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Aláírták a szavjet— nyugatnémet szerződést
Brezsnyev fogadta Brandtot
Koszig in  és Brandt beszéde  a Szovjetunió
és az N S Z K  viszonyáról,
az európai biztonságról
A  kancellár m egkoszorúzta
az Ismeretlen Katona sírját
Koszig in: a sze rződés megfelel
a béke hosszútávú érdekeinek
Brandt: a sze rződés elősegíti
a feszültség tényleges enyhü lését
Európában

Moszkvában a  nagy Kreml- 
palota Katalin-term ében Ko
szigin miniszterelnök és Gro- 
miko külügyminiszter, illető
leg Brandt kancellár és Scheel 
külügyminiszter ünnepélyes 
külsőségek között aláírták  a 
szovjet—nyugatném et szerző
dést. Az aláírásnál jelen volt 
az SZKP Központi Bizottságá
nak főtitikára, Leonyid Brezs
nyev és a párt elnökségének, 
illetőleg titkárságának több 
tagja. Ugyancsak jelen volt a 
két tárgyaló küldöttség min
den tagja.

A szerződiés aláírása után 
ünnepélyes pillanatokban 
B randt kezet fogva Koszigin 
miniszterelnökkel, kij elentette : 
Ez a  szerződés nemcsak egy 
korszak végét, hanem nagyon 
jó  kezdetet is jelent.

Koszigin egyetértését fejez
te  ki, m ajd Brezsnyev és 
Brandt üdvözölte egymást, 
kölcsönösen nagy jelentőségű
nek minősítve a szerződés 
megkötését, Gromiko szovjet 
külügyminiszternek az NSZK 
kancellárja köszönetét mon
dott azért a  m unkáért, amely
nek eredményeképpen a  szer
ződés létrejött.

Az európai politika e fontos 
fejleményét a  szovjet televízió 
egyenes adásban sugározta és 
az Intervízió, illetőleg az Euro- 
vízió hálózatán az egész kon
tinens láthatta.

A szerződés aláírását meg
előzően, m ajd ezt követően 
egész sor fontos esemény zaj
lott még le.

Willy Brandt és az NSZK 
küldöttségének tagjai megko
szorúzták a Kreml falánál le
vő Ismeretlen Katona emlék
művét, Az NSZK nemzeti szí
nű szalagjával díszített fehér 
szegfűkoszorút a szövetségi 
kancellár helyezte el a szim 
bolikus síremléken.

A délutáni órákban Koszi 
gin és Brandt a  delegációk 
tagjainak jelenlétében több, 
m int két órán át tárgyalt a 
Kremlben.

M int Moszkvában közölték, 
a  tárgyalások során m egvitat
ták  a Szovjet Szocialista Köz
társaságok Szövetsége és a

Német Szövetségi Köztársaság 
közötti szerződés megkötésé
vel összefüggő kérdéseket.

A két kormányfő vélemény- 
cserét folytatott a  szovjet— 
nyugatnémet kapcsolatok to 
vábbfejlesztésének távlatairól, 
egyebek között gazdasági és 
udoimányos-műszaki területen, 
továbbá kicserélték nézeteiket 
a m indkét felet érdeklő nem 
zetközi problémákról.

A tárgyalások nyílt, gyakor
latias légkörben folytak le.

Közvetlenül a  szerződés alá
írása után Brezsnyev, az SZKP 
főtitkára fogadta Brandtot.

Mint hivatalosan közölték; 
a  két állam férfi tárgyilagos 
légkörben és az őszinteség 
szellemében megbeszélést foly
tatott. Kifejezésre ju ttatták  
meggyőződésüket, hogy a 
Szovjetunió és a  Német Szö
vetségi Köztársaság szerződése 
megnyitja a lehetőséget a két 
ország kapcsolatainak továb
bi fejlődéséhez és az európai 
biztonság megszilárdításához.

A találkozón eszmecsere 
folyt azokról az esetleges to 
vábbi lépésekről, amelyeknek 
célja a Szovjetunió és az NSZK 
együttműködésének fejlesztése, 
az európai feszültség enyhí
tése és a  béke megszilárdí
tása. Több más nemzetközi 
problém át is megvitattak.

A szovjet kormány a Krem l
ben vacsorát adott Willy 
Brandt tiszteletére. Jelen volt 
W alter Scheel külügyminiszter 
és a kancellár kíséretének 
többi tagja, valam int Helmut 
Allardt, az NSZK moszkvai 
nagykövete.

Szovjet részről Leonyid 
Brezsnyev, Alekszej Koszigin, 
Dmitrij Poljanszkij, Alek- 
szandr Seljepin, Borisz Pono- 
marjov, továbbá Nyikolaj Baj- 
bakov és Leonyid Szmirnov, a 
minisztertanács elnökhelyette
sei, Andrej Gromiko külügy
miniszter és más hivatalos sze
mélyiségek vettek részt a va
csorán.

A vacsorán Koszigin és 
Brandt beszédet mondott.

Koszigin bevezetőben a szov
jet kormány nevében üdvözöl
te Brandt szövetségi kancel

lárt, Scheel külügioninisztert 
és a  kíséretükben levő szemé
lyiségeket, akik a  Szovjetunió 
és az NSZK szerződésének alá
írására érkeztek Moszkvába.

— A mai nap emlékezetes 
lesz a  két ország kapcsolatai
ban — mondotta a  továbbiak
ban Koszigin. — A múltban 
nem  sok olyan esemény volt, 
am ely módot adott volna, hogy 
elinduljunk országaink békés 
együttműködésének megte
remtése, m in t elérhető gya
korlati cél felé, jóllehet a 
történelm i tanulságok és á  két 
ország, valam int Európa né
peinek alapvető érdekei két
ségtelenül sürgették az itt  mu
tatkozó akadályok kiküszöbö
lését. A nemzetközi életben, 
fontos problém ák megoldásá
nál a  Szovjetunió és a  Né
m et Szövetségi Köztársaság 
hosszú éveken á t gyakran egy
m ással szemben állt.

A néhány órával ezelőtt a lá
ír t szerződés hosszú, időnként 
igen bonyolult tárgyalások 
eredménye. Megelégedéssel á l
lap íthatjuk  meg azonban, hogy 
a két fél közül egyik sem r i
ad vissza a  megegyezés ú tjá
ban áUó nehézségektől, mert 
a  cél, am elyért fáradoznak, 
méltó volt az erőfeszítésekre.

Az a  feladat áll előttünk, 
hogy fordulatot hozzunk létre 
a Szovjetunió és a Német 
Szövetségi Köztársaság kap
csolataiban. A m últ tapaszta
lataiból azt a tanulságot kell 
levonnunk, hogy nagyra kell 
értékelnünk és teljes m érték
ben ki kell használnunk m ind
azt a jót, am it minden egyes 
békében eltelt nap, hoz ma
gával, és ami az államok kö
zötti együttműködés révén to
vább gyarapszik. Reméljük, 
hogy a szerződés aláírását kö
vetően nem váratnak magukra 
a gyakorlati lépések a Szov
jetunió és az NSZK kapcsola
tainak fejlesztésében, különbö
ző területeken. A Szovjetunió 
kész erre, és abból indul ki, 
hogy a  békés egymás mellett 

[ élés elvei jelentik az egyetlen 
ésszerű és perspektívát kíná
ló alapot a  Szovjetunió és az 
NSZK, s általában a különböző

társadalm i rendszerű országok 
kapcsolataiban.

Korm ányaink komoly köte
lezettségeket és n ag y ' felelős
séget vállaltak népeink és 
egész Európa előtt. A hűség 
a  most megkö'tött szerződés
hez, a  szerződés következetes 
megvalósítása az európai kon
tinens stabilitása és nyugal
ma fenntartásának fontos ele
m e lesz. Ebben az értelem ben 
a Szovjetunió és az NSZK 
korm ányának ez a  lépése nem 
elszigetelt jelenség. Azok közé 
az erőfeszítések közé tartozik, 
am elyeket az európai állam ok 
fejtenek ki a  helyzet meg ja 
vulása és az európai biztonság 
szilárd pilléreinek m egterem , 
tése céljából.

Meg kell állapítani, hogy 
m indezt jól tud ják  Európa és 
nem  csupán Európa politikai 
és társadalm i köreiben, am e
lyek óriási figyelemmel kísérik 
megbeszéléseinket. Hallatsza
nak term észetesen rosszaka
ra tú  hangok is. Ezek azon
ban olyanoktól származnaK, 
akiktől távol á ll a politikai 
realitások iránti érzések és 
nem  viselik szívükön az euró
pai népek békés jövőjét. Az, 
aki valóban a  nemzetközi fe
szültség enyhülését és a  bé
két akarja, kénytelent elismer
ni, hogy a  m ai ak tus nagy 
fontosságú elhatározást jelen
tett. Nem tudunk arról, hogy 
valaki elvileg m ás megoldá.?t 
javasolt volna azoknak a  kér
déseknek az európai biztonsá
got szolgáló megoldására, ame
lyek a Szovjetunió és az NSZK 
közötti szerződés tárgyát ké
pezik.

Befejezésül szeretném el
mondani, hogy a  most aláírt 
szerződés megkötése lehetetlen 
lett volna, ha nem  készítette 
volna elő az európai realitá
sok általános alakulása, a  nem 
zetközi kapcsolatok, természe
tes fejlődése. A szerződést ma
ga az élet diktálta, s megfelel 
a  béke hosszú időre szóló é r
dekeinek.

Kószigin beszéde végén a 
Szovjetunió és az NSZK kö
zötti szerződésre ürítette poha
rát, arra, hogy ez a szerződés 
jól szolgálja a Szovjetrmió és 
az NSZK kapcsolatának javí
tását és sokoldalú fejlesztését, 
m indkét ország népei, Európa 
és a világ békéjének megszi
lárdulása érdekében.

A szovjet kormányfő poha
rá t ü rítette Willy Brandt szö
vetségi kancellár, Walter 
Scheel külügyminiszter és a 
kíséretükben levő személyisé
gek egészségére.

Brandt koncellár beszédében 
kijelentette: az NSZK és a 
Szovjetunió szerződését, „új 
kezdetnek tekinti, amely lehe
tővé teszi, hogy országaink 
tekintetüket előre, a  jobb jö
vő felé fordítsák”.

— A dolog, amely itt most 
kezdetét vette, akkor tetöződik 
be — folytatta —, am ikor elő
mozdítjuk a feszültség tényle
ges enyhülését Európa szívé
ben, Nem volna teljes, befe

M inden kor fölelevenitette István király emlékét, 
minden társadalmi mozgalom hozzá is mérte céljait, el
képzeléseit.

Volt imára kulcsolt kezű szent és Icardforgató nemes 
király, a szentistváni állameszme megteremtője és a 
német lovagok beeresztöje, híd Kelet és Nyugat között — 
s híd Nyugat és Kelet között, népeket elnyomó kem ény
kezű diktátor és népeket egyesítő kegyes uralkodó, volt 
pogányha oltott keresztény és pogányságát eldobó ke
resztelő. Minden volt, amit az elm últ ezer évben a kü 
lönböző politikai irányzatok és rendszerek látni szeret
tek volna benne. Csakhogy a történelem nem a minden
kori jelen igazolására szolgáló példatár. István sem le
het hivatkozási alanya régi vagy mai klerikális, nacio
nalista, avagy kozmopolita törekvéseknek.

István a kereszténység eszmekörében élő, a feudális 
osztály társadalmat az ország területén véglegesen meg
gyökereztető nagy magyar király volt. A z államalapítás 
m űve és ebben István szerepe az ő kiemelkedő sze
mélyisége és a korszakváltást szolgáló tettei méltóak 
arra, hogy em lékét a történelmében ismét korszakot 
váltó magyarság tudatában fölelevenítsük.

I. István király születésének pontos évét nem  is
m erjük. Mégsem követünk el hibát, ha ebben az eszten
dőben em lékezünk meg, az Árpád nemzetségéből szár
mazó kimagasló államférfi születésének millenniumáról 
973—974 táján atyja, Géza nagyfejedelem követei Gi
zella bajor herceglány jegyességét kérték és kap
ták meg V a jk  nevű magyar fejedelem fi számára. Jog
gal tételezzük fel, hogy a fiú  az eljegyzés idején há
rom-négy éves lehetett. Abban a korban az ilyen  ko
rai jegyesség szokásos volt, s nemcsak a legelőkelőbbek 
körében.

Kb. 30 évvel később az ezredfordulón, történelmé
nek nagy fordulójához ért a magyar nép. Á z ő vezetése 
alatt illeszkedett bele az európai népek közösségébe, 
lépte át ősi politikai szervezete és az állami lét között 
húzódó határt. Tehát 30 éves férfi lehetett, amikor fejét 
a pápától kapott korona alá hajtotta.

A  X. századi magyarság a közkeletű  — nemcsak ha
zai, hanem európai — felfogás szerint lovas-nomád, íj- 
jas-szablyás nép volt. Ez a nép sok keserűséget zúdított 
Európa népeire a kalandozásokkal. 955-ben Lech m eze
jén  bűnhődött meg a felperzselt kolostorokért, a rab
szíjra fűzött ártatlanok szenvedéséért. A  m egvert m a
gyar sereg és a vezérei, köztük Bulcsu, akik a kor fogal
mai szerint csak elvetem ült latroknak kijáró bitón fe 
jezték be életüket. Ez a visszapillantás azért kellett, 
m ert ez döbbentette rá a magyarokat az addig követett 
ú t tarthatatlanságára. Természetesen a határvonal nem  
olyan éles, m ert bizonyos az is, hogy a X. századra a 
nomád-állattenyésztéssel és ekés gazdálkodással egy
aránt foglalkozott. Tehát a kalandozások m ellett a X. 
században a magyar földm űves már búzát, árpát vetett 
és földet művelt.

A  kalandozások elöbb-uióbb a Németország egysé
gének megteremtésére törekvő I. Ottó császárral váló 
összeütközéshez vezettek. A  magyar fejedelemség kü l
politikai helyzetében tehát fordulat állt be. A  nyugati 
kalandozások felhagyása azonban még nem  biztosította 
a megfelelő következtetéseket. A  külpolitikai változás 
pontos ismeretében született a döntés arról, hogy Géza 
nagyfejedelem Ottó császárhoz követeket küldött és bé
két ajánlt neki. Ez nemcsak Gizella és István jegyessé
gét jelentette, hanem az elkötelezettséget is a ném et
római császárság, illetve egyház szelleméhez. Így lett 
Géza fiának nevelője a római egyháznak máris tekin
télyes főpapja, Adalbert. A  nevelő kiválasztása elvi je 
lentőségű lépés volt és Adalbert meghívására az elköte
lezettség megtörtént és a nyugati egyház hegemóniája 
Magyarországon rövid idő alatt megszilárdult.

Géza fejedelem  997-ben m egtért őseihez. A  feudális 
keresztény eszm ények tiszteletében nevelkedett István 
átalakuló, nyugtalan országot kapott örökül. Tekintélyes 
ellenzékkel vívo tt harcának drámai eseményei vezették  
be történelm ünk ú j korszakát. A jtony a Maroson hajó
zott királyi sószállítmányokra tette rá a kezét. A  királyi 
hatalom csorbításáért érte őt megtorlás. Gyulát azért 
érte utol István keze, m ert udvarában ellene irányuló 
terveket melengettek. István kiterjesztette uralmát az 
ország egész területére.

A  királyi dinasztiák a fejedelm i nemzetségek közötti 
küzdelm ekből nőttek ki. Előkelő ellenzékük kiszorítása 
és fékentartása olyan haderőt, királyi fegyveres kíséretet 
kívánt, am elyiknek tagjait helyi hagyományok, helyi 
eredetű tekintélytisztelet nem  befolyásolta. A Gyula és 
és A jtony, Koppány-féle előkelőségek elleni fellépésben 
nehezen lehetett volna nélkülözni az uruk m inden pa
rancsát aggodalom nélkül teljesítő idegen lovagok szol
gálatait.

M int európai ügyekben igen járatos államférfinak, 
arra gondja volt, hogy királyi méltóságának szuverén 
forrása külsőségekben is megerősítést nyerjen. Éppen 
ezért körültekintően kellett megválasztani a királyi je l
vények forrását és a koronázási szertartás külsőségeit, 
m ert így nyertek kifejezést a kor igényesebb államjogi 
formulái.

Nem  erőltetett a párhuzam, ha I. István születésé
nek m illenniumával együtt a korszakváltást jelentő szo
cialista alkotmány évfordulójáról is megemlékezünk.

jezett, ha nem  fordítanánk 
gondot arra, hogy Európa kö
zepén többé seholse keletkez
hessen feszültség, mindenütt, 
létrejöjjön a  kielégítő rende
zés.

A továbbiakban Willy 
Brandt megjegyezte:

— A közöttünk fennálló né
zeteltérések ellenére, a társa
dalmi rendszer különbözősége 
ellenére, országaink példát ad
hatnak arra, hogyan kell meg
valósítani ebben a bonyolult 
világban a békés egymás mel
lett élést, amely nem irányul 
senki ellen, hanem javára vá
lik mindenkinek, az európai 
állam oknak és népeknek.

Az utóbbi hónapokban ta r
tott megbeszélések több ered
ménnyel jártak, m int csupán 
a szerződés kidolgozása és

aláírása. A tárgyalások lehető
vé tették képviselőink számá
ra  ,hogy eszmecserét folytas
sanak, igyekezzenek egymást 
megérteni, még akkor is, ha 
az első próbálkozás során még 
nem mutatkozott lehetőség a 
megegyezésre — jelentette ki 
Willy Brandt.

Beszéde végeztével a  nyu
gatnémet kormányfő ürítette 
poharát Leonyid Brezsnyevre, 
az SZKP KB főtitkárára, aki
vel —, minit mondotta — ér
dekes és fontos eszmecserét 
folytatott, Alekszej Koszigin, a 
Szovjetunió M inisztertanácsa 
elnökére, a Szovjetunió népei
nek felvirágzására, az NSZK 
és a Szovjetunió egyű'ttműkö- 
désére.

(Folytatás a 2. oldalon)
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Aláírták a szovjet— nyugatnémet szerződést Kivonják m  EAK-Iíó I a i algériai egységeket
^  Feszültség a joraánia'i fővárosban

(Folytatás az 1. oldalról)

A  TASZSZ az alábbiakban 
adta közre: „A Szovjet Szo
cialista Köztársaságok Szövet
sége és a  Német Szövetségi 
Köztársaság szerződését” :

A magas szerződő felek ab
ban a  törekvésükben, hogy 
előmozdítsák Európa és a  vi
lág békéjének és biztonságá
nak megszilárdítását.

Abban a  meggyőződésben, 
hogy az államok békés együtt
működése az ENSZ alapokm á
nyában rögzített célok és el
vek alapján megfelel a  népek 
hő óhajának és a  béke általá
nos érdekeinek.

Megállapítva azt a  tényt, 
hogy azoknak az intézkedé-

! seknek a  megvalósítása, am e
lyekben korábban állapodtak 
meg, köztük a  diplomáciai 
kapcsolatok felvételéről szóló 
1955. szeptember 13-i egyez
mény megkötése, kedvező fel
tételeket terem tett a kölcsönös 
kapcsolatok továbbfejlesztését 
és megszilárdítását célzó 
újabb fontos lépésekhez.

Attól az óhajtól áthatva, 
hogy szerződés formájában 
juttassák kifejezésre az 
együttműködésük javítására 
és kiszélesítésére irányuló el
tökélt szándékukat, beleértve 
a  gazdasági, valam int a  tudo
mányos, műszaki és kuiturális 
kapcsolatokat is, a két állam 
érdekében.

Az alábbiakban állapodtak 
meg:

A  moszkvai szerződés aláírását 

kövessék gyakorlati lépések

L'Humanité: Szembeszökő anakronizmus 
ez NDK el nem ismerése

A  Szovjet Szocialista Köztársaságok 

Szövetsége és a Német Szövetségi 

Köztársaság szerződése

1. G l ^ e l y ;

A Szovjet Szocialista Köz
társaságok Szövetsége és a 
Német Szövetségi Köztársaság 
politikája fontos céljának te
kinti a  nemzetközi béke meg
őrzését és a  feszültség enyhí
tését.

Kinyilvánítja azt a  törekvé
sét, hogy elősegíti az európai 
helyzet rendezését és az összes 
európai államok közötti bélcés 
kapcsolatok fejlesztését, s en
nek kapcsán az e térségben 
fennálló tényleges helyzetből 
indul l5i.

2. Cikkely:

A Szovjet Szocialista Köz
társaságok Szövetsége és a 
Német Szövetségi Köztársasá
got kölcsönös kapcsola
taiban, valam int az európai 
és a  nemzetközi biztonság ga
rantálásának kérdéseiben az 
ENSZ alapolanányában rögzí
te tt célok és alapelvek vezér
lik. Következésképpen vitás 
kérdéseiket kizárólag békés 
eszközölckel oldják meg és kö
telezik m agukat arra, hogy az 
európai és nemzetközi bizton
ságot érintő kérdésekben, va
lam int kölcsönös kapcsola
taikban az ENSZ alapokmá
nya 2. cikkelyének megfele
lően tartózkodnak az erő
szakkal való fenyegetőzéstől 
vagy erőszak alkalmazásától.

3. Cikkely:
Köz- 

és a
A Szovjet Szocialista 

társaságok Szövetsége 
Német Szövetségi Köztársaság 
a  fenti célokkal és elvekkel 
összhangban egyetért anrxak 
elismerésében, hogy az euró
pai békét csak altkor lehet 
megőrizni, ha senki sem to ra  
jelenlegi határok ellen.

Kötelezik magukat arra, 
hogy m aradéktalanul tisztelet

ben ta rtják  az összes európai 
államok területi sérthetetlen
ségét a  mai határok m ellett;

kinyilvánítják, hogy nincse
nek területi követeléseik sen
kivel szemben sem és a  jövő
ben sem támasztanak ilyen 
követeléseket; ,

ma és a jövőben sérthe
tetlennek telrintik az 'ösz- 
szes európai államok ha
tára it úgy, ahogyan azok 
a jelen szerződés aláírá
sának napján húzódnak, be
leértve az Odera-Neisse-vona- 
lat, amely a  Lengyel Népköz- 
társaság nyugati határait a l
kotja, valamint a Német Szö
vetségi Köztársaság és a  Né
met Demokratikus Köztársa
ság közötti határt.

A Szovjet Szocialista Köz
társaságok Szövetsége és a 
Német Szövetségi Köztársaság 
közötti jelen szerződés nem 
érinti az általuk korábban 
megkötött két- és többoldalú 
szerződéseket és egyezménye
k e t

4. Cikkeíy;
E szerződés ratifikálásra 

szorul és a  ratifikációs ok
mányok kicserélésének napján 
lép hatályba, am ire Bonnban 
kerül sor.

Elkészült Moszkvában, 1970. 
augusztus 12-én két példány
ban, ezeknek mindegyike né
met és orosz nyelven, s mind
két szöveg egyforma hatállyal 
bír.

A szerződést aláírták \ 
a  Szovjet Szocialista Köztár
saságok Szövetségének nevé
ben

5. CiMcety:
A. N. Koszigin A. Gromiko
a Német Szövetségi Köztársa
ság nevében
W. Brandt W. Scheel

A  szovjet~nyugatnémet szerződés 

nyugati visszhangjábál

Rogers am erikai külügymi
niszter röviddel a szerződés 
aláírása után üdvözölte a  nagy 
jelentőségű eseményt és annak 
a  reményének adott hangot, 
hogy ezután a  négy nagyha
talom Nyugat-Berlinről folyó 
tárgyalásait is siker fogja ko
ronázni.

A ' szerződés aláírása az 
Egyesült Államok helyeslésé
vel találkozott — mondotta 
Nixon elnök szóvivője. Emlé
keztetett rá, hogy az Egyesült 
Államok kezdettől fogva bi
zalmáról és támogatásáról 
biztosította a bonni kormány
nak a  keleti szomszédaival 
való kapcsolatai megjavításá
ra  irányuló erőfeszítéseit.

Bonnban egyébként nyilvá
nosságra hoztálc a  három nyu
gati nagyhatalom válaszát, a  
nyugatnémet kormány augusz
tus 7-én kelt jegyzékére. Az 
azonos tartalm ú válaszjegy
zékekben a nyugati hatalmak 
kijelentik, hogy a négy győz
tes hatalom „Berlinre és Né
metországra von.atkozó jogait

I és kötelezettségeit, amelyek a 
háború végén kötött egyez
ményekből fakadnak, nem 
érintheti a  Szovjetunió és az 
NSZK semmilyen kétoldalú 
szerződése”. A három nyugati 
hatalom különben folytatja a 
konzultációt Brandt kancel
lárnak egy nyugati négyes 
csúcstalállíozóra te tt javasla
táról.

Az UPI hírügynökség a 
brüsszeli NATO-központból, 
diplomáciai forrásokat idézve, 
arról ír, hogy a  szovjet—nyu
gatnémet szerződés aláírása 
előmozdíthatja az európai biz
tonsági értekezlet megvalósu
lását. Természetesen, jó né
hány akadályt kell még elhá
rítani — fűzi hozzá.

A belga kormány is üdvö
zölte a  szovjet—nyugatnémet 
szerződés aláírását. A külügy
minisztérium által közzétett 
nyilatkozat megállapítja, hogy 
a szerződés elősegíti az összes 
érdekelt országok erőfeszíté
seit „olyan európai kollektív 
biztonsági rendszerért, amely 
a jogon és az igazságosságon 
alapul.”

„A Szovjetunió és az NSZK 
közötti szerződés aláírása 
hosszabb történelmi fejlődés 
eredményeit testesíti meg és 
fontos határkő nemcsak a két 
nagy európai állam  közötti 
kapcsolatok, hanem az egész 
európai valóság alakulásának 
útján is” — irta  az Izvesztyija. 
A Pravda vezércikke az élet 
által diktált rendkívül fon
tos döntésnek minősíti a 
szerződés megkötését, amely 
megfelel a  béke hosz- 
szú távra szóló érde
keinek. A szerződés alapokat 
nyújt a  két ország közötti 
kapcsolatok további fejleszté
séhez, az európai biztonság 
megszilárdításához. „Remény
kednünk kell abban, hogy a 
szerződés aláírását ez irányba 
te tt további gyakorlati lépések 
követik” — írja  a  Pravda, 
majd hangsúlyozza: azok a 
kötelezettségek, amelyeket a 
szerződést aláíró kormányok 
vállaltak magukra, nagyfokú 
felelősséget hárítanak rájuk 
saját népeik és egész Európa 
előtt. A szerződéshez való hű
ség, előírásainak' következetes 
megvalósítása kétségkívül fon
tos összetevője a stabilitás és 
nyugalom fenntartásának az 
európai kontinensen — álla
pítja meg a  Pravda.

Mint az MTI tudósítója je
lenti, prágai hivatalos helyen 
hangsúlyozzák, hogy a  megál
lapodás előmozdítja az általá
nos európai enyhülést, s ebben 
a  folyamatban Csehszlovákia 
is szerepet játszhat. A Cseh
szlovák Szocialista Köztársa
ság vezetői m ár több ízben ki
nyilvánították álláspontjukat 
az NSZK-hoz fűződő viszony 
kérdésében, s ez Bonn számá
ra  megkönnyítené az első lé
pésekét a  konstruktív tárgj’-a- 
lások megkezdésének irányá
ban.

A világsajtó bő terjedelem 
ben kommentálja a  moszkvai 
szerződést. Az olasz II Giomo 
m egállapítja: „Most, hogy
szovjetek és nyugatnémetek

egyetértenek az európai status 
quót illetően, nem kerülhető 
el, hogy a NATO céljaiban és 
funkcióiban ne következzék be 
néhány érezhető változás.” Az 
Unitá kiemeli, hogy az egyet
len állam, amely mindeddig 
nem ismerte el az Európában 
a  második világháborút köve
tően kialakult határoltat, most 
kötelezte magát azok tisztelet
ben tartására, s lemondott 
minden területi követeléséről. 
Mindehhez, állapítja meg a 
lap, szükség volt Kiesinger
nek és Straussnak a kor
mányból való eltávolítására.

A francia Paris Jourban 
Tabouis asszony, a  köztiszte
letben álló politikai szemleíró 
m egállapítja: a kancellár dip
lomáciája nyilván arra  törek
szik majd, hogy megnyugtassa 
szándékairól nyugati szövetsé
geseit, de mégis tény marad, 
hogy „egy új NSZK lesz az, 
amelyik most m ár folytatni 
fogja tárgyalásait Lengyelor
szággal, az N Ö K -val. . . ” René 
Piquet, a  Francia Komrnunista 
P árt Politikai Bizottságának 
tagja a  szerződéssel kapcsola
tos nyilatkozatában hangsú
lyozta : az FKP a  jövőben meg
kétszerezi erőfeszítéseit annak 
érdekében, hogy Franciaor
szág ismerje el az NDK-t. Az 
FKP lapja, az L’Humanité ki
emeli, hogy a szerződés fényé
ben szembeszökő anakroniz
mussá vált az NDK elismeré
sének elutasítása. Az Atlanti 
Szövetségnek nevezett háborús 
gépezet fenntartása pedig iga- 
zolhatatlanabb, m int valaha.

Ezzel' összefüggésben emlí
tést érdemel, hogy az MTI 
washingtoni tudósítójának je
lentése szerint .amerikai hiva
talos körökben fenntartásokkal 
fogadták a  moszkvai szerződés 
hírét, m ert attó l tartanak, 
hogy az európai enyhülés „alá
ássa a  NATO szerepét”, és az 
Egyesült Államok európai be. 
folyásának fokozatos gyengü
lésére vezet.

Tovább ta r t a fegyvernyug
vás a közel-keleti frontokon. 
Az ENSZ szóvivőjének köz
lése szerint, a világszervezet 
megfigyelői a tűzszünet életbe 
lépése óta egyetlen incidenst 
sem tapasztaltak a tűzszünetet 
elfogadó államok között.

Algéria visszavonja a Szue- 
zi-csatorna mentén állomásozó 
kétezer főnyi katonai egysé
geit — jelentette az A1 Ah- 
ram. Favzi, az EAK hadügy
minisztere köszönetét mondott 
Algéria kormányának a kato
nai támogat'' sért.

A hírügynökségi jelentések 
izraeli repülőgépek tám adásá
ról számolnak be egy liba
noni település ellen. A bejrúti 
katonai szóvivő szerint a tá 
madás jelentéktelen károkat 
okozott.

A Palesztina! Felszabadítás! 
Front Nablus városában grá
nátokat dobott egy izraeli au
tóbuszra, több utas életét vesz
tette. Hírek szerint meglehető
sen feszült a  helyzet Amman- 
ban. A reguláris hadsereg 
páncélosai ég tüzérségi egysé-

gei a  főváros közelében vonul
nak fel, és állítólag csak Husz- 
szein király parancsára vár
nak, hogy leszámoljanak a fel- 
szabaditási mozgalom erőivel. 
Arafat a palesztínai ellenállók 
vezetője Atasszi Szíriái állam
fővel folytatott damaszkuszi 
megbeszélései u tán  visszatért 
Ammanba.

Tiasz tábornok, szíriai had
ügyminiszter, a B aath-párt da
maszkuszi lapjának adott nyi
latkozatában kijelentette, hogy 
az izraeli csapatok kivonulása 
a  megszállt arab területekről 
nem történhet meg harc nél
kül. Csakis a  fegyveres harc a 
megfelelő válasz a  cionisták
nak — mondotta, elutasítva a 
tűzszünetet.

Zajjat, az EAK ENSZ-főde- 
legátusa kormányával folyta
tott konzultációk u tán  vissza
té rt New Yorkba. Az izraeli 
kormány állítólag rosszallással 
fogadta, a  hírt, hogy a Jarring  
ENSZ-megbízott felügyelete 
alatt megrendezésre kerülő 
béketárgyaláson az EAK nem 
képviselteti m agát magasabb 
szinten.

Dél-vietnami szabadságharcos támadás 
a laoszi határnál

A dél-vietnami szabadság- 
harcosok gyalogsága tám adást 
intézett az O’Relly -támaszpon
ton elszállásolt dél-vietnami 
kormánycsapatok egyik előre
to lt őrállása ellen. A tám asz
pont, amely Dél-Vietnam észa
ki részébe Thua Thien ta rto 
mányban a laoszi határtól 24 
kilométerre fekszik, még az 
am erikai támaszpontépítési 
hullám  egyik maradványa. Az 
am erikaiak azonban tavaly 
feladták a  szabadságharcosok 
ellenőrzése a la tt álló területre 
mélyen benyúló bázist, és azt 
a  saigoni kormánycsapatok 
idén az esős évszak kezdetekor 
foglalták el ismét.

B—52-es am erikai nehéz

bombázók újabb szőnyegbom
bázásokat hajto ttak  végre a 
szabadságharcosok ellenőrzése 
a la tt álló területek ellen.

A kambodzsai harcokat a 
zaklató támadások jellemezték 
— jelentette ki Phnom Penh- 
ben a kormánycsapatok főpa
rancsnokságának egyik szóvi
vője. ö t  napon belül hartpad- 
szor tám adták meg a kambod
zsai népi erők a Phnom Penh- 
től mindössze 18 kilométerre 
fekvő Dang Kor városában el
helyezett kormánycsapatokat. 
Összecsapásokra került sor az 
úgynevezett Kacsacsőrtől 
északra, továbbá Kompong 
Thon tartom ányi fővárosnál 
és Kompong Shamnál.

Neues D.eufschlarid :

Az egész szocialista államközösség sikere

A Neues Deníschland, az 
NDK vezető lap ja vezércikké
ben, amelynek címe; Mind
azok sikere, akik a  feszültség 
enyhülését és a  békét akarják, 
m egállapítja: Jó hírnek lehet 
nevezni azt a  tényt, hogy a 
Szovjetunió és az NSZK kö
zötti tárgyalások most egy 
nemzetközi jogilag kötelező 
dokumentum aláírásával pozi
tívan fejeződtek be.

A Neues Deutschland utal 
rá, hogy a  tartós béke Euró
pában a  határok elismerését 
és sérthetetlenségét jelenti, 
am i a  legszorosabban össze
függ a  potsdami alapelvekkel, 
majd hangsúlyozza: Jó hírről 
különösen azért beszélünk, 
mivel a  szovjet politika, a 
Szovjetunió kezdeményezése 
egyik jelentős sikeréről van 
szó.

Ugyanakkor — állapítja 
meg a Neues Deutschland — 
az egész szocialista államkö
zösség sikeréről is szó van.

Ami az NDK-t illeti, az kez
dettől fo,gva támogatta a Szov
jetunió és. a  szocialista közös
ség minden békekezdeménye
zését. A Szovjetunióval test
véri viszony, megingathatat
lan harci szövetség fűz össze 
bennünket. Ismételten han
goztatjuk, hogy üdvözölnénk 
az új nyugatnémet reális lé
pést a Szovjetunióval fennálló 
kapcsolatok javítására. Az 
NDK is a maga részéről ál
landóan alkotó módon járult 
hozzá az európai biztonság 
ügyéhez. Ezért az NDK, a 
Szovjetunió és az NSZK kö
zötti szerződést az európai 
biztonság szempontjából pozi
tív tettnek tekinti.

A Neues Deutschland leszö
gezi: az európai biztonság 
nagy céljához mért tettelí 
egyikének számít az aktív fel
lépés az európai biztonsági 
értekezlet mellett. Aki ezt be-

’ csűletesen akarja, abból indul 
ki, hogy az értekezleten a  kon 
tinens valamennyi áUama 
részt vegyen. Az is teljesen 
világos, hogy — ahol komo
lyan beszélnek az európai biz- 
tO'nságról — tekintsék sérthe
tetlennek az NDK és az NSZK 
közti határokat, valamint 
minden más határt és ne tá 
masszanak területi igényeket.

Véleményünk szerint, szö
vetségeseink vélem,ánye sze
rin t is minden békeszerető 
európai ember, sőt számtalan 
nyugatnémet vélemény szerint 
is — folytatja a  Neues 
Deutschland — nem helyénva
ló, h o ^  valamely állam 
igényt támasszon egy másik 
állam képviseletére. Tényle
gesen az a  helyzet, hogy a 
képviseletre tám asztott igé
nyek végső soron területi igé
nyeket is jelentenek. Ennél
fogva, aki szívén viseli az 
európai biztonságot és az ál
lamok közötti ’ kapcsolatok 
normalizálását, abból fog ki
indulni, hogy az NSZK kül
földön csak sa ját magát kép
viselheti, am iként az NDK is 
saját magát képviseli külföl
dön.

És minthogy az NDK és az 
NSZK vitathatatlan szuverén 
jogainál vagyunk: szaporod
nak a  hangok mindkét állam
nak az ENSZ-be és annak kü
lönleges szerveibe történő be
lépése m ellett — állapítja 
meg a  Neues Deutschland. Vi
lágos, hogy a szerződés aláírá
sa a  nyugat-németországi 
jobboldali erők veresége, 
mindazok veresége, akik nem 
képesek felismerni azokat a 
realitásokat, amelyek a szov
jet népnek és a Hitler elleni 
koalíciónak a  második világ
háborúban arato tt győzelme 
eredményeképpen alakultak 
ki — hangoztatja a  
Deutschland cikke.

Cahmbo koalíciója bizalmat kapott 
a képviselőházban

Befejeződött a  kormány- 
program v itá ja  a képviselő
házban, s az Emilio Colombo 
vezette koalíciós középbal kor
mány bizalm at kapott a  képvi
selőktől. A szavazás aránya 
348:231 volt, egy tartózkodás 
mellett.

Az Olasz Kommunista Párt

és a  Proletár Egység Olasz 
Szocialista P ártja  a  kormány 
ellen szavazott 

A szavazás előtti beszédében 
Colombo ism ét kifejtette, hogy 
kormánya erőfeszítéseit a gaz
dasági problémák megoldásá
nak kívánja szentelni.

Heves harcok Del-Víetnamban
VDK küldöttségvezetője visszatér Párizsba

Az utóbbi időszak viszony
lagos nyugalma után Dél-Viet- 
nam több pontján heves har
cok robbantak ki. Saigoni for
rás szerint a  partizánok nyo
mása különösen az ország 
északi partvidékén erősödött, 
ahol több m int egy év óta nem 
voltak komolyabb, harci ese
mények.

A saigoni kormány csapatai 
mintegy ezer katona részvéte
lével „tisztogató” hadművele
tet folytattak a dél-viet:iami 
Quang Tri tartományban. A 
manőver kudarcot vallott, mert 
a partizánok az éj sötétjében 
elvonultak a  területről.

A VNA, a  Vietnami Tájé
koztató Iroda a dél-vietnami 
szabadságharcosok hadijelen
tését közli a szabadságharco
sok hírügynökségének össze
foglaló jelentésére hivatkozva.

Eszerint My Tho tartom ány
ban a m últ hónapban a felsza
badító erők 1700 ellenséges ka
tonát tettek harcképtelenné. 
Kontum tartom ányban augusz
tus 5. és 8. között csaknem tel
jesen felszámolták a saigoni 
haderők 23. zászlóalját.

Másodszor vett részt Dávid 
Bruce nagykövet, az amerikai 
küldöttség új vezetője, a Viet
nammal foglalkozó párizsi né
gyes konferencián, de a 79 
ülésen sem történt semmiféle 
előrehaladás.

A Vietnam-értekezleten tá r
gyaló VDK-küldöttség szóvi
vője a 79. m unkaülést követő 
sajtóértekezleten közölte, hogy 
a küldöttség vezetője, Xuan 
Thuy államminiszter ham aro
san visszatér Párizsba. A VDK 

Neues 1 küldöttségének vezetője má
jusban hagyta el Párizst, til

takozásképpen, mivel Nixon 
elnök hosszú ideig lefokozta a 
béketárgyalásokat azzal, hogy 
Cabot Lodge távozása után 
harm adrangú diplom atát ne
vezett ki az am erikai küldött
ség élére.

Egyes megfigyelők — m int 
az MTI párizsi tudósítója írja 
— az új am erikai küldött fel
szólalásainak a korábbihoz ké
pest enyhébb hangnemére hív
ják fel a figyelmet. Ez az eny
hébb hangnem azonban nem 
jelent változást a lényeget il
letően. Az am erikai küldött az 
ülésen is azt hangoztatta, hogy 
nem a  m últról akar vitatkoz
ni, ez semmire sem vezet, ha
nem I valódi tárgyalásokat kí
ván folytatni. Viszont nem tett 
egyetlen lépést sem, am ely kö
zelebb hozta volna , a  vietnami 
nép jogos követeléseinek te l
jesítéséhez.

A VDK és a  dél-vietnami 
ideiglenes forradalm i kormány 
képviselője éppen erre az el
lentm ondásra hívta fel a  fi
gyelmet. Nguyen Minh Vy, a 
VDK képviselője rám utatott: 
az előző ülésen az Egyesült Ál
lamok küldötte azt ígérte, 
hogy tanulmányozni fogja a 
másik fél felszólalását. Mos
tani felszólalása azonban nem 
tartalm azott konkrét állásfog
lalást. Nguyen Van Tien, a 
DIFK küldöttségének helyet
tes vezetője rám utatott: az 
amerikai kormány kijelenti 
ugyan, hogy „a vietnami nép
nek minden külső beavatkozás 
nélkül joga van dönteni a m a
ga sorsáról”, de semmi jelét 
nem adja, hogy véget ajkama 
vetni saját beavatkozásánalc és 
agressziójának.
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Néhány jogi tanács 
munkába lépés előtt

A murifeaiog szabályai, 
vagyis a  m unkát végző dolgo
zóra és az őt foglalkoztató 
vállalatra irányadó rendelke
zések hatálya Magyarországon 
ma minden harm adik állam 
polgárra kiterjed. Ami pedig 
a szabadulás előtt álló elítél
teket illeti, náluk a munkajog  
szerepe csaknem 100 százalé
kos, hiszen m inden szabad
ságvesztés-büntetés egyszer 
letelik, s háta mögött a bör
tönkapuval úgyszólván m in 
den elítéltnek szembe kell 
nézni az elhelyezkedés gond
jával, feladatával. Könnyít ta 
lán ezen a gondon az a m un
kajogi ismeret, am it az aláb
biakban köziünk.

A szabadságvesztésből sza
badult m unkavállalók nagy 
átlagban ugyanabban a jogi 
helyzetben vannak, m in t azok 
a munkavállalók, akik nem 
szabadságvesztés büntetésből, 
hanem egy m ásik vállalattól 
jönnek. Ami a  dolgozók köte
lezettségeit illeti, ezen a  té 
ren  csupán egyetlen többlet
követelmény mutatkozik a  sza
badult elítélt oldalán, s ez: a 
munkavégzés folyamatában 
törvénytisztelő állampolgárrá 
kell válnia.

A  büntetésvégrahajtási inté
zetekből szabadultakat ugyan
is a vállalatok és m ás szo
cialista munkaadók azon a cí
men nem utasíthatnak el a 
munkásfelvételi iroda kis- 
ablakától, hogy: „börtönből 
szabadultakat nem  veszünk 
iel”, hanem

támogatniuk kell 
a szabadult 

elhelyezkedését.

Ez a szabály mélységes hum a
nizmust fejez ki. A m unkavál
lalás egyéb „rendes” esetei
ben ilyen előnynyújtási köte
lezettség a  vállalatokat általá
ban nem  terheli. Jól jegyez
zük azonban meg: az előny- 
nyújtási kötelezettség nem 
egyenlő az alkalm aztatásl kö
telezettséggel. Ha tehát egy 
építőipari vállalatnál tetőfedő 
szakképesítésű, egykori elítélt 
kér munkát, s olyan m unka
kör éppen nincs üresedésben, 
a m unkavállalót nem  köteles 
a  vállalat létszám felettiként 
alkalmazni.

A szabadságvesztésből sza
badultak m unkába lépése -7- 
m int lá tjuk  —, a  törvény fo
kozott oltalma alatt áll. Nem 
terjed  ki ez az oltalom azok
ra  a  munkakörökre, amelye
ket csak büntetlen előélettel 
lehet betölteni. (Az építőipar 
területéről vett példánál m a
radva, pl, a  művezető, rak tá
ros, építésvezető stb. m unka
köre ilyen.)

Világosan különbséget kell 
tenni azok között a hátrányok 
között, amelyek a  dolgozót 
jogszerűen érik am iatt, m ert 
korábban bűncselekményt kö- 
V’etett el és azok között a  hát
rányok között, am elyeket eset
leg a vállalat egyik-másik irá
nyítást betöltő alkalm azottja 
jogszerűtlenül okoz a  bünteté
sét kitöltött munlkaválUaló- 
hak.

A bűncselekmény elkövetése 
és az azt követő elítéltetés 
m indenekelőtt azzal a  hát
ránnyal já r vagy járhat, hogy 
a  büntetés végrehajtása ide
jén, rendszerint megszűnik a 
munkaviszonya (fegyelmileg, 
vagy felmondással) s ezáltal 
elesik azoktól az előnyöktől, 
amelyeket a  jogszabály a  
munkaviszony tartósságához, 
folyamatosságához fűz. Ilye
nek:

— elvesztheti törzsgárda- 
tagságát;

— fegyelm i elbocsátás ese
tén, három évig az elbo
csátás előtti időt figyel
men kívül kell hagyni, 
pl. a hosszabb felmondá
si idő, a munkaviszony 
alapján járó pótszabad
ság, a jubileum i jutalom  
stb. szempontjából;

— elvesztheti a szakmában 
bán szerzett jártasságát s 
emiatt alapbérét alacso

nyabban állapíthatják 
meg stb.

Hátrányosabb helyzetben 
van >3' szabadult

dolgozó . a  büntetlen előéletű 
dolgozókhoz képest akkor is, 
ha a  vállalatnak vétkesen kárt 
okoz, fegyelmi vétséget követ 
el, vagy munkaviszonyával 
összefüggésben újabb bűn te t
tet valósít mag. (Pl. a  m unka
eszközeit összetöri, vagy rend
szeresen elkésik, illetőleg a 
m unkaruhát eladja a  kihordá
si idő előtt.) A büntetett 
előélet a munkajogi felelősség 
körében is súlyosbító körül
mény. A  vállalat sérelmére el
követett bűntett esetén pedig, 
a visszaeső bűnelkövető javára 
csaknem lehetetlen alkalmaz
ni azt a szabályt, amely sze
rint a kisebb súlyú bűncselek
m ényeket a vállalat is elbí
rálhatja fegyelm i úton.

A büntetett előélet há trá 
nyos munkajogi következmé
nyeinek terhe alól a  dolgozó 
három úton m entesülhet.

Az idő m úlása és a  mentesí
tésre való érdemesség bizo
nyítása révén, az elsőfokon el
já rt bírósághoz benyújtott re 
habilitációs kérelem  nyomán. 
(Egy évet meghaladó bünteté
seknél.)

— fegyelm i elbocsátást kö
vetően a 3 év kivárása. 
Ennél rövidebb idő alatt 
is kérni lehet azonban a 
rehabilitációt, ha a dol
gozó a jó tnunkája alap
ján, arra érdemes.

— tartózkodás m inden kár
okozástól, fegyelm i vé t
ség újabb bűntett elköve
tésétől, nehogy a volt el-

..... “ ■4téU-kihívja maga el
len a törvény szigorát.

A  dolgozó

a vállalat intézkedése 
ellen panaszt tehet

a vállalatnál működő m unka
ügyi döntőbizottság előtt.

A vállalati m unkaügyi dön
tőbizottság öt tagból álló igaz
ságszolgáltatási fórum, am ely
nek elnökét a területi m un
kaügyi döntőbizottság elnöke 
bízza meg, tagjai pedig fele
fele arányban kerülnek ki a  
vállalati dolgozók közül.

A munkaügyi döntőbizott
ság eljárása a dolgozó pana
szára indul meg! A panaszt 
akár írásban, akár szóban elő 
lehet terjeszteni. Az eljárásra 
az a munkaügyi döntőbizott
ság illetékes általában, ahol a 
dolgozó m unkahelye van. A 
panaszt az elévülési időn belül 
lehet beadni, am i három  év. 
Ha azonban a  jogosult az 
igényt m enthető okból nem 
tudja érvén.yesíteni, az aka
dály megszüntetésétől számí
to tt 6 hónapon belül azt ak
kor is megteheti, ha az elévü
lési idő m ár eltelt vagy ab 
ból 6 hónapnál kevesebb van 
hátra.

A kézbesítést követő 15 na
pon belül kell előterjeszteni a 
panaszt

a) a  vállalat máltai történő 
egyoldalú munkaszerződés
módosítás,

b) a munkaviszony meg
szüntetése,

c) a  kártérítésre és a téve
sen kifizetett munkabér 
visszafizetésére kötelező 
határozat, fizetési felszólí
tás, valam int

d) a fegyelmi határozat és 
a fegyelmi eljárás mellő
zésével büntetést kiszabó 
határo2» t  ellen.

Munkajogi szabályaink
értelmében a dolgozó nem kö
teles személyesen eljárni a 
munkaügyi vitában. Képvise
lőt állíthat ügyének sikeres

vitelére, ak it hozzátartozói 
vagy m unkatársai közül vá
laszthat, de adhat megbízást 
ügyvédi munkaközösségnek és 
a szakszervezetnek is. A hoz
zátartozóidnak és a m unkatárs
nak adott meghatalmazást, 
írásba kell foglalni, s az ok
iraton két tanú aláírásával 
kell bizonyíatni a m eghatal
mazás tényét. Az igazát kere
ső dolgozó illetékmentesen 
„pereskedhet” a  vállalattal. Ha 
megnyeri az eljárást költségeit 
a vállalat fedezi. Ha pedig a 
döntőbizottság elutasítja a  pa
naszt, a dolgozó a vállalatnak 
csak azt a  költségét köteles 
megfizetni, am it rosszhoszemű, 
szándékos m agatartásával ő, 
vagy képviselője okozott.

A vállalati munkaügyi dön
tőbizottság nyilvános tárgyalá
son, bizonyítás felvétele után 
határoz a panasz felől. (Dön
tésre esetleg nincs is szükség, 
m ert a panasz visszavonható, 
illetőleg a dolgozó és a  válla
la t egyezséget is köthet.) Az 
elsőfokú határozattal szemben 
jogorvoslatnak van helye. A 
végérvényesen döntő szerv 
általában a területi munkaügyi 
döntőbizottsiág. A jogorvosla
tot kivételesen a járásbíróság 
(kerületi bíróság) b írálja el. A 
járásbírósághoz akkor lehet 
felülvizsgálati kérelem m el for
dulni, ha a  jogvita tárgya:

a) a  kereskedelmi és rak tá
r i dolgozók leltárhiánya,

b) a dolgozók életének, 
egészségének vagy testi 
épségének megsértése 
m iatt felm erült kár,

c) a dolgozó által bűncse
lekménnyel okozott kár, 
vagy

d) a  vállalattal munkavi
szonyban álló dolgozónak 
feladatterv, ' pályázat,

' .....szerződés alapján vagy
, újítási díj címén járó 

anyagi elismerésével kap
csolatos.

A fenti ügyekben a  felül
vizsgálati kérelm et szintén 15 
napon belül kell a vállalati 
munkaügyi döntőbizottsághoz 
benyújtani, amely gondosko
dik az iratok továbbításáról.

A területi munkaügyi dön
tőbizottság, illetőleg a  járás- 
bíróság jogerős határozatával 
szemben hat hónapon belül 
lehet új eljárást kezdeményez
ni, ha valamelyik fél olyan új 
tényre, bizonyítékra, vagy ha
tósági határozatra tud hivait- 
kozni, am it az alapeljárás 
során még nem bíráltak  el, 
feltéve, hogy elbírálás esetén 
reá nézve kedvezőbb határo
zatot eredményezett volna (pl. 
a tanukról utóbb a  büntető 
bíróság megállapítja, hogy 
hamisan vallottak a dolgozó 
ellen.)

Ha a  vállalat a  munkaügyi 
vitát elveszti és a határozat
nak nem tesz eleget, a dolgozó 
a jogerős határozat birtoká
ban a  vállalat telephelye sze
rin t illetékes járásbíróság
tól (kerületi bíróságtól) kérhe
ti a végrehajtási lap kiállí
tását.

A  vállalat és a dolgozo 
között

nemcsak a munkaügyi döntő
bizottság előtt folyhat m unka
ügyi vita, hanem kivételesen 
más úton is. így pl. a telje
sítménykövetelmény (noima) 
megállapítása vagy megvál
toztatása ellen a norm át meg
állapító vagy megváltoztató 
vállalati vezető feletteséhez 
lehet fordulni. Vagy pl. az 
olyan utasítás ellen, amely
nek végrehajtása kárt idézhet 
elő. A dolgozó — noha az uta
sítás végrehajtását rendsze
rint nem tagadhatja meg — 
jogosult és köteles is a kár- 
x^eszélyre az utasítást adó 
vagy felettesének figyelmét 
felhívni.

Dr. G. L.

Ö nérzet óh!
A  városi házakban minden- 

ki jól ismerte Szabó Ka
tit. De nem  a jó híréről. . .  
Idős, magatehetetlen édesany
ja m inden könnyét elsírta már 
érte. Száraz szem mel fogadta 
az ismerősök, a lakótársak 
megjegyzéseit, szemrehá
nyásait, kérdéseit, ame
lyek lánya magatartásá
val voltak kapcsolatban. 
Szabó Kati minderről ter
mészetesen jól tudott. Ügy tett 
azonban, m intha nem  érdekel
né senki véleménye. Magatar
tása m iatt egyszer aztán nagy 
veszekedés robbant ki a ház
ban lakó fiatalasszonnyal, aki 
három gyermeke és férje 
gondját viselte kitartóan és 
tisztességgel. A  veszekedés he
vében a fiatalasszony ezt vág
ta oda:

— Egy ilyen  kurva, m int 
maga, ne oktasson engem.

Legalább tizen hallották a 
megjegyzést. A  lakók legna
gyobb meglepetésére az eset 
után ké t hónappal, bírósági 
idézést hozott a posta. Kati 
becsületsértés m iatt fe ljelen
te tte a fiatalasszonyt. A  lakók 
közül is megidéztek néhányat. 
A  lakók fanyalogva ugyan, de 
elismerték, hogy a fiatalasz- 
szony becsületsértö kifejezést 
használt. A  bíróság a tények 
alapján pénzbüntetésre ítélte 
a fiatalasszonyt. A  fellebbezés 
után a másodfokú bíróság is 
helyben hagyta az első fokon  
hozott ítéletet. Nem volt köny- 
nyű a fiatalasszonynak, még 
kettő jük fizetése m ellett sem 
kifizetni a pénzbírságot.

A  lakók egyöntetű felzúdu
lással fogadták a hírt. A z  íté
let azonban jogerős volt. Nem  
volt m it tenni. Hetekig téma 
volt Szabó Katalin furcsa m a
gatartása. A  legszomorúbb a 
dologban az volt, hogy csak 
akkor ült el a vihar, akkor 
nyugodtak m eg a kedélyek, 
amikor hírül ve tték  a ház la
kói, hogy Katalint előzetes le
tartóztatásba helyezte a rend
őrség. H írek szállongtak arról, 
m iért is történt ez. Egyik-m á
sik  „okos" m ég azt is tudni 
vélte, hogy Katalin valami 
rettentő bűncselekm ényt köve
te tt el. A  kárörvendök moso
lyogva te tték a megjegyzést. 
Úgy kellett neki. Most ő is 
megkapja a magáét. Még csak 
annyit:

Sem  a fiatalasszony pénz- 
büntetését, sem  pedig Szabó 
Katalin várható ítéletét vissza
fordítani már nem  lehet. Bű
nös és bűnös között azonban 
nyilvánvaló a különbség.

— S. Gy. —

A  H e ti H íra d ó  XIV. év fo ly am  29. 
s z á m á b a n  m e g je le n t k e re s z tr e j t 
v é n y  h e ly e s  m e g fe jté se : E gy  h é t
v ég i h o rg á sz  o k k a l b ú s u lh a to t t  — 
n e m  h a la t  fo g o tt k i, c sa k  eg y  esős 
n a p o t!

K ö n y v ju ta lm a t n y e r te k :  L ix  
G y ö rg y  e líté lt, S zeg ed ; L o v as  J á 
n o s  e líté lt, V ác; R ab ó czk y  L a jo sn é  
e líté lt, P é c s ; V isn y ó czk y  F e re n c  e l
í té lt ,  S o p ro n k ő h id a ; V ih id á l Is tv á n  
e líté lt, S á to ra lja ú jh e ly . (Ez a  n é v 
s o r  te c h n ik a i  o k o k  m ia t t  m a ra d t 
k i la p u n k  m ú lt  h e ti  szám áb ó l.)

A  H e ti H íra d ó  XIV. é v fo ly am  30. 
s z á m á b a n  m e g je le n t k e re s z tre j t 
v é n y  h e ly e s  m e g fe jté se : V égü l n é 
h á n y  e líté lő  szó t k e ll m o n d a n o m  
— e  h o ssz ú  h a jú  sem m ire k e llő k rő l.

K ö n y v ju ta lm a t n y e r te k :  K u g le r 
J ó z s e f  e líté lt ,  S o p ro n k ő h id a ; P a 
ta k i  J ó z se f  e líté lt, S zeg ed ; Som ogy i 
F e re n c  e líté lt ,  M á r ia n o s z tra ; K iss 
G y u la  e líté lt, K e c s k e m é t; D im a  J ó 
z se f e líté lt .  T ö k ö l.

h ír v iv ő k
A hozzátartozók levelei 

között sokszor találkoznak a 
nevelők olyan irányú szem
rehányással, hogy itt volt a 
barátod, pénzt, ruhát, élel
met kért. Nagyon sokszor van 
olyan panasz is, hogy ezek a 
„barátok” szemtelenek, kö- 
vetelődzőek, erőszakosak. A 
börtönben kötött barátságra 
hivatkoznak és az itt tett szí
vességekre . . .

Az egyik elítélt nemrégi
ben levelet kapott a szom
szédasszonyától, melyben az 
állt, hogy feleségét bevitték 
a kórházba, öngyilkossági kí
sérlettel és élet-halál között 
van. Ennek az az oka, hogy a 
férj szabadult barátja meg
látogatta és elmondta, hogy 
azért kap ritkán levelet, mert 
a férje mással levelezik és 
szabadulása után azzal akar 
életközösségre lépni. Mivel a 
feleség nem volt tisztában az
zal, hogy szigorított börtönből 
csak háromhavonként lehet 
írni, elhitte ezt. Elkeseredé
sében akart öngyilkos lenni.

Másik tanulságos eset: az 
elítélt szabadulása után levél
ben fordult az intézet pa
rancsnokságához és kérte, 
hogy közöljük H. F. volt el- 
itélttárs címét. A kérelem 
indokolásában előadta, hogy 
együtt töltötték szabadság- 
vesztés büntetésüket és mivel 
az előbb szabadult, mint ő, 
szabadulása után felkereste 
feleségét és 1000 forintot kért 
tőle kölcsön. A pénzt meg is 
kapta, de se címet nem adott, 
se a pénzt nem küldte meg 
azóta sem.

A közelmúltban történt az 
az eset is, amikor a szabadult 
„barát” felkereste a még 
bent maradt társa édesanyját 
és „hírt” vitt neki fiáról. A 
hír azonban nem felelt meg a 
valóságnak, annak pontosan 
az ellenkezője volt. A fia 
után bánkódó anya kesergéset 
kihasználva nem vigasztalta, 
hanem még tovább szomori. 
tóttá azzal, hogy elmondta 
neki, együtt volt a fiával, na
gyon nehéz sorsuk volt és a 
néni fia talán ki sem bírja, 
mivel súlyos beteg, nem kap 
megfelelő orvosi ellátást, s 
már csak az árnyéka önma
gának.

Az anya levelet írt az in
tézet parancsnokságának, 
melyben kérte fia egészségé
nek helyre állítását. A levél 
vétele után az intézet pa- 
roncsnoka magához hivatta a 
levélben megnevezett elítél
tet, hogy meggyőződjön a le
vélben foglaltak valódiságá
ról, és amiben egyébként is 
biztos volt, még inkább be
igazolódott, mivel az oly’ be
tegnek jelzett elítélt helyett 
egy erős, egészséges, jóltáp
lált fiatalembert vezettek elé
je. Az egészségével kapcsola
tos kérdésekre az elítélt a le
hető legjobbakat tudta csak 
elmondani. Mindössze egyszer 
volt orvosnál egy aránylag 
jelentéktelen panasszal és ak

kor is megkapta a szükséges 
egészségügyi ellátást, gyógy
szert. Más egészségügyi pa
nasza nincs és nem is volt.

A levél ismertetésekor fel
háborodva nyilatkozott barát
járól, aki édesanyját is félre
vezette, elnézést kért édes
anyja nevében és ígéretet tett 
arra, hogy a legközelebbi le
velében megmagyarázza 
édesanyjának, mennyire 
helytelen, hogy hitt a rossz 
indulatú hírvivőnek.

Egy éve annak, hogy sza
badult G. O. elítélt, aki rög
tön szabadulása után felke
reste S. L. még szabadság- 
vesztés büntetését töltő el
ítélt feleségét és elmondta ne. 
ki, együtt volt a férjével, 
együtt is dolgoztak és együtt 
is laktak, sajnos a férj el. 
vesztette férfiúi mivoltát, fer
de hajlamú magatartást tanú
sít és hiába várja vissza, mint 
férfi, mint hűséges férj soha 
nem fog visszajönni hozzá. 
Beszélt arról is, hogy a bent 
maradt társ nem akar dolgoz
ni, hogy fegyelmezetlen, ha
nyag ember.

Ezek a hírek a feleségre 
igen lesújtólag hatottak, ösz- 
szetört benne az a kis remény 
is, amely férjével szemben 
még élt benne. Elkeseredett 
hangú, a férjet lealacsonyító 
levélben bejelentette a továb
bi kapcsolatok megszakítását.

Az intézet parancsnoksága 
ugyan lehetővé tette a prob. 
léma levélben való tisztázá
sát, sőt a parancsnokság is 
igazolta a szakítást előidéző 
hír valótlanságát, azonban 
úgy néz ki, a hírvivő alapo
san „megmagyarázta” állítá
sát, mivel a kapcsolat még a 
mai napig sem állt helyre.

Az elítélt azóta több eset
ben lett jutalmazva, az egyik 
műhely brigádvezetői teen
dőit látja el, zárkafelelős, 
példás magatartást tanúsít, 
de sajnos mindez a rosszin
dulatú elítélttárs káros te
vékenységét teljes egészében 
még nem tudta ellensúlyozni.

A fenti példák elszomorí. 
tóak. Egyes emberek ahelyett, 
hogy segítenének embertár
saikon, igyekeznek a nehéz 
helyzetben levő emberek 
helyzetét még nehezebbé ten
ni, hazugságokkal maguknak 
előnyt, embertársaiknak pe
dig keserűséget okozni. A 
példák azonban tanulságosak 
is, lehetővé teszik a megfelelő 
következtetések levonását 
azok részére, akik áldozataik 
voltak vagy a jövőben lenné
nek a rosszindulatú hírvi
vőknek és azoknak is, akik 
visszaélnek embertársuk 
helyzetével, vitték vagy vinni 
akarták a híreket.

A jóhiszemű zárka vagy 
munkatársakban túlságosan 
bízó elítéltek levonhatják azt 
a következtetést, hogy problé
máikat, családi helyzetüket, a 
család címét ne szolgáltassák 
ki.

— K. N. —
nevelő

Am it 2  hónap alatt meg lehet tmiulm
EMBEREKET NEVELNI, 

TANÍTANI, vizsgákra felké
szíteni és vizsgáztatni, szép 
feladat. Az előadó maga is fe
szültség alá kerül, hiszen a 
vizsgáztatás közben saját 
m unkája is 'm érlegre kerül. 
Az, hogy a törekvése, fárado
zása milyen eredménnyel rea
lizálódott hallgatóinak tuda
tában.

A vizsga valamennyi vizsgá
zót szorongásba ejti.

Ezt tapasztaltam  a Sátoral
jaújhelyi Fehérneműgyárban 
dolgozó azon elítéltek eseté
ben, akik a szakmai tanfo
lyam vizsgájára készültek.

A vizsgázó 20 fő a tanter
mek előtti folyosón felsora
kozva várták a már benn levő 
társaik ki jőve telét, hogy vala
ki bemehessen, hogy bebizo
nyítsa: a tanfolyamon eltöl
tött idő nem volt hasztalan.

A várakozók között találtam

Németh Ferenc elítéltet is. 
Fiatal, alig 25 éves, de már 
harmadszor van büntetve. A 
Fehérneműgyárban 5 hónap 
óta dolgozik, a teljesítménye 
eléri a 125%-ot.

— Nehéz volt-e a tanfo
lyam?

— Nem.
— Milyen iskolai végzettsé

ge van?
— 3 gimnázium.

ÍGY ÉRTHETŐ, hogy szá
m ára nem okozott különösebb 
nehézséget a tanulás. Ezt iga
zolta a kérdésekre adott vá
lasza is. Valamennyi tantárgy
ból kiváló eredményt ért el. 
Nem m aradt el tőle Molnár 
Imre elítélt sem, aki életkor
ban fölötte áll ugyan, iskolai 
végzettsége csak 8 általános. 
A minden tantárgyból elért 
kiváló eredménye mellett a 
teljesítménye 135 százalék.

A jó eredményt elérők közé

tartozik Száva Károly és Har
sány! József elítélt is.

Mi a véleménye Berezvai 
István elítéltnek: Milyen volt 
a tanfolyam?

— Nehéz.
*— Mennyi az iskolai vég

zettsége?
— 4 általános, de kettőt ab

ból is a börtönben végeztem.
Székely elítélt mind a hét 

tantárgyból „bukott”, míg Só
lyom két tantárgyból megfele
lő, ötből nem.

IGAZ, KÉT HÓNAP NEM
SOK IDŐ egy tanfolyam el
végzésére, de nem is olyan ke
vés, hogy azon ne lehessen 
valamit tanulni, ha mást nem, 
azt, hogy a börtönön belül is, 
de a szabad életben is a tisz
tességes magatartáshoz, a be
csületes élethez megfelelő 
szorgalom, arra való törekvés 
szükséges.

Sz. A.
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Am i a napi hírből kimaradt

Négy napig tartott 
a nagyon várt szabadság

. N é m eth  J á n o s  19 éves 
foglalkozásnéU cüli sa lo m v á r i la 
k o s t  b e tö ré se s  lo p á s  b ű n te tté n e k  
a la p o s  g y a n ú ja  m ia tt a re n d ő r
ség  e lőzetes  le ta r tó z ta tá s b a  h e 
ly e z te .”  (Ü jságh lr)

★
Pálhalm án a  ibv.-intézetben 

ezen a napon nem úgy folyt 
az élet, m in t ' máskor. A Ma
gyar Népköztársaság Elnöki 
Tanácsának az elítéltek által 
m ár ism ert 7. sz. törvényere
jű  rendelete több elítélt bün
tetését megfelezte, s ezeknek 
az elítélteknek egy része m ár
is szabadul. Köztük Németh 
János is.

★
Tegnap éjszaka m ár nem 

jött álom a szemére, gondola
tai a  szabad élet irányába for
dultak. Ügy tervezte — a  sza
badságvesztés-büntetése óta 
először —, hogy megváltozik,

még egyszer 
nem kerül börtönbe.

Nem könnyű a helyzete. Vi
szont családi természetű köte
lezettsége nincs, nőtlen, így 
önmagán kívül más eltartásá
ról nem kell gondoskodnia. 
Majd csak lesz valahogy — 
gondolta. Fontos, hogy szabad 
legyen, utána már szép és vi
dám lesz az élet. Aztán felöt
lö tt benne a gondolat, hol és 
mit fog kezdeni, m ert mitaga
dás, a  munka, különösen pe
dig az állandó jellegű munka, 
soha sem volt ínyére . Nem 
dolgozott, valamiből azonban 
élni kellett. Mennyire igaza 
volt a nevelő úrnak, amikor az 
elmúlt hetekben — és m ár ko
rábban is — felvetette a  be
szélgetésük alkalm ával — 
” . . .  másként kellett volna 
rendezni az é le té t. . .  nem  él
het így, ilyen gondolkodás- 
móddal egy fiatal férfi.” 

Folytatni kellett volna az is
kolai tanulmányokat is. Meny
nyit, de mennyit mondották 
a  jóakaratú ismerősök: elvé
gezni a  hiányzó 3 osztályt, ál
landó munkahelyet keresi. Le
hetett volna találni. Erre nem 
egyszer tett a bátyja is célzást.

Nem ezt az utat 
követte,

hanem a  könnyűnek látszó 
életmódot választotta, mely 
végül börtönbe ju ttatta  . . .

Ezek a  gondolatok ötlöttek 
fel benne — miközben reg.gel 
lett. Zárkatársaitól azzal bú
csúzott: őt itt, vagy ilyen he
lyen nem fogják látni többé.

Hazatért Salomvár község
be, bátyjához, ahol szeretettel 
várták, lakást, otthont és biz
tatást kapott. Nagyokat pi
hent. Munkára véletlenül sem 
gondolt. Közben a szabadulás
kor kapott pénz ijesztő gyor
sasággal fogyott. Salomvár

község nem rendelkezik üze
mekkel, de sokan járnak a  kö
zeli Zalalövőre, még inkább 
Zalaegerszegre dolgozni, de 
ezt a  gondolatot elhessegette 
magától. Ügy határozott, ap já
hoz megy Szombathelyre, „a 
többit majd meglátjuk” jel
szóval.

Salomvár és Szombathely 
.között a  távolság nem volna 
nagy, de nagy lett, m ert köz
ben történt valami Nádasd 
községben. Miután pénze nem 
volt, Nádasd községben el
követte az újabb bűn- 
cseleicményt. Betöréses lo
pás. A bűnös úton szerzett ja 
vakat azonban nesm tudta él
vezni, mert a  bűncselekmény 
elkövetését hamarosan felfe
dezték, és a  nyomban megin
dított rendőri nyomozás szálai 
Németh Jánoshoz vezettek. 
Néhány órával a bűncselek
mény elkövetése után le tar
tóztatták. Most Szombathelyen

van, egy városban él ugyan az 
apjával, apa és gyermek kö
zött azonban ismét hatalm as 
a  távolság.

Vajon emlékszik?
— emlékezni kell a  pálhalmi 
fogadkozásokra: Öt nem fog
ják még egyszer börtönben 
látni . . .

Amikor Németh János elő
zetesen letartóztatottal a 
szombathelyi bv.-intézetben 
beszélgettünk, úgy tűnt, nem 
egészen a  régi Németh áll 
előttünk. A 'sorsán, jövőjén 
komolyabban gondolkodó, 
helyzetét helyesebben felmérő 
fiatalembernek látszott. A jö
vőre vonatkozó tervei átgon- 
doltabbak. Szeretnénk hinni, 
hogy a szerényebb elképzelé
sek megvalósításához ereje is 
lesz. Különben harmadszor is 
találkozunk.

Dr. Zs. F.

lindeniitt jó, de legjobb sehol...?

Ez a kép nem kerülhet albumba
Kérelmi lapot hozott a  ne

velő. é>z egyik kalocsai nagy
mama ^(kért engedélyt, hogy 
unokáját láthassa, aki az otta
ni bölcsődében van. Az, hogy 
a nagymamák látni szeretnék 
az unokájukat természetes. A 
nagymamálí legalább úgy sze
retik gyermekeik gyermekét, 
m int a  sajátjukat. Ha nem 
jobban. Az egészben az a szo
morú, hogy a  családi albumba 
kívánkozó kép: — amikor a 
parancsnok engedélye után a 
nagymama átvette a  gondo
zónő kezéből az unokáját és a 
lánya kicsit távolabb állt —, 
börtönben történt. Kalocsán, 
Az anya, a lánya és a kis uno
ka — aki ugyan nem tehet 
semmiről —, a börtön lakói, s 
itt ritkán készül k é p . . .

Megható volt a  jelenet, 
am int a nagymama az unoirá- 
já t ölelgette, szeretgette. 
Ugyanakkor sok-sok kellem et
len gondolatot felidézett. Azt, 
elsősorban, hogy mindhárm an 
börtönben vannak, ami eleve 
árnyékot vet a  derűs képre. 
Eszünkbe jutott továbbá: ho
vá fog kerülni a  gyermek, ha 
az anyja és nagyanyja is bör
tönben van. A nagymamák 
szívesen nevelik az unokát, 
míg a lányuk büntetését tölti. 
I tt azonban erről nem lehet 
szó. A kisgyermek legjobb 
esetben más hozzátartozóhoz 
kerül, végső esetben állami 
gondozásba.

A kisfiú most még vidáman 
mosolyog a  nagyanyjára, azzal 
az öntudatlansággal, amely 
csak a  gyermekek sajátja. 
Nem tudta, hogy egyre köze
ledik az az idő, amikor az is-

Mikor egy „Péknek” sincs sütnivaiója!
— Idős, beteg em ber va

gyok! Á rtatlanul kerültem be! 
— kezdi m ondókáját a látszat
ra  tényleg beteges férfi, ö t 
ven éves létére hetvennek lá t
szik,

— „Mi a  bűncselekménye”? 
„Miért került ide?’’ — hang
zanak a  megszokott kérdé
sek.

— A családom!
Nocsak, lepődöm meg a 

furcsa válaszon. Csak nem 
bűn, ha valaki családot 
nemz? Mert, ha ez igaz?! Is
ten és a körülötte levő nap
lopó szentek mentsenek meg 
a  házasság gondolatától is. 
Mint később kiderült, nincs 
ok az aggodalomra, nyugod
tan  házasodhatom. A család- 
nemzés nem bűn. De az már 
igen, ha valaki a  családdal 
nemz. A családnemzésből 
gyermek, utód születik, míg a 
családdal való nemzésböl — 
bö rtö n . . .

Érdekelni kezdett a  dolog. 
Kérdezgetni kezdtem. Az 
előbbiekhez hasonló, furcsa 
válaszokat kaptam.

— A leányom dilis! Ö erő
szakoskodott.

— De tettlegességre csak 
nem került sor? — Próbá
lom a  feltett kérdéssel meg- 
á^llítani a  pana-száradatot.

— Volt az is!
— M iért nem  csináltatott 

orvosi látleletet, ha bántal
mazta?

— Hetente egy alkalommal 
van orvosi rendelés a  faluban. 
A dolog pedig mindig úgy jött 
ki: akkor vert meg, mikor 
nem volt orvosi rendelés!

— Pechje volt — jegyzem 
meg. És tényleg az volt. Az 
ügyészi vádiratból k itűnt; 
az „idős, beteg” ember volt 
a  kezdeményező. Nem a  leá
nya erőszakoskodott.

A bíróság az ügyet le tár
gyalta és Pék Pált a  közke
gyelem alapján szabadlábra 
helyezte. Teljes rehabilitáció
val.

Még egy hónap sem telt el. 
Az őrség egyik tagja megje
gyezte:

— Zárkafelelős, maga nem 
jól nevelte meg az öreg Pé
ket.

Először nem tudtam, miről 
van szó, m iért mondja ezt n e 
kem. Később megtudtam, Pék 
Pál ismételten büntető eljárás 
alá került. „Vérfertőzés” bűn
tettért. Ezek után feltehető a 
kérdés:

Ki most a  dilis?
Ágoston Károly

elítélt, K ecskem ét

meros arc — az anya arca — 
nem fog fölé hajolni.

A lány és a  nagyanya, m a
gához veszi m ajd a  gyerme
ket, ha kitölti büntetését.

Amint em lítettük a  kisfiú 
örült, hogy kézbe van. A 
nagymama elpityeredett. Eszé
be jutott, hogy az unokája 
börtönben született. Semmi 
több. A kép családi albumba 
illet volna — ha nem  a börtön 
a  háttér, illetve a  színhely . . .

—S. Gy.—

Hihetetlenül gazdag a ma
gyar szólás-mondás. Minden 
emberi m agatartásra van va
lami nagyon találó. A lustára, 
a garázdára, az olyanra, aki 
boldogan elmenne a munka 
temetésére, de azzal kapcso
latban is, aki mindig ott nem 
érzi jól magát, ahol éppen 
lennie kell. Tessék az ide vo-

ta tja  a jobb teljesítm ény el
érésében. Zsákolásnál ezt a 
kifogást minden bizonnyal 
figyelembe vennék. Nyolcvan
kilós zsákokat emelgetni, oda 
két izmos kar kell. Közben 
figyeltem a borsószedőket. 
Senki sem fogta két kézre a 
sarlót, sőt, ahogy a sarló el
szaladt, úgy a folyondáros

natkozó aforizma: m indenütt borsó hurkába is rendeződött 
jó, de degjobb seho l. . .  Arról, a  szedő mögött.
aki csalc tessék-lássék dolgo
zik: úgy áll a munkához, hogy 
mások is hozzáférjenek, vagy: 
fogjuk emberek és vigyétek..-. 
Még szembetűnőbb az ilyen 
magatartás azoknál a brigá
doknál, amelyeket parancs ál
lított össze; olyan elítélteknél, 
akik munkakényszer alatt 
vannak, akik szinte betéve is
merik: az elítélt legjobb tu 
dása szerint köteles a számára 
kijelölt m unká t elvégezni. . .

Brigád és brigád között 
azonban óriási a különbség. 
Annál a brigádnál, ahol nem 
tapintható a munkakényszer, 
ott természetesen az egyes el
ítélt sem lá tja  olyan szükséges 
rossznak a kiszabott m unka 
elvégzését. Többek között: a 
gépműhelyben, a  tehenészet
ben. a  gyümölcsösiben és így 
tovább. Az úgynevezett közös
ben „fut össze” leginkább 
olyan elítéltekkel az ember, 
akikben

megcsontosod ott 
az „el innen" vágy.

Elég egyetlen cigarettaszüne-. 
té t végigbeszélgetni a borsó
szedőkkel például, tíz-tizenöt 
magyarázkodást hallgatha
tunk végig arról, ki m iért sze
retne innen menekülni, más 
munkahelyen dolgozni.

Az egyik fiatalem ber arra 
hivatkozott, hogy gyenge a 
bal keze, s az erősen hátrál-

K ih ató  k ö ve tk ezm éiij
(Tiidósítónktól:)

A MEGTÖKTÉNT ESET,
melyről rövid ismertetőt, tá jé 
koztatót kívánok nyújtani a 
sátoraljaújhelyi Büntetésvég
rehajtási Intézetben fordult 
elő. Czipó József elítélt, aki 
megérdemelt jogerős bünteté
sét tölti intézetünkben, táv
iratilag értesült édesanyja ha
láláról. Mélységes bánatot ta 
núsító, töredelmes ábrázattal 
kért engedélyt, hogy édesany
jának temetésén részt vehes
sen. Hogy a szomorú gyermeki 
kötelességének a végtisztesség 
adásnak eleget tudjon tenni, 
háromnapi büntetés-félbesza
kítást kapott.

Mielőtt Czipó elítélt elindult 
volna édesanyja temetésére, 
pontos eligazítást kapott,hogy 
mikor jelentkezzék. Ennek el
lenére az elítélt késve érkezett 
be.

’Vétkességét nagymértékben 
súlyosbítja az a tény, hogy a

Czipó József elítélt súlyosan 
vétett a  m agatartási szabályok 
ellen. E lrettentő példaként 
kell erről beszélnünk. Vala
mennyi elítélt megfontolhatja, 
levonhatja a következtetése
ket. Az ilyen jellembeli fogya
tékosságból adódó cselekede
tek hosszú ideig éreztetni 
szokták utóhatásukat.

Czipó József elítélt, ha egye
bet nem, de egy régi közmon
dást alaposan megjegyezhet: 
„Jó te tté rt jót várj!” Ö az el
lenkezőjét bizonyította ennek. 
Á vele szemben tanúsított em- 
beries bánásmódért, jellemte- 
len, felelőtlen módon fizetett. 
Ez a súlyos elítélendő cseleke
det intő példaként szolgálhat 
valamennyi elitéit részére. Egy 
ilyen visszaélés után a jövőben 
hasonló engedélyezéseknél 
igen-igen megfontolandó az 
engedély lehetősége, bár meg
győződésünk, hogy ehhez ha
sonló, cselekményeknek még a

temetésre rabsegélyből kapott gondolatától is óvakodik min
den emberien gondolkodó el
ítélt.

V. S.
nevelő

Ilyen helyen — nincs ebben 
meglepő olyan elítéltek tá rsa
ságában, akik nem először 
töltenek szabadságvesztés
büntetés ítéletet — betegségek 
sokasága is jelentkezik. Ter
mészetesen abban a szakában 
a napnak, am ikor m ár ugyan
csak izzik fölöttünk a jó öreg 
korong. Ezek a  betegségek 
azonban csak annyira „kínoz
zák” az embert, am ennyire a 
borsószedés. Azért jelentkez
nek. hogy az elítélt a rájuk 
való hivatkozással más m un
kahelyre kérje magát. Akkor

/Ön a keserű csalódás,

am ikor az orvos semmit sem 
talál, am ikor az orvos azt 
mondja: nyugodtan végezheti 
tovább ezt a munkát.

— Ha lehetne, tisztelettel — 
lépegetett mindig közelebb az 
egyik fiatalem ber — én azért 
kérném  ,át magam m ásik bri
gádba, hogy jobban segíthes
sem a családomat. A z  állat- 
tenyésztésben többet keresnék. 
És tudom, hogy ott nagyon 
megállnám a helyemet.

—  M iért csak ott?
— M ert azt a m unkát job

ban szeretem.
— Itt sem keres rosszul, ha 

igyekszik. Többen pénzjutal
m at is kaptak m ár magas 
teljesítm ényükért. Ezt a m un
kát is el kell végezni, még
hozzá időben, m ert ha késnek 
a borsószedéssel, duplájára 
emelkedik a szemveszteség. 
Mindig a közösben dolgozott?

— Nem itt kezdtem.
— Hány helyen dolgozott 

már, amióta a «zabadságvesz-; 
tés büntetését tölti?

K iderült — később bizonyí

tást is nyert —, hogy ennek 
a fiatalembernek, a  korábbi 
munkahelyén tanúsított ha
nyagsága m iatt kellett a kö
zösbe kerülnie. Nem ő az 
egyetlen ilyen elítélt a  b ri
gádban.

Volt aki azt kérdezte:
— Mi a feltétele annak, 

hogy elkerülhessen innen?
Nem valószínű, hogy a gaz

daság vezetői valamiféle fel
tételhez kötné, a jobb helyre 
kerülést, de megtudtuk, el
képzelhető mindenki számára 
a jobb beosztás. Ezt mondták;

fegyelmezett magatartás, 
kiemelkedő teljesítmény

az előfeltétele annak, hogy 
valakit észrevegyenek, hogy 
valakire felfigyeljenek, hogy 
az ilyen em ber más beosztást 
kapjon. És még valam i: hogy 
ott, ahová az illető kérni sze
retné magát, legyen m egüre
sedett hely. Az egyik elítélt 
mezőgazdasági gépszerelőnek 
mondta magát. A gépműhely
ben azonban te lt ház van. E l
képzelhető, hogy a későbbiek
ben bekerül szerelőnek. Elő
ször természetesen bizonyíta
nia kell, hogy kötelességtudó 
ember.

Ilyesm it is kérdezett elítélt:
— Elképzelhető, hogy én az 

utolsó napom at is a  közös bri
gádban fogom letölteni?

Szerencsére a kérdést olyan 
valaki is hallotta, aki alapo
san ism erte a nyurga term etű 
kérdezőt:

— El. — hangzott a tömör 
válasz. — Itt sem sokat érő a 
munkája.

A  cigarettaszünet végén 
összegezni igyekeztünk a ta 
pasztalatokat. Ilyen vélemé
nyek cserélgették egymást:

— Furcsa módon egyetlen
olyan elítélt sem problémázott 
azon, hogy a közösben kény
telen dolgozni, aki itt is jó 
teljesítm ényt ér el; aki nem 
azt nézi, hol, milyen brigád
ban dolgozik, hanem  azt, hogy 
teljesítse az előírt, napi nor
mát. M int mindig, most is 
elől jártak. — ko —

Változnak az idők
Szabadult el

ítélttel beszélget
tem. Elmondta 
problémáit, gond
jait, amelyek 
a mindennapok 
gondjai voltaké 
Am ikor az eszp
resszóból kijö t
tünk (ahol be
szélgettünk), ránk 
zúdult a napfény. 
Izzasztó, meleg  
délelőtt volt. Egy 
darabig együtt 
m entünk az u t
cán. Felsóhajtott;

— Szép a sza
bad élet.

Hallgattunk. Én 
csak bólintottam. 
Tényleg szép.

Szép a napfény, 
szép az öröm, sót 
még a gond is 
szép.

— Néha eszem
be jutnak, akik  
bent vannak. Sze
retném  elmonda
ni nekik, m it je 
lent szabadon él
ni — jegyezte meg 
halkan, szinte res- 
tellkedve. Talán 
azért, m ert tény
leg nehéz megma
gyarázni, m iért
szép.

Anélkül, hogy 
kérdeztem  volna, 
folytatta:

— M ert a mos
taniak nem  úgy 
vannak, m int

egy-két régi „zsi- 
vány”. . A zoknak  
hiába magyaráz
tam  volna. A m i- 
k'<r azok a bör
tönbe kerültek, 
úgy fogták fel, 
hogy ennek is van  
valami jó oldala. 
Én még hallot
tam, amikor egy 
öreg zsivány ősz- 
időben kinézett a 
zárkaablakon, és 
azt mondta társai
nak: „Esik az eső, 
nézzétek, hogy 
szaladnak a fráje- 
rek.”. M indenki 
tudta; arra gon
dol, de neki tető 
van a feje felett.

—S. Gy.—

felöltőt — am it azért kapott, 
hogy ne kelljen édesanyja te
metésén szégyenkeznie — nem 
hozta vissza.

Késve történő beérkezése
után szemrebbenés nélkül azt'-""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""’"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
jelentette, hogy a kapott kabá- |  
tót a  vonaton ellopták tőle. i  

CSELEKMÉNYE SÜLYO-1 
SAN e l ít é l e n d ő , elsősor-1

N e m rég  s z a b a d u lt s ú j r a  clQ* 
zetGsben v a u . A  v á d ira t ,  c sa k 
ú g y  m in t eg y  k o rá b b i tá rg y a 
lá s  e lő tt,  kö zv eszé ly es  m u n k a 
k e rü lé s , ü z le tsz e rű  k é je lg és  vo 
n a tk o z á s á b a n  ta r ta lm a z  te rh e lő  
a d a to k a t.

íl A Győr megyei kisközség 
élete sokáig zavartala-

ban azért, m ert az engedélye- = 
zett határidőre nem érkezett i  
be. Másodsorban azért, m ert a i  
kapott kabátot nem hozta |  
vissza. Nagy a valószínűsége, |  
hogy útközben „potom áron” = 
eladta, s az árá t italozásra fór-1  
dította. I

Nyilvánvaló, hogy e kettős,! 
súlyos vétségért pluszként! 
méltó büntetést fog k ap n i.in u l folyt. Munkaszerető, békés 
Kell, hogy ez a megtörtént i  embere'k élnek itt. Ez a  csa- 
eset a hajlam osakat figyel-¡Iád  is ilyen. Az apa bejáró 
meztesse. A jövőre vonatkoz-1 munkás, az asszony a helyi 
tatva, messzemenő következte-1 tsz-ben dolgozik. A két fiú 
téseket lehet ebből leszűrni. = szakmát tanult és elkerült ott- 

Ez a megtörtént tény hosz-1 honról, 
szú Időre visszaveti azon le h e -i Mária a legfiatalabb. Az ál
tőségek igénybevételét, m elyek! talános iskola V. osztálya után 
adott esetben engedélyezhetők! abbahagyta a  tanulást. A tsz
volnának. Erre vonatkozóan |  be já rt volna dolgozni, de so
m ár konkrét példával is érvel-1  ha nem lehetett tudni mikor 
hetünk. |  talál kifogást, hogy otthon ma-

AZ AZÖTA ELTELT I D Ő  |  ^adhasson.
ALATT történt már az in té - | Még gyerek volt, amikor 
zetünkben büntetését tö ltő! szüleinek m ár megszaporodott 
más elítélt családi körében is |  a gondja vele. Állandóan el- 
olyan esemény, "ami a bünte-1 csavargóit. Eleinte csak estig, 
tés-megszakítást indokolta! aztán több napra is. A test
volna. Ha Czipó József el nem |  vérek, a  szülök beszéltek vele 
játssza a becsületet, ennek |  szépen és gorombán, s ő ilyen
nem lett volna akadálya. D é lk o r  mindig megfogadta, hogy 
íg y ?  i  többet nem fordul elő. A

A  megtagadott láay
megtérés azonban egyszer sem 
ta rto tt 4—5 napnál tovább.

M ária életében is bebizo
nyosodott, hogy az ilyen csa
vargás, a  szórakozáshajhászás _  
e fa jtá ja  egyenesen a  bűnözés amely ném i vigaszt, örömet

^  szülőknek, testvérek
nek az olyan borzalmasan fáj-

hirdeti az ebédet a  ikolO'mp 
— nézett a  távolba, am ikor 
délelőttre állt az ég fehéren 
izzó kemencéje. — De jó is 
lenne otthon lenni — sóhajto
zott magában. — Csak még 
egyszer hazajussak — fogad- 
kozott, valahányszor látogatót 
fogadott.

És ez az ígéret volt az.
felé vezet.

Egyszer eltűn t otthonról _ „ „  „ „
nem  lá tták  a  faluban sem. ¿aij^as látogatásokkor. Mesél 

nlvánvalo lett. ________

es

Amikor m ár nyilvánvaló lett, 
hogy megszökött, keresni 
kezdte a  rendőrség is. Mária 
ham arosan előkerült egy szó
rakozóhelyről. Kiderült, hogy 
az eltelt napokban bárkivel 
elm ent egy tányér levesért, 
egy pohár italért, vagy egy 
éjszakai fekhelyért.

A büntetés nem m aradt el.

Lassan, nehezen teltek  a 
börtönben a napok. Má

ria  minden reggel úgy érezte, 
hogy megőrül. S am ikor gon
dolatai hazaszálltak, úgy foj
togatta a  sírás, hogy csak fog
csikorgatva tudta visszaszorí
tani az előtörő könnyeket.

— Most indul édesapám és 
a fiúk dolgozni — gondolta, 
ahogy figyelte a  nap em elke
dését. — A kertészetben most

ték is faluszerte: meglátjátok, 
rendes úti'a té r  a  lányi Ebben 
bíztak a  rokonok, az ismerő
sök, az egész falu. M ert hi
szen egy faluban mindenki 
tud mindenről. S am ikor híre 
ment M ária esetének, ugyan
csak csóválták a  fejüket idő
sek és fiatalok. A szülők és 
a testvérek nagyon restellked- 
tek, pedig ők semmiről sem 
tehettek. Jóform án az utcára 
sem m ertek kimenni. De az 
em berek vigasztalták, biztat
ták őket. S am ikor m ár az 
első látogatás után azzal a  
h írrel jöttek. hogy M ária 
mennyire , fogadkozott — ve
lük együtt örült m inden isme
rős.

K ét nap m úlva az asszonyt 
behívták a  tsz-irodára.
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Iskolai oktatásunk év végi mérlege
Most, am ikor a  bv. intéze- seggel, köteles az intézményes 

tekben is tú l vagyunk az iz- oktatás keretében a  tanulás- 
galm akkal te líte tt vizsgák bán részt venni. Annak az el- 
napjain, ism erve az elért ítéltnek, aki nem  végezte el az 
eredm ényeket — a  részleteket általános iskola nyolc osztá- 
is — érdemes még egyszer lyát, lehetősége van arra, 
visszatekinteni az elmúlt évre, hogy tanulm ányait a  bv.-inté-
szám adásképpen; és előre is, 
az új tanév feladatait „ízlel
getve” egy kicsit.

Maga az a  tény, hogy a 
büntetésvégrehajtási intéze
tekben közel .ezer elítélt vett 
részt szervezett iskolai okta
tásban, figyelemre méltó.

zetben is folytassa.
Az iskolai oktatás zavarta

lan beindítása érdekében ve
gye számba mindenki, kíván- 
ja-e a tanulm ányait folytatni, 
hogy a szükséges iratokat a 
nevelők idejében beszerezhes-

elítélt kérheti, hogy szintmeg- 
állapító vizsga u tán  folytat
hassa tanulm ányait.

De nemcsak az elítéltek, ha
nem m ár a  tanárok, a nevelők 
is készülnek a  következő tan í
tási évre. Megvizsgálják, ho
gyan lehetne még több elítél
te t segíteni az általános isko
la elvégzésében, összeállítják, 
milyen szemléltető eszközök
kel, térképekkel, makettekkel, 
filmmel, technikai eszközök
kel stb. segíthetnének az

sék. Különösen nagy jelentősé- anyag jobb, könnyebb megér-
Gyakran vetődik fel olyan É® azon iskolák pontos

megnevezésének, ahol az el
íté lt u to ljára tanult. Ha az 
iratok valamilyen oknál fogva 
nem  lennének fellelhetők, az

kérdés az elítéltek körében, 
mi készteti társaikat arra, 
hogy ősz fejjel kezdjenek el 
tanulni? Ezek az elítéltek nem 
gondolnak arra, hogy a bv.- 
intézeteken kívül száz és száz 
felnőtt ül esténként a  napi 
m unkája becsületes elvégzése 
u tán  iskolapadba.

, Hányszor olvastunk m ár 
megható sorokat- elítéltekről, 
akik most tanu ltak  meg írni! 
K aptunk levelet köszönő so
rokkal olyan emberektől, akik 
most ism erkednek az olvasás 
szépségével, a betűk varázsá
val.

A bv-intézetekben több m int 
hetven pedagógus tanított. A 
tanárok és a tanulók együttes 
jó m unkáját dicséri, hogy az 
idén

két tizeddel jobb 
a tanulmányi eredmény

m int az elm últ évben, am ikor 
3,5 volt.

Sokat segítették az elítélte
ket tanulm ányaik során a  pe
dagógus képesítésű elítéltek. 
M unkájukat kivétel nélkül 
odaadóan végezték. Persze 
még mindig vannak elítéltek, 
akik nem lá tták  -be, hogy a  ta 
nulás fontos része a szabadu
lás u táni életre való felkészü
lésnek is.

A bukottak száma összesen 
35, ebből 18-nak osztályt kell 
ismételnie, .előző. é.vi 79-:cel 
szemben ’ azonban jelentős a  
javulás.

Nem m ehetünk el sző nél
kül az elítélt tanulók fegyel
mi helyzete m ellett sem. To
vább csökkent a  fegyelmi fe
nyítések száma az iskolások
nál, és örvendetes, hogy tanul
mányi okok m iatt csak 14 ta 
nulót kellett megfenyíteni, 
szemben a  tavalyi 25-teL

Bár még ta r t a  nyár, de 
^ m  á rt m ár most elkezdeni 
a  felkészülést az új tanévre.

Hogyan kezdjük el

m it tehetünk ennek érdeké
ben ?,

MindSinekelőtt ism erjük
meg (vagy frissítsük fel) az 
ide vonatkozó jogaikra és 
kötelességeinkre vonatkozó
szabályok ism eretét. Az az 
ötvenedik életévét be nem  töl
tö tt elítélt, aki nem  rendelke
zik az általános iskola 4. osz-

tetésében. Ha mindezt m in
denki ' lelltíismeretesen végzi, 
biztosítva van az új tanév si
kerének a  feltétele is.

T. F,

s z ív e s s é g b ő l  (?)
Kiss Sándor elíté lt másod

szor van a  sátoraljaújhelyi 
börtönben. Korábbi bünteté
seit, egyiket Pálhalm án, a 
m ásikat Tökölön töltötte le. 
Ügy a korábbi, m in t a jelen
legi büntetésének ideje alatt, 
a  börtönön belül nem  volt 
olyan munkahely, ahol Kiss 
elítélt ne le tt volna m unká
ba állítva.

Valamennyi m unkahelyen 
úgy á llt a  munkához, hogy 
mások is hozzáférjenek, neki 
minél kevesebb jusson belőle. 
Em ellett állandóan kötekedett 
elítélt-társaival, tiszteletlenül

Nem ígérni — fenn' kell!
FEGYELMEZETT SORBAN

Ál l n a k  a z  e l í t é l t e k .
Bírói m eghallgatásra várnak. 
Izgalom tükröződik az arco
kon, am i érthető, hiszen nem 
kis dologról van szó: milyen 
lesz a döntés, tovább kell-e az 
intézetben tölteni a szabad
ságvesztést. vagy ham arosan 
szabadulhatnak. Ez okozza az

jelenni ezen az egyén és a  
csailád szempontjából nagy 
fontosságú állomáson. Üj az, 
hogy az elm ulasztott jótett, 
szorgalom, kötelességteljesíté- 
si erőfeszítések, a  jövő rende
zése helyett m indent beszélő- 
készségükre, ' megmagyarázni 
tudásulcra, önmaguk felm en
tésérére tesznek fel. Erdemte-

szerezni. Ez a  közös vonás 
rpár-m ár általánosítható.

Jó l m egtermett, megnyerő

izgalmat. Van alapja a feszült- lenül szeretnének előnyöket 
ségnek. A feltételes szabad
ságra bocsátást megelőző bí
rói m eghallgatás u tán  dől el, 
hogy az elíté lt szabadságvesz
tés tartam a a la tt tanúsított 
m agatartása, cselekvése alap
ján  megérdemli-e a  feltételest.
Aki szakított a  m últjával és 
m ár a Bv-intézetben megkezd
te  jövője alapozását az nyu
godt lehet. Egyre több az ilyen 
fiatalkorú elítéltek száma.

Ezúttal azonban mégsem az 
ilyenekről akarok szólni. Uogy 
m iért nem, az m ajd ' az aláb
biakból derül ki.

A B v . ' Intézetben a  m unka- 
szorgalmával azonban, enyhén 
szólva baj van. A szó és a 
te tt között láthatóan nagy a 
különbség. Az elítélt szavai 
előbb elhalkulnak, m ajd vé
gül elapadnak. Természetesen 
a  bíróság csak az ígéretekre 
alapozva, nem  engedélyezte a 
feltételes szabadságot. . .

g y a k r a n  HALLHATÓ 
„ÉRVELÉS” az elkövetett bűn
te tt m agyarázása közben az 
ittasság, a  rossz baráti kör

külsejű, halk beszédű fiatal- n y e ^ t .  Hallható is, de gyorsan
em ber válaszolgat a  bíró kér
déseire. Látszik, hogy m inden 
szavát alaposan megfontolja. 
Bűncselekménye többrendbeli 
betöréses lopás. M ár volt bün
tetve. Bűncselekményéről azt 
mondja: meggondolatlanságból 
követte el. Aztán más tém ára 
szeretne térni. Szavainak ü te
me meggyorsul, hangja erősö- 
dilí, am ikor leendő m unkahe
lyére és várható  keresetére

Új, úgynevezett típusarcok té r  át, amelyből m ajd gond
kezdenek kirajzolódni, meg- talan'Ul ta rth a tja  el családját.

GOMBOS FERENC, SOP
RONKŐHIDA: írása it meg
kaptuk, azok közül többet kö
zölni fogunk. Levelében azt 
kérdezi, érdem es-e írással 
foglalliozni. Véleményünk sze
r in t írásai a  Heti H íradóban 
megjelenhetnek. A rra kérjük, 
hogy az intézet életéből is

NYÁRI GYULA, SOPRON
KŐHIDA: Tém ája m indig ak 
tuális, hiszen a szabadság- 
vesztésből szabadultak m un
kába való beilleszkedéséne'k 
sokrétű problám ájával foglal
kozik. Amit leír, igen érdekes. 
Ai-ra kérjük, hogy a Megta
lá lt élet című írását egészítse

merítsen témát. További leve- ki. í r ja  meg: mikor, hol. Iá
iéit, írásait várjuk.

FÜRI JŐZSEF, SŐPRON- 
KŐHIDA: Verseket, csak ritka  
esetben közlünk. A gondolat, 
amelyet le írt igen szép. Re
méljük, valóban így is érez, 
családja, gyermekei iránt.

vei történt.

CSÁSZÁR SÁNDOR, SOP
RONKŐHIDA: A levelében 
felvetett jogi kérdésekre rö 
videsen bővebb terjedelemben 
válaszolnak az illetékes 'szak
írók.

hozzáteszik: „szakítok a  rossz 
baráti társasággal, kerülöm  az 
italozást” . Jó  dolog ezt ha l
lani, hisz közismert a  két do
log szerepe életek kisiklásá
ban, családi életek felbom lá
sában, a  bűncselekmények el
követésében.

A  bírói meghallgatá'Son 
m egjelent következő elítélt, 
többedmagával, ittas állapot
ban követett e l különböző 
bűncselekményeket. Noha az 
intézet szabályait m egtartotta, 
mégsem te tt sem m it annak é r
dekében, hogy bará ti környe
zetével szakítson, hogy való
ban bizonyítsa elhatározását, 
komolyságát. A  bíróság a m a
gyarázkodást itt  sem fogadta 
el. E lutasította a  feltételes 
sza'badság irán ti kérés te lje
sítését.

Egyre többször hallható k i
fejezés bírói m eghallgatás al
kalm ával elítéltek részéről a 
bűncselekmény megbánása. 
Nem ritka  eset az ígérgetés és 
a fogadkozás sem  az életmód 
m egváltoztatására. A szavakon 
tú l szándékukat azonban 
semmilyen tény nem  bizonyít
ja. A  kérdésekre sokszor 
hangzik el ilyen válasz: „nem 
köveitem  el fegyelm i vétséget, 
m egtartottam  a.z in tézet sza-tályának megfelelő végzett-

................ ...................................... ............................ ........... ............... ........................................................ bátyait”. Elfogadható-e ez az
Nézze, Juliska néni — szos elérzékenyüléssel ölelték nála m aradt. Elindult a  v á -1  állásfoglalás bizonyítéknak?

kezdte az elnök. — A vezető- meg.
ség tegnap m ár tárgyalt Ma- Az első héten úgy tűnt, hogy 
rilca ügyében. H át csak azt minden rendben lesz. Aztán 
aicarom mondani, hogy ha lég- egyszer be kellett mennie a 
közelebb ír  neki, vagy elmegy városba. Vásárolni akart ma- 
hozzá, tudassa a  lánnyal: úgy gá-nak egy ruhát, 
döntöttünk: — várjuk  haza. _  Megiszom esv  kávét — 
N álunk ú jra  kezdhet minderit. gondoitaf am int befordult a  
És szegyenkeznie sem kell. presszó ajtaján .
Mindenki úgy fogad,ia, m m t- _ . . . . . . . . .
ha semmi sem tö rtén t volna. koszont ra
Maguknak sem kell elbújni az ^ szomszédos asztal-
em berek elől.

A z asszonynak nagyon jól
esett a  biztatás, a  törő

dés. Most m ár felengedett a 
bánata is. Ügy számolta a  na
pokat, amikor m ajd M arika 
hazajön, m int a  gyerekek a 
vakáció előtt. Mind ilyenek az 
édesanyák. A legmélyebb se
bet is beforrasztja a  szeretet, 
a remény.

A tsz-böl jö tt üzenetnek 
m egörült M arika is. És ígér
te : többet nem kerül „oda”.

A faluban mindenki szíve
sen fogadta. Otthon pedig még 
az édesapja is elsírta magát 
a  találkozáskor.

A nővére kislányát most 
lá tta  először. Akkor született, 
am ikor ő oda volt. B iztatta a 
sógora, a  bátyja! pedig kam a

tól. A férfi a  régi ismerősei 
közül való volt. — Talán m ár 
meg sem akarsz ism erni? Na, 
gyere ide. Iszunk egy konya
kot — szólt, és m ár rendelt 
is, m in t aki biztos a  dolgá
ban. Mari asztalhoz ült.

Nehezen indult a  beszélge
tés, de a  harm adik konyak 
után Mari m ár megint a régi 
volt. Teli szájjal röhögött az 
ócska tréfákon és azzal sem 
törődött, hogy a  férfi . m ár 
nemcsak a kezét szorongatja. 
Rövidesen elm entek a  presszó
ból. Hajnalban ébredt tisztuló 
fejjel a férfi lakásán. Először 
még talán lelkiism eret-furda- anya i,s. Igaz, neki ^W zto^n |  denaturált szeszt ivott,
lást is érzett, de rövidesen jobban fáj a  megtagadás, m int |  ® társaival verekedést kezde- 
tú ltette  m agát ezen. Megregge- M áriának — de 6, aki világ-1 ményezett? Senki. Hasonló
lizett, aztán szinte köszönés életében a becsületére adott a  = példákkal _s a jn o s ___gyak-
nélkül továbbállt Pénze volt, legtöbbet — mo.st m ár n e m i r>i
mert még nem vette meg a tehetett mást.
ruhát, és a vonatköltség is •—T. K.—* § •— Dr. Sz. t .  «

beszélt a  felügyelőivel, C2:ért 
m inden m unkahelyről leváltot
ták.

A közös zárkában a  zárka- 
rend megsértésétől kezdve, 
zárkatársainak bántalm azásá
ig, a felügyelet tagjainak 
ócsárlásáig, mindent elköve
tett. ■ Erről tanúskodik tíz fe
nyítés.

A fenyítés letöltése a latt 
idegen testnyelés, öngyilkos- 
sági kísérlet, tudatzavar imi- 
tálásávai igyekezett m agára 
vonni a figyelmet

Mit mond róla 

a rendőrség?

— A fogdában a  társait 
bántalm azta, a  rendőrséget 
és más vezető beosztású em
bereket ócsárolt, idegen testet 
nyelt.

A beszélgetés során öt eset
ben im itálta a  sírást, négy
szer az ám ulatba esést, hat 
esetben háborodott fel. A sa
já t helyzetéért négy esetben 
okolta a  magyarokat, h a t
szor volt a rra  büszke, hogy 
ő magyar cigány, nem  pedig 
olá,h cigány.

Hol született? Mikor? 
Hányszor büntetve? Hány
szor volt fenyítve és mi
é rt — nem tudja, illetve 
nem akarja  tudni. De név- 
szerint sorolja azokat, akik
re  szeretné az általa elköve
te tt bűncsei'ekroényeket rá 
fogni.

— Hogyan is volt az első 
bűncselekménye, Kiss?

— A hatósági közeg elleni 
erőszak . . . ?  — és m ár m ond
ja  is, apró részleteiben a  sa
já t á r ta t la n s ^ á ra  való eskü- 
dözéssel.

— És a legutóbbi?
Csák szívességből kereste 

meg az útitársa bőröndjét, s 
hazáig vigyázni akart rá, hogy 
el ne lo p já k . . .

— M ert tetszik tudni, annyi 
sok csavargó utazik a  vona
ton, hogy a becsületes em ber
nek nagyon kell vigyáznia.

— És a kétezer fo r in t? ...  
Tudja, Kiss, hogy az eddig 
fogdában töltött ötven nap 
m inden napjáért napi 17 fo 
rinttal tartozik?

— Mennyi pénz az? — kér
dezi ámulva.

— Számítsa ki!
— Nem tudom.
— A z  előbb azt mondta, 

hogy ismeri a pénzt, nemcsak 
a forintot, hanem a pengőt is, 
az ezrest, a százezrest, még a 
millpengőt is.

Válasz helyett esküdözik a 
hat gyermeke életére, hogy 
életének az a legnagyobb 
szégyene, hogy adós m arad a 
börtönnel szemben. De

ha most kiengednék 

a fogdőból,

a  hátralevő őt hét a la tt le
dolgozná a  ta rto zásá t. . .

Csakhogy Kiss elítéltnek 
újabb elbírálbatatlan fegye
lemsértései vannak, étkezés
megtagadásért, az ing szét- 
szaggatásáért.

Hogy mi az igazi szándéka 
a  szabadulása utánra? Nehéz 
volna megmondani. B ejárta az 
országot, alig dolgozott, csak 
csavargott. Hogy huzamosabb 
ideig dolgozzon valahol, a rra  
m a se sok a  remény. Ez pe
dig, visszaút a  börtönbe.

Sz. A.

rosba, csak úgy, céltalanul. = T anúsíthatja-e az elíté lt meg- 
Leült a  parkban egy padra és |  változott életfelfogását az, ha 
ham arosan unabb ism eretséget = . , .  ̂ ikötött = semmi olyat nem  tesz, amely

Ezalatt az otthoniak a  két- |  fegyelmi fenyítést vonna m a- 
ségbeesés és a jogos fe lh á b o - |g a  után? Vizsgálhatjuk-e a
rodás között ingadoztak. N a - I  csak a  szavak alap-
pokig sem m it sem tudtak a = ., . ,, , -i „
lány felől. Míg aztán megjött 1 '!®ttek né lk ü l. Nem.
a  hír, hogy M ária ismét a |  e l é G CSAK IGÉR-
rendorsegen van. ¡GETNI, a szándékot tettekkel

A testvérek és a  szülök is- = kell bizonyítani és a  bizonyí-
’" f i ,  a  f a lu - l tá s t  j„á r a Bv. Intézetben kellbeliek elöl. A szegyen meg 5 , , .

erősebben m arta  őket, m int |  megkezdem. Nem .lol felepi- 
az első esetnél. Úgy érezték, 1 tett, előre elkészített válaszok- 
M ária becsapta őket, visszaélt I  ra, hanem tettekre, méghozzá 
a bizalommal. E lárulta szüleit,
testvéreit es azokat az embe- = , ,  , , , , , ,. ,
reket, akik segítő kezet nyúj- I  kegy valaki feltételes
toltak felé. És am ikor behív-1  szabadságban részesülhessen, 
ták  őket a  rendőrségre, f á j- = M ert ki hisz az olyan ember
dalmasan, de határozottan i« - 1 fp^retében aki letartóztatása lentették ki: m egtagadják Má- = ’" ; f f  letartoztatasa
riát, nem vállalnak vele sem-|^^°*'^ iszákos, garazda eletmó- 
milyen közösséget. Nem a  Iá- i  dót folytatott, s  a • szabadság- 
nyuk többé. Kimondta ezt a  = vesztés tartam a alatt m unka
rettenetes ítéletet az édes- =,

É J S Z A K A I  F U V A R
éső éjszaka m entem  
haza. Nagynehezen  

sikerült egy szabad taxit 
elcsípni. Forgalom már alig 
volt. R itkán jártak a v il
lamosok, az autóbuszok 
m ár a garázsban pihentek. 
Elhagytuk a belvárost, egy
re elhagyoítottabb részen 
robogott a Volga. Cigaret
tával kínáltam  a gépkocsi- 
vezetőt. A  gyufa felvillanó  
fényében ismerősnek tűn t 
az arca. Valahol már lát
tam  — fu to tt át agyamon 
—, de hogy honnan ism e
rem  ezt a rokonszenves, 
negyven év körüli ősz hajú 
férfit, nem  tudtam. Beszél
gettünk,. Meccsről, a ká
nikuláról és ki tudja még 
miről, m in t ahogy a fod
rásznál szokta az ember. 
Beszélgetni kell, ha tetszik, 
ha nem, de m inden eset
re így gyorsabban m últ az 
idő.

Egy szembejövő gépkocsi 
vezetője nem  vette le a re f
lektor fényét. A  vakító  
fénysugár megvilágította a 
taxisofőr arcát. Önkéntele
nül összehúzta a szemét és 
nagyot káromkodott. M ind
ez néhány másodpercig tar
tott. Már közeledtünk úti 
célunkhoz, am ikor hirtelen 
eszembe jutott, hogy hon
nan ism erem . . ,

. . .  T íz évvel ezelőtt tör
tént. Kőbányán késsel le
szúrtak egy taxisofőrt és 
pénzét elvitték. Én a m en
tőkkel voltam  a helyszínen. 
Ö volt az áldozat.

— Mondja — szólítottam  
meg  —, nem  véletlenül 
Gáspár Gyulának hívják?

—  De — válaszolta. — 
Talán ismer?

már— Igen. Egyszer 
utaztunk együtt.

— A z könnyen előfordul
hat, hiszen 15 éve járom a 
várost. Képzelheti hány 
embert szállitotiam.

— Nem  magát támadták 
meg Kőbányán?

Beletaposott a fékbe! 
Hirtelen hátrafordult és 
rámnézett.

— Honnan ismer?
— A  m entőkkel voltam  

a helyszínen, m i szállítot
tuk  a Költői Anna kór
házba.

Idegesen zsebéből elővett 
egy cigaretttát és rágyúj
tott. Keze reszketett,

— Sőt, ott voltam  a tár
gyaláson is — folytattam.

Homloka verejtékezett. 
Már megbántam, hogy em 
lítettem  a szomorú esetet, 
hogy feltéptem  a régen be
hegedt sebet. Kár volt, de 
már késő. De ha egyszer 
már elkezdtem, folytatni 
kell — gondoltam  —. A m i
kor hazaérkeztem, behív
tam  egy csésze kávéra.

— Tíz éve múlt, de higyje 
el, soha nem  tudom elfelej
teni, pedig annyiszor meg
fogadtam, hogy nem  gon
dolok rá, m ert az feiőrli az 
ember idegeit. Hónapokig 
feküdtem  kórházban. Nem  
gondoltam arra, hogy még 
egyszer volánhoz tudok 
ülni. Három gyermekem  
varu Gondoskodni kell ró
luk. A z a ké t briganti, 
m ert másnak nem  tudom  
nevezni, kétszázötven fo
rintért az életemre törték. 
Ezt elfelejteni soha, de so
ha nem  lehet. Pedig tíz éve 
tö rtén t. . .

— Zimm —<
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Páncsícs -  marad
Páncsics Miklósnak, a Fe

rencváros kitűnő labdarúgójá
nak, a  magyar válogatott egyik 

.erősségének egy korábbi be
jelentése, miszerint az Ü. Dó
zsába szeretné folytatni sport- 
pályafutását — nagy port ka
vart fel labdarúgóberkekben. 
Ezzel az átigazolással nemcsak 
a Ferencvárost érte volna ér
zékeny veszteség, hanem az 
egész magyar labdarúgást.

Egyik tárgyalás a másikat 
érte a két klub között. Meg
állapodás azonban nem jött 
létre. A vitára végül is Pán
csics tett pontot: a napokban 
levéllel fordult a Ferencváros 
elnökségéhez, melyben beje
lentette, hogy továbbra is a 
zöld-fehér színekben akar já t
szani. Ezzel egyidőben levelet 
írt az Ü. Dózsa elnökségének, 
valamint az MLSZ-nek, m ely-' 
ben az elhatározását közölte.

Mint megtudtuk, a szombati 
mérkőzésen Páncsics ismét 
nagyszerűen játszott.

Európa-bajnokság Tatán

NB I

A  bajnokság áüása
1. D. D ózsa 8 2 2 — — 11:0 12
2. FTC 8 Z 2 — ». 5:2 12
3. V asas 6 2 2 4:0 10
4* B p. H onvéd  7 2 1 — 1 5:2 9
5. C sepel 6 2 1 1 — 3:2 9
6. M TK 7 2 — 2 — 2:2 9
7, P é c s  S 2 1 — 1 5:4 7
8. DVTK 5 2 — 1 1 3:4 6
9. D u n a ú jv . i 2 1 « 1 2:3 6

10. H a lad ás  3 2 1 1 4:6 5
11. V ideo ton  3 2 — 1 1 1:2 4
12. SBTC 2 2 1 1 3:6 4
13. T a ta b á n y a  4 2 — — 2 1:4 4
14. B áb a  ETO 1 2 1 — 1 2:4 3
15. K om ló  2 2 ~ 1 1 1:7 3
IB. SZEGI* 1 - "2 — 2 0:4 1
A c sa p a to k  n eve  u tá n  a  Jü ta lom - 
p o n to k  szám a  szerepe l.

NB I B

Egyetértés vezet
Bp. Spart.—BVSC 2:2
BKV Előre—Kecskemét 0:0
Pécsi B.—Ganz-MAVAG 1 :1
DVSC—MAV d a c  1:2
Oroszlány—Egyetértés 1:2
Eger—Szív. MAV Előre 3:0
Békéscsaba—Várpalota 1 :2
Szállítók—Ózd 2:1
Szóin. MTE—Zalaeg. TE 1:4

1. E gy e té rté s  8
2. S zállftök  9
3. MAV DAC 6
4. K ecsk em ét 7
5. B p. S p a rt. 8
6. P éc si B . 9
7. Z a laeg . T E  5
8. E g e r 5 ,
9. O roszlány  7

10. G. M AVAG 4
11. B ékéscsaba  6
12. V á rp a lo ta  1
13. Ózd 3
14. BVSC 1
15. Szí. MAV 2
16. BKV E lő re  3
17. SZM TE 4
18. DVSC 2
A  c sap a to k  neve

2 1
2 1 
2 2 
2 1 
2 —  
2 —  
2  2 
2 1 
2 —  
2 —  
2 —  
2 2 
2 1 
2 1 
2 1 
2 —  
2 —  

2 —  
u tá n

1 —  
—  1

1 —  
2 —  
1 1

1 —  
—  2 
2 —  

— 2
—  1 

1 —  
—  1 
1 1 

—  2 
2

2 :1  11 
3:4 11 
4:1 10 
3:1 10 
4:4 10 
2:4 ló 
7:2 9 
3:0 
1:4 
3:3 
2:4 
6:1 
3:2 
5:4 
2:4 
0:4 
1:6 
3:5

a  ju ta lo m -
p o n to k  szám a  szerepe l.

NB n.
Nyugati csoport

Dorog—Pápa 3:0
Pécsi Ércb.—K. Rákóczi 2:0
Szekszárd—Győri D. 0:1
Ajka—Banxitb. SE 4 :1
Bakony V.—Máza-Szászvár 3:0 
Táncsics SE—Fűzfő 3 :0
Almásfüzitő—PBTC 1:1
Zalaeg. D.—Savaria 3:1

Keleti csoport
Bocskai SE—Gyula 2 :0
Szeg. VSE—Debr. EAC 2:1
Szóin. MAV^Budafok 0:0
Pénzügyőr—K.-félegyh. 3:0
KISTEXT—Szarvas 1:1
Szegedi D.—MGM Debr. 4:1
Uehel s e —Cegléd 1:2
V ecsés—Középület. 0 :2

Északi csoport
Volán s e —BEAC 3:1
Vasas Izzó—Ikarus 6:2
Kisterenye—Kaziiicb. 0 :0
KKFSE—S.-újhely 0;1
Leninv.—Nagybátony 3 :2
Borsodi B.—Salg. KSE 2:2
KELTEX—Esztergom 2:2
MVSe—Nyíregyháza 3:2

Még a tatai öreg vár is 
megfiatalodva tekint a hara
goszöld, tükörsima tóra, ahol 
befejeződtek a női evezősök 
nagy találkozójának előkészü
letei. Nem kis feladatra vál
lalkozott a magyar szövetség, 
amikor megpályázta az idei 
Európa-bajnokságot. A jó 
szándék m ellett kevés volt a 
kézzelfogható bizonyíték, hogy 
a kis vidéki város megfelelő 
házigazdája lesz ilj'en nagy 
versenynek. Sokan aggódtak 
emiatt. Thomas Keller, a nem
zetközi szövetség tavasszal itt 
já rt elnöke is, aki sokoldalás 
feljegyzést adott át arról, hogy 
minek hogyan kell történnie.

Tata és a magyar szövetség 
eleget te tt a kívánságoknak.

A csaknem nyolc évtizede 
alakult nemzetközi szövetség 
még ma is a világ egyik leg
konzervatívabb sportszerveze
te, irányításában meglehetősen 
arisztokratikus. Ezért ered
mény, hogy — ha nagy ellen-

I állás után is —, de 1954 óta 
végre a nők számára Is kiírták 
az Európa-bajnokságot, s 
1892 óta első Ízben a holland 
Gambon asszonnyal, női el
nökségi tagja is van a szer
vezetnek. S ugyancsak első íz
ben történik meg, hogy Tatán 
nem az elnök, hanem a női 
elnökségi tag ta rtja  a meg
nyitóbeszédet.

A magyar csapat legfiata
labb versenyzője, a húszéves 
Reisinger Mária, aki az egy
párevezős versenyben indul és 
a partról majd szülein kívül 
nyolc testvére szurkol érte.

Tizenhét ország legjobbjai 
versengenek az Öreg-tó vizén, 
s közülük éppen a legtávolabb
ról, az Egyesült Államokból 
érkezett az első vendég.

A nagy favoritok az idén is 
a Szovjetunió és az NDK lá
nyai, akik a m últ esztendőkben 
minden babért learattak, s itt 
lesz a tavalyi klagenfurti öt 
győztes. A magyarok minden

nagyobb feltűnés nélkül, sze
rényen, csendesen készültek. 
Sok az újonc a csapatban. A 
legrutinosabb a négypárevező.s, 
amelynek három tagja (Sala
mon, Tordainé és Fekete) öt 
éve aranyérm et nyert, s most 
is esélyesek helyezésre.

Régi szokás szerint. Tatán is 
négy fokozatban rendezik a 
versenyt.

Az elő-, remény- és közép
futamok után ju tnak el 
döntőig, amelyekben az 1—6. 
helyért versengenek, s  a „kis- 
döntőkben” a 7—12. helyért. 
Egy döntés azonban még 
hiányzik, mégpedig az, hogy a 
futamokból hány hajó juthat 
tovább. A sok nevezés m iatt 
ezt csak a helyszínen határoz
zák meg.

A döntőket délelőtt tartják.
A Magyar Evezős Szövetség 

két éve volt 75 esztendős. Ezt 
az Európa-bajnokságot ebből 
az alkalomból kapta.

Áfárom „ h k m á sú s" forduló
A  hétközben lejátszott Va

sas—Tatabánya mérkőzésről
(2:0) m ár h írt adtunk. Szom
baton került sor a Ferencvá
ros—Pécs, Csepel—Bp. Hon
véd találkozóra. így vasárnap
ra  öt NB I-es mérkőzés m a
radt.

A szombati két találkozó a 
pályaválasztók sikerét hozta. 
A Népstadionban lejátszott Fe
rencváros—Pécs biztos zöld- 
fehér győzelmet hozott (3:1), 
míg Csepelen a Bp.^ Honvéd 
kénytelen volt ' meghajolni 
(2 :1), a  végig nagy lelkesedés
sel játszó hazai együttes előtt.

Páncsiccsal kiegészülve leg
jobb összeállításában lépett 
pályára a Ferencváros. A Pécs 
nem változtatott legutóbbi 
összeállításán. Egy ártalm at
lannak látszó ferencvárosi tá 
madás közben Hernádi a  16- 
oson belül szabálytalanul sze
relte Megyesit, s Radó játék
vezető határozottan m utatott 
a 11-es pontra. A büntetőt 
Szőke értékesítette (1:0). Ezt 
követően inkább a  pécsiek 
kezdeményeztek többet, s a 70. 
percben Máté egyenlített. A 
Ferencváros az utolsó 10 perc
ben biztosította be kétgólos 
győzelmét. Először Braniko- 
vits, m ajd Albert fejelt gólt.
Csepel—Bp. Honvéd 2:1 (0:0)

A Csepel jobban, a Honvéd 
halványabban játszott, m int az 
elmúlt bajnoki mérkőzésen. 
A végig nagy iram ot diktáló 
hazai csapat megérdemelten 
jutott Takács és Major góljá
val 2:0-ás vezetéshez. A Hon
véd 11-esből szépített. A ven
dégcsapat gólját Tichy lőtte.

Ü. Dózsa—Komló 6:0 (3:0)
Változatlanul ta rtja  az új

pesti csapat ragyogó formáját. 
Az otthonában játszó Komló 
ilyen arányú legyőzése sem 
okozott gondot Benééknek. Fő
leg a második félidőben já t
szott szemre is tetszetősen a 
vendégcsapat. Az Újpest gyors, 
korszerű, szellemes játéka 
nemegyszer ragadtatta tansra 
a  mintegy ötezer nézőt. Baj
nokhoz illően játszottak az 
újpestiek.

Salgótarján—Dunaújváros 
3:1 (2:0)

A hazai csanat az első perc
től az utolsóig fergetegesen 
támadott. A 16. percben Szá
lai fakénnél hagyta a tel
jes dunaúivárosi védelmet, kö
zénre ívelt, s a jól benye.sett 
labdát Horváth felhőfeiessel 
úittatta a dunaújvárosi kanu- 
ba. Továbbra is a Salgótarbín 
rnbamozntt. Az úiabb tartiáni 
SÓI a 42. percben szí'lpt-°tt. 
.‘Szerzője Baranyai volt. Már 
8 :0-ra vezetett a hazai csanat. 
amikor C.sörgőnek sikerült .szé- 
ní+ariie.

Videoton—MTK 1:1 (0:0)
Jó iramú, sportszerű mérkő

zést vívott Székesfehérvárott a 
két csapat. A z  első húsz perc

ben az MTK tám adott többet, 
bár igazán gólhelyzet Brünyi 
kapuja előtt adódott. A ven
dégcsapat szerezte meg a ve
zetést : Szuromi beadására 
Sárközi jókor érkezett, m int
egy 16 méterről élesen lőtt a 
sarokba. A gól után megsoka
sodott az MTK védelmének a 
dolga," mivel a Videoton egyre- 
m ásra vezetté veszélyes tám a
dásait. Egyetlen pillanatnyi 
megingás elég volt ahhoz, hogy 
a Videoton egyenlítsen. A 
döntetlen eredmény felel meg 
a játék  képének.

Rába—SZEOL 2:0 (0:0)
A két utolsó helyezett 

„rangadója” biztos hazai győ
zelmet hozott. Az oly sokat 
gyengélkedő győri csapat, m int

ha m agára talált volna ezen a 
mérkőzésen. Persze hozzájá
ru lt ehhez az is, hogy nem a 
legjobb képességű NB I-es 
csapatot fogadták a Rába- 
partiak. Stolez és Horváth B. 
volt a két gól szerzője.

Szombathely—Diósgyőr 
3:2 (1:1)

A változatos iram ú mérkő
zésen nagyszerűen küzdött 
mind a két csapat. Szabó ka
pásgóljával szerezte meg a 
vezetést, Am a 13, percben a 
szemfüles Gass egyenlített 
(1:1). Ettől kezdve a szombat- 
helyiek még nagyo-bb erővel 
tám adtak: 2:1, m ajd 3:l-re 
alakult az esedmény. Nem sok
kal a  befejezés előtt Horváth 
szerezte a  vendégcsapat m á
sodik gólját (3:2).

Új átigazolási szabály készül
Az MLSZ elnöksége az utób

bi időben többször is előfor
dult esetek miatt, amelyek ár
tottak a magyar labdarúgás
nak, javaslatot készített az 
MTS-nek. Utóbtii elnöksége 
ennek alapján az átigazolási 
szabályok egyes rendelkezéseit 
felfüggeszti. Egyszersmind fel
kérte az MLSZ-t, hogy októ

ber 31-ig készítsen javaslatot 
a labdarúgó átigazolási szabá
lyok módosítására.

A módosításig az 1970-ben 
az NB I-ben és az NB I B-ben 
szerepelt labdarúgók nem iga
zolhatók át és a klubcserére 
vonatkozó várakozási idő sem 
kezdődhet meg.

I .  B p .  V a s a s

Malagában nemzetközi lab
darúgó-tornán vett részt a Bp. 
Vasas. Első ellenfele a nagy 
hírű Reál Madrid volt. A ta
lálkozó l:l-e s  döntetlen ered
ményt hozott. A továbbjutást 
11-es rúgásokkal döntötték el, 
amely a Vasasnak kedvezett. 
A Madrid 3, a Vasas négy 11- 
est értékesített, így 5:4-es győ
zelemmel a piros-kék együttes 
a döntőbe jutott.

Döntetlen eredményt hozott 
a másik ágon a Malaga—Zág
rábi Dynamo összecsapás is. 
Ismét 11-esek döntötték el 
a továbbjutást. Amíg a spa
nyolok mind az öt 11-est ér
tékesítették, addig a zágrábiak

csak négyet. így került sor 
vasárnap a késő esti órákban 
a Vasas—Malaga döntőre. A 
hírügynökségek jelentése sze
rint Farkas ragyogó formában 
játszott ezen a  mérkőzésen. 
Érdekesség az, hogy a rendes 
játékidő ezúttal sem hozott 
döntést. 2 :2-es eredmény után 
kétszer 15 perces hosszabbítás 
következett. A hosszabbításban 
Farkas lőtte a  kupa sorsát el
döntő gólt (3:2). így az arany
ból készült értékes kupát a 
Vasas hozhatja haza.

A további sorrendet eldöntő 
találkozón a Reál Madrid 4:2- 
re győzött a Zágrábi Dynamo 
ellen.

Még hét helyért tart a versengés

Csak az országos bajnokság 
után jelöli ki véglegesen a szö
vetség a Barcelonába utazó 
versenyzőket. Szentirmai, Cseh. 
Hargitay. Barlóy, Gyarmati 
Andrea, Patóh Magda, Tú- 
róczy Judit és Kovács Edit he
lye m ár biztosítva, a további 
hét repülőjegyért Dávid, Csá
szári, Riskó, Csatlós, Csinger, 
Szabó T., Baranyai Judit. Tóth 
Zsuzsa, Kaczander Ágnes, 
Törzs Mária, Válent Vera és 
Eckel Edit verseng. Az Éuró- 
pa-bainokságon a 29 számból

a magyar úszősport 9 férfi- és 
női számban érdekelt.

Műugrásban már végleges a 
döntés: Dóra János és Rozgo- 
nyiné Tóth Mária szerepel.

A vízilabdázók névsora; Ka
pusok: Steinmetz (FTC) és 
Cservenyák (Szolnok). Me
zőnyjátékosok: Faragó (Vasas), 
Gerő (BVSC), Kásás (FTC), 
Wiesner (FTC), őr. Bodnár 
(CSC), Szívós (OSC), Sárosi 
(Ü. Dózsa), Konrád III. (OSC) 
és Görgényi (Vasas).

Kiampár^ Juhos^ Lotailer
Az angliai Teessidében be

fejeződtek az ifjúsági és ser
dülő asztalitenisz Európa-baj- 
nofcság küzdelmei. A magyar 
fiatalok jól szerepeltek: Juhos 
és Lotailer a  leány párosban, 
Klam pár a svéd Bengsston ol
dalán a fiú párosban aranyér
met nyert.

Ezenkívül még több helye
zéshez jutottak a  fiatalok. Ju 
hos a leány egyesben második.

és további öt harm adik he. 
lyet szereztek a magyarok a 
fiú és leány csapatban, Klam
pár a fiú egyesben és két ve
gyes páros révén.

Az Európa-bajnokság leg
jobb játékosa a 18 éves balke
zes svéd Stellán Bengtsson 
volt, aki veretlenül küzdötte 
végig a több napos versenyso
rozatot.

/. Bakony Vegyész
Veszprémben m aradt a női 

kézilabdatorna győztesének 
felajánlott serleg, a Napló-ku
pa. Vasárnap délelőtt a  két 
csoportgyőztes, a Bakony Ve
gyész és az FTC mérkőzött a 
torna első helyéért. Szép szá
mú közönség előtt a veszprémi 
lányok meglepték a ferencvá
rosiakat és m ár áz első félidő-

ben ötgólos (8;3) vezetést sze
reztek. Szünet után a  nagy 
melegben m indkét csapat el
fáradt és a  Bakony Vegyész 
10:5 arányban győzött.

3—4. helyért: SC Leipzig— 
Bugas (bolgár) 23:8 (9:6).

5—6. helyért: Bp. Spartacus 
—Hambach (nyugatnémet)
24:7 (12:4).

75 magyar sportoló a nyári Universiadén
Az augusztus 26-tól szep

tember 6-ig tartó Universiadén 
jelen lesznek a magyar egyete
mi és főiskolás versenyzők is: 
75 tagú gárda Bíró Mihálynak, 
az MTS elnökhelyettesének és 
Páder Jánosnak, az MTS mód
szertani osztályvezetőjének a 
vezetésével különrepülőgépen 
augusztus 24-én utazik el Bu
dapestről Torinóba. A m a
gyarok a főiskolai világ- 
játékolr műsorábán sze
replő sportágak közül 
atlétikában, kosárlabdában, 
teniszben, tornában, vívásban 
és vízilabdában szerepelnek. A 
férfi és női tőrvívók között he

lyet kapott Füredi, Muskovsz- 
ky, dr. Nagy Zs., Torday, Oszt- 
rics, illetve Kollányi, Simon- 
ffy és Károlyfy. Jó szereplésre 
esélyesek az atléták is, köztük 
a  magasugró Kelemen, a két ge
relyhajító, Némth M. és Csík, 
a nőknél dr. Vidosné, Ligetkú. 
tiné és a  két vágtázó, Balogh 
Gy. és Szabóné. Tornában 
„mesterfokú” csapat indul: a 
nőknél Bánfai, Bellák, Gál, Za- 
jánosné, Kuruez, a férfiaknál 
Bérczy, Bordán, Kisteleki, Ko
vács Gy., Molnár I. alkotja az 
együttest.

Négy teniszező is utazik 
Olaszországba. Legesélyesebb 
Borka Katalin.

Ökölvívás:

Kajdi visszalépett
Az év egyik nagy ökölvívó- 

tornáját rendezték ii Halléban, 
ahol a.m ágyár együttes öt ver
senyzővel közöttük az
Európa-bajnok Gedóval és 
Kajdival — vonult fel.

Az Európa-bajnokoknak 
nem sikerült a  verseny. A ma
gyarok közül Badar! győzött, 
Orbán a légsúlyban a  máso
dik helyen végzett.

— Badar! m ellett Gedó és 
Orbán is első lehetett volna 
súlycsoportjában — mondja 
Adler Zsigmond. — Gedó két 
meneten át macska-egér har
cot folytatott Weinholddal, 
kétszer padlóra is küldte. A 
harm adik menetben egy per
cet lazított, s a hazai ver
senyző győzelmét hirdették ki. 
Orbán dicséretesen, lelkesen

és jól harcolt. Legjobb volt a 
légsúlyban, sajnos a  döntőben 
bírói tévedés áldozatául esett. 
Badari jól küzdött három el
lenfeléből kettőt döntő fö
lénnyel vert meg. Kajdi és 
Máté egy-egy mérkőzést nyert. 
Kajdi gyorsan kiütött egy bol
gár versenyzőt, u tána azonban 
— sérülésre hivatkozva — 
visszalépett. Nagy kár, mert 
K ajáinak sok nemzetközi mér
kőzésre van szüksége, s Hal
léban lett volna erre alkalom. 
Találkozhatott volna az olim
piai bajnok Wolkéval is. Egy 
győztes mérkőzés után Máté 
nem b írt NDK-ellenfelével. 
összegezve jó, érdekes ver
seny volt, több hasonlóra len
ne szükség, főleg azoknak, 
akik élni is kívánnak a  ver
senyzési alkalommal.

í h ü h
MNK-döntö:

Ü. DÓZSA—KOMLÓ 3:2
Az Ü. Dózsa nagyobb arány

ban is győzhetett volna.

Tájékozódási futás:
Miskolc-Tapolcán, a BEAC 

nemzetközi versenyén, a váltó
ban a nőknél a Bp. Spartacus, 
a férfiaknál az NDK együtte
se győzött.
Kosárlabda:

Gyengén szerepelt a magyar 
női válogatott a szófiai nem
zetközi tornán. Az utolsó mér
kőzésen is vereséget szenve
dett 63:61 arányban Csehszlo
vákiától.
Ö ttusa:

Varsóban az ifjúsági öttusa
viadal első számában, a lovag
lásban a lengyel Kawczky győ
zött. a csapatok között lengyel, 
szovjet, magyar sorrend ala
kult ki.
Modellezés:

Szombathelyen a kétnapos 
Savaria Kupa nemzetközi 
hajőmodellező-versenyen, a 10 
köbcentiméteres vízcsavaros 
kategóriában a bolgár Filip 
Atnaszov új Európa-csúcsot 
állított fel 173,1 kilométer/óra 
átlagsebességgel. A csapatok 
közötti pontversenyt a Sava
ria Modellező Klub nyerte.

Birkózás:
Tatán, a Barátság Kupában, 

a szabadfogásban, a 90 lálós 
súlycsoportban Csikós bronz
érmet, a szovjet versenyzők 5, 
a mongolok 2 elsőséget szerez
tek. Kötöttfogásban, az 52 ki
lósoknál Doncsecz József az 
első, Agonács a harm adik lett. 
A 82 kilós kategóriában a szé
kesfehérvári Kovács az első 
helyen végzett.

Ökölvívás:
W iener-Neustadtban, a nem

zetközi torna döntőjében Szen
tes győzött az osztrák Lorbek 
ellen. Jerzsabek, Józsi és Ju
hász a döntőben vereséget 
szenvedett és a  második he
lyen végzett.
Atlétika:

Dunaújvárosban, a  Lugano 
K upáért k iírt nemzetközi gya
loglóverseny elődöntőjében
Olaszország, Csehszlovákia,
Svájc és Magyarország váloga
to ttja állt rajthoz 50 km, egyé
ni: 1. Visini (olasz) 4:21:22,8, 
2. Dalmati (magyar) 4:24:10,4 
óra. 20 km: 1. Pascuale (olasz), 
2. Antal (magyar), összesítés
ben: 1. Olaszország 44, 2. Ma
gyarország 40, 3. Csehszlová
kia 39, 4. Svájc 19 pont. A 
döntőbe az első két helyezett 
került.
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Smog helyett napfény
A londoni városi tanács 

nemrégiben közzétett tudom á
nyos jelentése beszámol a  la
kóházak fűtésének füstm ente
sítésére, több m int egy évtize
de hozott és azóta szigorúan 
ellenőrzött rendelkezések ha
tásáról. A várt eredmény be
következett: a hírhedt londo
ni smog, a füstköd — eltűnt. 
Decemberben pl. 70 százalék
kal több napfényt ka.p a  vá
ros, m int régen, holott a köz
vetlen környéken a napsütés 
időtartam a nem változott.

Italozni veszélyes
A fiziológusok m ár régen 

felismerték, hogy az ivás szá
mos megszokott tünete való
jában az alkohol agyra gyako- 
korolt hatásának manifesztá
lódása. Ki is derítették, hogy 
közvetlen kapcsolat áll fenn a 
véráram ba kerülő alkohol és 
az alkohol által érin tett agy
részek között. Amennyiben 
például egy 70 kilós férfi éh
gyomorra két üveg sört fo
gyaszt, a vérében feloldódott 
alkohol körülbelül 0,05 száza
lék lesz.

Ezen a szinten az alkohol 
az agykéregnek vagy az agy 
külső rétegének normális tevé
kenységét károsítja. E ponton 
az alkoholfogyasztó mestersé
gesen „feldobottnak” érzi ma
gát, m ert megbénulnak azok a 
gátlások, amelyek hangulati 
vonatkozásban korlátoznák.

Amennyiben a  vér alkohol

szintje 0,20 , százalékra emel
kedik, az italozó egyre álmo
sabbá válik. S amikor ez a  
szint meghaladja a fél száza
lékot, megbénulhatnak agyá
ban a lélegző központok, és a 
részeg ember az eszméletlen
ségből lassan átkerül a  halál 
állapotába.

A fiziológusok sokat töp
rengtek azon, hogyan fejti ki 
az alkohol ezt a fokozatos ha
tást az agyra. Az elmúlt há
rom évtizedben egyre többen 
arra a meggyőződésre ju to t
tak, hogy az alkohol közvet
lenül kihat az agy különböző 
rétegeire, megfosztva azokat a 
sejtjeik működéséhez elenged
hetetlen oxigéntől.

Csupán a legutóbbi időben 
tisztázták azonban azt a re j
télyt, hogyan fosztja meg az 
alkohol az agyat a számára 
szükséges oxigéntől. Ezt a

Ék alakú kiskocsi

A z ék alakú kis kocsit, ezt a szinte forradalmian ú j ké t
személyes kis autót kifejezetten 17—25 év közötti fiatalok 
számára - tervezte egy angol cég. A  háromkerekű kis autó 
csinos, kórszerű tervezésével, ajtók helyett felfelé nyiló tetői
vel, „űrhajó" üléssel, mandarinszínű karosszériával a fiata
lok mai ízlését és a  motorozás örömét szolgálja.

A z  ék alakú kocsit három típusban hozzák forgalomba:
a 700-as „BARS—BUG”,
a 700 F típus, amely az időjárás viszontagságai ellen is 

véd, és
a képen látható 700 FS típus. Ennek a „SUPER BUG”- 

nak nevezett kis kocsinak nagy kompressziójú motorja, kis 
kerekei, botos sebességváltója, luxuskivitelű  belső berende
zése van. 700 cms.es könnyűfém  motor hajtja, üzemelése igen 
olcsó. Maximális sebessége kb. 115 kmjóra, fogyasztása nor
mál utazó sebességnél 100 km -re cca 5,5 liter. A  könnyen  
javítható karosszéria műanyagból készüli. Méretei: 140 cm  
széles, 280 cm hosszú, így könnyen parkírozható és garazsi- 
rozható.

Lebegő alagút a tengerbeü
Japánban ugyanannyi szó 

esik Hondo és Hokkaido szi- 
gfetének összeköté.séről, m int 
Európában a  La Manche- 
csatorna a la tt építendő ala- 
gútról. A Távol-Keleten azon
ban nem  tengerfenék alatti 
alagutat akarnak fúrni, hanem 
20 m éterrel a víz felszíne 
a la tt a  tengerben lebegő hatal
mas csővezetéket kívánnak 
építeni, a  közúti forgaloim és 
a vasút számára. A m ár ki
dolgozott tervek szerint az 
alagutat 60 cm falvastagságú, 
8 m éter átm érőjű betoncsö
vekből alakítanák ki, s ben
ne kétszintes u ta t hoznának 
létre. A felsőn bonyolódna le 
a  kétirányú gépkocsiforgalom,

az alsón pedig ugyancsak 
kétirányú vasútvonal kapna 
helyet. Mindkét végén kb. 6 
km hosszúságban a  tengerfe
néken nyugszik majd az a la
gút, egyébként pedig vízben 
úszik úgy, hogy az egész szer
kezetet erős acélkábelek és 
a  mederbe süllyesztett, súlyos 
beton tömbök ta rtják  és horgo
nyozzák le. A vasbetoncsöve
ken kívülről elhelyezett, ha
talm as úszótestek akadályoz
zák meg, hogy az alagút a já r
műforgalomtól, vagy a viharos 
tenger hullámzásától mozgás
ba jöjjön. A japán szakembe
rek szerint a  legkorszerűbb 
technikai eszközökkel öt év 
alatt elkészíthető az alagút.

Ö nm űködő fürdőkád
Aki Ismeri a  japánok tisz- 

taságszeretetét, nem  is cso
dálkozik, hogy éppen egy ja 
pán cég állította ki az osakai 
világkiállításon „minden idők 
legkényelmesebb fürdőkád
já t”. A 2 m hosszú, l,80m m a
gas 1,20 m széles fürdőkádban 
a fürdőzönek kényelmes fek
helyére telepedve csak egy 
gombot kell megnyomnia, a 
többi m unkát önműködő be
rendezések végzik el. Először 
6t percig melegvizet permetez

nek a  fürdőzőre, majd egy szi
vattyú mozgásba hozza a vizet, 
s közben működésbe lépnek a 
masszírozó gumifejek is. Ez
zel egyidejűleg finom tisztító 
habot permetez a testre az 
automata. A három percig 
tartó fürdő után  a kád önmű
ködően kiürül, s két percnyi 
hideg zuhanyozás következik, 
ötperces hősugaras szárítko- 
zás, valamint ibolyántúli és 
infravörös besugárzás zárja 
az önműködő fürdőzést.

problém át Melvin H. Knisely 
professzor és két fiatal mun
katársa, dr. H erbert A. Mos- 
kow és dr. Raymond C. Pen- 
nington ragyogóan egyszerű 
kísérletsorozattal derítette fel 
a  dél-karolinai orvosegyete
men.

Dr. Knisely m ár az 1940-es 
évek elején megfigyelte a 
szemgolyót, ahol számos haj
szálér közvetlenül az átlátszó 
felszín alatt húzódik. Így 
mikroszkópon át megfigyelte 
több m int ötven betegség kö
vetkeztében kialakuló hajszál- 
éreltömődéseket. Vizsgálatai
hoz szükséges volt azonban 
egy „vörösvérsejt-halmaz”-t 
előidéző anyagra, amelyet 
pontosan ellenőrzött mennyi
ségekben egészséges em berek
nek is beadhat, és amely lehe
tővé teszi a kívánt ellenőrző 
megfigyeléseket.

Az alkohol tökéletes esz
köznek bizonyult. Ellenőrzött 
mennyiségben beadhatta labo
ratórium i kísérleti állatainak 
vagy önkéntes diákvállalko
zóknak. Pontosan m eghatá
rozhatta a vérben jelentkező 
alkohol-százalékarányt, és 
mikroszkópon ugyancsak pon
tosan megfigyelhette az alko
holnak a  szem hajszálereire 
gyakorolt hatását.

Egy kulcsfontosságú kérdés 
még megválaszolatlan volt: 
vajon más szervekre ugyan
olyan hatással van az alkohol 
okozta „vörösvérsejthalmaz”, 
m int a  szemre? Dr. Penning- 
ton alkohollal ita to tt nyula- 
kat, aztán megvizsgálta belső 
szerveik szöveteit. Minden 
egyes kísérleti állatnál min
den szervben ta lált eltömött 
hajszálereket, s olyan szövet- 
részeket, am elyeket ebből a 
szempontból tanulm ányozásra 
felhasználhatott. Megállapítot
ták, hogy a  vérben levő alko
holtartalom  növekedésével a 

„vörösvérsejthalmazok” 
ugyancsak növekedtek, és le
lassult a  véráram lás. Betegek
nél, akiknél nagyobb volt az 
alkoholszint a  vérben, n a
gyobb számú, teljesen eltö- 
m ött hajszáleret észleltek. A 
legmagasabb koncentrációk
nál a  hajszálerek számottevő 
része megrepedt, és mikrosz
kopikus vérömlenyek kelet
keztek a repedések mentén a  
szemben.

Az az alkoholista tehát, aki 
annyi alkoholt fogyaszt, hogy 
eszméletlen állapotba kerül, 
számos mikroszkópikus agy
vérzésen esik át! Minden 
egyes ilyen mikroszkópikus 
ponton egyes agysejtek elhal
nak oxigénhiány következté
ben. Szervezetünk képtelen új 
agysejteket termelni. M iután 
azonban az átlagos felnőtt 
agya több m int 17 milliárd 
sejttel rendelkezik, ha egyet
len „roham nál” el is pusztul 
néhány ezer, a  nagy m érték
ben italozó ember szellemi ké
pességei látszólag épek m arad
nak.

Amennyiben viszont éveken 
át rendszeresen nagy m érték
ben italozik, pótolhatatlan 
agysejtek millióit veszti el. Az 
alkoholistánál fokozatosan ak
kum ulálódnak ezek a  veszte
ségek, ami megmutatkozik a 
meggyengült képességekben 
•és ítélőképességének elveszté
sében. S ha meghal — meghal 
— valószínűleg jó néhány év
vel korábban, m int ha nem 
inna —, agyának felboncolá
sakor kiderül, hogy az agy je
lentős részeiben elpusztultak 
az agysejtek.

Mi a helyzet a  mérsékelten, 
vagy csak időnként alkoholt 
fogyasztóknál? Az agyszöve
tekben mutatkozó veszteség
nél a tulajdonképpeni különb
ség a mérsékelten italozó és az 
iszákos ember között csak fo
kozat! jellegű.

A földrengések és az előrejelzések 
HIN jugoszláv hetifapbél

A NIN szerkesztősége kör
kérdést intézett világhírű szov
jet, amerikai, brit, japán és 
jugoszláv szeizmológusok- 
hoz, hogy kikérje véleményü
ket a  perui flödrengéssel, il
letve a vele összefüggésbe ho
zott atom robbantásokkal kap
csolatban. A megkérdezettek
nek három meglehetősen la
zán összefüggő kérdést tettek 
fel:

1. Létezik-e összefüggés a 
világ egyik felén lezajlott föld
rengés és a m ásik féltekén  
észlelt rengés között?

2. Létezik-e összefüggés a 
földrengések és az atomrob
bantások között?

3. Vajon van-e lehetőség a 
földrengések előrejelzésére?

Rekordsebességgel érkezett 
meg a  szerkesztőségbe a  leg
jelentősebb angol szeizmoló
giai központ tudósainak vá
lasztávirata: „Nagy-Britanniá- 
ban a szeizmológusok nem 
rendelkeznek semmiféle olyan 
adattal, amely bármi össze
függésre engedne következ
tetni a legutóbbi földrengés 
és nukleáris robbantások kö
zött. Stop.”

Koridaljin, a  Szovjetunió 
Tudományos Akadém iája Fizi
kai Intézete helyettes igazga
tójának, a fizikai-matematikai 
tudományok kandidátusának 
véleménye:

„A földrengések a  földké
reg ingadozásairól tanúskod
nak bolygónk egyik vagy m á
sik övezetében. Lehetetlen azt 
állítani, hogy az utóbbi hó
napokban lejátszódó esemé
nyek különlegesek, kivételesek 
lennének. Viszonylag nem  ré 
gen, a  hatvanas években vol- 
ttmk tanúi számos rendkívül 
erős földrengésnek Japánban, 
Chilében, Alaszkán, A friká
ban, Jugoszláviában, Taskent- 
ben. Igaz, a  legutóbbi perui 
rengések a  fenomenálisak közé 
sorolhatók. Ilyenek átlagosán 
egyszer fordulnak elő száz év
ben. Minden földrengés azon
ban teljesen konkrét tektoni
kus feltételek között megy 
végbe. Ezért nehéz az utóbbi 
néhány hónap a la tt Peruban, 
Dagesztánban, Kirgiziában és 
Jugoszláviában lezajlott ka
tasztrófák közvetlen összefüg
gésekről szólni. A júniusi ren
gések egybeesése tehát puszta 
véletlen.”

Arról, hogy a  P erut és né
hány nappal később egyes k ir
giz vidékeket suj'tott földren
gések alapján lehetetlen meg
állapítani „ki lehet most so

ron”, meggyőz Akira Szuva, a 
japán korm ány meteorológiai 
obszervatóriuma szeizmoló-, 
giai osztályának vezetője is: 

„összehasonlítva a  Peruban, 
valam int a  Szovjetunió délke
leti térségeiben lezajlott föld
rengéseket, m egállapíthatjuk, 
hogy a  rengések különféle
képpen nyilvánulnak meg és 
eszerint nyilvánvalóan eltérő 
a  föld alatti rétegek rendsze
re  is. Nem hiszem, hogy egy 
földrengés „gyújtója” lehetne 
a  másiknak.”

Ugyanezt a  véleményt, vagy
is, hogy nem létezik a  föld
rengések „láncreakciója”, 
osztják teljes mértékben a ju 
goszláv szeizmológusok is. 
Dr. Borisz Szikesek, a  belg
rádi szeizmológiai intézet 
igazgatója: „Semmiféle bizo
nyítékunk nincs a világ egyik 
és másik részében végbement 
földrengések kölcsönös össze
függésére. A kutatások lega
lábbis egyelőre, azt bizonyít
ják, hogy csak véletlen egybe
esés foroghat fenn. A száz évi 
megfigyelés egyetlen, viszony
lag megbízható bizonyítékot 
sem szolgáltat.”

Tudósaink még határozot
tabb választ adnak a  kérdésre, 
létezik-e összefüggés a  föld
rengések és atomkísérletek kö
zött: „Az atomrobbanás ereje 
olyan jelentéktelen”, mondja 
Dr. Szikosek, „hogy az elefán
tot ért bolhacsípéshez hason
lítható. Ha az elefánt a csípés 
következtében fölborulna — ez 
csupán előző labilis állásának 
lenne tulajdonítható. A perui 
földrengéssel kapcsolatba ho
zott francia nuldeáris kísér
letet a  felszín fölött hajtották 
végre és ezért igen kevés hul
lám  hatolhatott mélyre, a föld 
kérge alá, ahol a  földrengések 
keletkeznek. Szeizmográfja
ink nem is észlelték a  francia 
bomba robbanását.”

Az am erikai szeizmológu
sok, Cezare Emigliaini, Chris- 
toper A. Harrison és Mary 
Swanson ezrével em lítik a 
gyenge és egyre gyengébb 
földrengéseket, amelyek a 
mintegy 20, Nevadában végre
hajto tt nukleáris robbantás
sorozatot követték, de ezeket 
is csupán a  földrengés rom 
boló hatásai megakadályozásá
nak lehetőségeiről szólván! 
Annak felismeréséből kiindul
va, hogy minden nagy föld
rengést, de a kisebbek többsé
gét is a föld alatti rétegekben 
felhalmozódott feszülség, ener
gia okozza. A tudósok azt is 
feltételezik, hogy nukleáris

robbantások segítségével — a 
megfelelő helyen elő lehetne 
idézni az így felhalmozott 
energia „felszabadítását”.

Tokahiro Kadzsivara, a  to
kiói egyetem tiszteletbeli ta 
nára és a földrengés-előrejel
ző szervezet képviselője kije
lentette: „Feltételezem, hogy 
különféle megelőző jelenségek 
elemzése után előrejelezhetők 
a földrengések. Egy napon 
m ár figyelmeztethetünk is a 
veszélyre. Véleményem szerint 
erre m ár 10 év múlva sor ke
rülhet.”

A Szovjetunióból kapott tá 
jékoztatás szerint P. P. Ka- 
zanycsan jereváni tudós rám u
tatott, hogy közvetlenül a 
földrengéseket megelőzően a 
rei.géslerületen fokozott rá 
dióaktivitás észlelhető. (Ennek 
semmi köze az atom robbantá
sokhoz.) Könnyen lehetséges 
tehát, hogy a rádióaktív anya
gok egy napon a  veszély 
„hírnökei” lesznek.

Pequister, Hill, Eton és Rel- 
ley am erikai tudósok, am eri
kai, szovjet és japán kollé
gáik kutatásai alapján úgy vé
lik, hogy az egy évre előre 
szóló távlati előrejelzések a 
földrengések általános elhe
lyezkedésével és megközelítő 
intenzitásával kapcsolatban, 
továbbá a várható földrengé
sek előrejelzése m ár a  közel
jövőben lehetővé válik.

1980-ra szerintük m ár meg
szervezhető a földrengés előre
jelző világrendszer.

F orró  bolygók

Naprendszerünk külső boly
góinak világa egyáltalán nem  
dermesztőén hideg, m int eddig 
hittük  — állítja V. Zsarkov, a 
Szovjetunió geofizikai intéze
tének kutatója. Számításokat 
végezve a Neptunus és Vranus 
bolygókra vonatkozóan, kidol
gozta a két bolygó hőmérlegét 
létrejöttüktől, kondenzálódá- 
suktól kezdve napjainkig. Ezek 
szerint jóllehet az Uranus fe l
színén m ínusz 173 fo k  a hő
mérséklet, a bolygó központjá
ban még mindig 26 ezer, kü l
ső kérgének alapján pedig 5 
ezer fok a hőség. A Neptenus 
bolygó középpontjában 31 ezer 
a kéreg m élyén pedig 10 ezer 
fok a hőmérséklet Zsarkov 
számításai szerint. A z  elméiéit 
számítások igazolása a két 
bolygó körüli mágneses tér 
megfigyelésétől függ.
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Újabb befizetések 
az árvízkárosultak javára

Már több mint háromszázmillió 

a társadalmi gyűjtés eredménye

A  Szabolcs-Szatm.ár megyei 
árvízkárosultak segélyezésé
nek harm adik szakaszát — az 
ingatlankár-segélyek kifizeté
sét — készítették elő megbe
szélésükön megyei és járási 
vezetők Nyíregyházán. A ta 
nácskozáson Molnár Ferenc, a 
Vöröskereszt főtitkárának gaz
dasági helyettese tarto tt tájé
koztatót. Közölte, hogy a  se-, 
gélyezések második szakaszá
ban az ingósági károk eny
hítésére 8223 család— 25 971 
családtag — között 85 millió 
forintot osztottak ki. Az ezt 
megelőző gyorssegélyekkel 
együtt a társadalmi gyűjtés
ből a Szabolcs-Szatmár me
gyei árvízkárosultak 106,2 
nűBió forint támogatást kap- '

tak. Az elmúlt napokban to
vábbi befizetések történtek a 
Vöröskereszt számlájára, így a 
gyűjtés eredménye 302,5 millió 
forintra emelkedett. Ebből az 
összegből a  m ár eddig kifize
tett segélyeken felül, in- 
gatlankár-segélyekre — az or
szágos társadalmi bizottság 
által elfogadott elvek alapján 
—, 115 millió forintot oszta
nak el a szabolcsi árvízkáro
sultak közöt.

A tanácskozást követően a 
községi társadalmi bizottsá
gok vezetőivel beszélik meg a 
feladatokat és m ár a jövő hé
ten megkezdik egyéni elbírá
lás alapján a kifizetések elő
készítését, a segélyezésben ré
szesülők névjegyzékeinek ösz- 
szeállítását.

Országszerte megemlékeztek 

az alkotmány ünnepéről
AAunkás-poraszt találkozók — Új létesítmények — Emlékezés I. Istvánra

A Gagarin Hőerőműbe kerül 

az ország legnagyobb transzformátora

A Ganz Villamossági Mű
vekben rövidesen elkészül — 
a gyöngyösvisontai Gagarin 
Hőerőmű részére — az ország 
legnagyobb, 270 ezer kilo
w att teljesítményű transzfor
mátora. Jelenleg a  260 tonnás 
óriásgépet a  munkasorozat 
utolsó fázisaiként, speciális ke
mencében szárítják. ,A szárí
tási idő leteltével a  tervezők 
és a kivitelezők még egy utol
só feszültségpróba alá vetik a 
transzformátort, azután nagy 
teherbírású osztrák vasúti ko

csin szállítják el rendelteté
si helyére, Gyöngyösvisontára. 
A transzformátor a Gagarin 
Hőerőműben, a Ganz Villa
mossá,gi Művek által gyártott 
ORV 220-as generátorral 
együtt javítja a környező üze
mek és falvak áramellátását.

Természetesen ezt a kapaci
tást Gyöngyös és környéke 
teljes egészében nem igényli; 
a megmaradt energiát az or
szágos villamos hálózatban 
hasznosítják majd.

Szabályosan kezdik a tanévet 
Szabolcs-Szatmár megyében is

A Művelődésügyi Miniszté
rium tájékoztatása szerint- 
Szabolcs megyében 106 általá
nos iskolai és 30 középiskolai 
tanterm et foglal el az árvíz
sújtotta lakosság, illetve a 
helyreállításon dolgozó mun
kásgárda. Legalább 40 általá
nos és 16 középiskolai osztály- 
term et keU felszabadítani ah
hoz, hogy szeptember elsején, 
rendes időben elkezdődjék a 
tanítás.

Több községben az árvíz 
elpusztította az iskolaépüle-

tiít. Ezekből a helységeikből 
négy iskolaautóbusz szállítja 
majd a tanulókat oda, ahol 
megvannak a  feltételek a  fo
gadásukra. Ezenkívül beren
deznek 18 barakk-tanterm et 
is. Mintegy 600 általános is
kolai tanulót időlegesen gyer
mekotthonokban helyeznek el, 
s járási tanácsi épületeket 
diákotthonnak rendeznek be.

Ily módon remélhető, hogy 
szeptember elsején az árvíz
sújtotta területen is minden 
kisdiák időben elkezdheti is
kolai tanulmányait.

Hungarotex-főp óba

Nagy Józsefne a könnyűipar szovjet exportjogáró!
Hathetes divatbemutató- 

kőrútra indul a Szovjetunióba 
a Hungarotex kollekciója.

A bemutató megnyitásakor 
dr, Obláth György, a Hungaro
tex vezérigazgatója hangsú
lyozta: a vállalat legfőbb pia
ca a  Szovjetunió, oda irányul 
a  magyar textilkivitel 40 szá
zaléka. Évente a  többi között 
40 millió négyzetméter pam ut- 
és gyapjúszövet kerül a ma
gyar gyáralíból a szovjet üz
letekbe. A magyar kollekciót 
az érdeklődök először a 
moszkvai magyar népgazda
sági kiállításon láthatják, ahol 
naponta három alkalommal 
48 női és 12 férfi öltözéket 
m utatnak be a manökenek. 
Ezt követően Leningrádba, 
Tallinnba és Rigába viszik el 
a  magyar divatkreációkat. 
Összesen csaknem 150 alka
lommal tartanak majd bemu
tatót.

A  bemutató után Nagy Jó- 
zsefné miniszter elmondta, 
hogy a Moszkvában sorra ke
rülő jubileumi magyar nép- 
gazdasági kiállításon a köny- 
nyűipar is reprezentálni kí
vánja színvonalát, teljesítőké
pességét: bem utatja mindazt, 
am it a textil-, a ruházati, á  
kötszövő-, a cipő- és a bőr
díszműipar produkálni képes. 
A kiállítás és a divatbemu
tató-sorozat egyik célja, hogy

felhívja a vásárlóközönség és 
a szakértők figyelmét: a  jö
vőben tovább akarjuk fokozni 
a szovjet exportot. A követ
kező ötéves tervidőszakra ter
vezett nagyarányú rekonstruk
ciók lehetővé teszik, hogy a 
következő öt év alatt 60 szá
zalékkal növeljék a Szovjet
unióba irányuló szállításokat.

A Bonyhádi Cipőgyár 
a nagycsaládosok 

segítéséért
Az utóbbi időben a Bony

hádi Cipőgyárban több olyan 
kezdeményezés született,
amellyel a többgyermekes 
családok, az egyedülálló anyák 
anyagi gondjait igyekeznek 
enyhíteni. A tanév kezdetén 
több m int száz általános is
kolás gyermeknek vásárolja 
meg a vállalat az iskolai tan
könyveket, egyéb eszközöket. 
Az üzemben van olyan dolgo
zó, akinek hat-nyolc gyerme
két érinti ez a segítség.

Az egyedülálló több gyer
mekes anyák helyzetét is ja 
vítja vállalat. A nyereségré
szesedésből alapot képeznek, s 
azt jövőre a gyermekek üdül
tetésére fordítják.

Országszerte folynak az elő
készületek alkotmányunk tör
vénybe iktatása 21., az új ke
nyér ünnepe, s az állam alapí
tó I. István király születése 
ezredik évfordulójának meg
ünneplésére.

Az országos ünnepségsorozat 
kezdetén, augusztus 19-és Szé
kesfehérvárott, politikai nagy
gyűlést rendeznek, amelyen 
Losonczi Pál, az Elnöki Ta
nács elnöke mond ünnepi be
szédet. Az eseményen részt 
vesznek a magyarországi egy
házak magas rangú képvise
lői is.

Az ipari és mezőgazdasági 
üzemek dolgozói országszerte 
munkás-paraszt találkozón 
ünnepük meg az új kenyér 
ünnepét. Augusztus 19—20-án 
kapja meg Szolnok megye 13 
most nagyközségi rangra 
emelt települése az erről szó
ló oklevelet. Több helyen szö
vetkezeti nap megrendezésére 
is sor kerül.

Színvonalas, gazdag prog
ramm al bonyolítják le a ha
gyományos kulturális ese
ménysorozatokat: a csongrádi, 
a koppányvölgyi, a kiskun
napokat, valam int a  nyírbáto
ri zenei napokat. Kiemelke
dő eseménynek ígérkezik to
vábbá a nagykunsági népm ű
vészet karcagi bemutatója, a 
gyulai Székely Aladár emlék- 
kiállítás, a Polgáron és Haj- 
duhadházán megnyíló képző
művészeti tárlat, az Esztergom 
25 éves fejlődését szemlélte
tő fotókiállítás, a Magyar Nép
hadsereg Művészegyüttese 
„Vitézi ének” című műsorá
nak augusztus 20-i szegedi 
előadása, illetve a szabadtéri 
játékokat záró gálaest, a deb
receni virágkamevál, a szolno
ki fiatalok tiszai víziparádéja, 
a Lenin-páncélautó balassa
gyarmati ünnepélyes fogadá
sa, a  Tamásiban lezajló nem
zetközi lovasverseny, a du
nántúli nemzetközi go—^kart- 
verseny, a  nyíregyházi repülő
téren m egtartandó megyei 
honvédelmi vetélkedő.

Augusztus 20-án Eleken. 
Battonyán, Szarvason, Gyulán 
magyar, szlovák, német, ro 
mán és délszláv népdálokból 

I és táncokból összeállított m ű
sorral szórakoztatják az ün
neplőket. A Zala megyei Lete- 
nye községben kerül sor — 
jugoszláv vendégek részvételé
vel — a Mura-menti kulturá
lis találkozóra. Kesztihelyen 
rendezik meg a hagyományos 
nemzetiségi fesztivált.

Az állam alapító I. István 
király születése ezredik év
fordulójáról a megyei nép
frontbizottságok képviselői ko
szorúkat helyeznek el azokon 
a szobrokon, emlékműveken, 
amelyekkel a  magyar állam 
megalapítója és életműve előtt

tiszteleg az utókor. A székes- 
fehérvári István kii’ály Mú
zeumban Molnár János mű
velődésügyi miniszterhelyettes 
nyitja meg azt a nagyszabású 
emlékkiállítást, amelynek 
anyaga I. István életművét 
reprezentálja.

Kegyeletes ünnepségre kerül 
sor Pécsett is, amely szintén 
gazdag színtere volt az állam - 
alapító király ténykedésének. 
Az esztergomi várhegyen, az 
egykori királyi rezidenciában 
felújítva várja a látogatókat 
a Szent István terem. A pan
nonhalmi főapátságban és 
Jászladányban szintén rendez
nek kiállítást I. István éle
téről és munkásságáról.

A KGM felmérése az anyagi ösztönzésről 

Jelentős bérfejlesztés a kohó- és gépiparban
A KGM a közelmúltban fel

mérte, hogy vállalatai milyen 
módon használják fel részese
dési, illetve fejlesztési alap
jaikat a dolgozók közvetlen 
vagy közvetett anyagi ösztön
zésére. Ezzel a vizsgálattal a 
vállalatok bérpolitikájának, >a 
szociális juttatások fejlesztésé
nek tendenciáit elemzik, s a 
tapasztalatokat felhasználják 
az új ösztönzők kidolgozásá
hoz.

Megállapították, hogy az 
utóbbi három évben mind a 
pénzbeni, mind a nem pénz- 
beni juttatások 'femelkedtek, 
ugyanakkor az arányok lénye
gesen eltolódtak a közvetlen 
pénzbeni ösztönzés javára. A 
két kategória 1968-ban még 
nagyjából azonos mértéirben 
fejlődött, tavaly azonban a 
közvetlen pénzbeni juttatások 
összege m ár négyszer olyan 
gyorsan nőtt, m int a  közve
tetté.

1968-ban a  rendelkezésre á l
ló összegeknek 73 százalékát 
használták fel bérala.pfejlesz- 
tésre, jutalmazásra, tanulmá-

& i é v  ezleati

800000 új munkavállaló
Változik a dolgozók és az eltartottak aránya 

Előtérben a szolgáltatás —  450 ezer új nyugdíjas

Az Orsizágos Tervhivatal
ban elkészítették a negyedik 
ötéves terv foglalkoztatottsági 
tervét. A program szerint 
nemzetközi viszonylatban is 
magas foglalkoztatási színvo
nal várható. Már most is az 
ország lakóinak 49,4 százaléka 
dolgozik. Vagyis a  munkaké
pes férfiak szinte száz százalé
ka alkalmazásban van, a  m un
kaképes nőknek pedig, figye
lembe véve a tanulókat is, 
mintegy 75 százaléka.

A negyedik ötéves terv idő
szakában a dolgozók és az el
tartottak aránya csaknem ki
egyenlítődik: az ország lakói
nak 50.1 százaléka fog dolgoz
ni, 49,9 százaléka lesz eltar
tott. Ide soroljuk a  gyereke
ket, tanulókat, nyugdíjasokat, 
az egészségi okokból leszáza- 
lékoltakat, valamirut — egyre 
kisebb arányban — a  háztar
tásbelieket. A háztartásban 
levő nők száma mintegy 
60 000-rel csökkenni fog. A 
szakértők megállapításai sze
rin t a munkaerő-tartalékot 
szinte kizárólag az iskolákból 
kikerülő fiatalok képezik. 
1975-ben m ár 5 millió 300 ez
ren fognak dolgozni a népgaz
daság különböző területein, 
összesen 800 ezer új munka- 
vállalóra számítanak. Viszont 
a tervek szerint 450 000-en vo
nulnak nyugdíjba. A dolgozók 
közül több tízezren különböző 
iskolákban továbbtanulnak, s 
így időlegesen kiesnek a  ter
melésből. Azt is figyelembe 
vették, hogy várhatóan ebben 
az időszakban növekszik a' 
gyermekgondozási segélyezés
ben részesülők száma.

A legtöbb embernek az ipar 
nyújt munkalehetőséget. Az 
iparban dolgozók száma 1975- 
ben m ár egymillió 925 ezer 
lesz. A különböző iparágakban 
eltérések várhatók, a  bányá
szatban a létszám 20 száza
lékkal csökken, ugyanakkor 
a villamos- és a gépiparban 9 
százalékkal növekszik. Nagy

arányú emelkedés várható a 
vegyiparban: 18 000—20 000-rel 
több embert foglalkoztat majd 
1975-ben, m int most,

A különböző szolgáltatási, 
egészségügyi, igazgatási és kul
turális ágazatban 90 000-es lé t
számnövekedéssel számolnak, 
hangsúlyozva, hogy elsősorban 
a lakossági szolgáltatások fej
lesztésére törekednek. A ke
reskedelemnek a  mositaninál 
50 ezerrel több em berre lesz 
szüksége. Az építőiparban is 
hasonló arányban akarják  nö
velni a  létszámot. A terv  sze
rin t a  közlekedésben foglal
koztatottak száma legfeljebb 
10 000-rel növekszik, miköz
ben a  vasútnál a  létszám to 
vább csökken, viszont a  vas
úti közlekedésben új m unka
erők ezreire lesz szükség.

A mezőgazdaságban . foglal
koztatottak száma a  terv sze

rin t 140—150 ezerrel csökken. 
A mezőgazdaságban éppen 
úgy, m int a  népgazdaság más 
területein, kedvező változás 
várható a  korösszetételben, 
m ert a foglalkoztatottak között 
nagy arányban növekszik a  20 
év körüliek száma.

A tervezők felhívják a  fi
gyelmet egy fontos körül
ményre: az új m unkavállalók 
nagy többsége m ár középfo
kú képesítéssel rendelkezik, 
nagy részük szakm át tanul, 
tehát a  segédm unkások, a rá 
nyának csökkenésével kell 
számolni. Ennek megfelelően a 
különböző anyagmozgatási és 
kiegészítő m unkák gépesítése 
is előtérbe kerül. A tervezők 
számításai szerint a következő 
öt évben az ipari termelésnö
velésnek mindössze 20—25 szá
zaléka adódik a  létszámnöve
kedésből.

Három körzetet jelöltek ki 
iparosításra Zalában

ü lést tarto tt a  Zala megyei 
tanács végrehajtó bizottsága 
A végrehajtó bizottság a helyi 
iparral kapcsolatos kérdéseket 
tárgyalta meg .

A közlekedési, a munkaerő- 
és az általános fejlesztési el
vek figyelembe vételével a 
megyében három körzetet je
löltek ki iparfejlesztésre. 
Ezek: Zalaegerszeg—Zala-
szentiván körzete, Nagykani
zsa, illetve Lenti. 'Ebben a há
rom körzetben jelenleg is több 
beruházás és fejlesztés folyik.

Zalaegerszegen jövőre ké
szül el a Kozmetikai és Ház
tartásvegyipari 'Vállalat gyár
egysége, s ugyancsak a  jövő 
évben kezdi meg a termelést 
az Egyesült Izzó és a Zala 
megyei Kerámia és Cserép- 
kályhagyár kooperációjában 
épülő gyáregység;; most he

lyezik üzembe a  Kőbányai 
Textilművek telephelyét, s 
továbbfejlesztik a  Zala Bútor
gyárat. Nagykanizsán az 
Egyesült Izzó ' fényforrásgyá
rának az építése, a  Dunántú
li Kőolajipari Gépgyár, az 
üveggyár, valam int a  bútor
gyár bővítése biztosít további 
elhelyezkedési lehetőséget. 
Lentiben az ÉVM Épületasz
talosipari és ' Faipari Válla
lat létesít korszerű gyárat. 
Ezek az új vagy bővülő léte
sítmények’ további mintegy 
háromezer m unkahelyet te 
remtenek.

A foglalkoztatással kapcso
latban a végrehajtó bizottság 
megállapította, hogy Zalaeger
szeg kökrnyékén még egy, 
mintegy ezer főt foglalkoz
tató ipari üzem létrehozását 
tenné lehetővé és a  rendelke
zésre álló szabad munkaerő.

nyi ösztöndíjra és a közvetlen 
ösztönzés egyéb céljaira. Ez az 
arány tavaly 77 százalékra 
nőtt, s az előrejelzések szerint 
az idén eléri a 79 százalékot.

Az arányeltolódás a rra  utal, 
hogy a  vállalatok fokozottan 
alkalmazzák az ösztönzés köz
vetlen formáit. Tavaly, jóval 
nagyobb m értékben emelték 
a béreket, m int 1968-ban, és 
Sok vállalatnál az idén is je 
lentős összegeket költenek 
bérfejlesztésre. A közvetlen 
pénzbeni juttatások emelke
désében közrejátszik, hogy két 
év alatt ötszörösére nőtt a 
dolgozók lakásépítésének tá 
mogatására, az építkezések i 
előlegezésére nyújtott ,ösz- j 
szeg.

A borítékon kívüli ju tta tá 
sok növekedésének üteme á l
talában lassult, csupán a vi
déki vállalatok egy részénél 
nőtt. E közvetett juttatások 
51 százalékát üzemi étkezte
tésre költik. A gyermekintéz
ményekre költött összegek az 
idén mintegy 20 százalékkal 
növekedtek.

Vízimform elnevezésű utastá
jékoztató berendezést szerel
nek fel a Keleti pályaudvaron. 
Minden sínpár végén a tá jé 
koztató. m utatja, majd, hogy 
milyen vonat hová, m ikor in
dul vagy érkezik, esetleg 
mennyit késik. A program sze
rin t működő autom ata beren
dezést, amely az érkezési csar
nokban egy-egy nagy táb lát is 
működtet, központilag egyet
len diszpécser kezeli.

Az I. István király születé
sének 1000. évfordulójára 
Székesfehérvár idegenforgal
ma nagym értékben meg
nőtt. Az elm últ napokban 
négyezer vendég kereste fel 
a várost, közöttük sok cseh
szlovák, lengyel, NDK- és 
NSZK-beli, jugoszláv, francia, 
és am erikai túrista.

Fertőtlenítő textilt állítottak 
elő a moszkvai textilipari ku
tatóintézetben. A gyapjúhoz 
hasonló anyag baktériumölő 
szerekkel van átita tva; nem 
csak az egészségügyben alkal
mazzák majd, hanem  takaró
kat, zsebkendőket és fehérne
m űt is előállítanak belőle.

Az Egyesült Államok lakos
sága ez év július 1-re elérte a 
205 millió 395 ezer főt — je
lenti az Egyesült Államok né
pességszámláló hivatala.

A miskolci házépítő kom
binát az idén 2800, jövőre 
3400, 1972-ben pedig m ár 4200 
lakás felépítésére elegendő, 
falnagyságú panelt készít. A 
házgyár term ékeivel más me
gyékben is gyorsítják aTakás- 
építési program  végrehajtá
sát.

Csaknem hatmillió forintot 
fizettek be eddig a kisiparosok 
az' árvízkárosultak megsegíté
sére nyitott csekkszámlán, a 
KlOSZ-sz^rvezetek útján. A 
kisiparosok körében tovább 
folytatják a- gyűjtést.

Folytatják a régi bányászla
kások szanálását Tatabányán. 
A következő években további 
2500—3000 m egroskadt lakást 
bontanak le ; lakóik az új ne
gyedekbe költöznek.

Ebben az esztendőben 134
millió forintot költenék a  Do
rogi Szénbányák korszerűsíté
sére. Üj szénmezőt kutattak  
fel Dorog közelében, az úgy
nevezett Lencse-hegy alatt. 
Ezen a területen m integy 30 
millió tonna érintetlen szén- 
vagyon rejtőzik.

Az

Április 4. 
KTSZ

BUDAPESTI
MUNKAHELYEKBE

keres:
KŐMŰVESEKET,
SEGÉD
MUNKÁSOKAT,
KUBIKOSOKAT.
Ácsokat.
Szállást, étkezést,
44 órás munkaidőt, 
heti szabad szombatot 
biztosítunk.

UGYANCSAK

keresünk
budapesti iakással 
rendelkező vagy bejáró 
dolgozókat.

FESTŐ,
ASZTALOS,
Víz-, gázszerelő
HIDEGBURKOLÓ
szakmákban
szak- és segédmunkásokat 
budapesti munkára.

JELENTKEZÉS: 
„ÁPRILIS 4.” KTSZ 
Budapest VIII.,
Auróra n. 23.
Munkaügy.

SAJTÓSZEMLE
R iad ja :

az IgazságQgym inlsztérlum  Bv 
Országos Parancsnoksága 

B udapest, V., Stelndl 
u tca 8.

Szerkeszti:
a  szerkesztő bizottság 

Szikra Lapnyom da


