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Vietnami vélemény

Az amerikaiaknak vállalniuk kell 
a felelősséget a tárgyalások kudarcaiért

isiv. ÉVFOLYAM, 3. SZAM

Négyhatalmi megegyezés 
á közelrkeleti rendezés 

alapelveiben ?
Az amerikai AP és a brit 

Reuter hírügynökségeid párizsi 
hivatalos, illetve' jól tájékozott 
forrásokból olyan értesülést 
közölnek, amely szerint a négy 
nagyhatalom állítólag meg
egyezésre jutott a közel-keleti 
válság politikai megoldásának 
hat alapvető fontosságú pont
jában. Az értesülést hivatalos 
helyen még nem erősítették 
meg.

A hat pont — a verzió sze
rint — a következő:

1. A közel-keleti országok
nak, beleértve Izraelt is, joguk 
van arra, hogy biztos és elis
mert határok között, szuverén 
állami életet éljenek.

2. Izraelnek ki kell vonulnia 
a megszállt arab területekről.

3. A megszálló erőket az 
ENSZ békefenntartó alakulatai 
váltják fel, amelyek csak a 
Biztonsági Tanács, illetve a 
négy nagyhatalom (a BT ál
landó tagjai) hozzájárulásával 
hagyhatják el állomáshelyüket.

4. Biztosítani kell a hajózás 
szabadságát a Szuezi-csator- 
nán és a Tiran-szwrosban. v

5. Jeruzsálem státusát az I 
egykori Tanger mintájára kell' 
rendezni: a város mégőrzi iz
raeli jellegét, de státUsa nem
zetközi lesz. ‘

6. A pale.sztinai menekültelí
problémáját az ENSZ-határo- 
zat szellemében kell megolda
ni. __________

A DNFF küldöttsége 
Indíra Gandhinál

A Nguyen Van Tten pro
fesszor , vezetése alatt álló 
BNFF-küldöttséget, .amely lá
togatást ’ tett Indiában, Üj- 
Delhiben fogadta Indira Gan
dhi miniszterelnök és húsz
perces beszélgetést folytatott 
a küldöttség tagjaival.

Előzőleg a küldöttséggel ta
lálkozott Dienes Singh indiai 
külügyminiszter is.

Tien professzor a külügy- 
mimszterrel folytatott megbe
szélés Után kijelentette, hogy 
a DNFF szoros kapcsolatot 
kíván; fenntartani ■ Indiával, 
de nem nyit képviseletet Üj- 
Dslhiben.
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„Együttműködés a békéért’*

Péter János nyilatkozata a Novoje Vremjában
Péter János, a Magyar Nép- 

köztársaság külügyminisztere, 
aldi hivatalos látogatást tett a 
Szovjetunióban, hazautazása 
előtt nyilatkozott a Novoje 
Vremja szerkssztösiágének. A 
hetilap legújabb száma közli 
a nyilatkozatot.

A magyar külügyminiszter 
részletesen elemezte a közép
európai helyzetet, és miként 
az Izvesztyijának és a'nyugat
német televízióban hangsú
lyozta, a Magyar Népköztársa
ság hozzá kíván járulni a kö
zép-európai békés viszonyok 
stabilizálásához.

— Politikai törekvéséinkben 
a m i. Duna-völgyi országok és 
népek kapcsolatai fejlődését 
sürgetjük. A Duna völgye a 
Német Szövetségi Köztársa
ságtól a Szovjetunióig külön
böző rendszerű országokat 
érint, és ezek kapcsolatainak 
a bővülésé a közép-európai 
bizto.nság lánysiges tényezője 
— mondotta Páter János.

— A jelenlegi európai vi
szonylagos nyugalomnak dön
tő ténj'ezője az, hogy a szocia
lista országok közössége erős 
és ' visszatartja a kock:ízaíós 
kalandoktól azokat, akiknek 
egyébként nem tetszik a dol
gok jelenlegi fejlődése Euró
pában. Éppen ezért a magyar 
népköztársaság, mint a szocia
lista országok közösségének 
tagja, arra törekszik, hogy mi
nél erősebb és hatékonyabb 
legyen ez a szövetség, mert 
így lehet előkészíteni áz össz
európai biztonság rendszerét, 
amelynek ' előkészítésére ■ a 
szoeiglistá országok az euró-, 
pal bizfohsági konferencia 
összehívását javasolják. ■ A 
konferencia előkészítése folya
matban van. Vannak zavart 
keltő kísérletek, amelyek meg
hiúsítani, vagy legalábbis kés
leltetni szeretnék a konferen
cia összehívását. Annyira nö
vekszik azonban az ésszerű 
követelés ereje a konferencia 
megtartásáért, hogy . a kon
ferencia várható' körvonalai 
egyre biztonságosabban raj
zolódnak ki. ■

A Szovjetunióval való

G r o m í k o  a  S z o v j e t y n l ó  
k ü l p o ü t i l^ a i  a lc ip e iv e ír ő l

Andrej Gromiko szovjet 
külügyminiszter a lenini, bé
kepolitika kérdéseivel foglal
kozott az Ogonyok című szov
jet hetilapnak adott nyilatko
zatában.

Gromiko kijelentette: „A 
Szovjet'ünió abban látja fel
adatát hogy minden eszköz
zel elősegítse a szocialista kö
zönség összefogásának és egy
ségének érősödé.sét, hatalmá
nak növekedését, a közösség 
virágzását, a szocialista or
szágok közötti sokoldalú. Va
lamint kétoldalú szoros test
véri együttműködés fejlődé
sét, minden szocialista-, or
szág népeiniek javára.”

„A Szovjetunió és a szocia- 
í'ista közösség más országai 
kapcsolatainak alapja a 

' únarxizmus—leninizmus, a 
proletár initemácionalizmus, 
az egyenjogúság, a független
ség, a szuverenitás és területi 
sérthetetlenség kölcsönös 
tiszteletben tartása,' az egy
más belügyeibe' való, be nem 
ava.tkozás és az elvtársi köl- 
c,sönös .segítségnyújtás -elvei. 
Egyetlen szerves egészet ké
peznek - ezek az elvek, és 
konkrétan testet öltenek a 
Varsói , Szerződés szervezete, 
valamint a KGST tevékeny
ségében, a szocialj'Sta orszá- 
go-k- közötti sokrétű kapcsola
tokban és érin-tkeíésiben” '— 
mondotta a szovjet külügy- 
miniszter.
. Mint a szovjet külügymi
niszter megjegyezte,'a , szovjet

külpolitika célja; más szocia
lista országokkal együtt biz
tosítani a Icedvezö nemzetkö
zi feltételeket ■ a szocializmus 
és a kommunizmus felépítése 
számára. E külpolitika a nem
zeti felszabadító mozgalmak 
támogatására és a fiatal fej
lődő államoklíal való sokol
dalú együttműködésre irá
nyul. A Szovjetunió külpoliti
kája következetesen védelme
zi az államok békés együtt
élésének elvét, független azok 
társadalmi rendjétől, arra 
irányul, hogy megszabadítsa 
az emberiséget egy új világ
háborútól. „A szovjet külpo
litika mélység-esen interna
cionalista jellegű” és az.„osz- 
tályharc aktív ■ tényezője a 
nemzetközi porondon.”

★
Urho Kekkonen, a Finn 

Köztársaság elnöke is nyila-t- 
kozatot. adott az Ogonyoknak. 
Hangoztatta; Finnország és a 
Szovjetunió . kapcsolatainak 
fejlődését mi a nemzetközi 
együttműködés adta lehetősé
gek példájának tekintjük.

Négy szocialista... ország 
mos2ikvai nagykövetei ugyan- 
cs-ak az Ogonyok hasábjain 
ismertették nézeteiket a szo
cialista közösségnek a nem
zetközi kapcsolatokban betöl
tött szerepéről. A -lap meg
szólaltatta Sztojan Gjurovot 
(Bulgária), Szipka Józsefet 
(Magyarország), Jan Pta- 
sinskit (Lengyelország) és 
Vladimír Kouckyt (Cséh- 
;szlovákd'a)> . j.

együttműködésről a magyar 
külügyminiszter hangsúlyozta: 

— Magyarország ezekben a 
hetekben és hónapokban ün
nepli felszabadulásának ne
gyedszázados jubileumát. A 
szövetséges és társult hatal
maknak a hitleri fasizmus fe
lett aratott győzelmével, a 
kelet-európai frontekon a 
Szovjetunió felszabadító had
műveleteivel a Szocialista tár
sadalom építésének lehetősé
geivel a kelet-európai népek 
számára új korszak, köszöntött 
be. Az Európa peremén élő.

régi, elmaradott országok he
lyén új országok fejlődnek. 
Egész eddigi történetük leg- 
gj’-orsabb fejlődését élik át. A 
Szovjetunióval és egymással 
való szoros szövetség és széles 
körű gazdasági együttműködés 
teremti meg ezeknek az or_ 
szágcímak a számára a fejlő
dés kedvező, nemzetközi fel
tételeit. A szovjet—magyar 
együttműködés a nemzetközi 
élet terén a nemzetközi vi
szonyok javítására irányul. 
Mostani moszkvai megbeszé
léseink is ezt a célt szolgálták.

ffilefejeződíétt 
v a r í s ó i  l á t o g a t á s a

Oldrich Cernik csehszlovák 
miniszterelnök szombat reggel 
hazautazott varsói látogatásá
ról. . Az okeciei repülőtéren a 
miniszterelnököt és kíséretét, 
Júzef Cyrenkieviczcsel az 
élükön, a lengyel párt és kor
mány magas rangú személyi
ségei búcsúztatták.

Szombát délután, közös köz
leményt adtak ki a tárgya
lásokról. A közlemény szerint 
a '■ tárgyaló felek kölcsönösen 
tájékoztatták. egymást orszá
gaik belső helyzetéről, szocia
lista építő munkájukról.

A tárgyalásokon egyönte
tűen hangsúlyozták, hogy a 
Lengyel Népköztár.saság és a 
Csehszlovák Szocialista ICöz- 
társaság a jövőben is tevéke
nyen hozzá akar járulni a szo
cialista ófszágok tartós egysé
gének, együtmüködésénék és 
internacionalista kapcsólata- 
inak erősítéséhez. Ez a szocia
lista vívmányok védelmének, 
a szocialista közösség gazda
sági és politikai erői további 
növekedésének szilárd biztosí
téka — hangoztatja a közle
mény.

A két miniszterelnök átfogó 
véleménycserét folytatott az 
időszérű nemzetközi kérdések
ről. Különös figyelmet fordí
tott az európai biztonság és, 
együttműködés kérdésére.

„Mindkét miniszterelnök ki
fejtette — folytatódik a köz
lemény, — hogy ha a Német 
Szövetségi Köztársaság új kor
mánya a szocialista országok

J irányában folytatott politiká- 
I jáfaan — nemcsak szavakban 
— reális álláspontot foglal el 

I az európai státus quóval kap- 
I csolatban, akkor elősegíti az 
i összes európai népek bizton- 
! sága alapvető feltételeinek 
1 megteremtését. Egyöntetűen 
megállapították, hogy a jelen
legi európai államhatárok — 
beleértve az Odera-Neisse-ha- 
tárt, valamint a két német 
állam között húzódó határo
kat — nyugatnémet részről 
történő elismerése, a kizáró
lagos képviseletre támasztott 
bonni igény feladása, az NSZK 
és NDK közti egyenjogú kap
csolatok megteremtése, vala
mint a müncheni egyezmény 
kezdettől fogva érvénytelen
nek njn'lvánítása, megnyitná 
az utat az NSZK és a szo
cialista országok viszonyának 
„normalizálásához”.

Csehszlovákia pozitívan ér
tékeli az NSZK irányában tett 
lengyel kezdeményezést, s tel
jes támogatásáról biztosítja a 
Len,gyei Népköztársaság és a 
többi szocialista ország mind
azon kezdeményezéseit, ame
lyek az európai 'tartós béke 
alapjául szolgáló kollektív biz
tonsági rendszer megteremté
sére irányúinak.

A. két miniszterelnök úgy 
véli, hogy tárgyalásaik hozzá
járulnak a két ország inter
nacionalista baráti kapcsola
tainak szorosabbra vonásához 
és a szocialista közösség erő
sítéséhez.

A párizsi vietnami konfe
rencia sorrendben 49. ülésén 
a VDK és a DIFK küldöttsé
gét ezúttal is a helyettes fő
delegátus vezette;

Ha van Lau, a VDK kül
döttségének helyettes vezető
je hemgoztatta, hogy az Egye
sült Államok kormányának 
vállalnia kell a felelősséget, 
amiért zsákutcába juttatta és 
szabotálja a párizsi tanács
kozást. Ismételten rámutatott 
arra, hogy a VDK és a DIFK 
küldöttsége több javaslatot is 
tett a béke megteremtésére, 
illetőleg arra, hogy a párizsi 
tanácskozást’ kimozdítsa a 
holtpontról. Emlékeztetett a 
tízpontos reális javaslatra, 
továbbá arra az indítványra, 
hogy kezdjenek külön kétol
dalú tárgyalást a VDK és az 
Egyesült AUamok, illetőleg a 
DIFK és az Egyesült Államok 
között. Vietnami részről ja
vasolták továbbá, hogy ha 
Amerika hajlandó hat hónap 
alatt kivonni csapatait, akkor 
készek megállapodni az elvo

nulás teljes biztosításában. 
Az Egyesült Államok küldött
sége azonban nem veszi fon
tolóra e 'javaslatcKfcat.

Dinh Ba Thi, a DIFK kül
döttségének helyettes vezetője 
a tények sorával igazolta, 
hogy a háború „vietnamizá- 
lásának” terve teljesen irreá
lis. Ha az amerikaiak csapa
taik kivonását ettől teszik 
függővé, akkor gyakorlatilag 
bizonytalan időre elnyújtják 
a háborút. Az amerikaiak 
egymillió fölé akarják emel
ni a saigoni bábkormány 
hadseregénék létszámát és fel 
akarják szerelni a legmoder
nebb fegyverekkel, remélve, 
hogy ez a hadsereg az ame
rikai agressziós csapatok 
funkcióját át tudja majd ven
ni. A vietnamiak azonban 
nem akarnak amerikai zsold- 
ban testvéreik ellen harcolni, 
A saigoni bábkormány be
vallott adatai szerint is 1969- 
ben 180 ezer katona szökött 
meg hadseregéből. Nagy ré
szük átállt a szabadságharco
sokhoz.

Heves csatározások Dél-Vietnam 
területének nagy részén

Kínai—«smerikcai tárgyalás Varsóban
Lej Jang, a varsói kínai 

nagykövetség ideiglenes ügy
vivője felkereste hivatalában 
Walter Stoesselt, az Egye
sült ' AUamok nagykövetét. 
Kínai diplomatának ez volt 
első látogatása az amerikai 
diplomáciai képviselet épüle
tében. A megbeszélés mint
egy két órán át tartott, de 
tartalmáról ' nem adtak fel
világosítást. Feltehető, hogy 
ismét az ' amerikai—kínai
nagyköveti tárgyalássorozat 
felújításáról volt szó.

Áz amerikai külügyminisz
térium szóvivője nyilatkozott 
a megbeszélésről. Róbert 
McCloskey külügyminiszté-

riumi szóvivője szerint e 
megbeszélésen, amelynek 
színhelye a varsói amerikai 
nagykövetség ' volt „kölcsö
nös érdeklődésre számot tar
tó kérdésekről” tárgyaltak. A 
külügyminisztérium szóvivő
je nem nyilatkozott a két 
évvel ezelőtt,, a százharminc
negyedik ülésnél megszakadt 
kínai—amerikai nagyköveti 
szintű tárgyalások hivatalos 
újrafelvételéről. Washingtoni 
politikai körök szerint azon
ban „nagy lépést tettek előre 
a tárgyalások újrafelvétele 
felé” s az ezzel kapcsolatos 
hivatalos bejelentésre való
színűleg már a közeljövőben 
sor kerül.

A dél-vietnami szabadság- 
harcosok tüzérsége a saigoni 
amerikai parancsnokság szó
vivőjének közlése szerint — 
nyolc tüzérségi támadást haj
tott végre az amerikai kato
naság és a saigoni hadsereg 
támaszpontjai és parancs
nokságai ellen. A szóvivő a 
támadásokról részleteket nem 
közölt, és arról sem számolt 
be, hogy ezek milyen veszte
ségeket okoztak. A legutóbbi 
24 órában egyébként a sza
badságharcosok tüzérsége 37 
akciót hajtott végre.

Hatodik napjába lépett a 
Dél-'Vietnam öt északi tarto
mányára kiterjedő hadjárat. 
Ennek sor.án szerdán, a tér
ségben szinte egész nap dúl
tak a harcok, amelyek az 
AFP Ezsnint igen hevesek 
völtalc, s az amerikaiak nem 
boldogultak a közvetlenül 
rendelkezésükre álló erőkkel, 
kénytelenek voltak a köz
ponti . ' parancsnokságoktól 
erősítéseket kérni.

A saigoni rezsim hadsere
gének szóvivője szerint a 
kormánycsapatok a Mekong 
deltavidékén három ütköze
tet vívtak a partizánokkal.

Ismét akcióba léptek a 7. 
Csendes óceáni flotta hadi
hajói. Mint a flotta egyik 
szóvivője közölte, több rom
boló ágyúzta a „demilitarizált 
övezettől közvetlenül délre 
fekvő” területeket, a part
vidék teljes hosszát és a Me
kong deltavidékét.

Befejezte dél-vietnami
szemleútját, és repülőgéppel 
hazautazott Washingtonba az 
a vizsgálóbizottság, amelyet 
az amerikai hadsereg neve
zett ki a My Lai-i amerikai 
tömeggyilkosság híreivel ösz- 
szefüggő katonai fegyelmi 
kérdések tisztázására. A bi
zottság vezetője Wílliam 
Peers tábornok, négv tagja 
közül pedig kettő polgári ügy
véd, kettő pedig katonai sze
mély.

M ilt» s  J d k e s  n y i l a t k o z a t a  
a  C S K P

r e h a b ilit á c ió s  m u n k á j á r ó l

A nyugatnémet szabad demokraták 
egyelőre elhárították pártválságukat
A nyugatnémet Szabad D ^ 

mokrata Párt országós elnök
ségéinek ülésén sikerült — leg
alábbis egyelőre'—, a pártve
zetőség és.Erich Mende közöt
ti konfliktust elsimítania. Az 
országos elnökség egyhangúlag 
olyan Jiatározatot hozott, hogy 
a jövőben minden FDP-politd- 
kus tartózkodni fog- az esetíe- 
geis ellentétek nyilvános szel
lőztetésétől. Mende is kötelez
te magát, hogy' ezt a határo
zatot megtartja.

A vezetőségi ülés előtt 
Scheel országps pártelnök új-

ságíróiknak kijelentette, hogy 
Mendének választania kell: 
végrehajtja-e a párt politiká
ját vagy sem. Az ülésen Men
de nyilván, a pártvonal mel
lett tett hűségnyilatkozatot.

Ezzel a CDU reményei, 
hogy esetleg válság támad a 
klskolícióban, füstbe mentek. 
Politikai megfigyelők azonban 
úgy vélik, hogy a konfliktus 
nincs végleg elsimítva, s ha a 
nyári észak-rajna—wesztfá-
liai tartományi választásokon 
az FDP rosszul szerepel, a 
válság ki fog tömi,'

Milos Jakes, a CSKP KB 
Ellenőrző és Revíziós Bizott
ságának elnöke, Jaroslav Kö
rinek, a Rudé Pávo főszer
kesztő-helyettese számára 
adott nyilatkozatában részle
tesen elemezte a pártrehabili
táció kérdéseit.

Elmondta, hogy 1968. ja
nuárja óta 7565 revíziós ké
relmet terjesztettek elő. Eb
ből a bizottság 650 esettel 
foglalkozott. Eddig 463 ügyet 
zárt le: 307-et pozitívan, 156 
kérelmet pedig elutasított. A 
pozitív döntéseknél 92 eset
ben pártrehabilitációról volt 
szó, vagyis a jogtalanul bün
tetett személyek rehabilitá
ciójáról. A többieknél reví
zióról beszélünk, ami azt je- 
lénti, hogy a kérelem előter
jesztője valóban megszegte a 
párt szervezeti szabályzatát, 
de a kimért pártbüntetés 
nem volt arányban az elkö
vetett vétséggel.

A vizsgálatok megáUapI- 
tották, hogy a párttagok 
többségét jogosan vonták fe
lelősségre, ám a pártbünte
tés kiszabásakor megsértették 
a szocialista törvényességet. 
Ez — mondotta Milos Jakes 
— nem a rendszer természe
téből adódott, hanem helyze
tükkel visszaélő egyének túl
kapásaiból.

Az 1968-as év folyamán a 
szocialistaeUenes erők meg
próbáltak visszaélni a párt- 
rehabilitációkkal. A nyilvá
nosság előtt le akarták járat
ni a pártot, és a szocialista 
építés eddigi eredményeit. 
Mindez megnyilvánult ab
ban, hogy a pártrehabilitú- 
ciós kérelmeket liberálisab- 
ban ítélték meg. Ez azon
ban végül is nem befolyá
solta jelentősebb mértékben

kitűzött céljainak megvalósí
tását — a múltban elköve
tett sérelmek helyrehozását

Több olyan személy, aki 
már előbb vagy 1968-ban re
habilitációban részesült, 1968 
folyamán szembekerült a 
párt szervezeti szabályzatá
val, s a jobboldali opportu
nisták és a szovjetellenes 
erők oldalára áUt Sok eUen 
már a múltban is fegyelmi 
eljárást indítottak, például 
egyes írók ellen 1967-ben. 
Többeket közülük most ki
zártunk a pártból, vagy fe
gyelmi eljárás indult elle
nük. Ezek közé tartozik: J. 
Pavel, M. Hübl, E. Goldstü- 
cker. Mások disszidáltak, 
köztük A. J. Liehm, Z. Hejz- 
lar, E. Löbl, J. Pelikán.

A jobboldaU opportuniz
mus a múltban nagymérték
ben befolyásolta a pártot, » 
ezért ennek az irányzatnak 
a képviselőit el kell távolí
tani. Csak a marxista-leni
nista elvek megtartásával te
remthetjük meg a párt esz
mei egységét és akcióképes
ségét. Aki nem hajlandó alá
vetni magát a párt szerve
zeti szabályzatának, az nem 
maradhat meg sorainkban. 
Logikus, hogy ez nincs ínyé
re a jobboldali opportunis
táknak, s ezért olyan híre
ket terjesztenek, mintha visz- 
szatérnénk az ötvenes évek 
gyakorlatához. Ha valakit a 
szervezeti szabályzat megsér
téséért felelősségre vonunk --- 
hangoztatta nyomatékosan 
Jakes —, még nem jelenti a 
jelzett időszak megismétlő
dését.

A kommunisták felelősség
re vonása mindig is a párt
munka részét alkotta, s hiba 
volt, hogy ezt a múltban nem 
alkalmaztuk következetesen, 
s a fogyatékosságokról h Sil'“ 
gattunk — mondotta Jakes.'
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Pavel Beljajev 
szovjet űrhajós 
ezredes, 44 éves 
korában elhunyt 
— közli az SZKF 
Központi Bizott
sága,. a Szovjet
unió Legfelsőbb 
Tanácsának El
nöksége és a Szov
jetunió Miniszter
tanácsa. .

Beljajev ezre- 
Ses 1965 márciu
sában, a Voszhod 
'—2 űrhajón, Alek- 
szej Leonowal 
együtt űrrepülést 
hajtott végre.

Tavaly decem
berben Pavel Bel- 
jajevnél fekély 
következtében vá
ratlanul erős gyo
mor- és bélvérzés 
lépett fel. A mű
tét után a bélfod
rokban ti'ombózis 
•támadt, amelyet 
bélátfúródás k-övetett. A halál 
általános szepszis, tüdőödéma, 
majd a szívműködés megbénu
lása következitébein állt be.

A nekrológ —, amelyet Leo- 
nyid Brezsnyev, Alekszej Ko
szigin, Nyikolaj ■ Podgornij és 
más szovjet' vezetők, katonai 
s^mélyiségek és űrhajósok ír
ták alá —, kiemeli Pavel Bel- 
jajevnek a. világűr meghódítá
sában szerzett érdemeit.

A nekrológ' hangsúlyozza: 
■Pavel Beljajev, mint a Vosz- 
hód̂ —2 űrhajó parancsnoka, 
1965 márciusában sikeres űr

repülést hajtott végre, magas 
fokú erkölcsi, akarati tulaj
donságokat, bátorságot ké
pességeket tanúsított a bonyo
lult feltételek között végzett 
munkánál. Ö irányította Alek
szej Leonov űrhajós kilépését 
a kozmikus térségbe, ami az 
első ilyen esemény volt a vi
lágon. Az űrhajó leszállását 
Beljajev ezredes hajtotta vég
re kézi irányítási rendszerrel. 
Az űrrepülés sikeres megva
lósításáért Pavel Beljajevet, a 
Szovjetunió űrrepülője címmel 
tüntették ki.

• •
Ötvenezer munkás sztráikfa Seisgonban

1

A kikötőben amerikai katonák dolgoztak
Több mint ötvenezren kö- 

?mtték Saigon,bán a . Dél-Viet- 
.nami Szakszervezeti Szövetség 
24 órás sztrájkfelhívását. Mint 
a szakszervezeti szövetség szó
vivője közölte, beszüntették a 
munkát á saigoni kikötő doltk- 
munkásai, s a kikötő gyakor
latilag megKéniflt.'"Zái^á ’fSrt 
á.degtöbb üzléf'iSs’ ’-benzinkút, 
íleálltak áz olajfínoniítók', ''f% 
cukorgyárak,. a ■gyó^ázei*- -' és 
vegyiművek.
•; 1964 óta ;6Z az-első eset, hogy 
Saigonban sztrájkba léptek a 
.dolgozók.

Egybehangzó hírügynökségi 
jelentések szerint, amerikai 
Icatonók dolgoztak a saigoni 
kikötőben, hogy a huszonnégy 
órás sztrájk ideje alatt is biz
tosítsák a beérkező szállítmá
nyok kirakását.

A, szakszerygzetek vezetői 
téíj5éggiü±£k..A.- mnnkaadőldcal 
szemlén-:-l^piasz.tQtei'köívetélé- 
sek ;• eíufSítására, • Mint beje- 
lentettéilc, ebben az esietben a 
sztrájkhoz ez idáig nem csat- 
lalrozott közszolgáltatási ága
zatok dolgozói is beszüntetik a 
munkát.

Kik követelik Rudolf Hess 
szabadon bocsátását?

: A Pravda kommentálta a 
Baily Express című angol lap 
szerkesztőségi cikkét, amely 
követelte, hogy bocsássák sza
badon nyugat-berlini börtöné
ből Rudolf Hesst, a náci há
borús bűnöst, Hitler egyik leg
közelebbi munkatársát, akit 
nürnbergi nemzetközi ' kato
nai törvényszék ' életfogytig-' 
lani börtönre. ítélt.

Vajon kinek áll érdekében

Nyugaton, hogy könyörületes- 
ségi kampányt indítson a hit
leri birodalom egyik dicstelen 
vezetőjének kiszabadítása ér
dekében? Vajon mi lehet az 
oka annak, hogy a burzsoá 
ideológusok, a humánus em
beri érzésekre hivatkozva oly 
hevesen pártfogolva a „múlt 
árnyait”, mint amilyen Rudolf 
Hess? — veti fel a kérdést 
a lap.

Légi harcok
három közel-keleti fronton

A Szíriái katonai szóvivő be- 
jelenitette, hogy szíriai vadász
gépek lelőttek két izraeli va
dászgépet az ország területe 
fölött vívott tízperces légi csa
tában. Hozzátette, hogy három 
Szíriái gép találatot kapott.

Izraeli jelentések ugyancsalí 
hírt adnák a légi harcról, 
amely csak egyilce volt a csü
törtöki izraeli légi alccióknak. 
Izraeli repülőgépek más ak
ciókban több mint egy órán 
át támadtak arab gerillaállá- 
sokat a Szuezi-csatorna öve
zetében.

A szíriai hadsereg 'egyik 
szóvivője közölte, hogy szer
dán éjjel, a Golan-magaslato- 
Icat megszállva tartó izraeli 
csapatok és szíriai erők ötven- 
percjes tűzpárbajt vívtak.

Ne'w Yorkban a Szovjeturuó, 
az Egyesült Államok, Nagy- 
Britannia és Franciaország 
ENSZ-delegációinak helyettes 
vezetői három órán keresztül 
tanácskoztak a közel-keleti 
helyzet megoldásának lehető

ségeiről, a szovjet delegáció 
szálláshelyén.

Schumann francia külügy
miniszter fogadta az EAK pá
rizsi nagykövetét; a francia— 
egyiptomi kapcsolatokról tár
gyaltak' a legújabb közel-kele
ti fejlemények fényében. A 
nagykövet szombaton a kor
mánnyal folytatandó tanács
kozás céljából rövid időre 
visszatér Kairóba.

Az egyiptomi fővárosban 
megelégedéssel fogadták a 
francia koi'mány — a Közel- 
Keletre irányuló fegyverszállí
tásokkal foglalkozó — dönté
sét —írja az AFP hírügynök
ség.

Kairóban hivatalos kom
mentár még nem hangzott el, 
de az egyiptomi rádió már 
fűzött megjegyzéseket az ügy
höz. A kommentátor megálla
pította: Izrael úgy alcar hasz
not húzni a Líbiába irányuló 
francia fegyverszállítás ellen 
indított angolszász sajtóliam- 
pányból, hogy támadófegyerek 
szállítására ösztöikéli az Egye
sült Államokat.

ISoian-iiali, Itizoia jita iiia  k^ell 
őszÍBite szándékait

Walter Ulbricht és Abraszimov beszéde
Berlinben az NDK Államta

nácsa elnökének a diplomáciai 
testület számára adott új évi 
fogadásán Walter UlbTicht, az 
NSZEP Központi Bizottságá- 
nali első titkára, az államta
nács elnöke és Pjotr Abraszi
mov, a Szovjetunió NDK-beli 
nagykövete mondott pohárkö- 
szöntőit.

Abraszimov beszédében a 
többi között rámutatott, hogy 
a tartás európai bélm és biz- 
tonsá.g, csak a második világ
háború után kialakult európai 
helyzet realitásáinak, az egész 
hálx)rú utáni fejlődésnek, a 
fennálló európai határok sért- 
heitetlenségének, valamint a 
két szuverén német állam 
fennáUása té,nyén.ek elismerés 
sén,al^piil}i#t,, Megállapította, 
hogy ez irán y t^  -bizonyos vál- 
tozásolcat léhéi: észlelnd a nyu
gatnémet közvéleményben, 
azonban — tette hozzá —, azt 
a következtetést kell levonni, 
hogy még mindig aktívák azok 
az erők, amelyek el akarják 
kerülni az NDK nemzetközi 
jogi érvényű éüsnierését, to
vábbá a két ország közötti és 
az Odera—Neisse-határ, vala
mint a jelenlegi európai hely
zetből adódó realitások elis
merését.

A Szovjetunió nagykövete 
rámutatott, hogy a szövetségi 
köztársaság kormányának gya
korlati tettekkel kell bebizo
nyítania han.gloztatott szándé
kainak őszinteségét.

Walter Ulbricht válaszában 
hangsúlyozta, hogy a Német 
Demokratikus Köztársaság ta
valy jelentősen kiépítette 
nemzetközi pozícióit, s az NDK '

nemzetközi jogi érvényű elis
merésének folyamatát senki 
sem tartóztathatja fel.

Az NDK és az NSZK viszo
nyáról szólva rámutatott, hogy 
a két állam közötti rendezett 
egymás mellett élés és jó 
szomszédi viszony megterem
tése megköveteli a szövetségi 
köztársaság lemondását a ki
zárólagos képviseleti igény 
bárminemű formájáról, to
vábbá az NDK szuverén egj'en- 
jogűságának fenntartás nélkü
li elismerését.

Walter Ulbricht megállapí
totta, hogy a két német állam 
közötti kapcsolatok csak az 
egj'enjO'gúságoil és a nemzet
közi jog általános én’ényű 
normáin alapulhataiak. Hang
súlyozta, hógY áz NDK áltál 
élőterjeg^tett ' ’'állarfiéiértődés,- 
-térVezét az Új'boftnl ;Riormáúy 
számára igazi lehetőséit 
nyújt egy valóban új politika 
elindítására.

Kifejezte várakozását, hogy 
a nyugatnémet kormány élni 
fog ezzel a lehetőséggel. Han
goztatta: — A Német Demok
ratikus Köztársaság kész az 
egyenjogúság és a kölcsönös 
nemzetközi jogi érvényű elis
merés alapján álló tárgyilagos 
megbeszéléss'kre.a Német Szö
vetségi Köztársasággal.

A fogadáson összegyűlt dip
lomatákhoz fordulva kijelen
tette: — Nem akarom föladni 
a reményt, hogy a revansista 
erők mesterkedései ellenére 
úgy alakulnak Nyugat-Némeit- 
ország politikai erőviszonyai, 
hogy a hetvenes években a 
nyugatnémet szövetségi köz
társaság nagykövete is jelen 
lesz ebben a környezeten.

T ASZSZ -kommentár;

Háborús pszichózis Kínában, 
a belső válság leplezésére

Röviddel új év előtt Kiná- 
ban tovább korlátozták a 
külföldi diplomaták és új
ságírók mozgási szabadságai, 
és visszavonták a korábbam 
kiadott utazási engedélye
ket. Az AFP hírügynöK..séf> 
jelentette, hogy e lépési, pe 
kingi diplomáciai kötökben 
„a háborús előkészületek ki- 
szélesítésével” magyarázzák 
Külföldi sajtójelentések sze
rint Pekingben „védelmi in
tézkedéseket” .foganatosíta
nak, azon nyilvánvaló célból, 
hogy a háborús pszichózist 
mesterségesen szítsák. A ka
tonai hatóságok felszólítják a 
lakosságot, hogy a házak ud
varán légoltalmi futóárkokat 
és óvóhelyeket létesítsenek. 
Áz élelmiszer-fejadagok csök
kentését azzal indokolják, 
hogy • háború esetére készle
teket kéll felhalmozni.

A háborúról vallott két, 
homlokegyenest ellentétes ál-

lásimnt című cikkében a 
Zsenmin Zsipao december 
24-én leszögezte: jóllehet a 
háború együttjár bizonyos 
rombolásokkal, az a világnak 
a „felszabadulást” és, Mao 
Ce-tung eszméinek teljes 
győzelmét hozza.

Soviniszta hangulatot és 
háborús pszichózist keltve a 
maóisták folytatják szovjet
ellenes rágalomhadjáratukat. 
Azt akarják elhitetni a kínai 
néppel, hogy a Szovjetunió 
„összesküdve az amerikai 
imperialismussal és a nem
zetközi rekacióval” (értsd: 
Indiával és Japánnal) „Kí
na bekerítésének” politikáját 
folytatja, és szándékában áll 
Kína lerohanása, hogy ott 
„visszaállítsa a kapitalista 
rendszert”.

Ilyen koholmányokat a pe
kingi propaganda már évek 
óta terjeszt, az utóbbi idő
ben azonban ez egyre tolako-

dóbban történik. Január 1-én 
a Zsenmin Zsipao, a Csie- 
fangcsünpao (a népi felsza
badító hadsereg lapja) és a 
Hungcsi (Vörös Zászló) eliga
zító cikket közölt, amely kü
lönösen rosszindulatú szov
jetellenes kirohanásoktól 
hemzsegett. A cikk tartalmaz
ta Mao Ce-tung felhívását 
„a mai naptól kezdjük meg 
az előkészületeket az agresz- 
szió elhárítására” megfogal
mazásban.

Külföldi megfigyelők sze
rint a pekingi vezetők az or
szágban szándékosan az „ost
romlott erőd” atmoszféráját 
keltik, hogy így enyhítsék a 
súlyos gazdasági és politikai 
nehézségeket, és az ország
ban fokozódó elégedetlensé
get. A maóisták sajtója és 
rádiója állandóan „külső ve
szélyről” beszél, és követeli, 
hogy fokozzák a hadsereg 
ellenőrzését az ipar, a mező
gazdaság és az ország egész 
társadalmi élete fölött. A „fe
nyegető lerohanásra” való hi
vatkozással támasztják alá a 
maóisták a munkásokhoz in
tézett felhívásaikát, hogy az 
egyik olajmező munkásainak 
példájára maguk szerezzék be 
élelmiszereiket, felhívják a 
parasztokat, érjék be Ipar
cikkek nélkül. „Ne féljetek a 
nehézségektől, ne rémüljetek 
meg a nélkülözésektől”, „Ké
szüljetek fel az éhínség és a
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Még a komnrunisták se

gítségét is hajlandó lennék 
elfogadni Indira Gandhi 
megbuktatására — mon
dotta idei első sajtóérte
kezletén Morarji Deszai, az 
Indiai Nemzeti Kongresz- 
szus Párt „királycsináló” 
szindikátusána;k ég'yUc is
mert vezetője.

Különös nyilatkozat. Ki- 
válUtépp olyan politikus' 
szájából, akit India és a vi
lág úgy ismer, mint aki 
ádáz ellensége nemcsak a 
kommunistáknak,. ha.nem 
még az enyhén rózsaszínű 
baloldalnak is. De ezt az 
együttműködési hajlandó
ságot természetesen nem 
kell szó S2®rint érteni, De
szai maga sem gondolta 
komolyan a dolgot. Kifa- 
kadása csupán azt mutatja, 
milyen kétségbeesett hely
zetben lehet az indiai kor
mányzópárt jobbszámya.

Kimondva-kimondatlanul 
azt jelzi ez a furcsa évnyitó 
nyilatkozat, hogy a ketté- 
szaikadt Nemzeti Keragresz- 
szus Párt kisebbségben 
maradt konzervatív poli
tikusai ma már — az ő né
zőpontjuk szerint — magá
val az ördöggel is szövet
keznének Indira Gandhi 
haladó reformjai ellen.

Ebben az összefüggésben 
sokatmondó Deszai nyilat
kozata. A maga torz tö
mörségében tulajdonkép
pen megvonja az elmúlt, 
rendkívül viharos politikai 
év mérlegét és sejtetni en
gedi, mit hozhat a most 
következő új évtized ennek 
a hatalmas országnak.

1969-ben befejeződött és 
valami elkezdődött Indiá
ban. S ennek politikai, tár
sadalmi, gazdasági szem
pontból egyaránt döntő ha
tása. lesz a boinyolult, elleait- 
mondásokkal teli szubkon
tinens további fejlődésére.

Befejeződött, formálisan 
is végbement a nagy ha
gyományú kormányzópárt, 
az Indiai.: Nemzeti: Kong- 

iiesszyis, :-,i?á.iít I kpttéssak.adá- 
,-,sa.’ Á. párt; vezető. testületét 
megosztó., két fő irányzat 
—̂ , a konzervatív, jo'bb- 
,oldali „öregek” és a 
két évtizede esedékes re- 
fon-nok radikális megva
lósításáért síkraszálló
„fiatalok” — régóta tar
tó küzdelme eljutott a 
végső erőpróbáig. A nyílt 
hatalmi harcot a jobboldal 
indította meg nyáron, ami
kor a miniszterelnök
asszony közismert politi
kai ellenfelét jelölte az el
nöki tisztségre, azt remél
ve, hogy így majd alkot
mányos úton eltávolíthatja 
a politikai porondról Indi

ra Gandhit és reformját. 
A részletek ismertek — 
Indira Gandhi a tömegek
re támaszkodva, az eUeníá- 
madásoiK sorozatát kezde
ményezte es nagy politikai 
győzelmet aratott. A nyár 
vége és az ősz eseményei 
során pedig égyre határo
zottabban formát öltött a 
kongresszus párt két cent
ruma és egymással ellenté
tes . két politikai irányvo
nala, társadalmi-gazdasági 
programja. Decemberben 
már külön-kül-ön ülésezett 
a párt Indira Gandhit tá
mogató többségének kong
resszusa és az ellenzékbe 
vonult jobboldali Idsebb- 
ség ellenkongresszúsa.

A két kongresszus vilá
gosan megmutatta, hogy 
nem egyszerűen a hatalom 
folyosóin végbemenő hatal
mi harcról van szó, hanem 
két India küzdelméről. A 
gyarmati örölsség terheit 
viselő, fontolva is nehezen 
haladó régi India és egy 
új, egy modern India ösz- 
szecsapásáról.

A szindilcátuB jobbszár
nyának ahmedabadi kong
resszusán ködös ígéretek 
hangzottak el haladásról, 
demokráciáról, sőt szocia
lizmusról, Indira Gandhi 
híveinek kongresszusa vi
szont konkrét programot 
adott. Hadat üzent a nyo
mornak és az indiai fejlő
dést lassító olyan évszáza
dos bajoknak, mint a val
lási, nyelvi előítéletek, a 
kasztrendszer. És elhatá
rozta a „zöld forradalom” 
— a korszerű mezőgazda- 
sági módszerek, az új bú
zafajták, a műtrágyahasz- 
nálat, a szövetkezetek — 
továbbfejlesztését. Intézke
déseket sürgetett a munka- 
nélküliség megszüntetésé
re, a monopóliumok hatal
mának korlátozására, to
vábbi államosításokra és a 
szülésszabályozásra.

„A haladás útját válasz
tottuk . . .  Ha a nép és a 
kongresszus párt egységbe 
forr;* akkör a reakció erőit 
sikerül ártalmatlanriá ten- 
■hüúk”' "■fa'» -íftohaötta"'' a 
kongresszuson Indira Gan
dhi.

Ez a tömegek akaratával 
és erejével számoló politi
zálás jellemezte az 1969-es 
esztendőt. De ahhoz, hogy 
a december utolsó napjai
ban meghirdetett progrdm 
valóra váljon a hetvenes 
években, a miniszterelnölí- 
asszonynak szükségképpen 
a parlamentben — az eddi
gi gyakorlattól eltérően — 
támaszkodnia keli azokra a 
baloldali pártokra és poli
tikai csoportokra, amelyek 
a reformpolitikát támogató 
tömegeket képviselik.

háború esetére” — ezeket a 
jelszavakat most különösen 
gyakran ismételgetik Kíná
ban.

A maóisták propagandája 
az állítólagos „külső ve
szélyt” arra is felhasználja, 
hogy a saját soraikban mu
tatkozó szakadáson és mara
kodáson felülkerekedjenek. 
A szakadás méreteiről nem
csak a kínai sajtó vég nél
küli figyelmeztetései tanús
kodnak, hogy „vessenek vé
get a frakciós harcnak”, ha
nem az a tény is, hogy a Kí
nai KP Központi Bizottságá
nak vezető szervei még min
dig nem alakultak meg, jól
lehet a pártkongresszus óta 
csaknem kilenc hónap tel el. 
Most e pekingi sajtó „az 
egész pártot, az egész had
sereget, az egész népet” hisz
térikusan arra szólítja fel, 
hogy a háborús veszélyre va
ló tekintettel tömörüljenek az 
új évben Mao Ce-tung és 
helyettese, Lin Pao köré.

A „szovjet fenyegetésről” 
szóló rágalmakat a maóisták 
arra is felhasználják, hogy 
az úgynevezett „pártbeli I 
rendcsinálásnál” megakadá
lyozzák azoknak a kínai 
kommunistáknak a pártba 
történő visszavételét. akik 
síkraszálltak a Szovjetunió
val váló együttműködés és 
baráti kapcsolatok mellett, és 
ezért üldöztetést szenvedtek.

Bolgár-magyar műszaki együttműki^dás
Aláírták az ide i m unkatervet

A bolgár műszaki hét al
kalmából Iván Popov profesz- 
szornak, a BKP Politikai Bi
zottsága tagjának, akadémiai 
levelező tagnak, a Bolgár Or
szágos Tudományos és Mű
szaki Fejlesztési Állami Bi
zottság elnökének vezetésével 
hazánkban tartózkodó bolgár 
kormányküldöttség befejezte 
magyarországi látogatását. A 
magas színtű delegáció részt 
vett a bolgár műszaki , hét 
megnyitásán, megtekintett 
több kutatóintézetet, és válla
latot, továbbá tárgyalásokat 
folytatott a magyar-bolgár tu

dományos és műszaki együtt
működés fejlesztéséről.

Kiss Árpád miniszter, az 
Országos Műszaki Fejlesztési 
Bizottság és a Műszaki és 
Természettudományi Egyesü
letek Szövetségének elnöke és 
Vaszil Peevszki professzor a 
Bolgár Műszaki és Tudomá
nyos Egyesületek Tanácsának 
— NTS — elnöke, a bolgár 
kormányküldöttség tagja alá
írta a két országos tudomá
nyos egyesületi vezetőtestület, 
az MTESZ és az NTS 1970. 
évi együttműködési munkater
vét.

Iraki gazdasági küldöttség érkezett 
Budapestre

Hikmat Al Azawi, iraki 
gazdaságügyi miniszterhelyet
tes vezetésével delegáció érke
zett Budapestre. A küldöttség 
a Külker^kedelmi Miniszté
rium szakértőivel tárgyal a 
gazdasági együttműködés fej
lesztéséről.

Magyarország és Irak között 
széles körű gazdasági kapcso
latok bontakoznak ki, ame
lyek a kereskedelem hagyomá
nyos formáin, az árucserén kí
vül, műszaki kooperációkra is 
k’ -̂'-’-iednek.

A kereskedelmi forgalom az 
1958-ban kötött államközi

megállapodás szerint bonyoló
dik le. Az áruforgalom növek
vő irányzatú. Az export—im
port értéke 1968-ban ötmillió 
dollár körül volt. 1969-ben pe
dig elérte a 6,5 millió dollárt. 
Irakból különböző mezőgazda- 
sági termék, datolya, gyapot 
és bőr érkezik Magyarország
ra. A magyar export főbb té
telei a textíliák, a gépipari és 
híradástechnikai termékek.

A Budapestre érkezett iraki 
delegáció folytatni kívánja 
Bagdadban a közelmúltban 
megkezdett tárgyalásokat.
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M it mondanak az otthoniak?
Beszélő. . Izgalommal várt 

nap. Az elítélt is, a látogató 
is hetek ó ta. készül rá. A lá
togatók azon túl, hogy élelmi
szert, édességet, cigarettát rali
nak a csomagba, gondosan 
előre fogalmazzák a , monda- 
nívalójuliat, hisz annyi min
denről kéne beszélgetni és oly 
rövidnek tűnik az idő. Mégis, 
amikor szembekerülnek el
ítélt hózzátartozójukikal, több
nyire elakad a szavuk, úgy 
érzik, gomMcszerű valami

nék neki, de hát tudod, hogy 
reumás.

— Mondja meg, anyám, Te- 
Tusnak, hogy soha nem fogom 
elfelejteni neki ezt.

— Becsüld is meg, fiam, 
mert nagyon jó asszony. Meg
érdemelnéd, hogy szóba se 
álljon veled.

— Ha haza megyek, meg is 
csinálok mindent, amit mond. 
Ezt is mondja meg neki, 
anyáin. Meg, hogy a legköze
lebbi beszélőre őt hívom, ak-

nőtt a torkukbáin, s mire iga- kor majd maga vigyáz a gyé
ren belejönnének a beszélge- rekre addig.
tésbe, már vége a látogatási 
időnek.

A látogatóik sok mindent 
igyekeznek elmondanii — hall-

— Jaj, fiacskám...
— Mama, hallja, ne sírjon 

már.
A beszélő végén beszélget-

gassuk meg, mire sikerül sort tünk Czeke Sándorral. '
keríteniük.

Czeke Sándor elítélthez édes
anyja jött látogatóba. Az anya

— Első bűntényes vagyok 
kérem, és több neim is lesz, az 
biztos. Három hónapja tartóz-

aJjig érteni a hüppögésen ke
resztül.
szeme könny^, _ szavait alig- tattak le, de azóta úgy érzem

magam, mint valami kitaszí
tott. Hiányzik a család. Fiatal 

— A  ̂ fiacslliád jól van házas vagyok, a kisgyermekem 
— mondja az anya — Tems niég egyéves sincs. Mindennek 
rendesen eteti, füröszti, játszik az oka az az átkozott ital. Jó 
vele, tudod: tornáztatja is, nyereségrészesedést kaptunk a
ahogy te szoktad. Hasra fek
teti, emelgeti a lábait, kezecs
kéjét. A pici meg sikong 
örömtől. Ha látnád . ..

— Ha, mama, ne sírjon már 
— kérleli Czeke Sándor az 
édes-anyját, de az 6 han-gja is 
meg-m-ogcsuklik, bármennyire

gyárban, majdnem kétezer fo
rintot. Az asszony tudta, szú- 

32 mított rá, mert ugye fiatal há
zasoknál minden fillér számít. 
Én meg beálltam néhány mun
katársammal, hogy az öröm
re ingyunk egyét. Mire észre
vettem magam, egy ezres már

is férfi és családapa. — Hallja, el is úszott. Bajban voltam, 
ne sírjon már, mindenki min
ket néz.

mit mondjak az asszonynak, 
ezer forintot nem tudok se- 

— Hát hogyne sírnék, fiacs- hogy se letagadni. Az egyik 
kám. Ha elgondolom, hogy cimbora tanácsolta, hogy men- 
te tornáztatnád a fiadat,  ̂ a jünk ki a lóverse-nytérre, ha 
Terus meg addig megfőzné a va,  ̂ ggy kis szerencsém, visz-
vacsorát. szanyerem a pénzt, aztán leg-

Hát, most már le kell töl- feljebb valamivel később me- 
feni ezt az évet, addig csak gyek haza, azt meg te lehet 
kibírjuk valahogy. Nem kés- rendeli. Italos fejjel rááil- 
tem még le a gyerekről, nevel- -tam̂  az utolsó futamra, elvesz- 

» ... tettem az utolsó százasomat is.
Most aztán mit csináljak, 
mert pénz nélkül nem merek

hetem majd még én is.
— De amikor olyan jó len

ne...
— Jól van na, mama, ne hazamenni. Telefonáltáan az

sírjon már. Inkább azt mond
ja, Terus rendben van egyéb
ként?

asszonynak, hogy túlóráznom 
kell, majd csak éjszaka me
gyek haza, és közben elhatá-

Rendben van, rendben roztam, hogy valahonnan 
van, csa,k állandóun- fogy. Lö- pénzt keriték.'Beültém egy ét-

terembe és' mégvártam, amíg 
kiskor,adbunr^á? apaa kabátja. f-iiiefő í̂iiöéi'''''v8ÍSgi'e’'' mégy. 

— Dolgozik szegény... Én- u tána... Persze, ho'gy le- 
Nagyon sokat dolgozik, buktam, de hát majdjpem tel-

Ha vége a műszaknak, rohan 
bevásárolni, aztán főz, mire 
kész, megjön az este, aztán

jesen részegen az ember nem 
gondolkodik.

A bíróság, az ügyvédeim s.ze-
megfüröszti a gyereket, akkor rint is, enyhe ítéletet hozott és 
tornáztatja is. Aztán még mos- kedvezményben is részesülhe- 
ni is kell, meg vasalni. Bár tek, úgyhogy alig egy évem 
bírná a kezem, többet segíte- van hátra. De hát ez is sok, a

mindenségit neki, nagyon sok. 
A fene abba az átkozott 
italba.

Egészen más hangulata volt 
Dégei Attila beszélőjének. 
Őhozzá az édesapja, hatvan év 
körüli, ráncoktól barázdált 
ember jött látogatóba.

— Kolbászt hozott, azt a 
nyolcforintosat ?

— Hoztam, fiam, hoztam — 
mondta az apa kissé ingerül
ten —, de- előbb köszönhet
nénk egymásnak nemde!

— Jól van na, hát akkor jó 
napot.

— Szervusz, fiam. Hogy áll 
a tárgyalásod?
' — Nem tudom még. Azt tud

ja, hogy fellebbeztem enyhí
tésért?

— Megkaptuk az értesítést. 
Mit mond az ügyvéded?

— Nem nagj'on bízik ben
ne. Azt mondja, ritka szeren
cse kell ahhoz, hogy levegye
nek.

— Csodálkozol!? Negyedszer 
b-üntetnelc betörésért. Én még 
az öt évet is keveslem.

— Na most aztán hagyja a 
dumát. Megvolt és kész. Le
teltek az eddigiek is, ez is le
megy majd valahogy.

— Elmegy fiam, elmegy. Az 
idő nem áll meg. De jó ez 
neked? Harmincnégy éves 
vagy, se családod, se lakásod, 
két ruhán kívül semmi egye
bed nincs. Más ebben a kor
ban már szépen keres. A Fe- 
riás Pista a má-sodik emelet
ről kocsit vesz, a Takács Géza 
meg napokon belül beköltözik 
a saját lakásába. Veled jár
tak iskolába, semmivel sem 
idősebbek tólad.

— Ha nekem egyszer-két- 
szer rendesen beüt, megvan a 
pénzem. Én is vehetnék ko
csit, ha nem kapnak el.

— De elkaptak, fiam. Eddig
is ellíaptak, ezután m-eg pláne 
elkapnak. Már úgy ismernek 
a rendőrök, hogy le se tud
nád tagadni magad, még ha 
fratté válsz, akkor sem, ■ '
¿Hagyjuk,- t ^ t ! .,,líem„olyan 
borzalmas -a-, börtöri, ei. tehet' 
itt is lébecoini. Doígozn,! se 
kell olyan sokat, ha az ember 
oko.san jár az orvosi rende
lőbe.

— De akkor nem is keresel, 
fiam. Ha dolgoznál, az öt év 
alatt kifizethetnéd a kártérí
tést, meg maradna is annyi, 
amennyivel indulni lehetne.

—̂ De kiokosodott. Biztos 
beszélt a nevelővel, mi?

— Igen, beszéltem, fiam. És 
megmondtam neki, hogy fog
janak keményen, kényszerít
senek ai-ra, hogy dolgozz. 
És azt is . ,.

— Nem érdekel, hogy mit 
beszéltek!

— Na várj csak, fiam, hall
gasd meg, mert fontos. Eddig 
ugye az volt, hogy mindig 
küldtünk neked csomagot, meg 
speizpénzt, hogy mindened 
meglegyetti. Te meg azzal há
láltad meg, hogy betörtél. Hát 
tudod, én úgy határoztam, 
hogy ezentúl egy fillért sem 
adok neked. Nem küldök cso
magot se.

— Mit nem mond?!
— Azt, fiam, hogy hamiinc- 

négy éves vagy, más ebben a 
korbaar házat épít, meg kocsit 
vesz, téged meg még mindig 
mi -tartunk. Nem, fiam, eddig 
is maflák voltunk anyáddal, 
hogy hittünk neked. Ézentúi, 
fiám, más világ lesz. A mi 
nyugdíjunk arra kell, hogy 
eitartsuli magunkat. Mert rád 
nem számíthat-unk. Mert mi 
megdolgoztunk a nyugdíjért, 
anyád húsz évet a KÖZÉRT- 
néí, én meg negyv'enet a 
gyárban. Hiszen tudod...

— Ez az utolsó szava?
— Ez, fiam.. Elegünk volt 

belőled. Mi rárJt ne hozz több 
szégyent. És beszélöcédulát is 
csak akkor küldj, ha meggon
doltad magad, és rendesen 
dolgozol. De vigj’-ázz, becsap
ni nem tudsz, mert megkér
dem a. nevc-Iődrol, mert neked, 
fiam, -egyelőre nem hiszek.

Ahogy apa és fia elváltak, 
külön-külön megszólítottuk 
őket.

A fiú, Dégei Attila elítélt:
— Jól k,ifi2 ti,rt vétem az 

öreg. De majd adja alább is, 
én vagyok az egííeíJen gyei'ek, 
nem bírják ki, hogy ne tudja
nak rólam.

Az apa:
— Kérem, az elhatározásom 

meg î-áltoztatliat.siiian. A fele
ségem sírt egy sort, ' mielőtt 
eljöttem; de ém nem vá.ltozta- 
tok. 'Az- énrfi*Tri,;nciTt'T)a^d-oirn 
lé; ■ öé'--tőiéin--'efcútúl egy fii- 
lórre se számi tsófai.- ' '

Az apa véleményével teljes 
mértékben egyet kell érteni. 
Egyet sajnálunk; hogy erre a 
bffi'zélgetésre kettőjük között 
nem tíz évvel, va.gy még in- i 
kább tizenöt évvel ezelőtt ke- í 
rült sor. 1

— núklós —

Önvaliomás milliók előtt
Mottó: Sok k d nnyelm ű ígéret 

hangzik  el, úgy , hogy  az 
adott szó sú lyá t érezné az 
ille tő . K övetkezm ény: a 
bizalom  e lvesztése .

A e Adiö  m u n k a t á r sa i
a közelmúltban Kalocsán, il
letve Zalaegerszegen készítet
tek riportot néhány többszörö
sen büntetett elítélttel. A 
visszaesés okára kivárták vá
laszt keresni.

Az adást hallgatva az az 
érzés alakult ki bennem, hogy 
a megszólaltatott alanyok ha
tást ireltve, saját felelősségü
ket igyekeztek menteni. Visz- 
szaesésük okára a kifogások 
tömegét hozták fel. Elsősorban 
a társadalmat próbálták hi
báztatni. „A büntetett előélet 
hátrányos megkülönböztetés” 
—: mondotta egyikük. — „A 
vállalatok, üzemek elzárkóz
nak az alkalmazásunlitól. Ami
kor megtudják, hogy az em
ber Kalocsáról, a börtönből 
jött, minden ajtó bezárul, szó
ba sem állnak velünk. Én 
mindig azzal az elhatározással 
jöttem ki a börtönből, hogy 
soha többé nem kerülök visz- 
sza. Üj életet akartam kezde
ni, de sajnos hiába volt szi
lárd az elhatározásom, nem 
m ent. . . ”

A riportalany, amikor meg
kérdezték tőle, hogy legutolsó 
szabadulásakor mit tett, kissé 
zavarba jött, majd a követbe- 
2»ket válaszolta:

— Az eknúlt esrtendőben 
'hétezer forinttal szabadul
tam. A Balatonra mentem, 
hogy kipihenjein a fáradal
maimat. Rövid idő alatt elfo
gyott a pénzem. Ekkor már 
más választásom nem volt 
Csak a bűnelkövetés . . .

ITT ÁLLJUNK MEG EGY 
PILLANATBA. Az elítélt el
mondása szerint: csak egyet
len választás maradt a számá
ra: a bűnelkövetés.

Más lehetősége nem volt? 
Ugyan!

Az emberek. tisztában van
nak azzal, hogy hazánkban a 
legtöbb, üzem munkaerő gon- 
dolckal küzd; Az újságok olda-! 
lakon k'Szölnek állás-hirdeté
seket. így senki sem hiheti el, 
iic-gy a nyilatkozó nem tudott 
volna számára megfelelő mun
kát találni. Az igazság az, 
hegy nem is akart dolgozni, 
meg sem próbálta, hogy mun
kához jus.son. Magyarázkodni 
annál jobban tud, szánalmat 
kelteni! Az igazi ok őszinte

feltárása ma is távol áll tőle. 
Ez a szomorú valóság.

Az említett személyre Jel
lemző, hogy fiatal kora ellené
re, eddig hét esetben volt 
szabadságvesztés büntetésre 
Ítélve. Ügy gondolom, ez ma
gyarázatot, feleletet ad jelle
mére, egész életfelfogására, 
életvitelére.

A MÁSIK ASSZONY arról
S2:ólt, hogy ő tulajdonképpen 
nem is követett el bűncse
lekményt (?!), csak ... bírói 
kitiltása ellenére mindig visz- 
szamegy a fővárosba . . .

A riporter megkérdezte, 
hogy miért megy mindig Bu
dapestre, hiszen amint a ne
velők elmondották, korábban 
vidéken élt, és ott laknak a 
hozzátartozói is. Segítenék, 
hogy megialálja helyét, hogy 
dolgozzon, hogy becsületesen, 
nyugodtan éljen. Nem kellene 
állandóan a börtönt járnia. A 
válasz ismét megdöbbentette a 
hallgatókat:

„Mert nagyon szeretem a 
cigányzenét, a magj'ar nótái, 
és Pesten olyan jól lehet mu
latni . . . ”

Az még nem lenne baj, hogy 
szereti a cigányzenét, a ma
gyarnótát, az viszont már igen, 
hogy nem helyezkedüc el, 
hogy nem akar dolgozni. Amíg 
a pénze tart, addig szórako
zik, után a városban csa-va- 
rog, csövezik. Előfordult olyan 
eset is, s ezt milyen büszkén 
mesélte, hogy a rendőrség ki
kísérte a vonathoz. Megígérte, 
hogy most elutarik, elfoglalja 
a rendőrség által biztosított 
vidéki munkahelyet, amikor 
azonban elindult a vonat, még 
intett is a rendőröknek, majd 
a másik oldalon gyorsan le
szállt . . .

A t á r sa d a l o m  Véde
k e z ik  a bűnöző személyek 
ellen, és megteszi a szükséges 
intézkedéseket. Ez csak ter
mészetes.

Az ember önkéntelenül is 
felteszi a kérdést: megérte 
ezeknek ■az asszonyoknak? A 
válasz egyértelmű: nem. Mit 
értek el? Éveket, hosszú és 
örökre bepótolhatatlan eszten
dőket dobtak el önmaguktól. 
Mind a ketten fiatal korukban 
kezdték erkölcstelen, könnyel
mű életmódjukat. Bár még 
nem öregek, de így is hosszú 
börtönmúlt állt mögöttük. Va
jon ml lesz a folytatás?

— ZIMM —

Vissza
i nagyhírű gépgyár szé- 

pen berendezett, virág
gal díszített aulájában ta
lálkoztam Horváth Kálmán 
villanyszerelővel. Bemutat- 
Icozús vitán haWtan kérdez
te:

— Aprólékosan mondjam 
el?

— önre bízom,
— Valamikor irigyelt em

ber voltam. Angyalföld be
csületes munkásai neveltek, 
adtak a kezembe szakmát. 
Ehhez a táborhoz tartoztam 
24 évig. Megannyi 'rom és 
büsjeeség, harc és siker... 
Szépen ívelt felfelé életem 
pályája. Igaz, igyekeztem 
i s . ..

— Miből állt ez az igye
kezet?

— Nappal dolgoztam, este 
a gépipari technikumba 
jártam. Csak akkor tűnik 
ki ’-gazán, hogy mennyire 
iparkodtam, ha hozzáteszem, 
vidéken laktam.

— S az érettségi után ho
vá került?.

— Javasoltak a gyárból az 
egyik iparitanuló-intézetbe 
oktatónak.

— örült?
— Nagyon! • Szerettem a 

fiatalokat, nekám is két 
fkt-m van — megértettem 
őket. A fiúk is szerettek, 
volt türelmem hozzájuk, 
hogy úgy mondjam, tud
tam a lelkűkre beszélni, a 
nyelvükön. Később az ok. 
taták vezetője lettem. Össze
kötő az isicola és a gyúr kö
zött, de zömmel természe
tesen az üzemben tartóz- 
kodtam.

— Hány ipari tanuló nőtt 
fel a keze alatt?

— Még hozzávetőlegesen 
se tudnám megrhandani, 
hisz a gyárban évente több 
száz fiatal tanult, köztük is 
sok villariyszerelő, mert az 
talán természetes, hogy a 
villanyszerelők mindig a 
kedvenceim közé tartózták.

— De végül l- ön diszpo
nált mind felett?

— Igen. De csak közvet
ve, vagyis áz oktatók, a 
mesterek áltál.

— S ez miből állt?
— Nekem jelentették a 

m esteri, kivel, milyen baj 
van, melyik gyerek hanyag, 
fegyelmezetlen. Az nyertek
kel külön foglalkoztam én 
is. Vagy én szóltam a mes
ternek, hogy ezt, vagy azt a 
tanulót küldje fel hozzám ...

4 villanyszerelő hangja 
/ i  halkabbá válik. A ke
zében tartogatott fogót erő. 
teljesebben szorongatta. 
Látszott rajta, hogy egyre 
irJeább nehezére esik a vá
lasz. Sovány arca megrán. 
dúlt, amikor kellemetlen 
kérdésre kereste a választ, 
mint abban a pillana-than 
is, amikor beszédjét félbe
szakítva kérdeztem.

— Felelősségre is ön vonta 
a tanulókat?

— Nagyobb csínytevés, fe
gyelmezetlenség esetén.

— Az olitatókait is?
— Őket minden esetben 

én eUenőriztem, és számol
tattam be.

— Sokszor aXka'-nazta a 
szigort?

— Nem mondhatiiám. A

• •  a •

tanulóiknál, a mestereknél 
tulajdonképpen nem is 
aiicadt különösebb problé
ma. — Űjabb cigarettát vett 
elő, hosszasan puhította, 
kellett egy kis idő, hogy ki 
tudja mondami: — Én - vi
szont, túltettem mindegyi
ken! Bár vontak volna- fe
lelősségre már az első eset
nél.

— Dehát, ön nem tiszteli 
meg senkit őszinteségével?

— Ez igaz.
— Ha már itt tartunk, 

mondja: az ön magatartásán 
senki se vett észre változást? 
A munkatársai, felettesei?

— De igen. Feri bácsi, a 
gyári oktatási osztály elő
adója. Mondta egyszer:

— Te! Kálmán, nem tet
szel nekem mostanában. 
Fáradt vagy. Mi baj kerül
get?

— Nincs nékem semmi 
különösebb bajom —, vála
szoltam kedélyeskedést eről
tetve —, csak rég láttam a 
fiamat. — Pista éppen ak
kor katonásJcodoit — meg ez 
este sokáig dolgoztam a 
maszeknál — hazudtam.

— S valóban, máshol is 
dolgozott?

— Amikor még a családi 
otthon megteremtésére íö. 
rekedtem, sokat dolgoztam. 
Szép házat építettem. De 
egyetlen vasárnap se pihen, 
tem. Mindig kerestem s 
találtam munkát. Amikor 
újdonsült nőismerősömmel 
első esetben elittam a fize
tést, kölcsönkértem. Két hé
tig, mint az állat hajtottam, 
hogy megadhassam. Otthon 
viszont hazudtam: értekez

letek, családlátogatások. 
Ekkor kezdődött a hazíjgság 
sorozatom, mélyre aztán ala. 
posan ráfizettem.

— Miért tette ezt?
— Csak én vagyok a hi- 

háis. Bár a nőismerősöm, ha 
kissé szerényebb, nem jutok 
idáig, De aki csalni kezd, 
annak nehéz abbahagyni. El- 
hiszi-e, hogy az eső munkás- 
ruhát úgy vittem - a zálog
ba, hogy én azt kiváltom. A 
másodikat, s még a harma
dikat is. Aztán már csak el
adni hoztam a bizományiba.

— Ha jól tájékoztattak, az 
oktatási előadóval közösen 
vehettek ki a raktárból 
munkásru'hát. Nem így volt?
. — így volt. Csakhát Feri 
bácsi jobban megbízott ben
nem, 'mint bárkiben. Talán a 
saját fiainak se hitt úgy, 
mint nekem. A fiókja előt
tem mindig ny'itva volt, í 
benne a bélyegző . ..  Ami. 
kor kiszabadultam, mondta 
is, hogy életében a legna. 
gyobb csalódást én okoztam.

ült.
el.P ercekig szótlanul 

Mélyen ülő szemei 
sötétültek.

— Higyje el, ha ez az 
eszembe jut, most is mar
cangol a lelkiismeret. De Fe
ri bácsi mellém állt. Pedig 
soha se hittem, hogy szóba 
áll velem. A tárgyaláson 
ugyanis úgy nézett rám, 
csaknem átszúrt a tekinteté, 
vei...  Mégis, amikor kisza. 
l 'dúltam, rámparanesolt:

— Neked vissza kell jön. 
nőd a gyárba. Itt kell bizo
nyítanod, hogy csak botlás 
volt. Érted?

— Igen — válaszoltam, 
de akkor még magamban 
nem döntöttem el, hogy va
lóban visszajövök. A villany
szerelők egyik nagymultú 
szocialista brigádjába java
solt Feri bácsi. Az első nap

inltáhh mentem volna két 
lépést hátra, mint egyei 
előre. Úgy éreztem, bealko. 
nyúlt nekem. Amikor a 
munl-Mügyin jelentkeztem, 
megfordult a fejemben: mit 
gondolnak rólam. Kimond
hatatlanul kellemetlen érzés 
fogott el, amikor azokat a 
tanulókat megláttam, aJc'iket 
én korábban , egy kis játé
kért, gyermekes csínytevé
sért megszidtam.

— S ők hogy fogadták?
— Az első napokban 

egyiknek-másiknak kicsú. 
szott a száján a szó: „mes
ter elvtárs’’. Csak néztem 
őket: azért mondják-e, mert 
bántani akarnak? Rájöttem, 
nem. Csak megszokták. Ki
javítottam őket. Mondják 
csalt Így: „Kálmán, bácsi”. 
Csaknem két éve jött-zm 
vissza. Ha lehet dicséretet 
mondanom rájuk, akkor 
messzemenően megérdemlik. 
Nekik köszönöm, hogy segí
tettek talpraállnom. Egyszer 
már jutalmai is kaptam.

— Mi az, amiben konkrét 
segítséget nyújtottak?

— Ismernek. Tudják ró. 
lom, hogy szenvedélyesen 
szeretem a szakmámat. Gyö
nyörködni tudok egy.egy 
nagyobb villámosberende- 
zés szerelésében. Hagytak 
dolgozni. Sőt, j i  munkáltat 
kaptam. A brigádvezetö 
csak annyit mondott:

— Kálmán, akarsz-e ve- 
lűmt dolgozni?

— Szeretnék. .,
— Nézd, a mi brigádunk 

már sok dicséretet szerzett. 
Ha köztünk maradsz, nem. 
csak a miénk lesz az érdem, 
hanem elsősorban a tiéd. 
Hiszen tőled függ, megvál
tozol-e.

Igyekszem — mondtam, 
ígérni akartam, hogy meg. 
változom, de felnőtt ember

létemre elszorult a torkom, 
nem tudtam szólni. Eszembe 
jutott; hányszor kértek ta
nácsot tőlem ezek az egy
szerű, becsületes emberek. 
Teljes volt a bizalom... 
Teljes ma is.

J zt mondta az előbb, 
<4 hogy eleinte nem alcart 
ide v'isszajönni a gyárba. 
Miért?

— Nagyon féltem. Ahol 
egyszer csalódnak az ember
ben, úgy gondoltam, jobb 
onnan messzire menni. De 
most már a tapasztalatom 
birtokában azt mondhat'om, 
aki valójában megbánta 
félrelépését, jobb annak a 
régi helyre visszamenni. 
Engem a szégyenérzet újabb 
szép tettekre erősít, bizonyí
tásra saricall. Máshol, új 
munkahelyen ilyen érzés 
nincs az emberben, hisz 
ott ismeretlenként kezd 
újra a becsületes úton jár
ni. De ott talán nagyobb tere 
van a pletykának, a félté, 
telezésnek. Ugye, érti?

— Csak azért jött ide 
vissza?

— Nem egészen. Ha ez 
embert nagy csapás éri, 
higyje él, szüksége van olyan 
emberekre is, akik régről 
ismerik, hogy úgyrrumdjam, 
bizamat öntenek bele. Jó 
volt hallanom, hogy hisz
nek nekem, bíznak bennem, 
hogy azt feltételezik rólam: 
képes vagyok úgy élni, mint 
régen. Mint sok angyalföldi 
munkás: becsületesen. Még 
egyszer nem csalódhatnak...

A szavak egy biztos elha- 
tározású egyén útját körvo
nalazzák, aki ugyan szorong
va, kétségek között gyötrőd
ve indult, lehetőségei ka, 
pott a bizonyításra. Bátorí
tást a régi munkatársaktól.

K. A.
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Felszabadult a pesti oldal

A PESTI OLDAL FELSZA- 
BADITASANAK befejezésé
ért január 16-án, a Nagykör
út mindkét oldalának meg
tisztítása után indultak ro
hamra a szovjet csapatok. A 
30. hadtest 25. gárda-lövé.sz- 
hadosztálya a Margit-híd— 
.Berlini tér (imái Marx tér) 
közti szakaszon a Pariament 
irányában nyomult előre, a 
többi hadosztály pedig a Ber
lini tér—Oktogon tér (mai 
November 7 tér) között tá
madt a Lánchíd felé, hogy be
kerítse az ebben a körzetben 
védekező ellenséget. Támadási 
sávjukban különösen szívósan 
védett és jól berendezett tám
pontok voltak a Parla.ment, a 
Kúria, az Akadémia, a Nem
zeti Bank, a Bazilika és az 
Operaház épülete.

A 18. hadtest csapatai a Ká- 
kóczi út—Üllői út közti terü
leten mértek csapást az Erzsé- 
bet-híd irányába. A hitleiiSf 
ták ezen a részen is több erős 
támpontot építettek ki, így a 
Corvin Áruház, a klinikák, a 
Nemzeti Múzeum és az egye
tem épületeit. A hitleristák a 
még birtokukbain levő • szűk 
hídfőben is kétségbeesett «!-■ 
szántsággal védekeztek. Igye
keztek biztosítani a Budára 
való visszavonulás lehetősé
gét. Hitler ugyanis január 
16-án a hídfő sorsáról való. 
döntést Pfeffer—Wilden-
bruokra, a budapesti német 
erők főparancsnokára bízta, 6 
pedig a hídfő kiürítését hatá
rozta el. Ehhez azonban idő
re volt szükség; lassítani kel
lett tehát a szovjet csapatok 
előnyomulását a hidak felé,

EBBEN AZ UTOLSO ERŐ
FESZÍTÉSBEN a németek. 
már szinte egyáltalán nem 
számíthattak a magyar alaku
latokra, amelyeknek a harc
értéke — a németek esztelen 
pusztításai, a nyilasok garáz
dálkodásai, a lakosság szenve
dései és a saját sorsuk kilátás- 
talansága láttán — a mély
pontra süllyedt. A szovjet csa
patok felvilágosító munlcája 
—, amelyből a bekerített ma
gyar csapatok értesültek a 
felszabadított területen bekö
vetkezett változásokról —, be
tetőzte bomlásukat. A kato
nák többsége nem akart to
vább harcolni. Sokan civil
ruhát szereztek és elrejtőz
tek. Azok egy része, akik ezt 
nem merték, vagy nem tud
ták megtenni, a kedvező al
kalmat kihasználva, önként 
megadták magukat. December 
28-tól január 18-ig, csupán a 
30. hadtest arovonalán 25 675 
katona és tiszt áUt át.

Pfeffer—Wildenbruck a ki
ürítést január 17-től, 18-ra
virradó éjjel hajtotta végre. 
Egy szemtanú így írja le: „A 
Duna-hídakon keresztül hagy
ták el Pestet, iparkodtak ’ a 
nehéz tűzben menteni az éle
tüket. A parancs, amely sze
rint a hidak küszöbön álló 
felrobbantásával a budai ol
dalt el kell szakítani, nyugta
lanságot keltett. A hidak ál
landó lövetés alatt álltak, en
nek ellenére mindenki, aki 
futni, gurulni és botorkálni 
tudott, fejetlenül, ész nélkül 
özönlött Pestről a Dunán ke
resztül Budára”.

Január 18-án reggelre, a 
menthető anyag átszállítása 
után a németek végrehajtot
ták újabb gaztettüket: felrob
bantották a Duna-hídakat. 
Ezen a napon a szovjet csa- 
'patok — az utolsó ellenséges 
támpontot is felszámolva —, 
befejezték a pesti oldal felsza- 
b a jd ítá sá t.-

KÖNNYŰ ÍGY ELMONDA
NI, hogy felszabadult a pesti 
oldal; miennj’ivel más volt ez a 
valóságban. Beszélnünk kell az 
utcai harcokról: ha rohamoz- 
iKuk a Icatonák, tudják, ho.gy 
előttük van az elienság. A he
gyekben felmérhető, hol rej
tőzködik az ellenséges csapat, 
de a vároS'ban mindez más. 
A házakból számtalan ablalí, 
ajtó és Icapu néz az utcára. És 
minden ablakból, ajtóból és 
kapuból megszólalhat a gép
puska, a géppisztoly! A pad
lásokról, a háztetőikről tucat
nyi ellenséges szempár köz
vetlen közelről látja, ami az 
utca szűk térségében történik. 
A lövés hangját sokszorosan 
visszaverik a házak falai, így 
aztán nem könnyű megállapí
tani, honnan is lő az ellenség. 
Az utcai harcban különösen 
bátornak és különösen lele
ményesnek, óvatosnak kell 
lenni. Ha a harcos nem néz 
jól körül, nem hallgatózik, 
rosszul mozdul előre, egy pil
lanatig késlekedik a tüzelés-, 
sel, azonnal „megtalálja" egy 
géppuskasorozat. A folyosók
,,és ,a.,íizóbák útvesztőjében,
lépcsőházakban" olyan < öss^e-. 
csapások robbannak'ki-,i .amé- ■ 
lyekbén a másodperc töredé
kei is nagy szérepet játszanak, 
a legkisebb határozatlanság, 
pillanatnyi késedelem a har
cos életébe kerülhet.

Az utcai harcokban minden 
előny a védők oldalán van és 
a várost rohamozó csapatok 
sok f̂éle nehézségbe ütköznek. 
Ezeket a nehézségeket még 
fokozza, ha a várost előre be

rendezik a védelemre, és jól 
megerősítik. Budapest pedig 
éppen ilyen, idejében megerő- 
■sített város volt. A német 
mérnökök sokat fáradoztak 
azon, hogy Budapestet beve
hetetlen erőddé változtassák. 
A németek különösen a sarok
házakat képezték ki erődök
ké, ahonnan egyszerre több 
utcát lehetett tűz alatt tarta
ni. Erre a célra régi, vastag
falú épületeket választottak 
ki.

BUDAPEST OSTROMA 
a lk a lm a  VAL TÖRTÉNT.
A belvárosban egy szilárdan 
megerősített házat vettek kö
rül a szovjet egységek. Ro- 
hammal’bevenni nem lett vol
na könnyű. Mivel a ház vé
dői makacsul elutasítottak 
minden felszólítást a meg
adásra, a szovjet csapatok el
határozták a ház felrobban
tását.

Ekkor egy , őszhajú ember 
bukkant fel a harcosok mö
gött és felindultan ^igyekezett 
megértetni magát, hogy az az 
épület Budapest, egyik legjobb 
zeneiskolája, ahol több tucat 
nagyértékű zongora és más 
pó';o'.ha‘.atlan értékű hangszer 
van. Az őszhajú ember ott 
volt zenetanár, és kérte, hogy 
őt küldjék parlamenternek a 
házhoz.

így is történt. A zenetanár 
fehér zászlóval az út közepére 
állt. Válaszul a második eme
letről géppisztolysorozat kat
togott. Szerencsés véletlen 
folytán a lövedék csak köny- 
nyebben horzsolta az öregem
ber nyakát, aki azt mondta:

— Robbantsák fel! Hadd 
vesszen minden, de ezek a 
gazemberek is pusztuljanak.

A szovjet tiszt azonban úgy 
határozott, ho-gy katonáival az 
élen, rohammal veszik be az 
épületet. Fél óra sem telt el, 
és elfoglalták az épületet. A 
zenetanár ünnepélyesen a má
sodik'emeletre,-'‘yezette a har
cosokat,' ahöl '-egy -betört ‘ abr 
lakú, Tiágy'' teremben zongo
rák álltak, és ott, ahol még a 
roham lőporfüstje gomolygott, 
az öreg zenetanár keze alól 
felcsendüHek Beethoven
Pathetikus szonátájának dal 
lámái.

S. Gy.
(Forrás; Tóth S. műve, 

Szmimov: Harcban Budapes
tért.)

J ó l  h e sd te
ügy jött vissza a múlt év 

végefelé a szombathelyi bv. 
intézetbe, mintha hazatérne.

Munkára reggel — bőr ez 
zárt egységben, bv. munkahe
lyen egyáltalán nem szokásos,

' jütyürészve indult.
A brigádvezető figyelmeztet

te:
— Tiltják a szabályok.
Mire ő:
— Ne szlvoskodj, nem áll 

jól neked!
A társai is figyelmeztették. 

Erre ö;
— Nekem hat mázsám van, 

ha eleresztem a kezem, köny  ̂
nyen elcsattanhat egy-két po- 
foni

A brigádvezető — nagyon 
helyesen — látta, ilyen em
berrel nincs értelme a további 
vitának. De van egy célravc' 
zetőbh mód: jelenteni.

Suhajda Antal elitéit a „szí- 
vóskodásért”, a figyelmeztetés' 
re való minősithetetlen reagá
lásért húsz napot kapott.

A  „hatmázsára” hivatkozott 
mintha valakinek dicsőségére 
válnék, ha újabban hosszabb 
időre ítélik, mint korábban?

Dehát, mit tegyen, aki tisz
tességes magatartással képte
len kitűnni?

Semmiképpen se, azt, mint 
Suhajda. Voltak már nála 
olyanabbak is. Azoknak nehe
zebb lehetett, s mégis meg- 
birtak változni.

Akkor lenne Suhajda igazán 
elveszett ember, ha ezt éppen 
ö ne bírná megtenni.

S zí—

v z £ A /e r a i .
FÖV. KÖZP. BV. INTÉZET, 

Rolencz László elítélt: Pos
tánkból című írást olvasva 
láthatja, milyen követelmé
nyeket tá-maszta-na-k a verse- 
lőkkel kapcsolatban az elítélt 
olvasók.

Vc-rgia Gyula elítélt: jó szer
kezetű írásokat küldött, de 
valahogy szétfolynak. Koráb
bi ko-rokra emilékeateto iiangu* 
lat t-eírjenig belőlük. A mai 
kor követelménye; kevesebbel 
többet mon-dani. Tömöríteni.

Bernhardt A. Ernő elítélt 
Szabad Május-című írását a 
felszabadulás 25. évfordulójá
ra meghirdetett pályaművek
hez soroltuk. Ezek elbírálását 
később, külső szakombere-k 
végzik. A másik három kis 
írásával a helyi rádióban pró- 
bálkozzélc.

A  közelm últban szerkesztői Dze- 
netn ek  szántuk az alábbi sorokM :

FÖV. KÖZP. BV. INT.: Tóth 
László e lité it; igaza van . D e m it 
tegyü n k  a n ívóva l, ha eg y  o lyan  
kvalitást se ite tő  szem ély  ás, am i- 
nó ö n , fen n  akad Szőke Gábor 
e lité it „D rága” kifejezéssén? F el
tételeztük, hogy  a sorok o lvasása
kor, k i-k i a  sa já t drágájára go n 
dol, e lv o n a tk o zta t. . .  N em  az  erre  
képtelenekh ez szabott az  alsó  
szinthatár! — A  m ondanivaló n a 
gyon fon tos („csak” n é lk ü l!). T o
vábbi sejté se i kb. m egfe le ln ek  a 
valóságnak. M indezen tú l: h a  a 
„versfaragók” m egjelent m ü v ei
nek  — egy  időig v isszam enően — 
érték elésére vá lla lk ozn ék : köszö
nettel vennénk , s  öröm m el közöl
nénk.

A z üzenet nyom dába küldése  
e lő tt kaptuk az újabb lev e let (ta
lán  ha korábban o>lvassa ezt, m ost 
nem  kardoskodnék m ár a  „leam - 
putállás” m ellett).

„Tiszteli Szerkesztőség!
Az „Egy marék tisztaság” 

című vers margójára szánom 
mondanivalómat. Nem tudom 
helyes-e az a sejtésem, misze
rint Szőke Gábor elítélt Vác- 
ról — azonos a hasonló nevű 
Főv. Bv. Intézeti verselővei. 
Mostani verse arra enged kö
vetkeztetni, hogy nem csupán 
képzelgés az a nézetem: tud
nak verselőink szebbet, és 
jobbat is írni, illetve leshet tő
lük elvárni, sőt követelni töb
bet. Előző versének (Fájdal
mas üzenet) két utolsó sorét 
talán jobb lett volna „leampu
tálni”. Németh József „Fekete 
Karácsony" című versének té
máját — szinte változtatás 
nélkül de sokkal hiteleseb
ben írta le prózában ugyan
csak ő, és úgy tűnik ez a mű
faj jobban „fekszik” neki.

. . .  Az „Egy marék tiszta
ság” című vers méltó volt a 
lap nívójához, és az ünnepi 
alkalomhoz — és . . .  szép 
ajándék az olvasóknak. Szá. 
momra legalábbis az volt. A 
rímek kristályos tisztasága, és

• témet ér^shetó&jtr &s£ámite.

hangja tetszett, sőt talán még 
többet is jelentett.

Köszönet érte, áz írójának 
és a szerkesztőségnek.

Ul.: Magam is szeretem a 
verseket. Olvasni, hallgatni, 
sőt megpróbáltam — érzések
től ösztönözi>e — azzal is, 
hogy egyet-kettőt formáljak. 
Azonban még avatott vers
szakértő elé sem kell utalni, 
magam is rájöttem — egy kis 
dédelgetés után —, hogy gyen
gék, . . .  jól van, bevallom 
rosszak! Az sem megoldás, 
hogy sorra eldobom ...  Néhá
nyat beküldők, és kérem a 
Szerkezstöséget, átolvasás 
után, néhány észrevételét az 
„Üzenetek” rovatban szíves
kedjenek megírni.

Tisztelettel;
Tóth László elítélt!”

Van még remény
Ha rohanó életed 
Rácsok közé lassult.
Barátkozz a holnappal 
Ne az álmaidat szidjad! 
Nappal keresd az utat, 
s fájjon, hogy előbb nem

tudtad!
Könnyű vagy. . .  ^

Megtévedtél
Ez a. képlet..., ennyi az

egész?
Nézz jobban önmagodba!
Ha értő kézzel téped

lelkedböl a gyomot;
Rátalálsz!
Felfedheteted még,

ani/ad. tiéráffOiU

Ez a  verse  m egüti a  
versek  átlag  színvonatát. is  ezt 
tarthatta a  leg in egfelc  óbbnak, 
m ert az e lső  he lyre  sorolta. Má
s ik  versét, m ost a „naptár” m iatt 
Idézzük:

Ne dobjátok el!
Ha már elhalkul 
Pohártok csengése 
Ne vágjátok le vadul 
Ha ittatok az Új Esztendőre!

Tegyétek helyére.
Tegyétek még el nekem! 
Jövök egy új évre ...,
Ha üdvömet meglelem

Űj életre jövök 
Tisztül már a bor.
Amit e pohárba töltök,
S nagy öröm lész’ akkor!

Ebben nem  tetszenek a „pohár
tok”, az „üdvöm et”, s  a „ lész’ ak
kor” kifejezéseik. (A Tudzs-e 
még7-bem is  a  „búval”) m a már 
nem  beszélünk így. E kifejezések  
a m ú lt század e le jén  voltak diva
tosak. A  költem én y tulajdankép- 
pen olyan m in t a szerelem . So
kat leh et róla beszéln i, de m eg
m agyarázni nem . Erezni ke-U. A 
N ém eth Józseffe l kapcsolatban  
tett m egjegyzésével egyetértünk. 
Az ön á lta l Idézett Németh-’versi- 
ko úgy kapott h elyet — a naptár 
m iatt —, hogyba a vers egésze  
nem  Is, am ire k ifejezései utalnak  
n em es érzelm eket kelthet. Ha 
több ezer elő fizető  közül csak szá 
zan olvasták, 6 tizen elgondolkoz
tak a  sorsu k on ; m ár m egérte.

Kozma gyönge a jóra í ?
(Tudósítónktól.)
A határozott fellépése, a 

nagy hangja, gátlástalansága 
sokaiknak imponált. Ennek 
eredménye lett azután a kö
réje csaknem féiszáz főnyire 
is összeverődött galeri. Volt kö
zöttük nős, volt férjezett. A 
meleg családi fészket felborít
va, szülőket magukra hagyva 
követték. Nem törődve cselek
ményeik helytelenségével, kö
vetkezményeivel.

Kozma József pedig igen 
szép szakmát választott. Mű
bútorasztalos akart lenni. 
Csakhogy a csavargás, a züllés' 
nem fért össze a tanulással. A 
munkánál vonzóbb volt a 
könnyű élet.

Most nem hivatkozhat arra, 
hogy nem tudtam, hogy nem 
szabad, vagy nem UU-k, vagy 
éppenséggel bűncselekmény is,, 
amit tesz. Tudatosan, szándé
kosan követték el bűncselek
ményeket. Bűnlajstromuk hűen 
tükrözi életmódjuk következ
ményét. 18 rendbeli súlyos 
bűncselekmény bizonyult rá
juk. Ezek többségét az erősza
kosság jellemzi. Beteges hajla
mú egyénekkel kötöttek isme
retséget, aki-ket ala.posan hely
benhagyva, értékeik elvétele 
után magukra hagytak. Cselek
ményeik között szerepel a bűn- 
szövetkezetben elkövetett tt. 
lopás, a jogtalan behatolás út
ján bűnszövetkezetben elköve
tett lopás, csoportosulás tagja
ként elkövetett hivatalos sze
mély elleni erőszak, és az 
együttesen elkövetett hivatalos 
személy elleni erőszak, és az 
együttesen elkövetett garázda
ság is. Bűncselekmény-soroza
tukat a különös kegyetlen mó
don elkövetett súlyos testi sér
tés és a nyereségvágyból elkö
vetett emberölés koronázta.

Az értelmi szerző, a fő hang
adó Kozma József volt. Állí
tották, hogy barátok voltak. 
Csakhogy ez a barát és barát
ság merőben más volt, mint 
amit azok tényleges tartalma 
magában foglal. Mit is jelent 
tulajdonképpen a barát és, bar- 
rátsá-g tartalma?

Barát: „két vagy’'"több sze
mély (főleg férfi viszonyában) 
az a férfi (gyerm-sk, ifjú), akit 
kölcsönös vonzalom, bizalom, 
szeretet i’.agaszkodás köt össze 
a másikkal vagy a többivel”.

Barátság: a k-ét vagy több 
(rendszerint azonos nemű) sze
mély közt baráti, lelki vonza
lom, m-eleg rokonszenv, meg
hitt kapcsolat, viszony”.

Kozmáék barátságának má
sok voltak a jellemzői. A tár
gyalóteremben elhangzottak is 
ezt bizonyították. A nagyhangú 
Kozma még az általuk értel
mezett és követett barátság 
tartalmát is súlyosan megsér
tette. „Lovagiassága” is alább
hagyott, amikor az általa el
követett és bizonyított cselek
mények elkövetéséért felelnie 
kellett. Nálánál mindenki vét- 
kesebb volt.

Jellemző Kozríia Józsefre, 
hogy a megidézett egyik női 
szemtanúra a bíróságon azt ál
lította: az bíztatta őt a bűncse
lekmény elkövetésére. Számos 
bűncselekményét- igyekezett 
másokra „kenni”.

A bíróság több napig tartó 
tárgyalás után meghozta íté-

letét: Kozma Józsefet 18 évi 
szabadságvesztésre ítélte.

Azt gondolná a szemlélő, 
hogy Kozma most magába 
szállt, csendes, szerény, jó 
munkát végző, az elítélt torsai
hoz jól viszonyuló, tisztelettu
dó elítélt, aki igyekszik az ál
tala elkövetett vétkeket jóvá
tenni. Valóban ezt várná min
denki. Ö azonban úgy tesz, 
mintha ezt nem akarná.

A környezetében lévők elíté
lik Kozma József magatartá
sát. Javasolták, majd kérték 
változtasson magatartásán. (J- 
azonban makacs.

Eddig öt alkalommal fenyí- 
tették; tiszteletlenségért, üzemi, 
rend be nem tartásáért, ha
nyag munkavég2ésért, rágal
mazásért, tiltott ajándékozá
sért. Jó egészséggel rendelke
ző, munkabíró fiatalember. A 
munkához való viszonya azon
ban, enyhén szólva, rossz. Ha 
nincs szem előtt, a munkahe
lyét elhagyja, hogy beszélgetni 
tudjon. Elítélt társaihoz drasz
tikus. A felelősségrevonások 
alkalmával a bizonyítékolt 
mellett is mindent letagad.

Nem véletlenül alakult így 
Kozma József börtönútja. Hoz
zásegítette ehhez a jelenlegi 
barátja, akit példaképül vá
lasz,tott, akire — mint mon
dotta — felnéz. Állítja, egy 
ilyen tapasztalt, intellektuell, 
mint Márk Imre, nincs több a 
börtönben. Az ő barátságáért 
még áldozatot is vállalna.

A zsák megtalálja a foltját, 
szokták mondani. Most is 
megtalálta. Egy ilyen „intellek
tuell” renitenssel valóban nem 
minden nap találkozik az em
ber. Eddig húsz alkalommal 
kellett fenyíteni. Annak idején 
Márk nyereségvágyból elköve
tett emberölés bűntettéért ki
szabott halálos ítéletét 15 évi 
szabadságvesztésbe változtatta 
a bíróság. Feltételes szabadság
ra nem bocsátható. Ebből kö
vetkezően Márk úgy viszonyul 
mindenhez, mint akinek nincs 
mit vesztenie. Kozma rossz 
eszményképet választott Márk 

■'rmrébéh. 'Jót is találhatott vol
na;.«. ehhez nem ia-kellett' vol
na' idegenék''^között kutatnia. 
Ugyanis intézetünkben tölti 
büntetését Nagy József elítélt 
is. Kozma egyik bűntársa. 
Nagy József nem azon a hely
telen úton jár, mint a hajdani 
barátja. Szorgalmasan dolgozó, 
fcisztelettudó elítélt. Olyan ma
gatartást tanúsít, amiért négy 
esetben részesült dicséretben, 
jutalomban.

— Jóska, Jóska, nem jól csi
nálod te. Miért nem becsülöd 
meg magad? Miért hallgatsz a 
Márk-féle emberre? Ettől te 
jót sohasem tanulsz! Vagy úgy 
gondolod, hogy tényleg hozzád 
fogja adni a lányát? Keserűek 
leszhek majd neked azok a 
plusz évek, amit a haverod 
miatt a feltételes után le kell 
töltened! Ne légy önfejű — 
hangzottak Nagy József elítélt 
intő szavai Kozma Józsefhez.

Kozma József azonban gyön
ge ember. Fél a bűnnel szem
benézni. A rosszban önfejű és 
malcacs.

Maga látja kárát.
T. Gy.

nevelő
Szeged

Tökölön a fiatalkorúak intézetében az általános iskoia 
tanulói új, eddig ismeretlen fogalmakkal Ismerkednek. Ta
nulmányaik során nemcsak eJméletben, hanem a gyakorlat
ban, metszeteken, szemléltető eszközök segítségével sajátít
ják el a fizika alapfogalmait.

Lassan közeledik a félév, a beszámolók, vizsgák ideje. A 
tanulók számot adnak eddigi munkájukról. A fiatalkorúak 
szorgalma, a tanuláshoz való hozzáállása reményt nyújt a jó 
sedmények elérésére.
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Fagyban—hóban—szélviharban...
Az elmúlt heteik rendkívül 

zord időjárása szerte az or
szágban próbára tette az em
bereket. Húsz éve nem volt 
ilyen kemény tél már decem
berben. A nagy havazást 
rendszerint viharos erejű szél 
követte. Betemette az utakat, 
így megbénult a közlekedés. 
A mezőgazdiasáigben ennek el
lenére semmi nem állhatott 
meg. Az állatokat el kellett 
látni takarmánnyal, a tejet fel

Az utakat újra és 
újra betemette a 
hó. A tejszáliító 
gépkocsik nem 
tudtak megbir
kózni az akadály- 
lyal. Dunaújváros 
lakói már-már tej 
nédúü maradtak. 
Elképzelni is 
rossz, milyen kö
vetkezménye lett 
volna, ha a gyere
kek, a csecsemők 
nem kapják meg 
időben a nélkü
lözhetetlen élel
met. Az állatte
nyésztők, a fejők, 

szállítómunkás 
elítéltek azonban 
mindent elkövet
tek, hogy a város 
lakói tejhez jus
sanak. Lovasko
csikon, szánkón 
vitték a városba 

a tejet.

kellett dolgozni, a városba, az 
üzletekbe kellett száL^tani.

100 kilométer sebességű 
szélvihar tombolt Pálhalmán, 
amikor fényképezőgépünkké] 
felkerestük a gazdaságban 
dolgozó elítélteket. Képripor
tunkon keresztül számolunk 
be a látottakról, arról, a 
nagyszerű helytállásról, ame
lyet ebben az ítéletidőben vé
geztek.

A vasüzemben a munka nagy része fedett csarnokban foilyik. 
Itt az időjárás viszo'r. agsátaitól védve vannak az elítéltek. 
A szállító'k azonban a hatalmas vastraverzeket a szabadban 
helyezik el. A Vasüzeim az elmúlt esztendőben lemaradt a 
tervezett előirányzattól, idén szeretnék behozni a lemaradást. 
A je le n ig  munkaintenzitás alapján erre minden remény 
megvan.

A vasúti pályaudvaron nagy mennyiségű tüzfelőanyag halmo
zódott fel. A zord időjárás következtében a konyhák, lakó- 
helyistlgek, mosodák több tüzelőt használnak fel. A szállító- 
brigád tagjai szinte egymást múlták felül, amikor a zetorra 
rakták a tüzelőanyagot. Képünkön a brigád két forduló között 

melegszik.

Az építkezés a megfelelő ütemher halad. A munka legna
gyobb részt a belső helyiségekben történik. Az épület tetejé
nek a betonozása azonban nem tűr halasztást. Két emelet 
magasságban, dermesztőén vág a szél, a munka lassabban 
ugyan, de halad. Az emberi helytállás nagyszerű példájáról 

tesznek tanúságot az itt dolgozó elítéltek is.
— ZIMM —

„ÁLARCOS“ ÉLET
AZ ASSZONY MAR REG

nem az ébresztőóra undok csö
römpölésére nyitotta fel a 
szemét. Korábban ébredt, Ne
hezen szokta — de megszokta
— ezt a fordított életet.

Alig múlt öt óra, amikor 
tegnap ledőlt az ágyra. Igaz, 
ilyenkor — kurta téli napok —, 
a délután öt óra már estének 
számít. . .  Máskor. . .

Mikor is volt az a máskor?
Akkor még kipirult arccal, 

megrakott szatyorral rohant 
haza, hogy mire a nagy Ö 
megjön, eléje tehesse a finom 
vacsorát. Ö mindig olyan éhes 
volt, mint e;gy kölyökfarkas, 
és úgy tudott örülni minden
nek, mint egy gyermek. Amíg 
evett, a kicsi ott ült a térdén.

— Egy nagy falat apukának, 
egy kis falat a babának.

A kicsi tapsolt örömében:
— Ed nad falat a babának

— huncut, ragyogó szemekkel 
felnézett az apjára: — Aputá- 
nat med a kicike isz eléd.

Ezen aztán hangosan neve
tett a család. A másik kettő is 
O'tt toporgott körülöttük.

— Apu, én is kérek!
— Apu, nekem is a villádról 

adjál, mint a kicsinek.
— Hogyisne, csak nem 

szolgálok ki ilyen nagy gyere
ket. Nézze meg az ember!

Olyan arcot vágott, mint aki 
nagyon haragszik. A kislány
— istenem, hogy megnőtt ez a 
gyerek! — hízelegve szorítja az 
apja arcához rózsaszínű pofi
ját.

— De apu, tudod, hogy sok
kal, de sokkal jobban ízlik, 
amit te adsz nekünk. . .

És egy este hiába várt a te
rített asztal. Hiába nyöszörög
tek a gyerekek:

— Anyu, mikor jön már 
apu?...

Apu nem jött.
S azután még nagyon sokáig 

nem jön.
★

Most, hogy az asszony lé
pett le az ágyról, a kicsi utá
na nyújtotta piciny kezét. Be
takargatta, nehogy megfázzon 
szegénybe. Hideg a lakás. 
dél.irtán fűt^^ ,̂. ^,em,,i§ fűtött, 
csak,éppep,-.4®feit[iyá}aíw > 
nyit a kályhára., Osak annyit,' 
hbgV' meg ne fagyjanak. Csak 
annyit, amennyi éppen volt.

Fűteni nem, így szokott.. Az 
volt a z , igazi, amikor a kály
hát megpakolta koekabrikeltel; 
Mint akkor is, aiinikor utolsó 
éjszaka várta őt haza. — Sose 
feküdt le, amikor tudta, ho-gy 
az ember éjszakai fuvarban . 
van. Előfordult, hogy éjfélig is 
ott várt a meleg kandia mel
lett. A gyerekek jóízűen szu
szogtak, ő me^ nézte az áttü- 
zesedett, fényesen izzó kocka
darabokat.

gott a csendbe, mint riasztó 
csengő a kórházi éjszakába.

Ismeretlen férfihang beszél. 
Izgatott. Az első _ pillanatban 
nem is érti, hogy ihit akar.

— Mondja kérem, mégegy- 
szer! Mit csinált...? Cser
benhagyta az áldozatát...! 
Nem! Nem! Az nem lehet! Azt 
valaki más tehette! Az én 
férjem nem hagyja cserben 
az.... hogy is mondta? . . .  Ez 
azt jelenti, hogy valaki meg
halt? . . .  A rendőrségen...? 
Letartóztatták ...? Letartóztat
ták ...!

Cserben hagyta az áldozatát. 
Letartóztatták. Cserben hagy
ta áldozatát — doboltak, do
boltak, s napokig doboltak 
benne a rideg, kegyetlen sza
vak valahányszor meghallotta 
a telefoncsengést.

A TELEFONT LESZEREL- 
TETTE. Minek az most már?  ̂
A televíziót is eladta. A nagy 
rádiót is. Szőnyeget is adott el, 
s a szép panofix bundáját is. 
Kellett a pénz, ügyvédet fi
zetni és mindenre. Látogatás
ra is el kellett menni, hegy
is tudta volna megállni, hogy 
ne menjen? Finom ennivalót 
is kellett vinni, mert a töb
bieknek is visznek. Dehogy 
bírta volna elviselni, hogy az 
ő férje csali nézze, ahogy' a 
társai esznek. Bár mondta, 
hogy máskor ne hozzon ennyi 
mindent, látszott rajta, hogy 
mennyire jólesik szegénynek. 
Még nevettek is, hogy mire 
a látogatásnak vége lett az 
egész csirkét „betermelte”. Is
ten látja a lelkét, nem. saj
nálta tőle. Dehogy is sajnál
ta. De azért. . .  — azért ha 
csak két darabkát is hagy, 
majd csak szétosztotta volna 
valahogy a gyerekelmek és azt 
mondva, hogy az apu küldte. 
Apu, aki már egy éve nem 
eteti őket a villájával és még 
két évi'g.

★

A KOPOTT KÉK MELEGÍ
TŐ FÖLÉ felhúzta divatja 
múlt, hücsizntájáfe;A kutya se

AZON A REGGELEN AZ 
EMBER nem mondta, hogy éj
jelre is elmarad. Az asszony 
kora este óta várta őt a kály
ha mellett. Csend volit, borzon
gatóan nyugodt csend. Csak a 
szive vert egyre hangosabban.

— Mi lehet vele ..., mi lehet 
vele...?

Lassan éjfél, és még mindig 
inem jött. Egy, óra. Már iga
zán jönnie kellene . ..  Az asz- 
szony az ablakhoz állt, hátha 
meglátja, ahogy befordul az 
utcán.

Cdakint semmibe veszett a 
világ, sűrű, tejfelszínű ködben 
a házak, a fák kopasz ágai, 
mintha halvány ceruzarajzok 
lennének.

Köd! Biztosan a köd miatt 
áll valahol, várja, amíg fel
szakad. Sose szerette ködben 
vezetni azt a nagy, hattonnás 
kocsit. Azzal a bivaly . nag,y 
kocsival ekkora ködben jobb 
is, hogy nem indult neki.

Két óra. Tulajdonképpen 
még nincs is olyan nagyon 
késő.

Három óra. Milyen kegyet
lenül hosszú tud lenni egy 
ilyen éjszaka.

Négy óra . . .  Nemsoikára vir
rad, pedig télen sokkal ké
sőbb hajnalodik.

Meg kellene próbálni a 
TEFU központját, hátha tud
nak róla valamit?

Osörrent á készülék, ahogy 
visszaejtette a kagylót. Ug.yan, 
mit akar ilyenkor a TEFU- 
tól. Csak nem ülnek bent 
ilyenkor, hogy neki felvilágo
sítást adjanak! Egyébként is: 
akárhol volt, ha l>eér a ga
rázsba, leadja a kocsit, aztán 
rohan haza.

A telefon csörgése úgy vá-

hord,.már 
jó is.. .Nem isíptnij tíz 
: ófa előtt még bőven odaér. Pár 
lépésre a gyülekezőhely, és a 
csoportvezető, egy öreg kopa
szodó angyal, megígérte, hogy 
majd most könnyű helyre te
szi. Ha nem teszi, akkor is 
kibírja. Hiszen meddig tarthat 
ez az egész? Februárban már 
nem is igen szokott a hó eáni, 
és . . .  Ha ezt az egy évet ki
bírta, kibírja még, kell bírni 
a két évet is.

Két évben van huszonnégy 
hónap. Huszonnégy házbér, 
huszonnégy villanyszámla és 
gázszámla, huszonnégj' a kicsi 
ovmdája és a nagyok iskolai 

. napközije is . . .  és mi is van 
még huszonnégy? A látogatás, 
de a csomag már csak nyolc.

A kis asztali lámpa féveteg 
fénye rávilágított a csomag- 
cédulára, Engedélyezett. Igen, 
Engedélyezett egy kiló télisza
lámi. Lehetne gyulait, vagy 
csabai kolbászt az 20 forinttal 
olcsóbb, de a szalámit jobban 
szereti. Aztán egy kiló szalon
ra és sütemény. Zserbó
szeletet! A múltkor úgyis csak 
valami egyszerűbb tésztára 
tellett, de most. . .  hó is van 
bőven. Az egész csomag nem 
kerül többe, mint 200 forint. 
Ez hólapátolásra átszámítva 
este tíztől reggel hatig mind
össze három éjszaka.

Óvatosan betakargatta a 
gyerekeket. A kislány már 
tudja, hogy ha valamelyik fel
ébred, akkor nem szatjad az 
anyut keresni, hanem vissza 
kell altatni őket. Reggel, mire 
felébrednek, már ott lesz mel
lettük megint.

A PRESSZÓ FÉNYES AB
LAKÁBÓL kivágódó világos
ság megállította egy pillanat
ra. Ez a megszokott „gyerünk 
be egy feketére” presszó. A 
csinos felszolgálólány épben 
konyakkal teli poharakat tett 
egy jókedvű társaság aszta
lára

Amikor még vele járt ide, 
a kávé mellé 6 is mindig ren
delt egy konyakot. Pedig tu
lajdonképpen nem is szerette. 
Csak a kis tudálékos, talpas 
pohárban topázosan csillogó 
ital kedvesebbé tette a hangu
latot. Sokszor vissza is vitték 
úgy, ahogyan kihozták. De 
most. . .

Lúdbőrös lett a háta is, úgy 
megkívánta hirtelen az italt.

Az egyik lábát már rátette a 
bejárati lépcsőre, de aztán oly 
hirtelen lépett vissza, hogy 
majdnem kicsúszott alóla a ta
laj. Mi lett volna, ha belép? 
Ebben a színe hagyott kabát
ban, kopott mackói-uhában 
még azt gondolták volna, hogy 
álarcosbálba készül. Pedig 
nem is álarcosbálba, hanem 
csak hólapátolásra, álarcos 
mimkára, álarcos életre! Min
dig, mindig, minden pillanat
ban rajta van az álarc.

A munka társak előtt:
— Ö, igazán köszönöm, hogy 

ilyen kedvesek vagytok. De 
higgyétek el, nincs semmi 
problémám. Igaz, hogy az az 
ezernégyszáz, amit keresek, 
nem lenne elég, de az Anyá- 
mék rengeteget segítenek.

A férje előtt:
— Nem, nem, ne aggódj, 

édes szivem. Azonkívül, hogy 
nem vagy köztünk, igazán 
nincsenek gondjaink, mert 
képzeld! Váratlanul felemel
ték a fizetésemet. Majdnem 
kétezret kapok, hát ha nem is 
telik úgy, mint amikor otthon 
voltál, hidd el, azért nem 
nélkülözünk semmiben.

A gyerekek előtt:
— Egyetek csak szépen, 

drágaságaim! Egyetek meg 
mindent, az utolsó falaiig. Hát 
nem értitek, hogy nekem nem 
kell? Nem hiszitek, milyen 
jól beebédeltem az üzemben 
délben? Hogy mit? Hát izé . . .  
hát székelykáposztát, képzel
jétek, még repetát is ettem.

A barátnő előtt:
— Ne mondd, édesem! 

Tényleg lefogytam?! Ha tud
nád, mennyire örülök! Az 
uram mindig azt mondja, hogy 
ő csak két dolgot nem szeret: 
a teltkarcsú marhahúst és a 
félkövér nőket!

. . .  És mindehhez még ne
vetni is kell, jóízűen, vidá
man . . .  álarc, álarc.

ITT MEGINT EGY PRESZ- 
SZÖ. Ide már nyugodtabban 
bemehetne. Itt melegítenek be 
a madcóruhás emberek, amíg

jó is lenne, most csak egy ki
csit odabújni hozzál Csak köl
csön venni egy kis meleget. . .  
de nem lehet. Egy percre sem 
lehet. Majd a fürdő. A meleg 
víz kihúzza belőle a fáradt
ságot. Igaz, az se tarthat so
k á . ..  A nagyok ugyan már 
felöltöznek egyedül is, de a 
kicsit öltöztetni kell. A reggeli 
is hátravan és valamennyire 
össze kell rámolni a szobát, el 
kell vinni a kicsit az óvodába, 
nyolcra bent kell lenni a mun
kahelyen és hallgatni a buta 
kis pletykákat. Derülni a fő
nök sületlen viccein, és úgy 
tenni, hogy jaj, de jó minden! 
A lelkét égető szörnyű sebe
ket és tenyerét kínzó vérhó
lyagokat ne lássa meg senki.

★
A FÉRFI IMMEL-AMMAL

kente a vajat a kenyérre. Ha
rapott, s pár kortyot ivott utá
na a forró kávéból. Reggel: 
kenyér, lekvár . . .  kenyér, sajt. 

Kenyér, szalonna. Megőrjítő 
ez az egyévi örökké visszatérő 
egyformaság.

Kenyér, vaj. Kenyér, lek
vár, és másnap minden kezdő
dik elölről.

Délelőtt a műhelyben. Dél
után a műhelyben. A munka 
csak annyi, amennyi. Este ko
rai zárás. Téli napokon korán 
esteledik és a félhomály meg
telik a múlt emlékeivel.

A tátott szájjal piruló kály
ha az othon melegét üzeni. A 
jó, puha meleget, amelyben 
pizsamában hancúrozhatnak a 
gyerekek. A gőzölgő tálak, az 
asszony mosolygó arca. . .  de 
mikor átveszi uralmát az éj, 
előbújnak a rettenet kisértetei.

Gomolyog körülötte a Köd. 
A sűrű, az átvághatatlan. És 
előtűnik egy kerékpáros szi
luettje. Roppanás. . .  Nem is 
hallja, inkább csak érzi. Va
lami történt. Valami rettene
tes. Fékezni, fékezni fékezni 
kéne, de nincsenek fékek! 
Nincsenek reflexei. Nem ura 
többé önmagának, és a kocsi —, 
a nagy, behemót jószág csak 
rohan, rohan a maga és egy

. --------------  ---------- , ------ másik ember végzetei/felé. . .
'944jJ?f;&yon.-,a csopoi’tvezető-meg'Mem'’ér“M-. A' kocsi rohan, és az a má-

■kezik.' ■.Kon'yak, 'kávé<>a- borra
valóval együtt majdnem egy 
húszas. Nem, nem! A húsza
son két narancsot vehet a gye
rekeknek . . .  és egy kicsivel 
több diót a zserbószeletbe.

Mire hajnali hat órakor le
tette a lapátot, már nem fá
zott. Minden tagját ólomsúly- 
lyal húzta a fáradtság. Fur
csa, , kis piros karikák táncol
tak a szemei előtt. . .

— Nagyon köszönöm — 
mondta a csoportvezetőnek; — 
számítson rám estére is! Én 
mindig ott leszek, amíg ebből 
az istenadta hóból tart.

Cdahaza még aludtak a gye
rekek. A kicsi úgy bújt a pap
lan alá, hogy csak szőke, gön
dör haja látszott. Istenem, de

Si'k ott fekszik a- ködben, a kö
vön. Testét lassan elborítja a 
vér, s a szívé, a szíve most 
dobban utolsót. . .  Hiába vár
ják otthon ...  és hiába várták 
őt is akkor este, és azóta is 
hiába várják. . .  hiába. ..

— Ébresztő fel!
A szörnyű képek után meg

könnyebbülve éled vissza az 
életbe.

Cdakint még birkózik a haj
nal az éjszakával. Korán van 
még. „etthon, a puha, meleg 
ágyban az asszony most for
dulhatott a másik oldalára.”

Milyen furcsa!
A lakóhelyiség ablakait ku

sza indáikkal az éjszaka is be
fonták a szikrázó jégvirágok.

K. K.-né

I I  o V E T K E Z M E N  Y ...
Az Erzsébet híd pesti híd

fője alatti pakolóhelyen 
egyetlen szabad hely sem 
volt már. Húsz év körüli, 
középmagas, széles vállú 
fiatalember sétált el a gép
kocsik mellett. Szemüveget 
viselt. Kezében fehér botol 
tartott. Néhol megállt, vé- 
gigsímogatott egy-egy gép
kocsit és alig hallhatóan 
suttogta:

— Jaguár lehet, vagy 
Taunus. . .  Krémszínű, vagy 
bordó? Ha láthatnám . . .

Sok a csellengő, nézelődő 
ember. Mióta lezárták ezt 
az útszakaszt, és csak gya
logosok közlekedhetnek, 
megkétszereződött' a váci 
utcai sétálók forgalma.

— Szervusz Komlós! 
Ezer éve nem láttalak! — 
köszönt rá valaki a fehér 
botos tiatalembcire.

— Ritkán mozdulok ki 
otthonról. Ma is csak azért 
jöttem le, mert tárgyalá
sunk lesz.

— Igen?! Hát, akkor sok 
szerencsét — búcsúzott az 
illető.

Odébb valamivel összeüt
között egy sétálóval.

— Bocsánat — hebegte 
zavartan.

— Kérem! Nem történt 
semmi. £n álltam rossz he
lyen — válaszolta egy ked
ves női hang.

— Géza! Nézd, milyen 
cuki ez a kiskosztüm — 
hallotta még az iménti han
got. Maga elé próbálta kép
zelni, milyen lehet a lány, 
de nem tudta.

Korán volt még — leg
alábbis úgy gondolta — be
menni a bíróságra. Amikor 
erre gondolt, gyomrában 
görcsös szorongást érzett.

Lassan sétált, mégis ha
mar ért ki a Vörösmarty 
térre. Megállt. Pár ember
ből álló csoport haladt cl 
mellete.

— Fiúk! Ma lesz a Kom- 
lősék tárgyalása. Menjünk 
el, hallgassuk meg. Tudjá
tok azok, akik a lopott ko
csival karamboloztak. Sze
rencsétlen . . .  A vagányko
dásra a szeme világával fi
zetett — hallotta.

— Szerencsétlen? Ugyan.
Kocsit lop, vezetni viszont 
nem tud. Balek pali. . .  
Volt egy Ismerősöm. . .  —
hallotta még, de ezzel már 
nem törődött.

Hallgatta a mellette elro
bogó kocsik zaját, érezte a 
benzinszagot. Ismét eszébe 
jutott minden. Az eszeve
szett rohanás, az izgalom é.s 
a — vég.
, Knöpf István

elítélt
Márianosztra
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Poítisch nyerte 
a hastingsi tornát

Bastm,gsl"'an befejeződött a 
hagyományos nemzetközi 
sakktorna. Az utolsó forduló
ban érdekesen alakult a hely
zet. ■ Az élen ”6—6 ponttal állt 
Portiisch és Gligorics. Portisch 
3 ói'a alatt, a 32. lépésben 
győzött Cdrden ellen, míg Gli
gorics játszmája Unzickerrel 
filggőben maradt. A folytatás
ban — összesen 7 órás játék
idő után — a 68. lépésiben Un- 
zicker javára dőlt el a játsz
ma, s így Portisch egyedül íte- 
rült az első helyre.

A torna végeredménye: 1. 
Portisch 7, 2. Unzicker 6,5, 3. 
Gligorics 6, -4. Szmiszlov 5,5, 
5. Timman 5, 6. Drimer 4,
7—8. Corden és Medina 3,3, 
9—10. Levy és- littlewood 
2,5—2,5.
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Szücs, Felkai — nem. 
Gyarmati — Igen

A Ferencváros elnölrsége 
megtárgyalta Szűcs. Lajos lab
darúgó, és Felkaí Lásáó vízi
labdázó átigazplásd kérelmét. ' 
Szűcs a Bp. Honvédba, Felkai 
a Bp, Sp^tacusba kérte, átigá- 
zolását. Áz elnökséig úgy hatá
rozott, hogy a két válogatott 
sportolót néni adja ki. így 
mindkettőjüknek egy évet vár
niuk kell.

Tisztázódott az átigazolása 
Gyarmati Andreának. A fiatal 
úszónőt a ■ BVSC kiadta az 
FTC-nek.

Ismét átúszta * 
a Dunát

Schirillá ,.ÍJy4rgy;,»újr .̂.;,nagy, 
', feladatra vál^ l̂kQzqtű, Szom^
■ bat délután ,feet'' órákor .ázi^rr, 
zsébet-híd pesti hidfőj< .̂éí' 
nekivágott a 'Mjló, Duna át- 
úszásának. Az 'Esztergom jég
törő valamelyest megkönnyí
tette előrehaladását, de az ösz- 
szetorlódó jégtáblák így is 
nagy nehézséget pkoztak. Vé
gül is sók ezer néző asszisz- 

' tálasa mellett a vállalkozás — 
egy-két jégokozta seb árán — 
nagyszerűen sikerült. Schiril- 
la 13 perc alatt ért a Szafaad- 
ság-híd' budai hídfőjéhez. Ez 
volt a tizenharmadik átúszá- 
sa a Dunán.

Schirilla György további 
terve, hogy február 13-án in
dul a Szovjetunióba, ahol Le
nin szülővárosáig 5100 kilo
métert fut és ' átussza a Volga 
folyót.

Amióta nyilvánosságra ke
rült, hogy a labdarúgás visz- 
szatér az őszi-tavaszi rendhez, 
sok vélemény hangzott el az 
áttérés módozatáról. Többen 
—' joggal — azzal érveltek, 
hogy az amúgy is megcsappant 
érdeklődés a csupán tavaszi, 
tét nélküli bajnoitságban még 
tovább csökken, s amellett a 
játékosok előtt nem állna 
olyan cél, amely teljes erőki
fejtésre serkentene, mivel 
nincs feljutó és nincs kieső.

A bizottságok, amelyek az 
MLSZ új elnökségének meg
alakulásáig tevékenykednek, a 
szakemberekkel együtt meg
vitatták a lehetőségeket. Fi
gyelembe vették a szövetség
be érkezett javaslatokat, s 
'ezek alapján nagyon ügyes 
megoldást találtak.

KÉT CSOPORT
Azért, hogy mindenki min

den mérkőzésen érdekelt le
gyen, a lehető legjobb ered
mény elérésében, valamennyi 
csapat, helyezésének megfelelő 
pontokat vagy pontot visz 
magával az 1970—7L évi baj
nokságba.

Az NB I-ben tavasszal két 
csoportban küzdenek.

I. csoport: Üjpesti Dózsa, 
Vasas, Rába ETO, Tatabánya, 
MTK, Komló, Diósgyőr, 'Vi
deoton.

II. csoport: Bp. Honvéd, Fe
rencváros, Pécs, Csepel, Sal
gótarján, Szomlsathely, Duna
újváros, SZEOL.

PLUSZPONTOK- ...
' Á "feM,vcáöpö^b’|p a * ' csapá- 

tok'.-márciús 1-tő’l jüiílüg 28-ig 
14 mérkőzést játszanak — 
egyet otthon, egyet idegenben 
—, s így alakul majd ki a sor
rend. Ennek befejeztével a két 
csoport azonos helyén végzett 
együttesek — szintén két. ta
lálkozón — döntik el a végső 
1—16. helyezést. (Ha ezek az 
összecsapások nem hoznának 
döntést, akkor 30 perces hosz- 
szabbítás, gólarány, végső 
esetben 11-es rúgások követ
keznek). Az első helyen vég
zett klub elnyeri az 1970. évi 
bajnoki címet, s az érmeken 
kívül a szövetség által fel

ajánlott felszabadulási emlék
serleget.

Az ősszel kezdődő bajnok- 
sági-a a csapatok magukkal 
viszik a pontjaikat, mégpedig 
a két csóporteisö 8—8, a két 
második 7—7 . . .  a nyolcadi
kok 1—1 'ponttal rajtolnak az 
új idényben.

AZ ALSÓBB 
OSZTÁLYOKBAN

A második vonalban, az NB 
I B-ben — földrajzi szempon
tokat figyelembe véve — szin
tén két csoportot alakítottak:

Nyugati csoport: Zalaeger
szegi TE, Várpalota, Pécsi Bá
nyász, Győri MÁV, Oroszlány, 
Székesfehérvári MÁV, Ganz-

MÁVAG, Egyetértés, BKV 
Előre.

Keleti csoport: Szolnoki 
MTE, Űzd, Békéscsaba, Deb
receni VSC, Eger, BVSC, 
Szállítók, Bp. Spartacus, Kecs
kemét.

A lebonyolítás rendje azo
nos az első osztályéval, csu
pán az a különbség, hogy 18 
csapat lévén, az első helyezet
tek 9—9 pontot visznek ma
gukkal az 1970—71. évi baj
nokságra.

A háromcsoportos NB II 
(16—16 csapat) és a kilenc- 
csoportos NB III (16—16) csa
patai megosztás nélkül mér-> 
köznek az osztály bajnoki cí
méért. Hasonló a helyzet az 
alsóbb osztályokbEin is.

T d j e s  aifs e ié g & d & t t s é g
Drönunel fogadták a klubok az új bajnokság 

kiírását

Üj uszodák 
a iáthatárón

,  V

Több mint tízezer aktív 
sportolót tartanak nyílván, a 
Magyar Üsző Szövetségben. 
Ezek közül 8300 úszó, 1200 ví
zilabdázó és 100 műugró. A 
múlt évi' rnérleg: 37 felnőtt, 
38 ifjúsági, 25 serdülő és 12 
gyermekrekord.

— Szakembereink felismer
ték a helyes utat, hoCT már 
a. legfiatalabbakkal kell meg
kezdeni a foglalkozást ahhoz, 
hogy megfelelő eredményeket 
■éíjúnk el —- mondta Takács 
Jenő,' a szövetség elnöke. — 
Sókat ségitliet nehéz helyze
tünkön, hógy* tervezik az újabb 
uszodák építését. Budapesten 
a'; Császár uszodán kívül már. 
konkrét terv a Városmajorban 
az ötvenméteres fedett me
dence építése. Vidéken Sze
ged, Nagykanizsa és Sopron 
tervében is szerepei új uszoda 
létrehpzásai-

Altalános megelégedést vál
tott ki a labdarúgó-bajnokság 
tavaszi idényének lebonyolítá
si rendje. A szakemberek leg- 
örvendetesebbnek azt tartják, 
hogy sikerült megtalálni a 
formát, amely érdekeltté teszi 
a csapatokat, a játékosokat 
egyaránt, s mindez együtt jár
hat a közönség vLsszaszerzésé- 
vel is.

— Aggódva vártuk a baj
nokság kiírását, mert féltünk, 
hogy a tét nélküli küzdelem 
kevés nézőt vonz a mérkőzé
sekre— mondja Veres,István, 
a Vasas szákbsztály vezetője. 
— Öfülünló'á.''Jó niégoldásnak,, 
amely'’’'á z ' 'éíőnyéi 'mellett 
még sportszerűbbé is teszi a 
versengést, hiszen minden csa
pat otthon és idegenben ját
szik ellenfelével. A mi csapa
tunk nagyon komolyan veszi 
a bajnokságot.

Három edző, dr. Lakat Ká
roly (Tatabánya), Palicskó Ti
bor (MTK), Kapocs! Sándor 
(Pécs) arról beszélt, hogy nem 
lesz érdektelen egyetlen mér
kőzés sem, s éppen ezért jól 
jár a közönség. Szakmai szem
pontból ugyan nem kis gondot 
okoz annak megoldása, hogy 
a csapatok az eredményesség

mellett fiatalítani is tudjanak. 
Mindez azonban nem olyan 
hátrány, mintha fél évet csak 
játszadoztak volna a csapatok 
— bajnokság űrügyén.

— Komoly tétje van a baj
nokságnak, nem lehet a csa
patoknak sétamérközéseket 
játszani — nyilatkozta dr. Ka- 
locsay Géza a Ferencváros 
edzője. A mi együttesünk szá
mára talán hátrány, hogy a 
csapatok pontokat vihetnek 
magukkal az őszí idényre, 
mert emiatt csak óvatosan le
het kísérletezni.
: Szegeden, , , Szombathelyen 
eíégedeítek a. .csoppftbeosztás- 
saíykrra..is szamiíya, hogy pél
dául a' SZÉOL-nak Szombat
helyre, a vasiaknak pedig 
Szegedre kell majd utazniuk. 
De — mint mondják — ezt 
vállalnia kell a klubnak, 
amely a legjobbak között sze
repel.

Nem érdektelen, 'hogyan vé
lekedik az új rendről Gacs 
László, a Népstadion jegyiro- 

I dájának vezetője:
— Sikerült rangot adni a 

tavaszi bajnokságnak, nem 
lesznek „lelazsált” mérkőzé
sek. Reméljük, 'hogy a tavaljd 
deficites év után . megnő a 
Népstadion forgalma is.

Sorsoltak Mexikó városban
Egy csoportban: Anglia, Brazília, Csehszlovákia  

l i  VB e lső  m é rk ő zé se : SzovSeiu^ ió--M exikó
Alig több,, mint egy évvel 

áz olimpiai játékok után a fi
gyelem ismét a távoli Mexikó 
felé fordul. ■ A kilencedik lab-

darűgó-világbajnokság szom-1 Anglia, Brazília, Csehszlová-
batl csoportbeosztása alkalmá
ból az azték fővárosban gyűli 
össze a futballvilág sok repre
zentánsa.

A legerősebb csoport Guadalajarában

BÉCS: Ausztria női műkorcsolya- 
bajnokságát a világbajnoki ezüst
érm es B eatrix  Schuba nyerte 
N estlér előtt. A lé r íi  bajnok 
G ünther Á'rtderl.

M-ADKlD: Cazzadeilll francia
rúdugró íedetlpályá.s versenyen 505 
cm -rel új Ifjúsági E urőpa-rekordot 
á llíto tt fel. ■

TORONTO: K anada pénzügyi ne
hézségek m iatt lem ondta részvéte
lét a feb ru á r 26-án Franciaország
ban kezdődő kézilabda-világbaj
nokságon. Valószínűleg az Egye
sült Állam ok Indul K anada helyett.

A FIFA vezérkara már hu. 
szbnnégy órával ' a sorsolás 
előtt összeült, tanácskozását 
azonban zárt ajtók mögött 
tartotta. Később mindössze 
arról .tájékoztatták a tudósító
kat, ami már korábban is is
meretes volt: Mexikó a ren
dező ország , jogán: az első 
csöportban kap helyet és mér
kőzéseit Mexikóvárosban vív
ja, á világbajnoki, címet védő 
Anglia pedig a harmadik cso
portban szerepel, s Guadala
jarában lesz első harorp mér
kőzésének színhelye.

A kijelölt szálló hatalmas, 
kilencszáz személyt befogadó 
terme zsúfolásig megtelt szom
bat délután. Helyi idő szerint 
14,53 órakor (magyar idő sze
rint 21.54) vonult be a terem
be a FIFA elnöksége. Sir 
Stanley Rous és Guillermo 
Cañedo vezetésével. Bejelen
tették a sorsolási formát. Elő
zetesen négy csoportba emel
ték ki a válogatottakat, hogy 
ezek ne kerüljenek egymással 
szembe.

Az egyikbe Anglia, az 
NSZK, a Szovjetunió és Olasz

orsizág, a másikba Brazília, 
Uruguay, Peru és Mexikó; a 
harmadikba Svédország, (Cseh
szlovákia, Belgium és Bulgá
ria; a negyedikbe El Salvador, 
Izrael, Marokkó és Románia 
került.

Ezután kezdődött meg a 
sorsolás, s a cédulákat Cañedo 
elnök 10 éves Monica lánya 
húzta ki a serlegből. A leg
erősebb a C-csoport!

A világbajnoki csoportok: 
A-csoport (Mexikóvárosban): 

Szovjetunió, Mexikó, Belgium, 
El-Salvador.

B-csoport (Peublában és To- 
lucában): Uruguay, Olaszor
szág, Svédország, Izrael.

C-csoport (Guadalajarában):

Vereség oz év eSső mérkőzéséni
Jena—Úipesti Dózsa 1:0 (0:0)

Solymoisit nem lehetett átjátszani
Egy kis stadion 16 ezer lel

kes szurkolója (köztük 200, az 
NDK^ban dolgozó maigyar fia
tal) fogadta szerda délután az 
E'VK-torna két csapatát, • a 
magi^ar bajnok Üjpesti Dózsát 
és az NDK másodikját, a Cári 
Zeiss Jenát.

Csak á védelem

Száz százalékig beigazoló
dott, amire Baráti Lajos szá
mított, hogy a jénaiak nagy 
elszántsággal fognak rohamoz- 
hi. A mérkőzés nagy részében 
az 'Ü. Dózsa védekezésre kény
szerült, elöl csak a Bene—Du
nai II. kettős tartózkodott, s 
bár keveset voltak játékban, 
az első félóra végén mégis a 
magyar csapat szerezhetett 
volna vezetést, amikor Bene a 
Dunai Il-től kapott labdát a 
vetődő kapusba lőtte.

Az sem számított meglepe
tésnek,- hogy a 0:0-ás első fél
idő után niég hevesebb lett a 
küzdelem. Szinte percenlíént 
került az Ü. Dózsa kapuja elé 
a labda, de az újpesti véde
lem, amely a múltban általá
ban a csapat gyengébb része 
volt, ezen a délutánon lelkes 
játóíiával túlszárnyalta a so
kat dicsért .csatárokat, Soly-, 
mosi, miiit egy szikla állt a 
tizpnha;tosc'n,. és jel-lábbal 
egyaránt „úr” volt. Ha m-ág- 
sem tudott közbeavatkozni, ott 
volt a kapuban Borbély,. alci

általános vélemény szerint is 
a mezőny legjobb játékosa 
volt.

' Az utolsó percben
Szünet után 20 percen át le

vegőben lógott a hazaiak gól
ja, amikor a 70. percben meg- 
hü'lit a német szurkolók erei
ben a vér: Bene átadásával a 
szemfüles Dunai II. kitört, át
játszotta a kapust, de közben 
nagyon kisodródott, és nehéz 
szögből inár nem tudta hálóba 
lőni ti labdát. A 73. percben 
Stein a kapufát találta el, s 
már-tnár úgy látszott, hogy 
gól nélkül végződik a mérkő
zés, ám — ilyenek a jénai 
játékosok — még az utolsó 
percben sem adták fel a re
ményt, s a balösszekötő ix)szt- 
ján felbukkanó balhátvéd, 
Krauss, a jobb felső sarokba 
továbbította a labdát egy 
jobb oldalról átszálló beadás 
végén (1:0). Egy-lcét összecsa
pás után vége is volt a talál
kozónak.
Jen a—Ü . D ózsa  1.-# 1. a .
B ou en —A xsenal 0:9 0:1
K ilm arnock—B acan 0:0 ó:2
Seub al—íie r th a  1:1 0:1
B arcelona—m tem a z . 1, 15 I. 82, 
Napo-li—A jax 1:0 1. 21»
N ew castle—SOnthaimpi. o :0 1:1
A nderlech t—D im ferm . 1:0 1 :2

'Ü&r t̂ovábóíliloA'.:. Héítiiá, Arse- 
n a l, B .acau, A n d e rlech t, Ne-wcast- 
le. A  köv e tk ező , fo rd u ló  sorsöláB « 

J a n u á r  29-ón, Z ürichben,.

Döntés előtt a CSB-vita

kia, Románia.
D-csoport (Leonban): NSZK, 

Peru, Bulgária, Marokkó.
A világbajnokság első mér

kőzését május 31-én a Szov
jetunió és Mexikó válogatott
ja vívja az Azték-stadionban. 
Hangadókkal kezdődik a küz
delem a B- és C-csoportban 
is. A B-csoport két legerő
sebbnek látszó csapata, Uru
guay és Olaszors^g, június 
2-án küzd egymással. Guada
lajarában pedig a két leg
utóbbi világbajnok, Brazília és 
Anglia június 3-án találkozik.

^  idei világbajnokság is
mét hagy féladat elé állítja a 
rendező mexikóiakat, akik re
mélik, hogy az összkiadás, a 
37 millió pezó (több mint há
rommillió dollár) nagy része 
megtérül majd május 31. és 
június 21. között a 32 mérkő
zés bevételéből, a turisták 
valutáiból, a televíziós közve
títés jogdijalből.

A mérkőzések színhelyei
MEXIKÓVÁROS. A ten g e rsz ln l 

fe le tt 2300 m é te rre l. Á tlagos 
h ő m é rsé k le t 16 — 18 fok. .Az A z
ték -stad ion  b efo g ad ó k ép esség e  
105 000 néző.

PUEBLA. 2162 m é te rre l a te n 
g e r  felett. H őm érsék le t 18—22 
fok. A lelátókon  35 000 néző 
sz á m á ra  v an  hely.

TOLUCA. 2680 m é te rre l a te n 
g e rsz in t felett. 14—17 fok. 65 
km  re  a  fővárostó l. A stad ion  
be to g ad ó k ép ésség e : 29 000 néző.

GUADALAJARA. 1700 m é te rre l 
a  te n g e rsz in t fe le tt. 2 2 —27 
fok. 725 km -re  M exikótól. Néző
szám ; 71 000.

LEON. 2000 m é te rre l «  ten- 
g e rsz ln t fe lett. 22—27 fok. 450 
km -re  a  fővárostól. Nézőszám: 
23 000.

A mérkőzéseket hétközna
pon 16 (magyar idő szerint 23), 
vasárnap 12 órakor (19) ren
dezik.

Szokatlan módom, a közön
ség kizárásával, rendezték a 
Jégszínházban a Kiskunfél
egyháza—Bp. Építők ökölvívó 
csapátbajnolki mérkőzést az 
NB I B-be jutásért.

— Eredetileg .semleges vá
rosba, Székesfehérvárra tűz
tük ki a mérkőzést, de akkor 
az összecsapás a hóvihar miatt 
elmaradt — indokolta Paracz- 
ki Nándor szövetségi főbit*- 
kár. — Most az újabb találko
zón nem akartuk, hogy a fő
városi csapat élvezze szurko
lótábora előnyét, s ezért dön
töttünk a zárt kapuk mellett.

CSB: igen vagy nem

Tavaly eléggé nagy hullá
mokat kavart a csapatbajnok
ság körüli vita, az idén már 
megkezdődött a küzdelem a 
feljutásért, sőt a versenynap
tár szerint a jövő hónapban 
kezdeneic az első osztályú csa
patok. Döntés 1 azonban még 
nincs, mert a szövetség a- klu
boktól várja a választ, s csak 
azután kerülhet sor a végleges 
elhatározásra.

A CSB mellett' és ellene Is 
sok érvet tud'nak felsorakoz
tatni. Mellette: Magyarorszá
gon 82 szakosztályban mintegy 
3000 versenyző található, s kü
lönösen a vidéki együttesek
nek a csapatmérkőzések jó 
bevételi források. Ellene: a 
fejlődés már túlhaladta ezt a 
versenyformát, amely mellett 
Európában a magyarokon kí
vül csak a lengyelek tartanak 
ki.

A szövetség — okulva a 
múlt tapasztalatain — úgy ér
vel, hogy csak jó mérkőzése
ket, vagy semmit. Ezért olyan 
szigorításokat határoztak el, 
mint: 1. húsz éven aluli ver
senyzők a küzdelmekben nem 
vehetnek részt' (a válogatott- 
jelöltek is csak külön enge
déllyel); 2. minősítéssel nem 
rendelkező ökölvívók nem 
léphetnek szorítóba; 3. mérkő
zéseket csak olyan helyen en
gedélyez, ahol megvannak a

zavartalan lebonyolítás felté
telei. Az egyesületektől beér
kező válaszok alapján január 
22-ig mondja ki a végső szót a 
szövetség.

Kajdf visszatért

Addig azonban a legjobbak 
már közösen készülődnek: 
Papp László 32 versenyzőt, 
köztük fiatalokat hívott meg 
az edzőtáborozásra. S ha még
is lekerülne a sportnaptárról 
a CSB, egyéni verseny annál 
több lesz az Idáin. Áz itthoni 
és külföldi mérkőzések négy 
teljes oldalt foglalnak el a 
szövetségi programban. Elő
ször a felszabadulási tornán 
láthatja a közönség az ökölví
vókat. E tornán Moszkva, Ber
lin, Belgrád, Bukarest, ‘Varsó 
és Szófia versenyzői Is részt 
vesznek. A válogatott csapat 
külföldön a lengyelek és a 
hollandok ellen lép szorítóba.

— Örvendetes, hogy sport- 
■'águnk ismét kezdi visszanyer
ni népszerűségét —̂ folytatta 
a főtitkár. — Tavaly 672-en 
tettek technikai minimumot, 
kétszázzal többen, mint két 
évvel ezelőtt. A válogatottsá
got újra kitüntetésnek tekin
tik a versenyzők. Eredményei
vel Kajdi is kiharcolta, hogy 
újból bekerült a keretbe. Papp 
László és Adler Zsigmond s.zj- 
gorú fegyelmet követei, s aki 
vét a szabályok ellen, nem 
lehet tagja a válogatottnak.

Űj sportcsarnok 
0 junioroknak

A sok tennivaló között a 
szövetS'ég legnagyobb felada
ta a junior Európa-bájnokság 
megrendezése, Miskolcon. Már 
készítik az első bulletint, a 
februárban Madridiban a ma
gyár főtitkár beszámol az elő
készületekről, a többi közt ar
ról, hogy a miskolci Népkert- 
ben 3500 nézőt befogadó új 
.sportcsarnok várja majd a 
fiatal ökölvívókat.
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Keletkezéselméleti vita 
a holdértekezleten

Houstonban Harold Urey Nobel-díjas tudós foglalta össze 
különböző országok szakéntőinek következtetéseit az Apollo-11 
kőzetmintáiról. A tudósok vizsgálatai egyöntetűen arra az 
eredményre vezettek, hogy a Hold felszínén sohasem lehetett 
VÍ2:.

Sámuel Epstein vegyészprofesszor, a kaliforniai ihstitute 
of Technology kutatója közölte, hogy a Holdról nyert kőzet- . 
minták igen gazdagok oxigénben, de rendkívül kevés hidro
gént tartalmaznak. így igen valószínűtlen, hogy a Holdon akár 
csak végtelenül is kis mennyiségben is előfordulhasson víz.

Dr. S. R. Taylor ausztráliai egyetemi tanár előadásában 
cáfolta azt az elméletet, amely szerint a Földünkön előforduló 
teletitek olyan ásványok lennének, amelyek a Holdról kerül
tek volna a Földre, miután nagy meteoritok becsapódása le
szakította őket a Hold felületéről. A vegyelemzések kimutat
ták, hogy a tektitek és a holdkőzetek között semmiféle hason- ■ 
lóság sincsen.

Igen nagy feltűnést keltett Ringwood ausztráliai profesz- 
szor előadása, aki ismertette a Hold keletkezésére vonatkozó 
elméletét. Eszerint a Hold a kialakuló Földről elpárolgott szili- 
kátokból keletkezett volna. E szilikátok lehűlés után a Föld 
körül keringő kis bolygókat képeztek, amelyekből később ösz- 
Bzesűrűsödöitt a Hold. Elméletét többen azonnal igen élesen tá
madták. így Donald Wisee massachusetts-i egyetemi tanár ki
jelentette, az elmélet valószínűtlen a Föld forgási szöge miatt. 
Ha a Hold valóban a Ringwood-elmélet szerint jött volna lét
re, akkor egészen más pályán kellene a Föld körül keringenie, 
mint amelyen kering. '

Houstonban az Apollo—12 által a Földre hozott holdkőzet
mintákat eddig a legszigorúbb zárlat alatt tartották, nehogy a 
Holdról esetleg magukkal hozott mikroorganizmusok elterjed
jenek a Földön. Minthogy azonban az eddigi vizsgálatok egy
értelműen bebizonyították, hogy a Holdon életnek semmi nyo- 
a sincsen, a mintákat most már szétosztják az érdeklődő tudó
sok között.

Vakvezető ultrahangok
Különös „ látvány: ,a, forgal- 

in.as útkerésztézSdésén egy vi
lágtalan halad át. Senki sem 
fogja a karját; és nem, tartja 
kezében a vakok megszokott 
fehér botját sem. Mégis biz
tosan halad, át, és ha akadály 
kerül az útjába, kikerüli — 
mintha láthatatlan kísérő se- 

. gítené.
Valóban látliatatlan kísérője 

van, amelynek útmutatásait 
■ csak a világtalan hallhatja. 
Az útjába kerülő valamennyi 
akadályra figyelmezteti a va
kot: itt egy villanyoszlop van, 
itt lépcsők következnek, itt 
pedig egy járókelő közelít.

A láthatatlan kísérő a kor- 
szei-ű elektronika terméke. 
Az ultrah,angoknak a külön
böző akadályokról visszaverő
dése elvén működik, s ezen a 
módon segíti a világtalanok 
tájékozódását, könnyít nehéz 
hdyzetükön.

Az effajta tájékozódás nem 
ismeretlen a természet világá
ban sem. A denevér például 
teljes sötétségben sem ütközik 
bele az útjába eső akadályok
ba. Ugyancsak ultraha,ng- 
nyalábőt bocsát ki, majd fel
fogja a visszavert hullámokat.

Ilyen mesterséges szerv a 
vi'lniuszi kutatók által ’lidol- 
gozott, újfajta vakvezető ké
szülék is. Azt a körülményt 
hasznosítja, hogy a világtala- 

' nők hallása fontos tényezője 
tá j ékozódásultnak.

A vakvezető készülék , fog- 
gantyúval ellátott akusztikai 
reflektorból és fülhallgatóból 
áll. A reflektort elülső olda
lán két nyílás van, amelyeket 
háló zár el. Az egyikben van 
a hangforrás, a másikban pe
dig a vevöká-szülék. A fogan
tyúban kapott heiyet az erő
sítő; A készülék egyszerre két 
hullámsávban bocsát ki hang
impulzusokat,, az egyikkel há
romméteres, a másikkal pedig 
a maximálisan hatméteres tá
volságban levő akadályokat 
deríti fel.

Amíg nincs akadály, a vi
lágtalan útjában, a fejhallga- 

, tóban nincs hangjelzés. Amint 
azonban valamilyen akadály
ba ütköznek az ultrahanghul- 
láimok, riasztó hangjel jelent
kezik a fejhallgatóban. Minél 

' közelebb van az akadály, an
nál mélyebb a hangjelzés. És

Ka ák akadályt' mé
ternyire megközelítettö . a 
vak, hirtelen még mélyebb. 
lesz a hagjelzés — ez a fi
gyelmeztetés a kitérésre, az ; 
akadály kikerülésére.

A hangok változását a fül
hallgatóban nemcsak az aka
dály távolsága szabályozza. 
Ez magától a tárgytól, az 
akadálytól függ. A mozdulat
lan tárgyiakról viszáverődő 
hangoknak más karalcterük 
van, mint a mozgóknak, de 
más-más hangimpulzust vál
tanak ki a puha, lágy és a 
kemény tárgyak is. Az érdes 
felületről visszavert ultrá
ban,gnyaláb tompított, a sima 
felületről visszaérkező pedig 
kemény hangjelzést vált ki 
a hailgatóban.

A világtalan lépcsőhöz kö
zeledik. Minden lépcsőfoknak 
külön-külön „alaphangja” 
van. így a hangjelzések egész 
rendszere jön létre, egyfajta 
„hanigkép”, amely az adott 
lépcsőre jellemző. Megfelelő 
gyakorlattal a hangkép alap
ján nemcsalc a lépcső fokszá
mát lehet pontosan előre 
megliatároznii, hanem azt is, 
hogy a lépcső felfelé, vagy le
felé vezet-e. A reflektor 
lassú körbeforgásával a vi
lágtalan egész környezetét 
„feltérképezheti”, értékelhe
ti, a térben elfoglalt minden
kori helyzetét.

Az újfajta vakvezető készü
léket a litván vakok szövetsé
gének vilniuszi kísérleti la
boratóriumában fejlesztették 
ki.

A világ legnagyobb 
hajómotoria

A világ ez idő szerint legna
gyobb hajóhajtóművét próbál
ják ki ezekben a napokban a 
svédországi Göteborg hajó
gyárában. A 11 hengeres, ha
talmas Diesel-motor teljesít
ménye 29 150 lóerő. Hengerei
nek furata 850 milliméter, lö
kébe 1700 milliméter, s tartós 
terhelés közben mindössze 
percenként 115-öt fordul a fő
tengely. A gigantikus hajómo
torral, amely á göteborgi ha
jógyár saját konstrukciója, 
egy 120 ezer tonnás taftályha- 
jöt hajtanak majd.

A tenger szokatlanul csen
des . . .  Kékes vizét csalc' 
időnként fodroz2a  a szél. A . 
halászok csónakjukban ülve, 
épp e ritka jelenséget figye
lik, és közben a kikötő felé 
igyekeznek, amikor felbuk
kan a közelükben egy óriási 
hal. A két ' ember láttán 
azonban nem menekül el, 
hanem fejét a felszínen tart
va, a c.sónakhoz közelít. A 
jó szemű,, tapasztalt embe
rek nyomban felismerik: del
fin! Társai is vannak. De 
még ménnyien! Körülveszik 
a c3Óna.kot és nagy kacsa
csőrű szájukat izgatottan tá
togatják. Mintha mondani 
akarnának valamit. De mit! 
A halászok, bárhogy is igye
keznek, nem értenek a del
finek nyelvén...

So^sSségel kérnek 
és ndntik is

Erre a delfinek óvatosan 
neki vetik hátukat a csónak
nak és a közeli bolya felé 
lökdösik. A halászoknak fel
tűnik, ho,gy a bolya rázkód
va imbolyog. Amikor odaér
nek, mindent megértenek: a 
bolya horgonyába beszorult 
egy delfinbébi és családja, 
emberi segítség nélkül, nem 

- tudja kiszabadítani. A halá
szok percek alatt segítenek. 
Nagy az öröm! Ide-oda fi
cánkolnak a delfinek és 
szemlátomást „dajkálgatják” 
a pórul járt, de immár újra 
szabad csemetéjüket. Meg
kaptál?: tehát, amit akartali, 
mégsem hagyják el a csóna
kot. Afféle ünnepi dí,szkísé- 
retként egészen a kikötőig 
követik.

Mindez két évvel e,zelőtt a 
Fekete-tengeren, szovjet ha
lászokkal történt.

A delfinek azonba.n ese
tenként nemcsak kérnek se
gítséget, hanem adnak is az 
embernek. . .

Heléna, a szép fiatalasz- 
szony egy ragyogó őszi napon 
érkezett' Floridába. Nagyon 
szerette a vizet és első útja a 
tengerhez vezetett. A szezon 
már véget ért, a közelben 
senídt nem látott. . .  Önfe
ledten gázolt a habokba.' Már 

■■a tnelléiig;; ert a-v  ̂ amikor 
"fsödró ' 'rágádtaV'el,

Kiáltani aicart, de sós víz tó
dult a szájába. Elsüllyedt és 
hirtelen elsötétült előtte a 
világ. Flogy utána mi, tör
tént, azt nem tudja. Arra 
eszmélt fel, hogy erőteljesen 
a parthoz ütődött. Egy férfi 
futott hozzá, hogy segíts'en 
neki. Ö mondta el, hogy az 
as,5.zony életét egy delfin 
mentette meg. S az ezüsitö- 
sen csillogó állat a közelben 
épp akkor szökött a magasba, 
mintha csak azt akarta vol-

DELFINEK
na, hogy az asszony is meg
lássa, Id volt a miegmentö-
jé. '

Halősző delfinek

Kevesen tudják, hogy a 
delfinek munkára is fogha
tók.

Aüs.ztfália északi részén a 
More-ton-öbölben a halászol? 
emberemlékezet óta a delfi- 
ne,k segítségével kerítik há
lójukba a halakat. Jól tud
ják ugyanis, hogy a nap me
lyik szakaszéiban közelítik 
meg a partot a halrajok. A 
szokásos időpontban egy ha
lász a pa'-t kimagasló pont
járól figyeli közeledésüket. 
Fi;kor éleset füttyent. Né
hány halász szigonyával be
letapos a vízbe, és sajátságos 
ütemet ver ki rajta. így 
„mozgósítják” a közelben 
hancúrozó delfineket.

Erre azok nyomban abba
hagyják játékukat, és egy 
féllvört formálva, a part fe
lé hajtják a halakat. Azok 
természetesen menekülni 
szeretnének, de a delfinek 
minduntalan eléjük állnsí; és 
eközben mind szorosabb gyű
rűbe fogják őket. A rengeteg 
hal szinte kiszorítja a vizet. 
A halászok ezeket a perce
ket ragadják meg és hálóik
kal több tonnányi halat húz
nak a partra. Amíg ez a mű
velet tart, a delfinek élő fa
lat alkotva „asszisztálnak”, 
majd lassan távolodni kezde- 
nok és köziben visszafelé te- 
kintgetnek. A halászok eköz
ben késeikkel már fel is ha
sították a nagyobb halakat és 
a tekintélyes húsdarabokat 
Mosztják a visiszosdkító del
finek között. így köszönik 
meg segítségüket.

Joggal írta hát az ókori 
görög Plutarkhozs, hogy a 
delfin az állatok között az 
ember leghű.ségesebb barát
ja. Az embert sohasem bánt
ja, pedig 60—90 tűhegyes és 
borotv.aéles foga, valamint 
hatalmas ereje — 400̂ —500 

, .kilósra' mfispői;T— kéjpessé 
tenné erre.' És Iradakozni is 
nagyon tud. A tengerek vér
szomjas farkasait, a cápákat 
szinte játszi könnyedséggel 
megsemmisíti. Előbb hegyes 
orukkal gyorsan csapí.codják, 
majd igen erős íarkulckal a 
szó szoros értelmében össze- 
roppantják a félelmetes ra
gadozókat. Rajokban járnak 
halászni. Ilyenkor a legta
pasztaltabb hím vezeti a né
pes csoportot. A halakat kö
rülfogják, szűk kelepcébe 
zárják és felfalják.

A delfinek ősei mintegy 80 
millió évvel ezelőtt még a 
szárazföldön éltek. . Azóta 
mellső végtagjaik uszonyok
ká alakultak át, lábaik pedig 
csaknem teljesen eltűntek. 
Gyomruk azonban még min
dig a szarvasmarháéra em
lékeztet. Nehéz testükkel 
bámulatos gyorsan isznak, 
sőt — a vízből magasra csa
pódva — szinte úsznak is a 
levegőben. Cirkuszi mutat
ványba illő teljesítményűik 
csodát érdemel. (A cirku
szoknak is gyakori szereplőik 
a o’elfinek.)

Az emberek már évezredek 
óta foglalkoztatja a gondo
lat: a delfin miért nem bánt
ja az embert, miért emelke
dik ki fejlett értelmében a 
többi állat közül, milyenek a 
reflexei, mennyire képes ta
nulni, hogyan „beszél” stb.

Szellemi fe|lettségük

Dr. John Lilly, a floridai 
Marinelandon egyedülálló 
kísérleteket végez, hogy fe
leletet kapjon ezekre és 
más hasonló kéi-désekre. Ve
zetésével 1955 óta nyolc agy
specialista vizsgálja a delfi
nek szellemi fejlettségét, 
amely az emberszabású maj
mokét is meghaladja. Jel
lemző, hogy a felnőtt csim
pánz agyának súlya 360 
gramm körüli, az emberé 
mintegy 1400 gramm, a del
fin agyának súlya pedig el
éri az 1700 grammot is. Agy- 
kérgüli ugyanannyi rétegből 
áll, mint az emberé, azzal 
egyező tagolású, de sokkal 
jo'bban barázdált és sűrűb
bek a tekervényei, amelyek
nek számától felfogásuk sze
rint az intelligencia függ. A 
delfinek agyának fejlettsé
ge tehát minden más állatot 
messze megelőz.

„Mikrofonpróba"

A floridai kísérletek köz
ben szinte; véletlenül derült 
fény a delfinek, meglepő ta- 
huíékpnysagára.' , Lilly pro
fesszor ugyanis hajszálvé
kony eldrtródákat vezetett 
az égjük delfin agyához és 
gyenge áramimpulzusotokal 
ingerelte az agysejteí.tet. Ügy 
látszik, szerencséje volt, mert 
az elektródák épp olyan ko
ponyarészeket értek, ame
lyeknek ingerlése kellemes 
érzést váltott ki a delfinben. 
A professzor ezután bekap
csolta a mikrofont és a hang
szórót. Legnagyobb ámulatá
ra folyamatos delfin „beszé

det” hallott: fütyülés, cset- 
tintés, horkantás, zümmögés, 
ugatás, brufnnaogás különfé
le tónustan váltogatta egy
mást. Jolin Lilly néhányszor 
ki- és bekapcsolta a m'írro- 
font. Észrevette, hogy a del
fin figj'eli minden mozdula
tát, majd abbahagyta a mun
kát. És mi történt? A delfin 
csakhamar a medence szé
lén termett, orrát kiemelte a 
vízből, félretolta a kapc.soló 
csapóajtaját és bekapcsolta 
az áramot. Ilj'en tanulé
konyságra rajta kívül csak 
az ember képes.

Pár nap múltán elromlott 
a készülék. A delfin hiába 
igyekezett ezt bekapcsolni, 
nem sUrerült. Méltatlarkodá- 
sát különleges han,gok özöné
vel juttatta kifejezésre, és 
közben türelmetlenül ficán
kolt. A mulatságos jelenetei 
látva a professzor felkaca
gott, és erre a delfin is han
gosan nevetni kezdett. Pe
dig a delfinek „hangreper- 
toárjából” a nevetés hiány
zik. A kísérleti állat eszerint 
pillanatok alatt sajátította el 
a nevetés tudományát.

Társas lények

A delfinek kimondottan 
társas lények; nagy csalá
dokban élnek. Igen beszédes 
természetűek. Lilly profesz- 
szor kíváncsi volt arra, hogy 
„beszélgetnek”-e a delfinek 
akkor is, ha az modem, em
beralkotta esziközök segítsé
gével lehetséges. E kísérlet 
céljára egy-egy delfint két 
távolabb fekvő medencébe 
helyezett. A kísérleti állatok 
egy Ideig türelmetlenül úsz
káltak, majd hangos „szóval” 
beszélgető társukat keresték. 
Ekkor kapcsolták be a víz 
alatti speciális telefont és a 
hozzá épített mikrofont. A 
delfinek boldog hápogással 
úsztál? a készülékhez. Rövid 
ideig „beszélgető” partnerü
ket keresték, akit nem láttak 
ugyan, de a hangját jól ér
tették. Aztán felfogták a te
lefon lényegét és boldogan 
beszélgetni kezdtek. Egy órán 
át társalogtak, de ezalatt 
egyik sem vágott a másik 
szavába. Mindegyik ‘kivárta, 
amíg ja másik tefejezte mon- 
daiiiválójái: és csak ázután 
vette át a szót. Ez volt a vi
lág első telefonos dellinibe- 
szélgetése.

Hogy mit mondtak egy
másnak, azt nem sikerült 
megállapítani, pedig a tudó
sok még a komputereket Is 
munkába állították, hogy 

megfejtsék „delfin-nyelvűk” 
titkát. Annyit azonban össze
hasonlító kísérletekkel sike
rült megállapítani, hogy a 
delfinek emlékezőtehetsége 
jobb, mint az emberé,

HÁNY ÉVES AZ EMBERISÉG?

Sok szakenuter vett részt 
azon a kcxnferenclán, amelyet 
az UNESCO rendezett abból 
az alkalomból, hogy megvitas
sa: milyen régi 'az emberiség. 
A több, mint 50 világhírű tu
dós abban megegyezett, hogy 
a, homo sapiens már 60 ezer 
évvel ezelőtt itt élt a Földön. 
Néhányan azonban hangot 
adtak olyan véleménynek is, 
hogy az ember már 100 ezer 
évvel ezelőtt megjelent boly
gónkon. Valamennyien meg
egyeztek abban, hogy el kell 
vetni azt a nézetet, amely 
szerint az emberiség kora 
mindössze 30—35 ezer évre 
tehető, ahogy ezt igen sok tan- 
könjrv tárgyalja.

\
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C haplin  vá laszát lásd  
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Elnyűhetetlen kapcsoló
A Szovjetunió kiszijári vil

lamossági gyárának laborató
riumában eddig 15 millió kap
csolást végeztek egy új típusú 
mikrokapcsolóval és még min
dig ugyanúgy működik, mint
ha vadonatúj lenne. Eredetileg 
csak azt a követelményt tá
masztották az új kapcsoló- 
konstrukcióval szemben, hogy 
ötmillió kapcsolást kell kiáll
nia — ez a követelmény is 
egyedülálló a világon —, és az 
új kapcsoló már az előírt 
norma háromszorosánál, tart. 
Az a titka, hogy a hagyomá
nyos bronz érintkezőt nagy 
szilárdságú ötvözetből készült 
rugóval helyettesítették ben
ne. Az új típusú kapcsolók 
sorozatgyártását rövidesep 
megkezdik.

4 & á
GY

1 9 10

n i 1

v í z s z i n t e s : 15.
T isztítószer márica. 16.
A m i tábláikon o lvash a
tó . 17. Ivrétalak , 18. Az 
m i s  job b  o ld a li m ellék 
fo lyó ja . 20. Látatlanul.
22. . . .  B ea c h ; tengeri 
fürdő é s  té li üd ülőhely  
Floridában. 23. K özség  
Salgótarján  közelében .
25. Ü led ék es kőzet. 27.
H am is. 29. Énekfuítam  
(zene). 31. Jellem telen..
32. K iejtett betű . 33.
Mel-léknévíképzŐ, fő id .
3S A rány. 37. N em  jó, 
h a  k iló g ! 33. E lbűvölő.
40. H ely i je llegű . 42. S.
M. 43. Francia film sz í
nész (M ichel) 44. Mert.
45. Német* névelő . 46.
E lőjel. 47. Ide-oda k e
ring. 48. C serepes 
karszt. 49. Az erő  egy
ség e  a  C G S-rendszer- 
ben. 51. S zé les körben  
Ism ert. 52. U ralkodó íz 
lés. 5.7. K eresztül. 54.

S Em észti m agát. 56. NŐI
S n év . 57. R endkívü l r e - FÜGGŐLEGES: 2. Ju- N ép  is , X—x n .  századi rab. 5 9 .'E lm élázik , m e - §
c  «0 ,  e« TvA* rejtvén yvá- s tílu s  is. 25. Nagy<m reng. 6a. T urgen yev  §

099 róm ai nagy  szerelem  jelzője , szü lővárosa. 65. AIM. S
.............  .........^___________  E gym ást 26. Szűnik. 28. E legyen - 68. K atonai határörvi- S

N Hóbort. 64. Finn város e lőző  betűk. 5. Szülői get. 30. V itéz a Sz igeti d ék  a frank  b irodalom - S
S T am oere-tő l nyugatra, gond. 6. Férfinév. 7. veszedelem ben . 34. Az bán. 60. Kéipel állnak, §
5 66. M. E. 67. Az ókor- B őréből óraszíj Is Icé- ü gyn ök  „Az ügyn ök  vagy m ozognak . 71. R lt- s
§ bán az E ufrátesz. T lg- szü l. 8. Szik lacsúcs. 9. ha'lólá'**ban. 96. E lvtárs, ka férfin év . 73. K é v é s - s
6 r lg é s  A raxész fe lső  fo - H elyrag. 10. B iztonsági oroszu l. 39. . . .  Carlos; bedlk. 74. Á rvízi hajós S
§ Ivásának  vidéke. 70. Tanács. 11. A  ford ított- Verdi operája . 41. K e- (—’). ö rö k lő d ő  t?ulaj- ^

Harun a l . . .  (az Ezer- já t íg y , vag y  úgy , d e  sérv . 44. örök zö ld  d ísz- don ságot hordoz. 78. P’é!
e? y  éjszaika kaM féia). fe lv á g já k ! 12. H elyben  cserje. 45. Svájci üdü- a lm a! 79. K iü tés b e tű - s
72. Arcréez. 73. Ízletes, járás. 13. T est eg y ség es  löh ely . 48. ICIM. 90. Itt je le . 80. A rgon. S
75. H elyhatároeó szó. k épe. 14. O sztrák költő , a csiga  háza! 52. Sugár- s

 ̂ 77. Bellinfl h íres opená- e g y ik  fordítója K oszto- zásl adag. 54. P om pás batáridő*«
§ ja. 79. T elep ü lés. 81. lán y i. 19. V izet vesz . 21. a lkotás. 55. A  zseni szó  , ' %
^ K alcium vegyü let. N agyképűsköd lk . 24. eredetije. 56. B útorda- 1970. január 31. ^



.^ I B A D Ő
iXIV. ÉVFOLYAM, 3. SZAM 1970. JANUÄR 17.

JÓL HALAD A FDLDTÔRVËNT VËGREHAJTASA

Két és fél millió hold föld került 
szövetkezeti tulajdonba

Két esztendővel ezelőtt kez
dődött meg a földtörvény 
végrehajtása. Az előkészítő 
munka 1968-ban befejeződött. 
Az országban mintegy 10 
millió kataszteri hold földet 
vizsgáltak felül. Az Országos 
Földügyi és Térképészeti Hi
vatalban szerziett értesülé
seink szerint az előkészítő 
munka után tavaly a földhi
vataloknak és a községi taná
csoknak a legfontosabb termi
valójuk az volt, hogy elbírál
ják a mentesítési és a szemé
lyi földhasználati kérelmeket, 
B kiadják a föld megváltásá
val kapcsolatos határozato
kat.

Összesen 84 ezren nyújtot
tak be mentesítési és 82 ezren 
személyi földhasználati kérel
mét. Tehát több mint 160 
ezer kérelmező igényét kellett 
megvizsgálni és felülbírálni. 
Ezt a nagy munkát az or
szágban mindenütt sikerült a 
kijelölt határidőre elvégezni.

Végül is az országban 
mintegy 4000 hold földet 
mentesítettek és 14 ezer ka
taszteri holdat adtak ki sze
mélyi földhasználatra. A tör
vény ugyanis lehetővé tette, 
hogy azok a helyben lakó kí
vülállók, aláfcnek a földje a 
tsz használatába került, de 
nem volt mentesíthető belte
rületi vagy zártkerti földjük, 
E addig is volt klsebb-na- 
gyobb földhasznál'átuk,. sze-

kérelmező igényét találták 
jogosnak és számukra a szük
séges földeket kijelölték.

Másik fontos feladat volt 
tavaly a tsz-tulajdOnba került 
földek megváltásáról szóló 
határozatok kiadása. Ugyanis 
a kívülállók tulajdonából 1 
millió 540  ̂ezer kataszteri 
hold került a földtörvény 
alapján tsz-tulajdonba. Ez 
összesen mintegy 1 millió 
embert érintett. A kiadott 
határozatok ellen csak elvét
ve fellebbeztek. A megváltási 
összegét öt év alatt fizetik ki 
a tsz-ek, s az első részlétet a 
mostani zárszámadás idején 
küldik ki a régi tulajdono
soknak.

A földtörvény megjelenése 
előtt az országban csak 
mintegy 10 : ezer hold föld 
volt tsz-tuiajdonban. Most vi
szont az állami, tulajdonból, 
a megszűnt szervezetbe tulaj
donából és a kívülállók tulaj
donából 2,5 millió kataszteri 
hold föld vált szövetkezeti tu
lajdonná. SajnoG, eléggé von
ta to tt^  halad a tsz-ek által 
műveit állami tulajdonban 
levő földek szövetkezeti tulaj
donba adása.

Me.gkezdődött a zártkertek 
rendezése is. Tavaly 138 köz
ségben fejezték be ezt a 
munkát. Az idén újabb 550 
községben folytatódik a ren
dezés. Ügy számítják, hogy 
az ország egész területén

mély! földhasználatban ré- \ 1973-ig elvégzik ezt a felada- 
Ezesüljenek. Mintegy 30 ezer i tót is.

Számvetésre készül az ország
A mérleget csak az igazgató hagyja jóvá

Az 1969-es év befejeztével 
moist ismét számvetésre készül 
az ország. Mintegy: .4550. válla- 
iat és kisipari szövetkezet; to
vábbá 3100 mezőgazdasági 
szövetkezet megkezdte a mér
legbeszámolók, . zárszámadások 
készítését, amelyeknek a vál
lalatoknál az új mechan.izmus 
viszonyai között különösen 
nagy a jelentőségük.- A ipér- 
legbeszámolókat nem a felet
tes hatóságok, hanem maguk 
az igazgatók hagyják jóvá, a 
mérlegek adatai alapján oszt
ják az év végi részesedést is. 
E ^ rt a számvetés nagy körül
tekintést; figyelmét igényel, 
ha ugyanis utólag bukkan elő 
a  ̂tévedés, e,? jelentős, anyagi 
hátrány okkai járhat.

A mérlegbeszámolókat a 
Pénzügyminisztérium revizo
rai ellenőrzik; a mérlegeket és 
az adóbevallásokat február 
20-ig juttatják el az. érdekel
tek az . adóhatóságokhoz. 
Amint a Pénzügyminisztérium 
bevételi főigazgatóságán el
mondták,- mintegy félezer re
vizor vizsgálja felül a mérleg- 
beszámolókat, s az ellenőrzés 
után' elektronikus gépeken ke
rül sor a nagy tömegű adat fel
dolgozására. Mivel most már 
ihleább igénybe veszik az 
eléiktronikus számítógépeket, 
az összegezéseltkel körülbe
lül egy héttel előbb végeznek, 
mint tavaly. Áz első összesíté
sekről a gyorsjelentés március 
első napjaira várható, ezek ,a 
legfontosabb 35—40 országos 
adatot tartalmazzák majd. A

teljes körű — mintegy 2400- 
féle összegezést tartalmazó — 
ósszasít&sel . március . végére 
készülnék el.

Á mérlegbeszámolók, zár
számadások idei feldolgozásá
nak különösen nagy a jelentő
sége, mert az .adatokat a kü
lönböző kormányzati szervek 
felhasználják a negyedik öt
éves terv alapszámitásaihoz, a 
népgazdaság fejlődési tenden
ciáinak elemzéséhez.

A i kvesztyija  
a magyar gazdasági 

reformról
A szovjet sajtó változat

lanul nagy érdeklődést ta
núsít a magyar gazdasági 
reform iránt. Az Izvesztyi
ja Borisz Rogyinovnak, a 
lap budapesti tudósítójá
nak elemző írását közli.
A tudósító rámutat: kibon
takozásakor a magyar gaz
dasági reform gyorsan ki
aknázta a felületen kínál
kozó lehetőségeket, s most 
meredeken hatol mélyre. 
Ahogyan várható is volt, az 
új gazdasági mechanizmus 
fúrója egyszerre csak neki
ütközött a kemény kőze
teknek, s arra kényszerült, 
hogy feltörje mind a régi, 
mind az új keletű „kemény 
diókat’’.

Ezekről a nehézségekről 
sokat — s mint ez megho
nosodott Magyarországon 
— felettébb nyíltan beszél
tek az MSZMP Központi 
Bizottsága novemberi plé
numán és az országgyűlés 
decemberi ülésszakán. Va
jon ez most azt jelenti, 
hogy felülvizsgálják a gaz
dasági reformot? Nem, 
egyáltalán nem jelenti ezt. 
Amint a Központi Bizott
ság plénumán megfogal
mazták: a reform alapvető 
elveit még következeteseb
ben kell az életben meg
valósítani, a végrehajtás 
során felvetődött problé
mákat idejekorán meg kell 
oldani, az egyes esetekben 
elkövetett > hibákat pedig 
ki kell javítani.

Az áj módon végzett 
munka két esztendeje be
bizonyította, hogy a válla
lat irányítása a gazdasági 
ösztönzők és szabályozók 
segítségével nemcsak nem 
gyengítette a tervszerűség 
elvét, hanem ellenkezőleg, 
hatékonyabbnak mutatko
zott, mint korábban, ami
kor minden fentröl jött 
feladatok és utasítások fo
kozatos közvetítésével ment 
végbe. A vállalatok közvet
len részvétele és anyagi 
érdekeltsége a kivitelben 
érezhetően megnövelte a 
magyar áruk versenyké
pességét a világpiacon. ■ A 

. 'reform egyik legjobban 
latbji,esö nívmánya: a ked
vező piaci konjuktúra ki
használása. Magyarország 
sok év óta most első ízben, 
aktív fizetési mérleget ért 
el dollárviszonylatban. Jó 
eredmények születtek a 
szocialista országokkal 
folytatott kereskedelemben 
is.

A  posta idei terveiből
Közvetlen telefonkapcsolás Budapest 

és több más város között
Az idén több, mint egymil- 

Uárd forintot fordít fejlesztés
re a posta. Orova József, a 
postavezérigazgatóság szak
osztályvezetője elmondta, hogy 
még áz idén üzembe helyezik 
Lágymányoson á 20 ézer állo
más kapacitású, Ericsson-rend- 
szerű crossbar-központot, és
4000 állomással bővítik az 
úgynevezett Rotarty;-féle, tele
fonközpontot is, összesen mint
egy 200 millió forint költség
gel. A budapesti új lakótele
pek részére a város különbö
ző, helyein tíz, .egyenként 400 
áÜomás teherbírású központoi 
létesítenek. „■

Százhetven vónaUal bővítik 
a Helyköri Távbeszélő Igazga
tóság nemzetközi félautomata
központját, és még az idén be
fejeződik á budapesti automa
ta központ szerelése is. Apos-

Á t a d t á k  a z  o r s z á g  le g n a g y o b b  

l a k ó h á z á t
A 43-as Építőipari Vállalat 

dolgozói átadták az óbudai la
kótelep második épületét, az 
ország legnagyobb lakóházát, 
amelynek’ 472 lakásában 1600 
—1800 ember kap új otthon. 
Ügyszólván rekordidő . alatt 
építették fel, hiszen csak au
gusztusban kezdték a panelek 
szerelését. Hagyományos mó
don általában tizenhat napig 
tart egy lakás szerelése, de en
nél'a háznál 1,8 nap volt az 
átlag. Az.épület .lábakon áll, 
s az OMlopok között üzleteket 
rendeznek be; Egyébként az 
óbudai új városrész vala
mennyi lakóházát lábakra ál

lítják, s,így arra 'is lehetőség 
nyílik, hogy a római kori em
lékeket, romokat szabadtéri 
„cölöpmúzeumban” mutassák 
be. ■. ■' ■ ' ■ .

A vállalat dolgozói 1969-ben 
— az; ország legnagyobb lakó
házával együtt — 5301 lakást 
adtak át, löl-gyel többet a 
tefvej^ttnél. Elkészítették már 
az 1970-es évi tervüket s a fel- 
szabadulási v e^ n y  program
ját.' így 'elhatározták, hogy 
1970. november 7-re teljesítik 
harmadik ötéves tervüket, s az 
év hátralevő részében ezer la
kást adnak át az előirányza
ton félül.

A t e r v e z e t t n é l  t ö b b  lakás é p ü l ObUuán
Több mint harminc űzletház 1970 végéig

A fővárosi tanács végrehaj
tó bizottsága — idei, első — 
ülésén több fontos fejlesztési 
programot hagyott jóvá. Az 
egyik az óbudai rekonstrukció 
beruházási programjának mó
dosítása, illetve kiegészítése. 
Amint dr. Viszkei Mihály, a 
fővárosi tanács terv- és köz- 
gazdasági főosztályának veze
tője elmondta: az óbudai vá
rosrész építésének programja 
kiegészítésre szorult, ezért új 
rendelkezési terv készült. Ez 
régebben kijelölt területtől 
északra levő lakókörzetet is 
magában foglalja, ahol továb
bi 2595 lakás építhető. A ki
egészítő program figyelembe
vételével az óbudai rekonst
rukció első ütemében 6573 la
kásos új városrészt építenek, 
négy önálló egységben.

^ I R E K *

Az első szakaszban a Dévai 
Bíró Mátyás tér — Szőlő ut
ca — Kiscelli utca által hatá
rolt területeket építik be, a 
második szakasz a Kiscelli utr 
ca — Zápor utca által határolt 
terület rekonstrukcióját tar- 
tálmazza, a harmadik szakasz
ban a Vörösvári út — Kórház 
utca — Szél utca — Raktár ut
ca — Szentendrei út közötti 
területen építkeznek, végül a 
negyedik szakaszban a Vörös
vári út— Vihar utca—Raktár 
utca—Szentendrei út között

alakítanak ki új lakónegyede
ket. Eddig 9 épület — összesen 
2521 lakás — építése kezdő
dött meg: két épület — 652 
lakással — befejezés előtt áll.

A harmadik ötéves terv bu
dapesti üzletházrépítési prog
ramjának végrehajtását dr. 
Kovács Gyula, a kereskedelmi 
főosztály vezetője ismertette. 
Elmondta, hogy az ellátatlan 
budapesti körzetek igényeinek 
kielégítésére 1970 végéig, 30 
élelmiszer-, egy iparcikk- és 
egy vendéglátó üzletház építé
sét vették tervbe. 1966—1968 
között 14 üzletház épült fel: 
ebből 13 élelmiszert, egy pedig I 
iparcikkeket árul. A múlt éy- ' 
re tervezett 14 üzletház közül 
9 megnyílt, vagy építése befe
jezés előtt áll, és háromnak a 
megkezdése húzódott át erre 
az évre.

Vízierömü-világcsúcs
A szibériai Krasznojarszk- 

ban levő vízi erőmű kilence
dik ármnfejlesztÖ egységének 
üzembe helyezésével a világ 
legnagyobb erőművévé vált. 
Az erőmű .teljesítménye az új 
üzemegység működésének 
megindulásával elérte a 4500 
megawattot. (A vízierőművek 
világcsúcsát eddig a 4100 me
gawatt teljesítményű bratszki 
vízi erőmű tartotta.)

A krasznojarszki vízi erőmű 
utolsó, ugyancsak 500 mega
watt teljesítményű áramfej
lesztő egységét jövő tavasszal 
helyerik üzembe.

Foglalkozott a végrehajtó 
bizottság a fővárosi középis
kolás diákotthonok továbbfej
lesztésével. Mezei Gyula, az 
oktatási főosztály vezetője be
számolt arról, hogy a most el
fogadott fejlesztési terv sze
rint a negyedik ötéves terv
időszakban 500-zal bővítik a 
diákotthoni helyek számát, s 
a minisztériumok Is jelentős 
(összesen mintegy ezer fős) 
fejlesztési programot tervez
nek

Áruház Kazincbarcikán.
Ezernyolcszáz négyzetméter 
alapterületű új áruházat adtak 
át rendeltetésének Kazincbar
cika főterén. A 10 millió fo
rintos költséggel épült áruház 
kilenc osztályának bősége« 
árukészlete van.

« H a g y o m á n y o s*“ ú t b u r k o la t o k  
a  V á r b a n

A budai Vár rekonstrukció- 
já.nak.. újabb szakaszához értek 
a ' munkálatok. A Fővárosi 
Mélyépítési Tervező Vállalat 
tervei alapján, új útburkolatok 
készülnek a Várban. Tizenegy 
utca és öt tér kap új burkola
tot. Eddig elkészült a Fortuna 
utca, a Fortuna-köz, a Hat
vány, Lajos utca, az Ország
ház utca és a Lant utca bur
kolata, most következik a Ba- 
bits-köz, a Nőegylet utca, a 
Petermann Bíró utca, a Tán
csics Mihály utca, a Tábornok 
utca, a Szentháromság utca és 
a Dátda utca burkolása. A te
rek közül a Bécsikapu tér, a 
Hess András tér, a Kaplsztrán 
tér, a Dísz tér és a Szenthá

romság tér kap új útburkola
tot.

A 16 millió forintos munká
latok érdekessége, hogy a Mű
emlékek Országos' Felügyelősé
gének kívánságára a burkola
tok a Vár jellegének megfele
lően hagyományosak; nem 
szabad teljesen sima, modern 
útburkolatot használni, hogy 
ne rontsák az ódon házak ro
mantikus hangulatát. Ezért 
úgynevezett vibráló felülettel, 
apróbb és nagyobb kockakö
vekkel készítik a burkolást, ez 
alatt azonban természetesen — 
a sétálóutakat kivéve —, min
denütt modern, erős beton- 

-aljazat van. A munlcák ez év 
végére befejeződnek.

ta több más város számára is 
rendelt automata központokat; 
üzembe helyezésük után a vi
déki előfizetők egyszerű tár
csázással hívhatják a buda
pesti számokat. Az első vidé
ki tá'wálasztó központot Győr
ben már tavaly üzembe he
lyezték. Az idén tá’wálasztó 
központ berendezéseket kap 
Kaposvár, Székesfehérvár, 
Sopron, Miskolc és Szolnok, 
1971-ben pedig Zalaegerszeg, 
Sióf<^ és környéke, Pécs, Vác.

Olasz Siemens—Auso beren
dezésekkel még az idén mik-: 
rohullámú rendszert helyez
nek üzembe Budapest ésBécs 
között, s ez lényeges javulás.! 
hoz majd a tv-közvetitések 
nemzetközi cseréjében. A Bu
dapest és Győr között kiépült, 
1920 áramkörös koaxiális ká
bel és a már említett mikro
hullámú . rendszer segítségével, 
Bécsig 480 új telefonáramkört 
létesítenék.

A posta a középhullámú sáv 
túlterheltsége mifitt a rádió
műsorok vételi lehetőségét ult
rarövid hullámú sávban mű
ködő adóberendezésekkel kí
vánja megjavítani. Az idén — 
az .Elektromechanikai Vállalat 
a szükséges URH-adókat mái 
elkészítette —, sor kerülhet a 
soproni, a pécsi, a miskolci és 
a tokaji állomásokon e beren
dezések felszerelésére. Az 
URH-adók az említett állomá
sok körzetében a Kossuth- és a 
Petőfi-rádió műsorának jó mi
nőségű vételét teszik lehetővé.

Folytatják á tartalék tv-adó 
berendezések . szerelését is, 
hogyha az úgynevezett üzemi 
adóberendezés felmondja a 
szolgálatot; ne, keletkezek za
var a míisor sugárzásában.

A Füetallocheniíai 
Vállalat
(Budapest XXH., 
Nagytétény 
Harangozó u. 2.)

fefvesi
férfi betanított, 
vaiamittt
segédmunkásokat

B E R E Z E S :

2000-2200 forint, 

Szociális juttatások, 

új, korszerű
munkásszálló 
(külön szobók), 
havi térítési díj; 
140 forint

#  Munkaruho

•  üzemi konyha: 
ebéd 4,30 forint

9  Ötnapos 
munkahét

9 Vidékiek részére 
hazautazási 
kedvezményt 
biztosítunk.

.Szakmai képzésre 
lehetőséget 
adunk.

J E L E N T K E Z E S :  

a vállalat
személyzeti esztőlyón.

Az Ipari Szerelvény 
és Gépgyár 

1. sz. Gyáregysége,
Budapest Xin., 
Mautner Sándor u. '78.

FELVESZ :
.segédmunkásokat
Segédmunkásokat gépmun
kára betanítunk.

Egy hónap betanulást biz
tosítunk, 7 Ft-os órabér- 
reL
Betanulás után az elszá
molás ' jesítménybérben 
történik, a munkák van
nak kategorizálva,' mely
nek bértételei. 7,60 Ft és, 
.9,20 Ft közdtt mozognak.

Kereseti lehetőség 1600 Ft 
— 2300 Ft között

3 műszak van, éjszakára 
20% éjszak-.i pótlékot fi
zetünk.

44 órás munkahéttel 
gozunk.

dol-

4 év igazolt gyakorlat után 
szakmunkás vizsgát lehet 
tenni.
Vasúti költséget térítünk, 
egyszeri meleg étkezést 
biztosítunk.

Telephelyünk Rákosrende- 
ző pályudvar mellett fek
szik.
Meglíözelfthetö még Kele
titől 20-as, 30-as autóbusz- 
szal.
Nyugatitól 12-es; 14-es vil
lamossal.

ÜNNEPI nagyközségi ta
nácsüléseket tartottak Békés 
és Szolnok megyében: Tót
komlóson, Csorváson, Gádoro
son, valamint a 250 éves ti
szazugi településeken. Kun
szentmártoniban átadják a 
nagyközségi rangra emelésről 
szóló díszoklevelet.

Déligyümőlcs-szüret Szege
den. A szegedi egyetem bota
nikus kertjének üvegházaiban 
egymás után szedik a külön
böző melegégövi gyümölcsö
ket. A banánszezon volt az el
ső, azt követte a narancs, és a 
déligyümölcssaezont a citrom 
zárja.

MEGFESTETTE Táncsics 
Mihály portréját Gábor Móric 
festőművész. A portré Ganna 
községbe kerül, ahol a 48-as 
szabadságharc kiemelkedő 
alakja ifjú korában segédta
nítóként dolgozott.

A Szovjetunió időjelző szol
gálatának automatizálása a 
Belorussziában létesített 50 
önműködő időjelző állomás 
építésével megkezdődött. Az e 
területen végzett kísérletek 
alapján a h'álQzatpt a.Ezovjet- 
únl6'‘ ' egész'’’ területére' kiter
jesztik.

PORTALAN ITOTTAK a 
Kenderfonó és Szövőipari Vál
lalat gyárait, amelyekben 
mintegy hétezer ember dolgo
zik. A nagyszabású munkásjó
léti beruházások együttesen 
30 millió forintba kerültek. A 
vállalat legnagyobb gyárában, 
a Szegedi Kenderfonóban több 
mint tízmilliót költöttek erre 
a célra.

Az Air-France brazíliai 
igazgatója, Mr. Pancal Chaba- 
lien üzleti megbes'zélást foly
tatott az IBUSZ vezetőivel az 
elkövetkező idegenforgalmi 
évadról. ' Érdeklődése elsősor
ban a jubileumi év rendez\’é- 
nyeire irányult, amelyekre az 
Aur-France Brazíliából szá
mos ott élő magyart kíván ha
zautaztatni.

BORSO9 -MISKOLC: Buda
pesten címmel mutatkozik be 
a hazai iparban vezető helyet 
elfoglaló megye és város feb
ruár 20. és március 5. között 
a Fővárosi Művelődési-Házban 
megrendezésre kerülő kiállí
táson.

Az Ider külföldi kereskedel
mi szerződések megkötését 
megkezdte az Agrotröszt Me
zőgazdasági Ellátó Vállalat. A 
múlt évi gabonavetőgép-hiány 
megszüntetése érdekében az 
idén 1500 gabonavetőgép szál
lítására kötöttek szerződést' a 
Szovjetunióval. Nagy az ér
deklődés a pneumatikus ku
korica-vetőgépek iránt. Az 
Agrotröszt, 1300 román gyárt- 
mányú gép behozatalára írt 
alá megállapodást. A hazai 
mezőgépellátás újdonsága az 
új Zetor-tralrtor, amelyből 
idén ezret vásárolhatnak a 
mezőgazdasági üzemek.
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