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Pngóban pmvfáitok 
a csehszlovák-sioviet 
bán tsál szerződést

J<m Marka cselhsziaviálk és 
Andrej Gromikó szovjet küi- 
ügymiiaiiszter piaraifláiLta ö 
Csehszlovfák Szocialista Köz- 
táirsBsáig és a Szovjet Szocda- 
Hsita Köztársaságok Szövetsé
ge batótsáigi, együttműködési 
és köiicsönös segíítségnyújtásj 
szerződésiét.

S e szerződés femintairtjia az 
1943-as baráti, kölcsömiös se
gítségnyújtási és háború utáni 
együttműködésii szerződés céü- 
jiait és efliveit, a két nép barálti 
és testvéri kapKisoilataiinak to
vábbi fejlesztésiét,' vtalamint az 
euirópai és általános nemzet
közi bizfxjnság meisszíiláTdítá- 
sát S2!olsálJa.

ÄEA; 1,50 FORINT 1970. MÁRCIUS 28.

Párizs továbbra is 
akadályozza 

London felvételét
Maurice Schumann francia 

külügyminiszter a francia mi- 
nisztertanáics ieguitóbbi ülésén 
a többi között a Brüsszelben 
folyó közöc piaci tárgyaJások- 
kal foglalkozott. A francia 
kormány aggodalommal látja
— mondotta —, hogy milyen 
lassan haladnak a tárgyalások 
különböző részletkérdésekiben.

Ha ezen nem változtatnak, a 
lassúság késleltetheti fonto
sabb kérdéseknek, nevezetesen 
az Európai Gazdasági Közös
ség kibővítése előkészítésének 
a megtárgyalását.

A francia külügyminiiszter
— mutatnak rá a megfigyelők
— ily módon kívánta figyel
meztetni partnereit arra, hogy 
csak a Közös Piac befejezése, 
azaz a mezőgazdasági Közös 
Piac teljes kiépítése után haj
landó a kibővítésről, azaz 
Nagy-Britannia felvételéről 
tárgyalni.

WILLI STOEH:

A  kapcsolatok normalizálása 
a bonni kormány tetteitől függ

Az NDK Népi Kamarája 
Walter Ulbricht jelenlétében 
meghallgatta és elfogadta WilU 
Stoph. miniszterelnök beszá
molóját Willy Brandt kancel
lárral folytatott erfurti meg
beszéléseiről.

Az MTI berlini jelentése 
szerint Stoph beszámolójában 
megemlékezett az NDK által 
kezdeményezett találkozó előz
ményeiről. Kiemelte áz NDK- 
nak az európai béke és bizton
ság érdekében kifejtett erőfe
szítéseit. Ezeket az erőfeszíté
seket alapul véve, állította Er
furtban a megbeszélések kö
zéppontjába a két állam kö
zötti egyenjogú és a nemzet
közi jog alapján nyugvó kap
csolatok megteremtését, mint 
az európai biztonság egyik 
alapvető problémáját.

Hangsúlyozta, hogy az er
furti találkozó fontos volt, a 
két állam kapcsolatainak nor
malizálása azonban a bonni 
kormány tetteitől függ. Megál
lapította, hogy számos kérdés
re csak kitérő választ kapott a 
nyugatnémet kancellártól, több 
kérdés pedig megválaszolatlan 
maradt. Elmondotta: készségét 
fejezte ki, hogy hajlandó azon
nal tanácskozásokat kezdeni 
az NDK államszerződés-terve
zetéről és a megállapodást alá-' 
írni. Emellett felajánlotta a 
bonni kancellárnak a diplomá
ciai kapcsolatok létesítését és 
a nagykövetek cseréjét, a 
kancellár azonban nem volt 
hajlandó elfogadni e javasla
tot.

A minisztertanács elnöke 
pontokba foglalva, felsorolta 
az NDK által alapvetőnek mi
nősített és tárgyalásra javasolt 
kérdéseket, mi szerint kezdőd
jenek tárgyalások. Eszerint:

Norodom Szihanuh:

A  O A  van a 
államcsíny

Kambodzsából egymásnak 
ellentmondó jelentéseik' érkez
tek. A főváros kormányépüle- 
teiit és stratégiai fontosságú 
pontjait még mindig harcko
csik őrziik, az utcákon őrjára
tok cirkálnak, az ország terü
letére kihirdették a „veszély- 
állapotot” és hat hónapra fel
függesztették az alkotmányos 
jogokat.

Az AP jelentése szerint az 
álilamfői ¡tisztet ellátó Cheng 
Hmg  engedelmességre szólí
totta fel a kambodzsai fegyve
res erők katonáit és kilátásba 
helyezte, hogy minden enge
detlenséget szigorúan megto
rolnak. A proHílamációból meg
figyelők arra következtetnek, 
hogy az új kormányzatnak bi
zonyos nehézségei vannak.

A kambodzsai rádió Saigon
ban lehallgatott közleménye 
szerint az új Phnom Penh-i 
kormányzat közölte: kész erőt 
alkalmazni Norodom Sziha- 
nuk herceg ellen, amennyiben 
a leváltott áUanífő emigráns
kormányt akarna létrehozni.

A Phnom Penih-i rep'ülőtér 
ellenőrző tornya hivatalos jel
zéseket ad a repülőgépeknek, 
hogy Kambodzsa területe, fö
lött tilos elszállni. Az intézke
désről nem adtak közelebbi 
felvilágosításit. Az AFP tudó
sítója azonban úgy véli, hogy 
a tilalom a súlyos kambodzsai 
belpolitikai helyzetet tükrö
zi.

Az AP Phnom Penh-i tudó
sítója kommentárjában azt ír
ja, hogy Kambodzsában még 
bem tapasztalható mozgoló
dás a leváltott Szihanuk her
ceg, kambodzsai államfő tá
mogatására. Viszont a hivata
los Khmer hírügynökség az 
ország 18 tartománya közül

törvénytelen
hátterében
csak nyolcat tudott felsorol
ni, amely „teljes és feltétel 
nélküli támogatásáról” bizitosí- 
totta az új kormányt.

Az AFP hírügynökség jelen
tése szerint a Pekingben tar
tózkodó Szihanuk teljes mér
tékben törvénytelennek minő
sítette elmozdítását az állam
fői tisztségből. Á fővárosban 
korábban lezajlott jobboldali 
tüntetésekkel ' kapcsolatban 
megjegyezte, hogy azokat „ci
nikus és előre elhatározott 
módon, saját szükségleteinek 
és törekvéseinek: megfelelően 
szervezték hatalomvágyó sze
mélyek és az Egyesült Álla
mok központi hírszerző hiva
tal, a CIA”.

Washingtoni jelentések szje- 
rint az amerikai főváros kö
reiben látható megelégedéssel 
fogadták az új kambodzsai 
kormány vezetöimiek kommu- 
nistaelleneis akcióit és nyilat- 
kozaitait. A nyilatkozatok 
ugyanakkor megkísérlik fel
készíteni a közvéleményt a 
háború kiszélesedésének lehe
tőségére.

Az amerikai sajtó jelemutései 
szerint a Pentagon több hadi
hajót irányított a Sziámi-öböl
be. Mint az ÁP hírügynökség 
rámutat, Kambodzsa partjai
nál, a neshzetlközi vizeken ki
lenc hajót vontak , össze, köz
tük egy csapatszállító hajót és 
a Turner Joy torpedórombolót. 
Ez utóbbi 1964 augusztusában 
részt vett a Tonkini-öbölben 
lezajlott provokációban, amely 
alkalmat szolgáltatott az Egye
sült Államok kongresszusának 
arra, hogy elfogadja az úgy
nevezett „toihkini határozatot” 
•és fokozza az Egyesült Álla
mok vietnami agressziójának 
eszkalációját.

Az erturii pályandvairon (WlUy Brandt jobbról)
1. a két állam közötti meg

különböztetés nélküli, a nem
zetközi jog alapján nyugvó 
kapcsolatokról, ami természe
tesen együtt jár a kizárólagos 
képviseleti igényről való le
mondással;

2. arról, hogy egyik állam 
sem avatkozik bele a másik 
külpolitikai kapcsoloitaiba. Ez 
megköveteli a Hallstein-dokt- 
rina fejszámolását:

3. a két állam közötti erő
szakot kizáró megállapodás
ról, egymás nemzetközi jog
alanyiságának, területi sérthe
tetlenségének, s határainak 
egyidejű, fenntartót nélküli el
ismerésével;

4. a két államnak az ENSZ- 
be való felvételéről;

5. az atomfegyverekről és a 
velük való rendelhpzési jogról 
történő lemondás, a vegyi és 
baktériumfegyverek előállítá
sáról, alkalmazásáról és táro
lásáról való lemondás, továb
bá a két állam fegyverkezésé
nek 50 százalékos csökkentése 
kérdésében;

6. mindazokról g kérdések
ről, amelyek a második világ
háború következményeivel 
függnek össze;

7. az NSZK-nak az NDK-val 
szembeni adósságainak és jó- 
vátételi kötelezettségeinek ki
fizetéséről.

Stoph sajnálkozva állapítot
ta meg, hogy Brandt, bár 
hangsúlyozta jóakaratát, nem 
volt hajlandó egyértelműen 
állást foglalni az alapvető kér
désekben, nem ment bele az 
NDK államszerződés-terveze
tének megtárgyalásába.

Brandt kijelentése, hogy 
megkülönböztetés nélküli kap
csolatot akar létesíteni az 
NDK-val, azt teszi szükséges
sé, hogy Bonn minden előfel
tétel nélkül, azonnal hagyjon 
fel az NDK diplomáciai kap-

' csolatfelvételét és a nemzet
közi szervezetekbe történő be
lépését akadályozó magatartá
sával — mutatott. rá Willi 
Stoph.

Az NDK miniszterelnöke 
hangsúlyozta, hogy nem fogad
hat el olyan átmeneti megálla
podást, amely — akár a pá
rizsi szerződésekre hivatkozva 
— fenntart bármiféle „belné- 
met” beavatkozási lehetőséget 
az NDK-val szemben.

Rámutatott, hogy a kizáró
lagos képviseleti igényt tük
röző rendelkezéseket, norma
tív aktusokat, utasításokat, te-, 
vékenységeket hatályon kívül 
kell helyezni, illetve meg kell 
szüntetni.

Stoph megállapította, hogy 
az önálló politikai egységet ké
pező, az NDK területén és en
nek közepén fekvő Nyugat- 
Berlin nem lehet az NDK és 
az NSZK közötti megbeszélé
sek tárgya.

Felszólította a kancellárt, 
hogy Bonn ismerje el a nyu
gat-berlini önálló politikai 
egység státusát, s hagyjon fel 
ennek ellentmondó tevékeny
ségével.

Ismételten aláhúzta a két ál
lam közötti egyenjogú, nem- 
eetközi jogi érvényű kapcso
latok megteremtésének fontos
ságát.

Megemlékezett arról, hogy 
elfogadta a nyugatnémet kan
cellár meghívását május 21-re, 
Kasselbe a tárgyalások folyta
tására. Reményét fejezte ki, 
hogy az NSZK kormánya ott 
hivatalosan állást foglal az 
NDK államszerződés-terveze
tét illetően.

A Népi Kamara egyhangú
lag jóváhagyta a miniszterta
nács elnökének beszámolóját, 
és ennek megfelelő határozatot 
fogadott el.

Románia fefleszti mezőgazdaságát
Ceausescu beszéde az RKP KB plénumán

A Román Kommunista Párt 
Központi Bizoititságának plená
ris ül'é'sién felszólalt Nicolae 
Ceausescu. A  plénuim progra
mot fogadott el az áHatte- 
nyésztés' fejlesztéséről, az ál
lati termékek növeléséről, a 
vízgazdálbodsáiról, az öntözé-si, 
árvízvédelmi, lecsapolási és 
talajerózió leküzdési munkála
tok kitérj eszitéséről.

Ceausescu kijelentette: „Meg 
kel', nyíltan mondanunk, hogy 
az iparhoz viszonyítva orszá
gunk mezőgazdasága komoly 
lemaradást mutoji. Bár általá
ban pártunk agrárpolitikája 
helyes voU . . .  a gyakorlati 
megvalósításban egyes, olykor 
nagyon súlyos hibák történ
tek."

Az intézkedések alapján

1975-ig gyakorlatilag teljesen 
gépesítik a mezőgazdasági 
munkálatokat. Előirányozzák, 
hogy a következő 15—20 év
ben 5—5,5 millió hektár terü
letet tesznek öntözhetővé.

Az állattenyésztési program
ról szólva Ceausescu megje
gyezte, hogy az állatállomány 
növekedéseneik üteme nem ki
elégítő és intézkedéseket kell 
tenni az állatállomány minél 
gyorsabb növelésére.

Beszédének további részében 
a párt főtitkára azokról a fel
adatokról szólt, amelyek a 
nagyszabású program gyakor
lati végrehajtásából az illeté
kes minisztériumokra, a köz
ponti és helyi szerveikre, a 
mezőgazdasági termelő egysé
gekre, illetve a pártbizottsá
gokra háruilnalk.

Grom iko
befejezte csebszlon^ákiai 

látogatáísát
Közös ■ közleményt adtak 

kd Andrej Gromikó szovjet 
külügyminiszter csehszlo
vákiai látogatásáról. Gro
mikó és Jan Markó cseh- 
szloválí külügyminiszter a 
közös érdeklődésre számot 
tartó kérdések széles körét 
vitatta meg. A kölcsönös 
megértés és barátság lég
körében folytatott tárgya
lásokon foglalkoztaii a 
Szovjetúnió és Csehszlová
kia közötti kapcsolatok fej
lesztéséneik fontos kérdései
vel, valamint a nemzetközi 
kapcsolataik területén való 
együttműködéssel. Az esz- 
m>ecserét minden megvita
tott kérdésben teljes nézet
azonosság jellemezte.

A felek kölcsönösen tá
jékoztatták egymást az idő
szerű európai kérdésekben 
alkotott véleményülcröl. 
Megelégedéssel nyugtázták, 
hogy az európai biztonsági 
értekezlet megtartására 
előterjesztett javaslat egy
re általánosabb kedvező 
visszhangra talál.

Tárgyalásaik során érin

tették a Német Szövetségi 
Köztársasághoz fűződő 
kapcsolatok probliémakörét 
is. A csehszlovák fél hang
súlyozta, hogy az NSZK 
kormányától elvárja a 
müncheni szerződés egyér
telmű, eleve érvénytelenné 
nyilvánítását és az ebből 
fakadó valamennyi követ
keztetés levonását. Cseh- 
szloválda és a Szovjetúnió 
annak a véleménynek ad 
hangot, hogy az európai fe
szültség csökkentése és a 
béke megszilárdítása szem
pontjából nagy jelentőségű 
lenne, ha az NSZK áttérne 
a második világháború és a 
háború utáni fejlődés kö
vetkeztében kialakult hely
zet elismerésének politiká
jára.

Gromikó a szovjet kor
mány nevében Jan Markót 
hivatalos látogatásra meg
hívta a Szovjetunióba. A 
csehszlovák külügyminisz
ter elfogadta a meghívást.

Mint a TASZSZ jelen
tette, Gromikó prágai hi
vatalos látogatásáról vissza
érkezett Moszkvába.

Március első felében 520 alkalommal 
sértették meg

az amerikaiak a V D K  légiterét
Jelentés az Egyesült Államok vietnami 

bűncselekményeiről
A vieitnami amerilfcai hábo

rús ibűnöket vizsgáló bizott
ság a napokban, közzétette 
legújabb jelentését az 1970. 
március első felében történt 
akciólkriól, bűncselekmények
ről.

A jelentés szerint az ameri
kai kormány a nixoni politi
kának megfelelően mind na
gyobb méretekben használja 
fel a saigoni légierőt a külön
böző légitáimiadáisokban, köve
teli a délvietnamd rezsimtői, 
hogy szervezzen tenrorcselek- 
ményeket és birósági tái'gyalá- 
sokat azok ellen, akik a békét 
és a semlegességet siii'getUc.

A bizottság közleménye sze
rint március másod ¡¡kán a dél- 
víetnaml alakulatok 47 bünte
tőműveletet hajtottak végre. 
Március 4-én az amsrikai-sai- 
gonl légierő, beleértve a B-52- 
eseket is, 340' harci berepülést

hajtott végre Dél-Vietnam kü
lönböző térségeiben. Az ame
rikai felderítő repülőgépek 
mintegy 520 alkalommal sér
tették meg a VDK légiterét 
Ainerilkai felderítő repülőgé
pek 330 alkalommal jelentelr 
meg a VDK városai és falvai 
felett a 19. szélességi foktól 
északra. Hanoi légterébe két
szer hatoltak be amerikai re
pülőgépek.

A saigoni amerikai parancs
nokság icözlóse szerint a már
cius 14-vel végződött héten 
Dél-Vietnamiban növekeditek 
az amerikai'ak veszteségei az 
előző hetekhez képest. A szó
ban forgó héten, a közlés sze
rint 101 amerikai és 459 dél- 
vietnami katona esett el. Eb
ben az évben ez volt eddig a 
legnagyobb veszteséggel zárult 
hét.

Fanfanínak sem sikerült 
kormányt alakítani

Valamennyi olasz lap veze
tő helyen ad hírt Fanfani ku
darcáról, a súlyos kormány- 
válság további bonyodalmai
ról. Rejtélyeséit ugyanis a kö
rülmények, amelyelt között a 
szenáitus elnöke végül is visz- 
szaadta megbízását Saragait el
nöknek.

Már úgyszólván bizonyos
nak látszott, hógy a Fanfani- 
féle kompromisszum révén si
kerül megalakítani a középbal 
kormá,n,yit.

Fogadta a köztársasági el
nök Fanfanit, aki rövid audi
encia után az összeseregletit

újságírók meglepetésére beje
lentette: eszmecseréit nem kí
sérte szerencse, a kormány- 
alakítás nem sikerült. Alh'tó- 
lag azért, mert a négy párt 
főtitkárainak részvétele az új 
■kabinetben személyi ellentéte
ket teremtett a pártokban.
' T'öbb újság — köztük a szo
cialista Avanti is — bosszúsan 
kommentálja a váratlan for
dulatot, s megkérdezi: vajon a 
krízis elhúzódásában milyen 
szerepet játszilc a Vatikán?

Saragat Rumorral, az ügyve
zető r.iániszterelnöikkke'l foly
tat eszmecserét.

Élénk harci tevékenység Laoszban
A laoszi hadügyminiszté

rium szóvivője közölte, hogy 
gerillacsapatok a Kőedény- 
síkságtól északra levő Sam 
Neua tartományból kiűzték a 
kormán.vcsapatokat. Mint 
mondotta, ezzel Sam Neua 
tartomáinyban elesett a kor
mány két utolsó állása. E 
tén,yt „meglehetősen komoly
nak” minősítette.

Jelentések szerint amerikai 
repülőgépek segítS'égével légi 
hidat hoztak létre a laoszi 
harcok övezetében a thaiföldi 
zászlóaljat szállítottak Laosz- 
ba, hogy ezeket bevessék a 
harcokba. Az Air Am'erica lé
gitársaság laoszi műveleteit 
telj'CS mértékben CIA ameri
kai hírszerző szolgálat finan
szírozza.

Az ÉPP vientlane-i tudósí
tója szerint a városban hírek 
keringenek egy küszöbönáliló 
jobboldali puccsról. A tudósító 
azonban kérdésesnek tartja, 
hogy az államcsíny létrejö
hetne-e, mivel a laoszi jobb
oldal legismertebb személyi
ségei túlságosan megosztottak 
ahhoz, hogy közös lépésre 
szánnák el magukat.

Pradith Thieng Tham, Szu- 
fanuvong herceg megbízottja.

pénteken Hanoiból Vienítíane- 
ba érkezett, hogy a Laoszi Ha
zafias Front Piíiiija elnökének 
üzenetéit átadja Souvanna 
Phouma rmnisztarelnöknek. A 
találkozóra előreláthatólag 
szombaton kerül sor.

A vlentiane-i repülőtéren 
Pradith ezredest a Laoszi Ha
zafias Front Pártjának kép
viselője fogadta. Jelen voltaik 
a szovjet, a kínai, a VDK- és 
a lenigyel nagykövetség képvi
selői.

Bohr visszautazott 
Moszkvába

Egon Bahr, a bonni kancel
lári hivatal államtitkára visz- 
szautazott Moszkvába, hogy 
folytassa megbeszéléseit And
rej Gromiko szovjet külügy
miniszterrel az erő.sza'k alkal
mazásától való tartózkodás és 
az ezzel kapcsolatos esetleges 
szerződés megkötéséről.

Egy bonni korményszóvivő 
Bahr utazásával kapcsola'tiban 
ki jelenette: Remélik, hogy a 
mostani megbeszélés után új 
szakasz kezdödiiet a két or
szág közötti tárgyaJásokibain.-
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JAVASLAT AZ ENSZ-BEN

India, Liibanon, Mauritá
nia, az EAK és Jugoszlávia 
ENSZ-képviselői a világszer
vezet emberi jogok bizottságá
nak ülésén határozati javasla
tot terjesztettek elő az izraeli 
megszállás alatt levő arab la
kosság jogairál.

A határozati javaslat szerzői 
sajnálkozásukat fejezik ki 
amiatt, hogy az izraeli kor
mány tervet dolgozott ki a 
Gaza-övezatben élő lakosság 
erőszakos kiitelepítéséröl, majd 
felszólítják a Tel Avlv-i kor
mányt, hogy tartsa magára is 
kötelező érvényűnek a meg
szállt területekre vonatkozó 
genfi ikonvenciők oikkelyedt.

A szovjet külügyniHHszter* 

helyettes az EAK elnöknél

Gamal Abdel Nasszer, az 
Egyesült Arab Köztársaság 
elnöke fogadta az egyipto
mi látogatáson tartózkodó 
Vlagyimir Vinogradov kairói 
szovjet nagykövetet. A meg
beszélésen részt vett Mahmud 
Riad, az EAK külügymi
nisztere is.

Vinogradov, az egyiptomi 
fővárosba érkezett, .ahol 
újabb megbeszélést folyta
tott Riaddal. Kairói hivata
los körök szerint New York
ban a közel-keleti kérdés
ben folyó négyhatalmi tárgya
lásokat vitatták meg és rész
letesen megvizsgálták a négy 
ország álláspontját.

Vinogradov látogatásával 
kapcsolatban a kairói A1 
Ahram ismételten rámuta
tott az arab államoknak nyúj
tott szovjet támogatás fon
tosságára.

Az egyiptomi légierő gé
pei ebben a hónapban elő
ször, támadást intéztek a 
Szuezi-csatorna déli szekto
rában levő izraeli állások el
len — közölte egy kairói ka
tonai szóvivő.

Az EAK belügyminiszté
riumának szóvivője közölte, 
hogy az izraeli repülőgépek 
bombatámadást intéztek, szá
mos más polgári célpont el
len. Emberéletben nem esett 
kár.

Washington egyelőre nem szállít 
újabb vadászgépeket Izraelnek

Nixon sajtóértekezlete

Tárgyalások 
az iraki kormány 

kurdok között

Nixon elnök sajtólértekezle- 
tén világosan értésre adta, 
hogy az Egyesült Államok 
nem szállít újabb szuperszómi- 
kus vadászgépeket Izraelnek.

Az MTI tudósítója szerint 
Nixon ugyanaikíkor hangoztat
ta, hogy amerikai részről to
vábbra is figyelemmel kísérik 
a helyzet alakulását és annak 
megfelelően hoznak további 
döntéseket. Az elnök jelezte, 
hogy amerikai részről kifogá
solják az Egyesült Arab Köz
társaságnak nyújtott szovjet 
segítséget, mindenekelőtt — 
mint mdndotta —, újabb iég- 
védélimi rakéták szállítását. 
Hangsúlyozta, hogy az Egye
sült Államok magatartása Iz
rael iránt nem változott és to
vábbra is. baráti marad, a 
döntés ellenére.

A Líbiába irányuló francia 
repülőgép-szállítások ügyéiben 
hozzá intézett kérdésre azt 
válaszolta; Franciaország biz
tosítékot adott, hogy ezek a 
gépelt nem jutnak el az EAK- 
ba.

Az AP szerint a közel-kieleti 
válsággal kapcsolatban hang
súlyozta, hogy az amerikai 
kormánynak négy célkitűzése 
van: 1. a tűzszünet megvalósí
tása a szemben álló felek, kö
zött; 2. a közel-keleti feg;^er- 
szállítmányok csöltkenése; 3. 
politikai rendezés; 4. a béke 
érdeCceit szolgáló erőegyensúly 
megteremtése.

A stratégiai fegyveirek kor
látozásáról megkezdiett szov
jet-amerikai tárgyalások újra

kezdésével kapcsolatban emlé
keztette az újságírókat, hogy 
kormányának célja, megegye
zésre jutni mind a támadói, 
mind a védelmi fegyverek 
korlátozását illetően. „A meg
állapodáshoz azonban, két fél 
szükséges” — mondotta.

Gazdasági intézkedések 
Csehszlovákiában

Josef Koreák, a cseh kor
mány miniszterelnöke a most! 
sztrájk 38. évfordulója al
kalmából mondott ünnepi be
szédében kijelentette:

— A Varsói Szerződés had
seregeinek internacionalista 
segítsége csak a nyílt ellen- 
forradalom kitörését akadá
lyozta meg, de a szocialista- 
ellenes erők száméra utat nyi
tó jobboldali opportunistákkal 
a CSKP-nak magának kellett 
megvívnia harcát.

A cseh miniszterelnök hang
súlyozta, hogy az új pártveze
tés áldatlan gazdasági örök
séget vett át, de a népgazda
ság még így is sok rejtett tar
talékkal rendelkezik. Közölte, 
hogy a kormány 10 százalék
kal csökkeniti a túlméretezett 
adminisztratív és közigazgatá
si apparátus dolgozóinak szá
mát. 1969. december 31-én 
ezeknek a száina elérte a 637 
ezret.

es a

Tár,gyalások kezdődnek ez 
iraki központi kormány és a 
kurdok képviselői között ar
ról, kiket delegáljanak a kur
dok a bagdadi kormányba — 
jelentette ki Murtada Hadithi, 
az Iraki Forradalmi Tanács 
tagja.

Hadithi szerint Musztafa 
Barzani, a kurd nemzetiség ve
zetője Bagdadba érkezik, hogy 
ott hivatalos személyiségek- 
kel vitassa meg a kérdést.

Arafat, a Palesztinái Felsza- 
badítási Szervezet elnöke 
találkozott Hosszan al-Bakr 
iraki elnökkel. Megtárgyalták 
az arab nemzetet érintő prob
lémákat, valamint a jelenlegi 
közel-keleti fejleményeket.

HIVATALBAN ES HIVATALON KIMÜL

Milyen érdekes, hogy 
utólag tudják, mit kell csi
nálni! Pontosan az ellenke
zőjét annak, amit tettek.

Nemrég Averall Harri- 
man, a Vitnamról Párizs
ban tárgyaló USA-delegá- 
ció első vezetője nyilatko
zott elítélően az Bgy^ült 
Államok vietnami politiká
járól. S elmondta, hogy vé- 
lerhéhyé 'szeri'nt mit kelle
ne tenni.

Most Cyrus Vance, aki 
Harriman helyettese volt 
Párizsban, ugyancsak nyi
latkozott, s szinte szóról 
szóra ugyanazt mondta, 
amit főnöke. Hogy Wa-' 
shington vietnami politiká
ja helytelen. Hogy Nixon 
úgynevezett „vietnamizáló” 
programja hibás. Hogy 
ehelyett van, lenne jobb 
megoldás is. Mégpedig az, 
ha az amerikaiak véget 
vetnének B—52-es bombá
zóik akcióinak, azonnali 
katonai tűzszünetét kémé
nek, s bejelentenék, hogy 
záros határidőn, mondjrűc 
12 hónapon belül, vala
mennyi katonájukat kivon
nák Vietnamiból.

Nem csodálkoznánk, ha 
legközelebb a Harrimant 
és Vance-et követő — de 
tőlük politikailag jobbra 
álló — Henry Cabot-Lodge 
is nyilatkoznék. S kijelen
tené, hogy Nixon Vietnami 
— és vietnamizálási — po

litikája helytelen. És azt 
javasolná, hogy ehelyet be 
kellene szüntetni a harci 
cselekményeket, azonnali 
majd hazarendelni az USA- 
csapatokat.

Ehhez hasonló ötletei és 
elképzelései vannak a VDK 
és a DNFF delegációinak, 
immár ' á tátgyalásók kez
dete óta. Ám akár Harri- 
mah, ■ akár Cyriís''' 'Váhce, ' 
akár Cabot-LÖdge ült ve
lük szemben az Avenue 
Kléber-i palota kerékaszta
lánál, ők mindig elvetették 
ezeket a javas'latokat. Nyil
vánvaló: egyikük sem kép
viselhette saját személyes 
álláspontját Párizsban, 
csak azt, amit utasításként 
Washingtonból, a Fehér 
Háztól, a State Departe- 
menttől, a Pentagontól ka
pott.

Az is nyilvánvaló azon; 
bán: ezek az emberek — 
Harriman, Vance és a töb
biek — bármit mondtak is 
hivatalból az USA vietna
mi politikáját illetően, is
merték és ismerik a valódi 
helyzetet Vietnamban. S 
mint látható, amint meg
szabadulnak hivatali köte
lezettségüktől, vallanak is 
róla.

Vajon mikor jön el az 
idő, amikor hivatalban le
vők is fel tudják és fel 
akarják ismerni az igazsá
got?

Baráti találkozó 
az APN székhazában

Az APN szovjet sajtóügy
nökség moszkvai saékházában 
Magyarország felszabadulásá
nak közelgő negyedszázados 
évfordulója alkalmából baráti 
találkozóra került sor.

A kitűnő hangulatú rendez
vényen Rapai Gyula, hazánk 
moszkvai nagyikövete méltatta 
az örök és megbonthatatlan 
magyar—szovjet barátságot.
BirjUkov vezérezredes, a ma- 
gyaroTszági felszabadító har
cokról adott személyes benyo
másokon alapuló képet. Za- 
mercev vezérőrnagy, a fels'za- 
badult Budapest városparancs
noka a romokból feltámadó 
magyar fővárosra emlékezett.

A baráti találkozón ott volt 
Kertész Ferenc, az egykori 
szibériai partizánparancsnok, 
a kommunista mozgalom vete
ránja és Natalja Zalka, Zalka 
Máté leánya.

A meghívottak között fog
laltak helyet nagykövetségünk 
diplomatái és a magyar sajtó 
moszkvai képviselői.

WASHINGTON fS PHNOM PENH

Feszült a helyzet 
Cipruson

Mint az angol sajtó jelenté
seiből kitűnik. Cipruson to
vábbra is feszült a helyzet. 
Egyes lapokban olyan közle
mények jelentek meg, hogy a 
szigeten tartózkodó reakciós 
görög tisztek államcsínyt ké
szítenek elő a köztársaság füg
getlensége ellen.

A Reuter Iroda Ankarából 
jelentette, hogy Caglayangil 
török külügyminiszter sajtó 
képviselői előtt hangsúlyozta; 
a Makariosz vezette ciprusi 
kormányt veszély fenyegeti.

— Törökországot — fűzte 
hozzá Caglayangil — egy eset
leges államcsíny kész ténye 
elé álíthatják. A külügymi
niszter hangsúlyozta, hogy Tö
rökország minden erejével 
szembe fog szegülni egy ilyen 
akcióval.
, A ciprusi kormány hivatalos 
szóvivője ■cáfolta ; PaSlayi^igil 
török küiügyirüniszternek.azt a 
kijelentésiót, mely szerint Cip
ruson küszöbön áU egy kor
mányellenes puccskísérlet.

Tárgyalősok Athénban

Pipinelisz görög külügymi
niszter magához kérette az 
Egyesült Államok, a Szovjet
unió és Törökország athéni 
nagykövetét, hogy a ciprusi 
fejleményekről tárgyaljon ve
lük.

A külügyminiszter külön- 
külön fogadta a diplomatákat, 
s azok a tanácslrozásról távo
zóban elzárkóztak mindenfaj
ta nyilatkozat elől.

A megbeszélés-sorozatra 
azok az Ankarából érkezett 
hírek adlak okot, amelyek sze
rint a görögországi junta az 
enozis (Görögország és 
Cipiűs egyesítése) erőszakos 
megvalósítására készül.

yiincHiRnooj
Szövgei iapvéiem ények

MAGYAR—SZOVJET 
TÁRGYALÁSOK

Az európai „látogatásdiplo
máciai” eseményei foglalkoz
tatják elsősorban a moszkvai 
kommentátorokat. A diplomá
ciai aktivitás mozaikkockáiból 
különösen jelentőségteljes 
tényként emelik ki a szocialis
ta országok vezető személyisé
geinek tárgyalásait, amelyek
— moszkvai értékelés szerint
— nagy fontosságúak a test
véri szocialista országok gaz
dasági és politikai együttmű
ködésének további megerősí
tése és fejlesztése szempontjá
ból.

Ebből a nézőpontból tekint 
a Pravda nemzetközi szemléje 
a Moszkvában folytatott ma
gyar—szovjet tárgyalásokra.
Azzal összefüggésben, hogy a

megbeszélések fő célja a két 
ország ötéves tervének egyez
tetése volt, a szovjet sajtó ve
zető lapja aláhúzza: a rövid- 
és hosszú lejáratú tervek össz
hangba hozása a szocialista 
közösség országai között szi
lárd alapot teremt a köztük 
levő nemzetközi munkameg
osztás még szélesebb kibonta- , 
kozására,

ERFURT JELENTŐSÉGE

Nagy nyomatékkai mutat
nak rá moszkvai politikai kö
rökben arra, hogy az összeuró
pai tanácskozás összehívásá
nak témája gyakorlatilag ott 
szerepel már minden nemzet
közi találkozó napirendjén. 
Kedvező előjelű nyugat-euró
pai klimaváltozásiként értéke
li a Pravda a két német állam

kormányfőinek erfurti talál
kozóját. Mint a lap utal rá: 
pár évvel ezelőtt még elkép- 
zelheteten volt a találkozó, 
amely az NDK kezdeményezé
sére jött létre. Nem is olyan 
régen — mutat rá a Pravda — 
az NDK békeszerető Ü2:eneteit 
Bonnban csipesszel fogták 
meg és ad aeta tették. A Raj
na partján a gyűlölködő el
lenségeskedés politikáját hir
dették a német munkás-pa
raszt állammal szemben. En
nek a politikának a kudarca 
vezetté Willy Brandtot Erfurt
ba. Az erfurti találltozó reális 
tartalmát szovjet részről ab
ban látják, hogy megtörtént az 
első lépés egy hosszú úton. Az 
NSZK kancellárja tág lehe
tőséget kapott arra, hogy han
goztatott jóakaratát gyakorlati 
tettekliel bizonyítsa.

BAHR MEGBESZÉLÉSEI
Diplomáciai megfigyelők 

élénk érdéklőd'ése kíséri Egon 
Bahr bonni államtitkár moszk
vai megbeszélés-sorozatának 
záróakkordját A szombaton 
lezajlott tizedik eszmecsere 
után a helyzetelemzők értéke

lése változatlan: ko-nkrét ered
mények elérése továbbra is 
alttól függ, vajon az NSZK 
mennyire szívlelte meg a tör
ténelem tanulságait, mennyire 
hajlandó a politikai realizmus 
szellemében cselekedni. Min
denesetre Egon Bahr Moszk
vában meggyőződhetett arról, 
hogy szovjet részről az erő
szakról való lemondást, a 
szovjet—nyugatnémet tárgya
lások témáját nem tekintik va
lamiféle ünnepélyes formaság
nak.

Az erre vonatkozó szovjet 
álláspont szilárdságéról
moszkvai megbeszélései során 
Bahr államtitkár hasznos feb 
ismerésekkel gazdagodhatott, 
mint aho'gy nem elhanyagol
ható . tanulságokkal szolgált 
Bonn számára az erfurti talál
kozó is.

Bahr államtitkár közöliSe az 
újságírókikal, hogy előzetes 
m-egállaood'ásra jutott Gromi- 
kó ikíjiíiiriTTniinisziteiTPl. kon
zulátusok kölcsönös létrehozá
sáról Lenin'grádban, illetve 
Hamburgban. A konzulátusok 
felállítása a kétoldalú kapcso
latok elmélvítését szolgálja — 
mondotta Bahr.

Nixon választási győzel
mét követően szerteágazó 
találgatások indultak meg, 
hogy milyen irányba fordul 
majd az Egyesült Államok 
külpolitikája. Sokáig tar
totta magát a vélemény, 
hogy a Köztársasági Párt a 
demokratákkal szemben

„Európa-centrikusabb”, 
sokkal jobban érdekli a 
NATO, mint bármilyen 
ázsiai befolyás. Ennek je
gyében még bizonyos illúzi
ók is születtek, hogy Nixon 
igyekszik mihamarabb le
zárni a vietnami „vállalko
zást”, hiszen „békét csi
náló” elnökként akar neki
vágni a következő, 1972-es 
választási küzdelmeknek. A 
hivatkozásként említett tör
ténelmi példák a közel
múltra, a második világ
háborút követő esztendők
re nyúltak vissza. A koreai 
háború Truman elnöksége 
idején indult meg, és a re
publikánus Eisenhowerrel 
jött létre a panmindzsoni 
fegyverszünet. A vietnami 
háborúba az Egyesült Álla
mok Kennedy kormányzá
sakor fogott bele, tehát 
most a köztársasági Nixon- 
tól várható a lezárása.

A szemlélet — mint utóbb 
kitűnt — túlságosan mere
ven kezelte az amerikai 
pártkereteket, beskatulyáz
ta a választási váltógazda- 
eág két politikai alakula
tát. Nem vette eléggé te
kintetbe a lobbyk döntő 
szerepét az Egyesült Álla
mok életében, hogy egy- 
egy szakaszt nem az elnök 
pártállása határoz meg, ha
nem a fölülkerült tőkés- 
monopólista csoport gazda
sági érdekei. A héten 
Kambod2Bában történtek
nek talán ez a legnagyobb 
tanulsága.

Mennyire nem akart bé
két Washington Vietnam
ban, erre már a közelmúlt 
hónapok is éppen elég bi
zonyságot szolgáltattak. A 
háború „vietnamizálásá- 
nak” terve olyan jellegű 
Idsérlet, amellyel hosszú: 
távra Igyekeznek ' kóhzer- 
válni a ' óaigoni katonai 
klikk hatalmát, következés
képpen esetleg évtizedekre 
és döntően biztosítani az 
amerikai érdekeket Délke- 
let-Ázsiában. A „vietn-ami- 
zálás” keretében elképzelt 
katonai visszavonulás csak 
a terhektől akar megsza
badulni, hogy csökkentse a 
dél-vietnami amerikai je
lenlét túl magas költségeit, 
és mellesleg kikerülje azt 
a belső válságot, amelyet 
éppen a vietnami beavat
kozás idézett elő az Egye
sült Államok életében. 
Nixon kormányzásának ed
digi tizennégy hónapja vi
lágosan bebizonyította, 
hogy Washington változat
lanul ott akar maradni 
Ázsiában, sőt, ' igyekszik 
stabilizálni és szélesítem 
már megszerzett hadállása
it.

Oka lehet ennek többféle 
is, és nagyon valószínű, 
hogy az elhatározásinál sok 
szempontot vettek figye
lembe. Az egyik bizonyo
san az, hogy az úgyneve
zett Marshall-korszak vég
érvényesen lezárult, az 
Egyesült Államok belátha
tó időn belül nem szerez
heti vissza Nyugat-Európá- 
ban azt a befolyást, ame
lyet partnereinek háború 
utáni legyöngülése biztosí
tott neki. A Közös Piac el
lenlábas gazdasági-hatalmi 
tömböt termtett, és ameny- 
nyiben Anglia csatlakozik 
ehhez a tömörüléshez, mind 
nagyobb lesz a törekvés az 
„amerikai kihívás” vissza
verésére. Nyilvánvaló, hogy 
ipari befektetésekkel, a 
dollár nyugati egveduralmi 
szzerepének növelésével, 
még hosszú ideig eltarthat 
a súlyos küzdelem Nyugat- 
Európa és a tengerentúl 
között a hegemóniáért, az 
amerikai fölény nem is 
marad majd hatás nélkül, 
de a .józanság mégis mér
téktartás sugall Washing
tonnak: imnerialista céljai
nak megva1á<!ftását inkább 
másutt, például Ázsiában 
keresse.

A másik tényező, ami 
ennek a politikai stratégiá
nak a kialaikításában szere

pet játszhat, a dél-vietna
mi katonai helyzet. A szá
razföldön, dél-vietnami fal
vakban és városokban, a 
dzsungelekben, az amerikai 
expedíciós haderő soha 
nem lesz abban a helyzet
ben, hogy fegyveresen 
győzhesse le a szabadság- 
harcosokat. Az elmúlt esz
tendők ezt egyértelműen 
bebizonyították, hiszen, ha 
eddig az amerikai tegyve- 
rek vereséget szenvedtek 
Dél-Vietnamban — mint 
ahogy a teljes katonai si
kertelenség ilyen vereséget 
jelent —, a jövőben az még 
inkább így lesz. E helyzet 
ellensúlyozására született 
meg a „vietnamizálási” 
terv, és a jelek szerint en
nek újabb állomása az a 
puccs, amelyet néhány nap
ja hajtottak végre Kam
bodzsában.

Az eszkalációnak ez to
vábbi, minőségi fokozását 
jelenti. Olyan értelemben, 
hogy a katonai lépcsőzetes
séget egy többfokozatos po
litikai elképzelés váltatta 
föl, amely immár nem két 
délkelet-ázsiai országgal 
számol — a Vietnami De
mokratikus Köztársasággal 
és a dél-vietnami néppel —, 
hanem Indokína egészével. 
Az első lépést ebbe az 
irányba az amerikai ag
ressziónak Laoszra való ki- 
terjesztése jelentette, ami 
ugyancsak még kezdeti 
szakaszában van, noha az 
Egyesült Államok beren
dezkedése ebben a király
ságban távolabbi eszten
dőkre nyúlik vissza. A terv, 
úgy látszik, gyorsított; en
nek tulajdonítható a hirte
len puccs kirobbantása 
Kambodzsában, olyan kor
mányzat megteremtése 
Phnom Penhben, amely be
zárná az ellenséges gyűrűt 
a VDK és a dél-vietnami 
szabadságharcosak körül. 
Katonailag feltételezhető, 
hogy ez az új helyzet bizo
nyos ' nehézségeket teremt
het niajld a Vieteam- 

■seabádsá^árcos ''yiőíriéki^ 
idSbé telik; amíg kidolgoz
zák és alkalmazzák az új 
körülményeknek mégfelélö' 
stratégiát és taktikát. Szá
mítani lehet a hadművele
tek új jellegével is; a „vi- 
etnamizálás” keretében az 
amerikai haderők kisebb 
részt vállalnak a szárazföl
di küzdelmekben, viszont 
kibővíthetik légi támasz
pontjaikat Dél-Vietnamon 
Thaiföldön túl, Laoszban, 
és esetleg Kambodzsában 
is. Persze, csak abban az 
esetben, ha a Phnom 
Penh-i puccsista rendszer 
stabilizálni tudja magát.

Bonyodalmak világpoliti
kai szinten ebből az „új” 
washingtoni ázsiai politi
kából többrendbeliek is fa
kadhatnak. Először kihat
hatnak a szovjet—amerikai 
viszonyra, az áprilisban 
esedékes bécsi stratégiai 
fegyverkorlátozási tái’gya- 
lások előtt. A szovjet köz
ponti lapok már utaltak a 
várható nehézségekre. Kér
dés ugyancsak, hogy a 
kambodzsai fordulat meny
nyiben befolyásolja a var
sói amerikai—kínai tárgya
lásokat, hiszen ami történt, 
a, legközvetlenebbül érinti 
Peking érdekövezetét. Erre 
is volt utalás, amikor a már 
megdöntött Szihanuk her
ceget a kína fővárosban 
változatlanul államfőként 
fogadták.

Végül a legnagyobb bo
nyodalmak közvetlenül a 
washingtoni politikát érint
hetik. Ma már, a Kambod
zsában történtek után nincs 
külön vietnami háború, 
nincs külön laoszi háború 
— aminthogy e kettő eddig 
is szorosan összefüggött —, 
hanem egyértelműen indo
kínai háborúról beszélhe
tünk. Az- Egyesült Államok, 
ma ott tart, mint Francia- 
ország az 1954-es Genfi 
rendezés előtt volt. Követ
kezésképpen a Phnom 
Penh-i puccsal az egész 
genfi rendszer vált semmi
vé, egyenes folyamánya- 
ként annak, hogy John 
Forster Dulles 1954 júliusá
ban nem írta alá az egyez
ményeket.
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A személyi igazolvány kiadásának új rendje
Érdekes beszélgetésnélt vol

tam fültainúja a Budapesti Bv. 
Intézetben. Az előzetes letar
tóztatottak a személyi igazol
ványról beszélgettek, s ilyen 
megállapitások. hangzottak el; 
„Minek ez a személyi igazol
vány, csak arra jó, hogy nö
velje a bürokráciát. Ezt is a 
: bűnözök ellen találták ki. 
'Teljéén felesleges, akkor ha
misítóim meg, amikor aka
rom.”

Ezelt a felelőtlen vélemé
nyeit győztek meg arról, hogy 
sokan egyáltalán nem ismerik 
a személyi igazolvány lénye
gét, célját, nem is törődnek a 
személyi igazolvánnyal kap- 
csiolatos köteleségeikkel. A té
ves nézetek megváltoztatása, a 
személyi igazolványt rosszin
dulatból vagy tudatlanságiból 
lebecsülök meggyőzése érdeké
ben célszerű, ha erről a kér- 
dé;3Től bővebben írunk és be
szélünk.

nyuigáliományba kerül A vá
rosi és (fővárosi) kerületi ta
nács végrehajtó bizottságának 
igazgatáisd osztálya, illetőleg a 
községi szalógazgatási szerv 
jegyzi be a személy igazolvány 
tulajdonosának családi és utó
nevét, ha a leánykori nevét vi

selte és a házasságkötéssel fér
je nevét vette fel. Ugyanezen 
a szinten történik a személyi 
adatokban, családi állapotban, 
a 18 éven aluli gj'ermekek 
számában, illetőleg azok anya
könyvi adataiban bekövetke
zett változások bejegj'zése.

MÉG VAN MEGBOCSÁTÁS

A  munkáltató bejegyzései

A  személyi igazolvány nélkülözhetetlen okirat
A személy igazolvány az ál- 

! lám részéről az áűlampolgárról 
való gondoskodás jele. Min
den 14. életévét betöltött ma
gyar áUamípolgórt okirattal 
látnak el, amely okirat az el
lenkező bizonyításáig hitelesen 
igazolja a személyi igazolvány 
tulajdonosának , személyazo
nosságára vonatkozóan be
jegyzett adatokat. Ezek bizo
nyítására tehát más ddratot 
megkövetelnii. nem szabad.

A személyi igazolvány az ál
lampolgár számára is fóntos 
adatok igazolására szolgál. 
Ilyen pl. az együttlalcás, az el
tartottak száma, a családi ál
lapot, az állandó vagy ideigle- 

. nes lakás, a mtrailtahtíy, stb.

A roínjdennapi életben na
gyon sokszor van szükség az 
egyes adatokra. A szemályl 
igazolvány óriási előnye, hogy 
ezeket az adatokat ma már 
nem kell minden esetben kü
lön igazoltatm, és így az ál
lampolgár naigyon, sok felesle- 
gies utánjárástál, szabadul hieg. 
Már ebből a szempontból is 
előnyt jelent az áiUaropolgár 
számára a személyi igazol
vány. Számos esetben éppen 
személyi igazolvány teszi lehe
tővé az állampolgár kilétének 
megállapítását. Sokszor elő
fordul, hogy a balesetet szen
vedett sértett nevét, lakhelyét 
a szeméiji igazolványból álla
pítják meg.

A munkaviszjony (alkalma
zás, szövetkezeti tagság) kelet
kezését és megszüntetését, to
vábbá a. szakképzettségben be- 
következ:ett változást a mun
káltató, illetőleg a szakkép- 
2iettséget bizonyító okiratakat

kiállító szierv jegyzi be a sze
mélyi igazolványba,

A személyi igazolvány tulaj
donosa köteles a személyi iga
zolványt séidetlenül megőriz
ni, magánál tartani és a hiva
talos személyek félhívásóra 
igazolás céljából átadni.

Az ideiglenes személyi igazolványról

Az állampolgár kötelességei a személyi 
igazolványokkal kapcsolatban

Elsődleges kötelessége min
den 14. életévét betöltött és a 
Magyar Népköztársaság terü
letén állandó jelleggel tartóz
kodó állampcágamak a szemé
lyi igazolvány kiváltása. A ki
váltás és a kiadás helyét és 
időpontját az illetélces rendőr- 
kapitányság külön határozza

meg. A személyi igazoilvány 
átvétele mindig ünnepi aktus. 
A felnőtté válás első jele, 
mert ezzel az ifjú állampolgár 
hivatalosan is a felnőtt ál
lampolgárok közös'ségének tag
jává válik. Természetesen 
minden állampolgárnak egy- 
időben csak egy személyi iga
zolványa lehet.

Be kell jelenteni a változásokat
bocsá-

Ideiglenes s2Kmélyi igazol
ványt kap, aki az igazolvány 
kiállítása alkalmával személyi 
adatait nem tudja az előírt, 
vagy más hitelt érdemlő ok
irattal igazolni, továbbá aki
nek a személyi igazolványa el
veszett, vagy megsemmisült

A szabadult kötelességei a 
személyi igazolvánnyal kap
csolatban:

A szabaduló elítéltnek speci
ális kötelességei vannak. A 
jogszabály' értelmében az el
ítélt a szabadulása uitán 48 
órán M ü l köteles jelentkezni 
az illetékes rendőrltapitány- 
ságnál személyi igazolványa 
átvétele végett.

Sok elítélt elhan.vagolja ezt 
a kötelességet.’ Vannak, akik 
nem veszik komolyan a 48 
órás határidőt. Nem gondol
nak arra, hogy ezzel a maga
tartással már okot adnak a 
feltételes szabadság m̂ egiszün- 
tetésiére, vagy más rendőrható
sági intézkedésre.

Még inkább helytelenül és 
szabálytalaniui cselélcednek 
azok, akik egyáltalán nem je- 
lenitkezn'ek. 'Ezzel eleve tanú
ságát adják annak, hogy nem 
akamalc becsületes életmódba 
kezdeni.

A szabadulók jelentős több
sége tiszteletben tartja ezt a

re. Ezek a személyek a maguk 
és a társadalom számára egy
aránt megnyugtató módon 
kezdik a szabadulás itiáni éle
tet (Belügyminiszteri rendelet 
írja elő a laikcím bejedentésd 
kötelezettségét.)

Egyesek próbálják magukról 
elhárítani a jogszabály meg
sértésének vádiját és arra hi- 
vatkozrxak, hogy ők nem vál
toztatják meg állandó lakhe
lyüket, csali ideiglenesen kí- 
vánnak az új helyen tartóz
kodni. A jogszabály az ilyen 
s,pekulációra nem ad mentsé
get. A lakcím bejelentési kö- 
télazettség téljesítése szem
pontjából ugyani.? lakóhely
nek kell tekinteni minden 
olyan helyiséget, amelyet va
laki állandó, vagy ideiglenes 
jelleggel lakásként használ. Az 
ideiglenes lakcímet a béköltö- 
zést követő 15 napon belül, i 
lakcím megszüntetését a kiköl
tözéskor, de legíaljébb az ezt 
követő 48 órán beiül ugyan
csak be kell j-alenteni.

Az egyetlen helyes út a sza
badulás után visszatérni a régi 
lakóhelyre, ott azonnal jelent
kezni, átvenni a személyi iga
zolványt. A fcésőbbielíben az
tán nincs semmi akadálya an
nak, hogy a sza'badrrló állandó, 
vagy ideiglenes jéUeggel, de a 
lakcímbejelentési kötelezett-

kötelességet és szabadulása ség .pp,egsz^^ n^cül lakóhe-

A jszemélyi igazolvány hasz- feltételes szabadságra 
nálhatósé'gának és hitelessé- tást, -7-
gének előfelitétele, hogy min- — a székhelyen az állandó 
dig a -tónyl;ag^ .adatokiai; .tar- és az ideiglenes lakcímválto- 

E^rt .-i(;ireoí;!j’ií-tty-- zá st-‘
t íaí- - , . ii ----------- — ------------—.-»í
I . -..Tapá«»-: .yfe.,' Sj^lgaj^atási üian’-’Vísamlét'lóé^' l ^  lyet. yal-toztasisotú'.
■; b$}egyezietni a bejegyzésre jo- által eszközölt bejegy-
' gomlt hatóságnál, szervnél. zések:
■ Ha az állampolgár nem a

grod, P ■ g reh<j5rjtapitányság székhelyén
lakik, a tanács végrehajtó bi
zottságának igazgatási osztá
lya, községekben a községi 
szakigazgatási szerv jegyzi be 
az . állandó és az ideiglanes 
laikcím változást. Ugyanez, a 
szerv illetékes a munkaihely- 
változás bejegyzésére is, ha . a 
munkáltató nem jogi személy, 
továbbá, ha az állampolgár 
önálló foglalkozása változik, 
iUétve, ha az állampcágár

nincs-enek tisztában azzal, 
milyen változást milyen ható
ságnál kell bejegyeztetni.

Kizárólag a rendőrkapi
tányság jegyzi be:

— a határsávba töortánő le
telepedés engedélyezését,

— a rendiőrhatóiági felügye
letet és ikitUtást, továbbá a bí
rósági kitiltást és a szaibad- 
ságvészités bünltetésből történő

B I Z T A T Ó .. .
Többet érsz és nagyobb vagy, ha 

újra kezdesz, le nem térsz 
utadről!

■)
Bízzál magadban!
Küzdj!

És eléred a célt!
Pongrácz Péter elitéit 

Főv. Bv. Intézet
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A PÉCSI BV INTÉZET
BEN VAGYUNK, vasárnap 
délelőtt a szigorított bv. 
munkahely fokozatú elítéltek 
beszélőjén.

Az elítéltek hozzátartozói 
többségükben mégilletődöt- 
ten, ugyanakkor kíváncsian 
lépnek be a látogatóterembe. 
Ünneplőbe öltözötten jöttek 
valamennyien, részükre je
lentős esemény a mai, közü
lük számosán először lépnek 
börtön területére, így pl. 
Gyula édesanyja, nemkülön
bén a fiatal- felesége is. A kép 
azonban láthatóan kedvező. 
Ezt tükrözik az arcoknak 
megenyhülő vonásai. , Igen! 
Amit látnak megnyugtató! 
Ahová a szem tekint, min
denütt rend, tisztaság, az asz
talokon fehér terítő, kényel
mes ülőhelyek, s amikor a 
látogató az elítélt hozzátarto
zóját tiszta ruhában, ápolt, 
gondozott külsővel látja kö
zeledni, akkor már könnyű 
egy biztató mosolyt felé kül
deni.

Ki-ki gyorsan megtalálja a 
nagyon várt kedvest, majd a 
látogatóhelyiség lassanként, 
szinte észrevétlenül telik 
meg az otthon varázsos han
gulatával. Megkezdődik a be
szélgetés, a kölcsönös érdek
lődés.

— Megsápadtál, öcsém 
mióta nem láttalak!

— Mit csinálsz itt fiam 
máskor, vasárnap?

— Van tennivaló, azután 
vannak itt újságok, könyvek, 
sőt sakkozni is megtanultam.

— Mi újság odahaza? Mi 
van a sógorékkal? Hogy van
nak Esztikéék?

Nagyon várunk haza...
— Jól vannak, várnak ha

za téged ők is.
— Ö, édes, drága fiam, na

gyon várunk haza!
— Kedveseim, meglátjá

tok, hamarabb hazajövök, 
mint gondolnátok. Vigyázok 
a feltételesemre!

Ilyen és hasonló beszélge
tések folynak az asztaloknál.

A KÉRDÉSEK-VAUA- 
s z o K  e g y m á s t  Er i k , a
szemek sürgetnek, hiszen a 
látogatás ideje mindössze egy 
óra — kivéve azoknál, akik 
úgy a munkahelyen, mint a 
körleten jó munkájukkal és 
példamutató magatartásuk
kal kedvezményként 2 órai 
időt kaptak a beszélgetésre.

A beszélgetések témái sok
félék, mégis közülük az egyik 
feltűnő, olyan, amely kiemel
kedett hangvételével, tartal
mánál fogva, a többi közül.

Az anya és a feleség jöt
tek látogatóba.

Az anya, aki férjével 
együtt ma is megbecsült em
berek a munka- és lakóhe
lyükön, mellette a fiatalasz- 
szony, aki alig pár hónapja 
mondott boldog ,.igen”-t az 
anyakönyvvezető előtt. Mind
ketten most itt vannak a fiú
nál a férjnél, aki előtt egy 
ígéretes házasság állott, 
amelynek volt alapja: két 
egymáshoz ragaszkodó, sze
rető fiatal élet, iskolázottság, 
jó szakma, biztosított otthon.

És miközben a szomorü 
arcú édesanya a fiatalokat 
hallgatja, emlékezetében ke
resi, kutatja, vajon hol sik
lott ki szeretett fia életútja. 
Gondolataiban visszatér az 
elmúlt hónapok eseményei
hez . . .

. . .  Igen! Ez lehetséges ...' 
talán itt . . .  itt lehetett vala
hol a hiba. Amikor eddig el
jutott, kirajzolódnak előtte 
az elmúlt- hónapok esemé
nyei részletekben is. Elvonul 
előtte Gyula viselkedése. . .  
és a barátok. Igen! A bará
tok ! Mindinkább határozot
tabb benne az az érzés, hogy 
Gyula a barátok befolyása 
alá került. Nem lehetett más
ként. Otthon a risaládi kör
ben nem tanult, nem látott 
rossz példát. A barátok közül 
különösen Tamás — Gyulá
val együtt jártak az általá
nos iskolába, majd egy rövid 
ideig a technikumba is — 
nem tetszett neki.

t a m As  m a r  k is e b b
KORÁBAN IS „ADTA A 
NAGYOT”. A VIII. osztály
ban is baj volt vele és loé- 
sőbb a technikum első osz
tályában sem becsülte meg 
magát, ezért kizárták onnan, 
sőt. Gyula elmondta, hogy ki
zárták az összes techniku
mokból. Mindezt 6, az édes
anya és az édesapa is eltűr
ték, nem tiltották kellő 
erényei Tamástól és a hozzá 
hasonló fiúktól. Most pedig

itt van, 22 éves korában a 
börtönben, lopásért elítélve, 
2 év 4 hónapra.

Gyulát a bíróság — Ta
mással és még másokkal 
együtt — társtettesi minő
ségben, jogtalan behatolás 
útján elkövetett lopás és más 
minősített lopások elköveté
sében mondotta ki bűnösnek. 
A fenti büntetést kapta. A 
feltételes szabadságra bocsá
tásból nem lett kizárva.

A szabadságvesztés ideje 
alatt nem volt fenyítve, 
munkája, magatartása ellen 
kifogás nem merült fel, de 
tudja, ez még kevés. Bizonyí
tania kell először itt a bv. in
tézetben, majd pedig kint, a 
szabad életben.

Mi, a magunk részéről csak 
helyeselni tudjuk Gyula ál
láspontját, eddigi elhatározá
sát.

A TÁRSADALOM MEG
BOCSÁT, de ehhez hosszabb 
idő kell, és a megbocsátást 
a társadalmi közösségben 
végzendő becsületes, 'szorgal
mas munkával, a szocialista 
együttélési szabályok mara
déktalan megtartásával — 
erkölcsi szemléletének helyes 
irányú, gyökeres változásával 
— ki kell érdemelnie.

És amikor az édesanya bú
csúzóul megismétli; „nagyon 
várunk haza! Légy jó maga
viseletű” — arra hívjuk fel 
Gyula figyelmét, hogy a sza
badságvesztés büntetés ideje 
alatt ne feledkezzék meg az 
édesanyja hívó-figyelmez- 
tető-intő, szeretetteljes sza
vairól.

Dr. Zs. F.

Egy kintről érkezett levél 
alapján ismerkedtünk meg 
Kakucsi Magdolnával a kalo
csai büntetésvégrehajtási in
tézetben. A levél felbontása
kor a nevelő is jelen volt, így 
könnyen megtudtuk, ki az a 
nő, aki ezt a nem mindennapi 
tartalmú levelet kapta.

— Furcsa természetű ember 
■ magyarázta a nevelő. —

Nem hiszem, hogy várta vol
na ezt a levelet.

Miért ne várta volna?
Mert senkivel sem tart 

kapcsolatot.
— Idősebb nő?
— Egészen fiatal. Most jön 

fel a mosodából, érdemes be
szélgetni vele.

Megfogadtuk a nevelő javas
latát.

*
Az első kérdésre — mikor 

szabadul? — inkább keserűen 
sóhajtott Kakucsi Magdolna, 
noha azt várná az ember, hogy 
örömmel fogja újságolni: már
ciusban. Akkor változott meg 
a magatartása, a hangja is, 
amikor a levelet elolvasta. Sí
rásba csapott át az iménti szo
rongás. A nem várt levél vál
totta ki ezt a fordulatot, ahol 
azt írják az öregek, hogy

várják a szabadulását,
s ha akarja, ha 6 is jónak 
tartja, hazamehet. Nemcsak 
csomagot küldenek a szabadu
lására, hanem pénzt is, ameny- 
nyiben nincs spórolt pénze. 
Fogadja csak el, jó szívvel ad
ják.

Kakucsi Magdolna sokáig 
forgatta szótlanul a levelet. 
Újra és újra beleolvasott, mint 
aki nem akar hinni a szemé
nek.

— Nagyon rendes emberek 
lehetnek a nevelőszülei — 
igyélíeztütik klzökikenteni me
rengéséből Kakucsi elítéltet.

— Ok mindig rendesek vol
tak — ismerte be a még min
dig szipogó fiatal nő. — Bár 
én is olyan lehettem volna 
hozzijjuk.. :

nwsianin^' 'kíyül ' volt 
már szabadságvesztésre, ítél
ve?

— Másodszor vagyok bör
tönben.

— Sok rosszat mondanak 
önről a nevelők.

— Jogosan mondják. Nem 
tartoztam a kezesbárányok kö
zé. ' Emlegetni sem szeretem 
az első hónapokat.

— Olyan nehezk voltak?
— Én akartam, hogy olya

nok legyenek. Egyik fegyelmi 
vétség után jött a másik. Ma 
sem értem, hogyan lehettem 
annyira önfejű. A brigádok 
egyszerűen nem voltak hajlan
dók szóba állni velem. Csak a 
mosodaiak. De azzal a kikötés
sel, hogy itt nagyon húzzam 
meg magam. Akkor már érez
tem, hogy betelt a pohár. Meg 
kell ragadnom az utolsó lehe
tőséget. Különben nagyon ne
héz helyzetbe kerülök. Az 
utóbbi időben már nem mond
hatják, hogy Kakucsi Magda 
semmirevaló ember. Most ér
zem igazán, milyen buta em
ber voltam, amikor olyan 
könnyen megtagadtam a mun
kát. Csaknem kétévi kerese
temet vitte el a sok fegyelmi 
fenyítés. A múltkoriban fizet
tem ki az utolsó fogdaköltsé- 
geinet. Mi mindent vehettem 
volna ennyi jiénzért. Ha nem 
kapnám ezt a csomagot, akkor 
a büntetésvégrehajtási intézet
től kérnék segélyt.

— Annyi ruhája sincs, hogy 
rendesen felöltözzék?

— Nincs. Mikor vettem vol
na? Főleg miből? Két hóna
pig voltam kint. A  két ítélet 
pedig közel hét évet jelent. 
Nagyon fiatalon kezdtem.

— A gyerekeknek is illenék 
vinni valam it. . .  Ki gondozza 
őket?

— Említettem, hogy senki
vel sem tartottam kapcsolatot, 
így azt sem tudom, hol vannak 
a gyerekek (!) A  két kislányt 
a nővéremnél hagytam, a fiút 
a volt férjem vette magához. 
De hogy így van-e még, nem  
tudom.

— Milyen érzés nem tudni 
a gyerekekről?

— Nem lehet elmondani.

Csak találgatni tudok.
Azt igyekszem elhitetni ma
gammal, hbgy a gyerekek jól 
vannak, hogy szeretettel gon
dozzák őket, hogy nem szen
vednek hiányt, hogy nekik is 
hiányzik anyuka. De ezt csak 
elhitetni igyekszem magam
mal.

— Nem is akarta rendezni a 
kapcsolatot az otthoniakkal?

— Volt ilyen szándék ben
nem. Nem akartam haragot 
tartani a nővéremmel, ő azon
ban kijelentette, amikor eljöt
tem, hogy hiába írok, nem vá
laszol, a gyerekeknek sem m u
tatja meg a levelem. Éljek, 
ahogy tudok. Igaza volt, nem  
állhattam oda vitatkozni. In
kább meg kellett köszönnöm 
azt, hogy törődik a gyerme
keimmel.

— Levelet sem írt?
— Ezek u tá n . . .  Többször 

hozzákezdtem, de mindig fél- 
benmaradt az írás. Ha pedig 
befejeztem a levelet, akkor azt 
többnyire saját magam' szó
rakoztatására írtam meg.

— Pedig érdemes lett volna 
megtörni a hallgatást. íme a 
bizonyíték, a most érkezett le
vél.

Tudnak felejteni,
r,rí

illetve megbocsátani az ottho- 
piaíc.’ Égyelőré a nevelőszülők, 
később" majd a testvér is. Ak
kor természetesen, ha a mos
tanit már nem követi újabb 
bűncselekmény. Milyen remé
nyekkel kezdi a szabad életet?

— Nem panaszkodhatok. Az 
Újpesti Finomposztóban meg
értéssel fogadták a munkahely- 
kérelmemet. Sőt, munkásszál
lást is adnak. Nálam ez rend
kívül fontos szempont. Mit 
kezdthetnék annyi pénzzel, 
amennyit majd Kalocsán ka
pok. Esetleg filléreket. Kény
telen leszek elfogadni a levél
ben felajánlott háromszáz fo
rintot is.

— Azt mondja, nehéz volt 
így élni, mégis ön makacsko- 
d o tt. . .

Hosszú csend követte a nem 
várt közbeszólást. Nincs is 
olyan magyarázat — ismerve 
az előzményeket, a sok-sok fe
gyelmit —, amely most hitelt 
érdemelne. Azt mondani pe
dig, hogy nagyon szereti a csa
ládját, szépen hangzó szólam 
lenne. Nem is időztünk sokat 
ennél a témánál. Egy kérdésre 
kértünk még választ;

— Mire számit a szabadulás 
után? Az utóbbi időben tartó
san bizonyította, hogy tud 
szorgalmasan dolgozni és fe
gyelmezetten viselkedni — 
várható, hogy Kakucsi Mag
dolna ilyen marad?

— Nem tehetek mást.
— ko —
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A Fővárosi Központi Bv. Intézet mosodájában szorgos 
munka folyik. Az elítéltek a higiéniai követelménynek 

megfelelően mossák a ruhákat.
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TÖRTÉNELMÜNK m C YE D SZÜ ZJiD a

A  szovjet csapatok elérték 
hazánk nyugati határát

K ö zei a íeiszabaduiás

m á r c iu s  24-é n  sz ü n e t
NÉLKÜL folytatódott az elő- 
nyomuiláB. A szovjet csámpá
tok megtörtek az ellenség el
lenállását a Balkony-hiegység- 
ben is.

A haipcok erediményekénit a 
sTOvjet csapatok március 25- 
én, félsziabadítoitták Esztergo
mot és elérték a Neszmély— 
Nagyigmánd—Kisbér terep- 
szaikiaszt. A szovjet csapatok 
csapásai alatt teljesen fel- 
boonlott a Duina és a Balaton 
közötti német védelem, s 
megteremtődtek a feltételei 
aonak, hogy a szovjet csámpá
tok kifejlesszék a támadási 
Becs irányába. Az ellenség 
súlyos veszteslégeket . szenve
dett, bár a 6, SS. páncélos 
hadsereg a Fűzfőnél megma
radt keskeny résen ki jutott a 
bekerítésből.

A szovjet csapatok máircius 
26-ám. reggel folytatták tá- 
madásiukiat. A 2. Ukrán. Front 
46. hadserege — továbbra is 
szoros együttműköd'ésiben a 
Dunai PlottiilDlával — március 
28-ig megtörte a német csa
patok éLkesererimett eMenáliá- 
sát, s  ezen a napon, felsza- 
barirtoitta Konráromot és 
Győrt.

A 3. UKRÁN FRONT 4. 
g a r d a h a d se r e g e  már
cius 26-én az ellenség több 
ellenlölkését elh,áríttva 25—43 
kűométent nyoaniult előre, 47 
helységet szabadított fel. A, 
nap folyamián. a hadsereg gé
pesített csapatai Mórichida és 
Leswár körzetében áitkelitek a 
Marcalon, s  megkezdlték a Rá
ba nyugati partján védelemre 
berendezkedett német csapa
tok eilend támadás eiőkmészíile- 
teát.

A 4. gárdáhadsereg -máirciius i 
28rra vinradó éjjel menetből 
átkelt a folyón és délelőtt 11 
órakor az 1. gárda gépesiteftt 
fcsapaltad már Csőmét is fel- 
szabadíitottták. A nap folya

mán a hadsereg még 25 hely
ségből verte ki az ellenséget. 
A támadás ellenállhatatlan 
lendülettel haladt, a németek 
nem tudtaik miegkapaszkodni. 
A szovjet csapatok 29-én foly
tatták az üldözést, eközben 
36 más helységgel együtt fel
szabadították Kapuvárt.

A FASISZTA CSAPATOK
nem tudták tartani a védelem
re előre berendezett Szombat
helyt sem, amelyet március 
29-én utcai harcokban szába- 
dítottak fed.

Ugyanezen a napon kiverték 
a Szent László hadosztályt 
Zalaszánitóról, másnap pedig 
Keszthely feladására kénysze
rítették a németeket és Zala
egerszeget is felszabadították.

Majd Soproniba vonultak 
vissza a németek és ott kí
sérelték meg az újabb ellenál
lást. Páncélos hadosztályaik 
három naixjn át heves ellen- 
lökésekkel igyekeztek feltar
tóztatni a 4. gárdahadsereg 
csapatait — eredményteleníii.

Az ellenál lás azonban nem 
változtatott a reménytelen 
helyzeten. A szovjet csapatok 
a kapuvár—soproni vasútvo
nal mentén törtek előre és 
súlyos harcok árán április 
1-én. felszjábadították Sopront 
és még aznap Fertőrákosnál 
átlépték az osztrák hatóirt.

A front más szakaszán sem 
tanúsított már az ellenség 
szervezett ellenállást. Egyre 
gyorsuló ütemben vonult vlsz- 
sza, nyomálban, a szovjet csa
patokkal, amelyek má/rdus 
31-én Szentgotthárdnál átlép
tek Ausztria terüiletére. Ezen 
a szakaszon április 4-én utol- 
sóként szabadult fel Nemes- 
medves község.

AHOGY A LENDÜLETE
SEN ELŐRENYOMULÓ szov
jet csapaibokiat sem tudták 
megáTlítani a hiitenistták, úgy 
a fedszabadult onszágrészben

sem lehetett megállftanl a de- 
mokratizáilódiási folyamatot. 
Ennek számtalan jelét lehetett 
tapasztalni, de amely igazán 
felforgatta az emberek kedé
lyét, az változatlaniul a föld
osztás volt. Március. 29-én a 
pusztaszeri emlékműn'éi a 
Pohiaricini grófok 40 ezer hol
das birtokán megkezdődött a 
magyar parasztság új honfog
lalása.

A m u n k á ssá g  is  érez
t e , hogy ez az új Magyaror
szág az övé.' A munikásosztály 
harcán és munlkáján múlik 
miniden; az új élet, az újjá
építés. Március 27-én a csepeli 
pártezervezet májusi munlka- 
versen.yre hívta fel a buda
pesti pártszervezetek és üze
mek muníkásságát. Az ország 
legnagyobb üzeme egy kis vi
lág maga. Küzd mindiazokikal 
a problémákkal, nehézségek
kel. mielyekkel különiböző for
mában üzemenként a váiros 
egész munkássága, maga az 
ország küzd. Csej>el muhlkiás- 
siága a felszabadulás óta el
telt két és fél hónap alatt 
szakadiaitlan és hősi küzdelmet 
folytat az üzem helyreáillí- 
tósóért, a termelés megindítá
sáért. Az üzem egyharmada 
romoikihan hevert, a szak
munkások jó részét elhurcol
ták. Nem volt szén, energia, 
nem volt szállítási lehetőség. 
A munkások az újjászervezett 
bizalmi testületből létrehívott 
üzemi bizottság vezetésével 
teljesen egyedül fogtak hozzá 
az üzem helyreállításához és 
megíndításiáihoz.

Az újjáépítés meggyarsítá- 
sa céljából március 31-ére 
megszületett az új közmunika- 
rendeiet; „a romeltakarítási és 
hel5rreállíitásd, illetőleg az új
jáépítési munikiálatok gyorsí
tása, rendszeressé és szak
szerűvé tétele <;éljiájból, illető
leg annak biztosítása végett, 
hogy az emllített munkálatok 
végrehajtásában az orsizágnak 
minden munkaképes lakosa 
— férfi és nő egyaránt — 
közvetlen.ül vagy közvetve 
részit vegyen..

H angtalan  beszélő
Tavaszt várunk már, de az 

időjárás még mindig elég 
hűtlennek látszik. A szavak 
szoros értelmében, hideg van. 
A bv. intézet folyosóján 
hosszú sorban várakoznak a 
hozzátartozók; szülők, fele
ségek, férjek, családtagok. 

NYOLC ÖRA.
A nevelő röviden eligazítja 

a beszélgetésre várakozókat. 
Figyelmezteti őket a beszélőn 
való helyes magatartásrá. Is
merteti a beszélgetés idejét 
és módját.

Az intézetben, a vasrácson 
belül is hasonló a helyzet. Itt 
a körletparancsnok tart rövid 
eligazítást, majd kérdést 
tesz fel az elhangzottakról.

Kérdés nincs, tehát minden 
letartóztatott tudja, hogyha 
eltér a beszélőn az engedé
lyezett családi ügyekről, úgy 
a beszélgetést megszakítva, a 
felügyelet visszakíséri, eset
leg felelősségre vonás követ
kezik.

Eljött a nagyon várt pil
lanat. Másodperceken be
lül zümmögő méhkasnak tű
nik a beszélgető helyisége. 
Nevek hangzanak, s a sze
mekben megjelennek az első 
könnycsepek. Mások ajkukat 
szorítják össze, még a „va
gánynak” is meglágyul a szí
ve.

Nem talál szavakat.
A sűrű drótháló még sű

rűbbé szövődik előtte. Már 
nem is arcot, csak halvány 
körvonalat lát maga előtt. 
Szédül.

TESSÉK BESZÉLNI!
A felügyelő határozott sza

vára felriad, és semmi to
vább. Ajka remeg, legszive- 
sebben már most visszamen
ne a zárkába.

Kellemetlen a találkozás! 
— Mit tettél, gyermekem? 

— törte meg kettőjük néma

ságát az édesanya. — Be
szólj, fiam! Látod, már nem 
sírok. . .  Ne sírj te sem. Ne 
félj, nem vagy egyedül, rám 
mindig számíthatsz. É n . . .  
mindig hazavárlak. . .  Tudom 
és bízom benne, hogy min
dent jóvá teszel, ha szaba
dulsz . . .

Kínos erőltetett mosoly je
lent meg az arcán. A fiú le
sütötte szemét, még mindig 
erőtlennek érzi magát. Re
meg a térde. Anyjára néz, 
nézi a ráncoktól barázdált 
homlokát. Nincs ereje a sze
mébe nézni. Most édesanyja 
haján akadt meg a tekintete. 
Ügy látja: sokat őszült. Sű
rűségét is veszítette ,de az 
illata — melyet csak ő ismer 
— a régi.

A két szempár hosszú né
ma percek után újra könny 
be lábad. A fiú szája szög
letét, majd a szemét tör 
li. Látszik: testileg-lelkileg 
szenved. A szenvedését nem 
bírja tovább álcázni. Ezt az 
anya már nemcsak gondol
ja, látja is.

BESZÉLJ, GYERMEKEM, 
MONDJ VALAMIT?!

A fiú tagadóan mozdít 
fején, majd alig hallhatóan 
kéri a felügyeletet:

— Kísérjenek vissza — és 
feltör belőle a sírás.

Az édesanyja fájó szívvel 
kiált utána;

— Légy jó, gyermekém!
A nevelő kikíséri a láto

gatót. Mond néhány vigasz
taló szót is, bár jól tudja 
ezt az édesanyát most a fia 
tudná igazán megvigasztalni

Nem is szavakkal! Jó cse
lekedetekkel.

Hazafelé a mama szenve
dőn gondol bezárt fiára, 
közelgő húsvéti ünnepekre. A 
fájó magányra, az egyedül
létre.

Cs. Gy.

AMINT AZ IDEIGLENES 
k o r m á n y  aláírta a 
szünieti saerződ-ést, a 
unió máiris megkezdte 
gyár hadifoglyok hazaszállí-

SZAKADOZÓ SZÁLAK
Szombaton is, mint a hét 

többi napján, kettőre jöttek be 
a délutános műszakban dolgo
zó fonónők. Bosszankodtak, 
hogyan hagyták maguk után a 
gépeket a délelőttösök. Dühös 
mozdulatokkal szedték össze az 
üres csévéket, mintha utánuk 
még soha nem tettek volna így 
a váltók.

Ismerik a rendetlenség okát, 
tudják azt, hogy sok a munka 
és kevés a fonónő. Állandó 
létszámhiánnyal küzdenek, rá
adásul rengeteg az influenzás 
beteg. Nem csoda, hogy meg
sokszorozódott a munka, több 
gépet kell egy-egy fönónőnek 
kiszolgálni, s alig jut idő a ta
karításra.

A hosszúra nyúlt tél lehan
golja, kedvetlenné teszi őket. 
Ingerültek. Nem mintha fáz
nának, hiszen a fonodában 
ilyenkor is nagy a meleg. A 
hőmérő higanyszála 30 C°-ot 
mutat, a nedvességmérő 60 
százalékot. Az olasz Riviérán 
lehet ilyen a klíma, de más 
egy könnyű fürdőruhában el
nyúlni a homokban és megint 
más örökösen járni, keringeni 
a gépek körül.

Szünet nélkül róni 
a kilométereket/

S közben egy-egy pillanatra 
megállni és összekötözni a sza
kadozó szálakat.

Fárasztó ez a munka, olykor 
már alig érzik a lábukat, még
is csinálják. Olyan ez, mint a 
házasság. Az ember hányszor 
úgy érzi, túl nagy ez a teher. 
Aztán eszébe jut a múlt, azok 
az évek, amelyek összekötik 
őket, amelyek az idő múlásá
val megszépülnek.

Ezért van az, ha olykor zsör
tölődnek is, igazán nem tud
nak, nem is akarnak egymásra 
haragudni. Szeretik, segítik, 
megbecsülik egymást. így tör
ténhetett meg, hogy a csévék 
még helyükre sem kerültek, 
amikor ketten is észrevették 
Kerekesné csendes szipogását.

— Annuskám, miért sírsz? 
'Mi bajod?

Kerekesné, mint amikor raj
takapnak valakit valamin.

riadi szemekkel nézett rájuk. 
Zavartan válaszolt:

— Semmi, sem m i. . .  Pihe 
hullt a szemembe. . .

A többiek köréjük sereglet
tek. Ekkor jött a délutános 
művezető. Munkatársaihoz kö
zeledve, tréfálkozva kérdezte:

— Mi újság, asszonyok? Ta
lán röpgyűlést tartanak?

Válasz helyett utat nyitottak 
neki Kerekesnéhez. Amikor 
megpillantotta a könnyeivel 
küszködő asszonykát, megkér
dezte:

— Rosszul van?
Anna a fejét rázta, majd ka

rikás, beesett szemét körbejár- 
tatta, s mintha talán Ica néni
től, a csoportvezetőjétől re
mélné a legtöbb megértést, ne
ki mondta;

„Letartóztatták 
a férjemet!”

Csönd támadt, furcsa, kínos 
csend. Hirtelen nem tudtak 
mit mondani a fiatalasszony 
súlyos kijelentésének hallatán. 
A csoportvezetőnő száján bu
kott ki a kérdés;

— Mikor vitték el?
— Tegnap este.
Anna nagy szemekkel nézte 

az asszonyt, úgy tűnt, mintha 
nem is látná, mintha valaho
vá nagyon messze nézne, s 
csak jó idő múlva válaszolt

egyszer mór 
magunkra hagyott...

A művezető hamarosan 
megérezte azt a kétségbeesést, 
ami a fiatalasszony tőmonda
taiból áradt, akaratlanul is a 
segítségére sietett:

— Talán helytelenül infor
málták. Talán. . .

— Semmi talán! — szólt 
közbe a csoportvezetőnő. Már 
ott volt a száján, hogy ki
mondja, Kerekesnek nem most 
először van dolga a törvény
nyel, de gyorsan visszanyelte.

Anna megérezte, hogy a cso
portvezető még mondani akart 
valamit. Arra gondolt, bár
csak kimondta volna szégye
nét, szívét nyomasztó keserű
ségét. Arca elé emelte a kezét

átbukva hangzott el 
kiszakadva a vallo-

es azon 
mélyről 
más:

— Egyszer már magunkra 
hagyott a férjem. Két évig volt 
börtönben. . .

Elhallgatott, körülnézett, 
mintha a többiek arcáról kel
lene elolvasni: most mi lesz?

Azok csak álltak elgondol
kozva. Hirtelen végigvillant 
bennük az otthon képe, az em
beré, a gyerekeké, mindazoké, 
akik hozzájuk tartoznak, s 
akikhez- ők tartoznak. Nem 
érezték, de értették a monda
tot;

A művezető törte meg á 
csendet:

— Anna, ha valami intézni
valója van, menjen haza nyu
godtan. Elengedem.

A  fiatalasszony megrázta a 
fejét:

— Köszönöm, de jobb így 
nekem. A gyerekek jó helyen 
vannak a nagymamánál. A  bá
natomat pedig könnyebben 
viselem el munkatársaim kö
zött, itt a fonodában, mint ott
hon, egyedül.

— Igaza van — mondta a 
művezető. — Magunk mögött 
tudni segítő barátokat, köny- 
nyebb elviselni a megpróbál
tatásokat . . .

A fonodában megkezdődött a 
délutános műszak munkája, a 
fonónők örökös keringése a 
gépek körül.

Amikor az első pamutszál 
elszakadt Anna gépén, gyor
san odalépett, hogy összekö
tözze. Közben férjére, János
ra gondolt. Ügy vélte, hogy 
egyszer majd János is megvál
tozik és segítségére lesz össze
kötözni családi életük szaka
dozó szálát. Mert, ha az első 
büntetéséből nem is tanult, a 
második bizonyosan jobb be
látásra bírja,

N. F.

A  H e «  H íradó XTV. évlolyaira 10. 
szárniában megjelen-ii Jceresztrejl;- 
v én iy 'lie ly é s  m e é le j i i é s é : ^  X já ii- 
lom , fogsl ren d esen  a  to>nm.án,yiti ■ 
é s  azon n a l ímend le  a  jdrdáiröll 
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végére meg is érlkezeitt a ma- 
gyair határra. Megható 
niepséggel íogiadtólk a messzi 
ről érkezett magyarokat.  ̂
egész környék lakossága Mvo- S 
nult a xtóilyaudvanra és virág-5 
gál üdvözölte a hazatérteket, 
Sokam csak azért jöttek ki a 
pályaudvarra, hogy megnéz
zék, Jók és milyeniek 
Oroszországból jött hadifog
lyok, 
gesek, 
göbbelsi 
amely
emberekkel, hogy a hadSfog- o 
lyokat Oroszországban meg- § 
kínozták, megöMik, vagy lég-  ̂
jobb esetben a sztbáriai ólom-  ̂
bányákba deportálják. |

ÉS MÁRCIUS VÉGÉN a |
nemzetközi sajtóban megjele-^ 
ndk az első nagybetűs cím  ̂
arról; „Annyi bizonyos, hogyS 
a háborúnak vége”. Egy New S 
York-i lap így ír: „A németek% 
könnyen abba a helyzetbe  ̂
kerülhetnek, hogy keletről és^ 
nyugatról ' ' .  ̂— v
érik
vetségesek 
zetta de Lausanme arról tu- § 
dósít. hogy a Welhrimacht zártg 
egységekben tagadja meg azS 
eriigiedelmességet és tömege- § 
sen adja meg magát. A New  ̂
York Times a niáci vezetők  ̂
menekülésével kapcsolatban & 
arról tájékoetat, hogy Ribben-í

TŰZVIHARBAN
•0ijjel, szűnni nem akaró morgással, csö- 
JtL römpöléssel hosszú harckocsioszlop vo

nult át a vidéken^ A  harckocsik oldalán ko
mor, fekete-fehér keréÉzt. Hajnalig tartott a 
vonulás.

— Látják, embérek — mondta Borii reg
gel —; A németek megnyerték a háborút. Az  
o három lovas bújdosó volt.

Csupán egyetlen bicegő német ténfergett a 
majorban, fegyverzete egy szál karabély, meg 
— két géppuska. Egyikhez elsétált a temetőr 
hoz, kilőtt néhány sorozatot, majd a magtári 
löálláshoz bicegett, ott is lőtt párat. Olyan

sötétben
mgatról szinte egyidőbeni loauasnoz oicegerx on xs ion parat. t 
ik el az Elba-vonalát a szö -í volt ez mint, amikor a gyerek fel a sót 
Hségesek csapatai.” A G a-i kiabal.
i_i  j _  T ___ ___________j... c  7l/t/•»<»♦ n

trop külügyminiszter a svájci^ 
határ mentén tartózkodik. A  ̂
svájci üdülőlhelyekre túl sok« 
feltűnően egészséges külsejű |  
német állaimpol^r érkezett.  ̂
Kézenfekvő a gyanú, hogy§ 
ezek menékülő háborús bünö- & 
sök. I

Nehezen lehet elképzelni,  ̂
hogy a német ellenállás még^ 
hosszú ideig tartson. &

S. Gy. S

Most egyszerre, mintha a föld indulna meg 
hirtelen. Rengett a ház, csörömpöltek az ab
lakok. Az asszonyok kapták kis batyuikat, a 
férfiak a gyerekeket fogták ölbe, az öreg Nyé
ki hóna alá kapta Csordásék bölcsőjét, s ro
hantak le a kastély pincéjébe.

Alig csukták be az ajtót, akna csapódott a 
szemöldökfába, portörmelék lepte el a pin
cét. Mire a por eloszlott, négy csapzott katona 
állt az ajóban, kezükben géppisztoly:

— Nyemci jeszty?
— Nincsen itt német, egy sincs — hebe

gett Borii. . .  Nem is volt német, ám volt 
mézédes óbor. Az öreg tekintetes súgott vala
mit Boriinak, Borii előrelépett, csapravert 
egy hordót, vödörbe folyatta:

— Itt a fain bor, vitéz urak!
A  magasabb katona odaugrott, felrúgta a 

tele vödröt, végigsétált a pincén:
— Nye bajsza. Nyemcü kaput, vojna kaput, 

nye bajsza — s indult a társa után.. . .  ^  .  . . .  „ . J
D : M o. .felszabaduilása; Korabel-i^ 
lapoOt.)

Y / is idő múlva dunnákat, párnákat, gyógy- 
l \  szeres ládákat hoztak, hordták a vérző, 

jajgató sebesülteket. A  menekültek rémülten 
nézték a szenvedőket.

— Jó lenne hazamenni! Ezek a gyerekek 
megörülnek ebben a jajgatásban.

Boriiné bosszankodott: „tehernek hagyta itt 
az úr ezt a vénasszonyt”. De ki tudja, még 
nyerhetnek vele. Átölelte:

— Jöjjön, tekintetes asszony!
— Mancika hol van?
— Hagyja csak. Biztos talált valami ke

ménykötésű legényt.
— Mit mond, anyu? — kérdezte Olga.
— Manciről beszéltünk — mondta az öreg 

tekintetes.
— Arról a cafatról.
— Vigyázz a szádra, kislány — pirított rá 

Patkósné. — Te se tudod, mire végzed!

P ár száz méterre voltak a háztól, fegyveres 
katonák állták útjukat.

— Sztoj! Pasli V bunker! Nyemci bum- 
bum!

— A férjem, jaj, hol a férjem?!
— Jöjjön ténsasszony. Majd megkeres ben

nünket az ispán úr.
— Pasli V bunker! Pasli! Bisztra, bisztró. 

Sto takoje? — mutatott egyikük a bölcsőre.
— A gyerek nem alszik másképp — sirán

kozott Juci. — Segítsen már Vadas bácsi 
Nyéki bácsinak.

A pincébe nem mehettek. A  kastély mögött 
a kertek alá sodorta, hajtotta őket a félelem. 
A Cigányér pocsolyás medrében, egyre távo
labb otthonuktól. Elöl Patkósné haladt az 
asszonyokkal, szoknyájukba kapaszkodva 
bukdácsoltak a gyerekek. Mögöttük az öreg 
Nyéki habureolt a bölcsővel.

A magasban fürge vadászgépek, lent tan
kok, páncélkocsik ágyúi bömböltek. Egy vé-
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ELTŰNT A FÉ N Y
Szinte szikrázott a napfény 

a kistályvizű tó tükrén. Mint
ha minden a forróságba ful
ladt volna. A tavat környező 
erdő árnyas lombja alatt is 
halotti csend volt. Csak a víz 
tükréből pattant ki néha egy- 
egy hal. A tópart dús gyep
szőnyegén egy férfi aludt.

A nyugalom csendjét erősö
dő ütgmgs csobbanások törték 
meg, -j^ férfi felült. Almosán 
hip^rgó pillantást vetett a 
ha*Si&rányába.

NMány pillanat múlva egy 
halászcsónak orra bújt elő, 
majd egy újabb csobbanás 
után láthatóvá vált a csóna
kos is, egy fiatal szőke tüne
mény.

Alig néhány méterre volt a 
parttól a csónak. A lány biki
nije alig takart valamit a for
más testen. A lány, amikor 
megpillantotta a férfit, önkén
telenül köszönt.

— Jónapot!
— Helló, kislány, vigyél el 

csónakázni! Kikezdenek a 
hangyák, itt a parton.

— Nem bánom, de evezni 
fog!

A férfi a csónakba lépett.
— Jóska.
— Ági.
A csendet Ági törte meg.
— Minden lányt letegez az 

első pillanatban?
— Nem. De ha most már úgy 

adódott, légy szíves tegezz 
vissza.

— Huszonnégy éves vagyok 
— mondta a lány.

— Legyen. Különben húsz
nak néztelek. Én viszont tizen
nyolc.

Röviden elmesélték egymás
nak, amit lényegesnek tartot
tak. Ági egy hete érettségizett 
és a Pedagógiai Főiskolára kí
ván felvételt nyerni. Előtte né
hány hetet'itt fog tölteni a ha
lász rokonainál. Jóska gépész- 
technikus. Városban dolgozik, 
de a közeli falucskában lakik 
szüleivel. Szabad idejét min
dig a tavacska partján tölti. 
Kijön délután és este csak a 
szúnyogok szokták hazaűzni.

Ágit pirosrn,(.peÉzseJ,l,é nap.., 
Jóska a parthoz; evezett, eíő- 
halászott a holmijából egy 
üveg napolajat, kenegette Ági 
hátát. Majd előkerült az enni
való. Ezekután Ági fürdősapka 
alá kényszerítette szőke fürt
jeit, és egy szép fejessel eltűnt 
a vízben. Jóska habozás nél

kül követte. Néhány hangos 
karcsapással a lányhoz úszott.

— Jó, mi?
— Klassz!
Versenyben úsztak vissza a 

csónakhoz. Jóska engedte, hogy 
a lány győzzön,, de látszólag 
hatalmas energiával úszott a 
távolabb sodródó csónak felé. 
Ági előbb ért oda. A csónak 
szélébe kapaszkodott nevetve. 
Jóska átúszott a csónak alatt. 
A másik oldalon beszállt. Ágit 
is besegítette.

Észrevétlenül szállt el a dél
után. Alkonyodott, amikor Ági 
partra tette Jóskát. A fiú ki
emelte a csónakból és ellen
állhatatlanul a nyakába csó
kolt.

— Ezt nem szabad! Ha azt 
akarod, hogy jóbarátok marad
junk — tiltakozott Ági — kí
mélj meg az ilyen orvtámadás
tól.

A fiú idegesen zavart el né
hány éhes szúnyogot, karja 
közben átcsúszott a lány dere
kára és magához szorította.

— Nem tehetek róla, ellen
állhatatlan vagy!

Ági nem tudott szabadulni. 
A fiú olyan éhesen szívta ma
gába a kierőszakolt csók ízét, 
mint éhes szúnyogok a testük
ből a vért. Ági izmai pattaná
sig feszültek,, de csak annyi 
eredményt ért el, hogy a biki
nije felső része hallk roppanás
sal szétvált a hátán.

Egy pillanatra meglepődtek. 
Ági tiltakozó karjai a fiú mel
lének feszültek, pillanatra si
került eltávolítania magától. 
E pillanat elég volt ahhoz, 
hogy a szétszakadt ruhadarab 
a földre hulljon. Ági a fiút 
rántotta magához, nehogy 
meglássa. Józsi ezt másra vél
te . . .  Vadságban zuhantalc 
el, Józsi nem hallotta az ütő- 
dést, amit egy kemény tus
kó okozott a lány koponyáján. 
Ági szemei lecsukódtak. Feje 
félre billent, és szőke fürtjeit 
lassan pirosra festette a vér. 
Rekedtes, mély kiáltás csúszott 
szét a tó tükrén.

— Ágiiii!
Jóska szívverése a mini

mumra zuhant. Az előbb oly 
mohó szájában hangosan ve
rődtek össze a fogak. Hirtelen 
felkapta batyuját, és a hang
forrással ellenkező irányba be
levetette magát az erdőbe.

★
Ágit három hétig kórházban 

ápolták. Fizikailag teljesen 
rendbejött. A fején felhasadt 
bőrt összetartó kapcsokat ki
szedték és a szőke fürtök tel
jesen eltakarták a seb helyét. 
Szeme élénk csillogásából vi
szont eltűnt a fény. Helyére 
valami bánatos szürkeség tele
pedett, talán mindörökké elűz- 
hetetlenül.

K. K.-né

A gyerekeit 
szeretetreméltók

Több mint kétezer ajándék
tévét kaptak már a távol vidé
ki iskolák. Egyik budapesti 
ajándékozó üzemcsoportot el
kísértük az ünnepélyes átadás
ra. Ügy gondoltuk: olvasóink
nak is mond ez valamit.

A fehér úttörőing, és a pi
ros nyakkendő kilátszott a 
kardigán alól. Két kislány be
szélgetett a földművesszövet
kezeti bolt előtt.

— Semmi kétség — kiáltott 
fel a gépkocsivezető — ez itt 
a „figyelő előőrs”! — s kiszólt 
a gépkocsiból: — Kislányok, 
merre van az iskolátok?

— Erre ni! — válaszolták, s 
indíts, futásnak eredtek: — 
Jöjjenek utánunk!

— Lebuktak a jelderitők — 
nevettünk. A kislányok úgy 
nekiiramodtak, hogy a sáros, 
csúszós úton kocsival alig bír
tuk követni őket. Ugyancsak 
hangosan kellett kiáltanunk: 
— Melyik kapun hajthatunk 
be?

Kérdésünket nem is hallot
ták. Irány a tanári szoba, s ott 
zihálva közölték:

Megérkeztek a pestiek!
Az udyaron a gyerekek, a 

tanárok elénk siettek. Senki se 
akart lemaradni a szívélyes 
üdvözlésünkről, örültek, hogy 
az ő iskolájuk is megkapja a 
tévét.

Csodálatos idő volt. A tava
szi napsugár megenyhítette a 
levegőt. Szél se lebbent. Az 
úttörők és a kisdobosok nagy
kabát nélkül jöttek-mentek a 
sáros udvaron, amelyen jég
táblák olvadoztak.

Az iskolaigazgató a tanári
ba invitálta a kedves vendé
geket. Azok viszont — a Fővá
rosi Sütőipar 3-as számú üzem
csoportjának küldöttei — mi
előbb a tv előtt nevető, örü- 
lő jgygf.ekgr.Ĉ Hát aSáfták .lát
ni. ' A " vehdegéfc között — az 
ájóndékozók igazgatójának 
előrelátó gondoskodása folytán 
— két villanyszerelő is érke
zett, hátha szükség lesz rájuk. 
Volt is. A szerelők a sofőrrel 
együtt nyomban szemügyre 
vették a terepet. Hova lehet 
to§oélszerubben felszerelni az 

s mun-

H A  A  JVAI. I  S É T A  K

Fájnak a hajnali séták —
Szomorii ködökben, 
éles fényű lámpák 
szúrnak szemen.
Fájnak a hajnali fények —
Valami nagy üresség vesz körül; 
szívemben fájdalom feszül.
Az arcom, mint a nap elé tett 
átlátszó üveg —
Fülem süket

a szégyentől. . .
A kövön,

ütemre csattan a bakancs 
Minden mozdulatra 

parancs van 
_ Jtt;.szigprú a.z .élet. . .
*' '''Hájnálí sétáEíüi érzémv ' ..........

hogy legyez
a feledés szörnyű szárnya. . .
— Fájnak a hajnali séták —

Breuer Imre előzetes, 
Bp. Bv. Intézet

szes robbanás a partoldalhoz vágta a mene
külőket. Osztani kezdett a por és füst, a ré
mült csapat feltápászkodott, csak Patkósné 
nem mozdult. Szájából szivárgott a vér.

— Szerencsétlen — sajnálkozott Boriiné —, 
ez is megkapta a magáét.

A  tébolyitó nap véget ért. Elcsitultak a 
fegyverek. Vadas felkapaszkodott a partra. 
Körülkémlelt. Néma volt a határ, csak mesz- 
sze, a Varasdy uradalom szérüskertjében 
lángoltak a szalmakazlak, s időnként dörrent 
egy-egy puska.

Körös-körül vasszörnyetegek füstölögtek le
szakadt lánctalppal, féloldalra dőlve. Az or
szágúton lovasszekerek, teherautók soroltak 
nyugatnak. Az út árkában lerongyolódott 
csoportok vonultak keletnek. Pár kilomé
terre majorépületek teteje látszott. Torony
iránt, szántáson, tarlón keresztül vágtak 
neki a majornak. A kukoricásból egyszerre 
három lóhátas vágtatott feléjük:

— Spion!. . .  Mina! . . .  — csapódták az ide
gen szavak, a menekülők fülébe; vigyázzanak, 
akna van a tarlón.

— Sztyepan, Misa, Petya! — kiáltott Csor- 
dásné örömében. — Ök azok! — Nyéki látta 
meg, hogy mögöttük a fasorban, egy féllánc
talpa leszakadt acélszörriy feléjük emeli ágyú
csövét:

— Tigris! — éles sivítás, reccsenés nyomta 
0i hangját. S a három lovast füst és porfelhő 
takarta. A  páncélos körül gránátok tucatja 
robbant. A  parton a porfelhőből ló támoly- 
gott elő, botladozva feldőlt. Egy ember, fejét 
tenyerébe fogva szaladgált körbe-körbe. Ordí
tott. A  társa elkapta a jajveszékelőt, s lehúz
ta a partoldalba. Visszakúszott a harmadik
hoz. Levette sapkáját, keresztet vetett. A má
sik kiugrott az árokból, öklét rázva ordí
tott:

— Durák, nyemeekij spion! Misa kapu t!... 
tvaju maty vengerszkij. Daragoj Misa, kaput! 
— Nyéki feléjük indult. A  vértől csapzott ar
cú rászegezte géppisztolyát: — Stoj! Duráki 
vengri!

— Nye Petya! Paigyom! — kapta el Sztye- 
pán, visszahúzta az árokba, onnan kiabálta:

— Csórt cselovek, pasli damoj, bisztra, 
bisztra!

M agas, barna ember állt a szélső ház végé
nél, nézte a menekülőket.

— Margit néni, maguk mit keresnek itt? 
Nem ismer meg? Én vagyok a Zsiga! Varga 
Zsiga! Csordás János bátyám bojtárja vol
tam.

— Szegény bátyád odavan a két fiával. Mi 
meg menekülünk . . .  Éhesek a gyerekek.

— Menjenek a középső konyhára. Mondják 
meg az asszonynak; rakjon tüzet. Levágok egy 
birkát.

Esteledett. A  bekötöúton egy csapat katona 
tűnt fel:

— A hídőrség — magyarázta Zsiga. — Mi
kor a front továbbhaladt, ittmaradiak az in- 
tézőlakásban. Innen járnak forgalmat irányí
tani. Hidakat őrizni.

A  csapatból egy hórihorgas fekete ember 
Olgához lépett:

— Igyi szudá harisnya. Szudá, szudá, ne 
bojsza — s vezette magával.

— Hová viszi?! — jajdult fel Boriiné.
— Maradjon néném  — fogta vissza Zsiga 

—, mert bajt csinál. Háború van!
— Csak az a szegény Patkósné meglenne 

— jajveszékelt Borlirié. — Az felfogná az 
ilyen csapást.

— Iván! — hasított a siránkozásba. Kivá
gódott az intézőlakás ajtaja, Manci lebbent ki 
rajta: — Iván kujjon!

— Mancikám, gyöngyvirágom! — rohant 
hozzá Boriiné. — Drágaságom segíts.

— Mit segíthetnék ispánná asszony? Hogy 
kerülnek ide?

— Ahogy te. De Olgán segíts! Oda vitte be 
egy katona.

— Ne siránkozzék!
Kis idő múlva nyílt az ajtó, Olga jött ijedt, 

vörös szemmel. Az anyja eléje futott:
— Gyere kicsim.
— Vigye! Ne mutogassa itt a lányát — szólt 

rá Zsiga.
Boriiné vezette, vitte a szipogó Olgát a pit

varba, ahol már zuhogott a tűz a nagy fazék 
alatt. Manóira csak a tízéves kis Vadas Laci 
volt kíváncsi. Látta Olgát bemenni a katoná
val, hallotta Boriiné ricsaját, látta, hogy Man
ci bemegy és Olga kijön, kíváncsiság vett erőt 
rajta. Figyelte még Zsigáék előtt a csoportot, 
miután azok bementek a konyhába, odalopa
kodott, s belesett az ajtórésen. A  katona ha- 
nyatfeküdt egy kis ágyon. Lábai az ágy túlsó 
tánláján túlnyúlnak a levegőbe, feje az ágy 
felső támláját éri. Mosolyogva pislog az ab
lak felé. Ott áll Manci, egy szál kombinéban 
fésülködik, dudorászik. A gyerek nyelt egyet, 
s elhúzódott a repedéstől:

— De sajnálhatja ez a nyamvadt Olga, hogy 
Mancika többet érő személy.

Zsiga két ürüt vágott. Nagy lakomát csap- 
' tak.

 ̂antennát? Megtalálták,
 ̂kához láttak. Amíg ők lázasan 
 ̂tevékenykedtek, az alsó tago- 

S zatosok bent

I
az osztályban 

nagy kíváncsian várták:

mikor jelenik meg 
a kép.

— A kicsik kapták a tévét —

megakadt. Magunk sem tudtuk 
mire vélni, miért. Csak néztük, 
hogy az apróságok lábujjhegy
re ágaskodva leskelődnek. Ak
kor pillantottuk meg a kül
döttség néhány tagját, kezük
ben nagy barna dobozok, s 
bennük friss, finom sütemé
nyek. A gyerekek kedélye ma
gasra csapott. Megkezdődött a 
gyerekcsevegés, találgatás:

m i  l e h e t  
a dobozokban?

— Valamiféle finomságot 
küldtek a pesti pékbácsik . . .

Valóban. Elsőnek Miklós bá
csi kínálgatta a gyerekeket 
„Boci” csokival.

A dobozokat Zsiga bácsi, a 
legidősebb kedves vendég bon
totta fel. Bámuló tekintetek kí
sérték keze mozgását.

— Tessék, kínálják meg a 
gyerekeket! Szeretettel hoztuk.

Nem lehet leírni azokat a 
parányi sikolyokat, kitágult 
szemeket, élénk arcokat, me
lyeket abban a pillanatban lát
tunk. A gyerekek tömték a 
búrkiflit, a túróst, a dióste
kercset, a lekváros tás
kát. Egy kis szöszi lány 
előbb mindegyikbe belehara
pott. Neki a túrós ízlett a leg
jobban, azt hagyta utoljára.

Az utolsó előtti padban sze
rény kisfiú húzódott meg. 
Négy sütemény helyett, csak 
kettőt választott. A tekercset, 
meg a túróst, s gondosan he- 
lyezgette a pádon: hol is len
ne a legjobb helye?

— Miért nem eszed meg? 
Ne tartogasd! Van még a do
bozban. Edd csak! — Oda- 
gugoltam hozzá, felemeltem a 
fejét. Akkor vettem észre, 
hogy nagy barna szeme csupa 
könny. Csendben mondta:

— Hazaviszem P irikének,.,
— Ki az a Piriké? 

Á'ie'siviSrem. '
-!!! 'Síiért, áfiyuUa^ 'néni^szo

kott tésztát sütni?
— De igen. . .  Csak régen. . .
•— Édesapád?
— Nincs itthon?
— Hol van?
— Azt nem tu d o m ... még 

tavaly elment valahová — da
dogta már-már sírva. Megsí- 
mogattam;

— És Piriké, hány éves?
— ö t  — válaszolta felvidul

va — és úgy szereti a süte
ményt.

— Te is szereted?
— Nagyon!
— Akkor csak edd meg, mi 

majd Pirikének csomagolunk 
másikat.

Csak nézett, mint aki nem 
hiszi. Becsomagoltam néhány 
süteményt, a kezébe nyomtam.

— Elvihetem az osztályom
ba? És beletehetem a táskám
ba?

— Vidd c sa k ...
A belső zsebébe nyúlt, akkor 

láttam; a „Boci” csokit se 
ette meg. Becsúsztatta a cso
magba, szaladt az osztályába.

Zsiga bácsi is felfigyelt a jó 
kisfiúra. Beszélgetett vele, s 
azt mondta neki:

'— Egy a fontos, Lacikám. 
Soha ne vegyél el semmit, ami 
nem a tiéd!

A kisfiú szepegve válaszolt:
— Anyukám is ezt magya

rázza . . .
Zsiga bácsit nem hagyta 

nyugodni a gondolat. Ennek a 
gyereknek

börtönben van az apja.
Ezt bizony megsínyli a család.

Megsajnálta a gyereket, és 
elhatározta, hogy segít rajta.

Négy hét múlva csomagot 
kapott az iskola. Benne ruhák, 
cipők, s levél:

„Lacit két hétre nyaralni 
viszi az üzemi csoport.”

Ahol jártunk, az iskola épü
lete valamikor juhhodály volt. 
Társadalmi munkával alakítot
ták át. A munkások forintjain 
vett tévével ma ide költözött 
be az öröm.

A napokban küldte el a ta- 
nitó"Lacika fogalmazását:

^.Ki'sdobosruhába öltözött, 
‘ akinek ' Volt. Nékem nincs, 
örültem a süteménynek, amit 
a nénik és bácsik adtak. Piri
ké még sírt is. Azt mondta, 
köszöni. És az volt a jó, min
denki ehetett, amennyit csak 
bírt. A tévé is szép. Kár, hogy 
hamar vége van!”

Bizonyára a jó műsort érti.
Szívből írta!

K. A.

5 mondta az iskolaigazgató: — 
\  számukra fontosabb a vi- 
k zuális képzés.
6 Az első padban nagy komo- 
S lyan egy elsős kisfiú könyö- 
9 költ:
 ̂ — Hogy megy a tanulás? —
 ̂kérdeztem.
 ̂ — Megyen, m egyeget... —
 ̂válaszolta.
 ̂ Később tudtam meg, ö az 
 ̂osztály legjobb tanulója. A 
 ̂többiek is bújtak oda, egyik 

9 kedvesebben, s hangosabban 
9 mondta, mint a másik: milyen 
I volt a félévi „bizi”. Két kisfiú 
9 elhanyagolt öltözetben csend- 
^ben meghúzódott a hátsó pa- 
 ̂dókban.

I — És te? Hogy tanulsz? — 
 ̂kérdeztem az egyiket.

I Lehajtott fejjel, félénken 
I súgta:
'■ — Megbuktam.

Sz. G.
(Folytatjuk)

— Miből?
— Környezetismeretből. . .
— És még?
— Számtanból és olvasásból.
— Miért nem tanulsz?
— Segíteni kell otthon. Nem 

 ̂tudok, és nem is szeretek ta- 
 ̂nulni.
 ̂ Az igazgatóhelyettes közbe 
 ̂szólt:O
 ̂ — Ezekkel a gyerekekkel —

9 sokan vannak testvérek — a 
5 szüleik nem sokat törődnek. 
 ̂Ha megkapják a fizetést egy 

9 hétig eszem-iszom, dlnom-dá- 
nőm van, aztán ennivalóra is 

^ritkán jut náluk. Rajtuk kívül 
 ̂több sok gyermekes család la- 
 ̂kik a faluban, akik szépen. ̂kik a faluba- 

9 tisztán járnak.
A zsibongás pillanat alatt

A Budapesti Faipari Vállalat az idei esztendőben is nagy 
feladat előtt áll. A világhírű Orion telelevíziógyár igényeit 
kéül kielégítenie. Az itt készült kávák újabban Európa 
határain kívül más világrészekben is igen keresettek.

Képünkön: a kávagyártás egn'ik folyamatát látjuk.

Korszerű technológiával, modem gépekkel készitík a fcivá- 
natmaknak megfelelő minőségű kávákat.
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4 bajnokság állása
NB L

Csepel—Honvéd 8:0 (0:0)
'Vasas—Diósigyör 1:1 (1:1)
Rába—Üjpest 2:0 (1:0)
Tatab.—V ideoition 2:0 (2:0)
FTC—Szeged 4:0 (2:0)
MTK—Komló 3:1 0 :0)
Pécs—Dunaújváros 2:0 (2:0)
Salgót.—SzombaUu 2:1 (1:0)

A)CSOPORT

1. V asas
2. Ü . D ózsa  
Z. MTK
4. D iósgyőr
5. T atabán ya
6. Rába
7. V ideoton
8. K om ló

4 8 1 — 7 n  7
4 3 ^ 1  10:5 $
4 2 1 1 5:4 5
4 2 1 1 4:4 S
4 1 1 2 3:3 3
4 1 1 2 4:7 3
4 1 — 3 5:9 2
4 — 1 3 3:8 1

B)CSOPORT

1. F eren cváros í  3 t  — 9: 2 7
2. C sepel 4 3 — 1 S: 1 S
3. P écs  4 3 — 1 8! 4 S
4. H on véd  4 2 — 2 7: S 4
5. D u n aú jváros 4 2 — 2 6: s 4
6. S zom b ath ely  4 1 1 2 3: 6 .3
7. Salgótarján  4 1 — 3 4: 3 2
8. s z e g e d i  EOL 4 -------1 4:14 —

NB I/B 

A) CSOPORT

! .  P éc si B .
2. BK V E lőre
3. S z ív . MÁV
4. O roszlány  
.*5. G .-M AVAG
6. E gyetértés
7. M ÁV DAC
5. V árpalota  
s. Z alaeg. TE

3 — 1
1 3  — 
2 — 1 
1 1  — 
1 1 1  
1 1 2  

3 — 2 1  
3 1 — 2 
♦ 1 — 3

8:3
4:2
4:3
3:1
3:2
5:5
2:3
3:8
2:7

B) CSOPORT

1 . E ger 4 3 — 1 8:8 6
2. B p . Spart. 4 2 1 1 4:3 S
3. D V S e 3 2 — 1 5:2 4
4. Ózd 3 2 — 1 9:4 4
5. SZMTE 4 2 — 2 7:6 4
6. Szá llítók 3 1 1 1 3:3 3
7. B V S e 4 - -  2 2 4:7 2
8. K. D ózsa 4 — 2 2 4:8 2
9. B ék éscsab a 3 1 — 2 2:7 2

NB n.
Északi csoport

V. Izzó—Nagybátony 1:0
Volán s e —Esztergom 2:1
REAC—Nyíregyháza 0:0
Bonsodi B.—Kazincb. 0:4
MVSe—KELTEK 1:0
Kislerenye—Ikarus 1:1
Sátoralj. Spart.-—Salg, K. 3:0
K. KFSE—TMTK ItZ
3. K azincbarc. 2 2 — 9:0 4
2. TMTK 2 2 — 4:2 4
3. Ikarus 2 1 1 — 4:2 3
4. V olán  s e 2 1 1 — 3:2 3
5. V . Izzó 2 1 1 — 4:3 3
C. E sztergom 2 1 — 1 3:2 2
7. S.-ú.Íhely 2 1 — 1 4:3 2
8. KKFSE 2 1 — 1 2:2 2

Nsriregyh. 2 — 2 — 0:0 2
30. M isk . VSC 2 1 — 1 1:2 2
11. K isteren ye 2 — 1 1 2:3 1
12. N agyb áton y 2 — 1 1 1:2 1

S alg . K ohász 2 — 1 1 3:6 1
14. BEAC 2 — 1 1 0:2 1
15. B orsod i B. 2 — 1 1 0:4 1
16. KELTEX 2 -------2 0:2 —

Nyugati csoport

Pápa—M.-Szászvár 0:0
K. Rákóczi—Zalaeg. D. 1 :0
Szeksz. D.—Ajka 4:0
Fűzfő—Bakony Vegy. 2:1
Dorog—Bauxitb. 1:1
Pécsi Ércb.—Győri D. 8:0
Pécsi BTC—Almásfüzitő 3:0
Savaria—Táncsics SE 1:3

Bukdácsolt a Vcbus, 
dbidfott o Dózsa

Sok borsot tűrtek a Vasas-védők orra alá a diósgyőriek. A ké
pen: Kolláth csatázik őrzőjéveL

Megáüiijás nélikül követük 
egyelőre egymást a labdarúgó- 
bajiiotkság fordulói és ezen a 
hétvégén a hosszú böjt után 
az időjárás is kegyeibe fogad
ta a csai>atokat, a nézőket.

Három csattanás .eredmény
nyel kezdődött a negyedik for
duló. Már szombat délután a 
Csepel lepte meg ellenfelét, s 
a futballsiport iránt érdeklődő
ket. A mindig jó középcsai>ait 
hírében álló csepeliek hosszú 
túrájuk után veresiéggel kezd
tek, de azóta egymás után há
rom győzelemmel igazolják 
összeforrottságukat. A Honvéd 
elleni 2:0 előtt újra le a ka
lappal!

A csepeli példát követve va
sárnap délelőtt a Rába, amely 
szintén nagy ha'at, a bajnok 
Ü. Dózsát kapta el. Az ered
mény ugyancsak 2:0 volt, s a 
győriek soraiban külön feltűnt 
a középcsatáir Somogyi, akire 
nem v^etlenül figyelt fel már 
ezt megelőzően a szövetségi 
kapitány.

Polytabódott a meglepetés- 
sorozat a forduló harmadik 
,jkülönálló” mérkőzésén, ame
lyet a Népstadicm. prológja- 
ként játszott a Vasas és a 
Diósgyőr. Már kezdetben is 
érdekesség volt, hogy az egyik 
oldalon Tamás védett egykori 
csapata  ̂ellen, míg a miásik ol
dalon Mathesz állt szemben 
régi társaival. Ügy látszott, 
hogy a Vasas számára sétaga
lopp lesz, de a gyors vezető 
,góL után a vidélciek egyenlítet
tek és 1:1 maradt a végered
mény. így most már egyetlen 
olyan csapat sincs, amely ne 
vesztett volna pontot.

A „nagy menők” közül egye
dül a Ferencváros fiatal csa
pata szerezte meg a két pontot 
a Népstadion második mérkő-

zésén, amelyen hosszú szünet 
után végre 20 083 fizető néző 
volt

A további találkozókon ott
honában megszerezte első győ
zelmét (a Rába után) a Tata
bánya és a Salgótarján is és 
idegenben, Dunaújvárosban 
nyert a Pécs, illetve Komlón 
az MTK. A forduló divatos 
eredménye 2:0 volt, összesen 
21 gól ®ett — elég kevés, 
mert öt csapat egyszer sem ta
lált a hálóba.

A következő, az ötödik for
duló mérkőzései március 28— 
29-én:

A-csoport: Ű. Dózsa—Kom
ló, MTK—Vasas, Videoton— 
Rába, Di&győr—Tatabánya.

B-csoport: Szeged^—Salgó
tarján, Szömbatihely—Duna
újváros, Csepel—FTC, Pécs— 
Bp. Honvéd,

Megváltozott
lobdorúgóink
EB-progromjo

Börzsei János, az MLSZ fő
titkára hazaérkezett Rómából, 
a labdarúgó Európa-bajnokság 
sorsoláséiról. Hazatérése után 
kiderült, hogy a hírügynöksé
gi jelentésék nem jelölték meg 
pontosan a magyar' válo^tott 
programját..

Az idén nem Bulgáriával, 
hanem Norvégiával mérkőzik 
a magyar válogatott. Oslóban 
olctóber 6-án, 7-én, vagy 9-én 
lesz a mérkőzés. 1971. áprili
sában Budapesten Frainoiaor- 
szág, májusban Szófiában, 
szeptemberben Budapesten 
Bulgária, október elején Pá
rizsban Franciaország, október 
végén i>edig Budapestm Nor
végia lesz az ellienféL.

BÚCSÚ, emelt fővel

Ismét szűk volt vasárnap 
este a Jlátékcaaimok: a Bp. 
Honvéd—Steaua (Bukarest)
férfi. kézfiabdia EK-negyed- 
dönitő visszavágóját 1600 né- 
zővél, jóval tobben szerették 
volna láltind.

A román bajnok, az EK ta
valyi védője, kezdett jobban, 
hatgólos előnye tudatában 3:1- 
ré, majd 6:3-ra a vendégek 
vezettác, de a félidő vége előtt 
sikerült a magyar bajnoknak 
megfordítania az eredményt és 
négy gólt ledolgoznia a hát
rányából (13:9).

A- másodlifc félidőben csak 
négy percig kellett aura viáimi, 
hogy a Honvéd behozza hát
rányát (15:9), die — bár egy
szer 17:10-re is vezettélc, a 
magyar bajnokcsapat elfáradt 
a saját maga által diktált ha
talmas iramtól és a vendég
együttes szorossá tétté a vég- 
eredmiényt is, de a magyar 
csapat eméllt fővel búcsúzha
tott.

A Bp. Honvédi—Steaua 20:18 
(13:9). G.: Takács (11), Varga 
(4), Füzes, Adorján (2—2), 
Fenyő, iM. Gruia (12), Dotu (3), 
Savu, Popescu, Gorán.

A Hegjobb négy közé a ro
mán bajnokcsapat jutott két 
ponttal és 44:40 arányú ösz- 
szesített gólarámnyak

Félidő a jégkorong világbajnokságon

t i »

w

OröHi a svéd táborban; győzelem a szovjet válogatott elleni 
mérkőzésen, s jelenleg az első helyen áll, 2. . Szovjetunió, 3. 

Csehszlovákia, 4. Finnország, 5. NDK, 6. Lengyelország.

Súlyemelés 
Alekszejev: 600 kg!

Egy Honvéd-gól — levegőből.

A z a m e rik a i M ilw au k eeb en  
m eg k ezd ő d ö tt a  nő i g y o rs k o rc so 
ly a  v ilá g b a jn o k sá g . A z e lső  k é t 
szá m b a n  n y o lc  n e m z e t 22 v e r- 
setnyziője á l l t  ra j th o z . 500 m é te re n  
a  szo v je t T y ito v a  (45,38), 1500-on
a  h o lla n d  S c h u t (2:23,3) győzö tt, 
ö s s z e te t tb e n  a  szo v je t sp o rto ló  
vezet.

Id é n y z á rő  g y o rsk o rc so ly a  v e r
s e n y t re n d e z te k  v a sá rn a p  a  v á 
ro s lig e ti M ű jég p á ly án . A  v á rt 
re k o rd o k  a  h id eg  idő  m ia tt  e l
m a ra d ta k . A  v e rs e n y  u tá n  k i je 
lö lté k  a  B e r lin b e n  u tazó  s p o rto 
ló k a t :  M arto s  G y ., M arto s  M., 
M ark ó , Ih á szn é , M arto sn é  és 
S zabó .

A súlyemelő Druzsba Kupa 
utoltó versenynapján, az 
óliomsúlyúak küzdeJmében a 
28 eszterjdős szovjet Vaszilíj 
Alekszejev ¡kirukkolt a várva 
várt eredmérrnyel: elérte a 
600 ¡kilós határt!

A több, minit 130 kilós test
súlyú sportoló az év elején 
hívta fel ¡magára először a 
figyelmet, amikor 595 kilóra 
javította Leonyid Zsabo- 
tyinszfcij 590 kilós világcsú
csát.

Alekszejev mér akkor ki
jelentette: kemény edzések 
következnek, mert március
ban, Minsafcben, a nemzetközi 
versenyen túl akarja szárnyal
ni világrekordját. A világ leg
erősebb embere beváltotta 
ígéretét. A zsúfolásig megtelt 
minszki sportpalotában rend
kívüli volt az érdeklődés. Már 
a nyomásnál , látszott,, .hogy

tiUári , 2ÍÓ,5 kilós ’VilágcsŰCsát 
(áz összesített versenyben

KÜBALA-AKCIÓ
A  sp'amyx)'! labdaarúgró-vá/lotgiatott 

oUbukotít a  VB s^dejiezőkdoi, d e  az  
á.tS(zeiTvezett új csap a i a nyu<ga4iné- 
m etek  legyősé& ével és  a z  oliaiszok 
elleoii dönteitl'Cinin'el ismiét e lism e- 
réist vfvoft k i magáinak. A z új s ep 
rű  teh át jó l sep er t . . .  A zaz a 
Pestcrzsóbetaről eilindult, a  m agyar  
vá logato iib an  is  szerep elt K ubala  
L ászló, a z  FC B arce lon a  későbbi 
híres csatára, aílig n éh á n y  h ón a
pos kap itányk odás u tán , 1>efutott. 
Kubaüa, a  h írek  szeirint, szigorúan  
k övetk ezetes. A m ik or a  váJogatott 
eg y ik  edziéspéröl L iüs és U farte , a  
listavezető  A tleU co M adrid já ték o 
sa i fáradtságukra vá ló  tek in tette l 
felmenitésit k értek , KubaJa eg y sze 
rűen e lk öszön t tő lü k , n em  vette  
ők et töb b é  fig y e lem b e, A  csap at
ban  nemzetköZiLlieg m ég  ism eretlen  
já ték osok  v isz ik  a  p r ím et; a  fia ta 
lok  tudásban tailán m ég  elm arad
nak  a z  egyk ori é s  je le n le g i sz tá 
roktól, d e  a  v á loga to tt mezt' m e g 
tisz te lte tésn ek  tek in tv e  ú g y  küz
denek , h o g y  m ajd  „meghatoak** a  
p á ly á n . •«

1. Szekszárd 3 2 ... — 5H) 4
2. K. R ákóczi 2 2 — — 2:0 4
3. P écsi Ercb. 2 1 1 — 3:1 3
4. F ű zfő 2 1 1 — 2:1 3
S. T án csics SE 2 1 1 — 3:2 3
6. P écsi BTC 2 1 — 1 3:1 2
7. B ak on y  V egy.
8. A lm ásfüzitő  

G yőri Dózisa

2 1 1 2:2 2
2 1 ... 1 2:4 2
2 1 ... 1 1:2 2

30. Savaria 2 1 — 1 2:2 2
11. Bauxitb« 2 — 1 1 1:2 1

•Dorog 2 — 1 1 1:2 1
P áp a 2 — 1 1 1:2 1

14. M áza-Szászv« 2 — 1 1 0:1 1
15. A jka 2 — 1 1 0:4 1
16. Z alaeg. D .

Keleti

2 — — 

csoport

2 0:2

Szegedi VSE— Cegléd 1 :0
Lehel s e — Szóin. MÄV 1:1
Gyula—Szarvas 0 :1
Középítők—Budafok 1 :0
MGM—Kiskunfélegyh. 4:1
DEAC—Vecsés 3:0
Pénzügyőr—KISTEXT 2:0
Szegedi D.—Bocskai SE\ 1 :0
1. K özépítők 2 2 — — 2:0 4
2. Szeg. VSE 2 2 — — 4:1 4
3, P én zü győr 2 1 1 — 3:1 3
4. MGM Debr. 2 1 1 — 5:2 3

DEAC 2 1 1 — 5:2 3
6. Szóin . MÁV 2 1 1 — 6:3 3
7. B ocsk a i SE 2 1 — 1 2:1 2
8. C egléd 2 1 — 1 1:1 2

Szeged i D. 2 1 — 1 1:1 2
Szarvas 2 1 — 1 1:1 2

11. B udafok 2 — 1 1 1:2 1
12 , K .-fé legyh . 2 — 1 1 3:6 1
13. L ehel s e 2 — 1 1 1:3 1
14, V ecsés 2 — 1 1 1:4 1
IS. G yula 3 ------- 2 2:6 —
16. KISTEXT 2 ------ 2 1:5 —

OSGOOD MEGSÉRTETTE 
RAMSEYT. Péter Osgoodról 
(23 éves), aki Anglia 3:l-es 
Belgium elleni győzelme al
kalmával nemrég Brüsszel
ben debütált az angol válo
gatottban, már korábban so
kat vitatkoztak, hiszen 1966 
óta szó van róla, hogy be
kerül a csapatba. Ramsey 
szövetségi kapitány négy 
évig süketnek tetette magát, 
ha a Chelsea kapuvédőjének 
nevét hallotta. Az ok: Osgood 
— a Chelsea menedzserének 
befolyására — 1966-ban így 
nyilatkozott: „Semmi ked
vem a válogatottban játszani, 
hiszen Ramsey nem ért a 
kapus poszt megítéléséhez.” 
Most Ramsey végül túltette 
magát ezen. S nincs is oka 
megbánni.

A TITOKZATOS „MAZZO- 
LA-ESET”. Sandro Mazzola, 
aki 36 országok közötti mér
kőzésen 20 gólt szerzett, az 
olaszoknak ,valóságos orvosi 
rejtély. A milánói Inter já
tékmestere hosszabb idő óta 
csontfájdalmakra panaszko
dik. A kluborvosok fejcső-

M E X IK Ó I K Ö R m X T A
válva állnak a rejtély előtt, 
mert nem találnak semmi 
rendellenességet. A szövetség 
specialistái viszont egyetér
tenek, hogy valami nincs 
rendben Mazzola csontjaival. 
Olaszországban reményked
nek, hogy Sandro újra talp- 
raáll.
. A PENAROL KERESZ
TEZ. Hohberg ,az uruguayi 
nemzeti tizenegy technil?ai 
igazgatója benyújtotta a szö
vetségnek mexikói jelöltjei
nek 40 nevet tartalmazó lis
táját. A nyolc „rebellis”, aki 
két január közepén kizártak, 
kegyelmet kapott, s ismét 
felvették őket a keret tagjai 
közé. Hohberg hamarább 
akarta megkezdeni a világ
bajnoki előkészületeket. A 
Penarol viszont semmiképpen 
sem akarta válogatottait 
március 21 előtt rendelkezés
re bocsátani.

KÜZDELEM TOSTAO 
p o sz t já é r t . Joao Sandal-

ha, Brazillia szövetségi kapi
tánya még nem döntött, ki 
vegye át esetleg .Mexikóban 
a szemoperáción átesett 
Tostao helyét. Egy ideig Ri- 
velino számított az ideális 
Tostao-utódnak. Azután szó
ba került a színes, 27 éves 
középcsatár, Coutinho, aki 
az FC Santosnál Felével tö
kéletesen megértette magát, 
lassan lecsúszott. Meghízott, 
s a túlsúly meg is látszik 
játékán. Most kemény edzé
sekkel igyekszik megszaba
dulni fölösleges kilóitól.

NÉGY JELÖLT A II-ES 
POSZTRA. A Hazafias Front 
nevű szófiai újság két héten 
át közölte anak a 44 bolgár 
labdarúgónak fényképét, 
akinek helyük lehet Bulgária 
Mexikóba utazó nemzeti csa
patában. A lap felkérte ol
vasóit, küldjék be javasla
taikat, s az általuk kiválasz
tott játékosok képét. A kör
kérdésre érkezett válaszok 
tulajdonképpen megerősítet

ték az állandó válogatottak 
helyét. 21.700 levelezőlapot 
kapott a szerkesztőség. Az 
oroszlánrész kilenc játékost 
jelölt. Csak éppen két posz
ton tapasztalható lényeges 
eltérés. Dr. Boskov éppúgy, 
mint a futballrajongók tá
bora, nem tudott még dön
teni, ki legyen a Mexikóba 
induló balhátvéd és ki a bal
szélső. A védelemben a mér
leg a fiatal Aladjov javára 
billenhet, de a 11-es posztra 
még mindig négy jelölt van, 
akik közül nehéz a válasz
tás.

AZ NSZK TERVEI. Hel
mut Schön, a nyugatnémet 
válogatott szövetségi kapitá
nya — aki jelenleg Mexikó
ban tartózkodik — közölte, 
a kemény tél és a bajnoki 
mérkőzések elhalasztása 
megzavarta a felkészülést, 
csak két VB előkészületi 
mérkőzésre maradt idő. A 
VB-re jelölt játékosokat 
Schön május 14-től 17-ig 
családjukhoz hazaengedi, 
május 18-án Frankfurtban 
találkoznak és egy nappal 
később indulnak Mexikóba.

212,5 kilő számított). Aleksze
jev honfitársa, Aticsev is gyor
san eredményt éit el: verse
nyen kívüli fogással 214 kilóra 
módosította a friss világrekor
dot.

Alékszejevnek a nyomás és 
a szaldtás után 382,5 kilónál 
állt (a januári rekordnál csak 
375), 217,5 kilós lökésre volt 
szüksége, hogy összesített 
eredménye a bűvös hatszáz le
gyen.

Elsőre kilökte a 217,5 kilót!
Ölomsúly: 1. Alekszejev

(szovjet) 600, új világcsúcs 
(212,5, 170, 217,5), 2. Rieger 
(NDK) 530 kg.

Nehézsúlyban a várakozás
nak megfelelően a vUág- és 
Európa-bajnok Talts győzött, 
A 24 éves szovjet K. Ustaar 
szakításban 161,5 kilóra javí
totta az eddigi, 161 kilós vi- 
.lágcsúcsot.

. Nehézsúly: ̂  1. Talts, ,(iraovj^) 
S40V S.” Trám^uratízsiev ' (boí  ̂
gáf) 480, 3. Strejcek (csehszlo
vák) 462,5 kg.

Herberger-vallomás

E lm últ hctVciiiéves Sépp Her» 
berger, a  v ilá g  e g y ik  leg n a 
gyobb tu d ású  é s  legravaszabb  
labdarúgó szak em b ere . Már 
régen  n y u g d íja s  az öregúr, de  
azért a  k erek  labda v ilágátó l 
nem  szak adt el. L egújabb v a l
lom ása a  íu tb a llró l:

— H ih etetlen ü l n eh éz  sp ort
ág. N em  e lég  csak  győzn i, a 
diadalt m eggyőző  stílu sb an  
k e li e lérn i. D e győzelem  és 
szép ség  eg y ü tt n a g y  fe ladat. 
Ó riási az  iram  é s  a  jövőben  
m ég csak  fok ozód ik . N em  ér
v én y es  a  rég i szab á ly : „Vedd  
át „né;^  körü l és  add le!*’ 
N em  is  érv’én y esü lh et az  a 
fu tb a llista , a k i (a lab d a  hozzá- 
érk ezése  e lőtt) n em  tu dja , 
hová  éi9 h ogyan  adh atja  azo n 
n a l tovább. Az igaz i csapat 
m esterien  tám ad és v éd ek ezik ;  
k ép es  va lód i tu dását produ- 
kán li m in d en  k ö rü lm én y ek  k ö 
zött. "Vagyis a  legn eh ezeb b  fe l
té te lek  között, Ä legerősebb  
Iram ban, az e lső  perctől az  
uto lsó ig !

Lavór-ehéd
Ecser KároTy lépte át első

nek a mag.var súlyemelőik kö
zül az 500 kilós bűvös határt, 
aztán Veres Győző kövefire- 
zett. Nemrégen a 135 kilós 
Chudik, az Oroszlányi Bá
nyász versenyzője is belépett 
az öitszázasoik klubjába. A 
szakértők szerint Chudik még 
további fejlőd'és előtt álL 

Egyébként legendák kerin
genek étvágyáróil is; ebéd- 
adagjait a rossz nyelvek síze- 
rinit lavórba szervírozzák.

Bajnokverés
kosárlabdában

Vasárnap este telt ház előtt 
kel-ült sor a kosárlabdia-baj- 
nokság nagy érdeklődéssel 
várt találkozójára, a MAFC 
—Bp. Honvéd rangadóra. A ti
zenhatszoros bajnok ezúttal a 
szokottnál gyeppébben ját
szott, sérült játékosainak a 
hiányát nagyon megérezte. A 
műegyetemisták sokkal fris
sebbek, lendületesebbek vol
tak, 5 megérdemelten győztek 
59:45 (26:12) arányban.



1970. MÁRCIUS 38.

Sejtpasztidás a Máayfásthea
A tudományos kutatás már 

régen a vádlottak padjára ül
tette a cigarettát; mind több 
Mzonyíték gyűlik össze az erős 
dohányzás bűnössége mellett 
bizonyos betegségek, eg3'’ebek 
között a tüdőrák létrejötté
ben. Amerikai kutatók most 
nyilvánosságra hozott vizsgá
latai újabb súlyos vádponttal 
egészítik ki a dohányfüst el
leni vádiratot: széles körű ku
tatásokkal kimutatták, hogy 
már egyetlen cigaretta füstje 
és a szájba jutó részecskéi is 
súlyos károkat okoznak a száj
üregben levő leukociták — 
egyfajta fehérvérsejtek — mű
ködésében.

Dr. B. Eichel és dr. H. Ártó 
Shahrik, az amerikai tudomá
nyos alap watertowni labora
tóriumának tudományos mun
katársai 45 férfit és 41 nőt — 
erős dohányosokat és nem do
hányzókat — vontak be vizs
gálataikba. Érdekes módon 
jutottak hozzá a szájüreg sejt
mintáihoz a dohányzás előtt és 
után. A kísérleti személyekkel 
30 másodpercig dextrán- és 
bikarbonátoldatos paraffin
viaszt rágattak. Az ilyen mó
don összegyűjtött vizsgálati 
anyag sok milliónyi sejtet — 
közöttük leukocitákat is — 
tartalmazott,

A vizsgálatokhoz a kereske
delmi forgalomban kapható 
cigarettafajtákat használták, 
szűrős és szűrő nélküli gyárt
mányokat egyaránt, és mind
egyikükkel azonos éfedrhény-: 

" 0  "Tufőtfálc.,. Mé,ghw 
hogy "a leíikpCiták,' árhélyeít,..a 
cigáréttá elszívássá előtt ’ rend
kívül aktívnak bizonyultak, s 
egyebek között mohón „beke
belezték” a szájüregbe jutó 
idegen anyagokat, már egyet
len cigaretta elszívása Után is 
nagyrészt megbénultak. Né
melyikükön a sejtsérülés, hatá
rozott .nyomait sikerült felfe
dezni, és eizeik a sejitek nem 
épültek fel a későbbiekben 
sem.

Arra a kérdésre választ ke
resve, vajon a cigarettafüst 
melyik összetevője okozta a 
sejtek sérülését, ugyancsak ér
dekes vizsgálatsorozatot haj
tottak végre. Elsősorban is 
megpróbálták statisztikai úton 
meghatározni, mennyi ideig 
van a dohányfüst a cigarettát 
szívók szájában. Kiderült: az

átlagos dohányos körülbelül 
két másodpercig tart egy-egy 
„slukkot” a szájában, mielőtt 
leszívja. Minthogy azonban ki- 
lélegzéskor újra ezen az úton 
hagyja el a dohányfüst a szer
vezetet, a szájüreg lényegében 
minden szippantáskor kétszer 
van kitéve a dohányfüst káro
sító hatásának.

Az ezt követő vizsgálati sza
kaszban a két kutató elkülöní
tette a füsttől a nikotint és a 
kátrányszármazékot. És most 
következett a legmeghökken- 
tőbb felfedezés. Jóllehet eddig 
a kátrányszármazékokat tar
tották a dohányzás legfőbb 
egészségkárosító termékeinek, 
a bonyolult szűrőkkel meg
tisztított gázok ugyanúgy gá
tolták a sejtek működését, 
mint a tisztítatlan füst. In vit- 
ro — tehát laboratóriumi kö
rülmények között végzett — 
kísérletekkel később az is ki
derült, hogy a cigarettafüst 
gázainak két legveszélyesebb 
összetevője az acrolein és a 
cianid. Ha ezt a két mérgező 
vegyületet eltávolították a ci
garettafüst gázaiból, a szájüreg 
leukocitálnak semmiféle káro
sodását sem észlelték. Ebből a 
megfigyelésből a két amerikai 
kutató azt a következtetést 
vonta le, hogy a cigarettafüst 
illékony gázai a leginkább 
egészségkárosító batásúaik, és 
nem a kátrányszármazékok, 
mint eddig feltételezték.

A leukociták az emberi test 
véd.ékező rendszerének rop
pant' .íp.uío^ságá, elemjej. Két- 
ség.t^Ieh ■ ugyan, ■ hogy ' folya
matosan és gyorsan pótlódnak 
a szájüregben, de nagyarányú 
pusztulásuk a dohányfüst be- 
szívása következtében, nem 
lehet közömbös az emberi 
szervezet egészsége szempont
jából. Annak felderítése, hogy 
pusztulásuk okoz-e maradandó 
kárt a szervezetben és milyen 
jellegűt, hosszú ideig tartó to
vábbi kutatások feladata.

A rák létrejöttének egyik el
mélete szerint a rosszindulatú 
daganat a hibás sejtlélegzés 
következménye. Ha ez' így van, 
akkor az a felfedezés, hogy a 
cigarettafüst gátolja a sejtek
nek ezt a tevékenységét, fon
tos kiinduló pontja lehet a do
hányzás és. a rák közötti lehet
séges összefüggéseket felderítő, 
új vizsgálatoknak.

Ha visszafelé folynának a folyók...
_ Az utóbbi években több terv 

Bziiletett Észak-Amerika és 
a Szovjetunió- északi nagy fo
lyórendszereinek „visszafordí
tására”, mert jobb lenne, ha 
inkább a sűrűn lakott és víz
hiánnyal küszködő déli vidé
keket látnák el vízzel ahelyett, 
hogy lakatlan területeken át 
haladjanak észak felé. A hid- 
rológusok szerint azonban e 
tervek valóra váltása azzal a 
veszéllyel járhat, hogy lelassul 
a Föld forgása, és megnőnek 
tengelyének kilengései is. A fi- 
ttyelmeztetés Fárizsban hang- 
¡íott. el nemrégiben az UNES
CO által megrendezett nemzet
közi konferencián, amely az 
1964-ben kezdődött Nemzetkö
zi Hidrológiai Évtized első öt 
évének eredményeit értékelte. 
Dr. Raymond L. Nace ameri
kai hidrológus a konferencián 
beszámolt azokról az erőfeszí
tésekről, amelyeket az elmúlt 
öt évben tettek világszerte a 
Föld vízháztartási egyensúlyá
nak megteremtésére. Nace sze
rint a víztömegek súlyának 
északról az egyenlítő felé va
ló áthelyezése éppúgy lefékez
heti a Föld forgását, mint a 
balett-táncos gyors piruettjét,

ha kinyújtja karjait; bolygónk 
tengelyének ingadozásait ille
tően pedig elvileg ugyanolyan 
hatásról van szó, mintha eav 
kocsikerék kerületén egy kis 
súlyt vezetnének végig: ez a 
kis súly elég ahhoz, hogy ki
mozdítsa a kereket egyensú
lyából. Az amerikai hidrológus 
egy másik hatásra is felhívta 
a figyelmet: az érintett terüle
tek hőegyensúlyának megbon
tására. Jelenleg ezek a folyók 
meleget szállítanak felfelé, az 
északi hideg vidékekre. Ha fo
lyásirányukat megfordítanák, 
hideget szállítanának lefelé, és 
lehűtenék a déli meleg vidé
keket. Ez megváltoztatná a 
párolgási viszonyokat is, az 
utóbbi pedig a talaj nedves
ségtartalmát, ami végül ugyan
csak a Föld tengelyének kilen
géseiben idézne elő változást. 
„Amíg minderről jóval többet 
nem tudunk — mondotta Nace 
— bölcsebb dolog, ha nem na
gyon bolygatjuk meg a termé
szetes rendszerek egyensúlyát. 
Amíg nem tudunk többet ar
ról, mi megy végbe a termé
szetben, addig azt sem tudjuk 
előre megmondani, milyen kö- 
vetkezménj'ei lehetnek az em
ber beavatkozásának.”

BeiegségfeMerítő enzimek
A korszerű orvosi diagnosz

tika egyre bonyol'Ull:tabib, kö- 
rüUefciinrtőbb és ködtsiágiesebb 
eljáxiásoikait allkialmaz a beteg- 
ségiak fetismerésére. Roppanit 
fomitos érdekeik fűződnek eh
hez, hiszsn minél kioinábban 
istneril!; fel a betegséget, an
nál könnyebb a leküzdése, an
nál nagyobb a remény a gyó
gyulásra.

■Viszonylagos egys25eirűsiéige 
dileniáre a Idiniikad gyakorlat
ban jélenitős hasznot vámalc 
a szakértők az orvostudo
mány új ágazatáról, az enzim- 
diiiagnosztiikáitól. Ez a módszer 
egyfajta roppant érzékeny 
szeizmográfként jelzi az embe
ri szervezet életműködiélseine'k 
legfinomabb változásait is, s 
ennek alapján számos veszé
lyes betegség már az egyéb- 
kánt szokásos tüneték m eg-' 
jelenése ©lőtt is fetismeihető, 
anti döntő jelentőségű a gyó
gyítás szempontjából.

Az enzimek a sejtek gyár
totta fehérjék. A vegyiparban 
hiasmiálalío® katalizátoroSdhoz 
hasonlóan meggyorsítják, ser
kentik és vezérMik az egyéb
ként lassan lezajló biokémdaá 
folyamatokat. Rendszerint ar
ról az anyagról nevezik él 
őket, lamelyekat megtiámadtak 
a mi.ag!uk különleges módján. 
A fehérjéket elbontó enzimet 
például prOtednázniak nevezilc

Az enizimdSaignosZtika abból 
a tényből indul ki, hogy csak
nem valamennyi szerv- éa

vérbetegség változásokat okoz 
a jélllegzeties enzimelosztás
ban. Ha a sérült sejtekből 
fölös mennyiségű eiizim ke
rül a vérbe, ezzel megváltozik 
a vérszérumban az egyes en
zimeik aktírdibáisa is, és éppen 
így átaiakiuil mennyiségi vi
szonyuk is. Ezeknek az össze
függéseknek a vizsgálatából, 
a beteg vórszérumából meg
állapíthatók bizonyos beteg- 
ségélc, sőt súlyossági fokuk is.

Ha például 1500 májsejtből 
csak kettő is megsérül, már 
megváltozik az enzimek ösz- 
szetétele a  vérszérumbani He
patitisz (miáj'gyuMadiás) eseté
ben ezek la változások jóval a 
betegségire jellemző legtöbb 
tünet, a sárgaság kifejlődése 
előtt felfedezhetők a beteg 
vérszérumának vizsgálaltából. 
A-szí\’iziomiinfairfctus is jóval a 
jellemző tünetek jelentkezése 
előtt megállapítható enzim- 
diagnosztikával, mert eme a 
betegségre is bizonj'os enzi
mek megnövekedése jellemző 
a vérszárumban. A vér enzim- 
tartalmániak edemzéséből még 
a körinyű lefolyású infarktus
esetek is' teljes bizonysiáiggal 
megállapíthatók.

Sok más betegség — példóiul 
a hasnyálmiirigy-gyulladás — 
megálTiapításéra, korai félis- 
meréséTe is Ikitűnően fél- 
hasznlállható az enzdmdiag- 
nosztika. Joggail jósolnalk neiki 
fényes jövőt az orvostudo
mány szakértői a betegségek 
elleni küzdelemben.

I
Fogfúrás fájdalom nélkül

S'h '

^^Blnoszkvai központi sztomatológiai intézetben nevetve fog
lal helyet a beteg a fogorvosi székben. Nincs oka félelemre, 
mert egy új módszerrel fájdalommentesen fúrja ki fogát az 
. orvos. Kezelés közben vlllamosárahiot vezetnek át a beteg fo
gon: az egyik elektród maga a fogfúró készülék, a másik elekt
ródot pedig a beteg fülére csíptetik. A tapasztalatok szerint az 
eljárás hatásosabb minden eddigi fájdalomcsillapító mód
szernél.

Mikor fagy be az Északi-tenger?
Évek óta hosszú során át vé

geztek megfigyeléseket annak 
kiderítésére, mennjti ideig tart 
az Északi-tengeren a partiré
szek Eljegesedése. Azt a régen 
Ismert tényt, hogy a partiré
szek annál gyorsabban fagy-

A TUDOMÁNY MÜHELYTITKAIBÓI
V ezérelt
agyhullámok

A Kaliforniai Egyetem pszi
chológusainak kísérletsorozata 
felcsillantja a reményt, hogy 
a jövőben talán megtaníthat
ják az embereket agyhullá
maik vezérlésére. Ezen a mó
don — önhipnózis útján — se
gíthetik a koncentrálást, a fe
szültség enyhítését, talán ki
védheti majd gz epileptikus 
róhamoTi bizonyos 'fajtáil'is. A 
kísérletnek az volt á céljuk — 
az eredményeket még most ér
tékelik —, hogy bizonyítsák: 
amikor a kísérleti személy pi
henni kivan, agyának bizonyos 
hullámait, az úgynevezett alfa
ritmust hozza működésbe. Ha 
pedig koncentrálni .kíván, egy 
másfajta „hullámra”, a béta- 
ritmusra kapcsol ét. A  pszi
chológusok kiválasztott szemé
lyeket megpróbáltak megtani- 
tudni arra, hogy ez az „átkap
csolás” tetszésük szerint men~. 
jen végbe. Agyhullámaikat 
elektródokkal elvezették fe j
bőrükről, enkefalográffal re
gisztrálták, és hangjellel adták 
a páciens tudtára, hogy a kí
vánt agyhullámot hozták lét
re.

A szívinfarktus 
új gyógyszere?

A dopamin (B-alanin), a ter
mészetes anyagcsere egyfajta 
közbeneső terméke a különbö
ző állatkísérletek során rend
kívül hatásosnak bizonyult a 
'heveny szívinfarktus következ
ményeinek leküzdésére. A  kali
forniai Standford Egyetem ku
tatócsoportjának közlése sze
rint a kutyákon végzett kísér
letek eredményei egészen meg- 
hökkentőek és új utat nyithat
nak a szlvizomkárosodást 
szenvedett betegek kezelésé
ben. A  dopamin a noradrena- 
lln szintézisének, felépülésének 
előzetes eleme:, hosszú idő óta 
ismerik és a sokkok leküzdé
sében már eddig is jó ered
ménnyel alkalmazták. A  
Standford Egyetem 17 egész
séges kutyán tanulmányozták 
hatását és pontosan megmér
ték, hogyan növeli a vérkerin
gési tevékenységet és a szív 
teljesítményét. Ezután a kísér
leti kutyákon műtéti úton egy
fajta meghatározott kiterjedé
sű szlvizomkárosodást idéztek 
elő. Az így létrejött keringési 
zavart dopaminnal nagyrészt 
sikerült kivédeni, a szívverést 
és a sérült szívizom szivattyú
teljesítményét lényegesen si
került megjavítani. Az ered
ményes állatkísérletek után a 
Standford Egyetem kutatói 
most megkezdték az előkészü
leteket, hogy a dopamint 
heveny szívinfarktusban szen

vedő embereken is kipróbál
ják.

A gom bás dohány  
veszé lye i

A  penészgombúval fertőzött 
élelem egyaránt súlyos ve
szélyt jelent emberre és állat
ra — ezt a körülményt már 
régen felismerte a tudomány. 
Azt azonban, hogy a penész- 

: gornifás dohány is súlyos po- 
' tenciáUs .veszélyt jelent, csak 
most kezdjük felismerni. Ame
rikai kutatók még a látszatra 
egészséges, friss és fermentált 
dohányon is nagy létszámú pe- 
nészgomba-populációt találtak. 
Több mint 900 penészgomba
kultúrát különítettek el fris-

sen szedett és szárított do
hánylevelekről, majd finom  
szuszpenziót készítve belőlük, 
kísérletre egerekbe fecsken
dezték a készítményeket. A 
fri.ss dohánylevélről származó 
gombakészítmények 79, a fer
mentált dohánylevelekről 
származóknak pedig 49 száza
léka bizonyult végzetes hatá
súnak az egerekre. A  legve
szélyesebbeknek az Epicoc- 
cum-, az Alternaría- és .az 
Aspergillus-fajokhoz ■ tartozók 
bizonyultak: Egyelőre . még
nem végezték füstbeszivásos 
kísérleteket, de a kutatók tar
tanak tőle, hogy a penészgom
bákkal fertőzött dohányleve
lekből készült cigaretták elszí
vása is veszélyt jelent az em
beri egészségre.

nak be, minél tagoltabb a 
partvidék, az új vizsgálatok is 
tökéletesen igazolták. Először 
a stockholmi sziklás partvidé
ken képződik jég, majd egy 
hét múlva a Finn-tengeröböl 
északi partjainál folytatódik a 

tenger befagyása. A déli part
részeken legalább tíz nappal 
több idő szükséges a jégkép
ződéshez. Ezen a vidéken me
legebb víztömegek áramlanak 
észak felé, ami szintén lassítja 
a jegesedést. A délebbre fekvő 
Rigai-öbölben a jégképzödés 
öt nappal később kezdődik, s 
a tenger legdélibb részein 29 
napig is eltarthat. Az Északi
tenger mélyebben benyúló ki
kötőiben 3—5 nap között megy 
végbe a jégképződés, a nyílt 
tengeren ez 40 napnál is to
vább tart, s a tenger mélyebb 
részein csak rendkívül hideg 
teleken képződik jég. Erre az 
1930—1965 között eltelt 35 év 
alatt a Gotlandtól délre eső ré
szeken csak 1939—40, 1941— 
42, 1946—47 és i'955—56 telén 
volt példa. Az új-: 'vizsgálatok 
eredményei elsősorban a ten
gerhajózó országok szempont
jából jelentősek, mert nekik 
elsőrendű érdekük annak is
merete, mikor kezd jegesedni 
a tenger.
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A legfőbb ügyésznek 
és a Legfelsőbb Bíróság elnökének  

Talasza a felszólalásokra
Dr. Széndsi Gésa legfőbb 

ílgyész válias2áiban rámutatatt 
arra: a Legfőibb Ügyeszséig sa
ját hatáskörén bélül miindent 
megtett azért, hogy gyarapíitsa 
az ifjúság jogi isomereteóit. Há- 
i-ana esztendővel ezelőtt össze- 
áUitafetak. egy köaiyvecsitét, 
amely az állampolgároilvat 
érintő legfantosalbfb jogi sza
bályokat tarrtalmazta, s azt a 
Művelődésügyi Minisztérdian 
segítségévéi valamennyi isJco- 
táaiak megkülidibéik, kéiw , hogy 
tartalmát osztályifőnöikii órákon 
iamert^sek. Kitért a legfőbb 
ügyész válasaálban aira a hoz
zászólásra, amelyet ügyészék 
és bírák alacsonyabb fizetését 
tette, szóvá, mánt amilyeit vál
lalati és S2övetke23eti jogászok 
étveznek. Ezzel ka.pcsalatbain 
elmondotta, hogy évente kö- 
riabaliü harminc jogász .kerül 
az' egyeteméltföl' az ügy&zsé- 
gefchez és bíróságokhoz, vl- 
szwrrt évente mintegy 60 jo
gász táivozik az említetft testü
letektől az alacsony fizetések 

A legfőbb ügyész véle
ménye szerint a fizetósrende- 
zés már nem tűr halasztást, a 
megoldási a legrövidébb időn 
belül meg. kéU találni

Dr. SaaUe&os Ödön, a LegfeJ- 
sőffafo Bíróság elnöke válaszoU 
ezutáai a íelszólailásokira. Kö- 
szönctet mondott az elhang
zott ésarevételékért és jaivas- 
iaiiotoért. Megismételte, hogy a

Legfelsőbb Bíróság konkrét el
vi iránymutatást adott a bí
róságnak az emibeni étet elleni 
támadásokkal és a garázda 
csetekményékkel szem'ben kö
vetendő erélyesebb fellépés ér
dekében, de megállapította, 
hogy ez az 'inányítás még nem 
érvényesül eléggé.

Az igazságiügymiindszster fel
szólalására válaszolva megje
gyezte, valóban nehéz megte
remteni a kívánatos egyen
súlyt a megtorlás és a nevelés 
között, vagyis megtalálni ' a 
helyes mértéket, amely egy
részt alk'idmas a bűncselek
mény elkövetőjének szigorú 
felel'ősségrevonására, másrészt 
arra, hogy a tetitest visszatart- 
sa az újabb cselekménytől. 
Töibb képviselő felszolaláBára 
válaszolva dr. Szakács Ödön 
megemlitette, hogy foglalkoz
nak az úgynevezett bírói reha
bilitáció kérdésével. Ezzel 
kapcBolafban az az álláspont 
alakult ki, hogy a gondatlan 
bűncselékm'ényt másképpen 
kell elbírálmii, mint a ®ándé- 
kosat, mert az előbbinél a 
társadalomhoz való visszatérés 
lebatőségének hamarabb be 
kell következnie, mint a má
sodiknál.

Az országgyűlés a népköz- 
társaság Legfőbb Ügyészének 
és a Legfelsőbb Bíróság elnö
kének beszámolóját és a fél- 
szólalásOkra adott választ egy
hangúlag jóváhagyta.

ki Btlevélrenilsier síéályoiása Összhangban van 
szodahsta jogrendiink tnvábbfejlesztésével

A Belügyminisztériumban 
sajtótájékoztatón ismertették 
az Elnöki Tanácsnak az útle
velekről most kiadott törvény- 
erejű rendeletét, az ezzel kap
csolatos kormányrendeletet és 
a végrehajtásról szóló, belügy
miniszteri, j, ,^ t 3álY9?ást., Bén
iiéi András belügyminiszter a 
törvényerejű rendeletet indo
kolva rámutatott: az útlevél
rendszer elvi és jogi szabályo
zása összhangban van szocia
lista jogrendünk tövábbfejlesz- 
iésével, s azzal a követel
ménnyel, hogy az állampolgá
rok széles tömegeit érintő kér
déseket törvényben, vagy tör
vényerejű jogszabályokban 
rendezzék. Napjainkban a kül
földi utazás tömegessé vált, 
amit jól szemléltet, hogy az 
elmúlt tíz évben — különösen 
1964 óta — évi átlagban csak
nem egymillió magyar állam
polgár utazott külföldre. A 
nyugati országokba látogatók 
száma is egyenletesen növek
szik, s a múlt évben már meg
haladta az összes kiutazók 15 
százalékát,

A külföld iránti nagy érdek
lődés — az ellenséges propa
ganda állításaival szemben 
korántsem a nyugati „szabad 
világ” iránti nosztalgia bizo
nyítéka. A tapasztalatok sze
rint ugyanis a disszidálások 
aránya az összkiutazásoknak 
csekély százaléka volt. Semmi 
okúnk sincs tehát arra, hogy 
ne tárjuk szélesre a kapukat 
az; idegenforgalom előtt. Ezt 
segítik elő a most kiadott jog
szabályok is, amelyek nemzet- 
köjji kapcsolataink növelésé
nek szándékát tükrözik. A ki- 
Utázások eddigi tömeges enge- 
déj-ypzése egyébként a hazai és 
a nemzetközi közvéleményben 
egyaránt kedvező hatást vál 
tott ki, s a mostani rendelke
zések .értelmében is minden 
magyar állampolgárnak válto
zatlanul joga van ahhoz, hogy 
Útlevelet kapjon és külföldre 
utazzék, ha a jogszabályokban 
meghatározott feltételeknek 
megfelel. Ilyen feltételeket 
egyebek között a szülő nélkül 
külföldre utazó kiskorú sze
mély, vagy a rokonlátogatásra, 
illetve gyógykezelés céljából 
kiutazóknál írnak elő a jogsza
bályok.

A rendeletek tartalmaznak 
néhápy korlátozó intézkedést 
is. Például nem kaphat útleve
let az, aki ellen büntető eljá
rás van folyamatban, vagy az 
illető büntető ítélet hatálya

alatt áll, rendőri felügyelet 
alá helyezték, illetve korábbi 
útja során a vám- és a deviza
jogszabályokba ütköző cselek
ményt követett el.

Az útlevél-kérelmezők szá
mához képest az emlífétt okolr- 
Óól ... .elutasítottak .. aránya 
igéh''alacsóh^. Á ■ rriűlt évbén 
például a kérelmezőknek csu
pán 1,4 százaléka nem kapott 
útlevelet.

Ugyanakkor a jogszabály ki
mondta, hogy a kiutazást 
évente többször is lehet' enge
délyezni azokba az állomok
ba, amelyekkel hazánikniak 
az ütazásokra vonatkozóan 
kétoldalú megállapodása van; 
a más államokba történő láto
gatást általában kétévenként, 
a turistautat háromévenként 
engedélyezik.

Az utazások arányának szé
lesítéséről szólva a belügymi
niszter elmondta, hogy ez több 
tényezőtől függ: így a nemzet
közi helyzettől, társadalmi éle
tünk, gazdasági viszonyaink 
további fejlődéséről, ide sorol
hatók az utazásokra fordítható 
pénzügyi-devizális keretek, s 
maguknak az állampolgárok
nak az anyagi viszonyai. Vé
gezetül kifejezte meggyőződé
sét, hogy az útlevélrendszerrel 
kapcsolatos szabályozás ked
vező hatást vált majd ki, s a 
dolgozók körében megértésre 
talál.

A „ N A G Y ^

Megszületett a döntés; 
nem lesz jegy az új föld- 
alaittin. A bérletesek uta
zási igazolványuk felmuta
tásával, a bérlettel nem 
rendelkezők egy forint be
dobásával utazhatnak. A 
meneti'endszerű forgatom 
április 3-án indul meg.

Az első igazi mélyállo
más, 28 méterrel *a föld 
alatt, a Baross téri. Mozgó
lépcsőin 55 másodperc 
alatt lehet fettjutni a nyi
tott, süllyesztett térrészbe. 
A jegykezelőket helyette- 
síitő peronzár-automatákat 
szerelik. Az átadással meg
nyílik az egész Baross téri 
aluljáró-rendszer is. A 
Blaha Lujza téren már 
működnek a nnozgólépcsőlc, 
elkészült az Emke-aluljá- 
róba csatlakozó folyosórész 
is.

Az Astoria-aluljárónál a 
felszíni csatlakozás meg- 
épiiésén dolgoznak, s ki
sebb munka van még hát
ra a mozgólépcső üzem- 
termében. Néhány nap 
múlva az aluljárót is meg
nyithatják a járókelők 
előtt. A Deák téri ideigle
nes végállomáson is befe
jezéshez közeledik az épí
tőipari munka, ez a lejá
rat két mozgólépcsővel 
kapcsolódik a földalattihoz. 
A kisebb lépcsőrend'szer 
egy utaselosztó csarnokba 
vezet, ide kapcsolják a 
millenniumi földalatti 
Deák téri állomását. Az 
elosztó csarnokból a hosz- 
szabb mozgólépcső az új 
peronhoz vezet majd. Egy- 
egy lépcső óránként 8000 
utest „bír el”.

A földalatti induló ko
csiparkja 50 szerelvény 
lesz, 34 már megérkezett, 
a többit folyamatosan szál
lítják a Szovjetunióból. A 
szerelvények menetrend- 
szerű közlekedés esetén át
lag 33 kilométeres sebes
séggel jámaJr, 11—12 perc 
alatt futják be a két vég
állomás közötti távot.

150 ÚJ LAKÁS CSEPELEN

Bankmérleg 
a bevételekről, 

az árakról

f ",

I  wn*

A Csepel Vas
ben szombaton

és Fémművek lakásépítő' akciója fcereté- 
a Csepeli Munkásotthonban ünnepi kül

sőségek között adták át 150 lakástulajdonosnak a XXI. 
kerületben a Bajcsy-Zsilinszky úti telepen felépült új ott
honok kulcsát. A gázfűtéses, hideg-meleg vízzel, beépített 

bútorokkal ellátott lakások többsége kétszobás.

A köihkeJési dofgoztk 
havi 210 órás 

inunkaidefe

A z Elnöki Tanács ülése
T iszttszederkény április 22-tól: Leninváros

A munkaidő csökkentéséről' 
szóló ¡kormányhatározat ki. 
mondotta, hogy a köizlieilcedéa- 
ben fokozatosan meg keil va
lósítani a havi 210 órás imm- 
kaidőt. A fcözlelkedés- és pos
taügyi minisziter vizsgiálte meg, 
hoigy éhhez milyen in'tózífcedé 
seikre van szükség. Előterjesz
tése alapján a Közle&edésd é{ 
Szállítási Dolgozok Szakszer- 
vezeítiénék elnöksége üléséi 
fogiaJikozott ezzel a kérdéssel 
Az ülésen megjeleni dr. Csa
nádi György közlekedés- é 
postiaügyi miniszter is.

Az elnökség megáUapítobta 
hogy az eddigi iritózíkedéseli 
eredraányeképpen már sokai 
javult a helyzet, de az utazó- 
személyzet tényleges munka
ideje mindm vonalon jóval' 
meghaladja az elíogaiáhaló
mórték-et. A legifoinitosaibto fel
adat, hogy a ítoöziekediés vala
mennyi ágában legkésób'» 
1972-ig elérjék a havi 210 órás 
munkaidőt. Ehhez azonban
Icözponti támogatásra, igein sok 
új dofligezóra van szükség.

Az elnökség a miniíszterrel 
egyetértésben elfogadta az elő-, 
terjesztési.

EllnökiA N épköztársaság 
Tanácsa ülést tartott

Az EILnöfci Tanáes V. I. Le
nin születésének 100. évfordu
lójára, a szovjet népek és a 
magyar nép örök barátsága je
léül a felszabadulás óba épült 
új, szocialista város, Tiszasze- 
derkény elnevezését ápciais 
22-i hatállyal Leninvámsra 
változtatta.

A Hazaffiosi Népfronit Orszá
gos Etnöfcségének! élőterjeszté
se alapjám Budapesten a 4. és 
a 38. számú és Vas megyében 
a 3. számú országgyűlési vá
lasztókerületben elhíálálozás 
miatt megüresedett képviselői 
helyek betöltésére az EUnöId 
Tanács 1970. május 24-re új 
választást tűzött ki.

Az Elnöki Tanács hozzájá
rult tanuhTíényait kitűnő ered
ménnyel végzett tizenegy dip
lomás Mtüntebéses. doktorrá 
avatásához. A Semmelweis 
Orwosiudományl Egyetemen 
négy covost, az Etótvös Lóránd 
Tudományegyetemen egy filo
zófust, a debreceni Kossuth 
Lajosi Tudományegyetemen 
egy matematikust és egy ta
nárt, a Pécsi Orvostudományi 
Efe^etemen itét orvost és a Sze- 
gledi Orvostudományi Egyete
men két orvost avatnak a 
Magyar Népköztársaság címe
rével ékesített aranygyűrűs 
doktonrá.

-Az E3ngkl Tanáics végül 
egyéb ddősBarű kérdésekkel 
foglalkozott.

A Magyar Nemzeti Bank 
mérleget készített a főváros 
lakosságának tavalyi pénzbe
vételéről, a piaci és a kiske
reskedelmi árak alakulásáróL 
Az előzetes adatok szerint a 
múlt évben 9 százalékkal több 
pénzt kaptak kézhez a buda
pestiek, mint 1968-ban. A jö
vedelem jelentős részét megél
hetésre, ruházkodásra fordí
tották. A piacon egy százalék
kal olcsóbban vásárolhattak a 
háziasszonyok, az üzletekben 
viszont valamivei .többe kerül
nek az árucikkek. Néhány hol
minak, gyermek télikabátnak, 
íérfiruhának az ára az átla
gosnál is nagyobb méretelíben, 
13, illetve 9 százalékkal emel
kedett.

A z  élelmiszerforgalom 7 
S2ázalékkal, az iparcikkeké 11 
százaléldcal növekedett az óv 
folyamán.

Józan beosztásra, takarékos
ságra vall, hogy a budapestiek 
tavaly 21 százalékkal gyarapí
tották bankbetétállományukat, 
s így év végére 13,3 milliárdra 
növekedett a fővárosiak meg
takarított pénze.

Nőtt az adósság

Szigorátott szanálási cl|ái*ások
A Bács-Kiskun 

nács Végrehajtó Bizottságánál^ 
megbízása alapján ' munkához 
láttak a megye rosszul gaz
dálkodó termelőszövetkezetei
ben a szanáló bizottságok. 
Bács-Kiskun megye, 184 közös 
gazdasága közül összesen 22- 
ben merült fel kifogás, az 1969. 
évi egyenleggel szemben. Kö
zülük kilenc veszteségesen 
gazdálkodott, a többinél pedig 
az évi költségek kiegyenlítése 
után — üres lett a kassza. A 
veszteség, illetve az aJaphiány 
együttes értéke meghaladja az 
50 millió forintot. Valamennyi 
közül a kecskeméti Vörös 
Csillag Termelőszövetkezet 
zárta a legnagyob veszteséggel 
az évet, mérleghiánya mint
egy tízmillió forint. A tisza- 
kécskei Tiszagyöngye és a já
noshalmi Üj Alkotmány Ter
melőszövetkezetben hat-, illet

ve ötmillió forint volt a ráfi
zetés. E rosszul gazdáUcodó 
termelőszövetkezetek némelyi
ke, már az előző évben is el
követte ugyanazokat a hibá
kat,.amelyek az 1969. évi vesz
teséget okozták: nem tartották 
be az előírt pénzgazdálkodási 
kötelezettségeket és ezzel 1968- 
hoz képest tovább növelték 
adósságulcat. E közös gazdasá
gok elleni szigorított szanálási 
eljárást rendelt el a végre
hajtó bizottság.

A szanálási bizottságok 
munkájuk során figyelembe 
veszik az érintett termelőszö
vetkezetek természeti és köz- 
gazdasági adottságait,. mun
kaerőhelyzetét, szakirányítá
sát. Helyenként nemcsak a 
múlt évi gazdálkodást ellen- 
őrlzk, de több évre visszame
nően is érékelik a téesz tevé- 
kOTységét.

M etatíochemiai

Vállalat

(Budapest, X X n „ Nagytó, 
tény Harangosó n. 2.)

le lv e si fé rfi

betanított,

valamint

segédmunkásokat

Bérezés:

2000-2200 forint

SZOCIÁLIS JUTTATÁSOK: 

fi], korszerű
munkásszálló 

(külön szobák), 

havi térítési díj: 
140 forint

munkoruho,

üzemi konyha, 

ebéd 4,30 forint,

ötnapos munkahét.

vidékiek részére 

hozautozási

kedvezményt biztosítunk.

szakmai képzésre 

lehetőséget adunk.

Jelentkezés: a vállalat sze 
mSlyzeti osztályán.

Egyesült 
smosgépgyár

Bp. X., Gyömrői n. 128, és 
Bp. rv „  X., XIII., kerületi 
gyárai két műszakra fcí- 
vesznek

férfi dolgozókat
az alábbi munkakörben:

asztalos-ács, órabér 
12 Eü>-ig.
TMK-villanyszenelő, órabér
10 Ft-ig, 
esztergályos órabér 
12,50 Ft-ig, 
csőszerelő órabér
12 Ft-ig, 
öntő, órabér
13 Ft-ig,
öntödei betanított- és 
segédmunkás órabér
11 Ft-ig,
hidegüzemi sm., órabér 

8 EU-ig. ■ 
továbbá

női dolgozókat
két műszakban 
munkakörben;

az alábbi

8,50 Ft-lg

7,50 Ft-ig

öntöde bet. és 
segédmunkás
sajtoló 
gépníunkás

Munkásszállást 
dunk biztosítani, 
munkahét. kéthetenként 
szabad szombat. Napi ked
vezményes étkezés. Vidék 
ről bejáró dolgozók ré.szére 
útiköltséget biztosítunk.

nem tu-
44 órás

JELENTKEZÉS: 
Budapest, X., Gyömrői u.
128. Munkaerögazdálkodás.

A „Vezess baleset nélkül'' ^
mozgalmat Kajdi Andor kéz-, 
deményezésére nyolc gépko-1 
csivezető indította el 1952- j 
ben. Kajdi Andor, a Déldu-j 
nántúli Áramszolgáltató Vál-l 
lalat dolgozója, a szakmában j 
töltött 40 évi szolgálat után : 
most nyugdíjba vonul. Ebből: 
az alkalomból az Autóközle
kedési Tröszt neki adomá-j 
nyozta először az „Egymillió' 
kilométer balesetmentesen"; 
eonílékplakeHet. i
' Az első knsáirbajnok. Az or'j 
szag 14 legjobb kosárfonója —i, 
8 háziipari szövetkezet képv.‘{ 
sieletóben — ezúttal első ízbe 
CeUdömöllkön mérte össze tó " 
dását. 4  óna alatt elmétefi é í  
gyalcorlatd ismereteikiböl adteL 
szám.ot a zsűri előtt A ver. 
seny győztese és az ezzel ján, 
2000 forintos díj . birtokosa
Fekete Ida, tiszafürfeidi kosáré
fonó lett
' Palota a kidtúráinaik. Töbi.‘ 
mint 30 millió forintba kerüli!' 
művelődési palotát ayaítíi 
Sopron belvárosában. Han{- 
versenyterem, számos klubhE- , 
lyiség és kdállitó terem is \ 
benne.
' Hazánk tétezabadulásáaal
25. évfordulója afkalmáti« 
Baján baráti találkozóra gyűli, 
tek össze a második vdlághá , 
borúban a jugoszláv félszaiba \ 
dító hadseregben és a jugosz 
láv partizán egységekben hat' 
coló magyar veteránok. Az or' 
szágos parti'Zán.találkozón töWj 
mint kétszázan vettek részt.'

A Fólyamszabályozó 
és Kavicskotró Vállalat;
M A T R Ó Z
mnukakörre felvesz 18—251 
éves fiatalokat, vontató, 
kotróelevátor te dereglye; 

szolgálatra.
Egy év után egyenmhát 

biztosítunk. 
Alkalmasság esetén 

a továbbtanulási lehetőség 
biztosított

Változó munkahelyek, 
szállás a hajókon. 

Részletes
önéletrajzot kérünk

Cím:
FOLYAMSZABALYOZO 
ES KAVICSKOTRO V.

Budajest,
V. Rosenberg bp. n. 25.

Jelentkezés: Írásban vagï 
a személyzeti vezetönéL

S&JTÚ9ZEMLE
Btladja:

a i Igazságfigym üiisztérlura BT 
O rszágos Parancsnoksága  

B udap est, V „ steindi 
ntca B.

S zerk eszti:
a szerkesztő  bizottság  

Szikra Lapnyom da


