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A Szovjetunió Legfelsőbb Tanácsa előtt 
az 1965. évi népgazdasági terv
14 m illiárd rubellel növekszik a nem zeti jövedelem

Emelkedik a mezőgazdaság és a közszükségleti cikkek termelése
7 ,3  száza lékkal magasabb le sz a lakosság reáljövedelm e

Megvitatják a katonai kiadások 500 milliá rubeles csökkentését

1965 júliusában Helsinkiben 
béke-világkongresszus

A Béke-világtanács elnök« 
sége Berlinben befejezte négy- £ 
napos tanácskozásait.

Az ülésen az elnökség tag-  ̂
jaíh kívül megfigyelőd minőéi 
ségben, illetve vendégként je- f  
len voltak a , béke-viláigmoz- á 
galorh más ikiemellkedő szemé- ̂  
lyiséged is. A tanácsfkozások ̂  
lefolyásáról az ülés részvevői 4 
nemzetközi sajtókonferencián |  
számoltak be. . Bejelentették,!

A moszkvai Kremlben megnyílt a Szovjetunió Legfel
sőbb Tanácsának ülésszaka. A Szövetségi Tanács a nagy 
Kreml-palotában, a Nemzetiségi Tanács a Kreml színházá
ban meghallgatta a mand átumvizsgáló bizottság -jelentéséit 
majd elfogadta az ülésszak napirendjét.

Megnyílt a Szövetségi Tanács és a Nemzetiségi Tanács 
együttes ülése, amelyen az első napirendi pont előadójá Leo- 
nyid Brezsnyev, az SZKP Központi Bizottságának első tit
kára, megvitatásra és jóváhagyásra terjesztette elő a Szov
jetunió Legfelsőbb Tanácsa elnökségének ez év október 15-i 
törvényerejű rendeletét N. Sz. Hruscsov .felmentéséről a 
Szovjetunió Minisztertanácsának elnöki tisztségéből, vala
mint A. N. Kosziginnek a Minisztertanács elnökévé történő 
kinevezéséről.

K oszig in  beszéde az 1965. é v i tervrő l 
és a Szovjetunió külpolitikájáról

Alekszej Koszigin, aki a 
második napirendi, pont elő
adója volt, beszámolóját meg
előzően meleg szavakkal mon
dott köszönetét az iránta meg
nyilvánult bizalomért.

Koszigin ezután kijelentet
te, hogy azw1965. évi népgaz
dasági terv kidolgozásakor a 
párt és a kormány a követke
ző feladatokat tartotta szérű 
előtt: biztosítani kell a szo
cialista termelés még jelentő
sebb növekedését, folytatni 
kell az ország gazdasági és 
védelmi erejének fokozását a

nehézipar alapján, emelni kell 
a nép jólétet; biztosítani kéll 
valamennyi szövetségi köztár

saság további gazdasági és. 
kulturális fellendülését.

A terv előirányozza, hogy a 
nemzeti jövedelemnek 1964- 
hez viszonyítva több mint 14 
milliárd rubellel kell növe
kednie.

Másodszor: jelentősen bőví
teni kell a mezőgazdasági ter
mékek. és közszükségleti cik
kek termelését;

Harmadszor: közelebb kell 
Kozni egymáshoz a .közszük
ségleti cikkek termelésének 
(jelenleg 7,7 százalék) és a 
terhiélőeszközök gyártásának 
növekedési ütemét (8,2 száza
lék),.';. m  S 5 S 8 1

Negyedszer: jelentőse V
emelni k^ll a lakosság reál- 
jövedelmet. A réáljövedeiem 
növekedése az 1964. évi 3,9 
százálék után 1965-ben 7,3 
százalék lész.

hogy 1965, július 10-től 
béke-világkongresszust 
riak Helsinkiben..

17-ig g 
teirta-J

A Szonda II. folytatja útját J
1 g í

Moszkva: A  Szonda 2. autó- g 
matikus űrállomással négy 4 
nap alatt tizenegyszer létesí-6 
tettek kapcsolatot. , Ennek so-í
rán adatokat szereztek a mű-? haújvárosi hideghengerműben. Ez a  profilhajlító gépsor 
szerek működéséről és v e t t é k negyedik gépegység itt. Az április óta folyamatosan termelő 
a szovjet űrállomás által g y ű j - í ^ »  spirális csőhegesztő géppel, az első félév végéig, kb. 40 
tott tudományos értesüléseiket. í ^ e r  méter hosszúságú, spirálisan hegesztett csövet gyártottak. 
A rádiókapcsolat rendszeres és g Képünkön: festik a spirálisan hegesztett csöveket a hideghen- 
megbízható. jgermüben.

Üjabb hengersoron kezdték meg az üzemi próbákat a du-
már

Az ipari termelés 8,1 százalékkal lesz magasabb

Az ipari termelés 1965rben 
8,1 százalékkal haladja meg 
az idei színvonalat. Az egyes 
iparágak közül változatlanul 
a vegyipar áll majd öz felső 
helyen, amelynek termelése 
mintegy 15 százalékkal lesz 
magasabb.

Koezigin foglalkozott az

1964-es év kedvező efedmé- 
nyeivfek de %aegjegyezte, hogy 
a mezőgazdáságban, különö
sen pedig az állattenyésztés
ben éiég nem sikerült meg
szüntetni a  lemaradást; En
nek egyik oka abban áll; 
hogy még mindig nem kielé- 

(Folytaiás a 2. oldalún)

Johnson— Gromiko találkozó 
a Fehér Házban

Johnson, az Egyesült Álla
mok elnöke fogadta a Fehér 
Házban Andrej Gromiko 
szovjet külügyminisztert.

Ezt megelőzően Gromiko 
több fontos diplomáciai esz
mecserén vett részt az ameri
kai fővárosban. Először a 
szovjet nagykövetségen negy
ven percen át Gordon Walker 
angol külügyminiszterrel tár
gyalt. A megbeszélésen szov
jet részről jelen volt Szemjo- 
nov külügyminiszter-helyettes 
és pobrinyin washingtoni 
nagykövet. Angol részről a 
külügyminiszterén kívül ott 
volt Harold Caccia külügymi
niszter-helyettes is.

Gordon Walker a megbeszé
lésről távozva kijelentette az 
újságíróknak, hogy Gromikó- 
yal több kérdést vitattak meg. 
Egyebek között kicserélték vé
leményüket a Johnson elnök 
és Wilson miniszterelnök két
lapos tárgyalásai után kiadott 
közös közleményről is.

Gromiko később ugyancsak 
a szovjet nagykövetségen ebé
den látta vendégül Dean 
Rüsk amerikai külügyminisz
tert. A két diplomata utána 
az amerikai külügyminiszté
riumban folytatta megkez
dett tanácskozásait.

Véget ért az angolszász „csúcstalálkozó“
Johnson—Wilson közlemény MLF nélkül

Befejeződtek Johnson elnök 
és' Wilson miniszterelnök wa
shingtoni tárgyalásaid A két 
napig tartó konferencián a 
két ország külügy- és hadügy
miniszterei is részt vettek. A 
megbeszéléseik fő témáját a 
NATO szövetségi rendszer 
problémái — mindenekelőtt a 
sokoldalú atornü tőerő megte
remtésével kapcsolatos kérdé
sek — alkották.

A megbeszélésekről kiadott 
közös záróközlemény ¡hangoz
tatja, hogy az Egyesült Álla
m ik elnöke f és Anglia minisz
terelnöke megvizsgálta a nem
zetközi helyzet alakulását. 
Megállapodtak annak szüksé
gességében, hogy meg kell 
szilárdítani az Atlanti Szövet
ség egységét ,,az atomstraté
giai védelem** tekintetében. 
Megvitatták az ezzel kapcsola
tos javaslatokat, a többi kö
zött az angol kormány néhány 
új javaslatát is. Egyetértettek 
abban, hogy olyan megoldást 
kell találni, ámely a legjob
ban megfelel a szövetség va
lamennyi tagja jogos érdekei
nek. A közlemény kimondja, 
hogy a katonai kiadások ter
heit méltányosabban kell el
osztani a nyugati szövetségi

Lemondott az olasz köztársasági elnök
Segni utódját hétfőn válásztja meg a képviselőház
Antonio Segni olasz köztársasági elnök, aki hónapok óta 

súlyos beteg, lemondott tisztségéről.
A nyugati hírügynökségek egybehangzó véleménye szerint 

politikai körökben a színfalak mögött máris heves harc fo
lyik a leendő elnök szem^ye körül. Az AP. római tudósítója 
azt írja, hogy magában a kereszténydemokrata pártban Is 
megoszlanak a nézetek, a párt egyik csoportja Amintore Fán- 
fani volt miniszterelnök, az úgynevezett „középbal” irányzat 
.Úttörője, egy másik csoport Giovanni Leone ugyancsak volt 
miniszterelnök, középutas” politikus jelölése melett kardos
kodik. A kormánykoalícióban részt vevő nem katolikus pár
tok jelöltje — a hírek szerint — Giuseppe Sarágat, a szocia
lista demokrata párt vezetője.!Emlegetik az esetleges jelöltek 
között Cesare Merzagora szenátor nevét is.

rendszer országai között. Ang
lia és az-Egyesült Államok a 
jövőben szorosabban kíván 
együttműfcödiii a katonai ku
tatásokban és a fegyvergyár- 
tásbán.

A közlemény a továbbiak
ban állást foglalt az atom
fegyverek további elterjedése 
ellen és hangsúlyozza a lesze 
relés vonatkozásában teendő 
kezdeményezések fontosságát.

Az elnök és' a miniszterel
nök — a közlemény szerint — 
abban is egyetértett, hogy or
szágainknak „topábbra is hoz
zá kell járulniok a közép-ke
leti és távolrkeleti béke és 
biztonság fenntartásához”. 
Különös fontosságot tulajdo
nítanak „a délkelet-ázsiai| tör
vényes kormányok, különösen 
Malaysia és Dél-Vietnam kor
mányai további katonai támo
gatásának”.

A záróközlemény befejezé
sül hangoztatja, hogy a most 
lezajlott tárgyalásokat a jö
vőben — a kérdések részlete
sebb megvizsgálása végett — 
folytatni kell, részben a nyu
gati szövetségi rendszer kebe
lében, részben szélesebb nem
zetközi keretek között.

A nyugati hírügynökségek 
kommentátorai egyetértenek 
abban,, hogy a záróközlemény 
csak. általános megállapításo
kat tartalmaz, és lényegé
ben nem árulja el, milyen ál
láspontot foglalt el a két kor« 
'mányfő a nyugati' atomstraté
gia jövőbeni megszervezésének 
formáival kapcsolatban. Fel 
tűnő, hogy az annyit vitatott 
sokoldalú atomhaderőt a köz
lemény kifejezetten nem emlí 
ti. Ez konkrétan azt jelenti 
hogy az MLF-ért vívott csata 
tovább tart. Az AFP azt a kö
vetkeztetést vonja le á közvé
leményből, hogy Wilsonnak 
sikerült haladékot kieszközöl 
nie az MLF-re vonatkozó ame 
rikai tervek megvalósítását il 
tetőén.

Szovjet emlékirat az ENSZ-hez 
a megoldásra váró nemzetközi

kérdésekről
Gromiko beszéde a közgyűlés ülésén

Johnson és Wilson washing
toni tárgyalásait általános ér
deklődés előzi meg. Általában 
ú g y ^ é lik r a  bsit -«miniszterel
nöknek Eevés esélye van, 
hogy a sokoldalú atomflotta 
helyett elfogadtassa az ameri
kai elnökkel az atlanti sok- 
nemzetiségű atomhaderő an
gol tervezetét* amely London
nak nagyobb, Bonn-nak vi
szonylag szerényebb szerepet 
szán a közös atomütőerőben.

A párizsi Nation í szerint 
Wilson helyzetét a tárgyaló- 
asztalnál eleve aláássa az a 
körülmény, hogy az angol font 
megszilárdításában, valamint 
Ciprus és Malaysia kérdésé
ben Anglia rá van »utalva az 
amerikaiak segítségére. Ta- 
bouis asszony, a Paris Jourban 
megállapítja: a legtöbb, amit 
á munkáspárti kormányfő el
érhet, hogy időt nyer. Az Au- 
rore azt emeli ki, hogy Lon
dont főként Bonn megnöveke
dett szerepe aggasztja. A Les 
Echos kifejti, hogy 1919 után 
a német militárizmus újjászü
letését i a győztesek közötti 
széthúzás tette lehetővé, és jó 
lenne, ha a nagyhatalmak ezt 
a tanulságot nem felejtenék 
el ma sem.

A moszkvai Pravda arra 
hívja fel a figyelmet, hogy 
szembeszökő a hasonlatosság 
az Attlee-kprmány 1945-ös és 
a Wilson-kórmány jelenlegi 
helyzete között. A munkáspár
ti kabinétnék akkor is és 
most is súlyos pénzügyi vál
sággal volt dolga. A második 
világháború után megkötött 
angol—-amerikai egyezmény,

amely nagy összegű dollárhi
telt biztosított a szigetország
nak, az első nagy lépés volt a 
hidegháború irányában. A 
Prgvda megjegyzi: áz ameri
kai' sajtóban most megint 
olyasmik olvashatók; hogy az 
Egyesült Államok hosszú; le
járatú hitelt kínál az angol 
kormánynak, csérében pedig 
azt kívánja Wilsonéktól, hogy 
fogadják el a sokoldalú NA- 
TO-atomerő amerikai—nyu
gatnémet tervét.

A Sunday Telegraph című 
londoni lap párizsi tudósítása 
szerint a francia kormány egy
aránt ellenzi a Vegyes ameri- , 
kai tervet. A lap úgy értesült, 
hogy De Gaulle 1969-ig foko
zatosan kivonul a NATO-ból. 
A New York Times párizsi 
tudósítója azt írja, hogy az 
MLF megvalósulása esetén 
De Gaulle felmondaná a fran
cia—nyugatnémet különszer
ződést. Figyelmet érdemel az 
MTI bonni tudósítójának 
megjegyzésé, amelyet Schrö- 
dér kedden kezdődő % három
napos nyugat-európai tanács
kozássorozatának híréhez fűz. 
Eszerint Bonnt nyugtalanítja a 
franciák növekvő ellenállása, 
továbbá azok a hírek, hogy 
Washington az „atlanti béke” 
érdekében esetleg nem erőlte
ti tovább az MLF-tervet. A 
nyugatnémet kormány kezd 
felkészülni árra az eshetőség
re, ha ez a terv kudarcot, vall, 
és efre áz esetre á NATO-re- 
form jelszavával kíván része
sülni áz atomfegyverek feletti 
ellenőrzésben.

Kétnapos szünet után ' az

Megkezdődött á  Biztonsági Tanács 
kongói vitája

A Biztonsági Tanács összeült; hogy megvitassa- azt a pa
naszt, amelyet 21 el nem kötelezett ország emelt- Belgium, az 
Egyesült Államok és Anglia kóngöi akciója ellen. -

Az ülés megnyitása után : Fedorenko szovjet fődelegátus 
emelkedett szólásra. Ellenezte, hogy á Biztonsági Tánács napi
rendre tűzze Csőmbe panaszát.’ amely szerint több afrikai or
szág „beavatkozott” Kongó belügyeibe. A panasz még attól 
sem riad vissza, hogy a Szovjetuniót és a Kínaá Népköztársa
ságot rágalmazza.. Csőmbe kérése csupán arra szolgál, hogy 
Leplezze a gyarmatosítók, a NA TO-országok Kongó ellen elkö
vetett agresszióját .— mondotta Fedorenko.

A Biztonsági Tanács ülésén jelen van Spaak belga külügy- 
miiiiszter is. Az el nem kötelezett országok álláspontját a 
brázzayilleri Kongó, Ghana és Szudán képviselői fejtik ’ ki. 
Ezenkívül még több afrikai ország küldötte is kérte, hogy 
hallgassák meg a Biztonsági Tanács vitájában.

A Biztonsági Tanács Ülése előtt rendkívül elővigyázatos
sági Intézkedéseket tettek az ÉNSZ-ben — nem. engedték .be 
a közönséget az ülésterembe.

ENSZ-közgyűlés általános po
litikai vitával folytatta, mun
káját. Az első fel§z£Í$Íó Ar
gentína képviselője Yoit; majd 
Gromiko szovjet külügyirü- 
niszter mondotta el nagy ér
deklődéssel várt beszédét.

Gromiko foglalkozott azok
kal. a nemzetközi problémák
kal, amelyeknek megoldásához 
— mint mondotta — vala
mennyi« ENSZ-tagállam közös 
elhatározáson alapuló akciói 
szükségesek. Felszólította az 
ülésszak részvevőit, hogy 
konstruktívan vitassák meg 
ezeket á kérdéseket és dolgoz
zák ki megoldásuk módjait.

A  leszerelésen 
mindenki nyer

A népek aggodalmát első- 
i sorban a mind ez ideig példa 
nélkül álló fegyverkezési vér- 
setiy idézi elő — hangsúlyozta 
Gromiko.

A szovjet külügyminiszter 
felszólította a Nyugat vezetőit, 
közelítsenek'. sokkal |  reálisab
ban ehhez a problémához. Ve
gyék még egyszer kézbe a 
Szovjetunió javaslatait a nyu
gati államférfiak, akik ellen
vetéssel élnek minden, a tény
leges leszerelésre irányuló ja
vaslattal szemben: nézzék
meg,. nem előítéletek határoz
zák-e meg a javaslató.kről al
kotott véleményükét. S ami a 
fő,' mérlegéljék alaposan, va
jon csak' a szocialista orszá
gok nyernének-e á leszerelé
sen.' Aki komolyan végiggon
dolja mindezt, az nem teheti 
meg, hogy ne ismerje él: a le
szerelésen minden ország, min
den nép csak nyerhet.

, Groniiko hangisúlyozta, 
hogy a Szovjetunió kész sík- 
rászállni olyan intézkedése^ 
kért Is, . amelyek kezdettől 
fogva fékeznék a 1 fegyverke

zési versenyt, csökkentenék 
lendületét: Jelentőségük ab
ban , van, hogyt enyhítik a 
nemzetközi feszültségéi, :■ sok
kal • kedvezőbb, fél tételeket 
teremtenek á leszereléshez, és 
más rendezetten nemzetközi 
problémák megoldásához.

A szovjet külügyminiszter 
hangsúlyozta, hogy: a szovjet 
kormány bármilyen, fórumon 
és, bármilyen '■■■' szinten.. • bele
értve a legmagasabb . szintet, 
kész részt yéhniV k’ 
kérdések további megvitatá
sában : az általános és teljes 
leszerelési az atomfegyverek

(Folytatás a 2. oldalon^
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Megnyílt a Jugoszláv
Szövetségének Vili. kongresszusé

TITO  FŐ T IT K Á R I B E SZÁ M O LÓ JA
Belgrádiban megnyílt a Ju

goszláv Kommunisták Szövet
sége VIII. kongresszusa. Á ta
nácskozáson mintegy 15 000 
szavazásra jogosult küldött 
vesz résát, s  meghívott ven
dégként több minit 30 külföl-; 
dC pártküildöítitség — köztük áz 
MSZMP küldöttsége — van 
jelen.

A kongresszust Joszip Broz 
Tito főtitkár nyitotta meg.

Egyhangúlag elfogadták a 
napirendet, az° első két napi
rendi pont: a  JKSZ Közpon
ti Bizottságának és Központi 
Revíziós Bizottságának jelen
tése a VII. és a  VIII. kong
resszus közötti időszakban vég
zett munkáról; a  JKSZ sze
repe a szocialista társadalmi 
viszonyok építésében és a 
nemzetközi munkásmozgalom, 
valamint a békéért és a szo
cializmusért vívott harc idő
szerű problémái. Előadó: Jo
szip Broz Tito.

A Központi Bizottság és a 
Központi Revíziós Bizottság 
jelentésének negyedik fejeze
té  a JKSZ nemzetközi tevé
kenységéről számol be. Á be
számoló hangoztatja, hogy 

a JKSZ gyümölcsöző kap
csolatokat kíván létrehoz
ni minden olyan kommu
nista és munkáspárttal, va
lamint haladó mozgalom
mal, amely kész az együtt

működésre.
Joszip Broz Tito, a. párt fő

titkára beszámolójának beve
zető részében a nemzetközi 
helyzet .általános értékelésé
vel és a  nemzetközi munkás- 
mozgalom helyzetével foglal
kozott.

„Természetes — mondotta 
Tito «—, hogy a világban, kü
lönösen pedig a nemzetközi 
munkásmozgalomban végbe-
ment legújabb, nagy változá
sok már túlhaladottá tették 
programunk egyes meghatá
rozásait. Ma már azokra az új 

1 problémákra keli 'Választ ad
nunk; ömeíyek - é vátiözásokböl 

¿fakadnak. Mv sohasem állítot
tuk, Hogy programunk örök 
érvényű és csalhatatlan igaz
ságok gyűjteménye, vágy, hogy 
az az igényünk, hogy' valami
féle mintakép legyen más 
pártok és mozgalmak számá
ra.”

A szónok rámutatott: A két 
kongresszus közötti időszak
ban jelentősen fejlődtek kap

csolataink minden szocialista 
országgal —• kivéve Kínát, Al
bániát, Észak-Koreát és Észak- 
Vietnamot —, mégpedig a  szo
cializmus és a világbéke épí
tésének hosszú távlatú/ közös 
érdekei alapján. E tekintet
ben különösen fontosak a 
Szovjetunió Kommunista 
Pártja XX. és XXII. kong
resszusának határozatai által 
sugalmazott pozitív folyama
tok. Az, .amit az utóbbi egy

két év alatt tettünk a Szov
jetunióval és a szocialista or
szágok többségével a gazdasá
gi, politikai és kulturális 
együttműködés terén,

jóval túlszárnyalja mind
azt, amit korábban sokkal 
hosszabb idő alatt elér

tünk.
Tito a továbbiakban áttért, 

az ország belpolitikai problé
máinak elemzésére.

De Gaulle a francia-nyugatném et szerződés 
felm ondását tervezi

Schröder nyugat-európai körúton
Erhard kancellár egy kis

iparos ünnepségen mondott 
beszédében kijelentette: „A
Franciaországgal való barát
ság nem lehet egyedül üdvö
zítő politika.” A kancellár 
hangoztatta, Bonn nem vá
laszthat a Párizzsal és Wa
shingtonnal való barátság' kö
zött, s nyomatékosan kiemel
te, hogy feltétlenül szükséges
nek tartja „az Egyesült Álla
mok nukleáris haderejével,
váló legszorosabb kapcsola
tot”.

A bonni diplomácia egyéb
ként élénk tevékenységet fejt 
ki. Schröder külügyminiszter 
látogatást tesz három nyugat
európai fővárosban: Rómá
ban, Párizsban és Londonban. 
Megbeszélései — mint a kor

mánypárti lapok hangoztat
ják — nagy fontosságúak lesz
nek az atlanti-nyugat-európai 
politikai küszöbönálló dönté
sei szempontjából 

A New York Times száma 
közli párizsi tudósítójának, 
Drew Middletonnak jelenté
sét. A tudósító» értesülése sze
rint De Gaulle francia el
nök a napokban tudatta az 
amerikai kormányzattal, hogy 
ellenzi a többodalú NATÖ- 
atomhaderő mind amerikai, 
mind.angol változatának ter
vét, s amennyiben Nyugat- 
Németországnak lehetővé te
szik, hogy részt végyen a 
programban, úgy kormánya 
felmondja^ a francia—̂nyugat
német együttműködési szer
ződést.

h 1965. évi népgazdasági terv a Szovjetunió Legfelsőbb Tanácsa előtt
(Folytatás az 1. oldalról)

gítő a mezőgazdaság anyagi
műszaki alapja.

Koszigin elmondotta, hogy 
hat év alatt több ‘ mint két- 
százmilliárd rubelt fordítottak 
építkezési beruházásokra, te
hát ugyánárinyit, amennyit a 
szovjethatalöm korábbi évei
ben együttvéve. Az 1965.' évi 
terv értelmében összesen 38 
milliárd rubel értékű állóala
pot kell . üzembe helyezni, 
vagyis négymilíiárd rubel ér
tékkel nagyobbat az ideinél.

Koszigin közölte, hogy a 
tervjavaslat előirányozza az 
egy főre számított reáljövede

lem 7,3 százalékos növekedé
sét. A reáljövedelem tehát 
nagymértékben gyarapszik, 
növekedése több mint kétsze
rese lesz az 1959—64 közötti 
átlagnak.

Koszigin hangoztatta, hogy 
a lakosság reáljövedelmének 
növelését elsősorban béreme
léssel biztosítják. A munkások 
és alkalmazottak átlagbérét 
4,5 százalékkal növelik (az el
múlt hat esztendő alatt abé
rek évi átlagos emelkedése 
csupán 2,4 százalékot ért el). 
A munkások és alkalmazottak 
létszáma egy év alatt 2 800 000 
fővel gyarapszik, s eléri , a 76 
milliót.

Kétmilliárd rubellel több fogyasztási cikk
A lákosság 1965-ben áz elő

zetes számítások szerint 7 
milliárd rubellel több fogyasz
tási cikket vásárol, míg a 
múlt évi növekedés mindössze 
4,5 milliárd rubelt ért el.

Koszigin a terv egyik sajá
tosságának nevezte azt, hogy 
jelentősen, növelik a szociális 
és kulturális célokra fordí
tandó összegeket. Ezek a ki
adások 37,4 milliárd rubelt 
tesznek ki.

1965-ben növekszik a lakás- 
építkezés. A folyó évben át
adott 73,6 millió négyzetmé
ter összterületű lakással szem
ben 84 millió ¡négyzetméter la
kóterületet építenek.

Koszigin megjegyezte, hogy 
a gazdaságfejlesztés ütemének 
gyorsításában a lendületes tu
dományos-műszaki haladás
ra kell támaszkodni.

Az atomfegyverek elterjedésének 
megakadályozásáról tanácskozik 

az ENSZ-közgyűlés
A&^ENSZiközgyöíé^4 főttéi;

vá&btér jedesehék mégakáuá- 
lyozása volt. A csehszlovák és 
a kanadai külügyminiszter 
titán erről a témáról beszélt 
Aiken ír külügyminiszter is. A 
külügyminiszter hangsúlyoz
ta: a nemzetközi feszültség to
vábbi éleződésének megaka
dályozására mindenekelőtt

Fulbríght szenátor dallasi beszéde

Itt az ideje az amerikai—magyar 
kapcsolatok rendezésének

Fulbríght, az amerikai sze
nátus külügyi bizottságának 
éfhöke beszédet mondott a 
dallasi egyetemen. Fulbríght 
síkra szállt a Nyugat és a szo
cialista világ jobb kapcsola
tainak kiépítéséért. — Az 
atomkorszakban nincs más po
litikai lehetőség, mint hidat 

. verni a Nyugat és a korfímu- 
nista világ között, megértésre 
.jutni a, kommunista világgal 
—. mondotta. Hozzáfűzte:
A kommunista Világgal fenn
tartott kapcsolatainkban nem 
választhatunk győzelem és ve
reség közptt, csak a kölcsö
nös megértés és a kölcsönös 
megsemmisítés között. Árról 
lehetne vitatkozni, hogy szá
munkra hasznos, kívánatos-e, 
hogy legyőzzük ellenfeleinket, 
ez á vita azonban csak elvont 
lehet, minthogy a teljes győ
zelem lehetősége egyszerűen 
nem áll fenn.
- Fulbríght megállapította, 
hogy az Egyesült Államok
nak tudomásul kell vennie, 
nem távolíthatja el a világ
ról a kommunizmust. A sze
nátus külügyi bizottságának 
elnöke csak azt a lehetőséget 

/tartja  célravezetőnek, hogy 
Amerika jobb kapcsolatokat 
építsen ki a szocialista orszá
gokkal, s e kapcsolatok révén 
érvényesítse saját érdekeit.

Fulbríght azt is leszögezte, 
hogy az ámerikai kormány to
vábbra is tartsa meg atom
haderejét és támogassa a 
NATÓ-t *

Az Egyesült Államok és a 
szocialista országok kapcso

latait érintve Fulbríght Ma
gyarországot is megemlítette. 
Kijelentette: itt az ideje, hogy 
Washington helyreállítsa Ma
gyarországgal a teljes értékű 
diplomáciai kapcsolatokat.

meg kell gátolni* aziatomfegy?;
yerek további-terjedését; , , t

Sztavrpsz Kosztopulos& gö- 
rög külügyminiszter főként a  
ciprusi kérdéssel foglalkozott 
és emlékeztetett arra, hogy 
még korántsem múlt el a i to
rok invázió veszélye.

Zénón 1 Rosszidesz, Ciprus 
állandó ENSZ képviselője, 
U Thant főtitkárnak átnyúj
tott feljegyzésében, kormánya 
nevében kérte, hogy tűzzék 
a közgyűlés ülésszakának na
pirendjére a ciprusi kérdést.

Husszein Mazik líbiai kül
ügyminiszter sajnálkozását fe
jezte ki, hogy a genfi tizen
nyolchatalmi leszerelési bi
zottság mind ez ideig néni ért 
el f eredményt, majd hangsú
lyozta, hogy ' egyezményt kell 
kötni a nukleáris fegyverek 
elterjedésének megakadályo
zásáról. Ezután javasolta, hogy 
1,905, az ENSZ megalapításá
nak 20. évfordulója legyen a 
szégyenletes gyarmati rend
szer végleges eltűnésének esz
tendeje

fő  feladat: a béke biztosítása, az új világháború elhárítása
Koszigin, kijelentette: Kor

mányunk külpolitikai téren 
abban látja fő feladatát, hogy 
biztosítsa a békés feltételeket 
a szocializmus és a kom
munizmus felépítéséhez, el
hárítsa az új világháborút.

Téved azonban, aki azt hi
szi, hogy most már egyenes 
és könnyű út vezet a  tartós 
békéhez . — mondotta Koszi-, 
gin.

Állandóan gondoskodnunk 
kell fegyveres erőink harci 
felkészültségéről. Fegyveres 
erőink mindennel el varinak 
látva ahhoz, hogy megbízha
tóan védelmezzék a szovjet 
emberek békés munkáját és a 
testvéri szocialista országok 
biztonságát. A szovjet kor
mány visszavág ~áz imperia
listák provokációira, de ugyan
akkor állandóan .törekszik a 
rn^mzetfeözi feszültség- további 
>§Ö3fMtoSére; ft l l } ? i  h í  % f

Nem szabad,; i hogy a ' lesze
relés meddő vita tárgya le
gyen a nemzetközi értekez
leteken — mondotta Koszigin. 
— Azon vagyunk, hogy a le
szerelés eszméi és tervei való
ra váljanak és készek vagyunk 
kutatni e fontos probléma 
megoldásának - legkülönbö
zőbb útjait. Ezzel kapcsolat

ban nincsenek előítéleteink. 
Az általános és teljes leszere. 
lésre törekedve, egyidejűleg 
azokat az .intézkedéseket is 
szorgalmazzuk, amelyek vég
ső soron megállíthatják a 
fegyverkezési hajszát.

Koszigin megjegyezte, hpgy 
a Szovjetunió nagy jeléntő- 
séget, tulajdonít a nagyhatal
mak katonai költségvetései to
vábbi csökkentéséinek. A szöv- 
jet kormány javaslatot ter
jeszt az ülésszak elé az 1965- 
öá évi katonai kiadások 500 
millió rubeles csökkentéséről. 
Az Egyesült Államok kor
mányképviselőinek /kijelen
téséiből kiderül, hogy az 
amerikai kormány ís csök
kenteni kívánja katonai ki
adásait az' 1965—66-os költ 
ségvétési évben.

Ily módon a Szovjetunió ka
tonai k iad ásg ia^ /s lí^k k ^ té- 
se az 1965-ös költségvetési év-' 
bencés’ 3az  ̂ Egyesült5' ̂ Államok 
katonai kiadásainak várható 
csökkentése bizonyos pozitív 
lépést jelent a nemzetközi fe
szültség enyhítése felé.

Koszigin a béke megszilár
dítása egyik legfontosabb fel
tételének nevezte az eufópai 
biztonság kellő szavatolását.

A multilaterális NATO-

atomhaderő felállításának 
nyugati terve következté
ben még bonyolultabbá 
válik a helyzet — 'fo ly 
tatta Koszigin. — A Szov
jetunió, más szocialista 
országokhoz hasonlóan, a leg
határozottabban harcolt és 
harcol a sokoldalú • NATO- 
atomhaderő felállítása ellen. 
Számolva a kialakult hely
zettel, a szovjet kormány is 
azon a véleményen van, hogy 
célszerű lenne a tanácskozás
ra összehívni a Varsói Szer
ződés tagállamait, amelyek 
főképpen érdekeltek az euró
pai biztonság szavatolásában.

Síkra szálltunk a nyugati 
hatalmakkal való tárgyalások 
mellett, s készek vagyunk tü
relmesen és kitartóan töre
kedni a vitás problémák ren
dezésére — mondotta.

Síkra szállónk az Egyesült 
Államokkal való kapcsolatok 
fejlesztése mellett, és ebben 
az irányban mutatkozik, némi 
előrehaladás, bár nem nagy.

• Koszigin ezután a Szovjet
unió és a kapitalista orszá
gok'kereskedelmi kapcsolatai
nak kérdésével foglalkozott.,

A szovjet kormány és. a 
közvélemény erélyesen elítéli 
Belgium és az Egyesült Álla
mok kongói intervencióját — 
jelentette ki a szovjet mi
niszterelnök. — A Szovjetunió 
kijelenti, hogy nem desz . kö
zömbös a testvéri szocialista 
országok — a Vietnami De
mokratikus Köztársaság és a 
Kubai Köztársaság —- sorsa 
iránt. Kész megadni nekik a 
szükséges segítséget, ha az 
agresszorok kezet mérnek 
emelni rájuk — hangoztatta.

A szovjet kormány világo
san és/határozottan kijelenti: 
a nemzetközi feszültség eny
hítésének gyümölcseit minden 
államnak élveznie kell, füg
getlenül attól, kinek a barát
ja és hol terül eh az illető or
szág.

A szocialista országok egy
másközti kapcsolatáról szólva 
kijelentette, hogy ezek a kap
csolatok mindenkor az egyen
jogúság, a szuverén jogok tisz
teletben' tartása, valamint az 
egyes országok é s :' az egész 
közösség árdekei helyes: ösz- 
szekapcsolásának jó példáját 
szolgálják.
, A szovjet kormány elsőren
dű feladatának tekinti, hogy 
mindent megtegyen a szocia
lista közösség egységének és 
összefogásának erősítéséért V a 
marxizmus—leninizipus elvei 
alapján /— jelentette ki befe
jezésül a szovjet kormányfő.

Dél-Vietnam - 
háromnegyed része 

a szabadságharcosok 
kezén van

A dél-vietnami amerikai fő
parancsnokság szóvivője. Sai
gonban kijelentette, az An , 
Lapból érkező hézagos jelen- ! 
tések szerint harmadik napja 
dúl a csata a dél-vietnami 
kormánycsapatok és a sza
badságharcosok között.

A szóvivő elismerte, hogy 
nem sikerült fenntartani a 
rádióösszeköttetést az An 
Laóban levő helyőrség és 
amerikai „tanácsadói”, vala
mint a saigoni főparancsnok
ság között. A jelek arra utal
nak, hogy a harcok átterjed
tek az An Lao mellett emel
kedő 193 jelzésű mágaslatra 
is.

A legújabb jelentések sze
rint a szabadságharcosok raj
taütöttek az An Lao felé ve
zető völgyben a kormánycsa
patok menetoszlopán, amely 
utánpótlást akart szállítani 
An Laóba. A szabadságharco-

l

I sok támadásának követkézté- 
' ben az oszlopban haladó pán

célos csapatszállító gépkocsik 
közül: Öt kigyulladt és |  el- 

, égett. A támadásnál két áme
rikai katona életét vesztette.

Az amerikai főparancsnok
ság szóvivője közölte még, 
hogy a helyzet felderítésével 
megbízott repülőgépek — a 
szabadságharcosok hatásos 
légelhárítása miatt — nem 
tudták teljesíteni feladatukat. 
A légelhárító ütegek megron
gálták az egyik helikoptert, 
melynek amerikai pilótája 
megsebesült.

A dél-vietnami szabadság- 
harcosok korábban Hanoiba 
érkezett küldöttségének veze
tője közölte, hogy ma már a 
szabadságharcosok , ellenőrzé
se alatt áll Dél-Vietnam terü
letének háromnegyed része, 
ahol Dél-Vietnam 14,5 piillió 
főnyi lakosságának több mjnt 

[fele, nyolcmillió ember él.

Szovjet emlékirat az EIUSZ»hez
(Folytatás az 1. oldalról)

betiltása és megsemmisítése, 
Valamint a fegyverkezési ver
seny korlátozását célzó intéz
kedések.

Furcsa színjáték
Ezzel kapcsolatbán érintet

te néhány vezető NATO-har 
talont képviselőjének furcsa 
magatartását. „Mindenkit 
megpróbálnák meggyőzni ar
ról, hogy ellenzik az atom-: 
fegyverek átadását más or
szágoknak, megállapodást 
szeretnének elérni az atom
fegyverek el terjesztésének
megakádályozásárá, ugyan
akkor kijelentik, hogy nem 
léphetnék fel egyes, az atom
fegyver birtoklására törekvő 
szövetségeseik követeléseivel 
szemben” — mondotta. — 
Nehéz megszabadulni attól a 
benyomástól — folytatta Gro- 
miko —, hogy szemünk előtt 
egyfajta színjáték zajlik le. 
Az egyik azt mondja a má
siknak: neked van atomfegy
vered, oszdd meg velem, kü
lönben magam csinálom meg, 
s ez még rosszabb. A másik 
a színjáték nézőire tekint, s 
azzal próbálja Őket megnyug
tatni, hogy nincs kiút, enged
ni kell az unszolásnak.

A szovjet külügyminiszter 
felszólította a jelenlévőket, 
ne adjanak át más országok
nak atomfegyvert és egyúttal 
ne is fogadják el ezt a fegy
vert bárkitől.

A z MLF megnehezíti 
a német egységet

Az európai biztonság és a 
h*met kérdés békés rendezé
se problémáit érintve Gromi- 
ko rámutatott, hogy a revan-

sista törekvések és az NSZK 
egyre állhatatosabb kísérle
tei, hogy megszerezze az 
atomfegyvert, rendkívüli ak
tualitást és jelentőséget kol-i 
.csönöznek ennek a problémá
nak. A NATO sokoldalú 
atomütőerejének, az MLF-nek* 
tervéit elítélve — folytatta 
— a Szovjetunió teljés nyílt
sággal jelenti ki: e tervek 
megvalósítása ' méginkább 
megnehezíti Németország 
egyesítését.

Arra a közismert ENSZ-nyi- 
latkozatra emlékeztetve,,
ámely kimondja, hogy füg-, 
getlenséget kell adni a gyar
mati országoknak és népek
nek, „Gromiko megjegyezte, 
hogy a népek felszabadítása 
még távolról sem befejezett 
ügy. Több millió ember és 

\ több tqcat terület áll még ide
gen uralom alatt. Kijelen
tette, reméli, hogy 196$. vala
mennyi gyarmati Rezsim fel
számolásának éve les?, és az 
ENSZ-közgyűlés következő, 
jubileumi ülésszakát ennek a 
hatalmas történelmi tnűnék a 
jegyében fogják megünnepel
ni. Egyben felszólította az 
ENSZ-tagállomókat, |  segítsék 
elő a kereskedelmi és egyéb 
gazdasági jellegű kapcsola
tok megélénkülését, mert ez 
kedvező hatást gyakorolna a 
nemzetközi helyzet javulásá
ra és áz államközi kapcsola
tok fejlődésére.
Megjegyezte Gromiko, hogy 
áz, elmúlt másfél évet a nem
zetközi feszültség határozott 
enyhülése jellemzi. Rámuta- 
tot azonban, arra is, hogy 
hatnák rriég a világban olyan 
erők, amelyék kohókul hirde
tik, hogy’ megoldhatátlanok 
azok a nemzetközi problé
mák, amelyektől a béke 
fennmaradása függ.

A szovjet kormány, amely 
külpolitikájában a békés 
együttélés elveit követi, java
solja, egyezzenek meg abban, 
hogy a legközelebbi jövőben 
életbe léptetnek ..több olyan in
tézkedést, amelyeknek végre
hajtása új szakaszt jelentene 
a tartós és megbonthatatlan 
békéért folyó küzdelemben-.— 
mondja az emlékirat, majd 
indítványozza, hogy az. álla
mok 10—15 százalékkal csök
kentsék a katonai költségve
tésüket, kössenek egyez
ményt,- amelynek, érteimében 
az Öszes külföldi csapatokat 
visszavonják saját országuk 
határai mögé. A ' Szovjetunió 
hajlandó csökkenteni a Né
met Demokratikus Köztársa
ság és más európai államok 
területén állomásozó csapa
tainak létszámát, ha a nyu
gati hatalmak csökkentik a 
Német Szövetségi/ Köztársa
ságban és más t országokban 
levő csapataikat. A . szovjet 
kormány emlékirata azt ,i$ 
indítványozza, hogy szüntes
sék meg az idegéli területe
ken levő katonai támaszpon
tokat.

Az emlékirat javaslatokat 
tartalmaz arra vbna’tkozólag, 
hogy kössenek megállapodási 
a bombavető légi haderő meg
semmisítéséről, a  föld. alatti 
nukleáris fegyverkísérletek 
eltiltásáról, kössenek meg
nemtámadási egyezményt a 
NATO-ban és a Varsói Szer
ződésben részt vevő államok 
között, tegyenek intézkedése
ket a váratlan, támadás meg- 
gátlására és a hadsereg álta
lános létszámának csökkenté
sére.

A szovjet kormány fent 
ismertetett emlékiratát a 
közgyűlés okmányaként czét- 

' osztották a küldöttségek kö
zött.
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Mennyi gond a szabadulás előtt!
— Még az utolsó nap is ...?
— Hát van értelm e...?
■— Mennyivel leszek kü

lönb ....?
— Bezzég én ...!
— De mafla vagy . . .
— így is, úgy is .egésszel sza

badulhatsz . . .
yukman Sándomét közvet

len a szabadulás előtt sem 
tudták kizökkenteni megszo
kott nyugalmából a csípős meg
jegyzések. Az utolsó nap épp
olyan szorgalommal intézte a 
szalag ügyes-bajos dolgait, 
m in t1 közvetlen szalagvezetoi 
kinevezése után.

Tudja, hogy mit miért tesz

— Hadd beszéljenek — gon
dolta magában —, én tudom, 
mit miért csinálok.

A rosszmájúskodás azonban 
nem szűnt, így Vukmanné is 
kénytelen volt megmondani a 
magáét azoknak, akik gúnyos 
■megjegyzéseikkel akarták meg
nehezíteni az utolsó napját:

— Kinek, mi köze ahhoz, 
hogy én az utolsó műszakban 
is rendesen dolgozom?

— Eleget pihentem a  négy 
esztendő alatt. Lehet, hogy 
nektek a  semmittevés jelenti a 
pihenést —* fordult a „tanács
adókhoz” — nekem a munka. 
Különösen itt. Nagyon sajná
lom azt az embert, aki még 
nem találta meg a  becsületes 
munka’ értelm ét. . .

— Hogy mennyivel leszek 
különb? Attól függ, ki előtt 
kell különbnek lennem. A ti 
elismerésiekre nem vagyok kí
váncsi, ismerlek benneteket. 
Tudom, ki hányszor volt fe-

nyítve mumkamegtagadásért, 
hanyag, felelőtlen munkáért. 
Én például egyszer sem. Tehát 
különbnek érezhétem reagani. 
És majd tízezer forinttal sza
badulok, ami nem kis összeg. 
Szerintem az a tisztességes, ha 
végig dolgozzuk az időt.

. . .  És akkor lennék maf
la, ha az utolsó napokat a fe
gyelmi zárkán tölteném.

— . . .  Nos, tényleg egésszel 
szabadulok, de miért. Azért, 
mert többszörösen büntetett 
előéletű vagyok, vagyis vissza
eső, s az ilyen nem élvezhet 
azonos jogokat az első bűnté- 
nyessel.

Vukmanné a szabaduló zár
ka csendjAől yárt megnyug
vást, ahol majd teljesen át
engedheti magát a szabadulás 
vegyes érzéseinek. Ekkor még 
nem tudta, milyen nehéz hu
szonnégy óra előtt áll.

— Nem hittem volna, hogy 
ilyen erővel rohannak meg az 
otthoni problémák, s ami a 
legnyugtalanítóbb; nem tu
dom, mitévő legyek —* tárta 
szét a kezét Vukmanné, mint
egy jelezve, hógy azóta is ta
nácstalan. — Azt már eldön
töttem, hogy a  legkisebb gye
reket magamhoz veszem, de a 
másik hárommal mi lesz? Még 
ha tizenötéyes is a  legnagyobb. 
Tudom, nekik is jobb lenne az 
édesanyjuk mellett, de elég 
lesz-e egy kereset ötödmagam- 
ra? S ha olyan munkahelyre 
kerülök,; ahol éjszakáznom 
kell? Ki tudja, milyen követ
kezménnyel járna négy pajkos 
gyerek bezárása. Ugyanakkor, 
nem járhatok állandóan a

„Nem a z iskolának 
hanem az életnek tanulunk"!

„Non scólae, séd vitae dis• 
cimus”/ — mondja a Jatim köz
mondás. Rövid, de tömör meg
határozás ez, az emberek mii-... 
lipi számára. Sajnos; igen so-< 

' kán r/élnek1 >’■' ínég 
olyan; embereik, akik ‘S  bár is-; ? 
merik a tanulás lehetőségeit 
—- nem. veszik igénybe a tár
sadalom áltál adott tanulási 
lehetőséget. Meg kell érteni 
ma már minden embernek:

szocialista társadalmunk 
joggal várja el minden 
polgárától, hogy mielőbb 
művelt emberré váljon, 

s így végezze munkáját, mert 
ehhez a szükséges előfeltételek 
biztosítva vannak mindenki 
számára. A  szebb és boldo
gabb élet mielőbbi megterem
tése függ a társadalomban élő 
emberek kulturáltságától is.

Nem közömbös á szocialista 
társadalomnak, hogy milyen 
képzettségű emberek építik. 
Ezért gondolkozzon minden 
olyan ember, aki még nem' sa
játította el az általános iskola 
nyújtotta < alápismereteket, 
hogy mielőbb birtokosa . le
gyen ezen alapismereteknek. 
Ezzel elsősorban saját élet- 
körülményeit javítja meg, de 
a  társadalom részére is érté
kesebb emberré válik.

A z  iskola jelenlegi oktatási 
formája az egyszerű gondolko
dás kialakítását segíti, ember
séges életmódra neveli az em
bereket.

A  szocialista társadalomban 
az az ember érezheti teljes ér
tékűnek magát, aki igyekszik 
becsületes munkájával, em- 
beries gondolkodásmódjával, 
képességeinek állandó növelé
sével olyan szintre emelni 
szaktudását, amely elősegíti 
saját és embertársai anyagi 
javainak növekedését.

A közösségi élet alapvető al
kotó része a szükséges alapis
meretek elsajátítása, hogy a 
közösség által kitűzött nemes 
célokat mielőbb megvalósít
suk.

Társadalmunk gondosko
dik arról, hogy a sza
badságvesztés büntetésü
ket töltő elítéltek is fel
használhassák az adott le
hetőségeket a szükséges 
alapismeretek elsajátítá- 

>sara.
s ezáltal is. szabadulásuk után 
a becsületes munkát válasszák 
életcéljaik álapjáúl, nem pe
dig a léha, könnyelmű életét,

mely; újra a  börtönbe vezeti 
őket.

A z ember művelődése elő
segíti a becsületes gondolko-

|S|É
^anülj;ÍJiogy értéked , na

gyobb legyen, s utódaid büsz
kék legyenek tudásodra, mű
veltségedre, szorgalmadra, be
csületességedre, vagyis embe
ri é r té k e id r e Nem közömbös, 
hogy az ember a rendelkezés
re álíó lehetőségeket — még 
a börtönben is — miként hasz
nálja fel a saját és a közösség 
hasznára. Vannak a  börtönön 
belül is „jó” és t,rossz”( zárka)- 
közösségek. Ez a  „jó” • yagy 
„rossz” közösség kialakítása 
is függ a részvevő emberek ál
talános műveltségétől Az ent- 
berek <■ gondolkodásmódjának 
helyes irányú kdalakftását se
gítik elő az általános ismere
tek.

Az embereket jellemzi álta
lában, hogy inkább vonzód
nak a „jó”, mint a „roász” 
után. A „jó” és „rossz” igen 
sók mindent foglal magába. 
Jó ha az ember rendelkezik 
azokkal az általános ismere
tekkel, melyek őt környezeté
ben, közösségében elismertté, 
megbecsültté, teszik. „Rossz” 
ennek ellenkezője: ha őt ha
nyag, műveletlen, rendetlen 
embernek ismerik meg, s ezt 
véleményükben is kinyilvá
nítják.

A művelt emberréválás 
előfeltételei: az alapfokú 
általános ismeretek, majd 
a magasabb fokú tudomá
nyok elsajátítására való 
törekvés, tehát a  tanulás. 

Ezért tanulunk elsősorban ma
gunknak, s ezen keresztül az 
életnek, és nem pedig az is
kolának. Érdemes elgondol*! 
kodnd jó néhány elítélt tár
sunknak az itt ‘felvetett né
hány gondolaton. Annak a re
ményemnek tudatában vetet
tem papírra ezen gondolatai
mat, hogy segítséget nyújtok 
azon elítélteknek, akik még 
idegenkednek a tanulástól, 
különböző hivatkozásokkal 
színezve gondolataikat.

Bátran mondom ki v'fogjorf 
csak minden írástudatlan em
ber tollat, és próbálja, leírni 
az első „á”-4, melyet kell hogy 
kövessen a többi, s- meglátja, 
mennyivel növekszik emberi 
értéke embertársai előtt.

Szabé András 
elítélt, Vác

szomszédokhoz, hogy segítse
nek. Intézetbe adjam őket? 
Onnan haza vágynak^ iPláne, 
hogy holnaptól kezdve Velem 
is lehetnének. Folytassam? A 
gyerekek iskolába járnak, a 
házifeladat elvégzését a  szü
lőknek ellenőrizniük kell, de a 
saját munkámon — a mosáson, 
főzésen, takarításon — túl 
lesz-e erőm .még ehhez is. Ta
lán. Majd meglátjuk, annyit 
vállalok, amennyit bírok.

— Holnap délelőtt gyönyö
rűen. kitakarítom a lakást, be
tűtök, majd csak azután me
gyek el á legkisebbért. Még 
nem tudják, hogy szabadulok. 
Később várnak, karácsony előt
ti ‘ napokban. Úgy éíjzem, szép 
karácsonyunk lesz. Szép kará
csonyunk lesz — ismételte 
Vukmanné, de korántsem 
olyan örömmel. A második 
„szép karácsony” szomorúság
gal volt tele.

Miért az utolsó napon?

— Most pedig azt kellene 
megmagyaráznom, miért hagy- ., 
tam a családi problémák elren
dezését az .utolsó napra, hiszen 
a négy . év bőségesen elegendő 
lett volna az otthoni dolgok 
tisztázására. Ez igaz, és indo
kolt a kérdés. De tehetek-e ar
ról, hogy szabadságvesztés köz
ben lettem ennyire egyedül, 
hogy a férjem akkor hagyott 
el, amikor a  büntetésemet töl
töttem? Erre bizony nem szá
mítottam. Nem számíthattam 
márcsak azért sem, mert sokáig 
jó volt közöttünk a kapcsolat. 
Rendesen írtunk egymásnak, 
és a férjem eljött a beszélőkre

I is. Egyszer sem léptem* olyan 
’ igénnyel a férjem elé, hogy 
amíg a  büntetésemet töltöm, 
addig otthonülő ember legyen, 
remete életet éljen. Emberek 
vagyunk... Néhány „botlást” 
elnéztem volna, azt azonban 
aligha tudom megbocsátani, 
hogy amíg a  feleség a szabad
ságvesztés büntetését f tölti, 
Vukman Sándor egy Sándor 
Gizella nevű, volt elítélttel 
mindenemet, elherdált. Eljut 
hozzánk a  hír, mégha börtön
ben vagytok tó. Nem ismerem' 
Sándor GizeUát^-tudömásom 
szerint: mégis '•a;zádl%éré6te fel1 
a férjemet, hogy a börtönben 
jó ismerősök voltunk. Bizo^ 
nyára mások beszéltek rólam 
neki. így legyen bizalmas el
ítélttársaival szemben az em
ber. Soha nem-tudjuk, mikor 
élnek vissza a  bizalommal. . .

— Azóta is, együtt vannak? 
— kérdeztük.

—  A börtön választotta el 
őket. Lopás miatt tartóztatta 
őket le a rendőrség.

;— A férje volt már büntet
ve?

— Ő sem különb nálam, De 
a férjem ma is a  régi: meggon
dolatlan, befolyásolható. Hát 
még nővel szemben. Rólam ezt

már nem állíthatja senki. En
gem a mostani négy év na
gyon észhez térített. Sok volt, 
és nehéz. Leginkább a gyere
kek hiányoztak. Anya vagyok. 
Azzal is bizonyíthatnám, hogy 
a négy év jelentős változás^, 
eredményezett nálam, hogy 
egyszer sem kaptam fegyelmit, 
és végig jól keres-tern. Akkor 
is, amikor gépes voltam. Sőt. 
Komolyan vettem a büntetést, 
és megértettem, hogy nagy a 
felelősségem. Én leszek a leg
boldogabb* ha karácsonyra 
minden gyermeknek vehe
tek ajándékot. És á tisz
tességes munkával keresett 
pénzből! Máris különbnek 
érezhetem magam azoknál 
akiknek a keresménye úti
költségre sem elég. Azokról 
beszélek, akik tegnap még a 
„javamat” aíkarták. . .

Hullámzott az' indulat: hol 
elszánttá tette az v asszony te
kintetét, s ilyenkor 'határozott 
volt minden szava, aztán sze
lídült . a  harag, és Vukman 
Sándorné arról kezdett beszél
ni: hátha mégis úgy lenne 
könnyebb az élete, biztosabb a 
gyerekek jövője, ha a férjét 
visszafogadná; Ez a másik 
iszonyúan nehéz problémáj a.

Megszólal benne az anya...
— Hát emlékszem, olyan 

szépen beszélt ezelőtt két év
vel még arról,'hogy „anyu, pa
lotával várlak”. Tiltakoztam. 
Csak az legyen rendben — 
kértem a férjemet —*, amit ott
hon hagytam, és a gyerekek. 
Azokra vigyázz mindennél job
ban. Palotát ígért, és most prü- 
lök, hogy a régi "lakásomat 
visszakaphatom. De • félig ki
fosztva. Gyűlölet fog el, ha 
erre gondolok. Ilyenkor azt 
mondom/ ez az ember nem ér
demli meg, hogy valaha is tö
rődjek vele. Nem lehet ennyire 
félrevezetni, kisemmizni egy 
védtelen asszonyt. Mert mit 
tehettem ellene, amíg börtön
ben voltam, hogyan védekez
hettem volna. A másik nő vi
szont állandóan mellette, lehe
tett, olyannyira, hogy társak 
voltak még a  bűncselekmény 

í^krövetésébénícMs Fellázad: az 
emberi önérzete; s- ekkor tómét 

^me^^blál'bénfíem az anya: új - 
ra a gyermekek jelene és jövő
je miatt érzett felelősség kere
kedik felül. Csak tudnám, mit 
hoz a  holnap! Bízhatok-e még 
abban* hogy Vukman Sándor
ból családszerető erpber lesz? 
De megkönnyebbülnék. Még 
egy nehéz éjszakám lesz Ka
locsán. Hazaérve, jobban meg
ismerve a tényeket, azt hiszem, 
könnyebben eligazodok és 
könnyebben kimondhatom a 
végszót azzal kapcsolatban is, 
hogy visszafogadhatom-e még 
egyszer a férjemet. 1960 ele
jén nem hittem volna, hogy 
ilyen kritikus lesz 1964 vége.

— iván —

Téli időszak a mezőgazdaságban

Bármilyen Jelentős léptekkel fejlődött hazánk mezőgaz
dasága a felszabadulás óta élteit években, termelésének 

ütemessége — jellegéből adódóan •—■ mégsem hasonlíthat az 
Ipari tevékenységhez. Addig, amíg az iparban az év úgyszól
ván minden hónapjában ütemesen folyhat a  termelő fí munka, 
addig a mezőgazdaságra kétségtelen rányomja bélyegét a kü
lönböző termelési folyamatok kampányjellege.

Igaz, hogy ezek a  Kampányjellegű munkák a mezőgazda
ságban többé-kevésbé egymásba kapcsolódnak, kiegészítik 
egymást. Vannak azonban a mezőgazdaságnak is ilyen terü
letei —, s ezek a  területek egyre inkább előtérbe kerülnek — 
amelyekben éves viszonylatban úgyszólván az időjárás viszon
tagságaitól függetlenül ütemes, zavartalan munkálkodás fo
lyik. Ilyen munkaterület elsősorban az állattenyésztés. A fo
lyamatosan üzemelő területekhez sorolhatók még a különböző 
műhelyek: a gépjavító műhelyek, valamint a karbantartó üze
mek, a raktárak és a magtárak munkái.

Kz utolsó szántóföldi munkálatok befejeztével, az őszi be
takarítási munkák, valamint a trágyázási és mélyszán

tás! feladatok elvégzése után, a  *száhtófőldi munka néhány 
hónapra szünetel. Azonban még ez a látszólag nyugvó téli idő
szak is megköveteli bizonyos feladatok elvégzését. Ilyen fel
adatok: a  termények téli tárolása, a veszteség minimálisra 
való csökkentése. /Különösen nagy gondot Jelent ez a gyÖk- 
gumósok tárolásánál, ahol kettős veszély áll fenn, egyrészt n 
megfagyás, másrészt a  túlmeJegedés veszélye. Ha bármelyik 
irányban rendellenesség észlelhető, úgy haladéktalanul meg * 
kell tenni a szükséges ellenintézkedéseket. Egy másik fontos 
feladat az őszi vetések állandó figyelése és az esetleges kár
tétel megelőzése érdekében szükséges beavatkozás haladékta
lan foganatosítása. Alkalmas a  téli időszak továbbá arra is, 
hogy az Ősszél különböző okok miatt visszamaradt, vagy á  téli 
időszakban felgyülemlett istállótrágya mennyiséget a későbbi 
felhasználási helyre kiszállítsák. A tavaszi talajmunkak elő
készítése, illetve a műtrágyák kiszórása, főleg akkor, ha a téli 
hótakaró lassan olvad el. Nem egy esetben a műtrágya kiszó
rása lejtésmentes területeken a hó takaróra történik.

A növénytermesztés télen látszólag teljesen szünetelő,>üe 
gyakorlatban bizonyos mértékig mégis meglevő téli munkák
kal tulajdonképpen már a  következő évi termelést alapozzák 
meg. Ezeknek a munkáknjak sikeres elvégzése jelentősen be
folyásolják a következő év termelési eredményeinek alakulását.

Az állattenyésztésen belül, bár éves szinten állandó jelle- 
ígífo ütemes munka folyik, mégis fokozottabb figyelmet köye- 
, telő feladatok, mutatkoznak a: téli időszakban, mint tavasszal 
és nyárén. A hőmérsékíétl ingadozások ; és -általában az .időjá
rási tényezők kedvezőtlenül hatnak az állatállomány egészség- 
ügyi állapotára és gondozására egyaránt. Éppen ezért a téli 
időszak ezen a  területen is fokozottabb figyelmet, körültekin
tést, gondosságot igényel.
Mezőgazdasági munkahelyeinken ttyen tekintetben ha

sonló a  helyzet, mint az állami és a szövetkezeti gaz
daságokban. A mezőgazdaságban dolgozó elítéltek a  téli idő
szakban is döntő többségükben kerülnek foglalkoztatásra. Ter
mészetesen nem nyílik mód minden esetben, mindenki részére 
közvetlen mezőgazdasági feladatokat biztosítani. Ezért mező- 
gazdasági munkahelyeinken — a termelőszövetkezetekhez ha
sonlóan — kiegészítő téli foglalkoztatásokat is biztosítunk. A 
kiegészítő téli foglalkoztatások: a különböző válogatási, bon
tási munkák alkalmasak arra, hogy az ött dolgozó egyének 
télen is hasznosan töltsék el idejüket, kereseti lehetőséghez ' 
jussanak. Ugyanakkor pedig a népgazdaság számára is hasz
nos tevékenységgel töltik idejüket.

Gy. A.

--N e ve?
— Varga Péter.
— Bűncselekménye?

\  %-? Lopás.
— Elítélésének ideje?
— Két év.
— Követett el fegyelmi vét

séget?
r— Igen. Három esetben.
— Mit tett az első esetben 

és mi Volt az oka?
— Még a Markóban vol

tam. A  konyhán láttam el 
egyes teendőket. Nem f volt 
szándékomban, hogy f  egyel- 
mezetlenkedjem. Valami „ön- 
buzgóság,i v fogott el, és az 
egyik elítéltnek hagymát 
adtam. Nem gondoltam a kö
vetkezményekre. Reményte
lennek láttam a. helyzetemet 
és nagyon hosszúnak a két 
esztendőt. A fegyelmi még 
inkább meglepett és idegesí
tett. A kiszabott büntetés kel- 
letonetlenül érintett, de a 
fegyelmi tárgyalás után még
is megkönnyebbültem. A jö
vőt illetően akkor még más- 
képp gondolkodtam. Az első 
fegyelmim dátumára, minden 
mozzanatára jnégis jól emlék
szem. Szinte kínos pontosság
gal.

— A második esetről is be
széljen!

— Állampusztán a moso
dában dolgoztam éjszakai 
műszakban. A mosott ruhát 
a padlásra hordtuk. Vagy öt
ven kiló volt egy-egy kosár 
vizes ruha.. Ahogy felfelé 
igyekeztem, egyszeresük nem 
éreztem a talpam alatt a lép
csőfokot. Abban a pillanatban 
leestem. A  hátamat, a vesé

Ésszerű beszélgetés
met és a gerincemet alaposan 
megütöttem, i  de azért fel
vittem a ruhákat. Amikorra 
felértem, rosszul éreztem 
magam. Elítélt társaimtól 
hallottam, hogy itt már 
többen aludni próbáltak. Rá
borultam a kosárra — fegyel
mi lett belőle. Elaludtam. 
Arra riadtam fel, hogy lépé
seket hallok. Engem , keresett 
a felügyelet.

—• Miért nem jelentette az 
esetet? '

— Akkor még bizalmatlan 
voltam. . .  Ebben az időben 
még nerh voltam közlékeny. 
Magamban „durcáskodtam”, 
pedig egy hétig voltam ez 
után az eset után a betegszo
bában. Tudom, hogy ^szól
ítom kellett volna és nem 
aludni. „Az önérzeteskedésseV9 
magamnak ártottam,

— Van valami összefüggés 
a második és a harmadik fe
gyelmi vétsége között?

— Igen. Korombeli, húsz
huszonöt éves fiatalok közé 
kerültem. Könnyelmű let
tem. Nagyfiüskodtam. Gon
dolatban mindig a szabad 
életben jártam. Egyszer
egyszer annyira elmerültem 
a gondolatokban, hogy ami
kor valaki hozzám szólt —- 
túlzás nélkül állíthatom — 
nem is hallottam. Néhány 
társammal együtt még in
kább a „múltbeli” szabad 
élettel kábítottuk magunkat,

Állandóan azt elevenítettük 
fel; hogy volt kint, hová 
jártunk, kikkel szórakoztunk, 
hol táncoltunk, milyen lá
nyokkal jártunk. A börtön
élet, a szabályok eszünkbe se 
jutottak. Szinte csak akkor 
eszméltünk fel, ha a csönge
tést hallottuk, vagy ha a 
felügyelet tagjai közül lát
tunk valakit. Mindén gon
dolkodás nélkül magamnál 
tartottam különböző tárgyat, 
vagy ennivalót; kapcát, cse- 
resznyepáprikát és más 
egyebet. A zárímeUenőrzésnél 
megtalálták nálam. Fegyelmi 
lett belőle. Ekkor sem tö
ltődtem még semmivel. Nem 
gondolkodtam előre.

— Tehát felelőtlen volt, 
nem számolt a következmé
nyekkel.

— így volt. Most már vilá
gos előttem, hogy a pillanat
nyi indulataim szerint csele
kedtem. A társaság hangula
ta ragadott magával, amelybe 
keveredtem. A nemtörődöm
ség, a könnyedség, a lezser- 
ség. Most már érzem ennek 
a lényegét. Nem szabad a pil
lanatnak élni. Nem szabad 
kikerülni a börtönélet edző, 
nevelő hatását. Börtönben len
ni se mindegy. Első bűnté
ny es vagyok, ’ ha megfelelő a 
magaviseletem, kedvezmény
ben részesülhetek. Most pe
dig három fegyelmim van 
már. Erről szüleim és meny

asszonyom is értesültek. Aka
ratlanul is szabadulásom ide
jére gondoltam, ' amely igen 
messzinek tűnt akkori Va
lami furcsa szorongás fogott 
él. A körülmények kénysze
rítettek arra, hogy előre 
gondoljak. Éreztem azt, hogy 
egyáltalán nem mindegy 
számomra egy-egy dolog. 
Nem mindegy, hogy börtön
ben van-e az ember, vagy 
szabadon. A nevelő úr is se
gítségemre volt. Megfelelő 
időben jött a nevelői segítség, 
Kikerültem az addigi társa
ságból. Felhagytam a nagy- 
fiúskodással. Másképp viszo
nyulok a dolgokhoz, mint ed
dig.

— Ezt tette a három fe
gyelmi?

1— ügy mondhatnám, hogy 
„észretérítö” hatása volt. Egy 
faliújságcikkei is írtam er
ről. Kár ezt a hányaveti ma
gatartást folytatni. Amikor a 
harmadtárgyalásra került sor, 
az gyötört: mindenki 'irtás ki 
tudja érdemelni a kedvez
ményt, csak én nem?

— Tudom, hogy a szabá
lyok pontos betartása, a kö
vetkezetes és fegyelmezett 
magatartás, az embernek ön
magával szemben támasz
tott követelménye az, ami 
megrövidítheti a büntetés ide
jét. így küszöbölhetők ki 
azok az okok, amelyek a fe
gyelmihez vezetnek.

—’ Úgy, ahogy mondta, le
jegyeztem,

— Csak tessék. Én úgy gon
dolom, ésszerűi amit mond
tam, mások szá m á rr . is  ta
nulságos lehet. S. Gy,
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A sopronkőhidai börtönben 

a parancsnok, a, munkáltató, a 
nevelő és felügyelő urak min
dent megtesznek, hogy az el
ítélteket felkészítsék a szabad 
életre, hogy büntetésük letöl
tése után egész .emberként ke-, 
rülhessenek vissza a társada
lom nagy közösségébe. A bör
tön szabályai, á munka, az 
egymást követő szakmai tan
folyamok, ismeretterjesztő elő
adások, sajtótájékoztatók, az 
általános iskolai oktatás kü- 
lön-külön és együttesen, nagy

. jellemformáló erővel 
hatnak

az elítéltekre. Szerves része az 
elítéltközösség megfelelő irá
nyú kiálak ulásának, a helyes 
életszemlélet létrehozásának. 
A néhány, említett domináns 
névelőerő hatásának hű tü
körképé, hogy áz elítélték 
nagy többségé aktív alkotó
ként illeszkedik be a„ börtön 
közösségébe. Münkájával, ma
gatartásával bizonyítja, hogy 
szakított eddigi helytelen élet
vitelével. Lemérhető ez a 
munkacsoportok, brigádok jó 
munkateljesítményén.

A jó közösségi -szellem ér-’ 
tékmutatója áz egymáson való. 
segítés ténye. A tapasztaltabb 
dolgozok szívesen, önzétlénül 
adják. át a huzamosabb gya
korlatban szerzett ismeretei
ket, tapasztalataikat a szak
mában járatlanabb társaiknak. 
Lehetőséget nyújtanak a fel
zárkózásra, a jobb munkatel
jesítmények elérésére. Mutat
koznak viszont hibák is — 
még, mindig akadnak olyan el
ítéltek, akiknél mindent az 
„én” tölt be. Önmaguk jelen
tőségétől éltéivé, nem látják 
környezetüket, annak törvény- 
szerű rendjét. Nem tudnák be
illeszkedni, nem értik meg a 
rendszeresség fontosságát 
nem ismerik fel a tényt, hogy 
a közösség előrehaladása egyé
ni eredményeiket, fejlődésü
ket is elősegíti —, félévé» ha 
annak nem; passzív szemlélői, 
hanem aktív részesei. ;i 

ÍA  jó elítéltkőzösségek-fiely- 
telepítik az ilyen , sz^nélygk, 
magatartását. Nem osztják né
zetüket. Viszont mindenkor 
készek az őszinte, megbánt hi
bák megbocsátására, a jobb 
belátásra tért . személyek befo
gadására, segítésére az alapos, 
biztos megj avuláshoz.

Örvendetes eredmény 
észlelhető

a kultúrigények megnöveke
désének területén. A múlt fá
sultságával ellentétben, ma 
már igénylik az elítéltek a 
tudást. A nevelő urak fárad
hatatlan munkájának köszön
hető, hogy elítéltjeink mind 
nagyobb számmal ismerik fel 
napjaink, korunk megváltozott 
élet ütemét. A változatos |tá r- 

|  gyú ismeretterjesztő előadások 
felkeltik a bővebb megismerés 
utáni vágyat. Ennek eredmé

nye a növekvő érdeklődés a 
tanulás iránt, ami megmutat
kozik áz általános iskolába, a 
tanfolyamokra való önkéntes 
jelentkezésben, a könyvvásá
rokon tanúsított aktivitásban, 
a zárkán eltöltött szabad idő 
tanulásra, önművelésre való 
érdemszerű felhasználásában. 
Az általános iskola osztályai
ban a közösségi szellem szép 
megnyilvánulásait láthatjuk. 
Az osztályközösségek fellép
nek az apró fegyelmezetlensé
gek ellen, jobb magatartásra 
ösztönzik a rendbontókat. Ak
tívan segítik egymást.

Szép példáját mutatják a 
segítőmunkának a felső tago-, 
zátban: Szerző János, Baranya 
József, Baranya István, Szarka 
József, Vincze László, Tepsisz 
József, Vas József, Jelencsik 
Imre, Gál Lajos, Mitykó Mi
hály* Tóth György és még so
kan mások. Ezek az elítéltek a 
jó magatartásukkal, segítő
készségükkel, jó munkájukkal

» Horváth családban az öt 
gyerek között Pista a 

legkisebb, maga is huszonegy 
éves. Foglalkozása: gépkocsi- 
vezető. Szerette a motor duru- 
zsolását, a benzin-gázzal fű
szerezett levegőt. Szerette, hi
vatásának tekintette a gépko
csivezetést. Munkája közben 
sose feledkezett meg a szabá
lyokról, soha se kellett ser
kenteni. Ennék a 21 éves fia
talembernek a munkája volt a 
szenvedélye, gépkocsikat szí
vesen élvezetgette, ha alkal
ma volt rá.

A  barátait is a szakmabe
liekből, a kocsikázást szerető 
fiúkból válogatta. Közöttük 
leginkább Ari Imre tetszett 
neki, aki úgy látszott mind- 
annyiak között a legjárato- 
sabb volt a szakmában. Ha 
összejöttek a beszéd főtémája 
a gépkocsi volt és ha tehették, 
nem csak beszélgettek j a ko
csikázásról, hanem koesikáz- 
tak is. Fs a kocsikázásnak ez a 
nagy szenvedélye végül bőr- 
töúbé'-juttatta őket. 0 

4. kérdésre egész meglepő 
bur^élékmenyeket kezd fel
sorolni:

— Lopás, jogtalan haszná
la t .. .  v

t- 'Miért?
—• Nagyon szeretem a kocsi

kázást — isrriéte Igeti bánato
san. p

— Hogyan történt?
—r A z első úgy, hogy Imre 

kihozott egy autót a vállalat
tól, én azt gondoltam, hogy 
engedéllyel hozta el. Akkor, es
te nem történt; semmi külö
nös. Hanem később az utcán 
hagyott kocsikkal is mindig 
vakmerőbben próbálkoztunk. 

— Hányszor?
— Fn hat esetben voltam 

velük.
l g  Ha benzin elfogyott, a 

kocsit ott hagyták?
-— Ügy is volt. De legtöbb

ször visszavittük a helyére.

tevékenyen részt vesznek a jó 
osztályközösség, a közösségi 
szellem kialakításában. Ha
sonló képet láthatunk az alsó 
tagozatnál is, ahol nem a köte
lező jelleg domborodik ki, ha
nem az élénk megismerés utá
ni vágy vezeti a tanulókat az 
ismeretek megszerzésében. A 
gyengébb tanulók is örömmel 
járnak, mert érzik és tapasz
talják társaik részéről a szí
ves segítséget, ami ösztönző 
erővel lendíti előre munkáju
kat és fejleszti önbizalmukat. 
Példát mutat ebben Varjú La
jos, Kolompár István, Gud- 
man Lajos, Farkas Zsigmond, 
Virág Ferenc, Zámbó József, 
Lakatos Rudolf, Dudás And
rás s még többen, akik töret
lenül fáradoznak, hogy gyen
gébb társaik is jő eredményt 
érjenek el..

Sajnos, iskolánk közösségé
ben is vannak olyan tanulók, 
akiknek sürgősen változtat
niuk kell magatartásukon, ja-

Mivel a felfeszített kocsikat 
már nem tudtuk lecsukni, ki
rámoltunk minden értéket, ne
hogy más vigye el.

— . . .  ?
— Én takarót,'egy lámpát 

és egy orkánt vittem haza.
— Eladták?
— Nem. Mindent vissza ad

tam .. .
— Hány évet kaptak?
— Imre három évet, én eQV 

évet, a társaink még enyhébb 
büntetést kaptak . N é g y e n  
voltunk. Imre motorkerékpárt 
is lopott, én erről n e m  tud
tam.

— És a szüleik? A  bátyai 
sose kérdezték meg: merre jár, 
mivel tölti az estéit?

— Dé igeit. Nem is egyszer 
kérdezték, s azt válaszoltam,> 
táncolni voltunk.

— És most mii szólnak?
— Nagyon bántja őket a 

dolog. Édesapám azt mondta: 
csak menjek haza, majd szá
molunk.

— Sokszor hallotta már ezt 
a „majd számolúnkat’*, gyak
ran mondta ezt az édesapja 
magának?

— Nem. ö  nem fenyegetőd- 
zott soha. Jó fiú voltam. A  
munkámat is jól végeztem, 
nem volt miért fenyegetőd- 
zön.

— És az édesanyja?
— Édesanyám csak sír. Neki 

okoztam tán a legnagyobb szó-
t morúságot. Itt volt a beszélőn, 
azt is végig sírta. Sajnált, szé- 
gyelte a dolgot.

— Hát van is mit. .
— .Van. Nem várhatom, 

hogy ezekért megdicsérnék. . .
Horváth István elítélt most

vítani kell a munkához való 
viszonyukon,- társaikkal, a kö
zösséggel szembeni viselkedé
sükön. Sárközi Lajos, Kovács 
Gyula, Surányi József, Ba
logh András, Illyés József és 
még egypáran, viselkedjenek 
úgy, hogy elkerüljék a fegyel
mi fenyítéseket, ne váltsanak 
ki társaikból megbotránkozta- 
tást. Ne legyenek az iskolai és 
bcjrtönközösség. rendbontói. 
Vegyék figyelembe, hogy ben
nük is

megvan a jóra a hajlam
aminek kialakításához csak 
önfegyelem és akarat kell.

Tartsák be a börtön maga
tartási szabályait,’ a nevelő és 
felügyelő urak jóra intő sza
vát és lelkiismeretesen készül
jenek a szabad életre. Ezzel 
tartóznak a társadalomnak, a 
családnak, önmaguknak.

Czúcz András elítél» 
Sopronkőhida

azt hangoztatja, hogy ez volt I 
az első és az utolsó. Nérrí o 
az első aki ezzel vigasztaló
dik.

Minden élőlény maga mód
ján védi magát, ha bajban 
van. Az ember xhogyne tenné 
ezt? Ahány ember, annyi vé
dekezési törekvés az elköve
tett hibák következményeinek 
enyhítésére.

Horváth azt mondja:
— Nem gondoltam, hogy ez 

lesz a vége. Ártatlan játéknak 
indult* Csak amikor letartóz
tattak. akkor döbbentem rá, 
milyen súlyos bűncselek
ménybe keveredtem.

Vannak a börtönben a zár
kában olya/nok, ak ik  nálánál 
súlyosabb ítéletet kaptak. Kö
zöttük értette meg, hogy a 
bűncselekmények kicsinységé
vel nem védekezhet senki. 
Aki egy hónapot kapott az se 
lehet büszke rá. A  bűn, egy- 

jértelműen bűn. Akiket büntet
ni kell, azoknak egyértelműen 
nincsen mivel dicsekedniük:

A  ' szaJ>adúM^íütam 'íélkép- 
zeléseiről kérdezzük Hor- 
váthot.

— Szeretném a szakmámat 
folytatni, de erről sajnos 
egyelőre le kell majd mon
danom. A  jogosítványomat be
vonták.. . Remélem, ha jól vi
selkedem, szabadulásom után 
nemsokára visszakaphatom.

Meg lehet érteni Horváthot, 
El lehet képzelni, hogy akinek 
a gépkocsivezetés a szenvedé
lye, akinek ez életcélja volt, 
milyen kilátásokkal nézhet- a 
szabad élet elé. Egy ideig eset
leg csak kocsikísérő lehet, kell 
e egy sofőrnek nagyobb gyöt
relem, mint kodsin ülni, ame
lyet nem ő vezet. De hát á 
bűnnek a büntetés letöltése 
után is vannak következmé
nyei.

— g. sz. —

Barátság vagy cinkosság ?
Régebben történt. A kalo

csai börtönben á  kettes 
zárkában Varga József né és 
Vince Gézáné elítéltek öröm
mel tapasztalták, hogy meg
értik ‘egymást. Bármi történt 
a környezetükben másokkal, 
vagy velük, az eseményekről 
nyomban kicserélték a  „ta
pasztalataikat”. (

Még a büntetésük kezdetén, 
egyszer séta után a felügyelet 
figyelmeztetésére, Vincéné tü
relmetlenül duzzogta:

— Mért beszél annyit!. . .
A felügyelet nem hallotta 

ezt .a ki jelentést, de a zárka-, 
társak — nagyon helyesen — fi
gyelmeztették Vincénét, s je
lentették a  dolgot. Vargáné a 
Vincéné védelmére kelt, mond
ván: ' *

—  Nem szabad lett volna 
ennek kijutni a  zárkából!

Igen; Azt mondta, hogy. 
„nem szabad lett volna ennek 
kijutni a zárkából”, mintsem 
figyelmeztette volna Vargánét, 
hogy tartózkodjék. a hasonló 
megnyilvánulásoktól.

A zárkában első bünténye- 
sek voltak. A hangoskodók 
helytelenítő megnyilvánulá
sait csendesen| rosszal ták, de 
határozottan nem léptek fel 
ellenük. Ebben kivétel volt a  
zárkafelelős, Fülek! Gyuláné, 
akinek rengeteg kellemetlen
séget okozott ez a  két asszony.

Megvolt bennük az a ma
kacs, oktalan lázongás, 

hogy rosszul értelmezték a jót 
is. Ha a  nevelő Vincénét fi
gyelmeztette, a  jóra kérte, 
Vincéné nem volt fukar az 
ígérgetésben. Mikor aztán 
visszament a  zárkába, homlok- 
egyenest másképpen állította 
be a dolgot, mint ahogyan 
történt. Például, ha ezt a 
„barátságnak” nevezett cinkos
ságot szóvá tette a  névelő, 
Vincéné a  Vargáné védelmére 
kelt:

— Ő megért engem — 
mondta —, s ketten mindent 
megbeszélünk.

— És mit gondol; Vargáné 
vajon jobban látja a  dolgokat, 
hogy tanácsot adhat? /  .

j l | . #  ̂ eíplyása .alatt 
ta r t . Ví •—?. ismerte • jjjf§S^ 

be  ügjéoiígy %éázéíl "Várgá-< 
né is Vincénéről. ő  is ígérte a 
jóindulatát, aztán folyt , to
vább az élet, mint .azelőtt 
Sőt, mi több.: Jakab Józsefné 
és Gubinyi Ilona elítéltek is 
megpróbálták a  maguk mód
ján követni Vincénééket: Nem 
egy négy es' „barátsági volt * ez 
már, hanem közös „plátt- 
form” á  zárkafelelős ellen.

a nevelő felhívta erre a 
; Vincéné figyelmét. Hi

vatkozott az iskoláira:
—¿"Egy tanult embernek a 

börtönben is helyesebben illik 
viselkednie. Mit szólna' hozzá 

kérdette |—, ha minderről 
tudomást szereznének a  szü
léi?

^ i Nem jó volna — mondta 
Vincéné.

.A zárkába visszatérve ezt 
így mondta Vargánénak:

— Mondhatják édesanyám
nak, vagy akárkinek! Ügy is 
nekem fognak .hinni.

A beszélőn aztán a  közel
állók hallhatták, amikor Vin
cénét az édesanyja dorgálta:

— Lányom, én neked nem 
hiszek! Jobban hiszek a  neve
lődnek, mert ismerlek.

Ezek után Vincéné és Vár- 
gáné egymás után szépen le
csendesedtek. Jakabné és Gu
binyi annál élesebben vitték a 
prímet. Éles, bántó, trágár 
szavakat hangoztattak. Vincé
né és Vargáné nem avatkozott 
a veszekedésbe többet. Ha a 
zárkafelelőssel helyezkedett 
szembe valaki, akkor is pasz- 
szívak maradtak, nem foglal
tak állást se mellette, se elle
ne. Igyekezték betartani a 
nevelő utasítását, tanácsát, 
hogy:

— Inkább egy szót se a  vi
tákban, mintsem meggondolat
lanul szóljanak.

Ezt betartották, pedig gyak
ran adódtak olyan hely

zetek, amikor nem sok 
meggondolás kellett vo|na az 
állásfoglaláshoz. így ment ez 
addig,' amíg egy izgalmakkal 
telített napon, Gubinyi igen 
élesen helyezkedett szembe a 
zárkafelelőssel. Durva, sértő 
szavakat vagdostak egymás 
fejéhez. Ezt Vargáné már nem 
bírta elviselni. Elítélte Gu
binyi és Jakabné viselkedését. 
(Természetesen a vétők a  fe
gyelmi büntetést is megkap
tak, mint ahogyan érdemel
ték!)

Ezek a  magukat okosnak 
tartó, műveltebb asszonyok is 
nehezen értették meg, hogy 
á  zárkafelelős nem maga ta
lálja ki azt, amif a zárkában 
lakóktól megkövetel, hanem a 
börtönparancsnokság utasí
tását hajtja végre. Lehet-e 
csodálni, hogy a  kisebb kép
zettségűek is nehezen „értet
ték” ezt?

—r Jaj, hát nem tudtam — 
mondta Gubinyi, de azóta ő is 
megértette már.

A példák, a  fegyelmi vétsé
gek és büntetések bizonyítot
ták, hogy nekik se szabad 
mindent! 'Bizonyították, iga
zolták egyben azt a  sokak alt
tal elfelejtett szomorú igazsá
got, amit az első büntényesek- 
nek nagyón meg kellene szív
lelniük, sose szabadna feled
niük: sajnos, minden visszaeső 
és sokszorosan büntetett sze
mély elsőbüntényes volt vala
mikor. S küzdeniük kellene 
azért, hogy közülük senki se 
legyen többszörös visszaeső, 
hogy számukra ez a büntetés 
legyen az utolsó.

Hogy ezt elérjék, véget kell 
vetniük a  „barátságnak” 

nevezett cinkosságnak. A bör
tönbarátságban különben se 
szabad hinni — példák bizo
nyítják, hogy az ilyesmik 
gyakran kiábrándítók — még 
jó, ha nem bűnös, káros kö
vetkezményekkel végződnek.

— r. sz.' —

Tanulság a
A TAVASZON TÖRTÉNT. 

Az elítéli: brigádok szőlőt tele
pítettek az állampusztái határ
ban. Ebéd- után heverésztek a 
dűlő mellett. Az ebédszünet el
teltével ¿¿ólt a parancs: felkel
ni és folytatni a munkát! öten: 
— mintha semmit se hallottak 
volna — fekve maradtak. A 
zendülés fogalmát kimerítő 
csoportos munkamegtagadás- 
nák, bírósági tárgyalás lett a 
vége. Résztvevői érdemük sze
rint megkapták a büntetést.

Szilyási Ernő, akinek előző
leg is volt.már jó pár fegyel-, 
mije,''két- és fél évvel toldotta 
így rrjeg á . szabadságvesztés 
büntetését.,

SZILVÁSI A KISEBBIK 
FIÜ á családban. Miután a ná
lánál két évvel: idősebb' bátyja 
megnősült, otthon ő lett a min
den. Az édesanyja reménysége, 
szémeféhye volt. Ar nyolc álta
lánost ánnak idején \elvégezte 
valahogyan, utána —- bár lett 
volna, módja,' hogy folytassa 
fárasztónak találta a tanulást. 
Ügy látta, kevesebb megerőlte
téssel több pénzt kereshet. Ta
lán az édesanyja iránti biza
lom is. könnyelműségre ragad
ta?

Az édesanyja iránti biza
lom? . . .  Hogyan?

A gondtalan jólét, a kedvé
be jár ás — sok szülő nem gon
dol rá —, milyen könnyelmű
vé teheti a kellő élettapaszta
lattal nem rendelkező gyere
ket. Szilvási Ernő jó módjában 
nem találta a szükségét annak 
se, hogy valami komolyabb 
szakmát válasszon. Segédmun
kás lett. Később az egyik fu
varozó vállalatnál az akkumu
látorműhelyben . dolgozott mint 
betanított munkás.

Az édesanyja hosszúra en
gedte a gyeplőjét, s talán .ép
pen ezért, ez a fiatalember 
mégis nagyon magárahagyatott 
volt. A magabiztosság, a hatá
rozottság látszatával járt kelt* 
s gyakran a helytelen dolgok
ban is határtalan önbizalom 
töltötte el. Szórakozásnak vet
te, ha a barátaival italozás 
után útban hazafelé beleköt
hettek valakibe. Nem gondol
tak arra, hogy az ilyen fajta 
„szórakozás” súlyos követkéz? 
ményekkel járhat. Szilvásít — 
mert leütöttek egy embert, és 
elvették a karóráját — szabad
ságvesztésre ítélték.

-Az öntelt fiatalemberek
ben ilyenkor szokott

igazán berzenkedni az önérzet. 
De annyira, hogy közben meg
feledkeznek arról, hogy egyelő
re első bűntény esek, s mint 
ilyenek, ha jól viselkednek, 
számos kedvezményben lehet 
részük.

Hogy Szilvási a szabadság- 
vesztés büntetés kezdetén 
mennyire bírta felmérni elítélt 
mivoltát* s e helyzetéből kö
vetkező feladatait? . . .  Ezt meg 
se próbálta.
- Szilvási bent is ott akarta 
folytátni, ahol kint abbahagy
ta. A börtönDen érvényes tör
vényeket, szabályokat se akar
ta figyelembe venni. „Megba
rátkozott” hozzája hasonló 
szertelen* felelőtlen elítéltek
kel, és hamarosan Öt‘.fegyelmi 
büntetést szedett össze.

MOST, AMIKOR A SZA
BADSÁGVESZTÉS büntetése 
első idejére emlékeztetjük, 
már csendesen viselkedik.

— Miért kapta a fegyelmi
ket?;

— Verekedésért, elítélt tár
sak bántalmazásáért, a felügye
lettel szembeni tiszteletlen ma
gatartásért ... s legutóbb újabb 
szabadságvesztés J .. — (Amiről 
elöl szóltunk.)

— Mikor fog szabadulni?

— 1965 októbere helyett, 1968 .
áprilisában. »

ÉRTHETŐ A LEHANGOLT- 
SÁGA, hiszen .ha rendesen vi
selkedik, ha a kedvezményt; 
megérdemelte volna, s előző 
büntetéséhez nem szerez újabb 
éveket, már 1965 januárjában 
hazamehetett volna. De hát, 
úgy látszik, Szilvásinak, kemé
nyebb lecke kellett. . .

A súlyos vétségek után a ne
velő megkérdezte Szilvási tói:

— Hogyan lehet a szabad élé
tet a börtönélettel felcserélni? [ 
Az olyan emberek, akik meg^ • 
felelő belátással, műveltséggel 
és józan ésszel rendelkeznek, a 
jót a rosszal, hogyan cserélhe
tik fel?

A válasz tompán, röviden 
hangzott:

— Igaza van a nevelő úrnak.
A BESZÉLGETÉS UTÁN né

hány nappal a nevelő a körle
tet ellenőrizte. Elszomorodott 
azon, amit a Szilvásiék zárkád 
jában tapasztalt. A légközeleb
bi beszélgetésen! azt mondta 
Szilvásinak:

— A múltkor ön jót ígért. 
Tudjá-e, hogy ha egy embert 
meg akarunk ismerni, a körle
tét látva is véleményt alkotha
tunk róla?

— Ez úgy van.
— Akkor' miért nem tarta

nak rendet?
— Igaza van a nevelő úrnak 

— „ismétlődött a válasz.

Szilvásít azóta — ott jártun
kig nem kellett a zárka
rendre se figyelmeztetni. Azért 
mondjuk, hogy ott jártunkig, 
mert az előzményekből követ
keztetve, vele szemben nem 
lehetünk feltétlen bizalommal. 
Jólehet* hogy a vétségeket — 
amire már figyelmeztették — 
nem. követi el többet, de nem 
látülik biztosítékot arra, hogy 
más - vétségeket, . olyanokat, 
amélyekré még nem figyelmez
tették, né követné" é l / rT\  1 
• Ez a magas, erő telje? - fiatal
ember fásült arckifej ézéssel 
egyhangúan' hallgatja a neve
lőjét. A tekintete lázas, égő 
szemei mégis kifej ezéstelenek. 
Látni, hogy nagy indulatok fe
szítik, és nehezen uralkodik 
magán.

A NÉVELŐ FIGYELMEZ
TETTE: nem tesz ]ó\ neki a 
Kővári T ibor' és a Kéninger 
László féle elítéltekkel szövő
dött barátság. Néki sem, és ne
kik sem. Beláthatják, hogy az 
ilyen komolytalan barátság 
mindnyájuknak árt.

Megkérdeztük:
— Kik azok á fiúk, hová va

lók?'
—- Pestiek — mondta Szil

vási.
—  Régebbi ismeretség?
— Nem ,itt, a börtönben is

mertük meg . egymást.
— ^Dicsekedtek egymásnak, 

hogy kint milyen nagy fiúk 
voltak?

— Ilyesmiről nem volt szó,
— Hogyan lehet hát, hogy a 

vétségekben, olyan egy húron 
pendülnek.

A jelenidő, a „pendülnek” 
meghökkenti. Látni rajta,«hogy 
szólni kíván, de a nevelő meg-N 
előzte:,

— Szilvásival, az utóbbi idő
ben nincs baj. Ezt nem mond
hatom el a másik kettőről, Ké
ningernek most is folyamatban 
van a fegyelm ije...

Szilvásinak ,is volt már elég, 
s most szégyelli felidézni a 
történtekét. Szégyelli, hogy a 
saját, maga valamire valóságát, 
olyasmiben igyekezett bizo
nyítani, ami végül is a semmi
re valóságát igazolta. A ki
vagyisága mindig fegyelmi vét
séggel, büntetéssel végződött. 
Ezáltal nem nyerhetett dicső
séget, csak szégyent;

De vajon ki előtt szégyenke
zik?

ELÍTÉLT TÁRSAI ELŐTT 
bizonyosan nem. Hiszen előt
tük, velük, köztük — némelyek 
örömére vétett. De az ember 
öröme, bánata és szégyene, ha 
elítélt is, tú l ér az elzártság ha
tárain. Szilvási az édesanyja 
előtt is . mélységesen szégyen- 
kezhet.^Bár az édesanyja bizo
nyosan megbocsát neki. Nem 
gondolna a kisfiáról semmi 
rosszat, Fiátalemberről lévén 
szó, feltételezzük, hogy egy 
kislány előtt szégyenkezhet 
leginkább. Erre tiltakozik.
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Egymást segítve
JÖZSA FERENC VAjAR, 

Cselen yi Gyüiá gépkocsive
zető, Biri Gábor kubikus, 
Lengyel István alkalmi mun
kás, de Somogyi Lajos és 
Debreceni Gábor előző szak
mája sincs rokonságiban az 
állattenyésztéssel, az itatá- 
sós borjúneveléssel, az Ál
lampusztai Gélgazdaságban 
mégis ezt a  brigádot említik, 
amikor olyan közösséget ke
resünk, ahol egyenletes a 
munka, elismerésre érdemes 
éredményeket érnek eí, és 
példás a magatartás.

Először á  számok tükrében 
ismerkedünk meg Józsáék- 
kal. A központban „mind
össze” annyit , mondanak el, 
hogy a növendékállatok 
súlygyarapodása, ' mindig 
meghaladja a .^normát”, az 
elhullás, a kényszervágás pe
dig a megengedett határon 
Belül mozog;. Ezek azonban 
csupán a számok, bár a 
"számszérű eredményeik ren
geteget mondhatnak. Ennél 
a brigádnál mégis a. jobb 
munka szubjektív feltételei 
érdekeltek elsősorban. Mert 
szerepelt az előzetes tájékoz
tatóban a következő mondat. 
is: „Aligha van még egy 
brigád Állampusztán, ahol 
az egymást segíteni akarás, 
a kollektív szellem ennyire 
kialakult volna..

— Nekünk jobb, köny- 
hyebb, ha így töltjük a bün
tetésünket —■ mondja Józsa 
Ferenc elítélt brigádvezető, 
— Jó Szándékú, komoly gon
dolkodású emberek,alkotják 
a  brigádot. Fiatalok va
gyunk, ; így nem közömbös, 
m i. lesz velünk holnap. 
Igyekszünk jól dolgozni. Va
lamennyien a legjobb dolgo
zókhoz igazodunk. Persze, a 
brigádon belül. Ahhoz iga
zodunk, aki a hasznos taná
csokon ' túl saját magatartá

sával, munkájával is példát 
mutat, akinél a szó és a  tett 
szoros egységet alkot. így 
vari ez más tekintetben is.

— Éspedig?
— CSALÁDOS EMBEREK 

VAGYUNK, tele bajjal, 
problémával Az elzártság 
okozza. De meg kell birkóz
nunk ezekkel is. Ha őszinték 
vagyunk egymáshoz, főleg 
jóindulatúak, akkor a csa
ládi probléma okozta fe
szültséget is könnyebb levéT 
zetmi. A mi közösségünkben 
is adódhatna olyan fegyelmi . 
vétség, aminek az elindítója 
az otthoni baj lenne. De 
mennyire! Különösen annál 
az; embernél, aki három 
vágy négy gyereket hagyott 
otthon. És ezekben a napok
ban még inkább. Itt a  tél és 
a sok ünnep. Most hiányoz
hat legjobban az apa. Min
denki tudja, miért. És ezen 
is, át kell esnünk. A megszó-, 
kott életet most sem hagyjuk 
felbolygatni, éppúgy helytál-. 
lünk a  munkában, mint ed
dig. Ha nekikeserednénk, a 
meggondolatlanság sok kel
lemetlenséget okozhatna a 
brigádnak. Volt már rá pél
da.

— Mindenki észrevette a 
brigádban — folytatta Józsa 
e l í t é l t . . hogy az • egyik tár
sunk valahogyan nem a régi. 
Kedvetlen, ingerlékenyebb. 
Egész nap nem hallottuk a 
hangját. Este azután faggat
ni kezdtük. Kiderült, hogy 
a várt levél nem ’ érkezett 
meg időben a feleségétől, és 
ezért lett búskomor • egyik 
napról a másikra. Azon töp-

| rengett: mitévő legyen. Hitt 
a sok kósza hímek, és á  fe
leségét kezdte gyanúsítani.

— Nem te vagy az első, 
aki így tesz — magyaráztuk 
az elkeseredett embernek, és 
hogy meggyőzőbb legyen az

Közeledik a félév az általános iskolákban. A tanulóknak min
den időt ki kell használni, hogy eredményesen számoljanak be 
a tanultakról. A váci országos börtönben levő tanulok, remé

lik, hogy a  tavalyinál jobb eredményeiket fognak elérni

érv, a  saját példámat hoz
tam fel.

— ÉN IS MEGÍRTAM a 
dörgedelmes levelet az asz- 
szonynak, amikor késett a 
levele. Oda is adtam a  neve
lő úrnak. A nevelő úr figyel
meztetett, mire azt válaszol
tam: hadd menjen csak így 
el a  levél. A feleségem vá
lasza közben megérkezett. 
Kedves levelét kaptam1. Ro
hantam a  nevelő úrhoz, hogy 
elküldte-e már a  postát. De 
nagy kő esett le a  szívemről, 
amikor megtudtam, hogy az 
elhamarkodottan írt levél 
még/Állampusztán van . . .  Ki 
tudja, milyen következménye 
lett volna, ha odahaza meg
kapják a  parázshangu lever 
let? Elítélttársunk is elszé- 
gyéllte magát, amikor alig 
alig valamivel később írt ne
ki az asszony.' Azóta nincs 
baj az otthoniakkal, s itt 
sincs probléma az emberrel. 
Mi pedig igyekszünk elérni, 
hogy mindig a józan ész do
mináljon az elítélttársaknál.

— Egyébként — teszi hoz
zá a brigádvezető — gyak
ran esik szó közöttünk ottho
ni, családi problémákról. 
Nem csemegezési szándék
kal faggatjuk egymást, ha 
valakit szómorkodni látunk. 
Nem vájkálnl akarunk csa
lád i‘ügyedben, hanem segíte
ni, ha tudunk. Ilyen tekin
tetben is együtt van hát a 
brigád.

— kyilván ez a magyará
z t a  a jó munkának (— je
gyezzük meg.

— Igaz, hogy korábban 
nem értettünk az itatásos 
borjúnevelésihez, az akarat 
azonban pótolta a  tudás
hiányt — magyarázza a bri
gádvezető. Mindannyian 
akarjuk, hogy, a brigád jó

* eredményeket érjen el. Az 
új emberekre is. gondolok, 
azokra, akik akkor kerülnek 
hozzánk, ha valaki szabadul 
tőlünk. Ilyenkor szinte vala
mennyien azt szorgalmaz
zuk, hogy ez az elítélt is mi
nél előbb megismerje a ten
nivalókat,) ,■ á  . borjúnevélés;; 
legeredményesebb -» módszer 

... rét?; hogy megszokja a ren
det, a tisztaságot, a  pontos
ságot, és szeresse is azt, amit 
csinál. Nemcsak a munka s 
a brigád, de ezt követeli az, 

f egyéni érdek is. A közösség 
később sem engedi meg, 
hogy egy -egy fegyelmi vét
ség felborítsa a  brigád nyu
galmát, megzavarja a mun
kakedvét.

DÉLRE JÁRT AZ IDŐ. 
lassan a brigádvezetőnek is 
vissza kell mennie. A töb
biek már javában dolgoz
nak, amikor Józsa Ferenc is 
megérkezik a beszélgetésről. 
A brigádvezető elégedetten 
látja, i hogy az ő kiesése” 
semmi fennakadást nem oko
zott a  brigádnál. Most is 
időre végeztek mindennel, 
noha kevesebben voltak.

—- ko —

Az ő munkájuk is hasznos

— Senkivel sincs kapcsola
tom!

— Nem is volt? t
— Komoly nem volt.
— És komolytalan?
— H át. . .  —• s nem lehet a 

hangját hallani.
— Az emberekben, akár hol 

járnák, mindig működik,,a vá
lasztási. érzék. A környezetében 
az ember az egyik személyhez 
nagyobb reményeket fűz, mint 
a  másikhoz. A kislányok kö
zött, önnek is bizonyosan volt 
egy, akit különbnek tartott a 
többinél.

Keserűen elmosolyodik:
— V o l t m é g  ide is eljött, 

de. nem beszélhettem vele. ..
(Arról nehezebb nyilatkoz

nia, : hogy akkor éppen, fegyel
mi büntetést töltött. Ez; régen 
volt, most nem firtatjuk.)

— Ha eljött —■ maradunk a 
témánál -—, akkor bizonyosan 
ragaszkodik, és az 'embernek 
ragaszkodnia kell ahhoz, aki 
hozzájá ragaszkodik. így keve
sebb a valószínűség csalódás
r a

— Ez nem egy komoly vi
szony volt — mondja inkább 
csak magának.

-í- Miről gondolja?
— Az illető, hogyj ügy mond

jam, magasabb körökből való. 
El fog felejteni. . .

— Ezt ön tudja jobban. De 
ha elfelejtené, akkor se való
színű, hogy a „magasabb kö
rök” miatt. S h a , így történne

magát. ¡A nyers, nyakas visel
kedését — mondjuk neki: —  
Bármi történne, ne legyen se 
elgyávult, se nagyképű: ember 
legyen. Viselkedjék rendesen.

SZORONGVA ALL FEL ez 
a nagydarab fiatalember, örül, 
hogy felállhat és mehet. Való
színű, inkább ült volna a  toll
fosztóban, . dolgozott volna a 
többiekkeli mint sem itt tor
náztassa az önérzetét. Bár nem 
esett ez neki rosszul. Látni 
rajta, hogy számára, mégsem 
„minden mindegy”. A beszél
getés emlékeket szaggatott fel 
benne. Időnkéit a szeme is el
homályosodott, már-már
könnybe lábadt, de aztán erőt 
vett magán. Vívódott:

„Nem érdemes sírn i. . .  Vagy 
igen? . . .  Akkor sem mások 
előtt nyíltan! Hanem. . .  sehol 
soha 4 |.” Persze a töprengést 
se szabad a végtelenbe nyúj
tani, mért végül oda juthat az 
ember, hogy éppen azokat 
akarjá felelősié .tenni a saját 
helytelen cselekedetéért, aki 
abban legkevésbé Hibás.

SÚLYOSAN VÉTETT azok 
ellen, akik szerették, akik 
benne bíztak. Egy ilyen, min
dig többnek látszani akaró 
fiúnak bizony nem könnyű a 
kudarcokat elkönyvelni. Mi
előtt visszament a munkahe
lyére, nem ígért semmit. Nem 
is ígéretet várnak tőle.

Azt várják — itt és otthon

A közelmúltban egy be
szélgetés során az egyik el
ítélt fölényesen, lenézően 
szólt a  házi műhelyekben dol
gozó elítéltékről.

— Már az is munka — ‘ 
mondotta. — Mi elmondhat
juk, hogy termelünk. A napi 
nyolc órai műszak után meg 
lehet nézni eredményünket, 
de ő k ...

Mégkérdeztük, mire alapoz
za ezt a helytelen vélemé
nyét.

— Mi nagyüzemi munkát 
végzünk tervgazdálkodás 
alapján, ami szorosan kap
csolódik más iparágak mun
kájához. Annak ellenére, 
hogy a szabadságtól elzárva 
vagyunk, mégis munkánkon 
keresztül hozzájárulunk a 
népgazdasági eredmények
hez.

Ebben igazat adtunk az el
ítéltnek. Valóban a börtön
ben levő üzemekben terv- 
gazdálkodás folyik, amely a 
népgazdaság többi iparágá
hoz is kisebb-nagyobb mér
tékben kapcsolódik. De mind
ez Inem csökkenti a házi mű
helyekben dolgozó elítéltek 
munkájának értékét. Mint a 
szabad életben, nem lehet 
szabó, cipész, asztalos és kü
lönböző szerelők nélkül meg
lenni, ugyanúgy a börtönben 
is nélkülözhetetlenek. Az az 
elítélt, aki lekicsinylőén nyi
latkozott a házi ülőhelyesek
ről, tiszta, rendes ruhában 
volt, és cipője sem volt lyu
kas. Ö ezt természetesnek 
vélte, és nem gondolt arra.

a z  en ieu e k nagy részé nem  vigyáz a  runajara, s eoDOi adódik j 
a javítások zöm e. a  szabóm űhelyben dolgozók em ellett egyéb j 
m unkát is  végeznek. íg y  például: étkezőzsákokat és egyéb felszé- \ 

relésl tárgyakat is varrnak.

•hogy éppen az általa annyira; 
lenézetteknek köszönheti j 
mindezt.

Igaz, nem tervek, hanem 
szükséglet szerint dolgoznak. 
De így is a napi nyolc óra 
alatt alig győzik elvégezni a 
sok tennivalót. é

A Sopronkőhidai Országos 
i Börtönben külön épületben 

váltják egymást a házi mű
helyek. Elöl a szabók vannak. 
Szinte állandóan berregnek a 
varrógépek, javít jákk a ruhá
kat, . Már megkezdődtek a |  
nyári ruhák felújítása is. A z | 
asztalosoknál egymás mellett] 
sorakoznak a zárkák javítás-] 
ra szoruló berendezési tá r-f 
gyai, asztalok, székek. A d - |  
pészek a lyukas bakancsokat,] 
elnyűtt cipőket hozzák rend-1 
be. ]

Sopronkőhidán meggy ő-1
ződtünk arról, hogy a házi í 
műhelyekben dolgozó elítél- ] 
tek szívvel-lélekkel végzik 2 
munkájukat, s nem gondol-] 
nak arra, hogy kevesebbek,] 
mint a „szövödések”. 1

Nagyon találóan mondot-l 
ták: nem az számít, ki m i-] 
lyen munkaterületen dolgo
zik, hanem az, ki hogyan áll 
helyt. A rábízott feladatok
nak eleget tesz-e, vagy sem.

A házi műhelyesek helyt
állnak, és feladatuknak min
denkor eleget tesznek. Éppen 
ezért elítélttársaiktól is több 
megbecsülést érdemelnek.

se okolhat' senkit* csupán ön- is ' hogy a magatartásával

bizonyítson! A viselkedésével 
mondja el, hogy igenis van 
Benne becsületérzet!. . .  Sok a 
jóvá tenni valója. A szabadság- 
vesztés büntetése alatt hosszú 
ideig meg se próbált valamit 
jóvá tenni, ellenkezőleg, a tar
tozásához, újabb tartozásokat 
gy ű j tött. Most pillanatnyilag 
csendes, de mi a  biztosíték, 
hogy végleges elhatározása is 
a javulás? Vajon nem válik-e 
ismét a szertelen hangulatai 
nevetséges játékszerévé?

Az emberbe nem lehet bele
látni. Éretlenebb ifjoncokban 
gyakran a jóindulat is bosszút, 
gyűlöletet vált ki. Persze okta
lan az ilyen viselkedés. Remél
jük, Szilvásában nem fog felül 
kerekedni. Nem szabad többé 
fegyelmezetlenkednie, ha azt 
akarja, hogy az édesanyja, az 
igazi jó baa^tai, és az a kis
lány, aki a történtek ellenére 
is ragaszkodik hozzá — ne csa
lódjanak benne!

SOKAN AZT MONDJAK, az 
ilyen súlyos vétségek elköve
tőire: elveszett emberek, szá
mukra veszve van minden. Ez 
nem igaz. Az igazság az, hogy 
sok minden veszve van ugyan 
— a szabadságvesztés büntetés 
bizony késlelteti a megbünte
tett valamikori céljainak el
érését —, de egy ilyen fiatal
ember, ha igazán akarja, ak
kor még mindent elérhet.

Szilvási példája tanulság le
het a könnyelműsködőknek.

Sz. G.

Az asztalosok a zárkák, berendezési tárgyait tartják karban. Ezen
kívül a  börtönben levő sokrétű asztalosm unkát is  elvégzik.

? Bagdi József elítélt vezetésével öt, fő s  brigád végzi a  cipők javítását. Az elítélték nagy része a 
 ̂börtönbüntetés töltése alatt tanulta m eg a  m esterséget, am elyet m int elm ondották, a  szabad életben 

¡4 is  szeretnének hasznosítani.
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Ü jabb négy év a la tt
nagyon sokat leket tenni

Minden szónál'hitelesekben 
bizonyítja az úszósport fejlő
dését az a tény, hogy egyetlen 
aranyéremhez sem volt elég 
olyan idő, amivel eddig bár
melyik újkori olimpián győz
ni lehetett Tizenegy’ arany
éremért világcsúcsot javítot
tak, egyért beállították az 
érvényben levő világcsúcsot, 
és hatot olimpiai csúccsal sze
reztek.

A magyar úszók nyolc dön
tőbe tudták beverekedni ma
gúkat, a-legjobb helyezést a 
4x100 méteres női gyorsúszó
váltó érte el, negyedik lett az 
Egyesült Államok, Ausztrália 
és Hollandia mögött. (Orszá
gos csúccsal.) A másik |  női 
váltónak sikerült legkevésbé 
a döntő verseny: a 4x100 mé
teres női vegyes váltót sza
bálytalan váltás miatt disz
kvalifikálták. (Enélkül a 7. 
helyen végeztek volna.) Egyé
nileg Madarász Csilla és Do- 
bay Gyula szerepelt a leg
jobban.

E gye tle n  tehetség  
se k a lló d jé k  e l %

Az úszósport fejlődése nem
csak fantasztikus méretű, ha
nem elképesztően egyenlőtlen 
is. És egészen bizonyos, hogy 
nemcsak. nálunk tették fel 
már az olimpia előtt is a 
kérdést: mi, a magyarázata 
ennek az egyenlőtlenségnek, 
hogy mindössze . hat ország 
jutott éremhez, s mi lendír 
tette ennyibe előre az Egyê * 

¿sülte Államok úszósportját? -
A magyar Úszószakvezetők 

közvetlen amerikai , tapaszta-. 
latok alapján dolgozták ki 
felkészülési tervüket ! Tokió 
előtt. Sajnos, alig egy eszten
dő állt rendelkezésükre. Most 
ismét alkalmuk nyílt szemé
lyes impressziók szerzésére, és 
arra is, hogy beszélgetéseket 
folytassanak Peter Daianddel, 
a legeredményesebb, és ennek 
megfelelően legtekintélyesebb 
amerikai úszóedzővel. És is
mét csak azt állapíthatták 
meg, hogy az amerikai úszó
sikerék nem „titkos edzés
módszerek” eredményei, sőt 
olyan, majdnem gépies tö
megmunkából születnek, ame
ly ét még nagyon is finomít
hatnak, egyéniségekre szab
hatnak és így további, még 
nagyobb, még „hihetetlenebb” 
eredmények is elképzelhetők.

Tokióban, az Egyesült Álla
mok mellett tulajdonképpen 
csak a Szovjetunió bizonyí
totta úszósportjáriak jelentős 
fejlődését. Mind a két hatal
mas ország bázisát az uszo
dák tömege jelenti, A szovjet 
űszósport fejlesztése nagyará
nyú uszodaépítkezéssel kez
dődött.

Nyilvánvaló, hogy Magyar- 
országon riefh építhető annyi 
Uszoda, amennyi az Egyesült 
Államokban vagy a Szovjet
unióban. De nincs is szükség 
annyira. Elég a huszadrésze, 
s akkor már elérhető v a ma
gunk — arányszáma. De arra 
minél v előbb szükség lenne, 
mégpedig vegyesen, nyitott és 
fedett uszodákra, hogy úszni 
tanulhassanak' a gyermekek, 
és felfedezhetők legyenek. kö- 

j zottük azok, akik az úszósport 
jelenlegi nemzetközi színvo
nalának eléréséhez szükséges 
különleges képességekkel ren
delkeznek. Egyelőre nálunk 

| az is elképzelhető, hogy a leg
tehetségesebbek — sohasem 
tanulhatnak meg úszni.

Az uszodaügy megoldásá
hoz természetesen nemcsak 
akarat és pénz, hanem idő is 
kell. Éppen ezért az idő most 
különösen nagy érték a ma
gyar űszósport számára. Az 
így esztendő előtt kijelölt út 
helyesnek bizonyult, a mód

szer lényegében bevált. Sem
mi ok a szünetelésre, a  vára
kozásra. A munka megállás 
nélkül folyhat tovább.

K e re ssü k  

a  „ m e x ik ó ia k a t "

A válogatott keret fiataljai, 
a reménybeli utánpótlás tag
jai akkor tartották négyheti 
aktív pihénőjüket, amikor To
kióban megkezdődtek az 
olimpiai versenyek. Ezek a 
gyerekek már az alapozás el
ső szakaszában járnak, „szá
raz . munkát — gimnasztikát, 
futóedzéséket,; erőfejlesztő 
gyakorlatokat .. — végeznek. 
Úsznak is, de egyelőre csak 
„kiegészítő sportként”, köd-7 
vük szerint. Az élgárda ala
pozása csak .most kezdődik, 
az utánpótlás pedig medencé
be száll. Ugyanakkor ismét 
megnyílik az úszókollégium, 
ahol egyelőre 20—35 fiatal él 
és . tanul majd együtt olyan' 
körülmények között, amelyek 
legmegfelelőbbek az úszás tu
dományának és az iskolai tan
tárgyaknak egyidejű elsajátí
tásához. Később, ha szüksé
ges, még 15—20 úszógyerek 
számára biztosíthatnak he
lyet a kollégiumban.

Nyilvánvaló, hogy a követ
kező olimpia szempontjából a 
serdülő és ifjúsági korban le
vő tehetséges úszók fejlődésé
nek biztosítása, elősegítése a 
legfontosabb feladat. Hozzá
juk; kefl'
néhány olyan fiatalt is, aki 
már ott volt Tokióban (Turó- 
ezy, Kosztolánczi, Ali)* de 
elsősorban azért került az 
olimpiai csapatba, hogy ta
pasztalatokat szerezhessen. 
Viszont számítani kell azokra 
is, akiket még ezután kell fel
fedezni. A felfedező és a ne
velőmunka érdekében rendkí
vül fontos, hogy az űszósport- 
ban is kialakuljanak az egy
séges módszer alapelvei, és 
megszűnjék a széthúzás az 
edzők, valamint a főváros és 
a vidék úszósportja között.

A négy esztendő múlva 
kő vetkező' újabb olimpiai cél 
előtti „félidős” nagy feladatra, 
az 1966-os Európa-bajnokság- 
ra természetesen még az egész 
jelenlegi magyar 'úszógárda 
készül. Azon már újra el kel
lene érni az európai felső 
szintet.

A Tatabánya eredményesen 
képviselte a magyar 

labdarúgást Indiában
Visszaérkezett több hetes 

indiai vendégszerepléséről a 
Tatabányai Bányász labdarú
gó csapata. A Bányász hét 
mérkőzést játszott portyája 
során. A mérleg: öt győzelem, 
egy döntetlen és egy vereség. 
A Mohun Bagan SC ellen 
3:0-ra, Kelet-India válogatott
ja ellen 5:l-re, India váloga
tottja ellen djl-re^ a CSZKA 
ellen l:Ö-ray majd még egy
szer a Mohun Bagan ellen 
2:0-ra győzött a csapat. Utána 
döntetlenül végződött índia 
válogatottja elleni mérkőzé
sük, s 2:l-re kikaptak Burma 
tizenegyétől.

A mérkőzések között több 
száz kilométert utaztunk, 
emellett- nem volt könnyű 
megbirkózni a rendkívül pá
rás éghajlattal sem — mondta 
Kiss László, a sportkör elnöke 
— Téved, aki azt hiszi, hogy 
most kezdik a labdarúgást 
megismerni Indiában. Az in
diai válogatott már ott volt a 
római olimpia 16-os . döntőjé
ben, s a magyar együttes ak
kor is csak 2:l-re tudott győz
ni ellene. Most valamennyi 
ellenfelünk igen jól játszott, s 
alaposan meg kellett küzde- 
nünk a győzelmekért. A játé
kosok gyorsak, szívósak, meg
felelően képzettek technikai
lag, s van érzékük az ossz já
tékhoz is. Sokat bizonyta
lankodnak viszont a kínálkozó 
helyzetekben, s a - kapura lö
vés megy nekik leggyengéb
ben.

Elmondta áz elnök, hogy a 
mérkőzések iránt várakozáson 
felül volt az érdeklődés, s 
meglepően szépen foglalkoz
tak a találkozókkal az újsá
gok is. Nemcsak tudósításokat 
adtak,' h anem érdekes, képes 
riportokat is közöltek a ma
gyar csapatról.

— Ügy érzem, hogy jó ba
rátokat szereztünk a magyar 
sportnak |Indiában és sikerült, 
erősítenünk az indiai—magyar 
sportkapcsolatokat. Emellett 
tengernyi személyes . élmény 
útján egy kicsit mi is megis
mertük ezt a csodálatos, ha
talmas távol-keleti országot. 
Most azonban ismét következ
nek a hétköznapok. A  játéko
sok a héten még [pihennek, a 
következő héten azonban már 
megkezdik a felkészülést a 
bajnoki idényre. Szeretnénk 
,Jiírünkhö^ méltóan” szerepel
ni az 1965-ös bajnokságban is.

Sütő Sao Paulóban?-
Sütő Józsefet, a tokiói olim

piai maratoni versenyének 5. 
helyezettjét is meghívták a 
hagyományos Sao Pauló-i szil
veszteri nemzetközi futóver
senyre. Amennyiben a jelen
leg Kubában tartózkodó ma
gyar atléta számára a brazilok 
kellő időben biztosítják a be
utazási engedélyt, akkor de
cember 31-én Sütő is rajthoz 
áll az érdekesnek ígérkező 
versenyén.

Egy felnőtt és egy ifjúsági világcsúcs 
a súlyem elő csapat CSB-n

A Sportcsarnokban bonyolították le az 1964. évi súlyemelő 
csapatbajnokság küzdelmeit. Az indulásra jogosult hát csapat 
— a Testvériség, Tatabánya, Csepel, Honvéd/ Egri Előre és 
Oroszlány — közül az oroszlányiak visszaléptek, s így öt csa
pat mérkőzött a  bajnoki címért. A viadal során néhány ki
emelkedő eredmény is született. A pehelysúlyú nyomásban a 
tokjói ezüstérmes Földy Imre (Tatábánya) 127 kg-ra javította 
a világcsúcsot.

Igen sok volt a csapatokban a még ifjúsági koriban levő 
versenyző. Közülük Födelevics György, a Testvériség súlyeme
lője a pehelysúlyú szakításban javította meg az ifjúsági világ
csúcsot, 106 kg-mal.

A csapatbajnoki címért szinte az utolsó pillanatig hatal
mas verseny folyt a Testvériség és a Tatabánya együttese kö
zött, s a harcból végül egy pont különbséggel a  Testvériség: 
került ká győztesen. A Csepelnek — amely megszakítás nélkül7 
12 éve őrizte a bajnoki címet — ezúttal meg kellett elégednie 
a harmadik hellyel, miután egy versenyzője szakításbah, egy 
pedig lökésben kiesett a versenyből, Áz eredmény: 1. Testvé
riség 36, 2. Tatabánya. 35, 3. Csepel 26, 4. Bp. Honvéd 24. 5. 
Eger 19 ponttaL

Az atlétika egyik  legérdekesebb száma, a  rúdugrás az utóbbi években  
a m űanyag-rútiak rendszeresítésével gyorsan  fejlődik . A z am erikai 
P ennel rúdpróbáját látva, az a  kérdés m erülhet fe l bennünk, hogy  
m iért nem  nevezik  e l a  rúdugrást hovatovább .Jrúdlövés”-nek, h iszen  
az ötszázhúsz centim éter körüli eredm ények jórészt a  rendkívül rugal

m as rudak röpítő erejének  köszönhetők .

A Benfica került hetedikként 
az EK nyolcas mezőnyébe

Csak döntetlent értek el 
az angol labdarugók Amszterdamban

Újabb érdekes nemzetközi 
labdairú górpérkőzésekre került 
sor. Egy válogatott találkozót 
is lejátszottak. Amszterdam
ban Anglia válogatottja, csiak 
1:1 (0:0) döntetlent ért el 
Hollandia ellen. Az angolok 
játéka csalódást keltett. Az 
első félidőben a hollandok 
lényegesen- többet támadtak 
és a középhátvéd Norman 
bizonytalankodása miatt sok
szor került veszélybe, az an
gol kapu. A második félidő
ben Móniin megszerezte a 
vezetést Hollandiának, s az 
angolok Greaves révén csak 
négy perccel a befejezés előtt 
egyenlítettek.'

Az Európa Kupában eldőlrfc, 
hogy a  kétszeres EK-győztes 
Benfica is részvevője lesz a 
legjobb nyolc csapat J küzdel- 
ménék.1 ' .AJ /Éénfica Svájcban 
étért5■ 1 :l-es -^eredS^ye^atóán 
Lisszaböhk® '• • 5:0 :(2:0) ¿arány
ban legyőzte' a  Chaux de 
Fonás együttesét.7 Élisebio 
két gólt lőtt, Collina, Aú- 
gusto és Torres egyet-egyet. 
A Benfica hetedikként került 
a legjobb nyolc közé. Előző
leg a Reál , Madrid, az - Inter- 
nazáonaie, az FC Köln, a 
DWS Amsterdam, a Győri 
Vasas ÉTO és a Glasgow 
Rangers vívta ki a helyét a 
legjobb nyolc között. Szerdán 
eldől a nyolcadik hely sorsa 
is: a háromgólos . előnnyel
rendelkező Liverpool Bel
giumban az Anderleeht éllen 
mérkőzik. Rá következő nap, 
csütörtökön kisorsolják, hogy 
a legjobb nyolc között kik 
kerülnek szembe egymással. 
Á Győri Vasas ETO\ könnyű 
ellenfelet - már nem kaphat, 
hiszen valamennyi tovább ju
tott csapat - Európa „márkás” 
együttesei közé tartozik.

I A . kupagyőztesek tornájá

nak keretében a Legia War- 
szawá; és a Galatá Sery Bu
karestben játszotta ■ harma
dik mérkőzését. A varsói csa
pat 1:0 (1:0) arányban győzött, 
és ezzel bejutott a  legjobb 
nyolc közé, a Torino, a West 
Ham United és a  Zaragioza 
mellé.

A vásárvárosok tornájának 
tizenkettes mezőnye is ; ki
alakult. Az FC Liege 2:0-ra 
nyert, a DOS Utrecht ellen, 
az Atletico Bilbao pedig 
Antwerpeniben győzött l:0-ra. 
A két. győztes került a leg
jobb tizenkettő közé.

Kik kerülnek 
a vízilabda MNK 

döntőjébe?
í Az- elmúlt hét .végén befeje

ződtek a vízilabda Magyar 
Népköztársasági Kupa selejte
zői. A középdöntőbe nyolc 
csapat jutott. Á legnehezebb 
dolga a V. Izzó együttesének 
volt, amely csak megismételt 
mérkőzés után tudta biztosí
tani továbbjutását, igaz, a 
bajnoki harmadik helyezett 
Eger előtt.

— Régen volt olyan izgal
mas az MNK mérkőzéssoro
zata, mint az idén — mondot
ta Maróti László, a szövetség 
főtitkára. Jelenleg csaknem 
mind a nyolc csapat erélyes 
arra, hogy bekerüljön a né
gyes döntőbe. Ott újabb kör
mérkőzés lesz. Az idei tornán 
még a  védő Ú. Dózsa sem me
het biztosra, hiszen kitűnő 
formát árult el eddig az FTC 
és a Bp. Honvéd is. Biztos va
gyok abban, hogy a  közönség
nek igazi sportcsemegében 
lesz része a középdöntők so
rán.

A világ egyik legnagyobb 
sportszervezete, a Nemzetközi 
Labdarúgó Szövetség, közis
mert nevén a FIFA, most töl
ti be fennállása hatvanadik 
évét. A nevezetes évforduló a 
legteljesebb egyetértés jegyé
ben zajlott volna le, ha vá
ratlanul közbe nem szól a 
Nemzetközi Olimpiai Bizott
ság, amely'felhívta a FIFÁ-t, 
hogy egy éven belül alakítson 
külön amatőr és profi szek
ciói, különben törlik a sport
ágat az olimpia műsorából. 
(Hasonló szövegű levelet ka
pott a Nemzetközi Kerékpáros 
Szövetség.)

Valljuk meg. nagyszerűen si
került tokiói labdarúgótorna 
után mást várt a FIFA a 
NÓB-tól (ha elismerést nem 
is), (ágy érthető Hellmut Ká- 
ser Tőtitkár tiltakozása. A FI
FA száz százalékig betartotta 
az olimpián a NOB előírásait, 
csak az általa jóváhagyott já
tékosok szerepelhettek a to
kiói labdarúgótornán. A FIFA 
a profik sportolását negyven 
esztendeje az amatőröktől kü
lönválasztva szabályozta, .de 
mindig ragaszkodott az egy
séges szövetség elvéhez, és 
soha nem engedte, hogy kü
lön profi vagy külön amatőr 
szövetség alakuljon. Nem fog
ja engedni ezt most sem, sőt

A hatvanéves FIFA és profi-amatőr vitája a NOB bal
még Valamiféle „amatőr szek
ció” létéhez sem járul hozzá 

Érdekes módon a FIFA tör
ténetének jó részét, különösen 
az első évtizedekben éppen az 
egységes szövetségért folyó 
harcok alkották. A FIFÁ-nak 
1904 után először az addig 
egyeduralkodó FA (angol szö
vetség) ellenállását kellett 
megtörnie. A FIFA két éven 
át vívta ezt a harcot, s végül 
az angol „ellenszövetséggel” 
szemben éppen ő , védte meg 
a FÁ-t. Ezt követően az ango
lok be is léptek a FIFÁ-ba, és 
az angol Woolfall lett az el
nök, az alapító francia Guérin 
utóda.

Magyarország nein vett részt 
a FIFA megalapításában, lab
darúgó-szövetségünk együtt 
jelentkezett Ausztriával és az 
önálló cseh szövetséggel. A 
FIFA 1905-ben bennünket és 
a cseheket is csupán egy évre 
,vett fel, később Magyarország 
teljes jogú tag lett, az akkori 
Csehországot azonban a mo
narchia közjogi helyzete miatt 
törölték.

Magyarország megbecsülését 
jelentette, hogy a FIFA 1909-

ben Budapesten rendezte meg 
kongresszusát, amelyen 13 or
szág képviseltette magát. Az 
első tengeren túli országot, az 
USÁ-t 1912-ben vették fel a 
nemzetközi szövetségbe. Az 
MLSZ-nek ebben az időszak
ban már igen jók volták a 
kapcsolatai a FIFÁrval, és a 
nemzetközi- szövetség védte 
meg a, magyar futballt az első 
világháború után hirdetett boj
kottal szemben, annak ellené
re, hogy az angolok kilépéssel, 
fenyegetőztek, majd ki is lép
tek a FIFÁ-bói.

Meisl Hugó és magyar társai 
1927-ben elérték a FIFÁ-nál a 
KÖzépeurópái Kupa és a vá
logatott csapátok részére az 
Európa Kupa kiírását. 1928-ig 
a világbajnokságot áz olimpiai 
bajnokság helyettesítené, de á 
mindinkább terjedő profizmus 
illetve az álamatőrizmus miatt 
a nemzetközi szövetség szük
ségesnek látta külön labdarú
gó-világbajnokság megrende
zését, amelyen megkötöttség 
nélkül indulhatnak a profik és 
az amatőrök. A FIFA egyéb
ként az országos1 szövetségek
re bízta a profizmus bevezeté-

/sét, de inkább mellette völt, 
mint ellené.

A FIFA különböző sportpo
litikai és profi-amatőr problé
mái az . utóbbi évtizedekben 
háttérbe szorulták; a szövet
ség munkája inkább „a külön
böző világversenyek szervezé
se és lebonyolítása volt. A vi
lágbajnokságok mellett a baj
nokcsapatok Európa Kupája, 
a kupagyőztesek tornája, a 
Vásárvárosok Kupája, majd a 
Meisl-féle EK helyett' a Nem
zetek Kupája , vált mind nép
szerűbbé. Ezeknek a tornák
nak a rendezésében nagy sze
répe van a FIFA első ¡Világ- 
résZszervezetének, az UEFÁ- 
nak, áz Európai, Labdarugó 
Szövetségnek. Az ÚEFÁ-nak 
egyébként magyar , alelnöke 
van Barcs Sándor személyé
ben. (Várható, hogy hamaro
san más világrészek labda
rúgó-szövetségei is megalakul
nak.)

Természetesen sportpolitikai 
ügyekben is időnként állást 
kell foglalnia a FIFÁ-nak. Egy 
ízben magyar üggyel is fog

lalkozott a Nemzetközi Lab
darúgó Szövetség, amely le
szögezte, hogy a magyar lab
darúgók külföldön csak az 
MLSZ hozzájárulásával, il
letve a tilalmi idő lejárta után 
kaphatnak játékengedélyt. 
1962-ben a  . spanyol—szovjet 
labdarúgó-mérkőzés ügyében 
lépett fel erélyesen a FIFA. 
Miután a spanyolok nem já
rultak hozzá a találkozóhoz, 
nemcsak egyszerűen győztes
nek ítélték a szovjet váloga
tottat, hanem a spanyolokkal 
még kártérítést is fizettettek. 
Idén — okulva a tanulságok
ból — a spanyolok zökkenés- 
mentesen rendezték még Mad
ridban a Spanyolország—;
Szovjetunió Nemzetek Kupa 
döntőt.

A FIFA egyre tekintélye
sebb sportszervezetté, válik, 
taglétszáma már eléri a száz
húszat. A nemzetközi szövet
ségek általában elégedettek a 
FIFA működésével, és a NOB- 
nák is be kell majd látnia, 
hogy a FIFA jogosult az ama
tőr és profi futball ügyének 
egységes intézésére. Van még 
idő a tévedés helyrehozására, 
és bízunk abban, hogy Mexi
kóban ismét szerepel az olim
pián a  labdarúgás.
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Vegyszer csökkenti
,a  n ö v é n y e k  „ s z o m jú s á g á t"

Í  Bolygónk népessége roha- 
\ mosan növekszik; a  demog

ráfusok legújabb becslései sze
rint még röpke három ^évtized í; 
sem kell, hogy a jelenlegi há
rommilliárdos lélekszám meg- \ 
kétszereződjék: a harmadik
évezred fordulóján már hat- 
miliiárdnáí is többen élünk hessenek haszonnövényeket. A

vénytermesztésiv tanácskozás. 
són beszámoltak egy olyan új
fajta ' vegyianyagróí, amely 
csökkenti. a kultúrnövények 
„szomjúságát”, vízigényét, s 
ígyv lehetővé t,eszi, hogy, a 
csapadékszegény területeken is 
j 6° terméshozammal termeszt-

majd a földgolyón. Bár semmi 
ok sincs rá, hogy megkongas
suk a vészharangokat, meg 
kell mondani: nagy erőfeszí
tésre, lesz-‘szükség, hogy meg
felelő táplálékhoz juttassuk a 
Föld rohamosan növekvő né
pességét. 1 Az éhség réme el
leni összpontosított támadás 
annál is inkább indokoltamért 
az EgyeSült Nemzetek . Szerve
zete .egyik legutóbbi felmérése , vetkezőében kevesebb vízre, is
szerint a világ népességének, 
több mint a fele napjainkban 
is rosszul, hiányosan, helytele
nül .táplálkozik.
' Pedig a korszerű mezőgaz

dasági . eljárások széleskörű 
meghonosításával,: műtrágyá
zással, öntözéssel, a tengerek 
hatalmáé ‘éléskamrájának ki- 
áimázásávál —- s talán elsősor
ban a termelt javák igazságos 
elosztásával — mindén objek
tív feltétéi adva lehet, hogy 
akár tízmilliárd ember számá
ra is bőséges táplálékot adjon
a földgolyó. * Persze,, szükség például tíz nappal tovább el
lesz a ma még kihasználatlan, viselték ia teljes vízhiányt, 
hatalmás'sivatagos és félsiva- mint a  nem kezeltek. Más kí- 
tagos .. földterületek bekapcscn .¡^ríetek eredményei- arra mu- 
íágátía. t  tatnak, hogy a CCC .nemcsak 
vÖékpe. (Ösá® Ú! ínináp ... a növények; víziggnypj: . csök-

^össze például Genfben a Szöv- kent i, ; hanem ellánálióbbá, is 
jetünió éé az Egyesült Államok' teszi őket. á hervadással szém- 
szakértőíj hogy megtárgyaljak, ben, sőt,, a kezelt növények a 
milyen módon lehetne nem- magas sótartalmú talajon is 
zetközi összefogással, az atom- megélnek. Ez utóbbi hatás, 
energia békés hasznosításával azért is rendkívül .jelentős,'
megoldani a tengervíz lepárlá
sát^ sótartalmának kivonását, 
hatalmas területeket öntözhet
nének az így előállított édes
vízzel. Sajnos, a gazdaságos 
módszer kifejlesztéséhez még

mert ¿ok sivatagos és félsiva
tagos területet .a magas só
koncentráció miatt^sém lehet 
hasznosítani.

A jelentések, szerint ameri
kai gyárakban még . ebben az

sok kutatási kísérlet szüksé- évben megkezdik az új „szorrÉ 
ges. , i júságcáökkentő” \ vegyület

A legújabb jelentések sze-; üzemszerű .gyártását. Néhány, 
rint a kiterjedt kutatások év múlva már minden bizony
eredményeként a közelmúlt- nyal sok ezer tonnányi kerül 
bán más-lehetőség is . fefcsil- forgalomba majd belőle — az 
lant a^sivatagos és félsivatagos emberiség, a .tudomány éé tech- 
területek0 megművelésére. Az nika segítségével újabb lépés- 
Ugyancsak Genfben nemrégi- sel kerül közelébb az éhség ré- 
ben megrendezett európai nö-. ménék végleges' legyőzéséhez.

a ő s e t m m m
Régóta tudják a szakember 

rek, hogy az ősember és a 
barlangi medve között volt 
valamiféle kapcsolat a jég
korszakban. A nagy testű ál
lat egyes törzseknek vagy 
vadászhötdáknak legfőbb 
zsákmánya, élelemtartaléka 
lehetett. Vértes László, a

amint a koponyával együtt a 
törzsről elválasztották őket, 
szintén ott feküdtek termé
szetes helyzetükben. A többi 
csigolya hiányzott.

A  két kutató az első meg
döbbenés elmúltával, ha le
het, még gondosabban foly
tatta az ásatást. Nyilvánvaló

ősibb szarkofágjai. Csák barlang boltozata, alatt-, félig 
éppen nem emberi lest, ha- földbe építve, rtág laésan be

’Nemzeti Múzeum kitűnő ős- volt, hogy ezt a koponya- és
ember kutatója a bükk- 
hegységi istállóskői barlang
ban ásaiott ■■■ ki egy 30 000 
éves ősemberi tűzhelyét —*. 
ma a Nemzeti Múzeumban 
látható i—, amelynek faszén- 
és hamurétegében , szétszór
va, feltörve és megpörkölve

csontraktárat az ősember 
halmozta fel.' Az elejtett bar
langi medve koponyáját a 
törzséről vagy . a lefejtett 
bőrről levágta, s ’valószínű
leg a bőrben hagyva egy
másra helyezte. Erre vall a 
két nyakcsigolya és a kopo-

ríem barlangi medvekopo
nyák pihentek bennük. Há
rom, öt vagy még több ko
ponya ■ egyben, s a ko
ponyák néma halma körül, 
alattuk és fölöttük, felkar- 
csontokból és combcsontok
ból egy-egy sorozat Más 
csont vágy vázrész egy da
rab sem, sehol.

A  hat kőláda közül az 
egyikben hatalmas barlangi 
medvekoponya feküdt. A há
romcsont és a 
között a medve

temette őket a por, a barlang 
mennyezetéről leváló törme
lék, a mészkőfalak mállás- 
terméké, az ágyág. | |

1923-ban égy másik külföl
di barlangban jókora.; tűz
helyre bukkantak. Egy nor
mann nevű szákember ása- 
tott itt, s a sziklafalban, egy 
oldalfülkében sok barlangi 
medvekoponyát talált felhal
mozva. Valóságos jégkorsza
ki kopönyamktárat fedezett 

koponyafal fel.
dombcsont- Vértes László hazánkban

mészetes érintkezése. Ezeket 
csak a kötőszalagck, az iz-

cycocei (rövidítve CCC) nevű. 
vegyület, amelyet az amerikai 
Michigan -■ állam egyetemének 
vegyészei fejlesztettek ki, oly 
módon-fejti ki kedvező hatá
sát, hogy szabályozza á növé
nyek növekedését. A' CCC-yél 
kezelt d o h án y ,b ab , búza és 
más gabonafélék alacsonyabb
ra, de zömökebbre, erősebbre 
nőnek, s kisebb méretük ko

ván szükségük. Kisebb levél- 
méreteik folytán természete
sen kevesebb vizet is párolog
tatnak-.el szervezetükből lég
zésük közben.

A« jeruzsálemi egyetem bo
tanikai intézetében végzett 
üvegházi kísérletek szerint a 
CCC-vel kezelt növények még ; 
olyan rendkívül száraz, mos
toha viszonyok között is meg
élnek, ami 'a nem kezelt növé
nyek számára. teljességgel bi
zonyosan végzetes. A CCC-vel 
bepermetezett babpalánták

túlnyomórészt barlangi med- nya izületi felületeinek tér- 
. vebocsőkból származó cson
tok  hevertek. Kétségtelen,

-■ mond fa V é r t e s h o g y  volt 
időszak a jégkorszakban ha
zánk, .területén is, amikor a 
„gazdasági élet álapa” a 
barlangi medve volt.

Nos, ezt a természetes kap
csolatot, ami Vadász és zsák
mánya között, illetve a bar- 

. láng birtoklásáért folytatott 
küzdelemben ősember vallási 
életében is szerepet kellett 
játszania;

1920-ban két szakember,
Bachler és Nigg a svájci 

r sárkánylyukban, a szikla 
hosszában gondosan egymás
ra illesztett kődarabokból 
összerakott alacsony jégkor
szaki falat ásottak ki. A  
sziklafal és az emberi kéz
zel emelt fálacska között 
rengeteg barlangi medve
csont volt . felhalmozva.
Rendkívüli a dologbanhogy 
a hosszú végtagcsontokat és 
a koponyákat bizonyos rend
szer szerint helyezték egy
másra. Három-négy koponyát 
külön-külön, csoportonként 
egymás mellé, vagy egymás 
f ö l é b e d e  rendszerint or
rukkal egy irányban. A  ge
rincből az első és a második 
nyakcsigolya, tehát , úgy,

ját dugta át a jégkorszaki is megfigyelt hasonló kopo- 
vadász. így volt a láda le- nyae Ihe lyezése ketl Kétségte-
fedve. Ez is kiáltóan .embe
ri munka eredményé. Mint-

mok és a bőr tarthatták a 
lemetszés után is szorosan 
egymás mellett.

A  további ásatások merő
ben fantasztikus leleteket 
tártak fel. Lapos szikladara
bokból összeillesztett kőlá
dák kerültek napvilágra,
amelyek nagy kőlapokkal

ha csak arra gondolt volna 
harmincezer évvel ezelőtt a 
csontokat egymásbai . fűző
ősember, hogy akad utód, aki 
kételkedni fog a lelet erede
ti vőltábafn.

így álltak egymás mellett 
a titokzatos, néma ládák év

voltak lefedve. A világ lég- ezrediken át érintetlenül

len, hogy az ősember ugyan
úgy járt él, mint amit a ma 
élő és a közelmúltban élt tér 
mészeti népeknél is számos 
esetben megfigyeltek már és 
hasonló „vallási” szertartáso
kat leírtak a tudósok. Szi
bériában az ainiík, az esz
kimók, de a lappok, sőt az 
északi indiánok is szent ál
latnak tartják a medvét 
Szertartásaik során nemrit
kán fákra. barlangokba vagy ‘ 
egyéb szent helyekre füg
gesztik az ünnepi alkalmak
kor leölt medve koponyáját 
és végtagcsontjait.

Franciaországban ráakad
tak egy barlangra, amelyet; 
egy hideg vizű rohanó hegyi 
patak a jégkorszak óta tel
jesen elzárt a külvilágtól. A 
patak eredeti útját hegy om
lás torlaszolta el, ezért veti 
más útirányt. . A huszas 
években átúsztak á patákon, 
s felbukkanva a barlang
ban, látták, hogy az a jég
korszak óta érintetlenül áll. 
A csúszós, agyagos talajon 
ősállati ‘ ürülékhalmok, kar
mos ragadozó nyomok min
denfelé, És a középen egy 
medve megmintázótt éle# J 
nagyságÜ szobrára a fej he- - 
lyett egy medvékoponyát 
tűzött az ősember.

a helikopterek
n ilH H lK

Az egyik nyugatnémet város 
környékén hosszú éveken át 
töméntelen mezei pocok pusz
tította a földeket. Semmiféle 
vegyi irtószer nem segített.

Miután azonban a helyi re
pülőtérre helikopterek kezdtek 
ieszállni, a helyzet hirtelen 
megváltozott. A mezei pocok
sereg napról napra apadt. Ki
derítették, hogy a helikopter
motorok által keltett nagy- 
frekvenciájú levegőrezgések 
okozzák a rágcsálók halálát.

Repülő óceánjárók
Szovjet mérnökök kísérletei, 

térvei és, számításai szerint a 
jövő földrészek közötti közle
kedésének legfontosabb eszkö
zei az immár csaknem elfelej
tett hidroplánok, nagy sebes-

nika mai fejlettségi fokán is 
nagyon nehéz. Futóművében 
40, másfél méter átmérőjű és 
egyenként 500 * kg súlyú kere
ket kellene alkalmazni, s a fu
tómű kibocsátásához, behú-

ségű és befogadóképességű ví- zásához szükséges berendezés 
zirépülőgépek lesznek. E ne- súlya elérné az ötven tonnát. 
héz vízi-légi jármüvek gazdar ugyancsak sok gondot okozna 
ságosság tekintetében messze a repülőtér megépítése is, a 
maguk mögé utasítják majd a fel- és leszálláshoz több kilo- 
legkorszerübb óceánjáró hajó- méter hosszú, egy méter vas- 
kát, sőt a nagy sebességű re- tag vasbetonpályára lenne 
pülőgépeket is, s az eddigiek szükség.
töredékére csökkenthetik a Vannak azonban olyan repü- 
kontinensek közötti utazás lőgépek is,* amelyek súlyos fű

zött, továbbítja a televíziós 
képeket. De hogyan is to

vábbítják e mesterséges hol
dak a televíziós képet?

A budapesti tv-adótörony 
sugárzása csak kib. 8Ó--100 
km-es körzetben fogható fel 
a készülékekkel. Ennek az a 
magyarázata, hogy az igen 
rövid hullámok — melyek >a 
televíziós . képjeleket is to
vábbítják — egyenes vonal
ban terjednek, mint a fény, 
tehát az útjukba eső termé
szeti akadályok gátolják a 
tovaterjedésben. Ezért épí
tették meg az ország egy-egy 
magaslati pontján azokat az 
erősítő és .továbbító állomá- 

. sokat (adókat), amelyek vég
eredményben áz ország egész 
területét „besugározzák”. Á 
televízióadást, tehát csak „lá
tótávolságból” lehet fogni.

A kutatóknak ugyanis az 
a' merész gondolatuk támadt, 
hogy rakéták segítségévéi 
földkörüli pályára kellene 
juttatni olyan mesterséges 
holdakat, melyek közvetítőiJ 
lehetnének á feléjük irányí
tott sugaraknak.

Ilyen elv - alapján szület
tek m eg. a híradástechnikai

mesterséges holdak, melyek
nek két K csoportj át ismer
jük. „

. Az egyik . csoportba tartoz
nak az ,,Edho”-k, amelyek a 
; rájuk irányított .' hullámokat 
egyszerűen csak visszaverik 
a földfejület irányába, ezért

nevezték passzív mestersé
ges hóidnak. 1960-ban bocsá
tották fel az elsőt az Egye
sült Államokban, segítségé
vel sikerült telefonösszeköt
tetést létesíteni az amerikai 
és az európai kontinensek 
között. Az „Echo” voltakép-

hullámokat.
Az „Echo”-t a „Telstar” 

típus követte a világűrbe. 
Ez már úh. aktív mestersé- 

, ges hold, amely felfogja á rá- 
sugárzott hullámokat, majd 
napelemekkel táplált erősítő
jével felerősíti azokat és 
irányítható adóantennájával 
visszasugározza „a Föld irá- 
nyába. A „Telstar” átmé
rője 30 méter helyett már 
csak 86 centiméter volt, bur
kolata ugyancsak alumínium, 

3600 napelem táplálta.
A híradástechnikai mes

terséges holdak „legújabb” 
tagjai a „Syncom”-ok. Ezek 
is a „Telstar”-hoz hasonló 
aktív mesterséges holdak, de 
attól az égbolton való hely
zetük tekintetében különböz
nek.

„Syncom”-ok elsősorban eb
ben különböznek a „Telstar”- 
tól. Ezeknek ugyanis a Föld 
körüli keringési sebességük 
„szinkronizálva” van a Föld 
forgási sebességével, így az 
égbolton egy helyben állni 
látszanak. Az általuk besu
gárzott terület tehát folya
matosan kaphat televíziós 
képet.

költségeit

A KÖZLEKEDÉS 
SZAKEMBEREI

régóta tudják már, hogy bár a 
nagy óceánjáró gőzhajók mű
szaki szempontból ‘ "mestermű
veknek tekinthetők, üzemük 
gazdaságossága nagyon rossz. 
Könnye^ érthető ez, ha arra 
gondolunk, még a legkorsze
rűbb hajóknak is egy

tóművek, különleges repülőte
rek nélkül is le- és felszáll hat
nak: a hidroplánok, vízirepü- 
lőgépek. A Szovjetunió a vilá
gon az első helyen áll a vfzi- 
reptilőgépek építésében! Szov
jet mérnökök építették a viíár 
első és \mindmáig egyetlen 
olyan sugárhajtású repülőgép 
típusát, amely víz félűiéire 
szállhat fel és ugyanoda száll

hétre az M—10 típusú

< \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ v \ \ v \ \ \ \ 4 \ \ \ \ \ \ \ \ \ ^ ^ ^ ^

van szükségük az Atlanti
óceán átszeléséhez, s 2000 uta
suk ellátására, a hajó berende
zéseinek kezelésére és irányí
tására 1000 főnyi legénységet 
alkalmaznak fedélzetükön, az 
emberi munka termelékeny
sége tehát nagyon alacsony a 
nagy óceánjárókon. Növelhe
tő lenne a gazdaságosság, ha 
fokozhatnák a hajók sebessé
gét. Ám ahhoz, hogy egy kor
szerű óceán járó óránkénti 56 
km-es utazósebességét’ a két
szeresére, vagyis 112 km/órára 
növeljék, a hajógépek 160 ló
erős teljesítményét 1 280 000 
lőerőre kellene fokozni, ami 
nyilvánvalóan képtelenség.

u t a s s z Al l It ó
REPÜLŐGÉPEK

már sokkal gyorsabbak, ám a 
maximálisan 200 tonna induló 
súlyú repülőgépek csak 140 
—170 utast szállíthatnak a 
fedélzetükön. A repülés gaz
daságosságát azzal javíthat
nánk, ha nagyobb befogadóké
pességű, vagyis nagyobb in
dulósúlyú gépeket építhetné- 
nek. Ilyen óriási, például ezer 
tonna indulósúlyú gépet szer
keszteni azonban még a tech-

zirepülőgép 1962 szeptembere 
ben 12 világrekordot állítof: 
fel kategóriájában.

A REPÜLŐ ÓCEÁNJAjRÓK
a számítások szerint 20 közön 
séges nagy teljesítmériyű utas 
szállító repülőgépét helyette 
síthetnek majd a 7000—800 ̂
km-es útvonalakon. Egy tonnr. 
teher szállítása csak 248 ru
belbe kerül majd vagyis háj 
szór kevesebbe, mint jelenleg 
az utasszállító gépeken.

Ugyancsak jóval gazdaságo
sabb lesz- a repülő óceánjárók 
üzeme az óceán járó hajókéhoz 
viszonyítva is. Nyolcezer kilo
méteres útvonalon egy uta> 
szállításának önköltsége nap
jainkban a legkorszerűbb 
óceán járón 256 rubel, az óriás- 
hidroplánon viszont csak 24 
rubel lesz. Egy őriáshidroplán 
egyébként napi nyolcórás 
üzemidővel hat óceánjára ha
jót helyettesíthet. A hat óceán- 
járó hajó legénysége hatezer 
főt tenne ki. az óriáshidroplá ■ 
non viszont csak összesen 30 
ember teljesít majd szolgála
tot — a sokszorosára nő tehát 
^ajd  a munka termelékenysé
ge. ’ >
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1200 személyes lesz 
az új Nemzeti Színház nézőtere
A Magyar Építőművészek 

Székházában megbeszélésre 
'gyűltek össze a Művelődés
ügyi Minisztérium, az Építés
ügyi Minisztérium és a szövet
ség vezető szakemberei az új 
Nemzeti Színház felépítésére 
■kiírandó tervpályázat ügyé
ben. Az értekezleten a  Műve
lődésügyi Minisztérium képvi
selője,. m int beruházó ismer
tette a minisztériumnak azokat 
a  kéréseit^ szempontjait, ame
lyeket a tervezőknek feltétle
nül figyelembe kell venniük.

Meghatározták a  szcenikai 
feltételeket: hol és mennyi 
rak tá rt és műhelyt helyeznek 
él, hová építsék az autópar
koló helyét' a nézők gépkocsi
jai számára. Megfontolandó 
szempont az is, hogy a  közöiW 
ség könnyen és gyorsan távoz

hasson el a színházból.-A mű
velődésügyi ' Minisztérium ja
vaslata szerint az új Nemzeti 
Színház ‘ nézőtere 1200 szemé
lyes lész.

Az értekezlet után dr. 
Reischl Antal, ; az Építőművé
szek Szövetségének' elnöke a 
¡következőket mondotta:.

— Az új Nemzeti Színház fel
építésére a nyilvános tervpá
lyázatot — amelyre egy-két 
külföldi tervezőt is meghí
v u n k — 1965 elején írja ki a 
Magyar Építőművészek Szö
vetsége. Ezzel egyidejűleg fog
lalkozunk a Belvárost a Vá
rosligettel összekötő Madách 
Imre sugárút kiépítésével is. 
A pályázat kiírásáig még több 
értekezleten tárgyaljuk meg a 
felvetődött fontos kérdéseket.

Negyedmillió üveg pezsgő 
karácsonyra, szilveszterre

Budafok két pezsgőgyárában teljes az üzem. Itt m ár kará
csony, sőt szilveszter van! Külön sorakoznak a  karácsonyra, 
jtiilön az új év köszöntéséire váró pezsgőspalackok ezrei. A ke
reskedelem a két ünnepre negyedmillió üveg Törleyt, Hungá
riát, Fortunát, és Talismánt kap az ipartó l Tavaly ugyaneb
ben az időben csak 180 000 üveg pezsgőt szállítottak a  bol
tokba.

A Magyar Állami Pincegazdaság alig győzi az igényeket 
kielégítem. Csak egy példa: 1960-ban 418 ezer üveg pezsgőt ad
tak á t a  kereskedelemnek, ebben az esztendőben pedig 724 
ezer üveg kerül forgalomba.

Az ipar az idén is meglepi a  vásárlókat. Szilveszterre már 
az üzletekben lesz a  vörösborból készült, mélybordó színű új 
pezsgő, Extrarubin néven. Ára 30 forint lesz. Egyelőre csak 
tízezer palackot adnak á t a  kereskedelemnek, de ha a. vásárlók 
megkedvelik, jövőre többet gyártanak, \

Campingvárosok 
épülnek a Balatonnál
Balatonfüredien a Balatoni 

Intéző Bizottság, az idegen > 
forgalmi szervek, valamint 
Veszprém és Zala megye épí
tőipari vállalatainak képviselői 
a Balaton-part camping- 
jeinek építéséről tanácskoz
tak.

A Balaton irányítói, okulva 
az idei tapasztalatokon, kellő 
időben megkezdik a felkészül 
lést a jövő évi idényre. A ba
latonfüredi értekezleten a B1B 
képviselői ismertették a cam- 
pingfejlesztés tervét, amely \ 
szerint a jövő nyárig 38 000 főt 
befogadó, elsőosztályú sátor
táborokat kell létrehozni.

A Balaton vidékén elsőosz
tályú campingekbén mindössze 
7000 férőhely állt rendelke
zésre, így a jelenlegi tervek 
szerint több m int ötszörösére 
nő a befogadóképesség. A töb
bi között a Balaton északi 
partjának eddig kevésbé ki-• 
használt szakaszán, örvényes 
és Akaii között, kisebb meg
szakításokkal, több kilomé
ternyi kiterjedésű táborlánco
latot alakítanak ki. A z örvé- 

| nyesi camping még nem ké- 
!\szül el jövőre, itt csak a fel-] 
töltési munkákat irányozták 
elő, de a Balatonudvari mel
letti Kilián-teleptől keletre 
2500 fő befogadására építenek 
tábort. Ehhez csatlakozik a 
KiUán-telepen létrehozandó 
hatszáz személyes és az Akaii
ban építendő két tábor, ame
lyek együttes befogadóképes
sége 2500 személy lesz. Ezer- 
személyes táborokkal gazdago
dik Keszthely, Balatonalmádi, 
Káptálarvfüréd és Alsóőrs.

Téli szezon Hévizén
^ - U í r e i I ' »

I tj b rik e ttg yárat  
építenek.

A bányászatnak mind na
gyobb erőfeszítésébe kerül, 
hogy évről évre több háztar
tási darabos szénnel lássa el a 
lakosságot. A felső gazdasági 
új, nagy teljesítményű brikett
gyár építésével javítanak a 
háztartások tüzelőanyaghely
zetén.

Az építkezést 1966-ban kez
dik meg, is a gyárat 1968-ban 
helyezik üzembe. Az új gyár 
elsősorban a bal inkai bánya 
nyersanyagát dolgozza fel, 
ezért á  közeli Moha községbe 
telepítik.

Télen is sok gyógyulni kívánó keresi fel a húsz hold nagy
ságú, 38 C-fokös hőmérsékletű tavat. A hideg idő ellenére 
Hévíz meleg vizű tavában most virágzik legszebben a tavi

rózsa.

Űj típusú közlekedési eszközök, felvonók 
és háztartási villamos készülékek 

gyártását kezdték meg
Az év utolsó negyedében 

több m int 50 prototípus'és szá
mos új cikk sorozatgyártását 
kezdték meg a kohó- és gép
ipar üzemei.

A Vörös Csillag Traktor
gyárban a 90 lóerős D-4K 
traktor alkatrészeinek a gyár
tása indult meg, 1965-ben 
több ezer ilyen típusú traktor 
készül, amelyek kormányszer
kezeteit, kardántengelyét és 
a 90 lóerős motorokat a 
Csepel Autógyár szállítja. 
Padlója alatti motorral ké
szülő, 180-as típusszámú, 160 
személyes és 100 személyes vá
rosi autóbusz sorozatgyártását 
kezdték meg az Ikarusban. 
Nemzetközi fprgalomra alkal
mas vasúti személykocsikat

gyártanak a  győri Wilhelm 
Pieck Járm űipari Művekben. 
Az új konstrukció óránként 
160 kilométeres sebességgel 
közlekedik, különleges' rugó- 
zású, a hosszá 24,5 méter.

Á Hajtómű- és Felvonógyár 
duplex-rendszerű lifteket ké
szít lakóházak részére* Az 
automatá-vezériésű felvonó a 
gombnyomással “ jelzett hívá
sokat rangsorolja^ és sorrend
ben teljesíti. Megkezdték a* 
hordó alakú legújabb típusú 
centrifugai sorozatgyártását is. 
A nagy centrifugánál gazdasá
gosabban üzemeltethető be
rendezés azonos teljesítményű 
lesz a régivel; súlya 13,5 kiló, 
s egy-egy alkalommal 1,5 kiló' 
ruhát csavar ki.

Tovább fejlesztik az állami gondozott gyermekek ellátását
Utógondozó intézet -  Hatékonyabb nevelési tanácsadás .

A gyermek- és ifjúságvéde
lem «időszerű kérdéseitől tájé
koztatta a sajtó képviselőit 
Molnár István, a Művelődés- 
ügyi Minisztérium gyermek- 
és ifjúságvédelmi osztályának 
vezetője.

Elmondotta: az állam if jú- 
sá^védelmi;po.litikájának rend
kívül fontos réfeze’ á  1? even 
aluli gyerinekeíc ,-fegy. iffesze_ ~  
különböző okok m iatt családi 
környezetből kikerült, kivett 
fiatalok — életútjának, sorsá
nak agyén get ése.

Az utóbbi években telje
sén feltoltődtek a gyer
mekvédelmi . célokat szól- | 

gáló intézmények, 
s áz elmúlt három esztendő-- 
ben m ár ' nem' tudták kielégít 
leni a  jelentkező* igényeket a 
különböző oktatási,., társadalmi 
sztervek. Ezért válik mind sür
gősebbé egész gyermekvédel
mi politikánk felülvizsgálása.

Jelenleg körülbelül 30 ezer 
gyermek állami gondozására, 
felügyeletére egyenként 15 000 
forintot fordít az. állam. É 
nagy szám, s  az utóbbi hóna
pok néhány családi tragédiá
ja  riasztó esete kidomborítja a

megelőzés fontosságát. A, mi
nisztérium soron következő 
tervéiben, ezért 

különös gondot fordít az 
óvodái és napközi-hálózat 

fejlesztésére,
valamint arra, hogy megjavít
sák,. hatékonyabbá. tegyék a 
né^elésj^ ̂ $á£££d4,s kiilpppozo- 
fprm/áif.
- >Ta z  . utógondozás, megfelelC 
módszeréinek kialakítás* 
ugyancsak szerepel a főosztály 
munkájában. A megalakult és 
máris hatékonyán dolgozó; 
gyefmékvédelmi albizottságok- 

az állam! gondozásból ki
került fiatalok felügyele

tével foglalkoznak.
A KISZ érdekvédelmi bízott-, 
ságá. a korábban állami' gon-r 
dozott, bűncselekményekért1 
elítélt, majd kiszabadult fiata
lo k  • további sorsának alakulá
sát kíséri figyelemmel, Szak-; 
véleménnyel, tanácsadással se**:

gíti a mifiisztériúm munkáját. 
A Szőlő utcái otthonban utó
gondozó részlegét iétésítenek, 
s ezzel 100 fiatal, börtönből 
szabadult leány vagy ■ fiú ’ el
helyezését, |  ideiglenes szállás- 
ék  étkezési gondját oldják 
még.
.. Figyelemmel. kísérik az ál
lami cgohdq^|]j'61fkérült, egye
temeidé,. ipjskpiáfaa^ .iratko
zott fiatal olY H étéi tí : 1 - 

Az állami ösztöndíjon kí
vül némi zsebpénzt, ruhát 

. és rendszeres tanácsot 
kapnak

a minisztérium gyermekvédel
mi intézményeitől. Jelenlég 400 
fiatal felsőoktatását segítik ez
zel a-módszerrel.

A nevelőotthoni szakképzés 
javítása is napirenden1 van. 
Néhány ■ Végzett növendék már 
pariit nevelőotthonokban: most 
több főyá rosj és vidéki közép
iskolában indul hasonló kép
zés.-

Hűtőházat avattak 
a Budapesti Sertésyágóhidon
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n e v é n ” . 48. M aga részére k íván . 2 ta n  ár** a49. H osiand  egy ik  h őse. 50 k . K( á W f f S í  v a ia n ja n x  a n u sa p a r  -ve  
51. Irán. p én zeg y ség e . 52. R ossz á Zdtqi* .;
m agatartás következm énye .. 53. g A z . é l e lm e z é s ü g y i  : mánáiszitér. 
Fürdő, ném etü l. 54. Á llatkert. 55. ^ h an £ isú l'V (^ t8 ' a
F ed ő , v éd ő  burk olat. 56. S ú l$ . 4 <*
57. K ettős betű.. 58. . .  . -a fr ik a i 4 beruházok, a  . k iv ite le z ő ik ,  j o  
á llam . 5.9. M ozgatható. 60. Le- 2 
v esb e  va ló . 61* A  Szeged i N em - 2 
zeti S zín h áz„m ű vészn ője  (TéréZ),, Z 
62. C ukrászikészítm ény. g

í

^miuni^ját ^diicsérd, .■ hogy a 920 
t.VágiQÍfi kapaci'tás>ú korszerű hű- 
tőhá^at, ̂ amelynek építéséhez 
.rhjintegy féléyes késéssé! Ikezd- 
h ettek, négy hónappal a ha
táridő, előtt helyezhetik üzem
be^ A 170 milliós' ú j . hűtőház- 
ba?i : sok íechnikai, é& techno
lógiai- újddhisáig, -és az anyag- 
mozgatás teljes gépesítésé se- 
ígítá á; term elés1 monőségén-éik 
;és gaadásáigiosiságóihak' idközá- 
sM: :C § ■ ' • • . x,

Az uj hűtőház lényégében 
megoldja a  1 budapesti hús- és 
zsírellát á s ... tart alékkép zésének 
sok éves problémáját.

N évn ap jára  a  v irágot  
A  k ertész  is  v ígan  tép i,
M ivel a  n évn ap ja  táján  
P rem ierje  i s  lesz  n ék i,

Mi a  rejtvén y  m eg fe jtése ?  
(Folyt, a v ízsz . 1., 7. é s  függ . 
2Ó. sz . a latt.)

VÍZSZIN TE S: 12. M agosztá lyo-

tás a lá tám asztója . 3. N yu gta lan - 4 
ságot, ijed tség e t k e lt. 4. . f . - fék . y  
5. T ehát. 6. T ü ze lő . 8 N ő i n év .  ̂
9. H angszer. 10. S. D. 11. N SZK - 4 
v á ros a .D una m ellett. 14. A ngo- 4 
lo sa n  távozik . 18. A  N apé a  lé g -  2 
fén y eseb b . 24. . .  . gró ^ a , R ossi“ í  
n i operája Serib e sző  végére . *25. J 
F elin gerel. 27; Francia író , Of- 4 
fénbach  szö v eg k ö n y v e in e k  s z e r - ’ 4 
ző je  (1834—1808). 29.. Suhanc. '30. 4 
A kad rá . vevő . 31. Lásd v ízsz. 2 
52. sort. 34. M egállapította a sú - 2 
lyát. 36. . . . -room , an go l é t t é -^  
rém . 38. N agy francia, zeneszer-  ̂
ző. 39. K özlés e g y  m ódja. 40. 4 
F élsz iget a  S zovjetu n ió  é sza k - 2 
n y u g a ti részén . 42. Im portcikk. 2 
44. K özség  á k isk u n h a lasi járást Z 

zó gép. 12. . . . -berg, a lp esi á t- bán. 49. Szögiet(rúgás), — an - 2 
járó T irol és V oráriberg között, go i eredetiben . 50. T extilanyag;  ̂
15. L engyel g érelyvető , az  ö lim - 52. A m undsen  szem élyn eve; .53. 4 
p ia  n eg y ed ik  h e ly ezettje . 16. Fáj a. k is u jjacskája . 55. R om i- 2 
M esterség. 17, A  fa  b első  része , b en  érre  is  -m egy a játék: 56. 2 
leg java . 19. R óm ai kétezer. 21. R ánc. 58. REH. 59. Tündérkirály.*- 2 
A  b esz éd  e lem e. 22. ^N apszak, nő . 60. Z. T. 61. K icsinyítő  y
23. G abonanem ű. 26. Sötétbőru . 
27. C sapadék. 28." Rag. 29. M eg- 
b ab onázóán  szép  tud  len n i. 31

k ép ző . r
A m eg fe jtések  b ek ü ld ési határ- 4j 

id eje : 1964. d ecem b er 31.

ÓRIÁSI MÉRETŰ „POR
SZÍVÓVAL” próbálAak az 
Egyesült Államokban értékes 
ásványi kincseket felhozni a 
tengerfenékről. Először a Csen
des-óceánból kísérelik meg ez
zel a módszerrel a mangánérc 
kitermelését.

GAZDASÁGOSAN DOLGO
ZIK A  HALDEX, a lengyel 
szénbányák meddőhányóinak 
magyar eljárással való feldol
gozására alakult lengyel—ma
gyar részvénytársaság. Az el
múlt év folyamán munkába 
állt a társaság harmadik'üze
me, a metaszovi meddőfeldob 
gozó is, jövőre átadják a ne
gyedik üzemet és felkészülnek 
az ötödik üzem munkába állí
tására.

A BALATONI CAMPINGEK 
jövő év i program ja iránt már 
m ost am erikai, osztrák^ n yu 
gatném et és’ angol turista- és 
idegenforgalm i szervezetek ér
deklődnek eddigi vendégeinken  
kívü l, n / 1

VISSZATÉRT sikeres pró
baút jár ól az Óbudai Hajógyár- 
bá a „Riga” tolóhajó. A két
ezer lóerős, automata vezér
lésű, korszerű hajó még az 
Al-Duna zuhatagos szakaszán 
is könnyedén tolatta a hozzá
kapcsolt ' hat, ezertonnás 
uszályt. Még ebben a hónap- 
an útinak indítják a megren
delőiek, a  Szovjetuniónak.

MEGSZÜNTETIK a szénter
melést a vízsújtotta tatabá- 
Wyá\ 'Síkvölgyi' nUtiábaü/ ahová 
üöti&rríher 2Gj-án percenként 18 
köbméter víz tört be. Áz adott 
körülmények között ugyanis 
műszakilag nem oldható meg, 
hogy a vizet a felszínre ve
zessék.

HATM AZSÁS DISZNÓ vágá
sára k észül Egerben Katona  
József. A  je len leg  605 k iló  sú
lyú  feh ér h ú ssertés m ég m in
dig jó  étvággyal falatozik.

70 MILLIÓ TONNA lignit
vagyont találtak Gyöngyös és 
Nagyréde között. ' Az 1600̂ — 
1800 kalória fűtőértékű lignit- 
¿elep külszíni bányászásra al
kalmas. Á környéken jövőre 
újabb kutatófúrásokat végez
nek, hogy a mátraalji gazdag 
lignittelepek kiterjedéséről 
mielőbb pontos térkép álljon 
rendelkezésre.

A MAR1NER—4 távközlési 
és tudományos műszerei kifo
gástalanul működnek, a Föld
től való távolsága jelenleg 
1 506 000 mérföld, s óránként 
hozzávetőlegesen hétezer mér
földet tesz meg a Mars felé 
vivő útján.

NYOLCVAN ESZTENDŐS az or
szág legism ertebb szőlőnem esitő- 
je: K ocsis P a li bácsi, c sa k  így  
h ívják: P ali bácsi. C sendes, ősz 
h ajú  em ber, ak i a  k ecskem éti ho
m okon kezdte úttörő m unkáját a 
híres M athias nyom dokain  járva, 
s több m int száz hibridje közül 
nem  e g y  k ü lfö ldön  is  k ed velt és 
ism ert fajta . Az ő nem esítő mun
kájának nagyszerű  eredm énye a 
G lória H ungáriáé, az Attila, a Sző
lőskertek  fek ete  k irálya, a  fehér 
kadarka, az úrsai Olivér és a  kecs
k em éti rizling. N em es, m int az 
óbor, é s  csendes, m agányos, öreg 
K ocsis P ali bácsi, aki K ecskem é
ten  é l, és m ost is  fiatalos hévvel 
doigorik.

A VADLIBÁK az idén eteő 
alkalommal tűntek fel az or
szág legnagyobb mesterséges 
hegyvidéki víztárolójának, a 
rakacai tónak alpáriján. A vi
déken eddig már több mint 
tíz átvonuló vadlibacsapatot 
figyeltek meg.

4 ‘ * * * 4 Az- új hütőház szállítófo lyoóóján  konvenjorokon továbbítják a hasított I
fe « s y \m \\\\v ^ \\K ^ \\N ^ \\v \̂ \\\\\\\\\\\\\\\\v v ^ ^ ^ ^  sertések et .a  gyors é lőh ű tő  alagútba.
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