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¡§zovjei-eseliszlovák  
b arátsági nagygyűlés

A Kremlben, a csehszlovák párt- és állami küldöttség 
moszkvai látogatása alkalmából, valamint a szovjet—csehszlo
vák barátsági, kölcsönös segélynyújtási és háború irtani 
együttműködési szerződés 21. évfordulója tiszteletére hatezer 
ember részvételével szovjet—csehszlovák barátsági nagygyű
lést rendeztek.

Nyikolaj Jegoricsev, a moszkvai városi pártbizottság első 
titkárának megnyitó szavai után Leonyid Brezsnyev, az SZKP 
Központi Bizottságának első titkára, majd Antonin Novotny, a 
csehszlovák párt- és állami küldöttség vezetője mondott beszé
dét.

I j e o n y i U  B r e z s n y e v  b e s z é d e

Brezsnyev elöljáróban hang-1 
súlyozta, hogy a  szocialista or
szágokból érkező barátokkal 
való találkozások igen haszno
sak, még jobban erősítik a 
szocialista országok testvéri 
.kapcsolatait.

A szocialista országok gyor
san fejlesztik gazdaságukat — 
folytatta Brezsnyev. — Az 
imperialista propaganda ezt a  
tényt a kommunisták szájhős*- 
ködésének próbálta beállíta
ni, különösen akkori mikor 
valamilyen nehézség mutatko
zott nálunk. Ám a burzsoá 
propagandisták semmiféle 
rosszindulata sem tudja elrej
teni a népek elől azt a tényt, 
hogy milyen valóban csodála
tos alkotóerővel tölti el az 
embereket a szocidlizfnus. 

Brezsnyev kijelentette, hogy 
az* SZKP elsőrendű köte
lessége állandóan fejlesz
teni és erősíteni áz ország 
gazdaságát, javítani . 
szovjet embereik életkö

rülményeit.
A Szovjetuniónak mindene 
megvan, ami e feladatok meg
oldásához szükséges. E fel
adatok- megoldása természete
sen hagy erőfeszítéseket tesz 
szükségessé. ¿Szívós, .állhata
tos munkára, aktivitásra és 
felelősségérzetre van szükség 
minden szovjet ember ,, részé
ről mind saját , nmnk&t őrüle
tén, mind közös ügyünkét il- 

S letően. Jól átgondolt intézke
désekre van szükség a gazda- 
dási élet minden területen, a ’

: vezetés' tökéletesítésére, a! 
termelést tudományos módon 
kell ’megszervezni.

Természetesen a szocialista 
országok kapcsolataiban is felr 
merülnek időnként bonyolult 
problémák, amelyeket nem
könnyű megoldani. Bonyolult 
már csak azért is-, mert a tör
ténelemben eddig, ismeretlen, 
teljesen új utakat kell lefek
tetni az államközi kapcsola
tokban. Bonyolult azért is, 
mért le kell küzdeni azoknak 
a különböző csökéyériyéknek 
nem csekély terhét, amelyek a 
megdöntött kizsákmányoló 
rendszer eredmé nyeként ma
radtak meg az emberek tuda
tában. Sok erőfeszítésre, tü
relemre és körültekintésre van 
szükség. hogy a lenini eszmék
től vezetve, fokozatosam, és 
következetesen teremtsük meg 
a szocializmus útján haladó né
pek közötti új kapcsolatokat. \  

A szocialista Országok, har
cos egysége az imperializmus

ellen, a  békéért, az egész em
beriség társadalmi haladá
sáért vívott harcban: izmoso
dik —r mondotta Brezsnyev, 
majd megjegyezte: 

igen fontos feladat, hogy a 
szocializmus és a kommu
nizmus építéséhez bizto
sítsuk a békés feltételeket 

a népek számára.
A békeszerető országoikhoz ha
sonlóan a Szovjetunió a legha
tározottabb módon ellenzi az 
MLF-fel űzött veszedelmes 
játékot és azt, hogy a nyugat
német militaristáknak, akiket 
be akarnak vonni a nukleáris 
háború előkészítésébe, * további 
kockázatos engedményeket te
gyenek.

A sokoldalú atomhaderő fel
állítása ellen harcolva i azért 
küzdünk, hogy tovább eny
hüljön a feszíütség, .erősödjék 
gz államok közötti bizalom és 
kedvező feltéteíék. jöjjenek 
.léteé .jé ...thégérett-1 héihzetközi 
kérdésék- ihegoldásáhoá’

Az atomfegyverek teljes be
tiltás át és megsemmisítését 
célzó korábbi: konkrét szov-. 
jet javaslatokról szólva, Leo
nyid Brezsnyev kijelentette: 
ézekben a kérdésekben más 
szocialista országok. is megtet
ték javaslataikat. Nemrég ha
sonló kezdeményezéssel lépett 
fel a Kínai Népköztársaság, s 
éz figyelemre méltó.

A  Szovjetunió szigorúan 
követi a békés égyüttélés le
nini politikáját ' mondotta 
Brezsnyev, majd elítélté az 
imperialisták provokációit. A 
V£>K, ellen, intézett újabb ame
rikai berepülésekkel ¿s táma
dásokkal kapcsolatban, hang
súlyozta: a Szovjetunió nem 
maiadhat közömbös a testvéri 
szocialista ország sorsa iránt, 
és kész megadni neki a kellő 
segítségét. Az imperialistáik he 
játszanak' a tűzzél!

Az imperialista' erők. aktivi
zálódása határozottan sürgeti 
az egységes imperialistaelle
nes arc vonal megszilárdítását. 
Csakis Xgy lehét^ meghiúsítani, 
hatásosan itiéggátólnj a gyar
matosítók p rovokáclóit. A 
szocialista világrendszer, a 
nemzetközi munkásosztály és 
a nemzeti felszabadító mozga
lom korunk forradalmi erői
nek három nagy csoportosu
lása. Ezek az erők megbénít
hatják az imperialisták és a 
gyarmatosítók agresszív cse
lekményeit, megszilárdíthatják 
a békét, megteremthetik '■ a 
feltételeket a szabad társa
dalmi haladáshoz.

zetközi kommunista mozga
lom egységét, leküzdeni a je
lenlegi nézeteltéréseket. Az 
egyes elszigetelt akcióik — még 
ha pozitív tényezőnek sízámí- 
tanak is — nem kielégítőek, 
ha ném járnak együtt .olyan 
gyakorlati erőfeszítésekkel, 
amelyek célja helyreállítani 
az elvtársias kapcsolatokat, és 
ha azok pozitív jelentőségét 
nyomban lerontják az indo
kolatlan kirohanások ■— mon
dotta Novotny.

Az SZKP-vál együtt vál
laljuk, hogy a nemzetközi 
kommunista1 mozgalom to
vábbi fejlődésének irányá-. 
ról, problémáiról és fel
adatairól folytatandó kol
lektív tanácskozás az az, 
út, amely a marxista—le
ninista pártok és az egész 
nemzetközi kommunista 
mozgalom újabb győzel

mei felé vezet
— jelentette ki Antonin- No
votny.

Csehszlovákia belső helyze
tével foglalkozva rámutatott : 
az .egyik fő kérdés, amelynek 
most a' legnagyobb figyelmet, 
szenteljük: a  népgazdaság
egész irányítási rendszerének 
tökéletesítése. A rendszer 
álapja a demokratikus centra
lizmus elve marad..
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A szovjet és az amerikai 
külügyminiszter, 

tanácskozása
Az ENSZ-közgyűlés folytatta í  

munkáját. Az előző nap szü-^ 
letett megállapodás érteimé- £ 
ben a világszervezet úgy kezd- £ 
te meg tevékenységét, hogy£ 
olyan kérdéseket nem érint, £ 
amelyeknek eldöntéséhez sza- j; 
vazás szükséges. Mint ismére- jj 
tes, az Egyesült Államok ne-^ 
kézségeket akart támasztani íj 
néhány szocialista ország, min- 4 
den ekelőtt a Szovjetunió sza- 
vazatl joga körül, mivel ezek* 
az országok nem voltak haj-^ 
landók hozzájárulni a kongói 4 |^cj e]ső haVas vasárnapon sokan keresték fel a hegveket s 
€« a közel-keleti,  ̂hódoltak a sízés, a ródlizás kedvelt tél! sportjának. A Mátrá-
békefenntarto akciók költse- ̂  js megjelentek a fővárosi kirándulók, a mátraházi kissán-r 
geihez, leszögezve, hogy azn k ^ ^  a Budapesti Honvéd SE versenyzői vették birtokukba, a 
gyarmatosító célokat szolgai- /. SZelídebb lejtőkön a kirándulók élvezték a december örömét, nak. Mivel azohban nyilván-z
való' volt, hogy az ilyen mes- W \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\̂ ^  
terkedés a közgyűlésen nem 
kaphat megfelelő támogatást, 
az amerikai delegáció végül 
is kénytelen volt elállni erede
ti tervétől.

A valóban békefenntartó ak
ciók további sorsáról, azok 
irányításának, < végrehajtásá
nak és pénzügyi fedezésének 
módjairól egyébként , tárgya
lások indultak az érdekelt or
szágok, mindenekelőtt a Szov
jetunió és az Egyesült Államok 
között. Ez a kérdés több más 
témával együtt szerepelt an
nak a munkaebédnek napi
rendjén, amelyet Grómiko 
szovjet külügyminiszter adott 
a Washingtonból visszaérke
zett Rusk amerikai külügymi
niszter tiszteletére.

A párt vezető szerepéről 
és munkastílusáról

A Magyar Szocialista Munkáspárt Politikai Akadémiájának 
előadássorozatában — Gáspár Sándor, az MSZMP Politikai Bi
zottságának tagja előadást tartott „A párt vezető szerepe nö
vekedésének és munkastílusának egyes kérdései” címmel. Az 
alábbiakban ismertetjük az előadást.

Tizenhat ország kerté 
a Biztonsági Tanács összehívását 
a kongói kérdés megvitatására

A  nyugati agressziót elítélő javaslatot 
terjesztenek a tanács elé

A w it& nin , J V a v o tn y  f e t s s ó  la ld s e s
A csehszlovák köztársasági 

elnök megállápította, hogy 
teljes a nézetek egysége egy
felől a csehszlovák párt és 
kormány, másfelől az SZKP 
és a szovjet kormány között 
az alapvető külpolitikai kér
dések értékelésében. Novotny 
elítélte a Vietnami Demokrati
kus Köztársaság ellen irányuló 

, provokációkat és hangsúlyozta, 
hogy a csehszlovák nép együttr 
érez az igazságos harcot vivő 
dél-vietnami hazafias erők
kel.

„A szocialista világ fegy
veres erői —• amelyek alap
ja a szovjet hadsereg — al- : 
kotják azt a fő tényezőt, 
amely útját állja Európá
ban és az egész világon az

agresszív és revansvágyó 
erők mesterkedéseinek*’̂

Antonin Novotny aggodalmát 
fejezte ki amiatt,' -hogy a Né
met Szövetségi Köztársaságban 
a revansizihus és militarizmus 
erői ném ismerik el a második 
világháború után kialakult ha
tárokat és azt bizonygatják, 
hogy a  müncheni egyezmény 
.ma is érvényben van. N ovot- 
ny elnök elítélte a NATO sok
oldalú atomhaderőinek létre
hozására irányuló terveket.

Beszéde további részében 
hangsúlyozta, hogy a Cseh
szlovák Kommunista Párt 
nagyra .értékeli és. támogatja 
az SZKP erőfeszítéseit, ame

lyek  célja: megszilárdítani a 
i szocialista közösség és a nem-

Az ENSZ Biztonsági Taná
csának tágjai sorozatos meg
beszéléseket- folytattak 16 or
szág azoii javaslatával kap- 
csólatban, hogy a  tanács azon
nal üljön össze a kongói hely-' 
zét; megvitatására. A javas
latot 14 afrikai tagállam •' — 
Algériav Burundi, Dahonya, 
Kongó (Brazzaville), Mali, 
Szomália, - Szudáií,- Tanzania, 
Uganda és az Egyesült Arab 
Köztársaság —, valamint Af
ganisztán és Jugoszlávia 
ENSZ-képviselői terjesztették 
a Biztonsági • Tanács elnöksége 
elé.

A tizenhat ország beadvá
nyában megállapítja, hogy 
az ENSZ alapokmánya 52. 
cikkelyének megszegésével, az 
Afrikai Egység Szervezete 
előre megfontolt kihívásával 
Belgium és az Egyesült Álla
mok kormánya az angol kor
mány közreműködésével had
műveleteket kezdett Stan- 
leyville térségében és Kongó 
más részein. Az ilyen akciók 
beavatkozást jelentenek Af
rika ügyeibe, és fenyegetik 
az afrikai kontinens békéjét 
és biztonságát.
• Belgium és az Egyesült Ál
lamok hivatalosan értesítet
te a Biztonsági Tanács elnö
két, hogy a belga ejtőernyő
söket ’ visszavonták Kongó
ból és — mint a 'két kor
mány levelében á llítja—  a 
„fehér túszok . megmentésére 
irányuló akció” végét ért.

A Biztonsági Tanács, a UPI 
jelentése szerint, előrelátható
lag csak hétfőn vitatja meg 
a kongói ügyet.

A kongói felkelők 
lankadatlanul folytatják 

a harcot

Spaak belga külügyminisz
ter Londonba utazott. A brit 
Vezetőkkel . folytatandó meg
beszéléseken elsősorban Kon- 

, góról lesz sió.
Amíg a kongói drámáért

felelős nyugati kormányok 
egymással és fesómbéval tár
gyalnak; tovább folyik a sza
badságharcosok küzdelme a 
fehér zsoldosok vezette kon
gói kormánycsapaiök ellen. Á 
nyugati hírügynökségek jelen
tései elrettentő ’részleteket 
•tárnak fel a zsoldosok harci 
módszereiről, egyúttal érzé
keltetik, milyen kemény, .el
lenállásba ütköznek a betola
kodók.

Az ÁP tudósítója elkísér
te . fehér zsoldosok ... egyik 
gépkócsioszlöpát. Áz újság
író megállapítja, hogy a zsol
dosoknak tűzharcban kell él  ̂
foglalniuk a szabadságharcosok 
kezén levő. városokat, de 
„mihelyt a jól felfegyverzett 
gépkocsioszlopok elhaladnak, 
a dzsungelben ismét összézá- 
rulriák mögöttük'a felkelők sot 
rái. Így a zsoldosoknak akkor 
is lőniük kell, amikor visz- 
szafelé haladnak az elfoglalt 
városokból.”

é Csőmbe 
az ENSZ-be készül

Csőmbe sajtóértekezletet 
tartott a párizsi Crilíon Szál
lodában.

Feltűnően szűkszavúan nyi
latkozott a De Gaulle-lal foly- 1 
tatott megbeszélésről. Csak 
azt hajtogatta, hogy „Kongó
ról és Afrikáról” volt szó. 
Á francia élnöktől — mon
dotta — iient kért sem pénzt, 
sem ágyúkat, hanem „szakem
bereket”. De Gaulle-t a vi
lág legnagyobb állam férfi
jának nevezte, akinek „taná
csai és előrelátása kivezetheti 
Kongót a sötétségből” . Hozzá
fűzte azonban, hogy nem fe
ledkezik meg az amerikai és 
a belga segítségről sem . . .

Csőmbe kijelentette,- hogy 
Párizsból visszatér Léopold- 
ville-rbe; de „ha Kongóbar 
helyreáll a rend”,. New York 
ba utazik, az ENSZ közgyű 
lésére.

— Történelmi tapasztala
taink egyértelműen igazolják 
a marxista—lén inis ta igazsá
got: a proletárdiktatúra lét
rehozásában, . á  szocializmus 
felépítésében .objektíve szük
ségszerű a párt vezető sze
repének . érvényesülésé ■ , ■— 
kezdte Gáspár Sándor. — A 
munkásosztály azért hozza 
létre forradalmi pártját, 
hogy az áz osztályhárc külön
böző szakaszaiban vezetője 
legyen. Ez. a vezető szerepe — 
bármennyire ■■ szükségszerű is 
— nem spontán érvényesül, 
hanem szakadatlan ' politikai, 
eszmei 1 harcban, szívós, kö
rültekintő szervező munkád
ban ffejeződik ki.

A legfontosabb feltétel

— A legfontosabb feltétel, 
hogy a párt felismeri és meg
fogalmazza . a . munkásosztály, 
az egész dolgozó nép érde
keit, vágyait, törekvéseit, 
meghatározza a harc stratér- 
giáját és taktikáját és szerve
ző munkával., biztosítani tudja 
a,z így kialakított politika 
megvalósítását. A szocializ
mus építésének eddigi ered
ményei azt bizonyítják, hogy 
pártunknak megvannak ezek 
a tulajdonságai,

-— A párt élcsápatjellege 
és vezétő szerepe érvényesü
lésének ■ ..másik legfontosabb 
feltétele, hogy a pártnak he
lyes, tudományosan kidolgo
zott marxista—leninista po
litikája légyen, amelyet kö
vetkézé tesen megvalósít a tár
sadalmi .élet minden • területén.

— A vezető szerep további 
nélkülözhetetlen feltétele, 
hogy a párt - egésze és egyes 
szervezetei a maguk munka- 
területén alkalmassá.' váljanak 
a vezetésre, a, részvételükkel 
kidolgozott és jóváhagyott po
litikai ■ vonal gyakorlati Vég
rehajtására, más szavakkal: a 
párt erős, egységes és szer
vezett legyen. A párt. vezető 
szerepe érvényesülésének ez a 
feltétele is megvan. Világosan 
látjuk azonban,, hogy .a párt 
egysége nem egyszer s minden
korra adott, , változatlan állâ * 
pót; ’ a ’politikai, ideológiai és 
cselekvési egységet állandóan 
erősíteni, és fejleszteni kell.

— A párt vezető tevékeny* 
sége. igen fontos erkölcsi kö  ̂
vetelpiényeket is tartalmaz. A 
VIII. kongresszus* nyomaté
kosan aláhúzta- céljaink vi
lágos volta mellett eszközeink 
tisztaságát. Annak tudatában 
tevékenykedünk;' hogy a mun
kásosztály, az összes dolgozók 
figyelik és ellenőrzik, megr 
egyeznek-e szavaink és cse
lekedeteink. Pártunk az utób

bi években megteremtette a 
bizalom légkörét és nem en- 
^ d i  azt elbizakodottsággal 
vagy be nem váltott ígéretek
kel' elrontani.

A demokrácia szélesítése

Gáspár ¿Sándor a továbbiak
ban elemezte .a párt vezető 
szerepét a szocialista fórra- 
dalom különböző szakaszai
ban, majd így folytatta:

— A proletárdiktatúra ki
alakult és megizmosodott, ; me
chanizmusa a munkásosztály,- 
a dolgozó ■ nép szerve. Ma már 
semmi sem indokolja, hogy 
.mint régebben “néha, e szer
vek helyett vagy fölött intéz
kedjünk. Az állami igazga
tásban dolgozó sok tízezer 
kommunistára is kötelezőek 
a különböző párthatározatok. 
Az a feladatuk, ’ hogy biztosít
sák adott helyeken e határo
zatok végrehajtását és ez 
szerves része a párt; vezető 
szerepének. Ha az állami és 
gazdasági szervek munkája 
javul, ez egyben a párt veze
tő szerepének; növekedését is 
tükrözi.

— A tömegszervezetek és 
mozgalmak szerves alkotóré
szei a proletárdiktatúra me
chanizmusának. Munkájukat 
önállósággal és: felelősséggel 
végzik; a párt politikáját fő
ként közvétett úton, a politi
kai meggyőzés és vita útján 
érvényesítik. Kétségtelen, hogy 
ez nem könnyű módszer,. :de 
a kommunista párt számára 
mégis, ez a helyes és járható 
út, s ez a szocialista demok
rácia lényegéhez tartozik.

—- Társadalmunk demokra
tizmusának növekedését egye
sek talán éppen a burzsoá 
propaganda : hatására — úgy 
fogják fel, mint „rendsze
rünk . liberalizálódását”. * Akik 
ebben a hitben ringatják ma
gukat, azok. tévednek és csa
lódni. fognak. A társadalmi, s 
ezen . bélül az., üzemi demok
rácia, a  szabad vitálégkör to
vábbi térbödílásá; nem gyen
gíti ’9P--j hanem ‘ erősít! a p^rt ve
zető szerepét, egyúttái előse- 
gít* a dolgozók; sokaságának 
tudatos,’ aktív részvételét a 
termelés és a, társadálrjii élet 
problémáinak ■- megoldásában. 
Ily módon a párt vezető sze
repe a tömegek cselekvésé^ 
ben realizálódik. Er őtar talék a*». 
ifik a münkásQSztálybán, a 
szocializmust 7 építő dolgozó 
népben vannak, és a demokrá^ 
cia szélesedése mindinkábU 
felszínre hozza azokat. A párí 
vezető szerepének növekedéséi 
ezért nem a dempkrácia széld

(Folytatás a 2. oldalon.}" '
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A párt vezető szerepéről és munkastílusáról
Ennek érdekében8 ma minde
nekelőtt érvényt kell szerezni 
a párt politikájának a gazda
sági építésben. A közvéle
ményt foglalkoztató Jaérdések 
jelentős része a gazdasági ve
zetéssel, a tervezéssel, a beru
házások gazdaságosságával, á 
termelékenység, az életszínvo-r 
hal alakulásával kapcsolatos. 
Elítélik a termelőmunka egyes 
frontjain tapasztalható lazu
lást, és sürgetik a felelőtlen
ség megszüntetését f biztosító 
intézkedéseket, általában hatá-

(Folytatás az 1. oldalról.) •
sedésétől, hanem a demokrá
cia korlátozásától kell félteni.

~  Kétségtelen, hogy társa-, 
dalmi élétühk különböző te
rületéin vannak liberális je
lenségek:' hanyagság, lógás, 
munka nélkül szerzett jöve
delem,--a törvények kijátszá
sa stb. Pártunk politikája, 
egész államunk tevékenysége, 
a tömegek demokráciájának 
kibontakoztatása éppen e je
lenségek ellen irányul.

— A szocialista demokrácia, j rozottabb vezetést kívánnak. A 
s benne a pártdemokrácia > Központi Bizottság ismeri a 
azért is fontos} mert ez a fejlődésünket akadályozó tó
part ' egész tevékenységét, j nyezőket, és legközelebbi ülé- 
irányvonalának helyességét is sén érdemben kíván foglalkoz- 
elíenőrzi. Azt, hogy a párt a 1 ni felszámolásuk módjával, 
tömégek igényéinek megfe
lelően alakítja-e mindenna
pi politikáját, elsősorban a 
munkásosztály, a dolgozók 
össztessége bírálja el. A kom
munista párt á munkásosz
tálynak, a népnek nemcsak ve
zetője, hanem ügyének szol-' 
gálója is. S ez a szolgálat ak
kor halad jó úton, ha az ilyen' 
ellenőrzés lehetséges és ha
tékony.

— Társadalmunk egységé
nek erősítése, s a feladatok 
végrehajtása azt követeli: 
minden embert minden fóru
mon aszerint bíráljanak el, 
hogy . cselekedetéivel, mún- 
kájávalj rriagatartásával meny
nyire segíti a szocializmusa 
építését. Helytelen lenne, ha 
ma, a szocializmus teljes fel
építésének időszakában asze
rint ítélnénk meg az embe
reket, hogy mik voltak húsz
harminc évvé! ezelőtt. Fejlő
désünk logikus következmé
nyériek tartottuk például a 
számlázás szerinti megkü
lönböztetés |  eltörlését az egye
temi és főiskolai felvételek
nél. •: ;

Az osztályharc a többi 
között azt; követeli, hogy 
fegyverrel, kényszerítő esz
közökkel lépjünk fel azokkal 
szemben, akiit fegyverrel, erő
szakkal fordulnák szocialista 
vívmányaink ellen: aki azon
ban^ ; ietetté ~  képleté^en ért- 
ve 4s . -r .̂ azt4' * i^ndázerünk ' né j 
keriySzerítse'Á arrá^Üogy^íSmét 
feltegye. VM'indenki’ ^SZámárá 
mefádjük annak á lehetősé
gét/ hogy egyenjogú állampol
gárként beilleszkedjék so
rainkba. ? ;

A  D u n a i  V a s n t  
id e g e n é k  s ze m é v e l

A szövetségi politika

Ezután arrój szólt, hogy a  
szocializmus teljes felépíté
sének időszaka azt követeli, 
hogy a párt a legszélesebb 
osztályszövetség megteremté
sével biztosítsa minden, alko
tó erő kibontakozását.

—r Fejlődésünk mai szaka
szában a szövetségi politika 
nem egyszerűen a különböző 
osztályok és rétegek eltérő ér
dekeit, illetve céljaik időleges 
egybeesését foglalja magá
ban. Ma a munkásosztály har
cának egybeesnek a nagyüze
mi gazdálkodás útjára lépett 
parasztság és a néppel azono
suló értelmiség valóságos ér
dekeivel. Ebből nyilvánvalóan 
következik, hogy az osztály
harc és a szövetségi politika 
szétválasztása, még inkább 
szembeállítása, elméleti és po
litikai hiba.

~  Már sokszor^ elmondot
tuk, most is megismételjük, 
hogy a párt vezető szerepe ott 
és annyiban érvényesül, ahol 
és amennyiben megvalósul
nak határozatai. Éppen ezért 
nincs ellentmondás a párton- 
kíyültéknek a társadalmi élet
be történő fokozottabb bevo
nása és? a párt vezető szere*- 
pének további növelése között, 
mivel ők is a szocializmus ér
dekében tevékenykednek, köz
reműködnek e politika megva
lósításában. Politikánk e két 
vonása kiegészíti, feltételezi, 
nem pedig kizárja egymást.’

— A párt szerepének olyan 
felfogásával is találkoztunk j 
amely a technika, a tudomány 
fejlődéséré, az értelmiség nö
vekvő társadalmi szerepére 
hivatkozva, feleslegesnek, 
szükségtelennek tartja a párt 
vezető szerepének növelését.

— Égy. mondatban úgy vá
laszolhatnánk erre, hogy Ta
nuljunk meg' szocialista mó
don élni, tudjunk szocialista 
módon dolgozni és gondolkod- 
hi. A VIII. kongresszusnak, ez 
fe célkitűzése megszabja a 
konkrét feladatokat is, - még
pedig abban, hogy maximá
lis mértékben aknázzuk ki a 
Szocialista rendszer előnyeit.

Az eszmei befolyás fokozása

— A szocialista gazdaság 
megerősítésével és fejlesztésé
vel egyidejűleg fokoznunk kell 
a párt eszmei befolyását a tár
sadalom minden osztályára és 
rétegére.. Ideológiai és kultu
rális életünkre jellemző a párt 
eszmei térhódítása. A pártszer
vezetek annak* tudatában te
vékenykednek, hogy a szocia
lista forradalom teljes győzel
mének egyik legfőbb* feltétele 
a sokoldalúan képzett, világ
nézetében és erkölcsében szó-, 
ciálista ember formálása.

— A gazdasági építő- és 
kulturális nevelőmunka . nö
vekvő feladatai az t. követelik 
a párttól, hogy tökéletesítse, és 
hatékonyabbá tegye szocialis
ta rendszerünk állami, társa
dalmi, , gazdasági szervezetei
nek, intézményeinek tevékeny- | 
ségét.

— Mindazt, amit követel
ményként állítunk a párt, a 
dolgozó emberek élé; fegyel
mezetten, pontosan végrehaj
tani a terveket, érvényesíteni 
a népgazdaság -érdekeit, fel
számolni a  felelőtlenséget, az 
Önzést; hangsúlyosan állítjuk fa 
vezető szervek és vezetők elé. 
Mindenki felelős a saját tevé
kenységéért, s természetes, 
hogy akinek....,,’ nagp̂ Qjjb, hatás- 
toöre, ,yai^' *' ’̂ gyj|b5- a
felelősségé is/ Ézt aZ élvét kell 
éfvéri^éttténií,. ébbei)' ká} 
vélni pártuiik vezető szerepét 
minden szinten, minden mun
kahelyen.

Az internacionalizmus 
szellemében

Gáspár Sándór a követke
zőkben pártszervezeteink 
munkájának néhány módszer
tani .kérdéséről szólt,- majd ki
jelentette:

— Elvileg nem szorul bizo
nyításra, hogy a munkásosz
tály érdekei nemzetköziek, 
hogy a forradalmi osztályharc 
egy adott ország kereteiben 
csak. akkor győzhet véglegesen, 
ha célkitűzései egybeesnek a 
nemzetközi proletariátus alap
vető törekvéseivel. Pártunk te
vékenységé, a társadalmunk 
fejlődésében elért eredmények 
bizonyítják, hogy az MSZMP 
intemacionalista szellemben. 
cselekedett és nevelte egész 
népünket. Nem tettünk egyet
len olyan lépést sem, amely 
konfliktust idézett volna elő a 
magyar dolgozó nép és a. szo
cialista világközösség érde
kei között. A mi nemzetközi
ségünk az épülő szocializmus 
viszonyai között már nem
csak politikailag és eszmeileg, 
haneih gazdasági síkon is ér
vényesül. Gondos figyelem
mel tanulmányozzuk a test
véri kommunista pártok, kü
lönösen a szocialista országok 
pártjainak tevékenységét., A 
közös célokért végzett mun
ka tapasztalatainak rendsze
res összevetése és elméleti 
általánosítása gazdagítja a 
marxizmus—leninizmus el
méletét. Számunkra különö
sen fontosak a  Szovjetunió 
pártjának és népének tapasz
talatai,

— A kommunisták boldog
ságát az adja meg, ha mun
kájuk nyomán égyre több 
ember válik meggyőződése« 
kommunistává, . dolgozik lel
kesen a szocialista Magyaror
szágért, ha a szocializmus 
ügye előrehalad, ha új város
részek nőnek ki a földből, ha 
jobbá, szebbé, kulturáltabbá 
válik az emberek élete. Ebben 
van mindannyiunk erőfeszí
téseinek, a párt tevékenységé
nek értelme, ebben testesül 
meg a párt vezető szerepe — 
fejezte be bestédét Gáspái 
Sándor. -

A 'Dunái Vasmű múlt évi 150 000 íátógátőja között mintegy 
15 000 külföldi volt. Roppant nagy szóin ez, ha tekintetbe vesz- 
szűk, hogy volt ezek között 10—20 személyből álló csoport, s 
nem kevés egyéni látogató is. Bizonyára nincs az országban 
még egy párt», tanács- és szakszervezeti apparátus, amelyre 
ekkora vendégözön nehezedne. Teher is ez, hiszen elvonja őket 
más murikájuktól. De azért szívesen is csinálják, mert ők ta
lán még büszkébbek rá, mint más. Meg aztán sokat tanulnak 
is a világ minden részéből jövő elvtársaktól', funkcionáriusok
tól, egyszerű munkásoktól, rvagyiparosöktól, értelmiségiektől. 
Mi ragadja meg őkét elsősorban? M i tetszik nekik és milyen 
hibát vesznek észre ilyen fütölátogatás során?

Két dunaújvárosi pártmunkás, Libor István és Szálai Jó
zsef elbeszélése alapján alakult ki áz alábbi tükörkép a vas
műről, akik gyakran kísérnek külföldieket végig a gyáron, a 
városon.

Összehasonlítás az otthonival
Angolok és osztrákok. Járt 

nemrégiben egy-egy nagyon 
elfoglalt angol, illetve osztrák 
jküídöttség a vasműben. Fel
jegyeztek mindent, és az üzle
tekben, a. vasútállomáson és a 
házfelügyelőnél ellenőrizték a 
„betanított’ agitátorok” állítá
sait. Végül a féjüket csóválták: 
„Nálunk ez bizony drágább”. 
Az osztrákok nagy ' gonddal 
fényképezték az épülőfélben 
levő technikumot. Néhány po
hár után. elmondták a heves' 
érdeklődés okát: „Otthon be 
akarjuk mutatni, hogy még 
mindig vannak romok.”

Indiai. Egy indiai szakszer
vezeti funkcionárius kérte, 
vezessék el a munkásszállóba. 
Elismeréssel nézte, . a spép„ 
összkomfortos lakásokat. Egy’ 
kétágyas szobában leültették, 
és megkínálták egy kis hazai
val. Falatozás közben megkér
dezte két vendéglátóját: Mun
kások vagy mérnökök laknak-ie 
a szállóban? Mégmönditáík ne
ki, hogy ez is, az is, akinek

éppen szüksége van szállásra. 
A vendég hitetlenkedett, hi
szen náluk .óriási különbség 
van a két rétegé jövedelme és 
életkörülményei között. Ak
kor mondták csak ed a szoba 
lakói munkabeosztásukat: 
egyikük gépnél dolgozó szak
munkás ma is, másikuk üzem
mérnök.

Franciá. A nyáron járt á 
forgácsolóknál a francia CGT 
egyik vezető .funkcionáriusa, 
ö  néhány évvel ezelőtt már 
volt hazánkban, és a vasműben 
is. Megmutatták neki, milyen 
műszaki fejlődést értek el az
óta a gyárban. A szakmunká
sok megkérdezték a francia 
szaktarsat, miket tapasztalt 
éz idő álatt hazája üzeméiben. 
A vendég pironkodva ismerte 
be, hogy utoljára évekkel ez- 

I előtt,| Dunaújvárosban látott 
I belülről gyárat. A francia tő
kés vállalat kapuján ugyanis 

' a forradalmi szakszervezeti 
• vezetőket nem engedik be.

sőbbi japán látogatótól tudták f könyvtárakat, ami nagy szó^
meg a szomorú hírt: forradal
mi tevékenység miatt három 
évi börtönre títélte a kislányt 
a_ japán osztálybíróság.

Svájci. Érdekes és jellemző, 
hogy a hibákat és a  kifogáso
kat inkább az edvtársak és ba- 
rátók mondják él. így volt ez 
egy svájci kommunista cso
portnál is. Nagy elismeréssel 
járták be az ipari tanuló-isko
lát, a kultúrtermeket, a

mert a gazdag Svájc fiai elég** 
gé elkényeztetett emberek. A 
gyárra is sok elismerő sza-i 
vük volt. Dicsérték a tágas 
munkatermeket, a fásított u<h 
vart, a védőberendezéseket, 
Meglátogattak néhány mun* 
kést a lakásán is. Itt kérdez-« 
ték meg végre egy meghitt* 
eszmecserén: Ilyen alacsony*
munkaintenzitással, hogyan 
tudnak ilyen jól élni?

A  vasmű nem marad adós

A  vendégek kérdeznek
Norvégek. A nagyreszt nőta

gokból álló csoport - tágjai a 
gyárban főleg a népszaporulat 
Után érdeklődtek; n á luk ,; ’ a 
jobboldali sajtó magyái^ föhr.ar 
sokból súlyos |

kápcrólatbaú. 
^egitiöndtak nekik, rlíogy á 
vasműnél is termelékenyebb 
a dunaújvárosi szülőotthon: 
havon t á l  30—150, gyerek lát j a 
meg itt a napvilágot. Érdek
lődtek a születésszabályozás; a 
szülés körülményeiről, meg
nézték a szülőotthont, különö
sen az ajándékrbabakelengye 
nyerté meg tetszésüket,

Iráni. A neves 1 tudós úgy 
jött el Magyarországra, hogy 
otthon a  hatóságok nem tud
hatnak erről, mept komimu- 
nistagyanúba fognák-, mint 
sok mást hasonló esetben, ö t  
főként a szabad idő felhasz

nálásának lehetőségei érde
keltél^ Megnézte a szórakozó
helyeket, a klubokat. |  Beült 
egy vendéglőbe munkásokkal 
és. 'mérn ÖkÖkkel, t̂ .rí

'kéket; ' Végi#; .a _ ^ e l
vitték az § birodalmukba: ve
lük hájóhintázott, utazott az 
•úttörővasúton. Lám, mitől fél
tették' ő t; az iráni hatóságok! .

Japánok. Fiatal japán szak- 
szervezeti funkcionáriusok 
jártak a vasműben és barát
koztak meg ott. fiatal szak
munkásokkal. Volt köztük egy 
különösen szép és kedves 
leány; a vasmű kiszistái meg
beszélték ..vele, hogy levelezni 
fognak, nem ejtik el a baráti 
kapcsolatokat. A dunaújváro
siak többször írtak is a távoli 
kislánynak,. válasz azonban 
nem jött tőle. Egy jóval ké-

Angolok. A Dunai Vasmű 
munkásai megszokták már a 
vendéginváziót. Nem jönnek 
Zavarba még akkor sem, ,ha a 
nyugatiak által kényesnek 
gondolt kérdések kereszttüzé
be kerülnek. Ugyanakkor ők 
is kihasználják az alkalmát, 
hogy első kézből szerezzenek 
értesülést, a  távoli országok vi
szonyairól, Egy angol .munkás
párti képviselőtől legutóbb 
megkérdezte egy öntő: „Mi az 
istennek vannak maguk ott, 
hogy az USA csak, úgy létesít- 
geti Angliában a támaszpon
tokat?” A tolmácsnak ugyan
csak gondolkodnia kellett, ho
gyan fordítsa le ért áz öntödei 
fogalmazványt.

Csehszlovákok. Egy alka
lommal srénproblémái voltak 
a Dunai Vasműnek. Úgy volt, 
hogy ez a helyzet károsan be
folyásolhatja tervteljesítésü
ket. Megpróbálták hivatalos 
úton a hiánycikket beszerezni, 
de nem sikerült, a hideg idő
járás miatt nem volt a raktá
rakban * fölös szénmennyiség. 
Ekkor jutott az üzem néhány 
dolgozójának eszébe az az 
otstravai küldöttség ,amely oly . 
jól érezte magát Dunaújváros
ban.

Ostravához fordultak, ad«* 
jón kölcsön szenet. Kisvártatva 
jött is a válasz: elég lesz-e 20 
ezer tonna? Persze, hogy elég 
volt. Nemsokára befutott a 
teherpályaudvarrá a szén, az 
elvtársi kapcsolat ezúttal is 
többet ért a hivatalos ú tnál.'

Japán. Múlt évben egy du
naújvárosi csoport hivatalos 
úton Japánban járt. A  megbe
szélések sikeresek voltak, csak 
a koszttal volt baj. A dunaúj
városi gyomrok nehezen fo
gadták be a Csendes-óceán 
egynémely nyálkás-mászó ter
mékét. Nos. eljött a „vissza
vágás” ideje, a „vasműbe érke
zett a csereküldöttség. Foly
tatták' a megbeszélésekét, de 
a vendéglátók közben már a 
vacsorára készültek. Meghagy
ták a Halászkert szakácsának, 
jó sok cseres znyep apr ikát vag
dosson a halászlébe. Olyan 
erős is lett, mint a méreg. A 
derék japánok ugyancsak tö- 
rülgették homlokukat-szemü- 
ket, de a hagyományos keleti 
udvariassággal azért két kö
högő roham között elmondták; 
„Igen — nagyon finom”.

Vendég p  ikemencénél
; Üj-télanáí.;vEgy;--‘ h j-áéland.i| 

latpgátót; 'a
kár kísért végig a városon. 
Amikor a  vasmű kapujába ér
ték, akkor érkezett éppen oda 
Borovszki Ambrus, a gyár 
igazgatója. A vendég • nagy

'számú román szakszervezeti 
küldöttség járta be a gyárat. 
Utána vendégül látták a vas
műben a román elvtársakat, 
de egy szék üresen maradt. 
Útközben elveszett a küldött
ség ©gy tagja. Keresték, de

tettre szánta rá  magát. Oda- hiába.* Végre 4 óra után elő
ment az igazgatóhoz, és meg
kérdezte: hajlandó-e magát a 
szakszervezeti titkárral együtt 
lefényképeztetni. „Persze” -~ 
szólt Borovszki Ambrus, a 
vendég nagy csodálkozására. 
Uj-Zélandban bizonyára nagy 
feltűnést kelt majd a  „furcsa” 
együttes: igazgató és munkás- 
mozgalmi vezető.

Románok. Egy nagyobb lét

jött az „eltűnt”. A körút során 
egy kemence javító brigádnál 
maradt le. ő  ih-aga is kőmű
ves volt, mielőtt a szakszer
vezeti központba került, s a  
szaktársak láttán erőt vett 
rajta a szakma szeretete. Be
állt a brigádba, és a műszak 
lejártakon vette csak észre: 
hol is járnak a többiek?

Ez történt A VILÁGPOLITIKÁBAN
® Az ENSZ a krízisen, úgy 

látszik, szerencsésen túl
jut. Az izgalom, amely a 19. 

ülésszak l megnyitása előtti 
órákban szinte pánikhangulat
tá fokozódott, csökkenőben 
van, a vad híreszteléseket óva
tosan bizakodó vélemények 
váltják fel. A közgyűlés a ki
tűzött papon megkezdte mun
káját és menetét eddig sem
mi sem zavarta meg, a zárt 
ajtók mögött folyó’ szorgos ta
nácskozásokon pedig kezdenek 
kirajzolódni a világszervezet 
normális munkáját veszélyez
tető úgynevezett pénzügyi vál
ság megoldásának körvonalai. 
Ezt a válságot az. amerikai 
diplomácia mesterségesen 
kreálta, de a jelek szerint nem 
merte túlfeszíteni a  húrt. Az 
előlegezett fenyegetőzéseket 
mindezideig nem váltotta be, 
s most már kevésbé valószínű, 
hogy megkísérli az ülésszak 
megtorpedózását. Gromiko és 
Rusk többször tárgyalt, s mint 
az MTI washingtoni tudósítója 
jelenti, a legutóbbi háromórás 
munkaebéden történt némi ha
ladás, és a szerteágazó diplo
máciai erőfeszítések minden 
bizonnyal megteremtik a  fel
tételeket az ENSZ normális 
működéséhez. Az AP jelenté
se szerint a világszervezet af
ro-ázsiai tagállamai kidolgoz
tak egy kompromisszumos ja
vaslatot, s U Thant főtitkár 
tarsolyában is van valamiféle 
elgondolás, amivel előállni ké
szül.

A közgyűlés megnyitása és

eddigi zavarmentes működése 
bizonyítja,, hogy a haladás erői 
képesek keresztülhúzni a za
vart keltők manővereit. Az 
amerikai diplomácia szem
pontjából presztízsveszteség, 
hogy a beígért „nagyjélenet” 
az ÉNSZ-ben elmaradt. Wash- 

. ingtonnak már az első napok
ban egyéb kellemetlenségei is 
akadtak: a közgyűlés űj elnö
ke, Ghana képviselője olyan 
témákat pendített meg, ame

lyekrő l az Egyesült Államok 
hivatalos körei nem szívesen 
hallanak. A Kínai Népköztár
saság képviseletén kívül szóvá 
tette, hogy az NDK kapjon 
megfigyelői státust a világ- 
Szervezetben, sőt, kifejtette,; 
hogy alakítsanak ad hoc bi
zottságot á német kérdés 
tanulmány ozására és fogadja 
el a világszervezet adott 
tényként a két Németország 
létét.

A világszervezet falain kí
vül főként a kongói és a viet
nami fegyveres kaland pontja 
a vezető tőkés hatalmak, első
sorban az Egyesült Államok 
hírnevét. Miközben ugyanis 
Johnson elnök a szocialista vi
lággal való kapcsolatok javí
tásáról nyilatkozik, a Penta
gon a Vietnami Demokratikus 
Köztársaság ellen intézendő 
bombatámadás , tervein dolgo
zik. Igaz, hogy Taylor tábor
nok dolgayégezetlenüj tér visz- 
sZa Saigonba, mert az elnök 
nem fogadta el dél-vietnami 
nagykövetének a háború ki- 
terjesztésére vonatkozó javas

latát, de a  kivárás politikája, 
amit Johnson követ, hosszú 
távra nem tartható fenn. Ar
ról nem is szólva, hogy „ki
várás” címszó alatt Amefiká 
napról napra kilátástalanabbul 
belósüpped a dél-vietnami há
ború mocsarába.

Miután Kongó is könnyen 
második Dél-Vietnammá vál
tozhat, a polgári sajtó kezdi 
„elveszíteni érdeklődését” a 
kongói események iránt. En
nek a pálfordulásnak részint 
az az oka, hogy a belga ejtő
ernyősöknek angol-amerikai 
segédlettel végrehajtott akció
ja nem tudta térdre kénysze
ríteni a felkelőket, másrészt 
pedig a kormánycsapatok az 
általuk megszállt városokban, 
mindenekelőtt Stanleyville-ben 
kegyetlen tömeges megtorlást 
alkalmaznak az afrikaiakkal 
szemben, ami nehezen egyez
tethető Össze az állítólagos 
emberbarétl szándékokkal. 
Most :már perdöntő bizonyíté
kunk van arra nézve is, hogy 
az európai lakosság életveszé
lyének emlegetése csak ürügy 
volt á katonai beavatkozásra. 
Ezt a bizonyítékot Glinne bel
ga szocialista képviselő szol
gáltatta, akinek a Nouvélle 
Observateurben megjelent 
cikkét híreinkben részletesen 
ismertetjük.

@Az olasz politikai válság 
a községtanácsi választá
sok után még jobban elmé

lyült. A kormányt két fronton

is veszélyek fenyegetik. Egyik 
veszély a megyei és községi 
tanácsok megalakulása, ami
kor eldől, hogy' kik kormá
nyozzák ezeket a közigazgatá
si egységeket. Ugyanakkor; pe
dig küszöbön áll a súlyosait 
beteg’ Segni köztársasági el
nök lemondása.

Ami az első kérdést illeti* 
most minden olasz megyében 
és községben végrehajtó * bi
zottságot választanak a taná
csok. amelynek élén a polgár- 
mester, illetve a megyei 'ta
nács elnöke áll. Ez a bizottság 
igazgatja gyakorlatilág a szó
ban forgó községeket, városo
kat, megyéket. Miután a vá- 
1 asztásokon a kormánykoalíció 
több mint 4 s^ázalékps szava- 
zatvesztéségét szenvedett, ez a 
veszteség éreztetni fogja hatá
sát á, helyi önkormányzatok 
megalakításában is. ■

Ami pedig a köztársasági el
nök szerepét illeti,, á hírek 
szerint Segni végét akar vet-. 
ni annak, hogy7 személye körül 
homályos politikai manőverek 
folyjanak. Az elnök, több mint 
négy hónapja súlyos , betegen, 
félig bénultan, fekszik a Qui- 
rinal-.palotában: Ha lemond, 15 
napon belül meg kell válasz
tani utódját. Az új elnök meg
választása azonban azzal a 
kockázattal jár, hogy felszín
re hozza1 a koalíció Összes rej
tett ellentmondásait. A ke
reszténydemokraták ugyanis 
azt szeretnék^ hogy a maguk 
pártjából kerüljön ki az új 
elnök. míg a koalíció töb
bi résztvevői ezt ellenzik. 
Könnyen lehetséges, hogy el
nökválasztás eáetén a koalíció 
felbomlik és a kormány meg
bukik.
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Ki A haknid továbbképzés Sopronkőhidán
Mikor lenne Péter 
igazán szánalmas?

i

Dühöng a nézőtér. Dagad
nak az erek a vesztesek nya
kán, akik teli torokkal szid
ják a hajtókát* mintha a haja
tok tehetnének arról, hogy 
Hajnalka, Kerítésszaggató 
vagy Naplement nerh lett fu- 

, tamgyőziés.; Ficzere úrnak az 
utolsó forintjait vitte el az 
iménti futam.

•— Eladó a zakóm, eladó az 
órám .... Ha nyerek1 visszave
szem.

Nem nyert, hát ingben bal
lagott haza. Pedig biztos tipp- 
je volt.

Az idősebb „törzsgárda” 
mellett néhány fiatalembert is 
látunk, és milyen szakértelem
mel mustrálják már ők is a 
ioyakat. Fogúdnak és nyernek.
XJjra fogadnak,. és ' veszítenek.
Az utóbbi ismétlődik gyakrab
ban.

— Sebaj — gondolja a ti
zennyolc esztendős, nyurga 
termetű Péter —, van, még az 
aputól 9kapott zsebpénzből.
Úgy sem kérdi meg az öreg, 
mire ment el az ifjabb százas 
is.

Ficzere úrhoz hasonlóan, Pé
ter is az utolsó tízesében bí- tér helyzete, és ezek után é | 
zott. Szomorúan ténfergett az hető, ha a tizennyolc éves fj 
utcán, amikor a várt nagy ősz- talember alig-alig riier beszj 
szegű nyeremény nem az ő ni a saját jövőjéről, 
markát ütötte. Ez lett volna a 
reményfutam; Legközelebb 
mégis megjelent Péter az üge- 
tőn, és pénze is volt. Honnan?
Miből? Erről, sajnos, már a 
fiatalkorúak börtönében be
szélgetünk Péterrel.

— Abból, amit a mamától 
loptam — vallja őszintén. —
Mert amit aputól kaptam, az 
gyorsan elfogyott.

— Az édesapja egyszer sem 
kérdezte meg, hová te sz i. a 
zsebpénzt?

r-- Nem, erre nem emlék- 
szem. Ez a pénz az enyém volt, 
azt csináltam vele, amit akar
tam. Lóversenyeztem belőle.

— Tetszettéit lóverseny?
• * Annyira, hogy az utQbfiX¿meHcejIh}, a $
időben m0:^,egyktl^n..futamot- ej; szépségéből^ a Irinái] 
sem tudtam élmulasztani. Upy dandóbb emlékeket "ládó íö 
éreztem, érdekes. szakkal —• az ifjúsággal. De]

— Lehet érdekes az, ami- dolgozni kell. Péternek korsj 
nek, mint jelen esetben is, bőr- bán nem voltak ilyen gondj

Vz év k&zepén adták át, 
j>rqnkőhidán az új szövődé 
i let eyei egy időben á tan- 
jhelyt, amely M kicsinyített . 
,sa a nagy szövőcsarnöli- 
k. Ugyanazok a géptípúsófc 

a bizonyítvány, és ennél ‘akoznak itt is egymás 
gyengébb a harmadikban: illett. Igaz, nem folyik

— A lóverseny miatt? gyüzemi termelés, de je-
— Igen. Már csak oda sitősége mégis igen lé

rettem járni. eges. , A tanműhely-
— És milyen történetem .képezik ki a szó- /

írt meg általában? munkára az elítélteket.
— Velem kapcsolatos é  elméleti és gyakorlati

ményeket. ^l'alkozások keretén belül
— Mindig őszintén? i sajátíthatják el a gépek
— Ahhoz több bátorításéi’ mechamzníusát, á 

kellett volna, és őszinte önŴ vés technológiáját.
tika. Nem minden esetig tanműhely nemcsak az 
mertem szembe nézni önri szövők képzését teszi 
gammal, pontosabban a c.ietőVé, hanem egyúttal 
lekedeteimmel. ' fctosítja a mán hosszabb

Igen, mindig utólag ö kos^^^  dolgozók továbbkép- 
ember, am ikorra baj m ár^t' *s»' A közelmúltban fe- 
nyakába szakadt. De azt 
mondják, hogy

a baj nem jár egyedül
Péter például, nem tudja, r| 
kor szabadul, noha' a tárgf 
láson megmondta a bíró.
• — Meg, de van egy ú 
bűncselekményem is, amit 
a börtönben követtem el. 'MM 
tudom, hogy ennek me\ 
lesz a vége.

Nos, így már szomorúbb

jeződött be az I. műszak* dol
gozóinak harminchatórás to
vábbképzése. Gyakorlati és 
elméleti foglalkozásokon fej
lesztették tovább ismeretei
ket.4- ; ’ 5 ; |  -

— A tanfolyam jelentősége 
abban mutatkozott meg ■— 
mondották az üzem vezetői 
—r, hogy felszínre kerültek 
azok a rejtett hibák, amelyek 
Sok esetben még a nagy ru
tinnal rendelkező szövőknél 
is megmutatkoztak. Károsan 
befolyásolta a minőséget, 
mennyiséget 
Ilyen konkrét 
többek, kö1 
kötés, 
mint
beosztása.

küszöbölték az egyes elitéi- í 
tek munkamódszerének '

A téli egészségvédelem 
kérdéseiÍO“í

gyat ék osságait, tovább •' fej-g 
lesztették technológiai isme- 4 
retiikét. . |

A továbbképzésen ré s z ig , i I ...
vett elítéltek a tanfolyama \  )«mek létre, es veszélyeztetik az egész-
befejezése után számot ad-£ s®Set- 
tak a tanultakról.- A felele-^ A téli

és a gyakorlati; fel-fj MKfcüzött

A hideg idő beálltával foglalkoznunk kell % 
í  azokkal az ártalmakkal, amelyek a hideg ha- ^

éli hideg időjárás okozta ártalmak  ̂
>tt egyik gyakori és jelentős elvál-  ̂

fa tívn^ A fa crvátwi 4
tekből 8P P  IJfe y t -,g.
adatok helyes m e g o ld á s á ig ^
Után jqggal el lehet m on-| nem(X^  M M B __________
dani, hogy^az L jnuszak el- 4 szabadban dolgoznak,
ítélt lei kihasználtak a szak- 4 A , __

a fagyán. A fagyásos -----
S  mom- j nemcsak azok vannak kitéve, akik nagy hi- g

sérülésnek y

I‘ ,n<4y'd'K a /  a  fagy ások okozója, mint közismert, a  hi- 4
a minőséget, ffift *ayapl>kepzés^  ̂deg. Ha a test szöveteinek hőmérséklete a á
és termelést. ía, ,  tanM:~á hideg következtében huzamosabb időn kérész- ^

ét hibák voltak *r fejlődtek. Ezt bizonyít- 4 ^  alacsonyabbra száll le, a vérkeringés az á

H át. . .  Mondhatom, hó%* 
van még időm? — kérdi 
tér.

— Ezt a legkevésbé. M 
kell megalapozni a jövőt, m B  
kell eldönteni, mi legyen n f f  
gából.

— Segédmunkás, mi más m  
hetnék. De legyek bár s e g ^ ^ ^ ^ ^ M  
munkás, és keressem megü 
magam kenyerét nagyon
zen, azzal, ami eddig volt, 
kor is szakítani fogok.

Hiszünk a szándék igazáb|||jp  
mert rossz a szabadságtól $  
zárva élni, s még nehezebbjl 
barátkozhat meg az itteni k<j| 
nyezettel az az ember, gf 
tjgyszólyán most saereth« f

tön a végé? 
Mivel

ismét fiatalról szolunk.

itt magatartási szabályok h| 
tározzák meg, hogyan kell í  
selkedni, míg Pétertől a len 
tő legritkább esetben kérdq 
ték meg odahaza, hogy miú 

akinek élete célja nyilván nem telt a napja, és nem néztí 
a börtön lett volna, hát meg- rneg azt sem, hogy iga2í 
kérdezzük: mond-e; itt szigorú házirei

— Mi akart lenni a gimná- szabályozza, mit kell csinál 
zium sikeres elvégzése után, 
ho\ folytatta volna?

— A gimnázium első évében 
még szép reményeket táplál
tam maiamban:. az újságírás 
iránt éreztem erős vonzalmat.
Ez serkentett a jó tanulásra is.
Jeles bizonyítványom volt, és 
nagyon szerettem írogatni.

ébresztőtől takaródéig, * s a§ 
nem ezt teszi, az fegyelnj 
kap. Péter odahaza magá gél 
dálkodott az idejével, itt n a  
akkor beszélget a barátokkl 
amikor neki tetszik, nem a | 
kor hallgat rádiót, néz teleAg 
ziót, vagy megy moziba, arra 
kor erre kedve szottyan, h$

Apró történeteket mondtam nem amikor engedélyt kap
el, és Örültem, ha sikerülteb
bek is akadtak, s ha dicsért, 
aki elolvasta. Kizárólag önina- 
gam f- szórakoztatására írtam, 
de távolabbi célokkal. A gim
názium második évében azon
ban már csak közepes lehetett

Mindezek ellenére nem let 
ennyire pesszimista az emh 
Akkor lenne igazán szánalm 
Péter, ha akaraterejéből, szc 
galmából nem futná több: 
ha a segédmunkás állás me 
felelne az igényeinek.

a tereken, a kopott padok 
/ jL között egyre több levelet 
söpörnek a szélek, majd egyre 
kevesebbet, és végül már nem. 
lesz mit söpprníuk. Meg-
kopaszodnák a fák.. Rend
jén  . van ez a hűvös 
késő Őszi napokon. A bágyadt 
napsugár így jobban rátalál a 
sütkérező öregekre, a hancú- 
rozó gyerekekre. .

Á kőházakkal zárt terek ér
dekes színfoltjai . az életnek. 
Itt a körül, zsibongó, lüktető 
jelen háborítatlan . szigetén 
zajlanak a „múltak” és a „jö
vök” ; véletlen találkozásai. Itt 
töltik napjaik nagy résziét az 
Öregek: a padok köré csopor
tosulva , sakkoznak, . kártyáz
n a kb e szé lg e tn ek , nézelőd
n e k . .. Itt töltik ráérő idejük 
nagy részét a gyerekek is: az 
áramvonalas kiskocsikban gő- 
gicsélők, az. éktelen zsivajgás- 
sal pilinckázó kisiskolások, a 
nagy pöttyös labdát kergető 
serdülők. Ha elfáradnak a gye
rekek, egyikük-másikuk le-le- 
huppan a révedező öregek 
mellé. Van^ hogy szóba ele
gyednek egymással, és a be
szélgetésük olyan, mint a me
se:

— A bácsi is szeretett fo
cizni? — kérdezi a fiú. -

— Széf ettem ám  — csillan

fel az aggastyán szeme — 
tudtam is.

— Válogatott volt-e a bácj
— Én, fiam? H m . . .  Volt\ 

én más is.
— Mi volt a bácsi?
— órásmester voltam,

A leghíresebb ékszerészné
— Ékszerész volt a bács 

Az jó szakma. . .
—r Az bizony. Meg szép iá
— Szép — ismételte a g\ 

rek tűnődve.
— Hát te mi leszel?

* — Én? . . .  Építész, v 
szerelő. Vagy; . .  — mondt 
gyerek, és ábrándozva válc 
tott képzeletében a szakr. 
sokaságában. Az aggast\ 
nem győzte kivárni.

— Hát, fiam, te még ma.
se tudod, hogy mi akarsz l 
ni. _ _ _ _

— De tudom én! —
a gyermek. Az ősz ember fdgaâ  
tatta:

— No, nem olyan nagy 
az még, te még kicsiny v 
Van még időd eldönteni, h 
mit válasszál. De majd el 
ám döntened. Határoznod 
nehogy úgy járjál, mint 
akik még felnőttkorukban\ 
tudják, mit akarnak. Akai 
ezt is, azt is, meg ama: 
Bele-belefognak valami d< 
ba, aztán abbahagyják.

r ______  belül a séta* szabad levegőn való |
 ̂tartózkodás, a lehetőség adta torna, sport  ̂
 ̂ Igénybevételével.

Dr. Sz.
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A Győri ETO a legjobb nyolc között
S zó iia i L o k o m o tiv -C yő ri ETO 4 :3  (3:1]

SZÓFIAI LOKOMOTÍV; L ajov W  
M etodjev, D im itrov, N ajdenov  — 
K olev, K o c e v '—- M ilev, K irilov , 
K otkov, V aszilev, D ebarszki.

GYŐR; T óth  ~  K iss, O rbán , Ta
m ás — P alo ta i, M áté — Keglovich, 
G yőrfi, Orosz, Kjorsós, Povázsai.

Szófiában is belc^zöntött 
a tél, s a hőmérő délután, a. 
mérkőzés kezdetére sem tu
dott a  fagypont fölé, kerülni. 
Vékony jégréteg fedte a já
tékteret, s ennek, következtéd 
ben nehéz, irreális volt a  tar 
laj.

A boligár szurkolók hatal
mas hafigerejű buzdítása kö-' 
,asepette indult a  játék, és a 
Győr kezdett. jobban. A 1(X 
percben mégis a  bolgárok sze
rezték meg a vezetést.

Débarszkd kapott jó labdát, 
villámigyorsan befelé húzott, 
kicselezte a védőiket, az eléje 
futó kapust is
. és nagy nyugalomnihl a

bálóba küldte a labdát.
1:0 a Szófiái Lokomotív 

javára. .,
A győriek formás támadásai 

következték ezután, ^ a 10. 
percben megtörtént a kiegyen
lítés.

Palotai Keglovichot indítot
ta el, s a-szélső beadásából 
Győrfi a hálóba lőtt. 1:1. A 

‘ bolgárok fokozták az iramot • 
és egyik veszélyes támadást 
a  /násik utáai vezették. Fel
tűnt a  magyar kapus bizony
talankodása. • Többször kiej
tette a labdát, s ez a győri 
mezőnyjátékosokat is idegesí
tette. A 31. percben sokáig a 
győriek 16-osáriál pattogott a 
labda, Vaszilev kapura./ívéit, 
Tóth a labda mellé nyúlt'pÉ

az a győriek hálójába hullott. 
2:1a szófiaiak j avára>. , É 

'A gól fellelkesítette a" ha
zaiakat, és még nagyobb len
dülettél vetették bele (magú
kat a  küzdelembe.
. A 42. percben Máté hibájá
ból Milev futott el ja* jobbs^é- 
len, beadta a labdát, és De- 
bárszki közelről a haléba lőtt. 
Ezzel 3:1 le tt -az eredmény a 
Szófiai Lokomotív javára,' az 
összesített eredmöi^ pedig.6:6., 
A bolgárok tehát; behozták1 
kétgólos hiátránshi^t. , 

Hallatlan lelkesedéssel tá • 
mádtak tovább' a: bolgárok, a 
győriek pedig idegeskedtek 
•kapkodtak, alig tüdták újabb 
gól nélkül: megúszi|i az első 
félidőt.

Szünet után mintha kicse-V 
rélfcek volna a Győri Vasast; 
Már a kezdésiből biztató győri. 
támadás futott a pályán, s a 
második pércbeö á gól is • meg
született. X

Keglovich vitte fél a lab
dát, beadott, és- Povázsai 
közelről á hálóba lőtt. 3:2.

; Ezzel ismét előnyt szereztek 
a győriek.

A mérkőzésnek azonban 
még nem volt vége. A szófiai
ak lelkes közönségüktől támo
gatva nagy igyekezettél' lá
mad táik, de most.- már . a győ
riek is -állták á sarat, sőt 
ügyes eljétámadásökat vezet
tek. Csak Tóth . nem 'tudott 
magához térni, továbbra is 
sokat bizonytalankodott a ka
puban. f :v •

Nagyszerű győri percek; kö
vetkeztek ezután. Palotai fel
jött, ÜSS módon p^zto-,
gátolttá Á Í8r percben Korsós

Povázsai labdájával nagy gól
helyzetbe került, dé öt méter
ről áz üres .kapu mellé lőtt. 
Nem sokkal utána' Győrfi ha
gyott ki nagy helyzetet. Az
után ismét Korsós ̂  biztosít
hatta Volna a továbbjutásá
ba a bolgár kapus által kiej
tett labdát' elhirteienkbdvé, 
nem a kapu mellé 1/ lövi, A 
másik oldalon Debarszkit hoz
ta gólhelyzetbe a bizonytala
nul kifutó Tóth, szerencsére 
azpnban a  labda a  kapufa 
tövéről visszapattant, 4 és- Ta
más felszabadított. Lassan a 
bolgárok átvétték a játék irá- 
nvitásat, és újra levegőben 
lógott a hazai gól. Ez a 36. 
percben be is következett,

szöglet után Milev talált
a hálóba. 4:2, s áz össze-^ 

sített eredmény 7:7.
A  győriek már . kiegyeztek 

volna ezzel az - eredménnyel, 
mért,. így égy / hét múlva 
harmadik mérkőzést játszhat
tak volna Zágrábban. \ A bol
gárok azonban a döntést eről
tették, s még a hátvédek is 
támadtak, Ezt használta kJ 
nagyon ügyesen- -a Győr. A 
41. percben egy előrevágott 
•labdával Keglovich megugrott, 
mintegy 25 métert nyargalt 
az" eléje Mfutó kapus mellett 
is elhúzott, és nagy nyugalom
mal a hálóba lőtt. 4:3 á ..szó
fiaiak, javára,

az összesítésben 8:7 a győ
riek javára.

A hátralevő -percekben, is 
állandóan a hazai csapat tá
madott, a Győr azonban 
vissza tudtad verni a ; próbálko
zásokat.

Tervek atlétikáink 

színvonalának emelésére

A Budapesti Atlétikai Szőr 
vétség vasárnap délelőtt tar
totta i meg nagy . értekezletét. 
Koltai László' é lmok, részleted 
sen elemezte á  budapesti atlé
tika helyzetét. Számos értékes 
javaslatot tett. Jövőre már az 
ereszen fiatal, 12 &oes gyer
mekék szamára is lehetővé te
szik — az úszókhoz hasonlóan 

* — a versenyzési,
Németh Imre, á • MASZ elhö^ 

ke közölte, hogy | az új rend
szerű egyesületi bajnokság
ban, 1965-bén, a  hét nagy bu
dapesti szakosztályon j kívül 
ott lesz Pécs, Debrecen és 
Diósgyőr válogatott atléta osar. 
pata -is. Elmondta, hogy ha
marosan . hatvan üvegrúd érke
zik Amerikából, játékosam o- 
kot építenek a Népstadion,te
rületén (itt az ügyességi ver
senyzők kapnak- helyet), kor
szerű atlétikai pályát létesíte
nek a Fehér úton, és a Nép
stadiont • minden tekintetben 
alkalmassá teszik az Univer- 
siade 'és az Európa-bajnokság 
lebonyolítására. A Kisstadion 
területén 90 méteres, ! három
sávos, fedett területen gyáko- 

: roEhatnak majd 'gátfutóink, 
addig is, ameddig á fedett at
létikai pálya megvalósul.

Hazatértek sikeresen szerepelt 
asztaliteniszezőink

§ Újabb vélemények az Európa-bajnokságról

Honvéd Zalka SE (Gyöngyös) 

— Bp. Honvéd 18:2
V asárnap  a déli ó rák b an  G yön

gyösön 2000 néző e lő tt za jlo tt le az 
ökö lv ívó-csapatbajnokság  m ásodik  
h e ly é t e ldön tő  ílo n v éd  Z alka  SE— 
B p. H onvéd találkozó . A m érkő
zés a  gyöngyösiek  18:2 a rá n y ú  fö
lén y es győzelm ével végződött. Ál
ta lán o s  m eglepetést k e lte tt, hogy 
K ajd i, be tegségére h ivatkozva, nem  
á llt  ld  T óth  I.. e llen . E redm ények:. 
F o rró  pontozással győzött . Lökös 
e llen , K lenovics az I. m enetben 
k iü tö tte  A ckerm ann t, ugyanúgy  
P a m p u k  Skerieqzet. M aurevies 
pon tozással vesztett Szántóval 
szem ben, T óth I. az I, m enetben 
döntő  fö lénnyel győzött . P é terfi- 
vel szem ben, G ayer ellen Kovács 
az  I . m enetben , N ém eth  J .  ellen 
RJobovics az I. m en e tb en  feladta , 
K eresz tes I. m enetben  k iü tö tte  Bo-. 
zó t és végül B ánhegyi ellen bu
rá n y i a  n  m ene tb en  fe lad ta .

Az asztalitenisz Európa- 
bajnokság legeredményesebb* 
válogatottja, a magyar csapat, 
megérkezett Budapestre. Há-' 
rofri játékos Svédországból 
Lengyelországba utazott: Lu- 
kacsné, Papp Angéla és Ha
rangi a lengyel" nemzetközi, 
bajnokságon vesz részt,; Vö
rössel, Harcsárral, Körösivel 
és Kocsissal együtt.
. A magyar .,válogatott tagjai, 
közül nemcsak a helyezettek 
kaptak sok4 gratulációt,^ ha
nem á 19 éVes Harangi.Sán
dor is, aki i megnyerte a. vi
gaszdíjat.

Harangi az elődöntőben és 
a döntőben, a ¡kontinens leg
jobbjaihoz tartozó nyugat
német Acndt és a  jugoszláv 
Vecko. személyében 
ellenfelet győzött - lé.

— A ) bajnokságon jobb 
sorsolássál 
volna 
de aztán 
iödnom. 
verseny.i 
s kiesésem 
; többiek 
ték, én az edzőteremben gya
koroltam.

A magyar versenyzők^ pa
naszkodtak a. * játékvezetőkre. 
Sok volt va vita az EB-n, az 
eredményjelzők nemegyszer 
fordítva. írták ki a  mérkő
zések állását. Ez persze, sok 
izgalmat -okozott. Az elavult 
eredményjelző táblán levő 
¡kis számlapokat a közönség 
alig látta és* ez csökkentette 
az. érdeklődést, mert hisz 
nemcsak a játék, hanem az 
eredmény alakulása is érde
kes.

Az EB legjobb ‘ férfi játé
kosát, a svéd Jöhanssont töb
ben kérdezték -arról, hogy 
véleménye szerint az euró

pa iak  fel tudják-e venni l a 
harcot az áprilisi* VB-n a kí
nai és japán asztaliteniszezők
kel-?

—- Sokan úgy. gondolják, 
hofjy támadásban mi nem ve
hetjük fel a versenyt az 
ázsiai játékosokkal. Ügy ér
zem, a világbajnokságon még

is jó eredményt, s valahogyan 
meg kell oldani az edzésprob
lémámat is. Máris bevonulok 
katonai szolgálatra és\ nagy 
kérdés, hogy mennyire lesz 
tréninglehetőségém.

Nemcsak a jó, hanem a vá
ratlanul gyenge eredményt 
elért versenyzők is az érdek
lődés í középpontj ában álltak. 
Különösen a* románokat fag
gatták sokan, mi történt ve
lük. .

A román válogatott edzője, 
az Európa-szerte. ismert Pci
nét egyszerűen nem tudott 
magyarázatot találni az ered
ménytelenségre. Szerinte va
lamennyi román játékos ú az 
EB előtt lényegeséi! jobban 
játszott. Az edző a csapát fel- 

i frissítésére gondol!

Siker és felelősség
Tokióban sikeresen szere

pelt sportolóink most az 
országot járják, hogy eleget 
tegyenek annak a rengeteg 
meghívásnak, amivel a leg
kisebb falvaikból is eláraszt-' ■ . fi® ■■ ' ‘ tják őket. Ilyenkor lehet 
csak igazán érezni, hogy
milyen nagy és milyen egy
séges a magyar sportmoz
galom. A milliót is megha
ladja már a tagok száma, s 
ez a nagy tömeg szinte egy 
emberként örül és büszke 
a közüle kikerült legjobbak 
sikereinek, látni és hallani 
akarja őket, élőszóval akar
ja nekik megköszönni, hogy 
az olimpián nagyszerűen 
megállták a helyüket.

Ölimpiásaink igyekeznek 
is eleget tenni a kedves,
..szívből jövő meghívások
nak. Sokan., több napos 'ki
rándulásokat tesznek, ám 
így is alig győzik. De átfért 
szívesen csinálják.

Antal Márta mesélté, hogy 
amikor először állt a hall
gatóság elé, úgy érezte, hogy 
a lámpaláztól egy hang sem 
jön ki a  torkán. A  részege- 
ződő biztató és baráti 'te-, 
hintetek azonban pillanatok 
alatt priegnyugtatták, felol
dották bénultságát s végül 
is könnyedén és magabizto
san beszélt a tokiói felejt
hetetlen napokról. Ugyan
így- volt e zze la ■ tö b b iö lim -  
piás is. És a véleményükí is 
egybehangzik. Valósággal 
lenyűgözte őket az a nagy 
szeretet . . és megbecsülés, 
Ciliivel mindenütt találkoz
tak. Többen közülük igen
csak most értették meg iga
zan, hogy milyen nagy do
log élsportolónak lenni. Ám
de arra is rádöbbentek, hogy 
kitüntető titulusuk milyen 
nagy felelősséggel jár.

Még tart áz országjárás. 
De már nem sokáig. Köze
leg az idő, amikor újból el 
kell kezdeni a felkészülést, 
ha lehet, még nagyobb' szor
galommal, még céltudato
sabbanI  Csak ez az oka an
nak, hogy ölimpiásaink nem 
tudnak majd minden ked
ves meghívásnak‘ eleget 
tenni. Amit azonban — úgy 
hisszük — meg lehet bocsá 
tani nekik.

Stanek Erzsébet, a Ganz-MÁVAG fiatal dolgozónője még diák
lány korában kezdte el a bátrak sportját, az ejtőernyőzést. 
Azóta már túl van a 450. ugráson. Az idén, a Nyugat-Német- 
országban megrendezett VB-n, 1000 méteres női célbaugrásban 

megdöntötte a világcsúcsot is.

A z Ú jpesti D ózsa  
az ö k ö lv ív ó

Tatabánya: |

- Sikeres indiai túra
Az Indiában túrázó Tataba

nya sikeres szerepléséről érke
zett hír. A bányászcsapat Cal
cuttában 5:1 és 3:0 aránybain 
győzött, Rangoonban Burma 
válogatottját ¡győzte le 3:l-re, 

CSZKA-t pedig 1:0nra, s ez
zel első helyen végzett a  tor- 
ftán. Legközelebb Űj-Délhibem 
játszanak két mérkőzést. Itt
hon közben az átigazolás fog
lalkoztatja a klubot. A  bá- 
nyászcsapathoz tart; Szúrom! 
(Dorog), Gór (Kecskemét);- Ko
vács (Borsod), Szabó (Tatái 
Honvéd), eltávozik Rappai 
(Pécs), Kazinczy (Székesfe
hérvár), Pásztor, Teveli, Rapai 
viszont visszavonul.

Lesszabály nélkül
Érdekes kísérletnek lesz 

tanúja Milánó A vi
lágkupa-győztes milánói
Internazionale a  mad
ridi Atletico csapatával olyan 
barátságos mérkőzést játszik, 
amelyen a lesszabályt egyál
talán nem alkalmazzák. Ezt a 
kísérletet Hérrera, az Iriter- 
nazionale |  világhírű edzője 
kezdeményezte. A z  edző 
ugyanis annyira rászoktat
ta  csapatát a védekező játék- 
modorra, h ogy az In tér leg- 
szenvedélyesébb szurkolói sem 
értettek ezzel egyet, jóllehet 
csapatuk egymás után aratta 
a legnagyobb diadalokat. Her- 
rera azt reméli, hogy a les
szabály eltörlése ismét von
zóvá és érdekessé: tenné az In- 

. tér játékát.

csap a tb ajn o k

A V., Dinamó Gyömrői úti 
fcultárházában zsúfolt nézőtér 
előtt került sor az ökölvívó 
csapatbajnokság egyik sors
döntő ; mérkőzésére. Ahhoz, 
hogy az Újpesti Dózsa visz- 
szaszerezze a bajnoki címet; 
legalább egy -v pontot kellett 
szereznie a Vasas DinamóvaL 
szemben. Nos, ebből az egy 
pontból két porit lett, tegyük i 
hozzá, megérdemelten, mert az 

; újTp^tiek" -a *':GyömrŐf :;ütí' kul- 
tuíií áz;;!'Zzó'‘ hangtiíatábpri - sem- 

; vesztették -é l-a  fejükét, 12:8 
• arányban nyertek, s ezzel 
megszerezték az 1964. évi csa- 
patbajnoki címet.

Á\ ¡Sportcsarnokban a Csepel 
és az MTK csapata találkozott.' 
A kiesés szempontjából sors
döntő/találkozón heves küzde
lem alakult ki a két fél kö
zött. - Az MTK öklöző!
jobbak voltak, és végül .12:8 
arányú győzelmét arattak, s 
ezzel bennmaradtak az I. osz
tályban.

Vezet a Bp. Honvéd! fé rfi! 
és az M TK  női csapata

B u d a p est ö t  to rn a c sa rn o k á b a n  
fo ly n a k  a  k o sá rla b d a  N ép k ö z tá rsa 
sá g i K u p a  d ö n tő jéb e  ju to tt  n y o le  
fé rf i  és n y o lc  nő i c sap a t k ö rm é r
kőzéses, küzdelm ei. A  legnagyobb  
érd ek lő d és áz  E u ró p a  K u p áb an  in 
du ló  b a jn o k c sa p a ta in k  ta lá lk o zó it 
k ísé rte . A S zen tk irá ly i u tc á b a n  az  
NB I-es és az  NB Il-e s  nő i b a j
n o k ta lá lk o zó n  az M TK 91:46 (43:18) 
a rá n y b a n  győzö tt a  B p. S p a rtacu s  
e llen , a m e ly n ek  d ön tőbe ju tá sa  is  
szép' te lje s ítm én y . A K láp k a  u tc á 
b a n  . a  Bp. H onvéd szép  já té k k a l 
126:76 (65:30) a rá n y b a n  győzö tt a 
B a já i B á csk a  e llen . Az elsőség k é r 
d ése  a  d ecem b er 27-1 u to lsó  fo rd u 

ló b a n  dől el vég legesen .

M. Koszkov, 135Í87 méter
re hajította fejszéjét. Az 
egyidejűleg megrendezett 
szigonyhajítás bajitoka V. 
Anufrijev lett 46 méteres új 
sarkvidéki csúccsal.

■v ★
A Ferencváros—-Róma Vá

sárvárosok Kupa-mérkőzése 
felborítja a _Népstadion „fel
készülési” tervét, erre á mér
kőzésre * ugyanis február
ban kerül sor. Rövidebbre 
kell hát vermi a terminu
sokat.

'k
Emerson, a világ legjobb 

amatőr teniszjátékosa, har
madízben is/ visszautasította 
a profiszerződést. A  szer
ződés két évre szólt volna 
és 75 ezer. dollárt biztosított 
Emersonnak. Az ausztrál te
niszcsillag azzal az indo
kolással utasította vissza 
az ajánlatot, hogy mostani 
munkahelyén, egy ameri
kai dohánytársaságnál, na

gyon jól érzi magát. I I tt a 
szerződése csak három év 
múlva jár le.. Emellett mun
kája. lehetővé tekzi, hogy 
annyit teniszézzék, ameny- 
nyit kedve tartja.

★
Patrick Sercut, a kerék

pározás repülővilágbajnokát 
is meghívták á zürichi fe
dettpálya jubileumi gála
versenyére. A belga, menő 
svájci rajtja azonban meg
hiúsult. Patrick mester 
olyan követelésekkel állt 
elő, amelyek meghaladták 
a rendezők zsebének teher
bíróképességét. Hogy téve
dés ne essék, Sercu ama
tőr világbajnok.

★
Paraguayban elmaradt a 

Söl de America—Nációnál I. 
osztályú bajnoki labdarú
gó-mérkőzés. A Sói de Ame
rica teljes csapatát gyomor- 
mérgezéssel kórházba szál

líiöttá.k. Kiderült, hogy 
mindnyájan ettek abból a 
különlegesen finom kalács
ból, amelyet egy ismeret-• 
len „szurkolójuk” küldött 
postán. A  nyomozás folyik.

★
Kilenc évvel ezelőtt egy 

fiatal futballkapus jelentke
zett az angliai Fulham veze
tőinél. Szerelést adtak ne
ki, megnézték, hogyan mo
zog a' kapuban és — „abszo
lút tehetségtelen” felkiál
tással szélnek eresztették. A  
kapus ma már sokszoros vá
logatott (nem a fulham szí
neiben), neve Rónáid Sprin- 
gett.

★
A világ leggyorsabb nője 

legalábbis a földön ■— az 
amerikai Paula Murphy, 
aki az Utah állambeli bon- 
neville-i kiszáradt sóstó tii- 

1 körsima felületén 364,2 ki
lométeres átlagsebességet

lány nyerte a Wartburg- 
autót az olimpiai tárgysors
játékon. Ilonka tornásziky 
s elhatározta, hogy az autó
vezetést is megtanulja.

★  '
. Koppenhágában a Dánia 

—Csehszlovákia férfi te- 
remkezilabdá-mérkőzés 18:18 
arányú döntetlennel végző
dött. A női |  találkozón a 
csehszlovákok 11:6-ra nyer
tek. \

★
Belgrádban a férfi röp

labda Európa .Kupa ke
retében a Zseleznyicsár 3:0 
arányban győzött az osztrák? 
bajnok Blau-Gelb l ellen.

★
A Salgótarjáni Bányászt: 

labdarúgócsapata a len- ■ 
gyélországi. Walbrzychban.
3:1 (1:0) arányú vereségei 
szenvedett a Gornik Thoreí 
csapatától. A mérkőzést ló 
ezer néző tekintette meg.

1
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I Új emlékművek a
| a felszabadulás 20.
I . ■  1
p A felszabadulás 20. évfordulója alkalmából több új, ? 
í  monumentális szobrászati alkotással gazdagodik a főváros, ty y
$ A  XIII. kerület központjában á szépen rendbehozott, $ 
t  parkosított Béke térén úi emlékművet avatnak fel a felsza- 4y yp badulási évforduló tiszteletére. A Béke és barátság: emlék- £ 
$ müve 'kétalakos — magyar munkást és szovjet harcost áb-  ̂
|  rázoló — kompozíció lesz. A két bronz alakot Kalló Viktor  ̂
$ szobrászművész mintázta; az architektúrát Skodar Lajos } 
fí építőművész tervezte. . J
P Pesterzsébet lakossága is új felszabadulási emlékművet ¿S 
f  avat április 4-én. Az emlékmű teljes architektúrája — Já- fi 
 ̂ nossy György építőművész alkotása — elkészült, a hozzá |  

£ tartozó domborművön Vilt Tibor szobrászművész irányító?
¿ Sávál most dolgoznak a kőfaragók. á
íj Kispesten már korábban mélió emlékét állítottak a  ̂
p szovjet hősöknek; a felszabadító harcokban elesettek nevét J 
 ̂azonban, ezen nem örökítették még. Most az emlékműhöz p 
 ̂ hat kőtömböt építenek, s ezekre magyar és orosz nyelven j? 

P rávésik az elesett hősök nevét.
|  f A felszabadulás eszméjét kifejező, nagyméretű dombor- í 
 ̂mű díszíti majd a Gellérthegyen most készülő Jubileumi JÍ 

p Parkot is. A Gellert tér felőli hegyoldalon, a kagyló forrná- p 
|  jú parkrész felső peremén szembetűnően illeszkedik majd a  ̂
á környezetbe a magas támfalba épített, terjedelmes dombor- p 
|  mű. A nyolc méter széles, két méter magas, sok alakú al- ^

I kotáson Kiss István szobrászművész, a felszabadult, fóvá-p 
ros életének két évtizedét örökíti meg. f
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F I A T A L O K  S Z Í N H Á Z A
A Budapesti Ifjúsági. Szín^ — Olyan fiatalokat keres- 

pad néhány hete mulatta be a tünk elsősorban — folytatja 
szakszervezetek Fehérvári úti Bende Miklós —, akik „ki
kul túrotthonában első műso- váncsiak”. A szó jó értelmé- 
rát, egy Euripidész- és egy ben. Akik még nem játszőt- 
Ansztophanész-d arabot. Az tak különféle csoportok bah, s 
előadásnak nagy sikere vplt, s akiket nem a szereplés vagya, 
el i^nierést , jkgí tett.a. sizakemjber han em az ér delei ő dés _ és tu- 
rek köriben. ,Ő;:.a  fiatal; ^ze«, dásszorhj voiiz a színházhoz 
replők igen l gondos, alaposan Akik, magúkévá teszik a 
átgondolt előadást produkál- ’ színpadnak i.zt a célkitűzését, 
tak. Látszott, hogy megértet- hogy. nem egy-egy produkció- 
ték a görög színművek mon- bah való látványos részvétel a 
danivalóját, a színpadot, a fontos, hanem hogy az előad á- 
görög embert és a  kort. Nem sokat, a korra vonatkozó mű
akartak, mint sok műkedvelő veszet történeti, történeti, iro- 
együttes, „nagyszűnházasdit” dalrhi anyag segXt'iégével ala- 
játszani, de elkerülték az posan feldolgozzuk, s így hi- 
amatőrség buktatóit is. Az telesen ábrázoljuk ázt a tár
előadás a fiatal nézőknek se dalmat4 amelyben a darab 
szólt , (három alkalommal több játszódik, 
mint kétezer néző látta a  Az első előadási, Euripidész
műsort), s legelső célkitűzé- Iphigeneia a tauruszok föld- 
se az volt, hogy ismereteket jén és Arisztophanész Máda- 
adjon, gyarapítsa a műveltsé- tak  című drámájának színre- 
güket. hozatalával meggyőzően szem-

A fiatalok színházának léltette, mire gondoltak a 
ugyanis ez a  hivatása, ezzel a színpad létrehozói. Egy görög 
céllal alakult meg alig több, tragédia és komédia egy mű- 
min t fél esztendővel ezelőtt, sorban történő előadásával 
A SZOT Fehérvári úti műve- lényegében a görög embert, a 
lődési házában működik, görög társadalmat mutatják 
mintegy kétszáz tagja van, s be az ifjú nézőknek. A rehde- 
havonta két-három előadást zői koncepció több, mint éh- 
tart szombat esténként. nék a két görög színműnek

Bende Miklós rendező, a színpadra állítása: a görög 
budapesti Ifjúsági Színpad társadalom nagy konfliktusát, 
vezetője élmondta: az anya- és apajogú társáda-

— A színpad azzal a céllal lom összeütközését ábrázolja, 
alakult meg, hogy a fontos Tehát történelmi ismereteket, 
művészettörténeti korszakok nyújt a színművészet 'észközei- 
komplex feldolgozásával és vei.
modern, szocialista alkotások «—. Nem, valamiféle „avant-
színpadra állításával hozzájá- gard” színházat akarunk csá- 
r ülj ón az ifjúság esztétikai nálni, nem akarunk „modern- 
kultúrájának, szocialista tu- keddi” — minden produkcióink 
dátformálásának a fejlesztésé- dramaturgiai megoldásában, 

- hez. Ezt a célt a színpad önte- rendezési-szcenikai ; munká- 
vékeny' művészeti munkával jában szem előtt tártluk, hogy 
és a társművészeték össze-, ezt a színházat 15—25 éves 
hangolt, egységes programjá- fiátalok hozták létre hasonló 
Vál igyekszik megvalósítani. korú fiataloknak; előadásaink 

Az Ifjúsági Színpad számá- alkotói és nézői tehát azok, 
ra a megalakuláskor négyéves ákiikiből a jövő színházba, mo- 
tematikát dolgoztak ki. A zíba, hangversenye és kiállí- 
program igényes, nagyszabású tásra járó közönsége kikerül 
— és nehéz. Lényégében az majd, s azt akarjuk, hogy értő 
emberiség művelődéstörténé- közönséget neveljünk. Ez a 
tériek legfontosabb mozzana- legfontosabb. S ilyen jellegű 
tait, legkiemelkedőbb fejlődé- esztétikai képzés legalkalma- 
si fázisait kívánja bemutatni sabb formájának a színházmű- 
a görög színháztól kezdvé nap- vészetet tekintjük, amely' az 
jainkig. összes társművészeteket komp-

Amikor az Ifjúsági Színpad lex módon foglalja magában, 
megalakulásáról szóló felhí- Á budapesti fiatalok köré- 
vást közzétették, majdnem ez- ben az Ifjúsági Színpad az 
ren jelentkeztek. Középiskolai első- előadások után népszerű- 
tanulók, egyetemisták, főisko- séget szerzett. Egy-egy elő
lások, technikumi növendékek, adásra a kerületi KTSZ-bizott- 
dolgozó fiatalok. Közülük vá- ságok osztják szét a jegyeket, 
lásztották ki a színpad kétszáz s minden este „táblás ház” 

 ̂ „állandó” tagját. Még a kora előtt játszanak.
|  tavasszal megszakították a Már javában folynak a má-
I  szakkörö>ket (dramaturgiai, sodifc bemutató próbái. Címe':
• színháztörténeti, képzőművé- Arc a tükörben. Ezt a mű- 
-szeti-szcenikai, ének-, zene-, sort kortárs-művészek versei- 
f tánc- és pantomim-, valamint bői,* drámarészleteiből állí- 
¿Tilmszakkör alakult) s hozzá- tották össze.
^ H ta k  a munkához, T. I.

fővárosban i
I

évfordulójára |

Franklin Benjámin számadása
Franklin Benjámin Szám

adását (igénytelennek látszó 
kis könyv, csonka önéletrajz) 
újra elővettem és újra elol
vastam. Közben Lion Feucht- 
wanger Rókák a szőlőben cí
mű történelmi regényében is 
találkoztam véle, és ott is na
gyon eredeti és rendkívüli 
módon erős egyéniségnek áb-/ 
rázol ja az író.

És válóban: ha éltek a vilá
gon „séif |  mádé mán-”ek, 
Franklin Benjámin ezek közt 
is a legnagyobbak közé tarto
zott. Nem mint író (hogy mint 
tudós mennyire, azt én nem 
tudhatom), haném mint —1 
mondjuk, úgy — ,,közéleti em
ber’’̂  Ámbár ez a fogalom is 
szűk néki. A gondolkozás, az 
ebből folyó cselekvés és 
ugyanakkor a közönséges min
dennapi életgond és gyakorlati 
munka embere volt. Mint ipa
rosi, mint kereskedő, mint 
nyomdász és lapkiadó-szer
kesztő, mint tudós-feltaláló, 
mint községpolitikus, pénzügyi 
ember, társaságszervező, mint 
katonái vezető, majd mint 
nagykövet, mint államférfi — 
mint minden. És mindenben a 
szolidság, a rendes emberség 
prófétája, — ha illene őrá ezt 
mondani — és -megvalósítója. 
Az angolszász gazdasági er
kölcsösség embere. Amerika 
megteremtői voltak ezék , 'a 
kereszténységet és a  minden
napi erkölcsöt halálos komo
lyan vevő emb erejt (ámbár 
Franklinban nem sejtek sem
miféle szektás mániát). Az 
igazság és a  becsület megszál
lottjai lettek, miután már ott
hon, Angliában a  becstelenség, 
a váltakozó 'királyok terrorja 
és a korrupció, a közéleti ban- 
ditizmus miatt nem tudtak- él
ni. (Igen, volt ilyen világ a 
ma- ipar szolid, rendes, fe- 
jgyebnezetvt,:î g j iá b a n  ..is:«■ t^-? 
sék elolvasni, Shakespeare M-

százád angol történelmét.)
Micsoda remek emberek, mi

lyen igazi |  hódító emberek 
voltak ezek közt a pionírok 
között. Persze ■ banditák is, 
rablók, csalók és gyilkosok 
elég nagy számmal. De hogy 
ezeket meg tudták fékezni, 
ahhoz Franklinok kellettek.

Benjámin édesapjának pél
dául két feleségétől 17 gyer
meke volt. Mit kellett ott 
gondolkozni, még ha a  szabad
ság és. a sok ingyen föld Ame
rikájában éltek is. Nem hul
lott az égből ott se; egy falás- 
nyi manna se. Minden fala
tért és minden ruhadarabért 
meg kellett dolgozni. Ezek a 
ma már naivnak látszó er- 
kölősemberek hozták, létre a 
nagy angolszász,1 ~ új-birodal
mat és ezeknek egyben átlag
ember típusa és ugyanakkor 
vezetője volt Franklin Benjá
min.

Nagyon tetszik nekem ez az 
angol ember. Nemcsak azért, 
mert én is ilyesféle protestáns1 
igézettségét- kaptam kisfiú ko
romban az iskolától (négy kis.

osztály volt mindössze), a Bib
liától, Bunyantól és a-szintén 
erős erkölcsű , agrárszocialis
táktól, hanem azért, mert vé
gigbizonyította egész életével, 
hogy a  közéleti sikernek, sőt 
az akármilyen nagy hírnév
nek sem szükségszerű velejá
rója a cinizmus, mint sok 
európai — s most már mai 
amerikai — sikerembernél 
látjuk. Hölgy a tevékeny, böl
csesség végsősorán magasabb- 
rendű > szellemi-lelki magatar
tás, mint a legfinomabb, leg
szellemesebb — mondjuk így: 
talleyrandi minden hájjal 
megken tség.

Éppen ezért nagyon érde
kelne : van-e ennek a . típusnak 
jó írói ábrázolása az amerikai 
vagy bárhol való irodalomban? 
Amit magyarul megismerhet
tem — mondjuk Hawthómé
tól Fauliknerig és Thomas 
Wolfe-ig. azok túlnyomórészt 
úgynevezett „negatív”- . figu
rák', furcsa emberek, szörnye
tegek és idióták vagy , egysze
rű I kispróblémájú kisemberek. 
Esetleg O’Neill-féle, vagy Te- 
nesseé Williams-féle beteg bo
londok, és nem shakespeare-i 
értelemben vett történelmi 
drámák, tragédiáik hősei. Én 
azonban mind összevéve sem 
hiszem, bár ez is Amerika, 
hogy csak ez Amerika. A leg
többet a régebbi amerikai vi- 
1 ágról Dickens Martin Chuzs- 
lewit-jából és Thackeray A 
virginiai testvérek-jéből tu
dok, de azok is „kritikus”, 
vagyis .ironikus és . szatiri leus 
írások. Márpedig a szatírát 
nagyon jó olvasni (hogyne! 
milyen jó tudni, hogy1 mások
nak is> vannak hibái, és mi
lyen jó, hogy ezt helyettünk 
az író mondja ki!), de aki 
komolyan azt hisizi, hogy az a 
valóság; az igazig ^meghatáro
zó, tipikus Való, amit a .szatí
ra ábrázol, az téved. A szatí
ra inkább'csak a valóság fo
nákja, néha még az is túlcif
rázva, hogy mulatságosabb le
gyen. (Áz olvasónak — nekem 
is — így a.jé.)

így hát azt kell mondanom, 
többet tudok meg Franklin 
Benjámin rövid és — sajnos 

életrajzából (elég 
kár, amerikai társadalom 
[még nem nemzet!] és ország 
[még j nem állam!] születésé
ről, mint az. eddig olvasott 
összes amerikai regényből és 
útleírásból. Miként lesz egy 
szétszórt' telepes-társadalom
ból, amelyben mindenki csak 
a saját munkájával, földjé
vel, műhelyével »üzletével és 
persze a hasznával és a nye
reségeivel törődik, akinek 
még kőzügyeik is alig vannak 
ebben a tágas világban, ahol 
elfér mindenki, aki nem sze
ret a a többiek közelében élni. 
ahol még ezt a kevés közügyet 
is jórészt,; tiszteletből, társadal

mi megbízatásból végzik, mi
ként lesz ott igazi szervezett 
közösség, város, majd or
szág. Olyan közösség, amely 
olyan önkéntes hadsereget 
hoz össze, amely igen hamar 
megszabadítja az „anyaor
szág”, az angol királyság pre- 
potens és korlátolt militaris
táitól.

Franklin azt is . megírja, 
nem történészbuzgalominaí, 
nem is regényírói nagyvonalú
sággal, hanem csak úgy emlé
kezve I a dolgok kezdeteire, 
miként lett nyomdászinassá, 
majd miként szerzett nyom
dát, aztán hogyan indít - — 
mindig a ténylegesen érezhető 
társadalmi szükségletre — 
kis újságot; kalendáriumot. 
Majd hogyan hoáza össze a 
műveltségre vágyakozó job
bakat, akikben közéleti érdek
lődés is van, társaskörbe, és 
ezután hogyan szervezik meg 
a tűzoltóságot, a rendőrséget, 
a katonai védelmi szervezetet 
és mindent, ami kélL így 
szinte szándéktalanul Ameri
ka születéstörténetét és raj
zát is adja. .

Mi fogja meg ebben a nem 
írói igénnyel és nem írói mó
dom megírt kis könyvben az 
embert?

A valóság varázsa, az igaz
mondás egyszerű szándéka és 
maga a megvalósult igazmon
dás. Hiteles ez az élet, mint a 
Penelope öreg kondása áz 
Odásszeusz házában . . .

★
Nekem azonban, ha már ed

dig jutottam, óhatatlanul 
eszembe jut: Milyen vagy
most, Amerika? Hova jutot
tál; Amerika? Csakugyan a 
hatalomért hadakozó; ugyan
azon ^elvekkel”, illetve sem
mi elvekkel hadakozó mil
liárdosok Amerikája volna az 
igazi Amerika? A kissé tűl- 
szigorú angol anya-asszonyok 
után a sztriptíz-bárok, a kör
mönfont üzleti fogások ,,A ne
gyedik csigolya” (Marthi Lar- 
hi finn író regénye) Ameriká
ja, a coltos banditák, a meg
szervezett gang-ék, az Al Ca- 
pone-k Amerikájá volna az 
igazi Amerika?

ezt még nem hiszem. De 
az „érdekes” és a „szén-igaz” 
harcában úgy látszik, egyelő
re inkább az érdekes ott az 
uralkodó. Ezt hordja-röpílt 
szét a szórakoztató ipar és a 
zsurnalisztika (amelynek mo^t 
még égy mélyenlátó Mark 
Twainje sincs) szerte a világ
ba. így aztán a kérdéseimet: 
Jó út-e ez, i Amerika? Sors
szerű út-e ez, Amerika? Nem 
kellene-e más úton gondol 
kozni, Amerika? — csak fel
teszem, de nem várok ró vá
laszt.

V . P .

A P R Ó -C S E P R Ő| EGÉSZEN MAS' |

Tokióban minden egészen 
más: á nők kimónót visel
nek, a rizst pálcikával eszik, 
kézfogás helyett földig hajol
nak, gorombáskodás helyett 
Egymásra .mosolyognak a
villamoson. Papírfalú há
zakban laknak, négy helyett 
hat évszakot számlálnak (Ta
vasz, nyár, ősz, tél mellett 
még egy esős és egy tájfun- 
évszakot is), és legnehezebb 
foglalkozás a gépírónőé, mert 
kétezerötszáz jel van a gé
pen...

Érthető, hogy izgatottan
szerettem volna megtudni: 
hogyan él, hogyan ír egy ja
pán írónő?

A  magyar nagykövetség szi
ves segítségével valóban ta
lálkoztunk a japán irodalmi 
élet néhány kiválóságával, 
többek között a japán Pen 
Club, okos, rokonszenves fő
titkárnőjével. íme, néhány 
mondat izgalmas beszélgeté
sünkből:

— Elmondaná egy munka
napját?

— Szívesen: Tokió belvá
rosában lakom, elvált asz-

szony vagyok. Anyámmal, 
egyetemista lányommal élek 
együtt. Korán felkelek, sze
retnék dolgozni. De tudja... 
A lakás takaritatlan, a tele
fon folyton szól, jönnek-men- 
nek, fogom a dossziémat, el
megyek egy szálloda halijába, 
vagy egy kis kávézóba és ott 
írok. És ön?

— ó, hát... Budapest bel
városában lakom, a férjem
mel. Korán felkelek, szeret
nék dolgozni. De tudja... a 
lakás takaritatlan, a telefon 
folyton s$6l, jönnek-mennek, 
fogom a dossziémat, elme
gyek egy presszóba és ott 
írok...

—  Érdekes — mondtuk 
egyszerre mind a ketten...

| TAXIBAN |

— Nini, milyen szép légi
táska!

— Tokiói.
— Onnan kapta?,
— Onnan hoztam.
— Csak nem. volt Japán

ban? — kérdi most már na
gyon izgatottan a sofőr.

— De igen.
— Tessék, meséljen már. 

Ugye, nagyszerű ott az ipar?
— Nagyszerű. Tranziszto

ros magnók, hordozható tv-k, 
árubőség.

— Van japán autó?
— Persze. Rengeteg. Olya

nok, mint az európai közép- 
kocsik. És a taxik szépek, ele
gánsak, tiszták. Tokióban tíz
millió lakos van. És harminc
ezer taxi...

Képzelem, milyen ma
gas az életszínvonal.

— Ez bonyolult dolog. A 
lakás nagyon drága. Az éle
lem is. Az iparcikk nagyon ol
csó. A  közlekedés is olcsó.

— A taxi is?
— Igen. • És taxiállomás alig

van. A harmincezer kocsi 
állandóan mozog. A z áruhá
zak portásai minden taxiso
főrnek adnak egy kis aján
dékcsomagot: néhány ciga
rettát. Ennek az az eredmé
nye, hogy a sofőrök szívesen

Meghalt 
Mányai Lajos

Mányai Lajos, a Magyar 
Népköztársaság érdemes mű
vésze, a Nemzeti Színház tag
ja 52 éves korában hirtelen 
elhunyt.

Mányai Lajos haláláról a 
Nemzeti Színház igazgatósága 
és társulata gyászjelentést 
adott ki.

Kiváló színész halt meg. 
Nemcsak színháza, barátai és 
közönsége gyászolják, hanem 
milliókat rendít meg a halál
hír; Mányai Lajos a  televí
ziónak, a filmnek, a szink
ronnak is feledhetetlen mű
vésze volt.

A felszabadulás* előtt vidé
ken játszott, Kaposvárott, Po
zsonyban, Debrecenben, Nagy
váradon. Már fiatalon kap
csolatba került a munkás
mozgalommal. S hogy vidé
ken szokás volt, a jó színész
be mindenféle szerépét rá
bíztak: játszott bankárt,_ ka
tonát, parasztot, római ‘ pá
pát. Budapesten először — 
1947-ben — a Szentivánéji 
álom Thisbéjét alakította a 
Nemzeti Színházban, s ettől 
kezdve a főváros színpadai
nak ismert és kedvelt művé
sze lett. Véléncei dózse az 
Othellóban, Rudolf császár 
az Ember tragédiájában, Sor 
Crofst a Warrenné mester
ségében, Maculano a Galilei
ben, a Lyuk az életrajzon 
S~ ibó igazgatója, Lord Has
tings a III. Richárdbart, Bie
dermann Max Frisch komé
diájában... Most a polgármes
ter lett volna egy francia víg
játékban (Jamiaque, Tengeri 
malacok), amelyet a napok
ban kezdtek el próbálni a 
Nemzeti Színházban. Azok 
közé a színészek • közé tarto
zott, akik mindent tudnak. 
Drámát, komédiát, kabarét, 
főszerepet és egyperces jele- 

• hetet.
A legutóbbi..esztendőkben

a magyar színművészet egyik 
kiemelkedő alakjává vált, 
emlékezetes minden fellépé
se. Lendületes1 és izgatott 
színészember volt; feledhe
tetlen típusokat ábrázolt , a 
színpadon, a filmen, a kép
ernyőn. Szatirikus szerepek* 
ben különösen rendkívülit al
kotott. Vólt egy mosolya: 
gúnyos-görcsös, tétován kín
lódó; ellenállhatatlan. Figu
ráinak bőre alá tudott búj* 
ni, tetten érte ők^t meghitt 
pillanatokban, gonosz per
ceikben, s kiterítette a szín
padra irgalmatlanul, őszin
tén, mégis mélységes szere
tettel s emberséggel. Sokszí
nű, eredeti művészegyéniség 
fémjelezte minden alakítását.

Sok nagy szerep várt volna 
még rá; vakon sújtott a hálál... 
De, életműbe gazdag, szép és:' 
egész; sok-sok alakítását meg
őrzi a filmszalag és a hang
szalag, színpadi szerepeit pe
dig a nézők százezreinek em
lékezete. akiket fájdalma
san rövid élete során művé
szetének kincseivel megaján
dékozott.

mennek az áruházakhoz, ott 
mindig van,utas, pedig tudja, 
hogy mindig kap taxit. Ez 
a hülyeség, ami nálunk . vari, 
az üres kilométerekkel, ezt 
ott nem ismerik Mellékesen' 
a borravalót sem ismerik. 
Se vendéglőben, se borbély
nálr se taxiban. Annyit fi
zetnek, amennyi jár.

— Hm... hm... De biztosan 
magas is a taxisofőrök fize
tése.

— Ügy tudom, elég jól ke
resnek. De tudja, mit . . dol
goznak érte? Abban az iszo
nyatos forgalomban legalább 
napi tízezer yent kell telje- 
síteniük. >

— Mennyi lehet az? -
— Számítsa ki. Az első két 

kilométer tarifája száz yen. 
Utána minden Ötszáz méter 
húsz yen...

— És ebből egy nap össze
hordjon tízezer yent?

— Bizony.
— Na bumm, és ha nem 

hozza össze?!!
— Akkor reggel már más ül 

helyette a volánhoz.
Sofőr barátom végigmér:, fi
— Fenét volt maga Tokió

ban.
F. K.
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Szovjetuutawnutu állomás 
száguld a 31a rs felé

Moszkvában, á  szovjet világűrkútatási, program keretében 
a Mars irányába felbocsátottak egy több fokozatú kozmikus 
hordozórakétát, rajta a Szonda 2. jelzésű automataállomással.

A hordozórakéta utolsó fokozata közbülső pályára vitt egy 
nehéz mesterséges holdat. Megadott időben a mesterséges 
holdról startolt egy űrrakéta, az előírt időben a Szonda 2. 
automataállomásnak megadta azt á sebességet, amely a Mars 

' félé vezető pálya elfoglalásához szükséges volt,
A felbocsátás célja egyrészt az automataállomás rendsze

reinek tökéletesítése, hosszabb kozmikus út követelményeit 
figyelembe véve, másrészt gyakorlati tapasztalatok szerzése. 
Egyidejűleg természetesen az állomás tudományos vizsgálato
kat is végez a bolygóközi térségben.

Külön erre a célra létesített vezérlési és mérőközpont irá
nyítja az automataállomást, •meghatározza pályaelemeit és 
felveszi a közölt információt.

A földről több ízbén rádióösszeköttetést létesítették 
Szonda 2. állomással. Ezek során adatokat kaptak az állomás 
pályájáról és berendezéseinek működéséről. Az első összeköt
tetések eredményeként kapott telemetrikus adatok azt mutat« 

' ják, hogy az állomás energiáellátottsága a vártnak körülbelül 
a fele.

Az automataállomás előzetes adatok szerint olyan pályán 
halad, amely közel van a számítotthoz.

január 1-én lép életbe 
a nehézipari vállalatok új besorolása

ír  huh endó9 
tigriscsík 

u punafixen
Bundabemutatőt tartott a : 

Technika Házában a Pannónia gj 
Szőrmekészítő és Szőrmekon- 
fekdó Vállalat az 1965-re 
szánt modellekből. A  bemuta
tón megjelent Nagy József né j 
könnyűipari miniszter 

A gyár, amely elsősorban \ 
exportra termel, száznegyven [ 
három bundát vonultatott fel,"\ 
köztük sók irhát, panofixet, j 
merluskát. A z irhák többnyi" \ 
re háronrmegyedések, és új- j 
donságként gallérjuk elütő 
színű szőrméből készült. Most 
már nem a csukja a divat az 
irhakábátokhoz, hanem — ir- 
hakendö. A  panófix kilenc ú j  
színben jelent meg, különösen 
a banánszínű és az aranybar 
na panofixek arattak sikert. A  
filmnyornott panofixbundák 
mintája tigris, leopárd és gem 
párd csíkozású. Érdekes meg
oldás — szintén újdonság — 
a bunda újján a kézelőpánt. 
Szinte valamennyi bunda jel
lemzője a ceruzavonal, illetve 
a redingotszabás, s igen gya
kori a bundáknak az alapszín
től eltérő szőrmecsík-paszpo- 
lozása.

A  Pécsi Kesztyűgyár mellé
kelte világszerte híres kesz
tyűit a bundákhoz, elsősorban 
irhából. Divat a rövid és hosz- 
szú szárú, horgolt felsőrésszel 
készült kesztyű is.

December 31.: szállodaavatás Budapesten i — U Í r e i A

Kívülről már szinte átadásra kész állapotban látható Budapest 
legnagyobb épülő szállodája, a Szabadság, a Rákóczi út ős Ba
ross tér sarkán. December 31-re tervezik a nyitás napját, s a 
külföldi vendégek már jé előre le is foglalták a szobák több- 

■ ségét.

mmmmmmmmammmmmmU

 ̂ Ötéves a Leniu-atomjégtörő
A Lenin szovjet atom jégtörő 

n a napokban ünnepelte; léte- 
fi zésének 5. évfordulóját, 
i ö t esztendő alatt a Lenin
ig jégtörő más szovjet jégto- 
I lökkel együtt körülbelül 400 
| teherhajót vezetett az Északi* 
I tenger utjain. Hetvenötezer 
| tengeri mérföldet tett meg 
I és ebből körülbelül ötven

háromezret jég között.
A sugárvédelmi rendszer be

igazolta teljes megbízhatósá
gát: a személyzet egyetlen tag
ja sem kapott sugárfertőzést*

A nehézipari miniszter •— 
e munkaügyi miniszter idevo
natkozó rendelete alapján -->< 
utasítást adott ki a tárcája 
felügyelete alá tartozó válla
latok új besorolására.

Á nehéziparnak, az utóbbi 
két évben |  végrehajtott át
szervezésekor több -iparág 
vállalatait országos nagyválla
latban egyesítették, az eddig 
önálló vállalatok pedig gyár
egységek lettek. A minisz
teri utasítás értelmében de
cember 1-én megkezdték 
ezeknek új besorolását az A, 
B, C, D, E jelű beosztás Sze
rint, múnkáslétszámuk nagy
sága és tevékenységük fontos
sága alapján.. A bányászat
ban nem került sor új vállala- 
lati besorolásra, mert a  bá
nyaüzemed ' nfem minősülnék 
|nálló vállalatoknak.' Ebbfeti 
az'iparágban a vállalati fel
adatot a trösztök látják el, 
középirányító nagyvállalati 
szintén. Az új vállalati ' be
sorolási rend január 1-én 
lép életbe.

VAZ. új besorolás alkalmá
val a miniszteri utasítás ér
telmében gondoskodnak arról, 
hogy. azok-a vezető beosztá

sú dolgozók, akik az előbbi 
magasabb kategóriájú válla
lattól most alacsonyabb ka
tegóriájúba kerülnek, anyagi
lag ne károsodjanak. Az . a 
vezető például, aki az egykori 
A besorolású vállalattól most 
B . kategóriájú vállalathoz 
vagy gyáregységhez kerül, s 
ott a kategóriabeosztás sze
rint alacsonyabb javadalma
zás járna neki, a két bér kö
zötti különbözetet megkapja 
személyi pótlékként, a java
dalmazása tehát nem válto
zik.' • . s

M ega la k u lt az új 
algériai korm ány

Ben'Öéiia köztársasági el
nök megalakította az Algé
riai Demokratikus és Népi 
Köztársaság kormányát.

Az új kormánynak 17 mi
nisztere és egy államminisz
tere van, az előzőben 13 mi
niszter és egy államminiszter 
foglalt helyet. Az eddigi kor
mány miniszterei — kettő 
Id vételé vei — bekerültek az 
új kormányba.

Hatalmas bérkövetelő 

tüntetés Párizsban
Hatalmas tüntetés zajlott le  

Párizsban. A három hagy 
szakszervezeti központ *r- a 
CGT, a CFDT és a  szocialista 
Force Ouriére — a  rendőrség 
által betiltott felvonulás he
lyett nagygyűlésre hívta osz- 
sze az állami üzemek és közü
leti vállalatok dolgozóit a  pá
rizsi munkásiház elé.

Mintegy harmincezer íőriyi 
tömeg gyűlt öásze a  Républi- 
que téren -és a  környező utcá
kon. „De Gaulle, , a  garasain
kat !’•• •— „Elég volt az ígére
tekből !” — „Éljen a szakszer
vezeti egység!” ----kiáltozták
kórusban a : tüntetők, y • - 

A munkásház erkélyén egy
mást váltották a  különböző 
közalkalmazotti szakszerveze
tek szónokai.

A hatalmas tüntetés sikeres 
iőpróbája volt a  közalkalma
zottak december 11-re * meg
hirdetett általános sztrájkjá
nak.

A tervezett területen földbe került 
a kenyérgabona

Ülést tartott a Minisztertanács
A Minisztertanács ülést tartott. Az Országos Tervhivatal 

elnöke jelentést te tt a  népgazdasági tervnek az első hároníne- 
gyedévben történt és az év végéig várható teljesítéséről. A 
munkaügyi miniszter a bér- és munkaügyi .gazdálkodásról tár. 
jékoztatta a  kormányt. A Minisztertan ács a jelentéseket még« 
vitatta és elfogadta.

A földművelésügyi miniszter beszámolt az-őszi mezőgaz
dasági miunkák menetéről, és bejelentette, hogy a. .¡kenyérga
bonát a  hosszabb időn át tartó esőzés ellenére is, lényegében 
a tervezett területen sikerült elvetni. A kormány a  beszámolót 
tudomásul vette.

. Az Országos Idegenforgalmi Hivatal vezetője az idegen 
forgalom idei tapasztalatairól és jövő évi feladataiból számolt 
be. A Minisztertanács jelentést megtárgyalta és elfogadta.

A kormány meghallgatta és tudomásul vette az igazság
ügy-miniszter beszámolóját a vezetésével a Szovjetunióban 
járt küldöttség tapasztalatairól, m ajd. napi ügyeket tárgyalt.

Dél-Vietnam * i

Félórás partizántámadás 
— nagy sikerrel

!

A dél-vietnami partizánok 
sikeres rajtaütést hajtottak 
végre a Dél-Vietnam északi 
részében fekvő Thien Giao 
megyeszékhely és vasúti cso
mópont ••• felien. ’

A Saigonba érkezett jelen
tések szerint a Thien Giao 
környékén levő erdős hegy
ségek felől érkezett- parti
zánok megleptek a várost. A 
helyőrség parancsnoka és 13 
katonája elesett, többen meg-

i sebesültek. A katonák egy ré
sze „eltűnt” azaz a  partizánok
hoz csatlakozott.

A partizánok lerombolták 
Thien . Giao katonai beren
dezéseit, jelentős mennyiségű 
fegyvert és lőszert, valamint 
két rádiadó-berendezést zsák
mányoltak.

Az DPI saigoni jelentése 
megjegyzi, hogy a nyár dere
ka óta a kormánycsapatok még 
nem szenvedtek ilyen súlyos 
Veszteséget.

A VDK külügyminisztériu
ma nyilatkozatot adott ki. A 
nyilatkozat közli, hogy de
cember 1-én félórás bomba
támadás ‘ érte Csali, Tang, 
Szá és Kobai falvak lakott 
területét. Ezek a községek a 
demilitarizált övezetnek a Vi
etnami Demokratikus Köz

társasághoz tartozó részén 
fekszenek.

A külügyminisztérium nyi
latkozata élesen elítéli, az 
amerikaiak és a dél-vietnami 
bábjaik újabb prq^yokációjáb 
és hátározóttán KÖvfetéli, íií®r 
az Egyesült Államok tartsa 
tiszteletben a Vietnamra vo
natkozó genfi egyezményt.

KÉT IL—18-AS REPÜLÖD 
GÉPEN Hanoiba érkezett an
nak a segélynek első í szállít
mánya, Famit a Szovjet Vörös
kereszt ajánlott fel a  vietnámi 
árvízkárosultak megsegítésére*

DR. PIERRE DOROLLE, az 
Egészségügyi Világszervezet 
hazánkban tartózkodó főigaz
gató-helyettese ellátogatott dr. 
Szabó Zoltán egészségügyi m i-' 
niszterhez, Rusznyák István
hoz, a Tudományos Akadémia 
elnökéhez és Mód Péterhez, a 
külügyminiszter első helyette
séhez. ;

A  BALATONI SZŐLŐK re* 
k o n stru k c ió s terviét évek ig  ta r 
tó  m u n k a  á rá n  E lk é sz íte tte  a  
k esz th e ly i A g rá rtu d o m án y i F ő- 

' isk o la  M ezőgazdasági T ervező  
és Term elés-fejlesztő In téze te . 
A k u ta tó k  m egállap íto tták*  
h o g y  ezen  a  tö rté n e lm i b o rv i
d é k e n  e g y re  -több a  p a r la g  és 
s o r ra  ö reg ed n ek  k i a  f ilo x e ra  
p u sz títá sa  u tá n  te le p íte tt sző
lő sk e rte k : A : következő  ö t év re  
közel 1500 h o ld a t b e li fe lú jíta 
n iu k  a  te rm előszövetkezetek - 
n ek .

BEFEJEZÉSHEZ KÖZELE
DIK az őszi . nagyhalászat a 
Bala;tonoi). Á hat halászbrigád 
12 hajó segítségévéi egyszerre 
mintegy hat kilőméterhyi há
lóval „húzza” a vizet. Az őszi 
rekordot ezen a héten érték el: 
egy nap alatt 228 mázsa halat 
szállítottak partra.

Johnson elnök a kelet-európai 
országokkal való viszonyról

Johnson amerikai elnök vil- 
lásreggelát adott a Fehér Ház
ban a Szabad Európa, rádió 
vezetői számára ,s ebből az al" 
kálómból részletesebben be
szélt az Egyesült Államok. és 
a kelet-európai szocialista or
szágok kapcsolatairól.. Kijelen
tette: — Üdvözölni fogjuk 
kelet-európai kormányok min
den arra. irányuló» őszinte 
szándékának tanú jelét, hogy 
a közös törekvésekben együtt
működjenek az Egyesült Ál
lamok kormányával. Nem fog
juk eleve elvetni az ilyen kez
deményezéseket, hanem saját 
népünk és a szóban forgó or: 
szágok népeinek érdekeit szem 

i előtt tartva .fogjuk megvizsgál
ni azokat.

B eküldendő: vízszintes 1. (foly
ta tá sa  függőleges 18, függőleges 
9.)

(A re jtv é n y  beküldési h a tá r
id e je : 1964. decem ber 28.)

VÍZSZINTES * 1. 270 évvel ez
e lő tt szü le te tt V oltaire nagy 
fran c ia  író , filozófus. H íres
m ondása . Az idézet első része. 
15. F ra n c ia  k irá ly . 16. K aroló.
17. T öbb csavár. *18. Beszéd — 
zsargon . 20. V álogatott, e lőke
lő (fr.). 22. A m erikai állam . 23. 
Rossz b o rok  (!) 25. H ájlfto tt. 27. 
Ford . pénz. 28. N y ak tak aró k . 30. 
E leinte, de m égsem  egészen (!) 
32. ERN. 33. F űszer. 35. T örök 
á llam férfi vo lt. 38. Sporteszköz. 
39. Am a. 41. p ip e re m á rk a . 43. 
Ezt tu d o m  n y ú jta n i!  45; F érfi

név. 47. Még egy fé rfin év  <—*). 
49, Ü zleti ke llékeink . 51. D unán
tú li község. 53. Ú jra  — v idé
k én . 56. Ész, érte lem  (fr.). 58.
C sukta. 60. P ro to típ u s  <— . 61. 
Vegyi an y agok . 63. G örög szó- 
ö sszetételekben  n itrogénnel
kapcso la tos. 65; V isszales <!). 
66. L ibahang . 68. S uhanc, csi
bész (fr.) 70. N em  h iszi, 72. 
T áv ira ti hang . 73. K edves. 75. 
L óhajtó  —• v idéken . 77. Szám 
név. 79. S z ín árn y a la t. 81. A vi
lágítóeszköz. 83. Régi nyelv .

FÜGGŐLEGES: 2. O rosz te s t
v ér. 3. Szféra . 4. K evesek. 5. T ü
zel. 6. Angol sör. 7. Színültig . 8. 
T elepülés N yugat-V irg in iában.
9. Az idézet utolsó, része . 10. 
.Virágrész.- 11. H írügynökség . 12, 
Kére.' 13. F ra n c ia  nehéz. 14. 
Az ó kori róm ai hadsereg  k isebb

[
egysége, 18. Az idézet m ááo- 2 
d ik  része . 19. N ém et k isv á ro s . ^ 
21. E lesik  — rég iesen . 24. K é-4  
m ény , k ü r tő  — ném et. 26. P o -v , 
lyó . 29. E legyít. 31. M indenki e r - z  
re  h a llga t. 34. G örög b e tű . 36.2 
Sem m ibe se vesz. 37. N ém et £ 
m a tem atik u s. 40. K-pdvf»s<»ik 5 
42. Ju tta tv á n . 44. 
r o s . , 46. K atonai 
B ögre. 50. N ép. 52. A D una id e- Jl 
gén neve. 54. F ogy asz to tták . 57.^ 
T évedés, n e m  k e le ti ran g . 59.4 
K ollektív  m ezőgazdasági egy- ^ 
séget. 62. F o rd ítv a  is  ré g i. 64. ^ 
T üzet m egszün te t. 67. D al. 69. ^ 
F ra n c ia  k arácso n y . 71. L c b ö r-J  
p in te tte . 74. E nekhang . 76. R ag. 4 
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Modern kollégiumba költöztek 
a középiskolás lányok Esztergomban

A JÖVÖ ÉVI BERUHÁZÁ
SOKRÓL tárgyalt a békéscsa
bai tanács végrehajtó bizottsá
ga. A város a konzervgyár to
vábbi bővítésére újabb 80 mil
lió fórWftít'skán, Űj ővödá, iro
daház, raktár .épül és tovább 
bővülnek az új lakótelepek is.

3T  K ISZ-FIA TA LT tü n te te t t  
ki. Losonczi P á l  fö ldm űvelés
ü g y i m in isz te r  „A  m ezőgazda
ság  k iv á ló  d o lgozó ja”  c ím m el. 
Az ü n n ép é ly es  ju ta lm azáskor- á  
m in isz te r  ö röm m el á lla p íto tta  
m eg , hogy  az  id é n  31 ezerrő l 
150 ezerre  e m e lk ed e tt az  if jú 
ság i v e rsen y e k b en  ré sz i v e tt  
K IS Z -isták  szám a.

ÓRIÁS BÁLNÁT FOGTAK 
szovjet bálnavadászok a távol- 
keleti vizeken. A bálna hossza 
29 méter, súlya 135 tonna.

TÖRÖK ESZPRESSZÓT lé- 
tesíienek Mohácson, a falva
kat .Kőibe Mihály négy sgra- 
fittójat a berendezést törököt 
jellegű kovácsoltvas motívu
mod díszítik.

PARÓK A A DIVAT az  Egye
sü lt  Á llam okban . E n n ek  a  d i
v a tn a k  c sak  egy  h ib á ja  v an , 
hogy  — d rág a . Egy p a ró k a  á r a  
140—280 d o llá r . K aliforniában, 
az  e lm ú lt év  fo ly am án  300 ezer 
p a ró k á t  a d ta k  e l.

KÉTMILLIÓ KÜLFÖLDI 
MUNKÁS dolgozik jelenleg 
Franciaoirszágban — a legfris
sebb . statisztikai kimutatások 
szerint.

SZÉLESVÁSZNÚ MOZIT 
adtak á t rendeltetésének Nagy
iéta termelőszövetkezeti köz
ségben. ;

39 259 EMBER vesz te tte  éle
té t  az  E g y esü lt Á llam okban  
közlekedési b a le se tek  k ö v e t
k ez téb en  az  év első tíz  h ó n ap 
já b a n . Ez a  szám  11 százalék 
k a l m ú lja  felü l a  tav a ly i e lső  
tíz  h ó n ap  „k ö zlekedési h a lo t
ta in a k ”  szám át.

ÚJABB HÁROM körzeti 
gyermekszakréndélőt létesíte
nek Salgótarjánban. A tervek 
szerint ezekben tanácsadó szol
gálat is működik majd.

PROHOROy ÉS BÁSZOV, a 
két Nobel-díjás szovjet fizikus 
nagyszámú új$ágíró jelenlété
ben ismertette kutatásait.

K edveseik . £ 
F ra n c ia  v á -^  

égység. 48.4
•í57.2

78. ÓIT. 
konbetűk .

Nemrégiben fogadta be falai közé a Martos Flóra Diákotthon 
az Esztergom négy középiskolájában tanuló diáklányokat. A 
négyszintes épületben 152 fiatal k^p helyet, és emeletenként 
tanulószobákat, társalgóhelyiségeket rendeztek be. A Győri 
Tervező Iroda tervei alapján a Komárom megyei Építőipari 
Vállalat építette a kollégiumot. Képünkön: A kollégium hallja.

(SAJTÓSZEMLE) 
í  • S zerk esz ti: 

a  szerkesztő  b izottság  
K iad ja :

az  Igazságügyrn ln isz té ritim  6v 
O rszágos P ara n«>ks ága
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