
Konhpiihistá Párt kozötti, kap- 
csbiatról alkotott véleményét.

\,Á náp f hátcók során — 
m bnöotta az olasz külügym i
niszter — amikor a munkás- 
osztály igaz ügyéért harcol, 
nem lehet visszautasítani az 
együttműködést a kommunis
tákkal. Ugyanúgy a parla
mentben is, ha meg kell sza
vazni egy helyes törvényt, 
vagy ha,.meg kell akadályoz

ni a reakciós erők szábotázsáts 
nagyon is jól jönnek a kom
munista szavazatok/*: ■

Külpolitikai. kétségekre vá** 
lasZolvá az eíyi*k..: t szóéiálde- 
mokrátá / vezető, Cariglia, /a 
következőkét mondotta: „A
külügyminiszter nevében ki-* 
jelenthetem, hogy az olasz 
szociáldemokraták hajlandó^ 
. fiák mutatkoznak, arra, /, hogy 
támogassák a komvtunisftk 
Miiig miélőbbi felvételét az
msz*bé/>

A bejelentés — amit a je* 
/len lévő Saragat nemv cáfolt 
meg — nagy meglepetést oko
zott az egész országban. Az 
olasz kormány ugyanis 
mindeddig . mereven elzár
kózott a népi Kína felvétele 
elől. ,..vv lÉ lÉ iS  -

Ben Bella nyilaftkozafta
Ben Bella algériai elnök fogadta Preston Grogért, áz Asso

ciated Press amerikai hírügynökség munkatársát és nyilatko
zott az időszerű kül- és belpolitikai kérdésekről. Hangoztatta, 
hogy Algéria kitartóan támogatja az afrikai függetlenségi 
mozgalmakat, különösképpen Angolában, Mocambiqueban és 
Portugál-Guineában. Elmondotta., hogy Algériában továbbra is 
képeznek ki angolai szabadságharcosokat.

Az al gériai—amerikai kápcsolátökról /szólva, kijelentette, 
hogy az Egyesült Államok külpolitikáját' több vonatkozásban 
helyteleníti. Megemlítette Kuba, Kongó és Dél.-Vietnam példá
ját. Igen erőteljesen elmarasztalta az Egyesült Államok kongói 
magatartását. „Rossz vért szül Csőmbe támogatása. Uralma 
alatt>egész Kongó Katarig év á változik” ■— mondotta. /

A továbbiakban reményét fejezte ki, hogy az elkövetkező 
hónapokban — ha a politikai helyzet javulása lehetővé teszi 
— ellátogathat áz Égyesült Aílárhokba és hasznos tárgyalásokat 
folytathat Johnson elnökkel, Johnson megválasztását „jó do
lognak” minősítettéi.

Cállughán , kancellár (pénz
ügyminiszter) brit/‘ parla
mentben előterjesztette- a 
nagy érdeklődéssel v á r t ' pót- 
költségy etést..'

A City es a pénzügyi kö
rök megnyugvással ' vehették: 
tudomásul, . hogy a munkás
párti kormány nem hozott 
olyan intézkedésékét, amelyek 
valóban hűsbavágóak lenné
nek a tőke/ számára. A kan
cellár mindössze utólagos 
parlamenti jóváhagyást kert a 
tizenöt százalékos impörtfélár 
bevezetéséhez/ és ,: áz export- 
prémiumok . rendszeréhez.

Megemlítetté, hogy;: az örök
be kapott/' rendkívül súlyos 
deficitet részben á ' fegyverke
zésre külföldön elköltött évi. 
hárómszázötvenmiUió font 
okozza, arról |  azónban nem 
beszélt, hogy ezt áz állami/ 
kiadást : szándékában állna 
megnyirbálni. Bejelentette Vi
szont .,hogy az öregségi nyug
díjakat 12,5 shillinggel eme
lik, növelik az Özvegyek és á 
betegsegélyre szorultak jutta
tásait is, egyúttal a munkások 
és a munkáltatók hozzájáru

lását is emelték, hogy: részben 
ezáltal térénifseriek fedezetet 
ezekre á mégnövekedétt / ki
adásokra. ! Be jelentétté továb
bá, hogy a benzin és a piesél- 
olaj árát gallonliént (4,5 liter) 
fél'shillinggel émelik, és jövő 
év áprilisától kezdve a jöve
delemadó. is fontonként fél 
shillinggel nagyobb lesz.

Bejelentette, hogy ugyan
csak jövő tavasszal kerül 
majd sör a tőkenyereség-adó 
és a vállalati adó J bevezeté
sére, de ezek részleteit még 
nem dolgozták ki. |

Ilyenformán a nagytőke 
még csak figyelmeztetést ka
pott, de nem érvágást. Az 
„enyhe” költségvetésnek meg
felelően a T. Ház csendes 
mormogássai vette tudomásul 
a kancellár bejelentéseit.

Az alsóház 312 szavazattál 
286 ellenében fogadta el áz 
1965-—1966-os pénzügyi évre a 
jövedelmi adó /. emeléséről 
szóló javaslatot. A benzin 
árának felemeléséről szóló 
javaslatot 303 szavazattal 293 
ellenében fogadták • eh.

Támogatást kérnek afrikai országoktól 
a kongói szabadságharcosok

A kongói kormánycsapatok irányítóközpontjába, 
Kamiriába jelentős megerősítéseket küldtek a napokban, 
hír szerint azért, hogy innen indítsák meg a támadást a 
felkelők kezén lévő .Kindű és Stanleyvilie visszafogla
lására.

G benye, a kongói szabadságharcosok vezetője távira
tot intézett Ghana, Algéria, áz EAK és Guinea államfői
hez. Ebben kérte, hogy nyújtsanak támogatást ;a felsza
badító harcokhoz. A táviratot rádión sugározták Stanley- 
viliebőí Bui*uhdiba, és azt a kongói kormány lehallgató- 
állomásain is felvették. Ezzel ’egyidejűleg Gbenye távi
ratot küldött De-Gaullé-nak is, felkérve őt, lépjen közbe, 
hogy szüntessék még á kongói központi kormánynak 
nyújtott7 külföldi katonai segélyt.

Az afroázsiai szolidaritási szervezet állandó titkár
sága nyilatkozatban állapította meg, hogy az Egyesült 

. 'Államok által támogatott Csőmbe bábrendszere ismét 
megmutatta reakciós jellegét. Gizenga — Lumumba kö
vetője — ismét letartóztatásban van. Sok ismert politk 
kust elevenen megégettek. Kivégeztek négyszáz kongói 
hazafit és nyolcszázat bebörtönöztek.

Az állandó /titkárság, miután kifejezi mély felhábo
rodását az elkövetett Gizenga
haladéktalání szábádon ' bocsátását/ , az j üldözések és a kon
gói népet és elítéli a
Kongó belíigyeibe váló amerikái iiriperialista beavatko
zást. ' • • ' /•" ,;:'/ //

; m i i i í s i te ré l jB iö k  
p r o g r a m j a  : ,

Szato, Jápáp. új miniázterél- 
nöke sajtóértekezleten ; /kör
vonalazta kormátiyánák beit 
és külpolitikai programját. 
Hangoztatta, hogy/ /Japán a? 
eddiginél nagyobb mértékbén 
kíván részt .venni a ' nemzők 
közi politikái élétbén. A bé
ke fenntartása nem csupán 
az atomhatalmakra ‘ tartozik 
— mondott: . /.

Továbbra is .ellenezzük, az 
atomröbbantásokat / és / azt. 
hogy átorhf egy verőket szállít
sanak az ország .'területére—  
tette hozzá.

Viszont kijelentette: a kor
mány az érvényben levő ja
pán—-amerikai / katonai _ szer
ződés alapján / engedélyezi', 
hogy amerikai' atdmtengér- 
alatt járók -látogassák meg! 
Japánt, és állömásozzánák jár 
pán kikötőkben. •
• A miniszterelnök . végül 
hangsúlyozta, hogy  ̂ |  a 1 i kor
mány mindent el fog követ
ni. a gazdasági problémák 
megoldásáért.

Szovjet—török |
| : közös közlem ény ;

| Moszkvában /közleményt 
adták ki Erkin -tőrök,, kül- 
ügyminisztéV szó v jetuh ióbeli 
látogatásáról. |  \
| |  ~ |: -Az- esztnécéeré k.i alapján, 
megállapítható' -y- ^báhgzi^a ■ 
közlemény * hogy a szovjet 
és á\törökj koViríágy azonöji 
nézéteket vall abbén a tekin
tetben, hogy minden erőveUg 

1 béke megszilárdításává 1 és Já 
[nemzetközi |  feszültség érig* 

hítésére kell törekedni. /
■ A közlemény szerint/ á török 
külügyminiszter és a szovjut- 
vezetők közötti/- barátj;;l ^ -  
körben ’lefolyt tárgyalásokon 
a' felek állást / foglalták/> tp«' 
vábbá /amelíett; hogy a ;cipru- 
sí kérdést - békésen, a sziget-/ 
ország |  szuverenitásának és 
területi épségének tisztelet
ben tartásával, á két nemzeti
ség törvényes |jogainak,{ figye
lembevételével kell / megolda
ni/
' Erkin török külügyminiszter 
pénteken hazautazott.s/Moszk- 
yábóL
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Japán gazdasági küldöttség 
utazik Magyarországra

A  k ü ld ö ttsé g  v e ze tő je  n y ila tk o z ik
Most utazott el Varsóból 

egy 21; tagú, m agas szintű 
japán gazdasági küldöttség.- 
Tagjai között , kohór, hajó- 
építő, elöktaxmios, vegyi-, gép
ipari, me23őgaz?dias.§gi és ke
reskedelmi vezető .' szakem
berek vain-naik, . és ‘ügyvezető 
igazgatóikkal képviseltetik 
magukat a többi között olyan 
japán világcégek, irfiipt, á Hi
tachi,, a. Fuji, a  Kqnsai Elect
ric P. Co. és a Mitsubishi* Eii-'{ 
röpad' ütjük során első álló- | 
másukon, liepgyéioúrszágon 
fsfviH- Csehszlovákiába és 
Mágyarországara .is ellátogat
nák.

A küldöttség Vezetője Tg- 
kusabura Kosaikéi, a Sfiin- 
et$u Vegyiművek elnöke, akit 
a  japán kórmány kért . fel 
erre. az utazásra. A delegá
ció három vetetőhelyeCtésé- 
nék, a Japán Gyáraipárósok' 
Társasága ügyvezetőjének, |  a 
Gazdasági .Szea^ézeitek • Sző-, 
vétségé' igaizgatojánálk és. a 
Jápán - Gazdásági Fejlesztési 
Bizottság • ügyv^etöjén*eik, va- : 
lámiíít a  küldöttsiájg| titkárá:- 
nak, á  japán külügyimniscztá- 
rium képviselő jepek1 társa
ságában íögiádta: a Népsza
badság.  ̂tudósítóját és vála
szolt Jférd^éire.

— Mi a  küldöttség útjának 
általános célja? E három or
szágon kívül hová szándékozik 
i ^ g  ellátogatni?

:— Ütünk célja, kifejezetten 
csak e három népi démokra- 
tikus ország meglátogatása,* 
Magyarországról visszautazunk 
Japánba. Látogatásunk során, 
reméljük, módunk lesz ta
lálkozni a szóban forgó or
szágok államférfijaival, az 
ipar különböző szakágazatai, 
a mezőgazdaság és a külke
reskedelem £ ipezeföiVeli - s)köz- 
velien tapasztalatok, |  alapján j 
megismerkedni az említett! 
országok gazdasági életével'. 
Szeretnénk, ha ' kMoldalú tá
jékoztatás alapján, kölcsönö
sén. mégistoiefh'éiriénk agymás 

" i&fávéit es?:íjehetóéépéif. l̂ Jja-[ 
párt : szfáájft forgó $  három*
ország gazdasági(*és > fáereS ke- 
delmi kapcsolatainak "i kiszéle
sítéséhez.

A legutóbbi időben Japán 
és a szocialista országok kö
zötti kereskedelmi (forgalom 
örvendetesen bővült, fiz idén 
mintegy £5 százalékos a nö
vekedés a tavalyihoz .képest* 
Be úgy ítéljük, hogy köl
csönös lehetőségeink távolról 
sincsenek kihasználva, és
bőségesen kínálkozik még
mód gazdasági kapcsolataink 
fejlesztésére.

A kereskedelmi és árucse
reforgalmi kapcsolatokon kí
vül szeretnénk mégvizsgálni 
az egyes cégekkel, ipari, ke
reskedelmi és mezőgazdasá
gi társulásokkal, szövetkeze
tekkel való kapcsolat lehe
tőségét is. Küldöttségünk 
nemcsak gazdasági, hanem 
kormányküldöttség jellegű is. 
Ezért feladatunk az is, hogy 
Japán és a meglátogatandó 
három ország között állami 
szinten , megkötendő gazdasági 
egyezmény útját is egyen
gessük.

H  Mit vár a  küldöttség ma
gyarországi útjátol Mennyire 
ismertek Japánban a ma
gyar áruk? Milyen lehetősége
ket lát a Magyarország és 
Japán közötti kapcsolatok fej
lesztésére?

—- őszintén szólva, a ma
gyar ipar termékei még nem 
eléggé ismertek Japánban 
széles körben,. Bár kereske
delmi l<apcsolátaink a leg
utóbbi időben szépen fejlőd
tek, tudjuk, hogy ez még 
elég csekély a magyar ipa* 
és a népgazdaság lehetőségei 
hez képest. Sokat hafflottunk 
MagyarorSzágrál, de népes 
küldöttségünk egyik tagja 
sem . járt: még az övök .ha
zájában. Nagy várakozással 
tekintünk e látogatás . elé. 
Bizonyosak/ vagyunk • bévnjé} 
hogy a magyar g 'népgazdaság-{

gal, a ' magyar ipar termékei
vel a helyszínen való köz
vetlen megismerkedés és a 
kölcsönös eszmecsere sok 
hasznosat ere&biényez majd 
gazdasági kapcsolataink bő
vítése szempontjából.

Nem szeretném, ha formá
lis|  udvariasságnak veimé, 
mert egyáltalán nem az, 
hogy Jaitéhbah őszinte . ró- 
konszenvvel és érdeklődéssel 
tekintenek Magyarországra, 
a magyar népre és kultúrá
jára. Á  tokiói olimpiai já
tékokon Magyarország sport- 
küldöttsége eredményeivel és 
magatartásával csak fokozta 
ezt a rokonézenvet és érdek
lődést. Bár |  küldöttségünk
nek elsősorban gazdasági cél
jai vonnak, feladatának tartja 
a japán és a magyar nép más- 
irányú kapcsolatainak ápolá
sát és fejlesztését is. Delegá
ciónknak azért van író, 
újságíró és egyetemi• profesz- 
szor tagja is. Itemélem, hogy 
küldöttségünk -— amely min
den vonatkozásban jó szolgá
lati küldöttségnek tekinti 
magát —( ebben a vonatkozás
ban is hasznos napokat fog 
tölteni Magyarországon — fe
jezte be nyitókotzatát a japán 
•delegáció vezetője.

A japán küldöttség Len
gyelország után előbb Cseh- 
gzlovákiába látogat, majd 
őnnte.Véi&ezik; Budapestre.

A giccs, az ízlésrombolás 
ellen

Egyes kisiparosok és ma-  ̂
gánkereskedők, főleg vásárom ̂  
kon, piacokon és búcsúkon ̂  
ízléstelen* esztétikailag súlyo-^ 
san kifogásolható árucikkeket ̂  
hoznak forgalomba. A Belke-^ 
reskedelmi Minisztérium, 
egyetértésben, a Könnyűiparig 
Mimsztériümmal, utasította az g 
illetékes hatóságokat, hogy J 
minden esetben , jelentsék, ha^ 
a . lakosság é rd ek e itsé rtő ,  ̂  
vagy1 ízléstelen, ©rkölcsrombo-^ 
ló árut hoznak forgalomba. A $ 
hatóságok az érvényben levő 
rendelkezések értelmében fi-á

I  ' M f - tkifogásolta 
szüntessék 4

gyelmeztetik majd az érdé- £ 
kelteket, hogy a  é
cikkék árusítását

kerülhet az iparigazolvány ̂  
megvonására. A Belkereske- ̂  
dobni és a  Könnyűipari v; Mi- ̂  
nisztérium a ÍCIÖSZ-t és a,^ w 
KISOSZ-t, valamint a tömeg- ̂  WBi 
szervezeteket felkérte, hogyá 
felvilágosító munkával is .pró- » 
báljának érvényt szerezni e í  
rendelkezésnek.
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A tavalyinál több őszi
'■ és téli kötöttárut

szállítanak a boltokba
Sokkal hamarabb és jóval % 

több rövid- és kötött áru kerül %
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Muítaerseny-kiáltítás az Jzziian
Majdnem tízezer versenyző— 2 5 9  szocialista brigád 

Két szocialista üzem Feí év alatt 24Q 7 újítás
Sokpldálú - és 'eredhiényeS' 

versenytoózgalpmról a d  ' szár 
mot az Egyesült -Izzóban még- 
njdlt kiállítás. A falitablókon 
villogó' számok mutatják, ho
gyan’,fogta jk i $ z . utóbbi évek- 
ben .a^gyár,:; dolgozóinak egyre 
n a g y É ^ ^ ^ ^ i :  a : | munkayér- 
seny-^lüö^aiöéi. 1959-ben n\ég 
éáalk^ j^ ib rilád . 140 dolgozója 
vívta ki a szocialista brigád 
címet, s ma m ár a gyár 259 
szocialista brigádjának csak
nem két és fél ezer tagja van, 
és további 273 brigádban 
majdnem három ezrén' küzde
nek á megtisztelő címért. vKét 
szocialista üzemét i$<kváttak 
már,, és . további háromban 
versenyeznek a szocialista 
üzem címért.,

A- kiállítás meggyőzően mu
tat ja, milyen fontos részé van

á ;yeráénympzgalomnák is ab
ban, hogy Í959-hez képest a 
gyár termelése több mint két 
es féiszeresére, exportja 2,7- 
szeresére nőtt. A fali tablók, a 
kiállított tárgyak hű képet ad
nak a versenymozgalom s kü
lönösen g  szocialista brigádok 
mindennapii ólétorpl,v,j|nvto:kur 
sikereiről,;, Az aszfaíókön 
gondosan vezetett brigádnap
lók s mellettük mutatóban 
egy-egy fontos újítás. Meg
tudhatjuk például, hogy Bró- 
dy Imre kétszeres szociálisfa 
brigádja eddigi újításaival 2,3 
; millió forintot tákárítótt' niég 
a agyárnak; s éhpék álápfáh 
mintegy ipo ezer; fbriht üjítá-
éi‘ díját kapott. 1964 első f*é.l- 
évébén. 2407 újítást nyújtottak 
be, áz eífogádótt újításokkal 
várható megtakarítás" mégha* 
ladja a 14 millió forintot, ,

Mogfcir gyógyszer 
7 4  országba

Jelentősen növekszik az iparág termelése és exportja
A .házai szükséglet kielégíté- | tonnát és vitámiriokból 147

K özpontja,'
’ b  tízezer* _ 

a  felsze- s
fnrtntt hnmi m i-fA le te lt  k á p o sz tá t lem érik , "m ielőtt h o rd á k b a  ön tik , h o g y  e n n ek  m eg- me. lyK U tatast tartozz, nqgy  > fe le lően  a d a g o ljá k  a  só- és fű szerm en n y iség e t.

ly e n  c ik k e k b ő l m e n n y i a ko -  á 
zörtség igénye . A  rende lés -

tönként .összeállították az őszir 
téli csomagokat és megkezd
ték a bolti raktárak feltöíié- 
sét.- ÁZ év végéig 850 millió 
forint értékű rövid- és kötött 

I árut bocsátanak . a közönség 
rendelkezésére, mintegy 20 
millióval többét, mint tavaly. ;

Újdonság lesz a „reuma fe
hérnemű”, amely védelmet 
nyújt a reumás és ízületi bete
gek^ részére, hideg, nyirkos 
idqbém Harmincféle, .müszá- 
las, 0 lg en ^^ lp r fi; 'ép  pámíit-: 
karísTti/ából 7 334 000 pár, a 
tavaly még hiánycikként is
mert harisnyanadrágból
306 ÖOO, bundanadrágból
300 000, a svájci kötésű női 
fehérneműkből 1 430 000, jager 
alsóneműből négyedmillió jut 
az üzletekbe. Négyszázezer, 
különböző színű svájci sapka 
közül lehet válogatni. Több 
fazonban mintegy egymillió 
pulópért, kardigánt/ kulit

se és exportra kerülő gyógy
szerek teljés termelésé 1-9(54- 
ben a múlt évihez viszonyítva, 
összesen>;^ 
k^lik ;. éz&  *fíeliül 
tóeg-
melési költségszint két száza- J 
lékkai csökkent. A kiemelt^ 
gyógyszerkészítmények lég-; 
többjében a múlt évihez ké
pest nagy termelésnövekedést; 
értek el.

Az exportra kerülő termé
kek 74 országba jutnak el. Az 
1964. évi teljes exportteljesítés 
2,1 milliárd forint értékű. A 
legnagyobb vásárlók, a Szov
jetunió, NSZK, Dánia, Svájc, 

és az Egyesültés I Kuba, India
ujjas mellényt hoznak forga- Államok. Papaverinből 
lomba. * tonnát, szulfamidokból

37
520

tonnát exportáltak.
A gyógyszeripar 1965. évi 

tervjavaslata 8; százalékos tér-? 
meléáSöv'éKb^Öát, ¡¡|f Öqf ízáb'áhB 
méíV^yi'fi \ fezázaléKM> JéíhélkfeH 
dést tartalmaz^’ ű  v m

Az - idén ’ Tiszavasváriban és 
Debrecenben befejezik az ottá^ 
ni gyógyszergyárak élőírt fej
lesztését. 1965-bén mégkezülk 
az Alkaloida termelési kapaci
tásának háromszorosára;, a  
Biogal termelőképességének 
négyszeresére növelését. | A 
termelés növelésére nagy ,szük-t 
ség van, mert az eddigi külföl
di vásárlók mellé több új Iá-» 
tin-amérikai és afrikai éJlárn 
sorakozott fel.

K ü lp o lit ik a i je g y z e S i

után
Most, hogy már, mögöttünk 

vannak az amerikai elnökvá
lasztás csatái; és tudjuk, hogy 
a. világbéke megőrzésén©^ és 
az amérikái nép érdekeinek 
szempontjából a-:két fennálló 
alternatíva közül a jobbik ara
tott győzelmet az Egyesült Ál
lamokban, érdemes 11 a jövő 
perspektívájából .k iindulvá 
mérlegelni , a történteket.. E 
tekintetben talán az á legbiz- . 
tatóbb körülmény, hogy. az 
amerikai: Szavazók r túlnyomó, 
csaknem kétharmados többsé-. 
ge a választási ; csinnadratta 
és demagógia' útvesztőiben el 
tudott 1. igazodni az alapvető i 
kérdéseket illetőén, és félre
érthetetlenül - kifejezte: min
dennél fontosabbnak tartja a 
béke útjainak .türelmes, meg
fontolt kér.esését. '•

Volt a vaiasztási előcsatáro- 
¿ások során, a republikánus és i 
a demokrata párti jelölő kong- 
^resszus között egy időszak, 
amikor nem lehetett tudni, 
milyen politikával kíván John
son és a demokrata párt vá
laszolni G'oldwaterék kihívá- , 
sárá. A tonkini-öbölbeli bőm- . 
bázások napj ai : voltak ezek, 
amikor kétségtelenül fennállt 
a veszély, hogy Johnson elnök 
hidegháborús, „kemény” po
litikai - demónstrációkkal pró
bál majdv versengeni köztársa
sági párti' riválisával. Akkori
ban, -július végétől augusztus 
végéig, ugyancsak kevés po
litikái állásfoglalás hangozott 
el a Fehér. Házban és a vezető

demokrata; párti korteseik tá
borában. Annál lázasabban 
dolgoztak a párt helyi politi
kusai és közvélemény-kutatói, 
akilc. alapos ' felmérésekét ké-  ̂
szí tették: a* tömegek i hangula
táról,’ igyekezvén kitapogatni a;

akar: rnagá is elpusztulni, á2 
amerikai ■ imperiáiizmus . szá
mára is; a .: két ‘Világrendszer 
békés együttélését. ;

ÍA’ korteshadjárat során 
Johnsori elnök számtalan be
szédében magasztalta a „jó
zanság”, a „békés megoldások” 
keresésének szükségességét. 
Hiba volna, persze, szem elől 
téveszteni, hogy ezek a dicsé
retes kijelentések vágy: a vá
lasztási kampányban, vagy pe-\ 
óig azt megelő'zoén^ abbah áz 
időszakban \  hángzótták él,közvélemény ■ ».pulzusát*’;

arra a Megállapításra kel-;
fák: a yáíaszf^ nagy tQpbségé lett nyornie a yálasztópolgárok 
nem Goldwáíér és felhatalmazását,
kaiandórpölitikáját; szélsőké»- hogy; a ̂ ¿Öv^tkjizpj.-négy évben 
gesen;„reaikciós belpolitikai él-,; az brszágot Kormányozhassa, 
képzeléseitt hanem az uMbbi ^ ^  m i **y T7d1
évek ^reálisabb és^mérsékel-
tebb.’irányzatát részesíti előny
ben. Ekkor. alakítottak ki 
Johnson elnök és pártjának 
választási fő vonalát, amely gz 
augusztus végi jelölő konvenr 
ción már határozottan áz el-, 
nők , „felelősségtüdatárg, még- 
fontoltságára? tárgyalási késá^

dplög ázóribáh. választási 
liéfétekét ' teniii, és  ̂egészén 
más rugyanabban a szellemben 
megolpahi. .például olyan, -áz;

sába yágp,_konkrét pröblémá- 
■kát/miht á; dél-yiétnánii ,',sze- 
mélyes, háború”, a NATO mül- 
filátefális atomhaderejének 
kéróése*iá továbfai leszereléisi

ségéfe és a belső szociális rer ' ihtézkéítesek foganatosítása
formok fokozatos | béyétetésé- 
re” helyezte a. hangsúly,fi. Ezt 
a vonalat táxn as zto tta  alá az 
amerikaLyis^ppylatban liberár |  
lis |  politikusnak - számító Hu- 
b e r t. Humphrey alelnöí?ké - je
lölése; is.

A választási kampány /ké
sőbbi menete , • s a Választás 
eredménye igazolta ezt a tak
tikát, amely, végső soron .két
féle értelemben is a szükség
szerűség, reális felmérését tük
rözte; számba yétte -egyrészt 
hz amerikai ‘ választók nagy 
többségének óhaját, másrészl f 
a mái világ tényleges erővi-; 
szonyait, amelyek elkerülhe
tetlenné teszik, hacsak nem

stb. • Mert tévedés ne essék: 
ezékben e ; sürgős mCSPlóásra 
váró ügyekben Johnson elnök 
mindenekelőtt é? maradékfar 
Janul az amerikai mohopol- 
tőke érdekeit képviseli,, az 
amerikai imperializmus j |J ||p  
lágpözícióinak njégyóú^sét ••.te? 
kinti: : legfőbb: .feladatáPáfe» 
Kéhnedy elnök, akinek esz
méihez Johnson hűséget es
küdött, az jÉgyesült Államok 
elnöki ' székében elsőként döb- 
beht^rá arra, .hogy a nukleá- 

. yis fegyverek korában: h ihetek  
len yészély rejlik  a  két rend
szer katonai. konfliktusábán» 
és hogy legalábbis a legkiéle- 
zettebb helyzetek megoldását

tárgyalások útján kell keresni. 
De móg ő is csak hatalmas el
lenerők nyomására kénysze
rült a békés kibontakozás el
fogadására, akár a  berlini, 
akár a karib-tengeri válság 
esetében.

A békét szolgáló minden 
egyes lépésért a békés egymás 
mellett élés módozataiért min
denesetre egy olyan kormány
nyal kell majd megvívni a 
további harcokat, amelynek; 
vezetője a választások során! 
nyíltan elkötelezte magát ' a 
háború elkerülésére...irányuló 
erőfeszítésekre, és mindenek
előtt e^kötelezettségyállal ás
nak köszönhette látványos 
választási győzelmét.

Ez természetesen nem m a- 
radhát hatás nélkül .az ameri
kai politikai és társadalmi élet 
további alakulására sem. A 
választók csaknem 62 százalé
ka, illetve közülük a leghala
dóbb és legaktívabb elemek; 
akik nemcsak szavaztak, ha
nem sokat is tettek Goldwa- 
ter megbuktatásáért» , számon 
kérik majd a választási ígére
teket. Vonatkozik ez a szak
szervezetekbe tömörült öntu
datos munkásrétegekre, a ha
ladó értelmiségre, a demokra
tikus szervezetekre csakúgy, 
mint a négerek tömegeire, 
akiknek több mint 90 százalé
ka a demokratákra adta sza
vazatát.

Johnsont azonban nemcsak 
e progresszív irányba ható 
erők támogatták, hanem a leg
nagyobb és a kisebb tőkések 
vezető csoportjai, elsősorban á 
régi í északkeleti tőkearisztok- 
rácia, valamint sok, - egyébként 
hagyományosan repúblikánus 
tőkeérdekeltség is. Gyakorla
tilag sokrétű és ellentétes ér

dekű rétegek választási koalí
ciója juttatta Johnsont újólag 
a Fehér Házba. Az elnök ki
mondottan erre is törekedett, 
azt hirdette, hogy nem egyik- 
másik csoport Vagy érdekelt
ség, hanem az „egész nép” el
nöke akar lenni. Olyan célki-.' 
tűzéseket helyezett előtérbe, 
amelyek nagyjából megfelel
nek szinte valamennyi réteg 
(kivéve talán a déli fajgyűlö
lők) fő érdekeinek. Ilyen, volt 
elsősorban a mérséklet a kül
politikában, a konjunktúra 
tartósítására tett ígéret, |  a 
robbanékony -faji feszültség. 
enyhítésére való! ’ tör ékvés, a 
V,háború a szegénység ellen” 
stb. Johnson elnök ügyes po
litikájával (s nem is miridig 
kimondottan „demokratikus” 
módszerekkel) a választásokon 
maga mögé tudta állítani az 
arrierikai társadalom összete
vőinek széles skáláját. Ez 
azonban aligha lehet más, 
mint labilis „szövetség”, 
amelynek belső ellentétei 
előbb vagy utóbb felszínre 
törnek. S akkor minden azon 
fordul majd meg, miként tud 
vagy akar, áz elnök megbir
kózni olyan elkerülhetetlen 
problémákkal, mint a négerek 
várhatóan megújuló harca a 
tényleges egyenjogúságért, a 
munkások, a munkanélküliek, 
az öregek szociális követelé
sei és a feltörnyosúlt külpoli
tikai problémák a nyugati szö
vetségen belül csakúgy, mint 
a világ más részein.

Szólni kell ezzel kapcsolat
ban arról is, hogy az elnök- 
választás kör ülményei szín te 
bizonyos illúziókat 'szültek 
Johnson személyét illetően. Az 
éles kontraszt az eszelősen 
szélsőséges, kisszerű Goldwa-

terrel szemben.. természetesepJ 
kedvező színben mutatta. , jó- ■ 
zan, „államférfiúi méltóságú’', 
demokrata párti jelöltet.-Szél’» 
sőjobboldali ellenfeléhez ké-_ 
pest Johnson már-már „hala
dó” politikumnak tűnhetett, s 
ehhez hozzájárult még'az is#v 
hogy a . választási hadjárat' 
olyan alacsony' és sokszor 
mocskolódó szinten folyt, hogy 
alig kér ült sör az; által ánossá- 
gokban mozgó szólamok, és 
ígéretek kphikrét ív, kifej tésáre.
A demokrata „földcsuszam
lást” mostanában1 gyákrán ha
sonlítják K oo se y el t eln ok 1036. 
évi elsöprő győzelméhez. Alii' 
az egyértelműen á tőkés pöli- 
tika liberális szárnyának győ-" 
zelme volt a konzervatívon. 
Az idei választáson a golöwa- 
teri neofasiszta veszély ■ visz? 
szaszorult ugyan, de érvény^, 
ben maradt az amerikai mór 
nopolista erők koncepciója* 
amely az úgynéVézett „féllází- , 
tástól’’ a gyármáti riépek sza
badságharca ellé-n ' szer"vezeti, 
intervenciós, háborúkig ’! mínr 
denféle, eszközzel ( : igyekszik 
megszilárdítani hatalmát. ■ 

Bármennyire körlátozoti 
lesz is ennek a választásriak 
közvetlen kihatása a nem
zetközi helyzetre — légi el- 
jebb arról lehet szó, hogy 
nem rosszabbodtak a béke 
megőrzésének esélyei mégis 
örvendetes , jelenségnek, /kell'.- 
tekinteni, amely . a b r it , mun
káspárti győzele mmel és más,: 
hasonló előjelű eseményekkel 
együtt, a tömegek egyre józa
nabb ítélőképességéről:, a bé
kés egymás mellett élés poli
tikájának növekvő népszerű* . 
ségéről és térhódításáról ta
núskodik még a tőkés világ 
fellegváraiban' V-
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A szabálysértést 
sem szabad 

könnyen venni!
. . k a

Mikor néháhy évvel ez- 
előtt elhagyta Kisszállást és 
Budapestre ment dolgozni, M** 
Kiskopárdi Károly se gon- 
dolta volna, hogy előreha-P 2̂ 
ladása közben az élete, so-i .- 
rán ijfct egy jókedvű „kité- jfj 
rőt” követni fog egy sanya- ¡zott 
tn  ,,betérő,,.

Kiskopárdi az7- építőipar- j M 
bán könnyűgépkezelő lett. j . 
Ez egy faluról jött húszon- | | | | |  
két éves ember számára-W^. 
szép|előmenetel. Sashalmon •
dolgoztak tavaly ősszel. 
Ünnep . jött, s ilyenkor, pt* 
akik JÓI dolgoznák, ünne
pelni szoktak. Néhányad
magával ő fe elment ünrie- bá-
pelni.

Italozás után dalolás kö
vetkezett, ami folytatódott 
még útban hazafelé is.

Csendes volt az utca, és 
héptelen. Halkan -daloltak, 
ballagtak a  szállás felé. 
Egyszer csak arra lettek fi
gyelmesek, hogy velük 
szemben is botorkál valaki. 
Közelebb .érve, , a lámpa 
alatt egy idősebb paraszt 
bácsi alakja rajzolódott ki.
A karján táska-volt, a zse
bében . meg egy üveg bor.
Az öreg rekedt hangon 
kiáltott a dalolókra:

— Ne óbégássátok, huli
gánok!

A fiúk körülfogták. Lát
ták, hogy részeggel állnak 
szemben, így nem vették 
sértésnek a dolgot. Csitíta- 
ni kezdték:

-7  Nem vagyunk mi huli
gánok,. bácsi! Maga is ve
lünk dalolhat, de csak úgy, 
ha mégkínál bennünket egy 
kis Bókával..'. _

— Igyatok, kóstoljátok — 
hűfcta elő az üvegét az öreg.

A bórosüveg szorgalma
san körbejárt, a  fiúknak 
ízlett a bor. Hamarosan ki
ürült az üveg. Az öregnek 
nem ; maradt benne semmi. 
Emiatt megsértődött, fször- 
|iyff 'b a r ||^ ^ é v i^ f í5 . •

Érre kehien kárótifogták:
— Ne szentségei jen, pa

pa! Ha nem dalol velünk, 
akkor menjünk haza. Mer
re lakik? Jöjjön, haza kí
sérjük.

Fogták és vonszolták, 
vitték jobbra. Mikór az 
öreg tiltakozott, hogy nem 
arra lakik, akkor balra 
igyekeztek vele. De az öreg 
megmakacsolta magát.

— Hagyjatok békén, al
jas huligánok — ’ kiabált, 
hadonászott. . .

A kiabálást meghallotta 
a közeli telepen az éjjeli
őr. Bottal rohant oda hoz
zájuk:- f p | |

— Hagyjátok ezt az em
bert!

A buszmegállónál embe
rek várakoztak. Közülük 
többen a hangoskodó cso
porthoz siettek. Biztatták 
az öreget:- :
; —|  Jelentse fel ezt az iz
gága társaságot!. .

A fiúkat pénzbüntetésre 
ítélték. Kiskopárdi Károly
ra is kiszabtak ezer forint 
pénzbírságot. Váláménnyit 
ki is fizetett belőle, a töb
bit meg a börtönben töltöt
te Ie,; nagy töprengések kö
zött:

— Én nem voltam hibás!
Én nem kezdeményeztem 
semmit.

— Dehát, mit gondol: ki 
volt a hibás? Csak nem a 
buszmegállóban várakozó 
emberek, akiket megbot
ránkoztattak? Vagy 'a bé
késen pihenő környékbe
liek,. akiket a részegek iz- 
gágasága vert fel álmuk
ból? . . .  Amikor az illető 
kesek a szabálysértésért ki
szabták a bírságot, alapo
sán mérlegelték a történte
ket, tanúkat hallgattak ki, 
mielőtt a döntést meghoz
ták.

— Hát, igen *—* mondja 
Kiskopárdi: — hagyni kel
lett volna az öreget, nem 
szabad lett volna vele kö
tekedni, s éjnek éjszakáján 
másokat megbotránkoztató

| ricsajt; csapni az utcán.
A szabálysértés, nevelő 

jellegű büntetés. Figyel
mezteti a meggondolatlano
kat: meg kell állniuk, meri 
ez az út a bűn felé vezet.

—  s z í —

¡ ■ I p i B í  s z a b a d  é l e t r e  
alom, tsmak

A börtönélet nem tűri el
e,
ét 
a 
7 -

a legkisebb .• lazaságot. serrir.- 
:Anra neVel,' hölgy - aki belüli
ről nem tudja a helyes maga-n, 
’tartáshoz szükséges erőt ki-m 
alákitáiiü |  magábán^ aniruakz- 
■ vérévé 7 keílil, hogy. váljék ám  
•léndf a. fegyelem, m  Arira szók-; 
tátjaík,,',. hogy ^ösztönösén; atk-^ 
kor'érezze • rosszul- 'magát,; 
fájjon néki igazán,/-ha h-8n% 
tartja , .be á  remiét ”
, A nevelés eszközei , néni'-' is 
a  legkényelmesiebbek ,a-(
.tönben.

'Sági, Gyula: felítélitneky 
önimagán ; '. segítsen .■ és- V 
ise.gíteni lehelen  • ..rajta,. 
sza k e ll, szerezze a becsületéi.
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olyan áron is, hogy viselje ely, 
a munka — jelen, esetben, a7* 
répaszedés. — nehézségeit. - és 
ne mondja azt, | hogy nem 
csinálom|  t , ; , 
f |  Mirij/ha füldolvolna,’ olyan,, 
nehezén jörinék' . á  szavak,'0 
pedig \'csupáh á vergődés, 7 an 
keresés' ;lódiiiata"szootjá. vas!--5 
marokikal; a torkát; - 

— Amikor a zárkában* É |§® 
gyök, csak azt ismétli álján--
dóan csinálom, csinálom, csi-‘n  

porX\\\\\V\\\\\Vw^
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TELJESÍTI
Novem ber közepe van. 

hogyan  á lln ak  az eves 
V álla la tnál?  E lk e rü lik -e  az 
m egf eszített- e rő re  le s z . szükség, 
hozzák?

— A  p ro g ram  sz e rin t egy em e 
részben . V alam enny i b r ig á d  s  
n incs lem arad ás, nem  lesz sz  
fo g ju k  — tá jé k o z ta tta k  a  m űsz; 

A z év e le jén  so k  nehézség 
E záltal

1
$ A z év ? 
á k ia lak ításá t,

— Amikor 1964. január l i 
án átléptem a SátoraLjaújher 
lyi Országos Börtön küszö
bét, valami furcsa és talán 
kellemetlen érzés fogott el 
a sok ablakos, magas, zord 
épület külsejének, majd bel
sejének láttán.

Majd eltelt egy hónap és

nem történt semmi
ég mégis sok minden. Társai, 
akik ismerték — talán egy 
kis rosszindulattal, de talán 
jogosan is —- több ízben je
gyezték meg: „Úgy látszik,
fél a „nehéz fiú**, hogy ha
mar megismerik, ezért nem 
mer fegyelmezetlenkedni. De 
kár a gőzért, úgy se bírja so
káig**.

Ma már örömmel, mondja 
Pintér Ferenc:

— Nem azoknak lett igazuk, 
akik szégyenletes szereplésem 
folytatását várták. A  nevelő 
úr emberségesen elbeszélge
tett velem. A fegyelmi kar
tonomon feltüntetett adatok 
ellenére jóindulatúan igye
kezett a helyes útra téríteni.

Persze, a rábeszélés akarás 
nélkül nem eredményezhet 
sok változást, azonban most 
már elégedetten nyugtázhat
juk, hogy

Pintér Ferencnek volt 
akarata a jó útra térni. 

Ehhez hozzájárult az is, 
hogy munkáját megtanulta és 
megszerette olyannyira, hogy 
ma már a  legszorgalmasabb 
dolgozók között emlegetik. 
Ennek pedig a dicséreten kí
vül sokkal kézzelfoghatóbb 
eredményei is mutatkoztak. 
Éspedig: mintegy 6000 fo
rintos fizetési' kötelezettsé
géből alig ötszáz forint van 
már csak hátra. |

Most eljutottunk ama köz
ponti kérdéshez, melyre cik
künk címe is utal, s mely 
minden elítéltet többé-ke- 
vésbé foglalkoztat. Hogyan 
készülünk a szabadulást kö
thető életre?

Gondoljuk, hogy a meg- 
| változott ember , szabadu

lása utáni életéről is kedve- 4 
zően nyilatkozik majd. Igen, í  
úgy is van, ahogy gon- á 
dőljük, de hozzátehetjük, hogy g 

a megelégedést kiváltó, á 
józan megítélésre valló 
szavak nem tűnnek lég
ből kapottnak, hanem va
lóban őszintén hangzanak. 
Mint Pintér elitéit mond

ja: „Anyagi gondjaim nem 
lehetnek, mivel, ha minden 
jól megy, akkor tíz-tizen
kétezer forinttal szabadulok. 
Ugyanakkor úgy érzem, hogy 
az erkölcsi aláp is megvan 
ahhoz, hogy ezután a becsü
letes, dolgos emberek között 
is jól tudjam érezni magam. 
Tisztességesen éljék majd csa
ládom körében féleségemmel 
és kisfia/mmal, akit csáknem 
négyésztendős korában Ölelhe
tek ismét magamhoz, mint 
szabad ember!**
. Úgy hisszük, hogy bár Pin

tér Ferenc ' elitéit csak egy 
a sok közül, de az ő esete 
tanulságos sok elítélttárs szá
mára. Mert sajnos, de még 
nagy számmal vannak olya
nok. akik azt az utat járják, 
ámít Pintér Ferenc nyolc 
hónapja befejezett. Viszont 
éppen, az ő esete kapcsán, 
állíthatunk példát e cikk 
nyomán mindazoknak, akik
nek szükséges, hogy 

a rosszat akarattal, szor
galommal le lehet vet

kőzni.
De le ig kell vetkőzni, mert 
mind a börtönben, mind a 
szabad életben ez

az egyetlen járható út,
mely a  becsületes, dolgos, szép 
éleihez vezet.

S amikor Pintér Ferenc 
szavait halljuk, miszerint ő 
szorgalmas . munkával, tanu
lással, fegyelmezett magatar
tással' készül a szabadulásra, 
szívből kívánhatjuk neki, és 
minden hasonló felfogású el- 
ítéltfársunknak: U&y legyen!

Sződi József elítélt 
Sátoraljaújhely

N agyanyá ink  s e  h itté k  v o lna  h a jd a n á b a n  —» sokan  ta lá n  m ég  m a  s e /  
hisz ik  el —, hogy  a  ru h a g y á ra k b a n  szalagfűrésszel sz ab ták  a  k e lm ét S 
M ár ped ig  ez íg y  van . A  bö rtö n ö k b en  m űködő  konfekció  ü zem ek b en »  

:el végzik  a  ru h ak ész ítés  m űvele te it 9is  k o rsz e rű  g ép ek k e l

Két évtizedes vitából :

Három pofon -  huszonkét
TIZENNYOLC ÉVIG szik- betegséget Olajos Péter. Nem 

rázott a hárág a két sógor kö-  ̂ ütöttem én olyan. nagyokat, 
jsött. Egyikük sem akart en- Meg  ̂aztán időm sem volt 
gedni a vélt igazából, hát ke- folytatni, mert lelökött a 
rülték a találkozásnak még kérről, és elrobogott. Azt, per- 
a  lehetőségét is, nehogy a  szó- sze, elismerem, és mindig 
váltásból békülés vagy még őszintén beszéltem róla, a bí- 
nagyobb harag legyen. Tetéz- róságon is, noha senki sem

le m a ra d á s  ‘ 'ífiSöTeiSSgfi" '^ ? 0̂ 11
'/ csony  e re d m é n y e k  k ö v e tk e z t é in  k evesebbet k e res tek  az  e líté ltek .
/  H ogyan  s ik e rü lt m eg szü n te tn i a gátló  k ö rü lm é n y ek e t és fe llen- 
// d íten i a  m u n k a  ü tem ét.
í  — A term elés növekedése  és egyenletessége n ag y rész t a  fegyelm i 
/  he ly ze t ja v u lá sá n a k  köszönhető  — h angzik  a  válasz. — T öbb b ri
n g á d b ó l  lev á lto ttu k  a  ren Iten sk ed ö k e t. azo k a t a  han g ad ó k a t, ak ik  
^ v isszah ú z ták , g á to lták  a  tö b b iek e t az e redm ényes m u n k a  végzésé.
4 ben . E záltal észrevehető  javulás m u ta tk o z o tt a te rm elésb en . Az első 
n negyedév  u tá n  k ia la k u lt m enny iség i és m inőségi sz ín v o n a la t az 
x ü zem részek  ta r ta n i tu d tá k , sőt. nem  egy ese tb en  fe lü l is m ú lták .
£ E nnek  köszönhető; hogy  sz in te  n ap ró l n a p ra  te ljesítve  a  - te rvet,
^ id én  nem  kell „ h a jrá z n i” .
4 I  A b rigóid ok  k özö tt azonban  nagy  v ersen y  fo ly ik  az első h elyért.
X H iszen e lső n ek  lenn i n em csak  m egtisztelte tés , h an em  kom oly  ju ta -  
x lom ban  is része sü l a  győztes. — z. b. —

! - g _______  . r  :

j
A ta la jja v ítá s  a  m ezőgazdaságban  egész évben  ta r tó  fo lyam atos m u n -^  
ka . H a  az  id ő já rá s  kedvező, a  fag y  beálltá ig  m ég so k  m ű trá g y a  terű : £ 
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íönnyedén vehető  fe lad a t. A z á lla- í  
zbeh  a lapvető  követelm ény a  tisz-$ 

elvárn i a  m egfelelő  piátoktól leh e t 
^gyarapodást.
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i küldöttségJapán 
utazik

JX kü ld öttség  vezető je n y ila tk o zik
Most utazott el Varsóból 

•egy 21 tagú, magas szintű 
japán gazdasági küldöttség. 
Tagjai között |  kohó-, hajó
építő, elektromos, vegyi-, gép- 
ipán, mezőgazdasági és ke
reskedelmi " vezető . szakem
berek Vannak, és ügyvezető 
igazgatóikkal képviseltetik 
magukat a többi között oiyan 
japán világcégek, mint. a Hi
tachi, a Fuji, a Kansai Elect
ric P. Co. és a Mitsubishi. Eu
rópai útjuk során első állo
másukon, Lengyelországon 
kívül Csehszlovákiába és. 
Magyarországra is ellátogat
nak:.; '

A küldöttség vezetője To- 
kusabura Kasaka, a Shin- 
et?u Vegyiművek éfnöke, aikit 
a japán kormány kért fel 
erre az utazásra. A delegá
ció. három vezetőhelyeittésé- 
nek, a Japán Gyáriparosok 
Társasága ügyvezetőjének, a 
Gazdasági Szervezetek Szö
vetsége igazgatójának és a 
Japán Gazdasági Fejlesztési 
Bizottság í ügyvezetőjének, va
lamint a küldöttség | titkárá
nak, a japán külügyminiszté
rium képviselőjének1 társa
ságában fogadta a Népsza
badság tudósítóját és vála
szolt kéréséire.

— Mi a küldöttség útjának 
általános célja? E három or
szágon kívül hóvá szándékozik 
még ellátogatni?

— Utunk célja kifejezetten 
csak e három népi demokra
tikus ország ; meglátogatása. 
Magyarországról visszautazunk 
Japánba. Látogatásunk során, 
reméljük, módunk lesz ta
lálkozni a szóban forgó or
szágok államférfijaival, az 
ipar különböző szakágazatai, 
a mezőgazdaság és a külke
reskedelem . vezetőivel, s köz
vetlen tapasztalatok., alapján j 
megismerkedni az említett 
országok gazdasági életével. 
Szeretnénk, ha kétoldalú tá
jékoztatás alapján, kölcsönö
sén. megismerhetnénk egymás 
igényeit és 'lehetőségeit. '•‘Ja
pánés á szóbártí forgó i S három, 
ótszág gazdasági- és, kereske
delmi kapcsolatainak " kiszéle
sítéséhez. '

A legutóbbi időbep- Japán 
és a szocialista országok kö
zötti kereskedelmi forgalom 
örvendetesen bővült. Ez idén 
mintegy 7.5 százalékos a nö
vekedés a tavalyihoz képest. 
De úgy véljük, hogy köl
csönös lehetőségeink távolról 
sincsenek kihasználva, és 
bőségesen kínálkozik még 
mód . gazdasági kapcsolataink 
fejlesztésére.

A kereskedelmi és árucse
reforgalmi kapcsolatokon kí
vül szeretnénk megvizsgálni 
az egyes cégekkel, ipari, ke
reskedelmi és mezőgazdasá
gi társulásokkal, szövetkeze
tekkel váló kapcsolat lehe
tőségét is. Küldöttségünk 
nemcsak gazdasági, hanem 
kormányküldöttség jellegű is. 
Ezért feladatunk az is, hogy 
Japán és a meglátogatandó 
három ország között állami 
szinten megkötendő gazdasági 
egyezmény útját is egyen
gessük. !

— Mit vár a küldöttség ma
gyarországi út jától Mennyire 
ismertek Japánban a ma
gyar áruk? Milyen lehetősége
ket lát a Magyarország és 
Japán közötti kapcsolatok fej
lesztésére?

— Őszintén szólva, a ma
gyar ipar termékei még nem 
eléggé ismertek Japánban 
széles körben. Bár kereske
delmi liapcsólataink a leg
utóbbi időben szépen fejlőd
tek, tudjuk, hogy ez még 
elég csekély a magyar ipar 
és a népgazdaság lehetőségiéi
hez képest. Soltot hallottunk 
Magyarországról, de népes 
küldöttségünk egyik tagja 
sem járt- még az önök .ha
zájában. Nagy ’ várakozással 
tekintünk e látogatás elé. 
Bizonyosuk ' vagyunk bennéí 
hogy• a magyar népgazdaság

gal, a magyar ipar termékei
vel a helyszínen való köz
vetlen megismerkedés és a 
kölcsönös eszmecsere sok 
hasznosat eredlményez majd 
gazdasági kapcsolataink bő
vítése szempontjából.

Nem szeretném, ha formá
lis' udvariasságnak verme, 
mert egyáltalán nem az, 
hogy Japánban őszinte ro- 
konszenvvel és érdeklődéssel 
tekintenek Magyarországra, 
a magyar népre és kultúrá
jára. Á tokiói olimpiai já
tékokon Magyarország sport
küldöttsége eredményeivel és 
magatartásával csak fokozta 
ezt a rokonszenvet és érdek
lődést, Bár küldöttségünk
nek elsősorban gazdasági cél
jai vannak, feladatának tartja 
a japán és a magyar nép más- 
irányú kapcsolatainak ápolá
sát és fejlesztését is. Delegá
ciónknak azért van író, 
Újságíró és egyetemi profesz- 
szor tagja is. Remélem, hogy 
küldöttségünk — amely min
dén vonatkozásban jó szolgá
lati küldöttségnek tekinti 
magát — ebben a vonatkozás
ban is hasznos napokat fog 
tölteni Magyarországon — fe
jezte be nyilatkozatát a japán 
delegáció vezetője.

A japán küldöttség Len
gyelország után előbb Cseh
szlovákiába :.. látogat, majd 
onnan érkezik Budapestre.

A giccs, az fzlésrombolás 
ellen

és ma-
vasairo- j  

búcsúkon 2
Egyes kisiparosok 

gánkereskedők, főleg 
kon, piacokon és 
ízléstelen, esztétikailag súlyo-á 
san kifogásolható árucikkeket ̂  
hoznak forgalomba. A Beike-í 
reskedélmi Minisztérium, í 
egyetértésben a Könnyűipari 4 
Minisztériummal, utasította az? 
illetékes hatóságokat, hogy ? 
minden esetben,Jelentsék, haj;

(a lakosság érdekeit sértő,$ 1 
vagy ízléstelen, erkölcsrombo- ¿í B
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ló árut hoznak forgalomba. Aj; 
hatóságok az érvényben levői; 
rendelkezésék értelmében fi-í

az érds-
kifogásolt fi 

szüntessék?
gyelmeztetik majd 
kelteket, hogy a 
cikkek árusítását 
meg. Amennyiben kétszeri fi 
gyelmeztetés sem használ, sorp. 
kerülhet az iparigazolvány ̂  
megvonására. A Belfcereske- ̂  
délmi és a Könnyűipari Mi- ̂  
nisztérium a KlOSZ-t és a ̂  
KISÖSZ-t, valamint a tömeg-j; 
szervezeteket felkérte, hogy ̂  
felvilágosító munkával is pró- ?
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givi, 1
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háljanak érvényt 
rendelkezésnek.

gikus látvány a vérző, ma- 
¿tehetetlen ember, ha nem én 
koztam a vesztét, hát még t i  
gy! A sajnálkozás és az öri- 
ád egyszerre rohant meg. Ne- •• 
ezen tértem magamhoz. Már ' 
em emlékszem, hogyan ver-.

___ődtem haza. Nagyon mégijedt
'Wílfc desanyám is. Egyre csak azt 

najtogátta: mit csináltál, gyé- : 
^¿¿''•írek? ugye, megmondtam, hogy 

lesz az eszeveszett roha- |  
jjvW'ásból. Aztán megkérdezte,, 

ni lesz az elgázolt ember 
gyermekeivel? I  . • i

Nem tudom ... nem' tu-

Ezerczm e í

A tavalyinál több őszi 
és téli kötöttárut 

szállítanak a boltokba

Munkaverseny-kiállíSás az Izzóban
Majdnem tízezer versenyző —  259 szocialista brigád 

Két szocialista üzem—  Fél év alatt 2407 újítás
Sokoldalú és eredményes- 

versenymozgalomról ad szá
mot az Egyesült izzóban meg
nyílt kiállítás. A; falitablókon 
villogó! számok mutatják, ho
gyan'fogta , át az utóbbi évek
ben .a gyár,dolgozóinak egyre 
nagjió«K3Se&ét a munka ver- 
seny-íitiOZgaiOój. 1959-ben m,ég 
csald tíz brigád 140 dolgozója 
vívta ki a szocialista brigád 
címet, s ma már a gyár 259 
szocialista brigádjának csak- 
nem két és, fél ezer tagja-van, 
és további 273 ’brigádban 
majdnem háromezren' küzde
nek a megtisztelő címért, .Két 
szocialista üzemet is--■avattak 
már,, és további háromban 
versenyeznek a szocialista 
üzem címért.

A kiállítás meggyőzően mu
tatja, milyen forttps részé_ van

a vers.enympzgalomnak is ab
ban, hogy 1959-hez képest a 
gyár termelése több mint két 
¡ég félszeresére, .exportja 2,7- 
szeresére nőtt. A fali tablók, a 
kiállított tárgyak hű képet ad
n a k  a versenymozgalom s kü
lönösen p  szocialista brigádok 
mindennapi életéről, ..munka
sikereiről. ... Az asztalokon 
gondosan vezetett brigádnap
lók s mellettük mutatóbán 
egy-egy fontos újítás. Meg
tudhatjuk például, hagy Bró- 
dy Imre kétszeres szocialista 
brigádja eddigi újításaival 2,3 
millió forintot takarított meg 
a : gyárnak; s énnek alapján 
tnintegy 100 ezer forint újítá
si díjat kapott. 1964 első fél
évében. 2407 újítást nyújtottak 
bej áz elfogadott újításokkal 
várható megtakarítás' megha
ladja a 14 millió forintot, V

Sokkal hamarabb és jóval £ 
több rövjd- és kötött áru kerül f; 
a RÖLTEX-üzlétekbe, < miht í  
tavaly. A  RÖV1KÖT Nagyke-1 

í reskedeimi Vállalat már az j 
év 'elején boltonként közvéla- £ 
ménykutáíúst tartott, hogy m i-4 
lyen cikkekből mennyi a kö- 3 
zönség igénye. A rendelés- J  
Szerű jelentések alapján bol
tonként összeállították az őszi- 
téli csomagokat és -megkezd
ték a bolti raktárak feltöíté-: 
¿ét. Az év végéig 850 millió 
forint értékű rövid- és kötött 
árut bocsátanak . a közönség 
rendelkezésére, mintegy 20 
millióval többet, mint tavaly.:

Újdonság lesz a „reuma fe
hérnemű”, amely védelmet 
nyújt a reumás és ízületi bete
geki részére, hideg, nyirkos 
időben. Harmincféle műszá
láé, selyem-p^flörr\.:e?' páműt- ’ 
harfstiyúéai T334 000 pár, a 
tavaly még hiánycikként is
mert harisnyanadrágból
306 000, bundanadrágból
300 000, a svájci kötésű női 
fehérneműkből 1 430 000, jdger 
alsónemüből negyedmillió jut 
az üzletekbe. Négyszázezer, 
különböző színű svájci sapka 
közül lehet válogatni. Több 
fazonban mintegy egymillió 
pulópért,, kardigánt, kulit és 
ujjas mellényt hoznak forga
lomba.

ara —pjgSSjgj I jj-.
^ jd o m  — egyre csak ezt hajto

gattam.
— Magammal n.em sokat tö- ? 

rődtem. Tisztában voltam az-'* 
zal, hogy . a felelősségrevonás* 
nem marad el,. hogy vállal-j 
nőm kell a gondatlanság, a , • 
figyelmetlenség következőié*,f
nyeit. Hanem a három gye- .’ 
re k . . .  akik ezen az estén is'* 
hazavárták az édesapjukat é s , 
a feleség, aki ki tudja, milyen • 
megrázkódtatáson ment ke—, 
resztül a szomorú hír után..,.*

________________ Akkor nyugodtam meg vala-'
m i—1̂  amikor megtudtam;"’

Készül a  savanyúkáposzta a Szövetkezetek P eslh o g y  az illető férfi sérülése^ 
g y ó n t.telepén; a  közeli hetekben l»o vagon k á p n e m  életveszélyes. A  tárgyafá-1 
üveg fehér- és cséresznyepaprikét tartósítanak . '. .„ lá i- i ,- .- ., .- ! -  ívra
letelt káposztát lem érik, m ielőtt hordókba öntll SOn ta ia iK O Z tunn  ism e r . IN a  ..

felelően adagolják a só- és fűszermena gyón jól esett az embersége.
A rendelés- Ő szenvedett legtöbbet á bal

eset következtében, s ő. bocsá- ■ 
tott meg talán a leghamarább.

' WF -A”'-,* I  ^
I' 1

Mag far gyogys: 
74 országba Harmaddal szabadul

K ü lp o litik a i ¡egyzeti

Most, hogy már, mögöttünk 
vannak áz amerikai elnökvá
lasztás csatái, és tud juk, hogy 
a világbéke njegőrzésenek és 
az ámerikál nép érdekéinek 
szempontjából a-1két fennálló 
alternatíva közül a jobbik ara
tott győzelmet az Egyesült Ál
lamokban, | érdemes ó a jövő 
perspektívájából kiindulva 
mérlegelni ;.á történteket. E 
tekintetben talán áz a legbiz- j 
tatóbb körülmény, hogy • az 
amerikai' Szavazók “túlnyomó, 
csaknem kétharmados többsé- . 
ge a választási Ű Csinnadratta 
és demagógia' útvesztőiben el 
tudott I igazodni az alapvető | 
kérdésekét illetőén, és félre
érthetetlenül kifejezte: min
dennél fontosabbnak tartja a 
béke útjainak türelmes, meg
fontolt keresését, t 

Volt a választási' előcsatáro- 
áások során, a republikánus és 
a demokrata párti jelölő kong
resszus között egy időszak, 
amikor nem lehetett tudni, 
milyen politikával kivan John
son és a demokrata párt vá
laszolni Goldwaterék kihívá- . 
sárá. A tonkini-öbölbeli bőm- . 
bázások napjai voltak ezek, 
amikor kétségtelenül fennállt 
a veszély, hogy Johnson elnök 
hidegháborús. ..kemény” po
litikai - demonstrációkkal prp- 
bál majd: versengeni köztársa
sági párti' riválisával. Akkori
ban, -július végétől augusztus 
végéig, ugyancsak kevés po
litikai, 'állásfoglalás, hangozott 
el a Fehér. Házban és a vezető

demokrata párti kortesek tá
borában. Annál lázasabban 
dolgoztak a párt helyi politi
kusai és közvélemény-kutatói, 
akilc. alapos ' felméréseket ké
szítették a1 tömegek hangüla-- 
tárói; igyekezvén-kitapogatni a 
közvélemény „pulzusát”. : ,fis
aira ; .á megállapításra jutót-: 
tak; a választók nagy többsége 
nem Goldwatér, atomcsörtető - 
kalandórpólitiká ját; szélsősé
gesen .reakciós belpolitikai el-; 
képzeléseit, hánem az utóbbi 
évek: reálisabb és 'mérsékel- 
tabb,’irányzatét részesíti; óíőnŷ ; 
ben. " Ekkor alakítottak ■ ki 
Johnson elnök és pártjának 
választási tő vonalát, amely az 
augusztus; végi jelölő konven
ción már határozottan áz el;- : 
nőkfelelősségtudatára, meg- 
fontoítságára, tárgyalási kész- : 
ségéfe és a belső szociális re*' 
formok fokozatos. bevezetésé
re” helyezte a hangsúlyt. Ezt 
a vonalat támasztotta alá az : 
ameríkai.yiszonylátbanliberá- 
lis . politikusnak - számító Hu- 
bert,. Humphrey alélnöfiké , je- 

. lölése is.
A választási kampány ké

sőbbi menete s a Válaszfás 
eredménye igazolta ezt a tak
tikát, amely végső soron két
féle értelemben is a szükség
szerűség , reális felmérését tük
rözte; számba vette • egyrészt 
az amerikai választók nagy 
többségének óhaját, másrészt 
a mái -világ. tényleges erővb 
szonyait, amelyek elkerülhe
tetlenné teszik, hacsak nem

akar maga is elpusztulni, .áz 
amerikai imperializmus szá
mára is a két -világrendszer 
békés együttélését. A«- 

A korteshadjárat során 
Johnson elnök számtalan be
szédében magasztalta a „jó
zanság”, a „békés megoldások” 
keresésének szükségességét. 
Hiba volna, persze, szem elől 
téveszteni, hogy ezek a dicsé
retes kijelentések vagy a vá
lasztási kampányban, vagy pe
dig azt megelőzőén; abban áz 
időszakban • hangzottak el, 
amikor. Jojinsopnak. ..meg kel
lett nyernie a választópolgárok 
hiza|mát, és felhatalmazását, 
hogy a következői négy évben 
az ’ országot kormányozhassa. 
Egy dolog azonban, választási 
ígéretekét' tenni, és - egészen 
más ugyanabban a szellemben 
megoldani például olyan, az; 
.amerikai imperializmus hú
sába vágó „konkrét problémá
kat,'mint á dél-vietnámi „sze- 
fpelyes, háború”,. ai NATO mül- 
tilaterális atomhaderejének 
kérdése, a további leszerelési 
intézkedések foganatosítása 
stb. Mert tévedés ne essék: 
ezekben 1 a S sürgős megoldásra 
váró ügyekben Johnson elnök 

I mindenekelőtt és maradéktar 
fanul , az amerikai monopol- 
tőke érdekeit képviseli, az 
amerikai imperializmus ' vi- 
lágppzíciólnak megvédését te- 
kinü legfőbb feladatának. 
Kennedy elnök, akinek esz- 

, méihez Johnson hűségét es
küdött, az Egyesült Államok 
elnöki székében elsőként döb- 
beht 'rá arra, hogy a nuldeá- 
ris fegyverek korában hihetet
len veszély rejlik a két rend
szer katonai konfliktusában, 
és hogy legalábbis a legkiéle- 
zettebb helyzetek megoldását

tárgyalások útján kell keresni. 
De még ő is csak hatalmas el
lenerők nyomására kénysze
rült a békés kibontakozás el
fogadására, akár a berlini,! 
akár a karíb-tengerí válság 
esetében.

A békét szolgáló minden 
egyes lépésért a békés egymás 
mellett élés módozataiért min
denesetre egy olyan kormány
nyal kell majd megvívni a 
további harcokat, amelynek 
vezetője a választások során 
nyíltán elkötelezte magát a 
háború elkerülésére... irány ufó 
erőfeszítésekre, és mindenek
előtt e kötelezettségvállalás
nak köszönhette látványos 
választási győzelmét. '

Ez természetesen nem ma
radhat hatás nélkül az ameri
kai politikai és társadalmi élet 
további alakulására sem. A 
választók csaknem 62 százalé
ka, illetve közülük a leghala
dóbb és legaktívabb elemek, 
akik nemcsak szavaztak, ha
nem sokat is tettek Goldwa- 
ter megbuktatásáért, , számon 
kérik majd a választási ígérem 
teket. Vonatkozik ez a szak- 
szervezetekbe tömörült öntu
datos munkásrétegekre, a ha
ladó értelmiségre, a demokra
tikus szervezetekre csakúgy, 
mint a négerek -tömegeire, 
akiknek több mint 90 százalé
ka a demokratákra adta sza
vazatát.

; Johnsont azonban nemcsak 
e progresszív irányba ható 
erők támogatták, hanem a leg
nagyobb és a kisebb tőkések 
vezető csoportjai, elsősorban á 
régi • északkeleti tőkearisztok
rácia, valamint sok,, egyébként 
hagyományosan republikánus 
tőkeérdekeltség is. Gyakorla
tilag sokrétű és ellentétes ér-

— Hallottuk, hogy harmad--..
Jelentősen növekszik az iparág term eldal szabadul. Mondja, nagyon,

, meg kellett dolgozni érte?...... - -
tonnát és _  Ejpbere válogatja. Nem ' 
tonnát expo feszítettem meg magám, dé 

A gyógys; láttam elítéltet, akinek szinte 
tervjavaslat; fújt ú munka, akinek kínszen,- 
méléáriövéke védés volt reggelenként kö- ;

fartőim égészseifegaest tanaiíp'tőiyszetfencséKe'.r.jéa
Az idén 1 ilyen emberek közé tartozom. • 

Debrecenben Ügy dolgoztam itt is, mint,, 
ni gyógyszer odabeza, persze más munka- 
lesztését. 19(3 körben. Soha nem kívántak 
az Alkaloida tőlem lehetetlent, azt viszont 
tásának há megkövetelték, hogy amit-. 
Biogal tei rám bíztak, azt becsületesen •
négyszeresén végezzem el. Egyszer sem vári*; 
termelés növ tám meg, hogy ármunkát kö- 
ség van, mervetelni kelljen tőlém. Eddig 
di vásárlók azért volt jó, mert rendesen 
tin-amerikai dolgoztam és könnyebben tel- 
sörakozott fe lek a napok, ugyanakkor " 

abban a tudatban is élhettem', " 
hogy bizonyítani is .sikerüf,, 

terrel szem Most azért jó, mert korábban 
kedvező szíj.yisszamelietek , g; , szüfeimhesjl, 
zan, Bpjljífn Mindenképpen az elítélt veszi 
demokrata | hasznát, ha úgy dolgozik, 
sőjobboldali ahogyan egy embernek dol- 
pest Johnsc goznia kell. Remélem, más
dó” politikt ként néznek majd rám a szü- 
ehhez hozd leim, a munkatársaim is, ami- 
hogy a . v; kor megtudják, hogy rendesen 
olyan aláti viselkedtem idebent. . .  
mocskolódó'

A régi munkahelyére 
megy

A .hazai szükséglet kielégíté
se és exportra kerülő gyógy
szerek teljek termelése 1964- 
berx a múlt évihez viszonyítva, 
összesen 19,6
kedik, ezen belül’ az ék^rh  
"még gyorsabb üterobbn. A ter
melési költségszint két száza-' 
lékkai csökkent. A kiemelt 
gyógyszerkészítmények leg
többjében a múlt évihez ké
pest nagy termelésnövekedést 
értek el.

Az exportra kerülő termé
kek 74 országba jutnak el. Az 
1964. évi teljes exportteljesítés 
2,1 milliárd forint értékű. A 
legnagyobb vásárlók, a Szov
jetunió, NSZK, Dánia, Svájc, 
Kuba, India és az Egyesült 
Államok. Papaverinből 37 
tonnát, szulfamidokból 520

dekű rétegek választási koalí
ciója juttátta Johnsont újólag 
a Fehér Házba. Az élnök ki
mondottan erre is törekedett, 
azt hirdette, hogy nem egyik- 
másik csoport vagy érdekelt
ség, hanem az „egész nép” el-: 
nöke akar lenni. Olyan célki
tűzéseket helyezett' előtérbe, 
amelyék nagyjából megfelel
nek szinte valamennyi réteg 
(kivéve talán a déli fajgyűlö
lők) fő érdekeinek. Ilyen volt 
elsősorban a mérséklet a kül
politikában, a konjunktúra 
tartósítására tett ígéret, ■ a 
robbanékony faji feszültség 
enyhítésére való törekvés, a 
„háború a szegénység ellen” 
stb. Johnson elnök ügyes po
litikájával (s nem is mindig 
kimondottan „demokratikus”, 
módszerekkel) a választásokon 
maga mögé tudta állítani: az 
aírterikai társadalom összete
vőinek széles skáláját. Ez 
azonban aligha lehet más, 
mint labilis „szövetség”, 
amelynek belső ellentétei 
előbb vagy utóbb felszínre 
törnek. S akkor minden azon 
fordul majd meg, miként tud 
vagy akar áz elnök megbir
kózni olyan elkerülhetetlen 
problémákkal, mint a négerek 
várhatóan megújuló harca a 
tényleges egyenjogúságért, a 
munkások, a munkanélküliek, 
az öregek szociális követelé
sei és a feltornyosult külpoli
tikai problémák a nyugati szö
vetségen belül csakúgy, mint 
a világ más részein.

Szólni kell ezzel kapcsolat
ban arról is, hogy az elnök- 
választás körülményei szinte 
bizonyos illúziókat szültek 
Johnson személyét illetően. Az 
éles kontraszt az eszelősen 
szélsőséges, kisszerű Goldwa-

alig került ; 
gokban mo; 
ígéretek ko 
A demokrt 
lást” mostai 
sonlítják Ro

ben
nopolista .
amely az úgr ’’

— A régi munkahelyemen : 
fogok dolgozni ezután is, de,

. . BHMB1 nem gépkocsivezetőként. Bár-
al1 eavértelri mennyir® is szeretem a . -mo- :5 x., tort, a gépeket, az országutattika liberali • i.xwtrt mmWi - i,   ' —, mlcább villanyszerelő le-zelme volt T/- 1 i . • j í 'a Pw „A1 lszek. Keserű emléket idézné ^
w  ¡ S m fel kennem a volán, , s . félő, -
szaszprult m^ va ,s?m szaba" :„ j.naulnék :.meg a borzalmas kép-.

“xitől. j Megpróbálok nyugodtan \ 
igyekszem kiszakítani, 

->4«tóv» a -vfnagaúa a rohanásból. Ez min- , 
badságharca r en terv®m f  szabadulás előtti , 
intervenciós. Papa" ‘ Ezzel sikerül legkpny-.; 
denféle, eszfyebben ^gnyugtaí.m a szu- 
mPBs7i1árrtítarel'rnst ls' MeS aztán fiatal, va-

I f r ^ n n y l f f .  ^ g ,  n a g  n
lesz is ennekfyá™°m : f arofm kisik-" közvetlen kilatni a saját, ele temet.
zetközi helyi — Mire gondol? 
jebb arról 1| — Sok rosszul alakult em- 
nem rosszaik8r  ̂ sorsot ismertem meg Pál- - 
megőraesénelt^ijnán,' s ami.'még -elgondol-... 
örvendetes rJlipzattóbb: a tárgyilagos íqobr > 
tekinteni, ap .̂§g; önmagát ' hibáztatja. T.a- 
káspárti gyp%úiságos történeteket hallót- 
hasonló ejoj«tam>' fi Így' lesz, ami megállít- , 

wu ■ a-i „P̂ vjsori, ha netán ferde vágányra nálab itélokejfe.pe'jgyn ĵc_ Nem hiszem, .hogy 
kes_ egymás-ja jörsaság pillanatnyi, jókedve 
tl,ka,ia.,I?a . ajmégegyszer meggondplátlansá- 
segerol és «got, 'figyelmetlenséget eredrné-' 
nuskodik ;me|nyezne' nálam. Azóta is kínoz fellegváraibaaz önvád ..
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Ne ™k;  W j #  Iárka.n s z a b a d  é l e t r e
I  Csinálom, tsmak

Ü M M A á  1 É l i . t a l B U
Vagy ..harmincán szedték a 

ré p á t,. Sági í Gyula . elítélt is 
alcsoporttal. együtt ment ki

Á börtönélet nem tűri el
e,
ét

— Amikor 1964. január 11- lása utáni életéről is kedve-í 
én átléptem a SátoraLjaújhe- zően nyilatkozik! majd. Igen, í

semi:-

lyi Országos Börtön küszö
bét, valami furcsa és talán 
kellemetlen érzés fogott el 
a sok ablakos, magas, zord

úgy is van, ahogy gon-^ 
dőljük, de hozzátehetjük, hogy g

Majd eltelt egy hónap és

nem történt semmi
a :; válasz.'

~  Nem bírja a kezem —• 
mondta kanokul.

Nem csinálja tovább ?! 
— Ez a  kérdés köményen szolt. , A nevelés eszközéi .nem-is 

. a legkényelmesebbek a- bör- 
— Nem csinálom! — vágta .töh'ben. 

rá^ hirtelen, meggmdolatlianiul) Sági Gyula,elítéltnek,

a megelégedést kiválté,  ̂
józan megítélésre valló  ̂
szavak nem tűnnek lég- A/  
bői kapottnak, hanem va- í  
lóban őszintén hangzanak« A 
Mint Pintér elítélt mond- A 

ja: „Anyagi gondjaim nem i 
ég mégis sok minden. Társai, lehetnek, mivel, ha minden i

kor- érezze rosszul, magát, az“  ismeHék -  talán egy jól megy, akkor tú-ttoen-4
fájjon neki igazán, i!há n m t  **  «esapdutettal, de tálán ketezer forinttal szabadulok. <
tartja be a rendet. ' U  Jog^ , n 18 S  g&g 3. f  Ugyanakkor uffy érzem, hogy $gyeztek meg: „Úgy latszik, az erkölcsi ataJp is megvan y

fél a „nehéz fiú”, hogy ha- ahhoz, hogy ezután a becsű-A 
mar megismerik, ezért nem letes, dolgos emberek között A

y- mer fegyelmezetlenkedni. De is jól tudjam érezni magam, A- - - - í

a  légkisebb/ lazaságot. _ _ . . . . . . . .  . . . .
és nekifogott a  mupkanáik. : Arira nevéig hogy-? aki >belul-í?- épület külsejének, majd bel- 
Egy órán á t dolgozott.^ Az- , rő t nem tudja a helyes maga-rn, sejének láttán.

f a m e n t  a  felűgy^őhöz -tartásihoz szükséges erőt ki-m 
és' kijelentette: - ... alákitáhi magábán, anniakz-

Nem_ csinálom tovább! vérévé |  kéül, hogy- váljék am
* fc— Csinálja csak! •— hangzott ^ fegyéferp.. • Arra szók-?

tátják,,' hogy ösztönösen. ak-;al

gyorsain.
-T-.Üljönfélre!
Sági: Gyula, elitéit $. magá

nyosam üldöígéLt a  tábla szét-. 
lénél. Miután makacs inidu-

önimagán . segítsen ,■ és 
segíteni leh esS en ra jta , visz-^i 
sza kell - szerezze a becpibletéti^ 
olyan áron is, hogy viselje ely. 
a munka jelén, 1 esetben . a

hogy^z kár a gőzért, úgy se bírja so- Tisztességesen éljek majd csa-fy 
hogy2_ Teáig”. ládom körében feleségemmel %

mondja

lata -' elszállt és látta, hogy répaszedés — nehézségeit. . és
a  1-többiek elhaladtak jó. élő
re,; azon gondolkodott: „Jó
lénme mégis nekifogni'V A 
fétez>is. dolgozott; bermíe, hogy 
fegyelmi zárka lesz a  mun- 
kámégtagadás ■ követkeané- 
nyé. -Majd elvetette a józan 
gond^átot, és a makacs el
szántság, á  itcsakazétiis” vér
vörös homálya,. bötótóta el 
agyát és szemét. Nem lá
to tt. az . orráig serp. „Ha a 
répát szedem, * akkor' , is< szén-, 
vedek. Ha / egyelmi zárka bán 
leszek, akkor is. Míg a répa 
el nem múlik, én addig nem 
dolgozom” töprengett- ma
gában.

Megint csak szétnézett. A 
többiek már nagyon messze 
voltak. Jó itt.

kint a  határban.
Á  Pánhalmi Célgazdaság
színije beláthatatlan  táb láin  
végágtekántve, m egpihenhe
te tt a  sízem. S ütött az erőt
len, őszi nap. Sági e líté lt 
m ély lélegzetet vett. Szerte
húzó gondolatai és az el 
nem  d ö fö ttj  k ^ rd ^ Á  .vrniá-t^ v 
k é p te le n |;yolt feláj'intj. új r 
ból nekifogni; .m u^ikáM ^.‘
K epíéleá ’v ó ít'' 'a z 1 ~újá)í>fcT cse^'4 A, 
lekvósre. M egrekedt az első 
indulatában tett: cselekedetei
nél. Pedig már-máir úgy 
érezte: „Jó léimé visszacsi
nálni az egészpt”.

Sokáig azonban nem tű
nődhetett, mert mielőtt meg
gondolhatta volna magát,, 
érte jöttek. Jól sejtette: fe
gyelmi zárka lett magatar
tása következménye.

— Nem tudom, némelykor 
mi van velem — mondja Sági 
elitéit. — Elborul előttem 
minden,, vagy egyszerűen ide
ges leszek. Hirtelen rává
gom, hogy nem csinálom.
S akkor már nincs visszaút.
A  hét alkalom teözül az Öt 
fégyelmi zárkát így kap
tám. Nem tudom, mi van 
veíein: Most a kezem miatt 
volt az egész. Bizony én 
már nagyon „eltoltam” a be
csületemet. Nem is szerezhe
tem már vissza. Volt azért 
olyán eset is, ) hogy kicsiny
ségért kaptam fegyelmit. Nem 
mostam ki a csajkát. A  sza
kács észrevette. Máris kiállí
tották a fegyelmi lapot. Pedig 
szeretek dolgozni, s ha neki
kezdek, akkor — ezt a fel
ügyelő urak is bizonyíthatják 
—- csak néznek, hogy megy a 
munka.

— És most?!
— Én újból dolgozni aka

rok, ha helyre jön a kezem — 
mentegetodzött.

Sági Gyula elítélt úgy 
mondta á fenti szavaikat, mint
ha mérhetetlen késetúség foj
togatnál Látszott rajta, hogy 
igencsak szenvedi a  tíznapi 
zárikát. Gondolkodott, vívó
dott. ' — Ebben a vívódásban 
kell, hogy kikristályosodjék 
az élethez szükséges kemény
sége, határozottsága.

Sági Gyulát többrendbeli 
betörésié® lopás miatt húsz- 
hónapi szabadságvesztésre súj
totta a bíróság. Elítélték j — 
Elítélt lett! Ha utasítást kap, 
végre kell hajtania. Minden
ki megérti, hogy a répasze-. 
dés nem könnyű munka. 
Talán szenved is tőle. De 
ha a börtönben töretlenül áll
ja a sarát, akkor megkemény- 
szik tálán annyira, hogy bízni 
lehet benne. Vissza tudja 
tartani önmagát, attól, hogy 
hasonló bűncselekményt kö-

ne mondja azt, hogy nem 
csinálom. |  , |pf®
-• Mintha , füldokolna, olyan,, 
nehezén jönnek á  szavak,'0

m

és kisfia/mmal, akit csaknem A 
négyesztendős korában Ölelhe-í 
tek ismét magamhoz, mint $ 
szabad ember!” > |
. Úgy hisszük, hogy bár Pin-  ̂

ür emberségesen elbeszélget tér Ferenc elitéit csak egy^ 
tett velem. A  fegyelmi kar- á sok közül, de az ő esete  ̂
ionomon feltüntetett adatok tanulságos . sok elítéLttárs szá- A/

még A7

Ma már örömmel 
Pintér- Ferenc:

— Nem azoknak lett igazuk, 
akik szégyenletes szereplésem 
folytatását várták. A  nevelő

ellenére jóindulatúan igye- mára. Mert sajnos, de
pedig- \  csupán á  vergődés, a n kezeit a helyes útra téríteni, nagy számmal vannak olya- 
keresés ’indulata ' s^órítja vasi- 
maroklíal á torkát;'-- 

— Amikor a zárkában Vfl-U 
gyök, : csak azt'ismétli állan-,
dóan csinálom, - csinálom, esi- á  

n■■■ , .• .. . k . • • ’ >r
A \\ \ \\ \ \ \\ \ \ \ \\ \ \^ ^ ^
í  " . .

Persze, a rábeszélés akarás nők. akik azt az utat járják, g 
nélkül nem eredményezhet amit Pintér Ferenc nyolc g 
sok változást, azonban ' most hónapja befejezett. Viszont g 
már elégedetten nyugtázhat- éppen az ő esete kapcsán, g

ciikká
m

állíthatunk példát

nek

juk, hogy
Pintér Ferencnek volt 
akarata a jó útra térni.

Ehhez hozzájárult az is-, 
hogy munkáját megtanulta és 
megszerette olyannyira, hogy 
ma már a legszorgalmasabb De le 
dolgozók között emlegetik, mind a 
Ennek pedig a dicséreten ki- szabad 
vül sokkal kézzelfoghatóbb 
eredményei is mutatkoztak.
Éspedig: mintegy 6000 fo-

fej: rintos fizetési • kötelezettsé- 
k géből alig ötszáz forint van 

már csak hátra. |
Most eljutottunk ama köz

ponti kérdéshez, melyre cil 
künk 
minden 
vésbé 
készülünk
vető életre? ítéltfársunknak:

szükséges, hogy 
a rosszat akarattal, szor
galommal le lehet vet

kőzni.

az egyetlen járható út. i
|

mely a becsületes, dolgos, szép J 
élethez vezet.

S amikor Pintér Ferenc  ̂
szavait halljuk, miszerint' * /j 
szorgalmas munkával,

Gondoljuk, hogy a meg- 
. változott ember szabadu-

Sződi József elítélt 
Sátoraljaújhely

Két évtizedes vitából:

telj e sít i \Három pofon -  huszonkét hónap
Novem ber közepe van . M ásfé 

h o g y an  á lln ak  az  éves t é r  
A V álla la tnál?  E lk e rü lik -e  az  évve 

x m egfeszített- e rő re  le s z  szükség, 
^ hozzák?
A — A  p ro g ram  sz e rin t egyen le 
í  részben . Valamennyi:" b rigád  
¿ n incs lem arad ás , n em  lesz sz  
^ fo g ju k  — tá jé k o z ta tta k  a  m űszí 
A A z év e le jén  so k  nehézség 
A k ia la k ítá sá t. E zálta l le m a ra d á s^V

TIZENNYOLC ÉVIG szik
rázott a harag a két sógor "ko^ 
zött. Egyikük sem akart en
gedni a vélt igazából, hát ke
rülték a találkozásnak még 
a lehetőségét is, néhogy a szó
váltásból békülés vagy még 
nagyobb harag legyen. Tetéz-É|yjmfeM

betegséget Olajos Péter. Nem ̂  
ütöttem én olyan nagyokat.^ 
Meg ' aztán idom sem 
folytatni, mert lelökött 
kérrol, és elrobogott, 
sze; élismerem, 
őszintén beszéltem róla: 
róságon is, noha senki 

feztar

pii

lönnyedén  vehető  fe lad a t. A z á lla- A 
zben  a lap v e tő  követelm ény  a . tisz- A 
iátoktó l le h e t e lvárn i a  m e g fe le lő i 
^gyarapodást. ?
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A Bp. Honvéd tornászai vezetnek
A  jugoszláv Cerar áll az első helyen az egyéni összetettben

Szombaton dél
után a Sportcsar
nokban megkez
dődött a Bp.
Honvéd nemzet
közi férfi- és női 
tornaversenye*

Telt ház előtt, 
n férfiak télaj-

gyakorlataival 
kezdődött a ver
seny, de párhu
zamosan folyt a 
nők vetélkedése 
is, lóugrásban. A 
közönség na
gyobb érdeklődé
sé- érthetően a 
férfiak küzdelmét 
kísérte, hiszen 
közöttük szere
pelt a tokiói 
aranyérmes ju
goszláv Cerar. Á 

rokonszenves 
ljubljanai fiú 
nem okozott csa
lódást, igen szép 
gyakorlattal mu
tatkozott be. Nem 
kevésbé, sőt talán jobban 
tetszett a közönségnek — 
S nem a pontozóbiráknak 
— a másik jugoszláv ver
senyző, Brodnik gyakorla
ta. A külföldiek első számú 
magyar ellenfele, ’ Csányi, 
mindkettőnél alacsonyabb 
pontszámot ért el, s . így tala" 
jón  Cerar szerezte meg az el
sőséget.

■
I M I

i
mm

É lllil

i i t i t

C e ra r g y ű rű g y a k o rla ta

A lányok, versenyében a 
Bp. Honvéd fiatóljai „arat
tak”. Szépen, pontosan mutat
ták be ugrásaikat s megérde
melten szerezte még Oroszi és 
a Bp. Honvéd csapata az első 
helyet. Hasonlóképpen jól sze
repelték a  magyar tomászlá- 
nyok a  -félemáskorláton. Itt', is 
Oroszi mutatta be a  legjobb

Eg y  h é tte l & m a lm ö i 
a § z ta lite iii§ x  E B  é lő t !

Ö r v e n d e t e s e n  f e l j a v u l t a k  
női versenyzőink 

Kik alkotják a párosakat ?

gyakorlatot s megerősítette el
ső helyét. A másik két szám 
gyakorlatait ma délután mu
tatják be a  versenyzők. Az el
ső két gyakorlat' után a  Bp. 
Honvéd vezet 92,90 ponttal a 
Legia Varsó (87,10) és a  Ljub
ljana (83,40) előtt.

A férfiak második gyakor
latát a. korláton mutatták be. 
A jugoszláv Cerar ezúttal még 
szebben és még jobban tor
nászott s ekkor már a  közön
ség tapsán is le lehetett mér
ni, hogy megilleti őt az első 
hely ebben a  számban is. Csá
nyi a  második helyet szerezte 
meg ugyancsak szép és nehéz 
gyakorlattal, a  , harmadik pe
dig á  lengyel Kovalszki lett.

Az első két szám után a Bp. 
Honvéd csapata vezetett 20 
tizedponttai a  ljubljanai 
együttes előtt, harmadik pedig 
a  Légia Varsó volt.

Gyűrűn végre megszületett 
az első magyar férfigyőzelem. 
Csányi a  közönség teljes elis
merését vívta ki gyakorlatá
val, és 9,7 ponttal első helyen, 
sorrendben a magyarok és a 
lengyelek előtt.

Az összetett versenyben a 
Bp. Honvéd csapata 10 tized
ponttai vezet a  Ljubljanai tor
nászai előtt, s több, mint 1?
ponttal a  Legia előtt.
Az összetett versenyben azon
ban a jugoszláv Cerar áll az 
élen 29 ponttal, s őt követi 
Csányi 28,70 ponttal. így tehát 
teljesen nyílt a  magyar és a 
jugoszláv tornászok párharca.

Győr ism ét EK-lázban
Győrött ismét EK-hangulat 

uralkodik, hiszen szerdán 
kerül sor a. Lokomotív Szófia 
elleni első mérkőzésre, amely 
sorsdöntő lehet a győriek to
vábbi EK-szereplését illetően. 
A mérkőzést a jugoszláv Va- 
rasdinec vezeti, s a partjel
zők is jugoszlávok lesznek. 
A bolgárok hétfőn érkeznek 
Győrbe, s már edzést is tar
tanak az összecsapás színhe
lyén. Lelkiismeretes edzé
sekkel készülnek a győriek is, 
akik a héten két edzőmérkő
zést játszottak a Székesfehér
vári Vasas ellen. Ezeken a 
találkozókon nagyjából ki
alakult a  csapat összeállítása, 
amely valószínűleg a kö
vetkező lesz: Barna — Szá
méi, Orbán, Izsáki — Kiss, 
Máté, — Szaló, Győrfi, Po- 
vázsai, Korsós, Keglovich, 
Tóth és Tamás gyengébb for
mája, Morvái pedig betegsé
ge miatt nem szerepel.

Eldőlt a kiesés, a bajnoki ág kérdése 
továbbra is nyílt az ökölvívé CSB-ben

Bp; Honvéd—Csepeli Vasas 12:4, Újpesti Dózsa—*MTK 10:10

Sportiskolások
A másfél éve rnegnyílt 

Központi Sportiskola tíz 
szakosztályában jelenleg ezer- 
kilencszáz 10—13 éves fiatal 
ismerkedik a rendszeres spor
tolás örömeivel. A  sportisko
lások közül az asztalitenisze
zők szerepeltek először ver
senyen, is a jövő bajnokaihoz 
méltó átütő sikert arattak a 
Képes Sport vándordíjas via
dalán. Jövőre a többiek 
—I közöttük a labdarúgók és l 
kézilabdázók — bemutatkoz
nak a serdülő sportolók ver 
senyéin, bajnokságaim? *|

Néztük csak a neveket. A 
férfi egyéniben . a  házigazda 
Svédország asztalitenisz: ki
válóságai: Atser és Johanssonh, 
a  jugoszláv: M árkovicslí. a 
romár Negulescu és Giurgica, 
a szovjet Améliií, á  csehszlo
vák Stanek. mind-mind nagy 
sikerekkel a  hátuk mögött 
állnak a  malmöi Baltiska 
Hallen asztaláiboz;: A npk so- 
rában a hagy világversenyé-’ 
ken fémjelzett nevű román 
Alexandra, Pitica, az angol 
Shonnon és D. Rowe, az 
NSZK-beli SinConné és a töb
biek, az ismert külföldi páro
sok mellett biztosítékai an
nak, hogy az egy hét múlva 
kezdődő asztalitenisz Európa- 
bajnoksá'g csak igazán hagy 
küzdelmek koronázásaként 
avatja fel majd idén a káu- 
csuklábda legjobb mestereit.;

—• Két nappal ezelőtt jár-: 
ta/m a tatai edzőtáborban — 
mondta, kérdésünkre Bihari 
Tibor, a  Magyar Asztalitenisz 
Szövetség főtitkára, aki szin
tén ott lesz a  malmöi ver
senysorozaton. — Örömmel 
láttam, hogy milyen nagy 
akarás van a magyar csapat
ban, s ami különösen megle
pett: a válogatott keret négy 
női tagjának nagyszerű for
mája! Ügy látom, hogy Föl- 
dinét és társait sikerült fel
hozni Ehhez hozzájárult Föl
diné, Lukácsné és Jurikné 
nagy akarása, örvendetesen 
visszanyert önbizalma és ha
tártalan szorgalma.

— S mi a helyzet a  férfi 
versenyzők körül?'

— Erre a kérdésre — vála
szolta a főtitkár — már nem 
tudnék ilyen egyértelmű vá

laszt adni, -Ő?c dz . év során/, /  
váltakozó formában' r szerepel-.'[ • 
tejk, ki ;;
berkiem ■egy olyan kép, amiély f§ 
alapján - kijelenthetném:: 
vagy az d versenyző 'k iem e lé s  
kédik a '
hat férfi, versenyző tudásbeli 
színvonala elmosódik egy kis*. 
sé, v s közülük bármelyik M- ■ 
ugorhat — ha eredményei' 
játékához szierencSe is pá
rosul. — valamilyen kedvező 
teljesítménnyel. ' Közülük a 
két fiatal: Harangi 11. és
Papp József formája biztató,. 
(Ök egyébként m iután.;tarta
lékként Harangi II. is utazik,’ 
„csikópárost” alkotva vesznek 
részt, a  férfi páros; viadalon 
is.) Ha alaposabban átgondo
lom, | most tálán Faházi, a 
lég jobb a férfiak közül; úgy 
láttam, hogy most valóban 
„érzi á labdát”. Bérezik váltó* 
zatlanul nagyon szorgalmas, 
Rózsás különösen a vegyespá* 
rosbanS Lwkácsnéval mutat 
biztató ■ játékot.

— Végleges ék-e már a pá«: 
rosok?

— A párosok nevezésein
változtathattunk volna, ha 
erre szükség mutatkozik 
mondja főtitkár —, de a tatai 
edzőtáborozás; is bebizonyítot
ta, . hogy az előzetes válogatás 
helyes volt. Eszerint a férfi 
párosban a Bérezik—Rózás, a 
Pigniczky—Faházi és á Ha
rangi 11.—Papp kettős, a női
ben a Földiné—Jurikné, a 
Lukácsné■—Papp Angéla ket
tős képviseli a színeinket. Ve
gyes párosok: Rózás—Lu*
kácsné, Bérezik—Földinél Fa-' 
házi—Jurikné és Pigniczky 
Papp Angéla.

Kéthetes szünet 
után a gong is
mét az I. osztá
lyú csapátokat 
szólította szorító*? 
ba. Az. NB I-es 
CSB őszi mér
kőzéseinek máso
dik fordulója két- 
két vitás kérdést, 
a  kiesés és a baj
nokság sorsát 
tisztázhatta volna.

Nos, a kiesés 
sorsa alighanem 
eldőlt a lelkes, 
nagyszerűen küz
dő, de technikai
lag eléggé kép
zetlen fiatalokból 
álló csepeli csa
pat szombat esti 
újabb vereségé
vel már minden 
bizonnyal á búcsút 
vehet a lég job
baktól. A Bp.
Honvéd együttese 
javuló formában, 
zet, s meg is nyerte a talál
kozót, hiszen Kajdi, valamint 
Sebők L. elmaradt mérkőzé
se már legfeljebb csak a győ
zelem arányát befolyásolhat
ja.

A másik, a bajnokság kér
dése, változatlanul nyílt ma
radt. A papírforma alapján 
lila-fehér győzelmet ígérő 
Újpesti Dózsa—MTK talál
kozó meglepő, de a látottak 
alapján igazságos döntetlen
nél végződött. Az újpestiek 
együttese tavasszal még 13:7 
arányban verte az MTK-t. 
Igaz, akkor a kék-fehérek áll
tak fél tartalékosán. Ezúttál 
viszont az állandó jó formát 
mutató Hajnal hiányzott az 
újpesti együttesből.

izgalomban és sajnálatos 
mérkőzésvezetői baklövések
ben ezúttal sem volt hiány. 
Á határozott Végh László 
mellett különösen kitűnt 
Vizy Sándor indiszponáltsá- 
ga. Vizy gyenge forrná ja már 
a  Cserge—Bauer mérkőzé
sen is nyilvánvaló volt. Gyen-

N agyváltó sú lyban  E rdély i (U. Dózsa) győzött 
Kiss (TK) e llen : a  kék_fehér v ersenyző  a  m á 

so d ik  m en e tb en  fe lad ta  a  k ü zd e lm ét

tartott három meneten át. A 
többi sorozatos szabálytalan- j 
ság, vagy döntő fölény miatti | 
leléptetéssel ért véget. Ez a 
tény |mindennél jóbban jelzi 
a csapatbajnokság, sőt, ököl
vívósportunk színvonalát is. 
Hasonló- szomorú eset a Va
sas1—Beloiannisz nemrég még 
az NB I-ben szereplő csapa
tának vasárnapi mérkőzés- 
feladása, is. A híradástechnikai 
gyár csapata a magyar sport 
történetében eléggé szokatla
nul, versenyzők hiányára va
ló hivatkozással mondta le a 
Vasas elleni vasárnapi, valá-. 
mint a bajnok jelölt Tatabá-. 
nya. elleni I/B osztályú ’talál
kozóját.

Jövő vasárnap a bajnoki 
cím két várományosa, az Új
pesti Dózsa és a Honvéd Zal
ka SE csapata 1 találkozik 
Gyöngyösön, v

Az olimpiai bajnok 
vízilabdázók is szerepelnek 

az MNK-mérkőzéseken
A hét végén megkezdődik 

vízilabdában á  Magyar Nép- 
köztársaság Kupa. A csapato
kat négy csoportba sorolták, 
a legjobb két-két együttes ke
rül a középdöntőbe. A döntőt 
december 20-án vívják. 
Szombaton a Bp. Spartacus— 
MAFC, OSC—VTSK, Csepel 
Autór—Bp; Építők, Vasas— 
Tatabánya, vasárnap U. Dó
zsa—Pécsi Dózsa, Izzó—Vö
rös Meteor,* BVSG—Budai 
Spartacus, Bp. Honvéd—MTK 
mérkőzésekre kerül sor a Fe- 
dettuszodában.

Izgalmas mérkőzésekre, jó 
küzdelemre van kilátás. A 
csapatokban szerepelnek a 
Tokióban j á r t ; vízilabdázók, 
tehát a legjobb összeállítás
ban játszik mindegyik együt
tes. A kupát az U. Dózsa vé
di, de most nehéz lesz megtar
tani az elsőségei, mert igen 
kiegyensúlyozottá vált a me

zőny.

Az MTK az ifjúsági labdarugó-bajnok
I lm  l í  M T K - É T C

A mérkőzésnek hagy. tétje 
volt:, a  bajnoki cím, s ehhéz 
az MTK-nak .kettőt, a  Febehd- 
városmak viszont csak egy 
pontot kellett szereznie.

M TK : Kábel — N ád , Zsebeházi* $ 
Jó n á s  — Keksz» S om ogyi -^ W a lte r , 
N agy , Halácsi» K arsa i, Z ó ller,

FT C : S zekeres — K u ch ta , B enyus, 
K ecskó —. R om ankov ics, Szőllősi — 
Szőke, M olnár, N ém eth , K iss , Bér? 
n á th .

A 2söld-fehérek jól kezdtek, 
két nagy gólhelyzetük volt. 
Majd egy ritkán látott szép 
gólt láthatott a  közönség. Rol
ler futott el a  halszélen, há
rom védő között’ügyesen be
adott és a  felfutó balfedezet 
Somogyi 14 méterről óriási 
gólt lőtt. 1 :0.

A szünet után az eléggé bal- 
szerencsés Ferencváros, két ka
pufát ért el, m ajd ; ham árosán 

.eldőlt a mérkőzés sorsa, te
gyük hozzá, némi játékvezetői 
segédlettel. Egy gyors MTK- 
támadásnál a  partjelző lest, 
intett, Láng II. játékvezető 
azonban nem fújt.

A labda Zollferé lett/ s ő 12 
méterről* a bajnokságot jelen
tő gólját érte el.az MTK-nak. 
2 :0.

Az MTK némi szerencsével

nyerte évtizedek óta első • i&r 
júsági bajnokságát* Játékosai, 
közül. különösen Zsebeházi,- 
Sómogyi és Zoller/ az FTC 
játékosai közül pedig Széké-? 
rés és Bfernátih dicsérhető. .

A Bp. Honvéd a szabadfogás^ 
birkózó-csapatbajnok

A szabadfogású birkózó CSB 
harmadik fordulójában a Bp, 
Honvédnak nem kellett „meg* 
erőltetnie” magát* Biztos győ*. 
zelmeket aratóit, s . végül is 
megnyerte az idei szabadfo
gású csapatbajnoki .címet. A 
Honvédban az: „öregek” —
. G uri.es és Tóth — mellett ■ a  
fiatalok is ki tettek magukért. 
Eredmények: Bp. Honvéd—
DVTK 8:0, Bp. Honvéd—DVSC 
6,5:1,5, DVTK—Bp. Vasas 4:4, 
BVSe—Bp. Vásais 14,5:3,5. A 
CSB végeredménye: 1. Bp,
Honvéd (Erdős, Varga, Kel* 
leraiann, Csóbánczy,, Tóth, 
Maróthy, Mák, Gurics), 2. 
Orosháza, 3. DVSC, 4—5. Bp. 
Vasas és DVTK, 6. BVSC.

12:4-ré ve ge működésére azután a ne
hézsúlyban elkövetett téve
désévé! tette fel a koronát. 
Hiszen Szénási „állj” utáni 
ütésé nyomán léptette le az 
újpestiek*’fiatalját, Verest.,

A döntetlen kétségkívül 
megtelek a látottaknak. A vég
eredmény igazságos, de a 
mérkőzésvezetői s pontozói 
hibák, bizony csak felesle
ges bosszúságot okoznak, s  a 
figyelem elterelésére jók. A 
Dózsa pontjait , egyébként 
Cserge, Kalóz, Erdélyi, 
Schrick és Kárpáti, az MTK 
győzelmeit Fekete, Gúla, a 
két Holló és Szénási szerez
te. Még a néhány jó mérkő
zésen (a Cserge—Bauer és a 
Kállai—Gúla találkozón is) túl 
sok volt a szabálytalanság. A 
legszebben öklöző versenyző 
címét a szőke Holló József 
érdemelte ki.

De közben arról sem fe
ledkezhetünk el,' hogy a tíz 
mérkőzés közül mindössze 
négy (a Takács-—Fekete, Cser
ge—Bauer, C^ag!5ny—Holló A., 
Bauer—Holló J. találkozó)

A labdarúgó Nemzeti 
Bajnokság újszülöttjének 
számit az I/B osztály. Nap
tár szerint csak néhány hó
nappal több, mint egyéves, 
a bajnokság időmértékét vé
ve alapúi .viszont már három 
szezont megéri: az átmene
tet képező egyfordulós baj
nokságot és az 1964. évi 
tavaszi-őszi rendszerű baj
nokságot. Születését a lab
darúgósport színvonalának 
általános emelésére irányu
ló igyekezetnek köszönheti. 
Az NB I es az NB 11 között 
ugyanis túlságosan nagy 
volt az űr, nagy volt kö
zöttük a színvonalkülönbség. 
A felkerült csapattok rend
szerint azzal az elhatározás
sal vágtak neki az 1. osztá
lyú bajnokságnak, hogy va
lahogy sikerüljön megka
paszkodniuk. Ez azonban 
csak kevésnek sikerült, mert 
mire „ákklimatizálódni” tud-, 
tak, mire valahogy sikerült 
behozniuk tudásban és ta-

Egészséges az újszülött
pusztaiatokban mutatkozó 
lemaradásukéit, már jelen
tős ponthátrányba .kerülték. .

Nem volt könnyű a ki
esettek helyzete sem. A  meg
szokottnál lényegesen szer 
rényebb keretek közé ke
rültek ugyanis, s ott nem
hogy össze tudták volna 
szedni magúkét, hanem to
vább gyengültek. Legjobb 
játékosaik NB 1-es csapa
tokhoz szegődtek, a ,,törzs
gárda” pedig rendszerint 
hozzászürkült a mezőny
höz. Így aztán érthető, hogy 

. valósággal pánikba esték 
azok a csapatok, amelyek a 
kiesés sorsára jutottak. A  
kiesés persze nem örömre 
okot adó esemény, mert hi
szen visszaminősítést jelent. 
De ha a csapatok létét ve*, 
szélyezteti, akkor már a

szervezetben kell keresni a 
hibát.

Az is sürgette a B-osztály 
felállítását, hogy az NB, II- 
ben az erők megíehetősen, 
szét voltak forgácsolva,. 
Majdnem minden NB II-s 
csapatban rúgta a  labdát 
egy-két reményteljes fia
tal, ezek azonban az NB 1 
telítettsége miatt nehezen 
tudtak tehetségük : kibonta
koztatásához megfelelő kör
nyezetbe kerülni.

A  túlságosan fiatal NB 
1/B-t nehéz volna most 
minden szempontból mérle
gelni, hiszen ez az osztály 
most küld először képvise
lőket (Salgótarján, Ózd) az 
NB I-be. Azt azonban nyu
godtan ki lehet jelenteni,
hogy az NB I/B máris jó át
menetet képez az NB 1 és

az NB II között. A  csapatok 
játékereje lényegesen na
gyobb az NB i-ben , mint 
az NB IÍ-ben, átgondol
tabb, tartalmasabb és terv
szerűbb a szüHmai, munka, 
küzdelmesebbek, színvonala
sabbak a mérkőzések. Mind
ez egyébként a nézőszámon 
is lemérhető. A z NB I/B-s. 
mérkőzéseket jóval többen 
megnézik, mint az NB II-s 
találkozókat, egyik-másik B- 
osztályú rangadó pedig sok 
NB I-es mérkőzést túlszár
nyal nézőszám, tekintetében. ' 
S mivel az NB I/B lehetősé
gek tekintetében is átmene
tet képez az I és II osztály 
között, a kiesetteknek sem
keli a lét vagy nemlét gon* 
dolatával foglalkozniuk.

Nagy ön hélyes volt tékát 
az NB Í/B felállítása, szer
vezete egészséges és jól fe j
lődik, minden tekintetben 
beváltja á hozzá fűzött re
ményeket.
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Űj gyógyszerek nyomában

GIGÁSZI TERV:

A Kaspi-tenger „megmen té/ /

Az ezüstvázú, csupaiiveg, 
felhőkarcolónak beillő kilenc- 
emeletes, Kísérleti Orvostudo
mányi Kutató Intézet hetedik 
-nyolcadik emeletén működik 
a gyógyszerkutatási osztály. 
Itt alapkutatásokat folytat- : 
nak új gyógyszerek előállítása 
érdekében. Az új kutatási té
mák iijánt érdeklődtünk; dr. 
Nádor Károlynál, az osztály 
helyettes vezetőjénél.

— Magyarországon a gyógy
szer kutatásn ak hagyományai. 
vannak —• kezdi beszélgeté
sü n k e t.— Olyan határkövek 
jelzik ezt, mint a Novatrópin, 
a Novurit, a Papaverin nagy
üzemi gyártásának megvalósí
tása, kemoterápiás vegyületek 
hatásmechanizmusának fel
derítése s*b. Közülük több 
tankönyvanyagként . ismere
tes .és ráirányította á figyel
met a magyar gyógyszerkuta-

, tásra és gyógyszeriparunkra, 
amely a világon az előkelő, 
hetedik helyet foglalja el.

— A magyar gyógyszeripart*
a előtt
az jellemezte, hogy külföldön 
már felfedezett gyógyszereket 
gyártott; | . $ sa j át szabadalma 
alapj án. Á második világhá
ború után a gyógyszerhelyze
tet uraló Németország mellett 
az Egyesült Államok és | Ang-  ̂
lia is . fokozottabb mértékben 
jelentkezett f készítményeivel, 
nálunk a háborús lemaradást, 
kellett behozni. Ennei*' m iéT**̂  
adatnak elvégzése jórészt a 
Gyógyszeripari Kutató'! Inté
zetre-várt, a most használt 
ipari eljárásoknak csaknem a 
fele az intézet munkájának 
eredményé. Saját kutatáson 
alapuló gyógyszerekkel Ma
gyarország alig rendelkezik 
— pillant vissza a múlitba dr. 
Nádor Károly.

A lényeges, haladást jelentő 
új gyógyszerek felfedezése 
egyre nehezebbé válik, új 
utakon járó felfedezéseket és 
eredményeit jóval . nagyobb 
érdeklődés kíséri, mint .az is
mert gyógyszerek reproduk
cióit; A KÓKI gyógyszerkuta
tási Osztályának feladata a 
vegyületek szerkezete és 
gyógyszertani hatása összefüg
géseinek alapjait tisztázni,, és 
ezzel új gyógyszerek felfede
zését: előkészíteni. Az alapku
tatásnak ugyan nem elsődle
ges célja egy-egy új gyógy
szer megteremtése, de a ta
pasztalat azt mutatja, hogy 
ezen a területen, csaknem 
mindig együtt jelentkezik a

a

tor a szervezetnek az a terü
lete, "ahol a gyógyszer hatását 
kifejti. Ennek szerkezete alig 
ism ert Ha jól ism ért' szerke
zetű; vegyületek hatását vizs
gálják "á kutat Ók;’ ebből- a re
ceptorok szerkezetére tudnak 
visszakövetkeztetrii. : Igy mód 
nyílik arra, hogy a hatás- 
mechanizmus, mint a gyógy
szer kutatás alapja, új lehető
ségekét tárjon fel. Ezen az 
alapon sikerült a kutatás, fo
lyamán, megtalálni a jelenleg 
ismert, legnagyobb aktivitású, 
„gánglion blökkólót’’, aminek 
segítségévéi a vérny-omásesök- 
kéhtők területén remélünk 
eredményt' elérni.

Égy másik példa az inté
zetben 'tóyo-múhk'ára-í-.-a mo
lekulák térbeli szerkezetén ek 
és eiektronmégoszíásának 
vizsgálaIával sikerült', kimutat
ni, hogy a komplex hatású 
anyagok - átalakíthatok szelek
tív hatású farmakronokká. 
Volt egy olyan végyülete a 
kutatócsoportnak, amely erős 
nikotinszérű hatás mellett 
szekundér 1 vérn yomássüly- 
lyesztő hatással rendelkezett. 
A kutatóknak, az említett el
méleti megfontolásokkal, - az 
első hatást sikerült kiküszö
bölni és az így nyert' gyógy
szer most kerül klinikai ki
próbálásra, mint tartós vér- 
nyomássúllyesztŐ.

Az intézetben foigfel'ko®na.k 
-szervezetben 

kelétkező ■ |biögenaminok (no- 
; radrenahn és. szerotoniin) | ke
letkézével, átlálcúMsával és 
sorsával. Ezek a biogénaminok 
a keringési vonatkozásokon 
kívül a központi idegrendszer 
állapotával is- niaigy szerepet 
játszanak: amint azt az inté
zet egyik munkatársa, dr. 
Pfeifer Klára . vizsgálatai ki- 
mutafaák. szerepük van pél
dául a  görcs-készségben is. 
Csupa felderítetlen kérdés, 
amely az alapkutatások egész 
sorát igényli. Például a  fi
nom térbeli szerkezet szerepe 
a biogénaminokinál, azok tá
rolása egyes szervekben, és 
a kiürülésével kapcsolatos 
legkisebb eredmény a  jövendő 
új, hatékony gyógyszereinek 
ígéretét rejti magában.

A jól felszerelt intézetben 
az új műszerek, készülékek 

-és laboratóriumok megnö- 
, vélték a kutatási lehetőséget 
és kedvet. Az eddigi eredmé
nyek birtokában biztosra ve
hető, hogy az újabb kutatások 
nem lesznek eredménytele
nek.

A szakemberek már évtize
dekkel ezelőtt felfigyeltek rá, 
hogy a Kaspi-tenger vízszint
je veszélyesen csökken. 1930- 
tól napjainkig több mint 50: 
ezer négyzetkilométerrel lett 
kisebb a hatalmas beltenger . 
felületé, a víz 20—40, néhol 50 
kilométerrel vonult viss-Zá a 
partoktól —• az egykor víz 
melletti halászfalvak néhány ■ 
órányi járásra kerültek a víz
tükörtől.

Tudományos expedíciók
egész sora tanulmányozta a tó 
, kiszáradás áinak’ összetett okait, 
s egyebek között megállapítot
ták, hogy ezen a vidéken az 
utóbbi évtizedekben alaposan 
megváltozott* az időj ár ás. ;■ Szá
rán telek és csapadékszegény 
nyarak Váltakoznak, 1 az évi 
csapadékmennyiség a néhány 
évvel ezelőttihez viszonyítva 
alaposán csökkent. Ugyancsak 
j elentős vízmennyiséget tarta
nak, vissza a Volgán létesített 
hatalmas vízerőművek, s a 
hozzájuk tartózó víztárolókból 
cetemes mennyiségű víz páror 
lóg el. Mindent egybevetve, a 
Kaspi-tengerbe évenként 20— 
24 köbkilométernyi vízzel |  jut 
kevesebb, mint évtized'ékkel 
ezelőtt. Ennek következmé
nyeként a tó vízszintje évente 
5-—8 cm-rel csökken — 1930 
óta már 2,5 méterrel lett ala
csonyabb a vízszint., , ■ .

A Kaspi-tenger kiszáradása 
természetesen . súlyos követ-*

kezményekkel . já r.E g y eb ó k  
között áz-*~-őlajoányászatot Ói3 
veszélyezteti a vlzszint állan
dó csökkenése. Az egykor a 
tengerbe telepített fúrótornyok 
közül nem egy már a  szárazon 
áll, nehézségekbe ütközik! a 
tartályba jók közlekedése is. 
Súlyos károk érték a roppant 
fontos halászatot és a hajóköz
lekedést is — a halfogási ered
mény 1936 óta egynegyedével 
esett vissza. Ám még énnél is 
nagyobb veszélyt jelent, hogy 
ha „ kiszáradna, a beltenger* 
.többé nem fogná fel a Kara- 
Kum . sivatagból érkező forró 
szeleket, nyugati partja máso
dik Szaharává válhat.; S ettől 
á parttól csak 1000—1500 ki
lométer választja el a Szovjet-, 
unió gabohatárházát, Ükrajt 
mát.
:. Szovj ét szakemberek évek 
óta foglalkoznak, a Kaspi-ten
ger szintcsokkenésének prob
lémájával, s most gigászi tei> 
Vet dolgoztak ki a. hatalmas 
beltenger megmentésére,. olyan 
tervét* amelynek, megvalösítá- 
sa nagyobb felad ától jelent, 
mint á  hollandiai •' Zuidersee 
kiszárítása, továbbá a Szuezi-! 
és a Panama-csatorna megépí- 
se együttvéve.

A gigantikus terv 
lényege:

a jelenleg észak felé haladó, és 
az ‘‘Északi-tengerbe Ömlő Pé
cs óra és Vicsegda folyókáit dél

felé fordítják, s a kialakított 
vízrendszerén; át a KaspMen- 
gerbe vezetve őket, vizűkkel 
Feltöltik a  veszélybe került 
beltengert. A szovjet mérnö
kök hatalmas , gépmonstrumo
kat ; ,  terveznék, a  szükséges 
földmunkák elvégzésére, egyi- 
kük-másikuk akkora lesz, 
mint. egy háromemeletes lakó
ház. S nem a zsebkendő négy 
sa rk áv a l,h a n em  hatalmas 
földgyalukkal mozdítják majd 
ki a hegyeket a helyükből, ta
lán ; még békés célú atomrob * 
bantast is igénybe vesznek a 
természeti akadályok leküzdé
sére.

A - mérnökök ., számításai 
egyébként kimutatták, hogy a 
Kaspi-tsnig-er.. töltéséhez össze
sen 108 - köbkilométernyi víz 
szükséges. E vízszint megtar
tásához azután—  a beömlő fo
lyók vizén kívül — évente to-‘ 
vábbi 20-^24 köbkilőméternyi 
vizet kell folyamatosán a vi
lág legnagyobb beltengerébe 
bevezetni;

Á csaknem lakatlan terüle
ten észak félé1 haladó, eddig 
hasznösíifiatatlari Pecsora és 
Vicsegda folyók éppen bizto
sítják ezt á vízmennyiségét 
Csakhogy éhhez éppen dél 
felé kellene folyniuk.’ Ennek 

1 eléréséhez • hatalmas* mintegy 
85 méter inágas zárógáttal zár
iak majd el a- Pecsora alsó fo
lyását. Áz így kialakuló víz
tároló a legnagyobb lesz a  vi
lágon — szélesebb; és hosszabb 
lesz, mint a  kanadai Ohtario-

tó. Sok más gát, csatorna és 
létesítmény ■ megépítésére- is - 
szükség lesz á  két folyó visz- 
szafordításához, a számítások , 
szerint összesen 900 millió 
köbméternyi. földtömeget; kell 1 
majd megmozgatni. Csak ősz-' 
szehasonlításul: az Egyesült 
Államok legnagyobb vízierő- 
mű-telepe, a; Niagara-erőmű 
létrehozása során „csak” 30 
millió köbméter földet mozgat
tak megv.

A Vicsegda és a Pecsora £ck 
lyók " „visszafordítása” nem
csak a Kaspi-tenger; kiszára
dásának problémáját oldja- 
még majd megnyugtatóan.- A.' 
dél félé .áramló Vízmennyiség 
tízmillió kilowattóra' áram- 
’többíet.! .termelését teszir majd 
lehetővé a Volga és a  Kánia 
erőmű veiben — éppen annyit, 
amennyi Sváj c egyévi energia
fogyasztása., Mintegy 20 ezer 
> négyzetkilométernyi mezőgaz
dasági területet is öntözhet
nék majd a Volga és áz  Űrál 
között a csatornák vizével. • s 
vlcsó vízi úton szállíthatják el 
a környező bányákban kitér 
melt szenet.,

A gigászi építkezés
munkálatai; a tervek szerint 
15 év alatt készülnék, el, s to
vábbi tíz évet vesz igénybe a 
Kaspí-tenger feltöltése. Még. 

'sókan megérjük, a technikának- 
ezt a gigászi „csodáját”, a fo
lyók visszafordítását, a terme 
szét átalakítását. , ■! •

„O ktató" atom reaktor 
a Budapesti Műszaki 

Egyetemein

Az Országos Atomenergia 
Bizottság az atomtechnika 
gyakorlati oktatása céljából 
kis téljesítményű, oktató reakr 
tort épített -.a.-Budapesti Mű
szaki Egyetemen. Az új intéz
mény az egyetem R—T—H—D 
épülete és az új kalorikus la
boratórium által határolt tér
re került modem kivitelben, 
gömbhéj alakú tetőzet alá.

A reaktorral azonos épület
ben kapnak otthont a külön
böző vezénylő-, mérő-, bemu
tató- és laboratóriumi helyi
ségek, az előadótermeket pe
dig a környező egyetemi épü
letekben helyezik el. A közel
múltban lezajlott harmadik 
genfi nemzetközi átomener- 
giaértekezlet . megállapította, 
hogy a reaktortechnika mai 
állása mellett nemcsak ilyen 
kis oktatási reaktorok, hanem 
nagy anyagvizsgáló és energe
tikai reaktorok is építhetők 
lakótelepek közvetlen közeié
ben, amint erre már világ
szerte számtalan példa van. 
Az egyetemi „oktató”-reaktor 
és a hozzátartozó létesítmé
nyek tervein már dolgoznak 
és előreláthatólag a jövő év 
őszére készülnek el.

Kísérletek a munkaképesség határairól
Az átlagos munkaképesség 

kifejtésének vannak, bizonyos 
ésszerű határai,! amelyeket 
nem lehet mellőzni a  dolgo
zókkal szemben támasztott 
munkaigényekben. Tudjuk, 
hogy a túlköve-tel^^a^dolgo
zok oktalan kiiárasztasá' ép
pen olyan káros, “mint ennek 
az ellentéte, a dolgozókkal 
szemben támasztott, igény ma-s 
nimum alá való szorítása, 
vagy egy munkahely teljes el
hanyagolása. Az utóbbi idő
ben megismétlődött vasúti ka
tasztrófák újból felhívják a  fi
gyelmet erre a régebbi tapasz-: 
tataira. A ’ katasztrófák mel
lékvágányokon következnek 
be, ahol a  sorompóőrnek nem 
volt más dolga, mint hogy 
napjában |  kétrháromszor. 
ügyeljen a  szemafor jelzésére. 
A rendelkezésre álló szabad 
időt . nem tudta .mellékfoglal
kozással kitölteni. Unalmában 
megfeledkezett a  kritikus idő
pontokról, nem vette észre a 
jelzést, vagy há igen, csak ké
sőn: emberéletek estek áldoza
tul a forgalommentes ̂ munka
helynek.

E tapasztalatok alapján an
gol, nyugatnémet és szovjet 
kutatók újabb vizsgálatokat 
folytattak különböző munka
folyamatok ésszerű elvégzésé
nek feltételeiről. A kísérleti

személyeknek 2-4 órai műsza
kokban 30 percenként 12 jel
zésre kellett reagálniuk. Ez a 
minimálisnak tekintett mun
kaigény, már a második féló
rában a  figyelem hanyatlásá
ra vezetett. Viszont 60, vagy 

»j-ennéi ‘tötó^'eli^^nem  okozott.
még' 120- 

240 jelzésnél is fenntartható
nak. bizonyult az éberség.

Minden munkahelyen kívá
natos legalább a  közepes éber- 
ségi periódus, ami nem lehet 
kevesebb félóránként 30 jel
zés regisztrálásánál, vagy en
nek megfelelő munkateljesít
ménynél. A kutatók orvosi 
magyarázatot is találtak e 
e megállapításra: a hiányzó 
külső ingerek dezakiíiválják 
(működésképtelenné ■ teszik) 
az agykérget. Viszont a  túl sű
rűn megismételt ; inger —- 
szovjet kutatók felfogása sze
rint — a központi idegrend
szer tűlaktivizálásában - bosz- 
szulja meg magát. Ezzel szem
ben nyugati szakértők a Gan- 
glien-sejtek ki nem elégítő 
vagy túlhajtott működésében 
keresik a bajok magyarázatát. 
A felső határt esvező módón 
30 percenként 240 jelzésben 
szabják meg. Egyező a szakér-. 
tőknek az a megállápítása is; 
hogy á dologtalan; munkahe
lyek beosztottjait . lehetőlég 
sűrűn keH -cserélni.

Á kutatók választ • keresnék . 
arra a kérdésre is, hogy a szel- - 
lemi tevékenység mennyi pi- 
henést - követel. E célból a 
dortmundi. Max. Planck inté
zet a katonai szolgálatot meg
tagadó újoncokat,, veszi igény- 

m k tóérifite^ l^élyekként. 
Ezeknek böhybíM^ fejszámo
lási műveleteket kell végez
niük 2—4'- órás kurzusokban, 
egy álló évén át, mégpedig 
úgy, hogy a hibahányad ne 
legyen nagyobb*, . a ;■ megenge
dett 5 százaléknál.

Meglepő eredményre jutot
tak a kutatók a gépírónők 
munkateljesítményének újabb 
kivizsgálásánál/ A feladat 6—:
8 soros szövegrészek - lemásolá> ' 
sából állott, amit négy cso
portban kellett elvégezni: Az 
elsőben értelmetlen betűhal-, 
mazokat, a másodikban értei-, 
metíen szótagokat, a harma
dikban értelmes szavakat, vér, 
gül a negyedik csoportban rö-. 
vid mondatokat gépeltek le 

: négyórás műszakokban a kí
sérleti személyek. Az ered
mény : a fáradság annál előbb 
és annál nagyobb erővel jer 
lentkezett, minél több értelme 
völt a lemásolt szövegnek. Az 
értelmes mondat leírása jó
val hosszabb ideig tártott, 
mint az értelmetlen betűhal
mazé.

Hal-enciklopédia

tudományos igény mellett 
gyakorlati jelen tőség. gi' yNádor Károly korábban g 
Porszászi Jánossal együtt fog- j  
lalkozott az aminoketonoknál ^
Q gyógyszertani hatás és a > Moszkvában a minap meg- 
kárniííi o s i i  2*Sé-*  ̂ dZ í̂iíöí*fcíiS2 hctlxiZTidlc
sérvei.' Megállapították, hogy \  els° tudományos összefoglaló 
á vegyületek finom szerkezete ienciklopediaja, Az  ̂ értékes
(az elektronszívó • és Anatolij Andn-
osópor'tok szerepével) ossz e.p a s e v ,a  Szovjet Tudományos 
függésben van a gyógyszerfa- í  Akadémia zoológiát inlézeté- 
m  hatással, és ennek a g y a - ^ fc munkatársa állított össze, 
korlat! 'jelentősége azonnal *?«"*»“*jelentkezett a - - -  ? hMfajtámak tuzétes tudomá-

A TUDOMÁNY MŰHELYTITKAÍBÓL
T

gadta a hírt. A közelmúltban^ 
Dombrovski szigorúan ellen-.

már közismert f  halfajtáinak 
Spiractip és Mydetóh nevű nvos leirasa 
magyar 
bán. A
tek légzésbénulásának 
kony gyógyszere, a Mydeton 
nal
bán cs ^  bálnavadászhám tu■

anyagát’ hasznMta 
halfaj háromezer

bán a kontinensek két óriási 
sapkaként helyezkedtek el a 
pólusokon. Bolygónk tengely
forgásának mechanikus erőha
tására ezek a „kontinens-sap
kák” szétszakadtak, s sokrsök 
évmillió alatt az egyenlítő

iffV
kontinen

sek,
f f á  nyos leírását tartalmazza, ha- bányában elmozdultak 

r - i js á nem ismerteti életkörűimé- alakultak ki a mai ke
Spi°rfctinr azAv-v'j , u á leszármazásukat is. A  munka 4. r ,

eXÓéyáere3 | n Mydeton- í  összeállításához a szerző rész- ♦  „FemforraS' gyógyszere, a rnyaemn í  gyűjteményét, rész-
pedig az ideggyógyászát-^ben a sz0 v}et sarkkuta- Egy 3000 méteres haXlfor-
es az emzukulet gyógy- , uAimivadászhaiók tu- niai olajkutató mélyfúrásbő

szeres kezelésénél érték 
szép eredményeket.

es
4 dományos 
g fel, s 90

— A század betegségének, a M enyedét tanulmányozta beha- 
keringési megbetegedéseknek £ tóan. 
kutatása került munkánk elő-^

®  5  X ”1iy8r“ S ; |  1  A kontinensek eredete
dr. Goda Margit és' dr. Mól- ^
nár Jenő kutatókkal együtt ̂
Vizsgálta a tropánvázas alka- á ̂ r^ ekes uj < 
lói dáknál a m entorokhoz^ 61 W ÍM

Vasziljev szovjet geológus 
elméletet állított

loidáknál a receptorokhoz^ 61 « Kontinensek eredetére 
való illeszkedés, a kémiai \v<™tkozóan Bipoláris se-
szerkezet és a gvógvszertani \  m » a szennt a Fold oskorá-

niai olajkutató mélyfúrásból 
valóságos fémforrás tör a fel
színre. A túlhevűlt kőzetré- 
tegekbol nagy nyomással fel
törő gőz és víz ; nemcsak je
lentős mennyiségű káliumot, 
nátriumot és lítiumot, hanem 
nehézfémeket is hoz magával 
— eddig még sohaserh tapasz
talt koncentrációban. Egy-egy 
liter forrásvíz nemcsak több 
gramm vasat és rezet, hanem 
több milligramm ezüstöt és

kisebb mennyiségben aranyat 
is tartalmaz. A víz fémtar
talma oly nagy, hogy a fúró
lyuk végén fémhab képződik, 
amelyben jól láthatók a vö* 
rösréz és ezüst kicsapódó kris
tályai.

♦  Nagy szívű lovak 
több versenyt nyernek

J. Steel, sydney-i állatorvos 
az utóbbi tíz évben 300 auszt
rál versenylovat megvizsgálva 
megállapította, hogy a leg
több versenyt azok a ver
senylovak nyerik, amelyek
nek szívmérete és szívsúlya 
nagy. Steel elektródokat il
lesztett a lovak testének kü
lönböző pántjaira, s szívük 
villamos tevékenységének re
gisztrálásából, az' elektröhar- 
diogrambóí számítások útján 
meghatározta a lovak szívé
nek súlyát és méretét. A leg
kisebb észlelt szívsúly 2,15, a

legnagyobb pedig 4,5 kilo
gramm volt; számításaival az 
elhullott lovak boncolási ada
tai is jól egyeztek. Egy-egy 
ló 22 futási eredményét fel
dolgozva átlagosan, megáUa- 
pította, hogy a nagy szívű lo
vak sokszorta több versenyt 
nyertek meg, mint a kisebb 
szívméretűek. Az eredeti és 
érdekes megfigyelésnek min
den bizonnyal hasznát veszik 
majd a lótenyésztők.

♦  600 millió éves 
élő baktériumok

Néhány évvel ezelőtt világ
szerte nagy port vert fel tu
dományos szakkörökben az a 
bejelentés, hogy Dombrovski, 
a freiburgi egyetem tanára 
élő baktériumokat talált egy 
250 millió éves mészkőben — 
sok szakértő kétkedéssel fó-

őrzött körülmények között 
megismételte a vizsgalatokat 
teljesén steril környezetben 
végezte el a  méréseket, hogy g* 
ezzel a kőzetminták friss bak-i - 
tériumokkal való szennyező- 
Résének lehetőségét kizárja.
A megismételt vizsgálat S ° Á

mrán minden második mészkő* fa 
ben élő baktériumokat talált.%" 
A mikroszkópos megfigyelésí j  
szerint a baktériumok nem a fc  
fúrás során előidézett repedé-íl 
sekben helyezkedtek el, ha-y |  
nem az érintetlen sóba be-^ i. 
ágyazódva. A legöregebb é 
baktérium 600 millió évesnek^ 
bizonyult. Dr. Dombrovski í 
szerint a baktériumok kiszá
radása és sóba ágyazódásai 
gyakorlatilag azzal járti hogy6 
anyagcseréjük leállt. Amikorj 
azonban megfelelő körűim é-^  
nyék közé kerültek, újra 
megkezdték életműködésüket, á' 
Elméletileg az is lehetséges, |  - : 
hogy a baktériumok mégfr 
hős szab b „csipkerózsika“ álom” a . 
után is életre keljenek. | -éJup

hatás összefüggését; A recep- < \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\v \\\v \\\\\\\\\\\^ ^ ^ ^
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a színházi évad Szolnokon

Meddig fogyaszthatok az élelmiszerek
■ Nemcsak a vásárlóközönség, 
’hanem sokszor a bolti eladók 
is tájékozatlanok egyes cso- 

'magolt élelmiszerek, hús
áruk. konzervek, italfélék 
■szavatossági í  idejét: illetlen: 
Az : Élelmiszerkereskedelmi
■Iroda most összeállította va
lamennyi . fogyasztási cikk 
jótállási idő-tabelláját,s a 
■szükséges tájékoztatót. ,

A leghosszabb szavatossági 
Időt, ; az öt évet, a pótkávék
ra állapították meg. A nyers- 
kávéé 1 év, a pörkölt szemes- 
kávéé 6 hét (fémdobozban 2 
¡,hónáp)v a pörkölt őrölt sze- 
meskávéé 6 hónap, a teáé í 
év (fémdobozban 2 év), a 
paprikáé 6, illetve 8 hónap, a 
sütőporé 360 nap, a krémporé 
540 nap, a likőr- és fümáró- 
máé 9 hónap, a zsemlemörzsáé 
3 hónap, a fehér száraztész
táé 12 hónap (a tojásosé 9 
hónap), a liszté 4 hónap, az 
élesztőé 7 • nap.
.. Lejárt fűszerárut csak a 
kijelölt ellenőrző intézet vizs
gálata és szakvéleménye után 
szabad újból forgalomba hoz
ni, I  átbéiyegtes, átcsomagolás 
után.
. A konzervek jótállási ide
je a gyártás időpontjától ér
vényes. Szavatossági idejük 
másfél évtől három évig tart.
■ A lejárati időt csak a gyor
san romló készítményeken 
tüntetik fel. A pácolt hal, 
szardella, ringli, füstölt hal 
készítményeken a fogyasztó

által is felismerhetően kell 
hirdetni a gyártás idejét és a 
felhasználhatóság végső idő
pontját.

Ezeket a határnap után a 
kereskedelmi forgalomból-' ki 
kell vonni. Hasonló az eljárás 
a narancsízű és a citromízű 
szörpöknél. Gyorsfagyasztott 
zöldség-gyümölcs .készítmé
nyeknél 60, ' félkész és kész
ételeknél 45,. tejszínt .tartal
mazó készítményeknél 30 nap 
a szavatosság. A húskészít
mények \ szavatossági ideje 
rövid: a hurkaféléknél csak 
3 napi ■ .virslinél, , szafaládénál 
és párizsinál 4 nap, májaské
szítményeknél és disznósajt-;: 
hál 4 nap, felvágottaknál ál
talában 8 nap, gyulai kol
básznál 30 nap, tepertőnél 8, 
paprikás teaszalonnánál »14, 
csécsi szalonnánál 7 nap.

A tejtermékeknél is erő
sen változik a szavatosság: 
tejnél, tejszínnél; tehéntúró
nál, a szállítást követő más
nap délig tart, poharas tej
fölnél 2, vajnál 4, körözött
nél 3 nap.

Közli a jótállási táblázat az 
édesáruk szavatossági ide
jét is. Ez a csokoládéféléknél 
90—180 nap, a porcelánbevo
natú csokoládéii guráké azon
ban 300 nap. A különféle cu
korkáké 45—180 nap. A ka
kaóporé 1 papirtasakban 160, 
fémdobozban 360 nap. A 
kekszféléké 45—180 nap.

Több mint 60 000 M  a budapesti középiskolában
Kétszer annyi szakközépiskolás; mint tavaly
A Fővárosi Tanács oktatási osztályán most elkészült sta

tisztika szerint a budapesti középiskolákba nappali tagoza
ton az idei tanévben 60 135 diák tanul. I " ' ........ ppl
■ A gimnazistáit száma meghaladja a 35 000-et, a többiek 
szákmát adó különböző típusú tanintézetekbe, művészeti, szak
középiskolákba, közgazdasági, ipari, 'illetőleg mezőgazdasági, 
technikumba járnak: szakközépiskolákban csaknem kétszer 
annyian tanulnák most, mint az előző oktatási évben.

Tagozati rendszerben több mint 11000 fővárosi fiatal tanul 
angol, francia, német, olasz, orosz, spanyol nyelvet,’ illetve 
természettudo-mányr tárgyaltat:■ biológiát, kémiát, matematikát, 
fizikát. Ezenkívül varinak épek-zene,. sőt testnevelési tagozati 
osztályok is. Á budaipesti gimnazisták 33,6 százaléka já r tagozati 
rendszerben működő osztályokba.

A közelm últban felavatott, korszerű, m odern épületben megkezdőd- 
tek  az idei évad előadásai. A Szigligeti Színház a  T isztántúl egyik 
legszínvonalasabb társu lata . M űsorán a  hazai, és külföldi szerzők leg
jobb m űvei szerepelnek.

Új lakótelep épül Kelenföldön
Harmincezer lakó, 7700 új lakás -— Üzletek, iskplák 

és egészségügyi intézmények
ülést tartott a Fővárosi Ta

nács végrehajtó bizottsága. A 
tanácsülés a többi között meg
vitatja a főváros téli felkészü
lését s az. 1965, évi városfej
lesztési terv irányelveit.

A végrehajtó bizottság ez
után jóváhagyta Budapest új, 
legkorszerűbb tervezésű lakó
telepének beruházási program
ját. A terv szerint Kelenföl
dén, a Fehérvári út—Bikszá- 
szádi út—-Bartók Béla út— 
Dombóvári út határolta terü
leten
. új lakónegyed épül 7700 

lakással, mintegy 30 00Q 
ember részére.

Az építkezést első ízben segí
tik az első hazai házgyár ter
mékei, A lakóházak többsége 
tízemeletes lesz, másfél, két- 
két és félszobás lakásokkal, 
átlagosan . 50 négyzetméteres 
alapterülettel. A házak föld
szintjén garázsoknak is helyet 
biztosítanak. Nyolc tömbház

egyenként 15 emelettel. A 
pontházaik mindegyikében 120 
másfél szobás lakást helyeznek 
el, 45 négyzetméteres alapte
rülettel.

Valamennyi lakást beépí
tett konyhával és szek
rénnyel, távfűtéssel, gáz
tűzhellyel, fürdőszobával 

latnakéi.
A lakótelepre négy 16 tanter
mes iskolát, öt 125 férőhelyes 
óvodát, hat 60 férőhelyes böl
csődét, két gyógyszertárat, egy 
szakorvosi rendelőintézetet és 
12 000 négyzetméter alapterü
letű kereskedelmi-szolgálta
tó létesítményt terveznek. A 
végrehajtó bizottság állásfogla
lása szerint azonban az egész
ségügyi oktatási és házkezelési 
intézmények tervszámai továb
bi mérlegelésre szorulnák.

A csaknem . kétmilliárd fo
rintos beruházás kivitelezésé
hez a

jövő év első negyedében 
kezdenek hozzá, 

a teljes felépülés határideje:
és kpenc pontház' is épül, 1970. harmadik negyedéve.

A Rockefeller-Nixon-kettős 
vegye át a Köztársasági Párt 

vezetését
Henry Cabot Lodge, az 

Egyesült Államok volt dél- 
vietnami nagykövete a Mas- 
sachusetts állambeli Groton- 
ban a most vereséget szen
vedett köztársasági párt po- 

beszélt. Ki- 
republikánus 
éven belül 

Lodge- 
hógy , a 

mérsékelt- 
Rocke- 

körmáriy- 
Nixon volt 

majd irányi-

politikus,
g aki a Scranton-féle mérsékelt 

irányzat többi hívével együtt 
G.oldwaterrel szemben a San- 
Franciscó-i jelölő gyűlésen
háttérbe szorult, elítélte a 
köztársasági párt politikai
platformjának a polgárjogok
ra vonatkozó részét, mert az 
„nem ment elég messzire”, s 
hangoztatta, hogy a republi
kánusoknak a polgári jogok 
kérdésében erőteljesebb ál
láspontra” kell helyezkednie.

Cabot Lodge kijelentette 
még: h e  kell írni a párt déli 
győzelmeit az elnökválasztá
sokon, hiszen a köztársasá
giak néhány déli állam ked
véért hatalmas északi városo
kat adtak fel. 1

VÍZSZINTES: 1. Húsz ívvel
ezelőtt — 1944. november 6-án — 
Abdán m egélték Radnóti Miklós 
költőt. K ét költem énye. 15. Má
sol? 16. Határozószó. 17. Geoló
giai műszó., 18. i Férfinév. 20. 
Vicc: 22. idegen női név. 23. A 
tengeri rabló (-H), 25. Dalmű, i 
27. Bútordarab. 28. Bús. 30. Ré
gi. 32. Középen ’bálád <!). 33. Kő. 
35. Főnökök zsargonban. 37. 
Szférarész. 39. Fordítva is  m e
leg (1). 40. E llenértéke. 42. Nem 
kell. 44. Radnóti-vers. 46. Euró. 
pai pénzegység. 48. Ném nálam . ■ 
50, Két szó: figyel és m ozdulat-' 
lan. 62. Népcsoport ta<?1a? 54. 
Ébredők 56. Ékkő, í-f’). ,57. Láb
beli. 59. Tartalékol, 61. Él.

I

Amerikai és belga 
fegyverszállitmányok 

a kongói
kormánycsapatoknak

A Brazzaville-ben székelő 
Kongói Nemzeti Felszabadi- 
tási Bizottság közleményt ho
zott nyilvánosságra. Ebben 
ismételten erélyesen : tiltakozik 
a kongói amerikai—belga 
imperialista beavatkozás el
len. A közlemény elmondja, 
hogy „segélynyújtás” címén 
a minap Matadi kikötőjében 
amerikai és belga katonai mű
szaki szállítmányokat; harc
kocsikat,, aknavetőket hajóz
ták ki Csőmbe részére. -

A kongói kormánycsapatok 
oldalán több ezer amerikai, 
belga, disszidens kubai, por
tugál, dél-afrikai és déí-rho- 
desiai fehér zsoldos harcol, 
s a Zsoldostoborzás változat
lanul folytatódik. Mindebből 
kitűnik, hogy |  Csőmbe , kor
mánya nem teljesítette sem 
az Afrikai Egység Szerve
zetének, sem az el nem kö
telezett országok értekezleté
nek a kongói . rendezésre vo
natkozó határozatait — han
goztatja a bizottság nyilatko
zata.
, A nyugati hírügynökségek 
jelentése szerint a fehér zsol
dosok által vezetett kongói' 
körmánycsapatok következő 
támadási célpontja a szabad
ságharcosok kezén levő Stan
leyville.

■ _ _ _ _ _ _ _ I
24. Szov je t po litik u s . 26.
Gazai libanoni település. 29.2 
R itka ftévű lányok. 31. T ű z é s t 2 
holók. ,34. Hatalm as. 36.; Égtáj. 6 
38. LevegŐzik. 41. Régi orosz« 
hosszmérték. 43. Radnóti-vérs. 2 
45. ‘K ét szói feddő és mütátószó. 
47. M\itatószó. 49. Kopácsol. 51. 4 
Azonos a  vízsz. 61-gyel, de m o st« 
m últidőben. 53. Radpóti-vers. 5&.2 
Vége —- idegén nyelvén. 58. H a j-2 
nal — la tin u l 60. Figyelem. 63.2 
Borféle; 65. Ital. borfajta. 68. < 
Hegyvonulat a 1 Szovj etunáóbán. z *• • 3 - -

v a g y . . .  Ötven esztendőt. 62,
Líbiai település. 64. G yarapod
nak. 66. ZLR.. 67. A függ. 58. 
első két betűje. 69. Francia k i
rály;. 71. Japán  táncosnő. 73.
Vízi te rü le t 74. M-mel a  végén 
fém . 76. Tüzelő. 78. Átenged, 
á truház (lat). 80. N-aigy hazu- 
dozó. 82. Iráni település. 84. Ka
m arás. 86. RadnÖti-vers..

FÜGGŐLEGES: 2.v Tanuló. 3.
Tartók. 4. Haladóbb, modernebb 
(görög). 5; Pa. 6. Mutatószó. 7. .
L-lei a  végén gyógyszer. 8.
Rossz, tönkrem ent — zsargon.
9. Közel-keletről való 10. Indu- 
latszó 11. Hozzáfér 12. Szeméi
lyes. 13. A férfi név-. 14. Muz«i- ------ . . .  I----  . . .  .... ..........,
káló. . 18. Radnóti-versciM us.. 19. 81. Fordított kettős betű. 83. NL. z 

kő,, hegy a  csehszlovák1 ha- 85, Azonos betűk. Z
?v \\\\\\\v \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\k ^ ^ ^  mintegy öt évig tart.

Nyolcvanezer kilométeres útjáról

Hanzelka és Zikmund hazatért
Öt évig tart az elkészített anyagok feldolgozása

Jiri Hanzelika es Miroslav Zikmund, a két világjáró. | cseh' 
szlovák mérnök és'munkatársai 4 és fél évig tartó, .80 .ezer kilo-: 
méteres út után, amelyen több miiit 30 országban jártak, végleg 
visszatértek hazájukba. Visszaérkezésük alkalmából , szerdán 
Prágában ünnepséget rendeztek, v I '

. ^Hanzelka és Zikmund:- ez alkalommal is igen gazdag 
anyagot gyűjtöttek össze: elkészítettek egy teljes estet betöltő 
színéé; filmet Kasmírról, három színes dokumentumíilmet és 
109 tv-fllmet, ezenkívül 25—30 tv-riportot. Készítettek mint
egy 80 ezer darab fényképfelvételt. A teljes anyag feldolgozása

Megkezdődött

Elkészült a fogyasztási cikkek

ÉLMÉNY
Mióta útázó nemzet hí- 

rébe keveredtünk, egyre 
sűrűbbek a családi meg- 
hívások, amelyeken á kül
országokat, bejárt jó bará
tok beszámolnak az él
ményről. Ezekben a na
pokban a Tokióból haza
térő . turisták csalogatnak 
gyufadoboz nagyságú rá
diók meghallgatására, min-
denttudó fényképezőgépek
bemutatására, amelyeket 
azokban a napokban átél
tek a felkelő Nap országá
ban,

Rendező barátom nem 
hivott meg, vele abban, :, a. 
családias - hangulatú ¿budai 
vendéglőben |  találkóztüm, 
ahol esti sörünket ; szoktuk 
okos hallgatás' közepétte 
lehörpölni. Olyan .egyked
vűen támaszkodott a pult
hoz, mintha nem is Tokió
ból érkezett volna, legfel
jebb Zsámbékról. Tatár os 
vágású arca lecsurgö fe- 
kete bajuszával, kissé ki
kerekedett, határozottan ja- 
pános vonásokat öltött.az 
elmúlt hetekben.

Míg asszegyülekezték 'az 
esti sörivók, rendező ba
rátom egykedvű hangon 
izgalmas történeteket me
sélt a rengeteg nagyságú 
japán fővárosról, a taxi
sofőrök udvarias arcát
lanságáról, az egysínű vas
útról, a százötven fogásos 
vacsoráról, amelyet a ja
pán vízilabda szövetség 
elnöke adott a magyar ví- 
zilabdások tiszteletére, 
megnyitva féltve őrzött 
otthonát az idegenek előtt, 
ami Japánban óriási do
log, de mindvégig az volt 
az érzésünk, tartogatja a 
nagy lemezt, a> döntő él
ményt, a meghökkentő ka
landot, amelytől mind
nyájan hasra esünk. . S 
mivel egyre tovább tarto
gatta, noszogatni kezdtük, 
mondaná el, mi volt a leg
nagyobb élményé?

Hűtött a söréből, miután 
megszemlélte :' pohár al
ján a fehér habmargdékot, 
majd félbétie jap&nós ' őijr 
cát, és így szólt:

— A játékok hatodik 
napján;/ ¿ este kilenc hu
szonötkor, japán időszámí
tás szerint természetesen, 
elfogtam a szobatársam ul
tiját...

- i Ü R E k '-
Évente száz víztorony épül 

a falusi vbeliátás megoldására
Az ország lakott területeinek 

vízellátása az utóbbi időben 
sokat fejlődött. A városokban, 
ipari központokban és a na
gyobb községekben korszerű, 
új vízművek épültek. Ennek 
ellenébe a jó ivóvízzel való el
látás területép még sok tenni
való van, A lakosság jelentős 
százaléka még most sem kap 
egészséges, jó ivóvizet. Most a 
következő nagy, országos mé
retű program a vízellátás meg
oldása lesz. Ez a következő 
időszakban szükségessé tejéi 
nagyszámú új vízmű építését. 
Az építőanyagok és az építési 
technológiák fejlődése s újabb 
víztorony szerkezetek és for
mák kialakítását teszi lehető
vé.

A harmadik ötéves terv idő
szakában, 1965—70 között, 
évente több mint száz külön
böző nagyságú és teljesítmé
nyű víztorony épül az ország
ban.

AZ ORSZÁG századik ta- 
karmánytápgyára épült; fel a 
Fejér megyei Sárszentmikló- 
soh, a legkorszerűbb berende
zéssel. Az üzemi próbákat meg
kezdték.

CSÖKKENT BRAZÍLIA 
KÁVÉKIVITELE az 1964. ok
tóber 1-én lejárt gazdasági 
esztendőről szóló kimutatás 
szerint. A brazíliai kávékivi- 
tel 180 ezer tonnával volt ki
sebb, mint az elmúlt, gazda
sági évben, mai 150 millió dol
lár bevételi csökkenést jelent.

A VILÁG LEGRÉGIBB 
GYUFASKATULYÁJA 100 
dollárért kelt el Amerikában. 
A gyufaskatulya 1826-ban 
'Londonban készült és azt ki
záró! a-goSan az angol királyi 
család használta.' A vevő azt 
állítja, hogy nagyofi jó üzletet 
csinált, mert vannak régi gyu- 
faskatulyák, amelyekért 300 

¡ dollárt is fizetnek.
ZUKO DZUMHUR, ismert 

jugoszláv karikaturista húsz
évi termésének legjavát újabb 
karikatúráikkal, kiegészítve, 
■fűzp ■ Sraffiatüígiar . e|ység- 
6e . ' X’fiíír?r *a KáböW' ‘ utáni 
nemzetközi politika alakulá
sát mutatja be. Rendező: Bos- 
ko Kosanovie.

A GUINEÁI fiatalok újabb 
csoportja érkezett Budapest* 
re. A csoport nyolc tágja a 
már Magyarországon tabuié 
gúineai ■ fiátaíóktól . eltérően, 
nem -egyetemi vagy techniku
mi hallgató lesz, hanem gyá

rakban szakmai továbbképzé
sen vesz részt.

KÉT HÉT KÉSÉSSEL meg
érkezett a vadlibák „derékha
da” is a Hortobágvra. A jel
legzetesen téli,vendégek sorát, 
a süvöltők nyitották j meg; 
ezek az északi országok feny
veseiből érkeznek hozzánk, s 
erdeinkben telelnek át. ,

A ZALAEGERSZEGI; új vá
ros első 24 lakóháza élkészül-tí 
Az épületekben 900 család ka
pott kényelmes otthont.; A jö
vő év tavaszán diákotthont és
16 tantermes, általán-ós iskolát 
avatnak ebben a városrész
ben. Még 'az idén megkezdik 
az ABC-áruház, a szolgáltató 
kombinát, f az orvosi rendelő 
és a gyógyszertár építését is.

HÓNAPOK ÖT A tartó
aszály sújtja az USA Colora
do államát. Az- elemi csapás 
következtében 100 millió dol
lárnyi kár keletkezett az őszi 
gabonavetésekben.

NEHÉZSÉGEKET OKOZ 
Nyugat-Német országban a csa
ládi pótlék fizetése az ott dol-j 
gozó -mohaméáán vallásü kül?i 
földi munkásoknak. Több ne- 
..jiik lévén,' sok a gyermekük, 
s így. nagy összegű ; családi 
pótlékra j ögosultak. .Egy török 
munkáé' például két feleségé 
és 23 gyermeké után havi 1440. 
márkát-Kap. Az összeg azon
ban hamarosan emelkedni 
fog,. mivel -»- mindkét félesé
gé: várandós;.

(SAJTÖSZEMHE) 
Szerkeszti:
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