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Amerikai üzletemberek 
Moszkvában

Moszkvában sajtóértekezle
tet tartották amerikai üzlet
emberek. akik azért érkeztek 
a szovjet fővárosba, hogy ke- 
rekasztal-értekezleten vitassák 
meg a szovjet—amerikai ke
reskedelem fejlesztésének kér
déseit. November 16-től 20-ig 
63 nagy amerikai vállalat S2 
vezetője tárgyal a szovjet kül
kereskedelmi-. gazdasági-, ipa
ri- és tervezői szervezetek ve
zetőivel, a Szovjetunió és az 
Egyesült Államok közötti ke
reskedelem fejlesztésének le
hetőségeiről. '

k  angol lakástörvény-javaslat 
második olvasásban

Az angol alsóház második 
olvasásban megvitatta azt a 
törvényjavaslatot, amely bün
tetés terhe alatt megtiltja a 
bérlők kilakoltatását külön 
bírói végzés nélkül. Crossman 
lakásépítési miniszter rámu
tatott: — Megállapítottuk,
hogy azok a szerencsétlen csa
ládok, amelyek Hajléktala
nokká váltak, nem. a lakbér- 
fizetés elmulasztása .miatt ke
rültek ki az utcára. A házi- 
urák, ha érdekeik úgy kíván
tak, a tory-kormányzat áltál 
hozott törvény alkalmazásá
val könnyen megszabadulhat
tak a lakóktól.

A csehszlovák és a jugoszláv 
külügyminiszter találkozik 

a francia külügyminiszterrel
A francia kormány kijelöl

te az ENSZ közgyűlésén részt 
vevő francia küldöttség tag
jait. A küldöttséget Couye 
de Murville külügyminiszter 
vezeti; tagjai között van Habi 
Déloncle külügyi államtitkár 
is.

Párizsban hivatalosan is be
jelentették, hogy Vacláv • Dá
vid csehszlovák külügymi
niszter New' Yorkba utazó
ban megszakítja ólját Párizs
ban és találkozik Couve de 
Murville francia külügymi
niszterrel. Hasonlóképpen 
Kocsa Popovics jugoszláv kül
ügyminiszter is megáll a 
francia fővárosban, hogy esz
mecserét folytasson. Couve de 
Murville francia- külügymi
niszterrel.

Ülésezett az országgyűlés
Az ülésén részt vett Kádár János, az .MSZMP Központi 

Bizottságának első titkára, a forradalmi munkás-paraszt kor
mány elnöke, Biszku Béla, Fehér Lajos, Fock Jenő, Gáspár 
Sándor, Kállai Gyula, Komócsin Zoltán, Rónai Sándor, Somo
gyi Miklós, Szirmai István, az MSZMP Politikai Bizottságának 
tagjai, valamint a Politikai Bizottság póttagjai és a kormány 
tagjai. A diplomáciai páholyokban helyet foglalt a budapesti 
diplomáciai képviseletek számos vezetője és tagja.

Két fontos törvényjavaslat szerepelt az Országgyűlés új 
ülésszakának programján. Megvitatták és elfogadták az új épí
tésügyi törvényt, s megkezdték a vízügyi törvényjavaslat vi
táját is. ,

A z  ú j é p íté sü g y i tö rv é n y
megalkotását az építőipar 
óriási fejlődése követeli meg.' 
Trautmann Rezső építésügyi 
miniszter bevezetőjében vilá
gosan utalt erre, amikor arról 
beszólt, hogy míg a felszaba
dulás előtt az építőiparban 
foglalkoztatottak száma mind
össze százezer körül mozgott, 
addig a múlt esztendő végére 
350 ezerre növekedett ez a 
szám. Az építőipar összter
melése csaknem három és 
félszerese, a szocialista építő
ipar teljesítménye pedig több 
mint ötszöröse az 1949. évi
nek. Sok egyéb létesítmény 
mellett az elmúlt másfél év
tized alatt 685 ezer lakáásal 
gazdagította az ország lakás- 
állományát. A számok e fajta 
minőségi változást is kifejez
nek: az építés a .kisipari
oldószerekkel dolgozó kézmű
iparból modern eszközökkel 
felszerelt nagyiparrá alakult, 
s ebben az irányban kell to
vább ' fejlődnie. Ilyen körül
mények között — az egyik

képviselő szavaival élve — 
„élő. anakronizmus” volt a 
kapitalizmusból -ránk maradt 
1937. évi törvény alkalmazá
sa. Ezért vált szükségessé, az 
eddigi jogszabályok :|elülbírá- 
lata és új,' átfogó törvények 
megalkotása.

A. nagy gonddal .szakembe
rek széles hálózatának be
vallásával előkészített tör
vényjavaslat a képviselők 
egybehangzó véleménye sze
rint lehetőségét nyújt az épí
tőipar bonyolult, sokrétű fel- 
ádatainak • összehangolására, 
a zökkenők nélküli irányítás
ra, - az: építésügy sokfajta 
gondjának enyhítésére. A vi
ta tanulsága, hogy a törvény 
alapja lehet a jobb munká
nak. Érthető tehát, hogy a 
felszólaló képviselők azt han
goztatták elsősorban, hogyan 
lehet a legcélszerűbben alkal
mazni a törvényt, s árrá hív
ták fel a figyelmet, hogy a 
végrehajtás első feltétele. ép- 

1 pen a következetesség, legyen!

A  v íz ü g y i tö rv é n y  m e g a lk o tá sá t
lényegében ugyanazok az 
okok indokolják, mint az új 
építésügyi törvényt. A javas
latot Losonczí; Pál földmű
velésügyi miniszter terjesz
tette elő. A felszabadulás' 
előtt az ország túlnyomóan 
agrár jellegéből és ibari el
maradottságából következett 
az, hogy a vízgazdálkodás 
úgyszólván , kizárólag a mező- 
gazdasághoz kapcsolódott, és 
elsősorban a vizek kártéte
le elleni védekezésre szorít
kozott. Azóta a vizgazdálko^ 
dás már nem, tekinthető csak 
mezőgazdasági jellegűnek, ki
lépett korábbi szűkebb kere
teiből, s a vizek kártételei

elleni védekezésen túlmenően 
a vízkészletek átfogó, tervsze
rű és komplex hasznosításáig 
a vízzel - kapcsolatos minden 
funkciót felölel. A , vízgaz
dálkodás mind inkább ki
terjed az ipar a városok és a 
falvak vízzel való ellátásának 
biztosítására, a víz pedig 
egyre nagyobb erőfeszítésék
kel " biztosítható fontos nyers
anyag, amel£ elengedhetetle
nül szükséges mind az ipar 
fejlesztéséhez,- mind a bizton
ságos mezőgazdasági terme
léshez, a lakosság életszük
ségleteinek kielégítéséhez.. A 
vízgazdálkodás feladatai te
hát kiterjednek a népgazda-

Wilson első miniszterelnöki 
beszéde nemzetközi kérdésekről

„Világhatalom maradunk, 
vagy semmik leszünk!” — ez 
volt a vezérgondolata Wilson 

' beszédéneik, amelyben a mun
káspárti miniszterelnök hata
lomra kerülése óta először át
fogóan körvonalazta külpoliti
kai elképzeléseit.

A miniszterelnök újszerű 
fontossági sorrendje szerint az 
angol külpolitika elsőrendű 
célja az ENSZ . megerősítése, 
amely ,,minden csalódás .és 
miniden fogyatékossága ellené
re úáltozatlanul a világ leg
főbb reménysége.”

A szónok nagy nyomatékkal 
hangoztatta, hogy Nagy-Bri- 
tannia csak akikor őrizheti 
meg ’ világpolitikai befolyását, 

ha képes lesz megérteni 
és kifejezni a legutóbbi 
két évtizedben független
né vált űj nemzetek tö

rekvéseit,
különös tekintettél a Brit 
Nemzetiközösség ázsiai és afri
kai tagállamaira.

Nagy-Britanniának nem az 
elnyomók, hanem az emberies
ség oldalán kell hallatnia 
hangját — jelentette ki Wil
son. — Szavunk csak akkor

tetteinkben egyaránt elítéljük 
és i

törvényen kívül helyez
zük a faji türelmetlenség, 
a színsorompó és az anti
szemitizmus minden for

máját.
Wilson félreérthetetlenül De 

Gaulle-bak’és közvetve a nyu
gatnémet kormánynak címez
ve szavait,1 kijelentette: „Egyet
len NATO-tagáVUwinak sincs 
joga ahhoz, hogy a nagyság 
ábrándját kergetve vagy más 
céloktól vezetve veszélyeztesse 
a nyugati szövetség erejét, és 
megnehezítse az atomfegyve
rek elterjedésének megakadá
lyozását."

A miniszterelnök nem emlí
tette pév szerint a sokoldalú 
NATÓ-atomhaderő tervét, csu
pán közvetve utalt arra, hogy 
az atlanti táborban fellépő 
„szeparatizmussal ■ szembe- 
szállva, a brit diplomácia ha
tékony biztosítékokra törek
szik a nukleáris fegyverzet el
terjedésének megakadályozása 
céljából. Nem akarjuk — han
goztatta —, hogy még több ujj 
kerüljön a nukleáris fegyverek 
ravaszára, hanem azt tekint
jük a tárgyalások egyik leg
főbb céljának, hogy mindén

a leszerelés problémája 
változatlanul korunk leg

fontosabb kérdése.
‘Wilson egyébként bejelen

tette: az angol kormány elha
tározta, hogy eltiltja a fegyve
rek exportját a . Dél-afrikai 
Köztársaságba.

ság szinté valamennyi! ágá
ra. Nyilvánvaló tehát, hogy a 
70 évvel ezelőtt keletkezett 
vízügyi törvény a gyökeresen 
megváltozott - társadalmi és 
gazdasági viszonyok között 
-képtelen volt 'betölteni fel
adatát. Ezért terjesztette, a 
kormány a parlament elé az 
új vízügyi törvényt.

A két törvényjavaslat tár
gyalásának volt még egy kö
zös - jellemzője. A korábbi 
gyakorlattól, eltérően a tör
vény] avaslattal egy időben az 
országgyűlés élé terjesztétték 
a törvények végrehajtásával 
foglalkozó rendelettervezete
ket ’is.' Ezt Szinté válamerinyi 
felszólaló képviselő elisme
réssel fogadta^ hiszen az, 
hogy készen állnak a végre
hajtással kapcsolatos elképze
lések is, biztosíthatja az új 
törvények gyors és hathatós 
alkalmazását.

! § f c o v f é t « a i i i , e r i k a i  

m e g a l f a p m l a s  a  t e n g e r v í z  

s ó t a l a n í t á s á r a
Gromiko: „Fontos előrehaiadásu

Moszkvában szovjet—ameri
kai Megállapodást írtak alá a 
tengervíznek a többi, között 
atomenergia felhásZháTSs'áVal 
történő sótalanításáöan való 
együttműködésről.

Az egyezmény . közelebbről 
meghatározza az együttműkö
dés műszáki-tudományos for
máit, továbbá információcse
rét, és tudományos I tanácsko
zások Szervezését, valamint 
műszaki szakemberék cserelá
togatásait helyezi kilátásba.

A megállapodást két évre, 
kötötték, s , az az aláírás pilla-' 
natában lépett érvénybe.

A szovjet kormány megbí
zásából az egyezményt Gro- 
mikó külügyminiszter és Pet- 
roszjanc, az állami atomerier- 
gia-bizottság elnöke, az Egye
sült Államok megbízáséiból 
Fdy S. Kókler nagykövet és 
Horning, az elnök tüdorriányos 
tanácsadója irta alá.

Az egyezmény aláírásakor 
Ándrej Gromiko kijelentette: 
a szovjet kormány úgy véle
kedik, hogy nemcsak á szov
jet—amerikai kapcsolatok fej
lődésében történt fontos előre
haladás, hanem az egész nem
zetközi életben is, Nagyon jó 
lenne — mondotta —, ha a 
Szovjetunió ési az Egyesült Ál
lamok kormánya 'elősegítene 
olyan megállapodást, amely 
lehetővé, tenné az atomenergia 
kizárólagos békés célokat szol
gáló, felhasználását. Gromiko 
hangsúlyozta, hogy a szovjet

hangzik majd meggyőzően, ha 
külpolitikánkban és .hazai 
ügyeinkben egyaránt leszámo- ujj eltávolodjék az atomfegy- 
lunk minden faji kompromisz- verek ravaszáról.” 
szummal, ha szavainkban és | -Hangoztatta, hogy

Az indiai korm ány folytatja  
Nehru politikáját

Sassstri miniszterelnök beszéde
Uj-Delhiben tömeggyűlést szenteltek néha'i Nehru minisz

terelnök emlékének.
Sasztri miniszterelnök a gyűlésen mondott beszédében ki

jelentette, hogy kormánya folytatja Nehru politikáját, amely a 
demokrácián alapszik. A kormányfő méltatta elődjének az in- 
■ diai nép nemzeti felszabadító harcában; az .ország gazdasági 
fejlődésében szerzett érdemeit és nagy nemzetközi tekintélyét. 
Kiemelte a tervgazdálkodás fontosságát az ország gazdasági fej
lesztése szempontjából. aminek Nehru oly nagy jelentőséget 
tulajdonított.

Sasztri élesen bírálta azokat a politikusokat, akik- az in
diai nukleáris fegyvergyártás mellett szállnak síkra. A minisz
terelnök ismertette az . élelmiszerhiány leküzdésére irányuló 
kormányintézkedéseket.' •

A gyűlésen ünnepélyes keretek között meggyújtották a 
Nehru-fáklyát, amit elvisznek majd .India városaiba és falvai
ba, amikor minden indiaival megismertetik Nehru ' politikai 
elveit.. A fáklyát több mint-30 ezer kilométeres körutazása után 
jövő év május 27-én. vagyis Nehru- halálának . évfordulóján 
visszaviszik Uj-Delhibe,.

ff
kormány mindent megtesz a 
rendezetlen nemzetközi prob
lémák megoldására,, a nemzet
közi .feszültség 'enyhítésére:' 
Rámutatott, hogy a szovjet 
kormány az egyetemes béke 
megszilárdítása érdekében ja
vítani 'akarja az összes álla
mok, köztük a Szovjetunió és 
az Egyesült Államok kapcso
latéit)

— AZ egyezmény aláírása 
és ez a találkozó jelképezi aé 
országaink közötti kapcsolatok 
rendezésében, elért haladást — 
jelentette ki Kohler, az Egye
sült Államók moszkvai nagy
követe.

Andronyik' Petroszjaiic,-, a 
szovjet állami atomenergia

bizottság elnöke közölte, hogy 
a Szovjetunióba érkeeett ame
rikai szakembereknek még- 
műfá'tjáífihajefa; Kitzafft ztáii- 
ban és Azerbajdzsánban már 
működő sótalanító berendezé
seket. .

Az Egyesült Államok kül
ügyminisztériuma nyilatko
zatban foglalkozott a megálla
podással. Az Egyesült Álla
mok — hangzik a nyilatkozat - 
— az egyezményt újabb lépés
nek tekinti abban a közös tu
dományos, műszaki jés kultu
rális csereprogram-sorozatban, 
amelyet az 1958. január 27-én 
Washingtonban ünnepélyesen 
aláirt. első ' szovjet—amerikai 
csereegyezmény nyitott meg.

M e g k e z d é s é i t  P á r i z s b a n  
s M T O

p a r l a m e n t i  k o n f e r e n c i á j a .
A párizsi' NATO-pálótában 

megnyílt az atlanti országok 
parlamenti képviselőinek ér
tekezlete. Az ’ úgynevezett 
NATO-parlament tanácskozó 
testület, javaslatokat tehet 
á NATO minisztertanácsának, 
amely december 15-én ül 
össze, ugyancsak Párizsban.

íDr. G. KJ.iesing német ke
reszténydemokrata képviselő 
az értekezlet elnöke meg
nyitó ■ beszédében kénytelen 
volt beismerni, - hogy. az at
lanti szövetség tagállamai 
között; súlyos ellentétek tá
madtak .katonai, és politikái 
kérdésekben,

A konferencián a vendég
látó francia kormány nevé
ben Couve de Murville is 
felszólalt. A francia külügy
miniszter ezen a címen ma
radt távol a Nyugateurópai 
Unió minisztertanácsának 
bonni üléséről, ahol Schröder- 
rel és : Gordon W¿Ikerrel 
kellett Volna • találkoznia. 
Couve de Murville leszögez
te: az atlanti szövetségben tá
madt politikai ellentétek for
rását a katonai kérdésekben, 
elsősorban, az átomerőben 
kell keresni. A miniszter 
szerint. .három ■ kérdést kell 
megvitatni ? ;

1. Melyik országnak áll 
módjában atomfegyvert gyár
tani. 2. Ki rendelkezzék az 
atomfégyverek felett', vagyis 
eladhatja-e a gyártó : ország 
az atomfegyvert más Ország

nak. 3. Mikór és milyen kö
rülmények \ között kerülhet, 
sor' az atomfegyverek alkal
mazására konfliktus esetért? ’

Ezekre a kérdésekre - nem 
lehet mihdenkinekkielégítő.' 
választ adni — hangoztatta a-'; 
külügyminiszter, lg Fontos 
viszont — mondotta —, hogy ■ 
senki se kívánja akaratát má
sokra rákényszeríteni. ^ ~r 
■ Couve de Murville ezután 

felhívta a figyelmet, hogy a 
kubai válság óta a hémzéíkö- 
,zi; - kapcsolatok | tartósán,: „áz, 
oroszok által; békés együtt- ■ 
élésnek nevezett” bázisra 
épülnek. Ilyen körülmények 
között az -atlanti . szövetség 
tagállamainak a jövőbe kell: • 
tekinteniük, hogy ne csak ka- , 
tonai, hanem gazdasági, tu-' 
dományos és, politikai téten 
is bebizonyítsák életrevalósá
gukat. • Franciaország a ma
ga részéről ezt tartja a leglé
nyegesebbnek, |  úgy látja, hogy, 
ettől függ az igazi béke.

Couve de 'Murville nero! 
tért ki a multilaterális atom- 
erőre, Maulio Brosio, a NA-.' - 
TO új főtitkára azonban.: 
hosszan foglalkozott á. kér-, 
déssel. Rámutatott':: az atlanti, 
államok közti nézetei téré-' 
sek: súlyosak. Elismerte.:^
egyes tagállamok' nem ‘akar
nak , csatlakozni a miiltija-. 
terális" atomerőhöz, mért ka-■ . 
tonai és politikai szempont-J 
ból - veszélyesnek • .tartják.:
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1074000  külföldi turista járt hazánkban, 
1077000  magyar turista külföldön 

Ü tést ta r to tt a z  O rszágos Id eg en io rg a im i Tanács
Az Országos Idegenforgalmi 

Tanács hétfőn ülést tartott, 
amelyen a kormány képvise
letében részt vett dr. Csanádi 
György közlekedés- és posta
ügyi miniszter, valamint több 
meghívott szakértő is.
. Dr.; Vitéz András, az Orszá
gos Idegenforgalmi Hivatal 
vezetője ismertette az idegen
forgalom 1964. évi eredmé
nyeit, tapasztalatait és az 
1965. évi, fejlesztési tervet.

Rámutatott, hogy az év fo
lyamán tett kormányintézke
dések lehetővé tették az ide
genforgalom ugrásszerű fejlő
désit-

így több szocialista or
szággal kötöttünk egyez
ményt az útlevél- és ví

zumkényszer megszünteté
sére.

s az ismeretes vízumkönnyítési 
rendelkezéssel , megkönnyíthet- 
tük a nyugati turisták beuta
zását hazánkba.

A fenti intézkedések és 
megállapodások eredménye
ként az év folyamán, október 
1-ig, 1 074 000 külföldi turista 
fordult meg hazánkban, s ezen
kívül 437 000 volt az átutazó 
külföldiek száma.

A magyárok közül is sokan 
töltötték szabadságukat kül
földön: október 1-ig 1 077 000 
magyar állampolgár utazott 
külföldre.

Miután 1965-ben a  turista- 
forgalom még nagyobb arányú 
növekedésére számíthatunk, 
az idei tapasztalatok figyelem
be vételévéT

a kormány különböző in
tézkedésekkel már jóelőre 
biztosította a jövő évre va
ló felkészülés feltételeit.

Az Országos Idegenforgalmi 
Hivatal részletes tervet dolgo
zott ki az idegenforgalom 1965. 
évi lebonyolítására, amelyet a 
kormány gazdasági bizottsága 
jóváhagyott.

Budapesten rövidesen átad
ják rendeltetésének az újjá-: 
alakított és kibővített Astoria- 
és Szabadság Szállodát, az or
szág egész területén pedig je
lentős mértékben növelik a 
campingek számát, így elsősor
ban a Balaton mellett és' a 
Dunakanyarban. Az új cam- 
pingeket a legmodernebb lé
tesítményekkel látják el.

Magyar geológusok 
eredményes kutatásai 

Guineában
Csaknem négyévi guineai 

kutatómunka után, hazaérke
zett az a magyar expedíció, 
amely Hárs Ferenc főmérnök 
vezetésével folytatta a koráb
bam ott dolgozott magyar 
szakemberek munkáját. Az 
expedíció geológusa* d r., Fe- 
rencz Károly elmondotta, 
hogy Guinea számos vidékén 
a magyar kutatók jó muhká- 
jávái ’Sikerült leküzdeni az Or
szág egyik nagy problémáját, 
a vízhiányt.

A mösvt hazatért expedíció 
több feladatot oldott meg. Co- 
nakryban például több leendő 
nagyipari üzem építéséhez 
végezték el a mérnök-géoló- 

v giái kutatásokat. Az ország el
ső, hatalmas fűrészüzemének 
vízellátását is sikerűit megol
dani a magyar szakemberek
nek.' " Kút jaik 1 háróíházor any- 

/nyi/ Vizét
-amennyire az üzemnek szük
sége van, s a többlet a lakos
ság rendelkezésére áll.

Amíg a kútfúrók dolgoztak, 
az expedíció geológusa, Bal- 
kay Bálint igen értékes nyers
anyagkészleteket . tárt fel az 
ország délnyugati részén, ahol 
a korábbi külföldi kutatók 
csak elszórtan, nyomokban 
találtak kibányászható ásvá
nyi kincseket.

P itte rm a n n  a lk a n c e llá r  
K r é is k y  k ü lü g ym in iszte r  
b u d ap esti lá to g a tá sá ró l
Bruno Pittermann, osztrák alkancellár, az államosított 

ipar ügyeinek minisztere sajtókonferenciát tartott a Bécsben 1 
működő külföldi újságíróknak.

Az MTI tudósítójának arra a kérdésére, hogy milyen ki
hatással lesz a Kreisky külügyminiszter vezette osztrák kül
döttség budapesti látogatása a két ország kapcsolataira» az 
alkancellár a gazdasági együttműködés vonatkozásait emelte ; 
ki. Hangsúlyozta, hogy az államosított osztrák ipar és a 
magyar gazdaság között már hosszú évek óta szoros kapcso
lat alakult ki, az ipari és kereskedelmi együttműködés sok 
területen hozott figyelemre méltó eredményeket, és sikereket 
a két ország vezető gazdasági személyiségeinek rendszeressé 
váló találkozásai is. Az ipari együttműködés egyik legutóbbi 
konkrét példájaként említette, hogy az Alpine-Montan, az 
egyik nagy államosított osztrák üzem megvásárolta á  magyar 
bányagépek • gyártási szabadalmát, s a korszerű magyar 
gépeket nemcsak Ausztriában, hanem más. országokban is 
forgalomba hozza majd"

Az alkancellár végül annak a meggyőződésnek ádott kife
jezést,', hogy, a, Kreisky külügyminiszter vezette küldöttség 
budapestit útja igen jó hatással lesz aím agyar-osztrák gazda? 
'sági' együttműködés 5 további v kiszélésíteséfe/ ;

„F E L  K IL O  
T É L IK A B Á T O T  

K É R E K !“
A textilipar ez év eleji 

szenzációja, a habhátú ka
bát nyomába indultunk: a 
pehelykönnyűnek, s alig 
gyűrődőnek ígért újdonság 
most a télikabát vásárlások 
küszöbén különösen aktuá-/ 
lis.

Az anyagot a Győri Pa- 
mutsZövő- és Műbőrgyár 
gépein találjuk. Sűrű, tej- 
szerű folyadék ömlik a 
hengerek közé: a szövetet 
ezzel ragasztják a poliure- 
tánhabra. Á berendezés 
egyszerre ragasztja a poli- 
uretán mindkét oldalára a 
szövetet.

— Az első mintakpllek- 
ciót elkészítettük, s ha a 
minőségvizsgáló és ármeg
állapító szervek döntöttek, 
a jövő hónapban megkezd
jük a szövet sorozatgyártá
sát — mondják az üzem- 
bén.'

A poliuretáiíhabra kasí
rozott szövetből a .Május 1. 
Ruhagyárban varrnak téli- 
kabátokát.

A telefonnál a Május 1. 
igazgatója: „Ezen a héten 
kapjuk meg az első három
száz méter habkabát szö- 
vétet, amelyet. kísérleti 
gyártáshoz használunk'fel.”

— Ügy tudjuk, ebből az 
anyagból olyan szép for
májú és formatartó kabá
tok készülhetnek, amelyek
hez sepri szita, sérti vászon 
nem szükséges, csupán se
lyembélés,

—- Ezt a háromszáz mé
ter feldolgozása után minő
ségvizsgálóink döntik el 
véglegesen.

Az egyik szakember el
árulta, hogy a pehelyköny- 
nyű télikabát-anyagból egy 

. fél kiló körülbelül 250 fo
rintba kerül.

Tehát nemsokára elhan
gozhat a ruhaüzletekben: 
kérek egy félkilós kabá
tot . ; .

A Z  Ú J  O T T H O N B A N

Elbocsátás előtt 60  ezer 
Ruhr-vldéki bányász

A Ruhr-vidéken újabb tün-| hogy eredmény 
tetések voltak. A bányászok szakadtak az

Egymillió karácsonyfa 
kerül piacra

Az idén a tavalyinál is va
lamivel jobb lesz a karácsony
fa ellát&s. A forgalomba hoza
tal most a szövetkezeti kis
kereskedelem feladata• A 
KÖZÉRT csak a külső város
részeikben fog karácsonyfát 
árusítani. Országos szinten 
1 250 0.00 darab karácsonyfát 
hoznak forgalomba, több", mint 
30 millió forint értékben.

és velük együtt a lakosság kü
lönböző rétegei ismét több 
Rurh-vidéki nagyvárosban 
tüntettek a tervezett bányabe
zárások ellen. ', A ; bányakon- 
szemek racionalizálás címén 
36 bányát akarnak, bezárni, és 
több mint 60 000 bányászt fe
nyeget az elbocsátás veszélye. 
„A bányák háláid a Ruhr-vi
dék egész gazdasági struktúrá
jának Összeomlásával fenye
get” — hangoztatta a Reclipg- 
hausebep rendezett gyűlésen 
Héiriz Kühn, az SPD tartomá
nyi szervezetének vezetője.

A Ruhr-vidéíki hangulat fe
szültségét még csak fokozza,

nélkül félbe- 
új kollektív

szerződés megkötésére irányu
ló tárgyalások a á bányász
szakszervezet és a bányaválla
latok között;

„A szénbányászatban kü
szöbön áll a helyzet drámai 
kiéleződése” — írja a West
fälische Rundschau, s hang
súlyozza, hogy a hét végén 
tartott bányászüléseken „a leg
nagyobb mértékben robbané
kony volt a hangulat?’, annál is 
inkább, mivel Schmücket gaz
daságügyi miniszter legutóbbi 
parlamenti beszédéből ismét

Magyar küldöttség 
a berlini katolikus 
héketanacskozáson
Békés rendezés, bizalom és 

szerződések útján — ez a  ve
zérgondolata annak a többna
pos tanácskozásnak, amelyet 
Berlinben, az új Kongressbal- 
léban tartanák, 12 európai or
szág — Magyarország, az 

' NDK. az NSZK. Cseh
szlovákiá, Lengyelország*
Franciaország. Belgium, Hol
landia,' Anglia, Olaszország, 
Ausztria és Svájc részvételér 
vei.

Magyarországról dr. Babol- 
csa Endre, újpesti apátplébá
nos vezetésével, öttagú papi 
küldöttség érkezett a  tanács
kozásra; a berlini katolikus 
béketanácskozás valamennyi 
szónoka állást foglalt az ellen, 

kitűnt: a kormány semmiféle \ hogy — akármilyen kerülő 
komoly intézkedést nem szán- úton is —• atomfegyvert adja- 
dékozik tenni a bányászat sú- nak a nyugatnémet Bundes- 
lyps válságának enyhítésére. * I wehr kezébe.

Ű j, k o rsz e rű  o tth o n t k a p o tt a  M ag y ar T udom án y o s A kadém ia  a  P ih en ő  
ú to n . A  jó l fe lsze re lt la b o ra tó riu m o k b a n  m á r  m eg k ezd ték  a  m u n k á t. 
K é p ü n k ö n : B e in d ítjá k  a  la b o ra tó riu m i al^a-töm eg tenyésztő . k é szü lék e t

22 órás idegtópó iamácsharzás

Kompromisszum az EGK-tanácskozáson
, Az Európai Gazdasági Közösség miniszteri tanácsának 

„leghosszabb éjszakája” ért véget. A közösség hat tagállamá
nak képviselői —, mint ,a DPA jelenti — csupán néhány per
ces szünetekkel megszakított, több mint 22 órás idegtépő ta
nácskozásán megszületett a kompromisszum, amely lehetővé 
teszi, hogy a kitűzött határidő betartásával az Európai. Gaz
dasági Közösség Genfben bemutassa azoknak áz árucikkeknek 
jegyzékét, amelyeknek az EKG kivételes , elbánást kíván biz
tosítani.

Genfben kezdődtek meg az úgynevezett „Kennedy- 
forduló” tárgyalásai' a tervezett ötvenszázalékos vámtarifa- 
csökkentéséről. A befejeződött a brüsszeli tárgyalások során 
elsősorban Nyugat-Németország és Franciaország érdekei üt
köztek össze: a nyugatnémetek exportjuk további növelése 
végett minél kevesebb árut kívántak felvétetni árra a listára, 
amely a vámcsökkentés alól mentesítendő, árukat sorolják 
fel, Franciaország viszont az EGK többi tagországával foly
tatott külkereskedelmében szereplő áruk 35 százalékát akarta 
felvétetni a jegyzékre.

A hajnali órákban Franciaország képviselője bejelentette, 
hogy Franciaország 30 százalékkal csökkenti azoknak a gép
ipari termékeknek
akart. -A bejelentést követő tárgyál'ásoki-azűtSií--, tó^afeítot^ 
ták az áruk végleges felsorolását.

Hatvanmillió forin t értékű társadalm i 
segítség Budapest fe jlesztéséért

Ez történt A VILÁGPOLITIKÁBAN
® Nyugatnémetország

atomfelfegy vérzésévé! 
foglalkozik Juríj Zsukov, a 
Pravda szemleírója. „Minden 

♦olyan híresztelés ellenére, hogy

vezett vegyes legénységű NA- 4 %  Ball amerikai külügyml- 
TO-haderőben. Ezeknek a rész- niszter-helyettes bonni
létkérdésekben fennálló nézet- látogatásáról visszaérkezett 
eltéréseknek azonban — húz- New Yorkba. Ball hangsúlyoz
za alá — nem szabad elfeled- ta, hogy a multilaterális atom- 

elhálasztják áz MLF-terv meg-, tetniük, milyen veszélyes már erőről folytatódnak a tárgyalá-
valósítását, teljes erővel folyik 
Nyugat-Németország atomfel
fegy vérzésének előkészítése”
-— állapítja meg a szerző —. 

majd hozzáfűzi, hogy ilyen kö
rülmények között +eljésep ért
hető Nyugat-Németország va
lamennyi szomszédjának ag
godalma.

Pompidou francia, minisz
terelnök teljes joggal mutatott 
rá, milyen vészélyeket rejt 
magában e terv megvalósítása, 
s Luns holland. Spaak belga és

önmagában az az elvi hozzájá- sok nem csupán Nyugat-Né- 
rulás, hogy az NSZK atom- és metországgal, hanem Angliá- 
hidrogénbombához juthat. v^l, Franciaországgal és a töb- 

Távolról sem akarjuk tűibe- bi NATO-országgal is. A kül-
csülni az NSZK katonai sze
repét. íeális lehetőségeit a mai 
világban. Ma nem 1870-et, nem 
1914-et vagy 1939-et írunk. 
Nyugat-Németország minden 
agresszivitása és revansista 
hangadói ellenére sem tudná 
megismételni Hitler tetteit. De 
atomfegyverekhez juttatása 
hirtelen megváltoztatná a hely-

Lange norvég külügyminiszter zetet nemcsak Európában, ha-
washingtoni . látogatása is azt 
bizonyítja, a Német Szövetségi 
Köztársaságon kívül senki sem 
üdvözli a multilaterális atom
haderő tervét.

Zsukov ezután, nyugati saj
tójelentésekre hivatkozva ar
ról ír, hogy Angűa és Bonn 
között nézeteltérések támadtak 
abban a kérdésben, kinek jus
son nagyobb szerep az átszer-

nem az egész világon. Hiszen 
mindenki tudja, hogy ha a ka
landorok elvesztenék fejüket 
és félrobbantanák az első 
atombombát, akkor ez meg
semmisítő világméretű konf
liktusra vezetne Az NSZK 
atomfelfegyverzése elleni harc 
tehát az európai biztonság 
alapvető kérdése — hangoz
tatja a Pravda szemleírója.

ügyminiszter-helyéttes 
fűzte, hogy amerikai 
továbbra is remélik: Francia- 
ország végül részt vesz majd ,a 
sokoldalú atomháderőben. 
Ball kifejtette, hogy vélemé
nye szerint e^őbb vagy utóbb 
Johnsonnak és De Gaulle el
nöknek találkoznia kell.

„Ball amerikai külügymi
niszter-helyettes bonni látoga
tása után kormánykörökben 
megerősödött az a vélemény, 
hogy Johnson elnök kiegyezés
re törekszik Franciaországgal
— írja a Süddeutsche Zeitung.
— E kiegyezés kedvéért az 
Egyesült Államok ugyan nem 
akarja feláldozni a sokoldalú 
atomhaderő tervét, az ameri
kai diplomácia azonban min
dent meg akar kísérelni; hogy

ebben a  kérdésben megegye
zésre jussanak De Gaulle-lal.” 
A lap szerint Amerika pártfo
golja az MLF-re vonatkozó 
brit módosító javaslatokat, 
mégpedig azért, mert azokban 
esélyt lát arra, hogy hidat ver
het Franciaország felé az MLF 
ügyében».

A francia kormány a sürgős
ség kimondását kérte a hadse
reg korszerűsítési tervének 
törvénybeiktatására.^ A terv 

hozzá- tulajdonképpen a francia 
részről atomütőerő hatéves program

ja. Megvalósításá azt jelenti, 
hogy Franciaországnak 1970- 
ben 62, atombombákkal fel
szerelt Miragé—4 bombázó re
pülőgépe, néhány ballisztikus 
rakétája és egy atomtenger
alattjárója lesz. A javaslatot 
eredetileg a jövő év tavaszán 
kellett volna a nemzetgyűlés
ben tárgyalni. Elfogadtatása 
nem katonai, hanem politikai 
okokból vált sürgőssé. A tör
vénytervezet politikai indoko
lásé ugyanis egyértelműen el
ítéli a multilaterális atonierőt 
Leszögezi, hogy a közös atom
flottához való csatlakozás ? 
■„függetlenség feladását” je 
lentené, alárendelné Francia 
országot más hatalmaknak.

A Fővárosi Tanács végrehaj
tó bizottsága határozatot ho
zott, amely szerint a jövőben 
a társadalmi segítséggel elvég
zendő feladatokat fővárosi 
szinten összehangolják és egy
séges értékelést, elszámolási 
rendszert is bevezetnek. A ha
tározatnak megfelelően meg
alakult a  fővárosi társadalmi 
munkabizottság, és a kerüle
tekben is hasonló csoportok 
jöttek létre. Á jövő évi prog
ram — figyelembe véve az ed
digi és a várható. további fel
ajánlásokat —:• legalább 60 
millió forint értékű társadalmi 
munkával számol. A budapes
tiek lakókörzetük csinosításá
ra fő városszerte, körülbelül 27 
millió forint értékű társadal
mi munkát vállaltak. Az, okta
tásügy fejlesztése 12 millió fo

rint végösszeggel szerepel a 
társadalmi'munkatervekben.

Fontos szakaszához érkezett 
a XXII. /  kerületi népfront
bizottság -egyik legjelentősebb 
akciója, a Háros-sziget pihenő
parkká • alakítása. Megnyitá
sához Számos más városrész 
lakói is segítséget adnak'. Elő
reláthatólag már a jövő nyá
ron' százezrek tölthetik sZabad 
idejüket a kellemes környezet
ben. A negyven hektáros terü
leten naponta mintegy 80 ezer 
ember fér el majd kényelme
sen. Társadalmi |f munkában 
utakat építenek, bevezetik a 
villanyt, lefektetik a vízvezeté
két. Az evezősök és a  horgá
szok számára is ideális kirán
dulóhellyé válik a Háros-szi
get. Arra is gondoltak, hogy 
feltárják az 1200-as években, 
épült kolostor romjait.

5000-10000 forintos „háztáji kölcsönt“ 
adnak a takarékszövetkezetek

A takarékszövetkezeti «moz
galom az utóbbi néhány év
ben rendkívül gyorsan fejlő
dött. Vidéken ma már úgy
szólván nincs is olyan ^pénz
ügyi szolgáltatás, amelyből ne 
vennék ki részüket. Az év el
ső felében — együttesen mint
egy 70 000 kérelmezőnek — 
kereken

negyedmilliárd forint ér
tékű kölcsönt nyújtottak.

Az idén nyújtott kölcsönök 
együttes értéke, az eddigi for
galomból ítélve, valószínűleg 
meghaladja majd a félmilliárd 
forintot. Rendkívül népszerű
nek bizonyultak az ötéves le
járatú, 16 000 forintos építési, 
illetve tatarozási kiskölcsönök, 
továbbá a 6000 forintos fo
gyasztási kölcsönök. Ezeket 
bútor, jármű, ruházkodási cik
kek vásárlására, sók esetben 
lakodalmi, vagy egyéb csalá
di események kiadásaira ió- 

i lyósitíák.

A háztáji és kisegítő gazda
ságok árutermelésének fej? 
lesztéséhez ez évtől kezdődően 
5000 forintot, illetve 

házastársaknák 6000 fo
rint értékű kölcsönt ad
nak a takarékszövetkeze

tek, kétéves lejáratra.
A „háztáji kölcsön” iránt 
mindjárt a kezdetén nagy 
volt az érdeklődés. Rövid idő 
alatt mintegy 40 millió forin
tot vettek fel az - említett cé
lokra.

Nagyobb összegű — 10 000 
forintos flS s kedvezőbb fel
tételű — ötéves lejáratú — 
kölcsönöket folyósítanak a 
háztáji szamóca-, málna- és 
spárgateiepítésre. Rövidesen 
kiterjesztik a telepítési » köl
csönöket a piros és fekete ri
bizli. valamint a pöszméte te
lepítésére is.

A takarékszövetkezetek be
kapcsolódtak;/ a biztosítási 
ügyek ellátásába is.
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KI A FELELŐS? a rendbontói
Fiatalkorúak a vádlottak padján

~ Felháborodás és kétségbeesés — ez jeliém- 
z! a tárgyalóterem két táborát. A sértettek sze
mében gyűlölet szilcraziili: a  vadbeszéd hatása- , 
ra újra és újra; átélik a betörés utáni _— eset
leg alatti —1 izgalmakat;
• A hozzátartozók sápadtan hallgatják a vád- 
beszódet és zokogás fojtogatja őkét, amikor a 
vádlottak padján, ülő gyermekeikre néznek.
. Az erőszakkal megbecstelenített leánygyér? 

öiek apja szinte remeg az indulaittől: nem csu
pán a bűnt látjaiebben a pillanatbán, haiiém 
a  lánya kilátástalan védekezését is a Mindenre 
képes huligánbandával széniben. És még vala
mit: vajon, á tragikus esemény mekkora törést 
okozott lánya lelkivilágában.',; és lesz-e követ
kezménye á  brutalitásnak.... •
• A vádlottak édesanyja, édesapja sem a 

várható börtönbüntetés miatt kesereg csupán: 
érzik, hogy akárva-akarátlanul ők is ^előidé
zőik. voltak, a mai tárgyalásnak. A túlzott en
gedékenység, a  korlátlan mennyiségű zsebpénz, 
a léhaság eltűrése; a Sok családi viszály, az apa 
részegeskedése, ;|Í| anya kicsapongo életmód
ja, az ellenőrzések elmulasztása most bosszul
ja  meg magát. Péter édesapja egyszer sem 
nézte meg, hogy gimnazista fiának miért rom
lik minden évben a  bizonyítványa. Az egyik 
apa éjszaka 11 órákor adott 200 forintot 18 éves 
fiának* mert az egyetlen gyermek még szóra
kozni akart. Az alig 16 éves Jutkát minden es
te más ■fiú kísérte haza. amiért senki sem. von
ta felelősségre. Sőt, inkább dicsekedni hallot
ták az anyját, hogy milyen kapós az ő lánya. 
És mostNJu'tka édesanyja a- leghangosabb: sírya 
rimánkodik a védőügyvédnek, hogy mentse 
ki a lányt, mert nem éli tál, ha Jutka börtön
be kerül.

— Mi rosszat tettem, istenem, hogy ilyen ke
gyetlenül büntetsz — jajveszékel az anya.

— S azt mért nem kérdezte meg néhány hó
nappal ezelőtt Jutkától, édesanya, hogy kitől 
kapta az ausztrál gyapjú kardigánt és miből 
vette az arany karkötőt?1 Nem az isten ellen 
vétett Ön, hanem saját maga és a gyermeke el
len, ném az isten büntet, hanem a hálátlan , 
gyermek, aki visszaélt a szülői szeretettel,- aki

nél az elmúlt esztendő hazugságtól volt ter
hes. Akkor és ott; csapta be magát, ahol és 
amikor akarta . . .

Van házaspár, aki félrehúzódik a szünetben. 
Nem faggatják a védőt, egykedvűen várják a 
fejleményeket. A. férfi cigarettázik, az asszony 
új rúzst rak fel.. így viselkedtek a vádirat is- 

■ mertetéseken* is. Egy-egy mondat pedig nagyon 
közelről érintette őket: „Nem érezheti jól ma
gát odahaza a gyermek, ha a szülők örökösen 
civakodnak, ha a? édesapa részegén jár ha- 
zá; és az anya magatartása is erkölcstelen ..
A férfi mindössze annyit mond: „A végén 
még éii leszek a hibás. Tehetek én arról, hogy 
a fiamat ennyire befolyásolták a  barátai? 
Dolgozott is az a gyerek, kérem szépen, tudo
másom szerint nagyon is j ó l ” Ezt persze 
csak a gyermek állította, akkor, amikor a  lo
pott pénzt azzal „számolta” el, hogy célpré
mium jutalom, avagy: munkaidő után keres
te, fusizással1..

A szülői felelőtlenség, nemtörődömség azon
ban az éremnek csupán az egyik oldala: Je
lentős szerepet kapott a különböző bűncselek
mények elkövetésében a gyermek akaratgyen- 
gesége, nagyravágyása is, Van fiatalkorú, aki 
azért; lopott, mert odahaza nem tudták meg
venni neki a legújabb divatú öltönyöket, ci
pőt, holott ő feltűnően „elegáns” akart lenni, 
Mások léikét a  ponyvaregények mérgezték 
meg, amelyek sajnos még ma is hatnak. Nem 
a szülők tehetnek arról, hogy ezek a lélekölő 
könyvek valamikor napvilágot láttak.

A tárgyalás folytatódik. A vádlottak figyel - 
mesen hallgatják a  tanúvalloinásokat. E kri
tikus órában nehéz eldönteni, hogy a fiatalok 
mennyire érzik a  bűncselekmények súlyát, 
hogy félélédt-e már bennük a  bűntudat, és a 
sok rossz után szenvedélyesen.akarják-e, hogy 
az ő ifjúságuk is tartalmas, nemes emberi cse
lekedetekben gazdag legyen? Sokkal megnyug
tatóbb, hitelesebb' választ kapunk ezekre á 
kérdésekre ott, ahol már a kiszabott szabad
ságvesztés büntetésüket tölti-k a 18 éven alu
liak — a  fiatalkorúak börtönében.

és mondjanak majd véleményt 
az itt levő elítélttársak is. P(U- 
esi és Makkal elítéltek a fő
kolomposok. Nem idézhetem, 
miket szoktak mondani egy
másnak és annak az ember
nek, aki figyelmezteti őket, 
Hogy uralkodjanak magukon. 
Áz útszéli hang mindannyiun
kat felháborít. De ilyen e két | 
elítéltnek az egyéni felszere
lése is. A lábbelit úgy sze
retnék ledobni este, ahogyan 
egész nap dolgoztak benne, 
máskor mosakodni nem akar
nak: N em értjük, hogyan le
het ennyire igénytelen önma
gával szemben az ember. 
Nézni is rossz.
' Persze, nem hagyják ennyi

ben a dolgot. Mindig akadnak 
a zárkában1 olyanok,, akik 
igyekszenek.. segíteni a zárka
felelősnek, hogy Palcsi és 
Makkai elítéltek ne okozhas
sanak még több problémát.

— Az előbb mondottak a do
lognak csupán az egyik része 
— folytatja a  zárkafélelős. -;-  
Előfordul ebben a közösség
ben ennél cifrább eset is. 
Hányszor jönnek hozzám az. 
elítélttársak, hogy valami el
tűnt a holmijukból. Általában 
cigaretta hiányzik. Keressük a 
tettest, de hiába. Annyi bátor
sága nincs a „szarkának”, hogy 
megmondaná, ő vitte él a 
hiányzó cigarettát, s majd 
visszaadja. S mi következik 
azután? A  gyanúsít gatás. El
képzelhető, milyen lelkiálla
potban élhet az az ember, aki 
bár semmiről sem tehet, még-

Ha még
Azért említette á  múlt év 

nyarát B. Erzsébet fiatalkorú 
elítélt, mert akkor még bízha
tott abban, hogy ifjúkori vá
gya teljesülni fog. A szülők; is 
reménykedve nézték Erzsi 
szorgalmát, és milyen í boldo
gan 'bállgátták' '-eáiéhkéht,' 'áhíP- 
kor á  nagyobbik lányuk rajong
va beszélt a  textiles szakma 
szépségéről, a  technikumban 
tanultaikról és arról, hogy előt
te, mint leendő textiltechni- 
kus, majd tervező előtt ragyo
gó perspektíva áll.

Az apa véletlenül -sem gon
dolt arra, hogy Érzái,. aki ta
valy fordult a  17. esztendejé
be, esetleg dolgozhatna is már. 
s ha nagyon akar tanulni, hát 
járjon esti Vagy levelező tago
zatra. Inkább sáj át erejéből 
adott többet a  munkához: hadd 
legyen anyagilag is zavartalan 
Erzsi tanulása’, előmenetele, és 
hadd kapjon sűrűbben új ru
hát ez a  gyerek.

Elvégre már nagylány,
Arra is gondolt az apa: milyen 
nagyszerű érzés lesz majd azt 
mondani; a barátoknak, hogy a 
lányából tervező mérnök lett, 
pedig egyszerű munkásember 
gyermeke. Az anya az Újpesti 
Gyapjúszövőben tette ugyan
ezt. A szövőnő legalább annyi
szor dicsekedett Erzsi terveid 
vei, mint a kőbányai acélöntő 
munkás,” az apa. A fiatalabb 
gyerek még nem okozott ennyi 
problémát.

—- Te sem kapsz kevesebbet, 
ha eléred a kort —, vigasztal
ta áz apa, amikor észrevette,.; 
hogy a  „kicsi” irigykedve nézi, 
milyen szép ruhát kapott hús- 
vétra Erzsi . . .

A Délibáb utcában/ , ékkor 
még mindennapos vendég volt 
a  családi béke. A gyerekek ta
nulták, a szülőik dolgozgatták, 
esetleg sétálni mentek/ ha szén 
volt áz  idő, az esti órákban, 
Akkor lett ideges odahaza a 
légkör, nyomasztó a hangulat, 
amikor Erzsit az éjfél sem ve
tette haza az egyik nyári éj
szakán. Az. apát balsejtelmek 
gyötörték, az anyát a kétségbe- } 
esés kínozta. Mindenre gondol
tak. csak árra nem, ami valójá
ban történt.

.— Nem gondolhattak rosszai 
rólqm — mondja B. Erzsébet 
elítélt, amikor a múltról be
szélgetünk a  nevelői szobában 
— hiszen az említett napig 
őszinte voltam a szüléimhez, 
főlég édesanyámhoz. Nagyon jó 
barátok voltunk. Nem ő tehet 
róla, hogy ettől a naptól kezd
ve már csak hazudni tudtam 
odahaza. A  körülményed hoz
ták így. Én távolodtam el a 
szüleimtől. Féltem.

— Mitől?

eg y  s z é t  6 3  n ya ra
—• Nem akartam, hogy min

dent tudjanak rólam. Azt első
sorban, hogy megismerkedtem 
egy fiúval, akit — akkor úgy 
éreztem — nagyon szeretek. 
Ha ezt megmondom, nyilván 
megkérdezték Volna, hogy ki az 
•.iÉátő.;':r-!!,/A-

Féltem, hogy elárulom 
magam.

A fiú ugyanis szökésben, volt, 
de nem mondta meg, hogy hon
nan. Lehet, hogy csak ha
zudta nekem,. A fiú vagánysá- 
ga mindenesetre tetszett, így 
hallani sem akartam szakítás
ról. inkább odahaza hazudtam, 
és .édesapámiék megbocsátot
tak.

— Az első kimaradást azon
ban sok követte.. •

— Sok, nagyon sok, Nem 
tudtam megállni az élső botlás 
után. Ekkor már olyan társa
ságban voltam, akik nem sze
rettek dolgozni, csak szórakozni 
és taxizni. Miből? Hát a lopott 
orkánkabátokért kapott pénz
hői,

— Na és a technikum, a ko
rábbi tervek?
. — Amikor az öttagú társa

ságba keveredtem még nem 
annyira, később azonban, ami
kor a nagyobb csoport tagja 
lettem, már tudtam, hogy a ta
nulást abba fogom hagyni, 
hogy a szép tervekből, elképze
lésekből semmit sem Mkerül 
megvalósítani. Azt is tudtam, 
hogy magatartásommal renge
teg szomorúságot okozok édes- 
áhyáméknak/ dé megállni már 
nem volt erőm.' Azt hiszem, na
gyon megcsúszott alattam a ta
laj — mondja szomorúan B. 
Erzsébet.

— Emlékszem — folytatja 
rövid szünet után — egy-egy 
tartósabb kimaradás után meg
néztem magám a tükörben. 
Majdihogy nem undorodtam, 
aztán lefeküdtem, és kipihen
tem magam. Mire felébredtem, 
ismét a régi. voltam. . .  Min
dig mondtam valamit édes-, 
anyáméknak, és már mentem 
is otthonról. Ha kérdőre von
tak, hetekig nem.. mentem ha
za,

így éltem,
így használtam ká szüleim jó
indulatát, segíteni akarását. 
Azt hiszem, én kifogtam a 
szüléimén. Makacsságom és ön
fejűségem okozta a legtöbb 
bajt. Ö, ha még egyszer 63 nya
ra lehetne! —- sóhajt fájdalma
san B. Erzsébet fiatalkorú el
ítélt — és ezzel az élettapasz
talattal . . .  dé másként rendez
ném a  dolgaimat. Azt hiszem, 
nagyon elkéstem. Nem tudom,

lehetne!
pótolhatom-^ még mindazt, 
amit e néhány hónap alatt el
mulasztottam? Nagyon szeret
ném. De túl nagy a  veszteség, 
tanulásban is és egyébként is.

— Szeretné elvégezni a  tech
nikumot?
" —- Nagyon.
^JSziUéit is szeretné kárpó

tolni a  sok rosszért? '
Ez minden vágudm<

. É§ Hogyan akarja?
—  Erre kell megtalálnom a 

választ
— ?
— Édesapámék is segítenek 

ebben. Legnagyobb segítségnek 
azt .érzem, hogy

nagyon várnak haza.
Ami azt jelenti, mellettem lesz
nek a  jövőben is. Szülői segít
séggel gyorsabban felépülhe
ttétek. Éz természetes. Otthon 
kell bebizonyítanom, hogy jó 
lány is tudok lenni, Dolgozni 
szeretnék, hogy legyén, ami le
köti áz időmet, és tanulni, hogy 
elvégezhessem a  technikumot. 
Hátha lehetek tervező is még. 
Most érzem, milyen sokat ve
szítettem a butaságom' miatt, 
mennyi bajt, kellemetlenséget 
okozott az első kimaradás. Ta
valy á rossz értelemben vett va
gányt kerestem, ezután az egy
szerűt, a becsületest igyekszem 
megtalálni. És továbbra is bi
zalmasa leszek édesanyámnak, 
mert tudom — volt időm meg
tanulni —, hogy ő jót akar ne
kem. —iván—*

TÖKÖLRE: L/ukácsy Tibor 
elítélt írása nem mond újat. 
Hasznosabb lett volna* ha né
hány olyan egyént ' mutat be, 
akik rosszindulatból vagy meg
gondolatlanságból visszaélnek; 
a helyzetükkel.

SOPRONKŐHIDÁRA: Flokti 
László elítélt, megértjük sza
badulás előtti szorongását. Az 
elhatározásait jónak tartjuk. 
Ügyeljen arra, hogy soha ne 
hamarkodja el a cselekedeteit, 
mindig higgadtan, józanul cse
léked jen. A levelét hasznosíta
ni fogjuk munkánkban, s kér
jük, szabadulása előtt írjon 
még.

Vadász Szilveszter elítélt, 
írásait megkaptuk. Ha nem is 
kerülhet közlésre valamennyi, 
mindben találni érdekes gon
dolatokat, amelyeket hasznosí
tani tudunk mások okulására.

is őrá terelődik a gyanú, . .
Bal ogh Péter azzal told ja 

meg az, eddigieket, hogy a 
fiatalok többsége nem tiszteli 
az idősebbek korát. Nincse
nek tekintettel árra. hogy im
máron ő is túl van az ötve
nedik esztendején. — Pedig a
^ajátv, prpblé mán? — Je&rt. hoz- 

r -  ’égyébkérít 
is bőségesen elegendő volna a 
számomra.
. Nemcsak ő, más is ezt vall

ja, ami érthető. Ahogyan Kár
páti Jánosnak problémát okoz 
a családtól való távoliét, úgy 
a többieknek is. De sokkal eL 
viseihetőbbi is lehetne a bör
tönbüntetés, ha Palcsi,’ Mak
kal, és, a hozzájuk hasonló el
ítélték megtanulnák, hogyan 
kell emberségesen viselkedni 
—: a börtönben iSi

— cs —

emberi gyöngeségek, de kárte
vésre képtelenek volnának?

A gépén keletkezett károk 
tettesének kiderítésére sokáig 
nem hozott eredményt a vizs
gálat. Azonban Pétert a gya
núnak az árnyéka se érte. 
Mégis felvetődött benne a 
gondolat: el kellene menni 
innen... de. hová? Miért? . . ;  
Később szilárd elhatározás ért 
benne: itt kell maradnom, és 
vállalnom kell a feladatot. Ha 
én elmegyek, újabb ember jön 
a  helyemre, s az újabbnak ta
lán még nehezebb lenne. Van 
iránta bizalom. Csak az ön
bizalmát nem szabad feladnia!

Az önbizalom erősödésének 
egyik biztosítéka az, hogy, ha 
tökéletlenségeket ’ tapasztal, 
nem takargatja még akkor se, 
ha vannak — mint Károly is, 
aki lehetséges, hogy nem is 
rrsszindulatból, csak heccből 
— őt nevezik ..eépgyílkosnak”.
• Idővel e1 kapták a  géprongá- 

Iót. Nem Károly volt.
Péter egv kicsit szégyenke

zett önmaga előtt, mert erre 
a’ ugyan nem hibátlan, de 
tulajdonképpen mégis rendes 
szakira gyanakodott, i 

★
Ezek azok a dolgok, ame

lyekről Péter nem beszél az 
olyanoknak, akik eleve kárör- 
vendően közelednek feléje, 
akik azt szeretnék, ha panasz
kodna, akik mindig szívesen 
örülnek a társaikat ért ku
darcoknak.

Szép hivatás az építőé. Bol
dog ember p toronydaru-keze- 
15. hiszen a kudarcok, mint a 
szél meg az eső • az élet ter
mészetes velejárói: feltámad
nak, elcsitulnak. Az embernek 
nem szabad hagynia, hogy az 
örömét, cél kitűzéseit lényege
sen befolyásolják.

— S z. G. —

A rága lom  „ á ldoza ta“?mMeglépő dolgokat produ- — d ák  nem azt akarja  ̂
kál az élet, produkálnak mondani, hogy nem hall- í

■—, hogy a börtönökben a évre? 
fegyelmezetlen emberek — Nem jogerős az ítéle- 
többségét a tanulatlan, tu- tem — kapaszkodik a szó- 
datlanok teszik ki. Olya- ba. — Én nem vétettem a 
nők. akik képtelenek szá- társadalom törvényei ellen, 
mot vetni önmagukkal, csak megrágalmaztak. Én a 
képtelenek a mindig adott rágalom áldozata vagyok, 
körülmények között meg- — És az a sok fegyelmi, 
felelően viselkedni. amit idebent összeszedett,

A napokban egy másfaj- azokért is más a hibás? 
ta emberrel találkoztunk a 
Budapesti Körzeti Börtön
ben. Az illetőt, aki jelenleg 
három év és öthónapos 
büntetését tölti, immár bar- téktyen. 
madszOT ítélték el politikai Ha az itteni be,teő 
bűncselekményért. Ez az 
ember jogi doktorátust 
szerzett, tanult, művelt fő

Belelovaltak a fegyel- 2 
mi vétségbe. g

Nem ön volt a hibás? |  
— Hát nem teljés mér- |

élet
törvényeit, a szabályokat 
nem tudja betartani, lehet-e 
csodálkozni azon, hogy a 

volna. Vajon mi ragadhat- kint, törvényeket is képte- 
ta a szocialista társadalom
törvényeit sértő megnyilvá
nulásokra. A gyermekkorá
ról érdeklődünk.

— Édesapám vasmunkás, 
az édesanyám is az. Vas
munkások voltak a múlt
ban is, a harmincas évek
ben sokat tengődtek mun
ka nélkül.

— Most is dolgoznak?
— Igen, rendes, tisztessé

ges emberek.
— A tanulmányai befeje

zése után ön mit dolgo
zott?

— Jogtanácsos voltam az 
egyik vállalatnál, később 
egy másik vállalatnál a 
Jogügyi Osztály vezetője 
lettem.

len figyelembe venni. Ha. p 
itt nem bír fegyelmezett |  
lenni, hogyan legyen az |  
kint? 8m m  m  iEmberünk áll és hallgat, p 
Mit: is mondhatna? A róla |  
készített feljegyzések annál |  
többet beszélnek: a f egy el- g 
mi büntetései között talál- g 
ni a zárkatársakkal ' való \  
összeférhetetlenségért, a 
felügyelettel szemben tanú
sított tiszteletlen magatar
tásért, rágalmazásért és üjy
tovább, kitöltöttet,

— Szereti a családját? 
Meglepődve

kérdezhetnek
— Hát természetes, hogy g 

szeretem.

g;pődvc néz: hogyan a■ ■ Qtétnek tőle ilyet?

■Nem  hisszük. Mert ha g Sok harmincnégy f
lük, és tanult ember lété* gare igyekezne legalább any- |

fiatalembert előgéúettseg' 
gél töltene el egy ilyen 
pályakezdés, ám emberün
kön valami bűnös türel
metlenség lett úrrá az élet
tel, a szocialista társada
lom építése közben előfor
duló tévedésekkel szemben. 
Ö nem a hibákért vétő sze
mélyt vagy személyeket, 
hanem, a szocialista társa
dalmi rendet okolta. Az 
ellen a társadalom ellen 
lázított, amely a szüleinek 
és minden dolgozónak mind 
magasabb szinten állandóan 
biztosítja a megélhetést. 
Ha nem is fényűző életmó
dot, de biztos kenyerei.

— Ha az embernek a 
fennálló társadalmi rend 
egyes törvényei nem tet
szenek, azért még nem von
hatják felelősségre — 
mondja.

nyit biztosítani nekik, mint § 
önnek biztosított az édes- 2 
apja annak idején. Ha sze
retné őket. nem hagyná el 
könnyelműen és nem be
szélne meggondolatlan ul.

. Reméljük, nem tartja ma
gát nemzeti hősnek.

A kérdés nem szerencsés, 
de találó, mert szégyenke
zés rá a válasz. Valószínű 
maga is tudja, hogy ha ez 
a cselekménye az első vol
na, akkor még mondhatná,. g 
hogy tévedett. De ez már 
a harmadik.

Kijelentéséből látni, hogy 
egy bűnösen beképzelt ta
nult emberre] van dolgunk. 
Bűnös az a beképzeltség* 
amely önmagát állítja a 
mindenség. középpontjába, 
azzal a makacs meggyőző’— Ebben alapjába véve . , _ ,

Igaza van. Tulajdonképpen ^ssel. hogy rajta kívül
őt se azért csukták te, mert 
valami nem tetszett neki. 
Hanem azért, mert a nem
tetszését kiváltó — jó le
het fennálló — hiányossá
gok miatt másokat megté
vesztő szándékkal felhábo
rító módon minden jónak 
az alapját a dolgozók szo
cialista társadalmát gyaláz- 
ta. Miért tett ilyet?

Értetlenül pislog, majd 
Önmagát ismétli.

— Mert vannak hibák, s

senki nem ért semmihez. 
Ha egyszer úgy próbálná 
tekinteni önmagát, hogy a 
többi sok között Ő is csak 
egy, és nem mint a mind
től különbet, akkor egészen 
másként látná a helyzetét, 
és az életét is rendbe hoz
hatná.

Hallgat, gondolkodik. 
Nincs is mit ezen beszélni. 
A bűnére nincs mentség, 
amelyet a törvények ellen, 
de elsősorban önmaga és

a hibák engem felhábori- a család}a eI,en vétett- 
tanak. Nézzen körül képzeletben.

Nézzük ezt az embert, és figyelje meg: kik dicsér- 
akiben a tanulás eldefor- ték ezért a cselekedetéért, 
málta a proletár öntudatot, és kik csóválták rosszal- 
A hibák felháborítják. S lóan a fejüket? Válassza 
mintsem hatáskörében meg* saját maga: azokkal
módszeresen j igyekezne vagy emezekkel érdemes-e
korrigálni, változtatni a 
dolgokon, felháborító buta
ságokra, bűnökre ragadtat
ja magát.

Ha engem meghallgat
nának, bizonyosan megér
tenének — mondja.

élni, küzdenie. Ha józan  ̂
következtetéseket von 
belátja: nem a rágalom 
dozata, mint ahogyan fel- í

«*. I
ái- I

tüntetni szeretné, hanem a J

> ■ ííkr) Í
bűnös beképzeltségé.
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|  Az olimpiát követő évben igen változatos a nemzetközi |  
¿sportműsor. így lesz ez 1965-ben is, amikor is 30 világ» ész 
y Európa-bajnokságon találkoznak a sportágak legjobbjai. A g

Megnyitották az asztalitenisz EB-t
Zöldgumás ütő, jobb alsó 

sarkában fehér kaucsuklábdá. 
Ez á jelvénye a  malmöi asz
tali tenisz Eiuröpa-bajnoksáig- 
hak, amelynek plakátjaival 
útón-útfélen találkozunk' a 
svéd kikötővárös utcáin.

Mint mondják, az európai 
asztalitenisz-sport, e nagy. se
regszemléje iránt .•— amelyen 
százhetven férfi, illetőleg női 
versenyző lép asztalhoz. — 
nem mondható . különösen 
nagynak a hazai közönség ér
deklődése.

A szervezetlenség egyébként 
a  meghyitó ünnepségen is é r 
ződött. Az idén felépült Bal- 
tiska H'állein 6ÖÖ0 nézőt befo
gadó tribünjein mindössze 4— 
500 érdeklődő nézte végig a 
ceremóniát, és volt tanúja a 
selejtező küzdelmeknek.

Matt ütővel
Az EB zsűrije technikai, 

szervezési kérdéseket tárgyalt. 
Megállapodtak abban, hogy a 
fontosabb mérkőzéseken ol-

Áss olimpiai 
m o z g a l o m  
problémái

. Konsztantyin Artdrija- 
nov,a  Szovjetunió Olim- 
piai Bizottságának elnöke 
cikket ir t . a Szobjetszkij, 
Szporiban az olimpiai 
mozgalom mai problémái
ról.

Áz első alapvető kérdés \ 
— véleménye szerint r— az 
egység megerősítése. Meg
jegyzi, hogy a NATO-or-. 
szagok' 'kulturális és i cse- 
[rebizoUságdibdn . helyet 
foglaló fúhticüóháríusök 
Orra törekszenek, hogy 
éket verjenek a nemzet
közi sportmozgalomba.

Á  továbbiakban á szov
jet olimpiai bizottság el
nöke kifejti, hogy az olim
piái jjfáSpi
fel kell ;v'pnni minden 
sportágai.

Külön fejezetben foglal
kozik Andrijanov a sport 
decentmtizáiásknák , kér
désevei és - fő tennivaló- , 

|Jcérit kiemeli a Nemieikö* 
]zi. Olimpiái Bizottság, te
vékenységei * átszervezésé- 
{tíék szükségességét: olyan 
)fnozgalommá, fiogy ün NOB 
riiiriden tagország, olimpiai 
bizottságát, valamint; a 
jteri^et^közi || sportSzÖvetsé- 
gek[ képviselőit foglalja 
:mágába, és ne legyen a 
N Ö B ^áz olimpiai játé
kok kedvelőinek klubja!V

A vízilabda-sport 
jó  hírverése volt!

dalbírák is közreműködnek, s 
azt is elhatározták, hogy az 
ütőket fokozottan; ellenőrzik,, 
és csak azokat isimerik el sza
bályosnak, amelyek zavaró fé
nyeket nem tükiöznék. |

— Érdekes, hogy ez ,a hatá
rozat Bérezik Zoltán Európá
ba j nők ütőjének használata 
nyomán .született.— mondta 
dr. Lakatos György, a Ma
gyar 'Asztalitenisz' ' Szövetség 
alélnöke, az Európai Asztalite
nisz Unió magyar tagja. — A 
svédek a  tavalyi. nemzetközi 
viadalok tanúságai, .alapján 
emeltek panaszt a magyar 
bajnok ütője ellen

Az első ellenfelek
Ma persze,. túl ezen a hatá

rozaton, elsősorban arra va
gyunk kíváncsiak, hogyan 
„csillognak” majd Bérezik Zol
tán és társai ütői és bízunk 
abban, hogy a Magyarország— 
Finnország férfi és női csistpat- 
táiálkozón nemcsak győzelem
nek örvendezhetünk, hanem

versenyzőink jó játékának is.
Az- Európa-bajnokságot 

egyébkéntBertil királyi her
ceg nyitotta meg.

Könnyen győztünk 
a finnek ellen'

A megnyitó 'után ; azonnal 
megkezdődt^; a, küzdelmek. A 
magyar férficsapat Rózsás, 
Papp, Piginitzky' Összeállítás
ban 5: í - re ; győzött^Éinn-orsizág 
ellen. Az egyetlen" vereséget 
Rózsás szén ved té. éhv. Láhg- 
Stedt győzte le, 2:0; arányban.'

További; eredmények.' Fér
fiak: .Syáj c—Nőrvégia 5:2, Lu
xemburg—-Wales 5:3, Dánia-~ 
Belgium 5:3, Hollartdia—̂ Finn- 
ország 5:2, Franciaország— 
Spanyolország 5:0, Ausztria— 
Görögország; 5:1. Nők.: Wales 
—Görögország 13:2, Svájc— 
Norvégia 3:0, Belgjum^Lu- 
xemburg 3:0, Dánia—-Finnor
szág 3:0,

ÚJRA AZ ELSŐ OSZTÁLYBAN

V issza té rt rég i s ik e re in e k  színhelyére* az  első osz tá lyba  a  S a lg ó ta rján  
lab d arú g ó csa p a ta , a  k é p en  b a lró l-jo b b ra : guggolva Szojka, Ferencz* 
Sálgó, C serháti, S ándor,7 T oldi, O láh. Á lló so r: S ári, H orváth , B ásti, 

G rosicz edző, K riskó, László, T aliga

K ie se it a  Csepel
V. Dinamó-—Csepel 17r3

Véget értek a Budapesti 
Úszó Szövetség által kiírt és 
megrendezett Komjádi Kupa 
küzdelmei. A hathetes mérkő
zéssorozaton 30 csapat 16—22 
éves korú vízilabdásai vettek 
részt, olyanok, akik még nem, 
vagy csak. néhányszor szere
péitek a legjobbak között.

Az idei KK a fiatalok pom
pád seregszemléje volt, s nagy
arányú és sokoldalú fejlődést 
bizonyított. Emelkedett a mér
kőzések színvonala, javult a 
csapatmunka, a .játékfegye
lem. A mérkőzések zömét a 
lendület jellemezte, de fiatal 
játékosok bátran éltek Ötletes 
megoldásokkal is,

Bartális István, a KK-ver- 
Senybizottság elnöke is öröm
mel állapította meg:

A küzdelmek során egész 
csapatra való új tehetséggel 
ismerkedtünk meg. A KK le
hetőséget. nyújtott az edzők
nek is; többféle taktikai elkép
zelés kipróbálására, örvende
tes volt az is, hogy a csapatok 
a döntőkre érték el legjobb 
formájukat.

Ostromlott yárhoz hason
lított a Dinamó kultúrotthó- 
na. Nem. csoda, Kőbánya és 
Csepel* ökölvívóinak találko
zó ja mindág. nagy |  közönsé
get vonzott. Most különösen 
nagy volt - a tét, , a csepeliek 
bennmaradásban bizakodtak.

Hatalmas hangpárbaj kö
zepette kezdődött az össze
csapás. A fiatal Budai és a 
tehetséges Csapó mérkőzése 
döntetlent hózott, majd Bur- 
ger kétes értékű győzelmet 
aratott Kurucz ellen. A cse
peliek Egri révén egyenlítet
tek, 3:3-rá alakult az ered
mény.

Ekkor .megindult a Di- 
namó-Mgőzhenger*’.

kőzésvezető Sebők Il-t máso
dik figyelmeztetés . helyett 
— helytelenül --, leléptette. 
Az ítélet nem egyezett a sza
bályokkal, ezért . bizonyára 
folytatása. lesz a szövetségben.

A nehézsúlyúak összecsa
pása csak egy percig tartott, 
az elkeseredett csepeliek 
gyorsan feladták a mérkőzést 
Somodi ellen. így lett a vég
eredmény 17:3 a Dinamó ja-

A z  F T C - o I im p ik o n o k  
ü n n e p lé s e

y versenyeket 19 országban rendezik meg.
 ̂versenyre Finnországban kerül sor: négy 

^rendeznek a finnek. A versenysorozatot 
 ̂bob VB nyitja meg és október végén a 
 ̂be. A legérdekesebb versenysorozatok 
 ̂helye: jégkorong VB március 3—14.,
 ̂VB április 15—25., Ljubljana, k«*«*

' Az ÉDOSZ elnöksége a Goi*- |  június 6—8., Helsinki, vívó VB
kij.ütcai székházban fogadást  ̂vepsiade augusztus 20—szeptember - ^ . ,_______ _ _____
adott a Tokióban jártr FTC- y VB széptembér 17—21., Lipcse^ súlyemelő VB október vége, £ 
oiimpiások tiszteletére. A fo- 4 Teherán, ökölvívó EB május; 24—29., Berlin,, ifjúsági asz- \ 
gadáson megjelent Karakas  ̂ talitenisz EB június vagy július, Budapest (?) kajak-kenu j| 
László,; a Szaktanács titkára, y EB augusztus végén.
az MTS elnökhelyettese, Csu- 
torka Lajos, az ÉDOSZ főtit
kára, Száraz István, az ÉDOSZ 
titkára, Dérgács Ferenc és 
Köves János élelmezésügyi 
miniszterhelyettesek. A 21 fe
rencvárosi olimpikont, köz
tük az. aranyérmet nyert Kár
páti dr-t,| Gyarmatit.. Felkait. 
Ambrust, No vakot és V argát, 
Csutorka Lajos köszöntötte,

« i y

Kozma 10 mp alatt 
győzött

Ürinépi külsőségek köfcött; \ 
de gyér érdeklődés mellett 
kezdődött meg a Spotcsamok- 
ban a  hagyományos Szálai Im
re birkózó emlékverseny. A 36 
induló között teljes csapattal 
csak a vendég Spartak Subo- 
tica; képviseltette í magát* A 
mérkőzések általában erősen 
közepes .színvonalon mozogtak 
az első fordulóban. Sok volt 
a megintés, a tu^gyŐzelem. 
A viadalon elindult Koznia 
Ltván olimpiái bajnokunk is, 
de első ellénfele, a jugoszláv 
Dudás mindössze 10 másod
percig tudott ellenállni.

Remekeltek 
a kínai tornászok

Kína sportjának ismét egy 
új és ragyogó arcát ismerhet
tük meg a Sportcsarnokban. 
Még csak melegítettek tala
jon a kínai tornászok, amikor 
irhát pilVdnaióhként' “ szisszent 
fel a közönség. Ritkán, vágy 
soha nem látott különleges 
száltók, kézenállások válto
gatták egymást. A versenyen 
pedig minden kínai tornász 
fokozni tudott. Nem volt olyan 
gyakorlat, amely ne hozott 
volna újat, valami egészen 
váratlant. Az első' tornász 
9,25-öt kapott gyakorlatára. A 
harmadik már 9,6-ot, a követ
kező 9,8-at és az utolsó, Jin 
Hszinan mind a négy ponto
zótól a legmagasabb pohtszá- 
mot, tízei.

A z olaszok még nem adták 
fel a reményt

A magyar jégkorong-válo
gatott 27 órás voniatutazás 
után, fáradtan érkezett ha
za Olaszországból. Fáradtan, 
de nagyon-nagyon boldogan. 
A most épülő hipermodern 
Genovai Palasport 6000 né
zője s a televízió néhány ka
merája előtt, értékes győ* 
zelmet arattak a  házigazdák 
ellen.

— A hazai környezetben 
játszó, jól felkészült olaszok 
biztos győzelmet vártak — 
mondotté hazaérkezés után 
Bikár Deáh dr., a  jégsport
szövetség elnöke. — A mérkő

zésen azonban másképpen tör
tént, a hallatlanul gyors, rob
banékony olaszok elleni vé
dekező taktikánk bevált, és a 
csütörtöki budapesti vissza
vágóra egygólos előnyt síké- - 
rült szereznünk.

Elbizakodottságra azonban 
a házai környezet miatt sincsi 
ok, nagyon nehéz három har
mad vár a magyar csapatra. 
Az olaszok még nem adták fel 
a reményt. Hétfőn , esté ér
keztek Budapestre, s aho
gyan hallottuk, szeretnének 
minél jobban megismerkedni 
a Kisstadionnal.

IN D U L  A  „ V IL L Á M “ !
N é g y  V B - s e le j t e z ő  a  v á lo g a t o t t  c s a p a t  m ű s o r á n

A labdarúgócsapatok fel
frissítése érdekében, most is 
lesz kedvezményes átigazolási 
labdarúgó-nyelven szóivá „vil
lám”. A klubok kérhetik 
alacsonyabb osztályú csapatok 
játékosainak kiadása nélküli 
átigazolását. Az idevonatkozó 
szabályon két fontos módosí
tást végzett az MLSZ. Eddig 
áz alacsonyabb ; osztályokban 
csak annyi • játékost kérhettek, 
amennyit; elvittek tőlük. Most 
kétszer annyit; A másik üjír 
tás: NB í-és csapátok között 
is lehetséges a villámigazolás, 
de csak ha az erre a célra ösz- 
szeállított bizottság megvizs- . 
gálja a  körülményeket és in-* 1 
f i i ------ ------- \

És néhány szót a  válogatott 
csapat 1965/ évi programjáról. 
A-válogatottunk négy VB-se
lejtező t játszik: kettőt Auszt
riával, kettőt az NDK-val. Má
jus 5-én kerül sor az angol, 
júniusban az olasz és széptem- 
ber utolsó' vásárú apján á 
szovjet válogatott élleni mér
kőzésünkre. i*o •

dokoltnak találja a kérést.

Néliány Hónap múlva ismét 
Sor kerül az, UÉFA-tornára. Az 
ifj úsági csapat .felkészítését 
tehát már a közeljövőben 
megkezdik^ hasznosítva termé
szetesen á legutóbb szerzett 
kellemetlen tapasztalatokat.

Afrika távol marad 
a világbajnokságtó!, ha a FIFA 

nem ad több helyet a csapatainak
K ilenc  a f r ik a i  lab d arú g ő szö v e t- 

ség  h iv a ta lo sa n  b e je le n te tte  a 
F IF Á -nak , h o g y  távo l m a ra d  az 
1966. é v i: v ilág b a jn o k sá g tó l, ha 
nem  v á lto z ta tjá k  m eg  a  cso p o rt
beosz tást. A k iírá s  é rte lm éb en  
ugyan is A frik áb ó l csak  egy o r 
szág c sap a ta  ju th a t  be  a  VB 16-os 
«döntőjébe. A k ilen c , t á v o l . m arad ó  
ország  a  k ö v e tk ező : ÉAK, E tióp ia , 
G h an a , G u inea , L ib é ria . Mali* Ma
ro k k ó , S zenegál, T unézia .

Ilyen  k ö rü lm é n y ek  k özö tt az
Á zsiai—A frik a -cso p o rtb an  te jlá t
A lgéria, K ap ie ru n , N igéria , A uszt
rá lia , G abon , L ib ia , a K o rea i NDK, 
D él-K orea és S zudán  k ü zdene 
m a jd  a  dön tő  eg y e tlen  h e ly éé rt. A 
FIFA  ille ték ese i n em  ta r t já k  lehe- 
tetlennelc, hogy  K am eru n , N igéria  
és A lgéria  is  v issza lép  a  se le jte 
zőktől.

,A nyáron már tanítom 
a fiatal magyar ökölvívókat

Papp Laci —  további terveiről

99

Papp» László, a magyar Ököl
vívósport nagy egyénisége, aki 
harmadik olimpiái győzelme 
Után pröfiszerződést írt alá, és 
azóta kiharcolta magának az 
Eurőpa-bajnoki címet és áyX 
eddig hat alkalommal meg
védte, jövő terveiről hosszab
ban nyilatkozott a bécsi 
Völksstimmenek.

— 19651 június 30-íg még 
eleget teszek előírt nemzetközi 
kötelezettségeimnek, és akkor 
visszavonulok a profi ökölví
vástól mondta többek kö
zött. — Ütána minden erőmet 
és a sportágam iránti minden

szeretetemet a magyar ama
tőr ökölvívás szolgálatába ál
lítom. Remélem* így : tudom 
legjobban £ hasznosítani. több 
mint húsz év alatt szerzett 
tapasztalataimat. Már most 
örömmel gondolok árra, hogy 
együtt dolgozhatom majd ha
zám fiatal tehetséges ököl
vívóival, és taníthatom őket.

A magyar sportközvélemény 
nagy örömmel fogadja, ha 
Papp ismét a magyar ökölví
vósport rendelkezésére bo
csátja nagy tapasztalatát, mert 
mint a tokiói olimpia is még
mutatta, erre nagy szükség 
lenne.

^ \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\^ \\\\\\\\\\\^ ^ ^
szerencsétlenség történt,
13 éves Rikio Mine megrop- ̂

 ̂ Szavaztak ,az angol sport- 
 ̂újságírók. 1964 legjobb angol 
 ̂sportolója a férfiaknál a tá- MBN1®IEINIFIEI|v|©ÍIs

Kisfalvi a nap legjobb mér
kőzésén, klasszis ökölvívóhoz 
méltóan győzött . Dübovszki

 ̂volugró olimpiai bajnok, Lyn 
$ Dawies, a nőknél Mary 
 ̂Ra'tíd. Dawies mögött az 
 ̂olimpiai gyaloglóbajnok, Ken--  — :*  ---- ------ —  r. -  —  -

ellen, majd Kovács II, Papp y Matthews a második, a mo 
és Szabó Ferenc győzelmeivé! 4 torkerékpáros, gyorsasági
már ll:3-ra vezetett a hazai 
csapat. Ez a  mérkőzés két 
pontját és a Csepel sorsának 
megpecsételését jelentette. 
Wallenhoffer 13:3-ra' növelte 
az arányt. .

Aztán furcsa mérkőzés 
következett.

Kökény, a Dinamó fiatal ver
senyzője, add nagyon félt Se-

4 lágbajnok 6 John
m- 

Surtees a
Vj harmadikéV • '

Manuel dos Santos, a vi- 
brazïl labdarúgó,4 lághírű

y nek, a Botafogótól * az olasz 
V/ Juventushoz szerződött. Gar- 
 ̂rincha, aki sikeresen tú l van 

£ már térdműtétjén, három 
á évig szándékozik Olaszor-

A Komjádi Kupa 1964. évi 
küzdelmei jó hírverése volt a 
vízilabdának.

bők Il-tői, sokszor szabály-  ̂ szágban játszani, i Az 1966. 
talankodvá menekült előle,  ̂évi labdarúgó világbajnoksá- 
s ezzel „feldühítette” neves \  9on azonban számítanak rá, 
ellenfelét, akit egy alkalommal \  ho?V a brazil válogatott szí- 
felelésért megintették. Nem 4 neiben lep palyara..fejelésért megintettek. ' Nem 
sokkal később Dobromai mér-

Régen láttam ilyen jól ját
szani a csapatot — mondta 
Szusza Ferenc, az Újpesti 
Dózsa labdarúgóinak edzője 
a Nápolyban elért 3:l-rőL —■ 
Áz új összetételben különö
sen az első félidőben nyúj
tott kiváló játékot az együt
tes. Nagyszerűen összekap
csolta a csapatrészeket a 
Solymosi—Lutz fedezetpár,
a csatársor is mozgékony, 
gólerős volt. Benéhez ha
sonlóan Dunai II. is „élsze
repet” kapott, a labdákat pe
dig Göröcs „szedte össze” és 
hozta fel. Nem hagyjuk abba 
az edzéseket, mert . több 
nemzetközi mérkőzésre van 
már kilátásunk. Tárgyaláso
kat 'folytatunk a nyugatné
metekkel, a hollandokkal, a

belgákkal és a görögökkel, s 
közülük kerülnek majd ki 
nemzetközi partnereink.

pánt a nagy súly alatt, amely ̂  
ráesett. éc n irÁviin-yfi/ití 4
meghalt.

és a fiú a kórházban %

* íbotrányos v

Több mint 600 japán film
szakember 72 órás anyagot 
készített a tokiói olimpiai 
játékok versenyeiről. A  fel
dolgozás már megkezdődött 
s márciusra elkészül a két és 
félórás film. A film  költsé
ge meghaladta az egymillió 
dollárt.

Partizán—  ̂  
Milán mérkőzés nemrég fog- á 
lalkoztatta a Jugoszláv Láb- 4

jugoszláv játékost, Vaszovi- á 
csőt és Miladinovicsot, akik 48 4tevékenyen részt, vettek á t  
verekedésben, fegyelmi élé 4 
állítják. y

Tovább mélyül Bécsben a 4
Japánban a súlyemelőbaj

nok Miyake nagyszerű olim
piai győzelme nyomán Naga
szakiban fiatéi fiúk rögtön- 

. zött súlyemelőversenyt ren
dezték. Eközben sajnálatos

futballkapitány-válság. A  le- y 
mondott Josef Walter utód- |  
ját még mindig nem talál- ̂  
ták meg. Legújabban a 96- g 
szoros válogatott HanappiZ
neve került előtérbe.
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Szokolay Sándor operájának bemutatója
, Garcia Lórca drámája" ,a 
VérháiSZ kortól és helytől füg
getlen, örök ■' emberi vonásai- 
. nak zened megragadása ' és 
.kifejezésé. A zeneszerző nem 
csak felismerte, hanem ' gaz
dagítani is tudta az író köl
tői. mondani vaííój át, mélyeb
bé és általános érvényűvé 
tette a zene eszközeivel. Az 
operá v híven követó Illyés 
Gyula költői fordítását, ' a 
szükséges rövidítésekkel^ - A 
Vérnász tragikus hös'eí nem 
egy .spanyol népdráma sze
replőd .csupán, sorsuk ■. .végzet
szerűsége az antik,-/. drám ák1 

• zártságára, kérlelhetetlensér 
gére, fenséges egyszerűségé
re -emlékeztet,, s így - • .-válik; 
egyetemes| érvényűvé-

A Vérnász égy fiatal’ ma
gyar komponista első operá
ja; De a kezdő színpadi, sajer- ? 
"ző miindén ; bizonytalánsága: 
nélkül. 3zitÍíe;;-,‘ m e^ökkéh-. 
tőén érettj kiforrp’tt ¿alkotás,; 
melyben imponáló |  ̂ színpadi 
érzék,’; hatalmas. ;eruptív drár 
mai. . : tehetség; ';nágyszabásü' 
koncepci.p, s . egy magát tel jés 
biztonsággal 'kifejezíil' tudó 
alkotó-egyéniség’ nyilatkozik 
meg. Annyit máris * megálla
píthatunk, hogy az, október 
31—i bemút^tó : Jel jf  gyzésye 
méltó dátuma les# a mágyár| 

( zenetörténetnek, hiszen ezen 
azestén  -az telmúl.t.^ két óvtte... 
zednek, Petrovics Emil telje
sen más úton Járőnj^gst. - la 
gnerrVV operája íj í^ jíe tt,lé g *  
jeletítőseUprr operája
került a :'kö^hség,:< elé.'

Szokolay zenei 'Stílusa, ope
rái - • kifejezésmódba i® vilá
gosan elhelyezhető; íj korunk 
zenéjében. Az operja .műfajá
ban; színpadon: S | í szélső;
határokig eljut^V '-’-toíeitevóf

m
w

sei mellett a. késői Sztravinsz
kij, és Britten színpadi mű
vészete . egyedi,, s mások ál
tál nehezen. követhető utakon 
jár.. Méltóitok jelentkezett a 
nemzetközi zenei életben né
hány olyan komponista, aki 
számot vetve a műfaj köve
telményeivel, a modern zene 
kifejezőeszközeit a z 1 ooeralá- 
togató közönség • befogadóké
pességének igényével, s a ' mű
faj .adottságaival igyekszik 
Összhangba hozni.

A Vérnász első két felvoná
sát hatalmas feszültség heví
ti. Szokolay végig tartani is 
tudja ezt a feszültséget, ,a má
sodik' felvonás végén olyan 
hatalmas fokozással, amilyen
re' kevés színpadi szerző ké
pes. Ezután szinte szükség
szerűen van némi esés a har
madik ’ felvonásban. De az er
dei jelenet teljesen meggyő
zően villantja fel Lorca poé- 
zisét, lírájának szépségét.

Az Operaház együttese a 
kivételes eseményhez- mél-tó, 
magas színvonalon ' vitte 
szíínré Szokolay művét. Hú-' 
szadik századi szerző ritkán 
mondhatja el, hogy alkotása 
ideális megszólalt a tásban ke
rült a* közönség elé, de Szo- 
kolaynak. ezúttal minden oka 
megvan rá, hogy ezzel büsz
kélkedjék.

A premier kirobbanó si
kert aratott. Jutalma volt ez 
a siker egy kivételes alkotó- 
tehetség megnyiiaitko zásán ak, 
s á szerző szándékait példa
mutató lelkesedéssel;, minta
szerűen szolgáló, kitűnő elő
adásnak. S e kettő eszményi 
találkozása ' avattav ünnepi 
eseménnyé. ezt . a bémutaitót.
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Zrínyi Miklós 
emlékkiállítás

(1620—1664)
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fp Zrínyi Miklós, a költő-íré, 
politikus! és hadvezér külö
nösen nehéz témá az em
lékkiállítások rendezői szá-; 
mára. Háromarcú egyénisé-' 
get megeleveníteni* drámai 
életútját fölvázolni V  eleve 
sem könnyű, s ráadásul há
rom évszázad — é$ micsoda 
három évszázad! — rostál
ták a relikviákat.

Jenei Ferenc, a Petőfi Iro
dalmi Múzeum kutatója 
színvonalasan oldja meg fel
adatát. Ányágának válogátá- 

• sában elkerüli a sokat mar- 
k i'Sér^é^t*;-jrpdál-s 

mi- : Műzéüíhbán elsősorban 
az írót, a költőt igyekszik.be
mutatni, anélkül azonban,: 
hogy Zrínyi alakját egy
szerűsítené.

Módszerének.. erériye, hogy 
ahol csak lehet, mellőzi a 
fényképmásolatpkat: inkább 
eredeti kéziratokat, leveleket, 
föl jegyzéseket helyez a tár
lókba; S ha nehézségek adód
nák,, akkor is talál szellemes 
megoldást. Zrínyi Miklós 
műveltségét például olvas
mányaival jellemzi. Termé
szetesen nem mutathatja be 
azokat a könyveket, amelye
ket a költő kezében tartott, j 
hiszen hol van már. a Zrí
nyi-bibliotéka: de fölkutat
ta és a győri püspöki papne
velő intézét könyvtárából köl
csönkérve, a látogató elé tár
ja ugyanazokat a • XVI— 
XVII. századi kiadásokat. *

A Zrínyi-művek különbö

ző kiadásai közül! — az el
sőktől, a modemig — mint
egy ötvenet mutat be. Ku
riózumként a Szigeti vesze
delem két.’ fordítását, Siro- 
la plasz- és Guillaume pér 
méy'nyelvű, átültetését. Ar
ra'..-; is fölliívta | figyelmünket, 
hogy a későbbi századok. li
ter átorai nem nyugodtak.-be
le .¿nagy,. eposs „nyelvi elT 

, A' vX VlII, -szá
zad végén Ráday Gedeon 
és Kónyi János; a múlt \ szá- 
zadjj^n^ Arapy >Ján$s, százán, 
dunkbán pedig* v Mészöly 
Gédepn^^^p^bálkpjptak mo-'l 
derpizájásával. jj

A kiállífós külleme egyéb
ként méltó anyagának: tar* 
talmasságához. A - tárlókban 
elhelyezett dokumentumok- 
höz 7, ötletesen kapcsolódnak 
a raíakón elhelyezett festmé
nyek, -metszetek, s térkép váz
latok, ízléssel és találékony
sággal megvilágított /idéze
tek; ;

Külön méltatást érdemelne 
a három más teremben el
helyezett „A Zrínyiek a ma
gyar képzőművészetben” cí
mű kiállítás, .amelynek az 
anyagát Vayer Lajosné vá
logatta XVI—XX. századi 
festők és szobrászok alko
tásaiból.

A kettős kiállítás megren
dezésével a Petőfi Irodal
mi Múzeum méltón ; ve»zi 
ki részét Zrínyi Miklós ha
lálé háromszázadik évfor
dulójának megünnepléséből.

Új magyar filmvigjáték:

Másfél millió
A film első kockái sejtetni 

engedik, hogy itt nem minden
napi "történet tanúi leszünk. 
Az első képsorok bizarr vígjá
tékot ígérnek. Mulatságos pil
lanatokat ■ .élvezünk: TóthM i
hály becsületben megöregedett 
éjjeli őr, rendőri díszmotoros 
egységektől kísérve rohan vé
gig a főváros utcáin, államfő
nek kijáró tisztelettel és pará
déval köszöntik, elvonul a ka
tonai díszegység előtt, meg
hallgatja a beszédeket, s a 
tiszteletére rendézett ünnepsé
gen a Parlamentben figyel a 
kórusra, mély ironikus ’ hang
vételű énekkel köszönti őt. 
Minden olyan, mint a mesé
ben és az álmokban, Tóth Mi
hály szinte lebegve lép szituá
cióból szituációba, elképesztő 
ötletek hintáztat jak egészen 
addig, míg a valóságba vissza
zökken, s a vágyálom édes 
ízeiből az élet keserű ízeire 
ébred.

Rádöbben: nyugdíjazás előt
ti- utolsó szolgálata éjjelén le
égett a gondjaira bízott fate
lep. A kár másfél millió. Ezt 
harsogja mindenki, ezzel fo
gadják a rendőrségen, az igaz
gatóságon, a. társadalmi bíró
ság ügybuzgó szónoka erről 
szövi, fonja, Cifrázza frázisait, 
s e pillanat másfél . millióval 
terheli még Tóth Mihály lelki - 
ismeretét. Ékkór vált át a cse
lekmény egy -része merész for
dulattal a szatíra gondolati vá
gányára. Amíg, ugyanis. Tóth 
Mihály a megbélyegző beszé
det hallgatja, a lottóin kihúz
zák a szelvényét, s a nyeremé- 
’ nye másfél millió, -A-. keserű, 
.Szomorú,.. psszetö^.epibe^;,.h,á- 
ziünnep^ég ; várja, s. az OTP 
;szeiléniésen: ‘. '(■'!* ' 'megrendezett 
Szertartásán, .átveszi á pénzt, s
utána rögtön elhatározza, visz- 
szafizpti az államnak, megvá
sárolja nyugalmát. Becsületet 
akar nyerni másfél millióért.

Elindul, hogy elhatározásának 
érvényt szerezzen, fordul a 
szakszervezethez, az igazgató
hoz, a minisztériumban is jár, 
megpróbál egy egész fatelepet 
megvásárolni, de . mindenütt 
kudarcot vall, nemes szándé
kát őrültségnek tekintik, a 
szerkesztőségben éppúgy, mint 
az ügyvédi munkaközös
ségben, , vagy az ideggyógyin
tézetben. Amikor, minden fur- 
fang megbukott, a legnagyobb 
és legmerészebb eszközhöz fo
lyamodik, eljátssza öngyilkos
ságát, és végrendeletileg az ál
lamra hagyja a másfél milliót 
Barlanglakó lesz, répát eszik, 
magányosan, elhagyottan, de 

«becsületesen..’
. Tahi László és Palásti 

György, a vígjáték írói a mű
faj különös, eredeti, sok talá
lattal bonyolított példáját te
remtették meg ezzel a művel; 
példázatot látunk, nem közna- 
pian valóságos cselekményt

A szereplők közt Makiári 
Zoltán nevét kell először is 
leírnunk, játékának komolysá
ga, természetessége fogadtatja 
el a helyzet abszurd különös
ségét, úgy lép át jelenetből je
lenetbe, hogy: megtudja őrizni 
a játék mulatságosságát, szel
lemességét és szinte intellek
tuális fényét. Partnerei vala- 
mennyen találó portrékkal te
szik teljéssé a film világát. 
Ritkán látott természetes, 
könnyed, finom színészi játék
kal ábrázolják a szereplőket 
valamennyién, köztük is em
lékezetesen eredeti hangsűly- 
lyal Bessenyei Ferenc. Márkus 
káazjó, .QO'bbjUW&b ^iss;Mar 
nyi, Garas Dezső, Gábor Mik
lós és Sinkövics "Imre. Hegyi 
Bárnabás képei ötletessegült- 
kel, helyenként bravúros meg
oldásaikkal szolgálják a mű
vet.

I. J.
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A LEGOKOSABB EMBER
Józsefnek szabad szombatja 

•volt, s már kpra reggel a 
munkához 3: látott;^ hogy ■ dél
utánra elkészüljön a cipő. , fel
vehesse érte a pénzt. József 
szövetkezetben dolgozott, de 
ha Valamelyik régi vevője 
bőrt hozott, elvállalta a ren
delést, és szép . csöndbein, fal 
melleit,, meg is csinálta. Bár a 
felésége is’ álíásbaii volt, . sose 
ákadt heverő pénz á  háznál. 
¿Mindent megeszünk — szokta 
mondogatni hivalkodva az is
merőseinek >— ié-; kutyánk, se 
macskánk, és csak az a'miénk, 
ami a hasunkban van.** Szép, 
kövér, nagy darab emberek 
voltak.

A rendkívüli kiadásokat a 
suttyomban végzett maszek- 
munkákból fedezték. Mint pél
dául most is, az asszony új 
ruhájának ,az árát. Esküvőre 
hívták meg őket, és Bertus ki
jelentette, hogy a régi rongyai
ban nem pofátlankodik oda.
> József keményen dolgozott, 
és fél kettőre készen is lett. ,
' — Adhatod az ebédet. Há- 
romfá ott vagyok, hozom a 
pénzt, és mehetsz vásárolni.

Az asszony kitálalta áz ebé
det.

— Tudod-e, Józsi, kit akar

tak -násznagynak? — szólalt 
meg. — Az öreg Náci bácsit, 
na, hogy is hívják, nem jut 
eszembe a neve. . .  Nem vál
lalta, azt mondja, öreg ő már 
ahhoz, de elmegy, hogyne 
menne, az egyetlen keresztlá
nya esküvőjére, és már el is 
küldte a nászajéhdÖkot, ' hat-, 
személyes r ezüst' evőkészletét,; 
biztosan a régi dugeszből va
ló . . .

— Ki az a Náci bácsi?
— Izé, na . . .  hogy is hív

ják . . .  tudod, aki órával, meg 
ezüsttel foglalkozott azelőtt. . .

— Kintzler? Nem, nem 
Kintzler. . .  Ká-val kezdődik, 
de nem Kintzler.

— Akkor Kintzel.
— Nem Kintzler és nem is 

Kin izei ...... .
József vállat vont.
— No, mondd meg már — 

nógatta az asszony — te min
dent szoktál tudni. Az ember 
meg tudna pukkadni, ha vala
mi nem jut az eszébe...

Felállt, lerakta az asztalt.
József-. kézfejével megtöröl

te a száját, és, összecsomagolta 
a cipőt.

~  Nem ICeszlerhek hívj ák ? 
— kérdezte.'

— Mit mondasz? Ja, nem,

nem Keszlemek — felelte 
Bertus szórakozottan, mert 
már az új ruha libbent elő 
képzeletéből, és minden m ást 
eltakart.

József elindult a cipővel. 
A bogár, amit az asszony a 
fülébe dugott, útközben meg
szólalt: „Te mindent szoktál 
tudni” —- zümmögte. József 
megrázta a fejét. A bogár nem 
hallgatott eL

József büszke volt az emlé
kezőtehetségére. Mindig, min
dent jobban tudott, mint a fe
lesége. Hányszor dicsérte az 
asszony: „Apuskám, te vagy 
a legokosabb ember a vilá
gon!** S lám, most szégyenben 
maradt.

Ingerülten és késve érke
zett a vevőhöz.

— Jöjjön, jöjjön, kedves 
mester, negyed ötkor indul a 
vonatom.

A megrendelő negyven év 
körüli férfi volt. kicsit poca
kos. és minden ragyogott raj
ta, mintha ő is esküvőre ké
szülne, Megforgatta, megtapo
gatta a cipőt; •

— Szépnek szép. Na, mind
járt m eglátjuk... '

József leguggolt, felsegítette 
a lábára. A vevő kényeskedő 
mozdulatokkal ízlelgette a ci
pőt, ide-odatipegett benne...

Nyikorog — szólt elisme

rően. — A régi világban úri
ember csak olyan cipőt viselt, 
amelyik nyikorgott is.

— Nyikorog, mert jól meg 
lett csinálva — szólt József.

— Külföldi bőr. mester — 
felelte a vevő, nehogy az ér- 
demszérzésben lemaradjon. — 
Nem mondom, jóvágású kis 
cipő; kicsit szokatlan még.

József felemelkedett a gug
golásból, összehajtotta a pa
pírost.

— Ja, igen — szólalt meg a 
vevő — tett rá sarok vasat?

— Vinklivasat? — igazította 
ki József szakszerűen. — 
Hogyne! ■ S abban a pilla
natban mennyei fény gyűlt ki 
benne: Winklernek hívják az 
órást1 Hiú öröm borította el 
agyát Na, asszony, mégis van 
esze a papának! Nem ká-val 
kezdődik, ugyan, de van benne 
az is. Különben, az asszony 
nyargalt a ká-n, azzal tévesz
tett meg*

Alig várta, hogy (kívül le
gyen, és minthogy a vevő is 
szerfelett sietett a negyed Ötös 
vonathoz, hát együtt mentek 
le a lépcsőn, és a kapuban 
kölcsönös izgalomban, gyorsan 
elbúcsúztak.

— Megvan! — kiáltotta 
diadalmasan József, hazaérte
kor — Win kiér!

Az asszony felöltözve, in
dulásra készen várt. Rég elfe

lejtette a Náci bácsi-ügyet, hi
szen sosem azt bántja a bogár, 
aki a másik fülébe dugja.

— Winkler? — kérdezte 
bambán.

— Náci bácsi! Winklernek 
hívják; Nem olyan buta a pa
pa, ahogy gondolod.

Bertus türelmetlen mozdula
tot tett.

— Add a pénzt, hadd men
jek, hátha még igazítani kell 
a ruhán.

József elsápádt.
— Ejnye, elfeledtem elkér

n i . . ,
Az asszony leroskadt a szék

re.*
— Megyek vissza, rohanok, 

egy-kettő. itt.leszek! — szólt a 
férfi és elvágtatott.

A sarkon megállt, megtöröl
te á verejtékező homlokát. 
Most honnaíi a pokolból kerít
sen pénzt?

Az asszony szoborként ült a 
széken, kalapban, kézitáskával 
az ölében, és várt. Nem fért a  
fejébe, mi történt. Hogyan? — 
kérdezte magában. — Miért? 
Rossz sejtelmek gyötörték, és 
a múló idő csak erősítette 
őket. Lassan beesteledett. Biz
tos volt benne, hogy elátkoz
ták. Valóban, olyan mozdulat
lanul ült. mint egy elátkozott. 
A bánat kimerítette, és el
aludt

Villanyfényre ébredt, egy za

varos szemű férfi állt előtte# 
dőlt belőle a bórszag.

— Nem találtam már ott
hon . . .  elutazottV, .■ Ne, hara
gudj .

Az asszony csak bámult, 
semmit sem értett. '

— Né haragudj. .. Nem te
hetek ró la . . .  Elmentem e . . .  
egy szaktárshoZ. . .  nem volt 
pénze, azt mondja ,. igyunk 
egy p . . .  pohárkával. . .  Egy
ből kettő le tt, . .  gondoltam, 
most már mindegy. . .

Az as-szony aeva lomhán 
megmozdult és első gondolata 
az. volt. hogy a régi rongyok
ban kell elmennie az esküvő*’ 
re.

— És a legérdekesebb — 
folytatta József dadogva — ki
derítettük a szaktárssal *.. 
hogy ő is ismeri a Náci bá
csit . . .  nem is Winklernek hív
ják. hanem Piklernek!

Az asszony felemelkedett, 
mint a végzet.

— Hát, neked még mindig 
az a hülyeség motoszkál a le
iedben? Hát. tudd meg: a rés- 
seb egyen meg a WinklereŰT 
dél, meg a Piklereddel együtt!

Azzal ledobta magát az 
ágyra, és úgy zokogott, mint 
akinek összeomlott az élete.

M. L.
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A  szovjet kormány békeszerető 
külpolitikát folytat

M a lin o v s z k i j  n a p ip a r a n c s a  é s  K r i lo v  c ik k e

• I MaMnovszkij marsall, r a 
¿Szovjetunió honvédelmi mi
nisztere elrendelte, hogy a ra
kéta és tüzérségi alakulatok 
napja alkalmából, amelyet ed
dig a tüzérség' napjaként tar
tottak meg, tüzérségi díszlövé
sekét adjanak le Moszkvában, 
a szövetségi köztársaságok fő
városaiban és a hős városok
ban.
■ A honvédelmi miniszter na- 
piparancsában hangsúlyozta, 
hogy a kommunista párt és a 
szovjet kormány békeszerető 
lenini külpolitikát folytat. 
Ugyanakkor — hangzik a na
piparancs — erősíteni kell az 
ország védelmi erejét mindad
dig, amíg fennállnak az impe-* 
rialista agresszív erők. A nép
hez hű szovjet fegyveres erők 
éberen őrzik a szovjet haza és 
a szocialista közösség vala
mennyi országának érdekeit.

A szovjet rakétafegyvernem 
és tüzérség napja alkalmából 
a Pravdában cikkét írt Kri-

lov marsall, a rakétaegységek 
főparancsnoka:

— Megvalósult Leninnek a 
jövendölése — írja többek kö
zött —, hogy a tudomány és a 
technika újabb felfedezései 
alapján a Szovjetunió védel
me olyan erőssé válik, hogy 
lehetetlen ellene bármiféle tá
madás.

A cikkíró kifejti, hogy a 
szovjet stratégiai rakéták ak
ciórádiusza gyakorlatilag kor
látlan, találati l pontosságuk 
bámulatos, hajtóműveik pél
dátlan erejűek. Ugyanakkor 
kezelésük és kilövő berende
zésük annyira egyszerű, hogy 
lehetővé teszi a rakéták gyors 
harcbavétését.

A Szovjetunió sikeresen 
megoldotta az ellenséges raké
ták röptűkben való ártalmat
lanná tételét, hatékony mód
szereket talált minden olyan 
eszköz megsemmisítésére, 
amellyel az argesszor — koz
mikus légrétegekből indíthat- 
ha* támadást — írja Krilov.

Johnson Washingtonban

fp p g g l U N  A -  
€B S z é c h e n y i  

f ü r d ő b e n

— Építs eternitlemezből, s 
műanyagtáblából, mondjuk 
3x3 méter alapterületen egy 
kis helyiséget Biztosíts hozzá 
nedvesgőzt — s máris kész a 
világhírű finn szauna.

Ezt a receptet használta fel 
újításában két fürdőügyi szak
ember, Nika Ferenc műveze
tő, s Hradczky József cso
portvezető. Árra gondoltak: 
kár a kabinok fűtése után ma
radt 60 Celsius fok hőmérsék
letű,| úgynevezett kondenzvizet 
a csatornába engedn itovább  
melegítve, kiválóan alkalmas 
lehet nedvesgőz előállítására.

Az 'újítást a Fővárosi Für- 
dóigazgatoság illetékesei jó
nak, kísérletre érdemesnek 
ítélték, elrendelték megvaló
sítását á  SzécheHyi-fürdőben.

A saigoni kormánycsapatok 

támadása

a szabadságharcosok ellen

Saigoni jelentések szerint 
a dél-vietnami kormánycsa- 
patok nagyarányú , támadást 
indítottak a szabadságharco
sok ellen. A hadművelet szín
helye a Saigontól mintegy 48 
kilométernyire északnyugat
ra levő térség, ahová 115 ej
tőernyőst és tengerész gya
logost szállítottak. Az ameri
kai dél-viétnami „répülőar- 
mada” vadászbombázók , kí
séretében hajtotta végre a le
szállást. Áz AP szerint a had
művelet Nyűgén Khanh, a 
dél-vietnami hadsereg főpa
rancsnoka személyesen irá-

S ú ly o s  b a jo k  a  K ö z t á r s a s á g i  P á r t b a n

Johnson, amerikai elnök 12 
napos távoliét után texasi bir
tokáról visszatért a. fővárosba. 
Visszatért Washingtonba volt 
ellenfele, Goldwater köztársa
ságpárti vézető is.

Goldwater megérkezésekor 
elmondotta, ; hogy két-három 
hetet tölt Washingtonban, 
majd ismét pihenni megy. 
Pártjának jövőjéről szólva ki
jelentette;, legszívesebben 
Virksen szenátort és Halleck 
képviselőt látná a Köztársasá
gi Párt vezetőiként.

New Yorkban Hanry Cabot 
Lodje, a Köztársasági Párt 
1960. évi alelnökjelöltje a tele
vízióban nyilatkozott. Kijelen
tette, hogy pártjának értekez
letet kellene .tartania* új prog
ramot kellene kidolgoznia, 
Lincoln útját kellene követ
nie.

Az AP tokiói, jelentése sze- 
rmifNixon volt alelnök —: aki 
a fővárosba érkezett* — szin
tén a Köztársasági Párt meg
újhodását sürgette. Nixon sze
rint olvan vezetőséget kell ki- 
alakítrní- amely képviseli a 
párt |  valamennyi.:; árnyalatát

GoldwatertŐl kezdve Rocke
fellerig. A továbbiakban arról 
beszélt, hogy a pártegységet 
minél előbb helyre kell állíta
ni, fel kell készülni az Í966. 
évi kongresszusi választásokra 
és a legközelebbi elnökválasz
tásra is, amelyet 1968-ban tar
tanak.

Bundy, Johnson elnök kül
politikai tanácsadója televízió
nyilatkozatában a NATO jö
vőjével foglalkozott. Kijelen
tette, valószínűtlennek tartja, 
hogy Franciaország ki akarna 
lépni az Atlanti Szövetségből, 
mindazonáltal az Egyesült Ál
lamoknak meg kell találnia a 
NATO érdekeit biztosító esz
közöket, ha a franciák mégis 
á kilépésre szánnák el magu
kat. .

Bundy utalt egy Johnson— 
De Gaulle-találkozó eshetősé
gére is, ami szóba kerülhet 
Ball amerikái külügyminisz
ter-helyettes párizsi tárgyalá
sain. óva intett azonban a túl
zott reményektől, mert még 
nem sikerült eltávolítani az 
akadályt Párizs és Washington 
közeledésének útjáből;

Befejeződött a lábatlant 
cementgyár bővítése

. A lábatlam Oemeht és Mész- 
m^yeknél neínrégiben v adtaik 

útólsó . új ;;iíéémélőbef én- 
déá^si égy' ̂ nn^.;í^^ítöiér$yű 
s^hőr’lő^mal A napokban 
új utak és fürdő átadásával 
befejeződik á! régi gyár iríagy- 
arányú bővítése.

A rekonstrukciót még 1952- 
bén kezdték meg. tJj klinkerr 
égető kemencéket,, a,, korábbi’ 
aknái nagyobbteljesítményű 
hyers- és cementőriő malmo
kat:' szerelték fel. A gyár du
bai; ■ rakpártj án óriási cement- 
siklókat és , csomagolóművet 
emeltek, nagy teljesíményű

vízmüvet építettek., A bőví
tés .’megkezdésekor évi 180 000 
tonna cementet ég 40 000 tóm 
na meszeí gártottak, most pe-. 
dig 520 000 tonna , cementet,'', és 
háromszor; annyi meszet "ké
szítenek .: Lábatlanban.

Felmérték,; menhyiye _.volt‘v 
előnyös a, régi gyár • .bővítésé. 
Megállapították, hogy. £ bár' -á 
bővítés 12 évig tartott, mégis 
gazdaságosabb és kifizetődőbb 
volt,. mintha ; ú j.. .gyárat . épí
tettek volna.. így Ugyanis 
amint egy-egy berendezés, gép 
elkészült, ’ azonnal bekapcsol
hatták a termelésbe.

nyitja.
A TÁSZSZ, jelenti, hogy 

Saigonban Fülöp-szigeti kül
döttség tartózkodik. . A kül
döttség katonai szakértői kö
zölték Tran Van Huong dél- 
vietnami miniszterelnökkel, 
hogy a Fiilöp-szigetek kész 
3000 katonából és tisztből ál
ló harci egységet Dél-Viet
namba küldeni a „gerillák el
leni harchoz”.

A főváros 
zöldségkertje lesz 
a Szentendrei 

és a Csepeli sziget
Fontos szerep vár a  fővá

ros közelében fekvő két szá- 
ii gefcre, a  csaknem 9600 hold 
területű Szentendrei és a 48 
kilométer hosszú Csepel szi
getre, Budapest zöldség- és 
gyümöicseMátásában.
.. A Szentendrei, sziget mező

gazdaságának fejlesztési terve 
már elkészült és, hozzákezd-1 
tek megvalósításához. Az e l- : 
képzelések szerint 1970-ig a 
Sziget 8000 hold mezőgazda-, 
sógdlag. művelhető területéből 
mintegy 4500 hóidat öntöznek. 
Á zöldségitermő terület 250 
hold lesz és 600 holdon tele
pítenek gyümölcsöst, elsősor
ban málnát; szamócát, barac
kot és egrest.I Csepel i  sziget 
mezőgazdaságának tanulmány
tervét is most állítják ősz- 
sze.. Az •; elképzelések.... szerint 

, 1970-ig. 650' hold. szőlőt telepí
tenek,. ézeóikiyüí; alima-, őszá- 
és sárgabarack-, bdrsr, cserész-' 
nye-,- kör-

; ön-
’̂ j&ö -̂..:-té^Íól5ét 40.00 ||Hóidról 
8000 .

■HÁROMSZÁZ1 f Üz-gazda 
utazöifca hejyési ^járáshql : a 
fővárosba, b fiz -ek  biztosítá
si és ̂ önsegélyező 1 csoportjá
n a k  'szervezésében. A  heve
si tsz-gazdák három nap  alatt 
megtekintik Budapest neve
zetességeit, üzemeket, kultu
rális intézményeket látogat
nak meg, és színházi előadá
sokon vesznek részti

Á t a d t á k

á i  ú j  E r z i s é b e t - h i d á t
Szombaton,; npvmber 21-én délben, már jópcd az ünnepség 

kezdete előtt valóságos népvándorlás indult meg az-új Erzsébet- 
hídhoz; a budapesti dolgozók tíz- és tízezrei lepték é l az óda 
Vezető utcákat, s két. órakor, a televíziókamerák jővplÍából, sok 
százezernyi szempár szegeződött a folyó felett karcsún elnyúló, 
feUobogózoíl, virággal díszített és kivilágított hídra. Elérkeztek 
a hídavatás felemelő pillanatai.

/ Néhány perccel két ófa előtt a pesti feljárónál megjelentek 
a párt; a kormány és & Fővárosi Tanács vezetői, a társadalmi 
szervezetek képviselői, s sokan a híd tervezői, építői közül. Ott 
volt Kádár János, az MSZMP Központi Bizottságának első tit
kára, a forradalmi munkás-paraszt kormány elnöke, Fock Jenő, 
Gáspár Sándor, az MSZMP Politikai Bizottságának tagjai. Ajtói 
Miklós, Brutyö János, a Politikai Bizottság póttagjai, az Elnöki 
Tanács, a kormány tagjai, a politikai» a gazdasági, a társadalmi 
étét több vezetője és a  budapesti diplomáciai testület sók kép
viselője.

’ Pontban 2 órakor; felhangzott á Himnusz. Ezt követően a 
Ganz-MÁVAG Acélhang Kórusa előadta Vass Lajos Az Erzsé- 
bet-híd köszöntésé című szerzeményéi.

Ezután dr. Csanádi György közlekedés- és postaügyi. mi
niszter tartotta meg avatóbeszédét. Hangoztatta., hogy az új ! 
Erzsébet-híd nemcsak szeretett Budapestünk új dísze, a város 
és az ország szívében épült hatalmas létesítmény; felépítésével 
az utolsó gyászos emléke tűnt el fővárosunkból a második világ
háború esztelen hídrombolásainak.

Amidőn most d  Magyar Népköztársaság kormánya részéről 
átadom az új Erzsebet-hidat a Fővárosi Tanács végrehajtó bi
zottsága elnökének, és clz ő személyén keresztül Budapest 
közönségének, az egész ország népe szívből jövő köszönetét fe
jezem ki az építőipari, ipari és' közlekedési dolgozóknak, szak
embereknek, vállalatoknak és hatóságoknak, mindazoknak, akik 
a hídépítés nagy munkájában részt vettek, azt támogatták, se
gítették — mondotta befejezésül.

Ezután Budapest lakossága nevében Sarlós István, a Fővá
rosi Tanács vb-elnöke vette át az új létesítményt. Felkérte Ká
dár Jánost, hogy a forgalom számára nyissa meg a hidat.

Nagy taps közepette Kádár János elvágta a nemzetiszínű 
szalagot, majd a párt és a kormány vezetői,'nyomukban tízez
rek, végighaladtak a hídon, teljes szélességében megtöltve a 
híd úttestét.

A  budai hídfő körüli is ezrek várakoztak, s éljeneztek, ami
kor a .hídavatők átértek a hídon. Kádár János ekkor az újság
írókhoz fordult, s a következőket mondotta:

— írják meg: végtelenül örülünk ennek áz új hídnak, örü
lünk elsősorban • azért, mert építése olyan munka volt, amit pél
daként állíthatunk az összes nagy beruházások elé. Szép, jó, 
hasznos és a tervezett időben, az előzetesen elfogadott költség
vetés szerint készült el.

Kívánjuk, őrizze meg a főváros ezt az új hidat és használ
ja Budapest, lakosságának javára, a dolgozók örömére. Hiszen 
— és körülmutat a hegyoldalon, a hídfő környékén várakozó 
tömegre—, aminek itt most a tanúi vagyunk, az valóságos 
újabb népszavazás.

A  hídavató ünnepség útón'megindult a járműforgalom.
*

Szombaton délelőtt a Parlament kupolacsarnokában kitün
tették a legkiválóbb hídépítőkét, tervezőket.

(,‘,i ,r" , ■f - • : y  ■' " > V'v - a 'A'/ ' •' , .■ 'í

A jkán , az Á rm in .ak n a  f ia ta lja !  K ISZ ko n g resszu si h ó n a p o t . szeryezr 
n ek  decem berben . A ~ ja v a ré sz t fia ta lo k b ó l álló  21-es f ro n tb rig á d  v á l
la lta , hogy te rv é t a  k o n g resszu si h ó n ap b an  103 száza lék ra  te lje s íti, és 
m u nkásvédelm i Ő rséget szerveznek  á  b a le se tek  m egelőzésére. A  röv id  
p ihenők  a la t t  összeül a  b rig ád tag o k  egy-egy  c so p o rtja  és m egbeszéli 
a teen d ő k e t. A k ép en : H olczinger L ajos f ro n tm es te r, G azdag G yörgy 

m é rn ö k ,. C z ifrák  József, F a rk a s  József és H o rv á th  Z oltán .

— s m i l e *

HAJ- ÉS, , NADRÁG DI
VAT. Nagyon nehéz megkü
lönböztetni a nőkét a férfiak
tól —' mondotta Femandel, a 
Riviérán; töltött , szabadságáról 
visszatérve. — „Éz ‘az átkq- \ 
zott nadrág divat megzavarja 
az embert, mert soha nem le
het tudni, hogy olyan nő 
jár-e előtte nadrágban, űlíci 
most megy a fodrászhoz, vagy 
olyan férfi, aki most jön a 
fo d r á s z tó l*

VÁRTÖRTÉNÉTI múzeum 
nyílik Egerbén, ahol több évi 
munkával nemrég . fejezték 
be a középkorból > származó 
gótikus várpalota helyreál
lítását.. A ritka építészeti mű
emlék nyolc termében Eger 
vár története címmel állan
dó kiállítást rendeznek. ’•

A t  HORTOBÁGYI . pusz
ta első múzeumát a csárdával 
szemben levő szekérállás épü
letében rendezik be. Népmű
vészeti < pavilont is létesíte
nek, amelyben népművészeti 
faragásokat, csikóbőrös . ku
lacsokat és tájjellegű népmű
vészeti készítményeket vásá
rolhatnak majd a turisták. 
Á hortobágyi csárda pincé
jében jövőre borharapót léte
sítenék, ahol a  toltaji hegy
vidék ■legjobb borait, fogyaszt
hatják a vendégek.

TOLNAI csukákkal népesí
tik be az ausztriai . horgász
vizeket. Eddig 200Ó hjúszder 
kás csukát szállítottak Auszt
riába, az első küldeményt a 
következő -napokban újabbak 
követik.

KÍNÁBÓL érkézéit. nö
vényevő • halivadékokat tele
pítettek a szarvasi kísérleti 
Halastavakba. A  tudományos 
kutatók '■ megfigyelik, hogyan 
honosodnak mqg ezek a ha
lak hazai körülmények kö
zött. AZ: ázsiai, növényevő 
hálák húsa szép fehér, ízle
tes, és nem annyira zsíros, 
mint a hazai hálfajtáké. A  
tapasztalatok ■ szerint • az 
ázsiai halak jól érzik magu
kat a Nszarvasi halastavakban.

BEFEJEZŐDÖTT a szüret 
Heves megye történelmi bor
vidékein. A Mátra alján fél- 
rrtilTió mázáá szőlőt ■— az 
utóbbi f J évek leggazdagabb 
termését —C szedték le.

SZÁZSZEMÉL'YES modem  
bölcsődét a\dftak át rendel
tetésének Szombathelyen.

ELSŐ ÍZBEN sikerült a 
szívműködést lefényképezni 
és a működő szív.' négy bil
len tyű j ét • - szemmél érzékelni 
kísérleti állatoknál egy bos
toni kórház orvosainak. Leg-

! közelebb ? a műszernek  ̂ — 
egy fényforrással ellátott 
üvegszár'■; szondának — f  az 
emberi szervezetben történő 
alkalmazására kerül sör.

KALOCSAI hímzések Ka
nadában. Tizenöt ország vá
sárolja már a gazdagon hím
zett. kalocsai kézimunkákat. 
Az idén 19 millió, forint érté
kű kalocsai remeket állítot
tak elő. ' Legutóbb Kanadá
ból rendeltek díszes hímzé
sű asztalterítőket.

MEGSZIGORÍTJÁK a köz
úti forgalomban részt vevő. 
gép j árművek ellenőrzését, a 
•belkereskedelmi tárca terü
letén. Az elmúlt fél évben 
több mint ötven esetben in
dítottak eljárást jogosulatlan 
árufuvarozás, kihasználatlan 
közlekedés, jogtalan . gépko
csi igénybevétel és más sza
bálytalanságok miatt a gép
járművezetőkkel szemben. 
Megbüntettek vállalatvezető
ket is gépkocsik jogosulatlan 
használata címén és az illető
ket. kártérítésre kötelezték. *

SOKSZÍNŰ festéket gyár
tanak a Tiszái Vegyikombi
nát lakkfesték- és műgyan- 
tágyárában. ¿Hígított' oldat
ba sokszínű r f  estéket Önte
nek, ezek összekeveredve bu
borékokat képeznek, és szó
rópisztollyal a falra fecsken
dezve, a színes búborékok 
szétpykkannak. Ahány bű- 
borék, annyi szín lesz.

~—ncnm̂Sr-
ÍSAJTÖSZEM fiE) 

S zerk esz ti: ’
a  sz erk esz tő  b izo ttság  : 

K iad ja :
az  Igazságü  gym in iszlériiú ri Brr 

O rszágos P aran csn o k ság a  
B udapest.; Vt5 S te ipd l 

'■ ütcá^S. v IP ®  ■- 
S zik ra  L ap n y o m d a. B udapest


