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Israel fávelmaradása ellenére

A z  E A K  képviselője folytatja tárgyalásait
»«Korlátlan fe lh a ta lm asás"  Tel Aviv-i fegyverszá llítá sok ra

Hasszán el-Zajjat, az Egye- 
ÍBült A rab Köztársaság képvi- 
Eelője 55 percet töltött Gunnar 
Jarringnél. A megbeszélést kö
vetően Z ajjat ism ét megerősí
te tte  országa tárgyalási kész
ségét. K ijelentette, hogy a  tűz- 
fezüneti megállapodásban élő
irányzott kilencven nap során 
mindvégig Jarring  rendelkezé
sére áll.

Zajjatnak egyébiránt olyan 
értesülése van, hogy Tekoah  a 
jövő hét elejéig nem vont le 
következtetést Izrael távolm a
radásából, ezt — m int mondot
ta  — az újságírókra hagyja.

Adós m aradt a közvélemény 
élé tá r t  következteté.sekkél a  
Fehér Ház Nixon  elnök vezette 
kis csúcsértekezlete is. Ziegler 
ízóvivő szerint a  washingtoni 
adm inisztációnak az a véle
ménye, hogy minden nyilvános 
állásfoglalás előnytelenül be
folyásolhatja a  New York-i tá r
gyalásokat. Ziegler hangoztatta, 
hogy az Egyesült Államok „se
gédkezik a  tűzszünet ellenőrzé
sében és abban, hogy egyik fél 
se javíthassa katonai helyze
té t”.

Róbert McCloskey am erikai 
külügyi szóvivő sajtóértekezle
tén  kijelentette; nincs abban a 
helyzetben, hogy megerősítse, 
vagy cáfolja azokat a  sajtóje
lentéseket, am elyek szerint az 
am erikai felderítő szolgálatnak 
bizonyítékai vannak arra, hogy 
egyiptomi részről megsértették 
volna a  közel-keleti fegyver- 
nyugvási megállapodást a  tűz- 
szüneti övezetben.

További kérdésekre válaszol
va a  szóvivő elismerte, hogy a 
közel-keleti rendezésre irányu
ló diplomáciai kezdeményezés 
,,kényes szakaszába ju to tt”.

H iteltérdemlő am erikai for
rások szerint washingtoni nagy
követe ú tján  Tel Aviv azzal fe
nyegette meg az am erikai kor
mányt, hogy ..szükségesnek ta
lálhatja” a  tűzszünet semmis
nek nyilvánítását is, am ennyi
ben az USA nem áll ki határo
zottabban Izrael követelései 
mellett.

Egy m ásik washingtoni hír 
brról tanúskodik, hogy az Egye
sült Államok nem zárkózik cl 
az izráéli fegyverkérélemnek 
teljesítésétől. A szenátus 84 
szavazattal 5 ellenében jóvá
hagyta a jövő pénzügyi évre 
előirányzott fegyverkezési k i
adások 19,2 milliárdos összegét. 
A törvényjavaslat ezen belül 
1,korlátlan felhatalm azást” ad 
a  korm ánynak arra, hogy 1971. 
június 30-ig fegyvereket — re 
pülőgépeket, rakétákat, hajókat 
— adjon el Izraelnek.

23 halottja van az ammani 
összeütközéseknek

A Palesztinái Vöröskereszt 
egyik vezetőjének közlése sze
rin t a  legutóbb lezajlott am - 
m ani fegyveres összeütközé
sekben 23-an^ vesztették éle
tüket és nyolcvanén sebe
sültek meg. Az áldozatoik 
tö'bbsége polgári személy.

A Palesztina! Ellenállás Köz
ponti Bizottsága áz Arab Liga 
azonnali összehívását sürgette 
Hasszuna főtitkárhoz intézett 
táviratában.

Az El Fatah am mani köz
pontja és bejrúti irodája, vala
m int a  Palesztinái Fegyveres 
Harc Egyesített Parancsnoksá
gának főhadiszállása egyönte. 
t>|en a  hatóságok állításait cá
folva úgy nyilatkozott, hogy a 
Jordániái hadsereg Ammanban 
és Amman környékén állomá
sozó egységei tüzérségi tüzet 
zúdítottak „a Palesztinái mene
kültek táborára és a palesztinal 
gerillák tám aszpontjaira”.

Az ammani események ez al- 
kalorhmal diplomáciai dem ars- 
hoz vezettek a bagdadi kor
m ány részéről. Seikali iraki 
külügyminiszter magához ké
rette  Jordánia bagdadi nagy
követét, és követelte, hogy 
azonnal szűnjenek meg a pa-

lesztinaiak ellen foganatosított 
akciók. A külügyminiszter — 
m int a bagdadi rádió h írü l ad
ta  — a  Jordániában állomáso
zó iraki csapatok bevetését he
lyezte kiálótás’ba a rra  az eset
re, ha a kormánycsapatok to
vább folytatnák akcióikat a  P a 
lesztina! ellenállókkal szemben. 
Hasonló — politikai és kato
nai — tám ogatást jelentett be 
Szíria, Hafez Asszad hadügy
miniszter révén.

Rendkívüli ülést ta rto tt 
a jordániai kormány

Az ...ülés u tán  hivatalos be
jelentést te ttek  arról, hogy Ri- 
fai m iniszterelnök Irak  am m a
ni nagykövete előtt elutasította 
Bagdad vádjait. Kijelentette, 
hogy a jordániai hadsereg nem 
tám adta a gerillák állásait, és 
a jordániai hatóságok nem tö
rekednek a parti2;ánmozgalóm 
felszámolására.

A kormány négyórás rend
kívüli ülése u tán  R ifa i, minisz
terelnök rádióbeszédben közöl
te, hogy intézkedéseket hoznak 
a .jordániai fegyveres erők és 
a Palesztina! ellenállók közötti 
testvériség és nemzeti egység

megszilárdítása érdekében. A 
miniszterelnök nem  részletezte 
az intézkedések jellegét. M int 
a Palesztina! ellenállási szerve
zetek Bagdadból sugárzó rádió
ja  jelentette, a  gerillavezetők 
is tanácskozást ta rto ttak  Am
manban, és ők is intézkedése
ket határoztak el „a polgári la
kosság megvédelmezésére” a  
hadsereggel szemben.

Négyhatalmi tárgyalás
A négy nagyhatalom ENSZ- 

képviselői a  közel-keleti hely. 
zetről a szovjet delegáció szál
láshelyén ülést tartottak. Az 
ülésen Zaharov szovjet küldött 
elnökölt. A megbeszélésről köz
leményt nem  ad tak  ki.

Dajan nyilatkozata
Dajan izraeli hadügyminisz

ter az izraeli hírügynökség tu 
dósítójának adott nyilatkoza- 
tábap kijelentette, hogy „eset
leges leváltásáról” és a  két fog
va ta rto tt algériai állam polgár 
sorsáról a  korm ány fog dönte
ni. Daján nem  közölte, m ikor 
ül össze legközelebb, a  kor
mány.

„A farok megcsóválta a kutyát”

Washington engedményt tett Izraelnek
Az EAK-ot a  fegyvem yugvás megsértëSéyèl 

vádolja
Robert McCloskey am erikai 

külügyi szóvivő sajtóértekez
letén hivatalos nyilatkozatot 
olvasott fel a  közel-keleti tűz
szünet! fegyvernyugvás állító
lagos megsértéséről. A szóvi
vő k ijelentette:

„Legutóbbi bizonyítékaink 
megerősítik, hogy a tűzszüne- 
ti övezetben sor került a fegy
vernyugvás megsértésére.”

McCloskey szerint a ..bizo
nyítékok” az augusztus 19-én 
közzétett legutóbbi am erikai 
hivatalos nyilatkozatot l;övető 
időszakból számaznak. Hozzá
tette, hogy az am erikai kor
mány diplomáciai úton „felve
ti a  kérdést” a  szovjet kor- 
mánsmál és az EAK korm á
nyánál.

A szóvivő a  továbbiakban 
kijelentette: „Az amerikai
kormány szoros figyelemmel 
kíséri a  katonai erőegyensúly 
alakulását és nincs szándéká
ban megengedni, hogy az Iz
rael hátrányára megváltozzék. 
Ugyanakkor — hangoztatta — 
továbbra is a  legnagyobb je 
lentőséget tulajdonítjuk an 
nak, hogy G unnar Jarring  
égisze a la tt folytatódjanak a
megbeszélések.”

Kérdésekre válaszolva
McCloskey megjegyezte, hogy 
az am erikai nyilatkozat nem 
a tűzszünet, hanem a  „fegy
vernyugvás (standstill) meg
sértéséről” beszél.

Amerikai hivatalos helyen 
azt állítják  ugyanis, hogy a

tűzszüneti övezeten belül, á 
Szuezi-csatoma nyugati olda
lán az utóbbi hetekben növe
kedett a  légvédelmi rakéták 
indítóállomásainak száma.

McCloskey nem  volt ha j
landó nyilatkozni arról, hogy 
a „tűzszünet megsértését hány 
esetben figyelték meg”. Ha
sonlóképpen nem  szólt arról 
sem, milyen úton ju to tt az 
Egyesült Államok a  „bizonyí
tékok” birtokába.

A külügyminisztérium vád
jai jellemző módon egj'től- 
egyig az EAK légterét a be
tolakodó izraeli gépektől 
óvó, védelmi jellegű eszközö
ket érintik.

A szóvivő közölte, hogy az 
Egyesült Államok folytatja 
fegyverszállításait Izraelbe.

Megfigyelők szerin t Was
hington ezzel engedett Izrael 
nyomásának. Az izraeli kor
mány washingtoni nagyköve
te ú tján  állítólag az am erikai 
korm ány értésére adta, hogy 
nem elégszik meg a  kilátásba 
helyezett újabb Phantom va- 
dászbómbázókkal és más fegy
verszállítmányokkal, hanem 
igényt ta r t Washington egyér
telm ű politikai-diplomáciai tá 
mogatására is. Ügy tudják, 
hogy Izrael addig nem hajlan
dó érdemben képviseltetni 
magát a Gunnar Jarring köz
vetítésével ■ megindult és Tel 
Aviv á lta l nyomban megszakí
tott megbeszéléseken, amíg 
Washington nem  ad kielégítő 
választ követeléseire.

Közös mexikói—svéd—jugoszláv 
leszerelési program

A genfi leszerelési értekez
let legutóbbi ülésén három el 
nem kötelezett ország — 
Mexikó, Svédország és Jugo
szlávia — részletes leszere
lési programot terjesztett elő. 
A többi között javasolják egy 
leszerelési világkonferencia 
„valamennyi állam  részvételé
vel”.

A program ban szerepelnek 
újabb javaslatok az általános 
és teljes leszerelést elősegítő 
eljárásról és intézkedések
ről, m int például új nuk
leáris stratégiai rendszerek 
kísérleteinek moratóriuma, 
illetve megszüntetése, kato-

nai célokat szolgáló hasadó 
anyaéok term elésének meg
szüntetése, új atomfegyver
mentes övezetek megaállapí
tása. A klasszikus fegyvere
ket illetően g három ország 
követeli regionális leszerelé
si értekezletek összehívását, 
a fegyverzet és a katonai 
létszám zárolását egy bizo
nyos szinten, a külföldi ka
tonai támaszpontok korláto
zását és a tengerfenék tel
jes dem ilitarizálását. A prog
ram  szerint mindezen intéz
kedések m ellett erősíteni kel
lene az ENSZ „békegépezetét”.

Kairó visszautasítja 
az amerikai vádakat

Az, EAK külügym inisztériu
m ának szóvivője bejelentette: 
az egyiptomi korm ány vissza
u tasítja  azokat az am erikai 
vádakat, am elyek szerint 
Kairó m egsértette volna a 
tűzszüneti megállapodást.

M ahmud Riad külügymi
niszter fogadta Donald Ber- 
gust, a  kairói spanyol nagykö
vetség m ellett működő am eri
kai képviselet vezetőjét, és kö
zölte vele, hogy az Egyesült 
Államok külügym inisztériu
m ának nyilatkozata „a lehető 
legtávolabb áll a  valóságtól”, 
hozzáfűzve, hogy „az Egyesült 
Államok egy szót sem szólt 
arról, hogy Izrael a  csatorna 
keleti partján  erődítmények 
építésével megsértette a meg
állapodást, pedig tudomása 
volt ezekről a  lépésekről.”

U THANT:

Az AI Abram vezércikke

Csak p o titíka i megfoMdás 
iehetséges a  KözeI~Keieien
Nyugati hírügynökségek 

jelentik Kairóból: „Egyip
tom nem  ta rtja  lehetséges
nek a  közel-keleti válság 
katonai megoldását” — ír
ta szokásos vezércikkében 
Hejkal, az A1 A hram  fő- 
szerkesztője.

Hejkal szerint ezzel egy
idejűleg Kairó a  békés 
rendezésre sem lá t esélyt 
mindaddig, am íg Izrael 
arab  területeket ta r t meg
szállva.

Önszántából — állapítja 
meg Hejkal — Izrael nem 
fogja kiüríteni a megszállt 
területeket. Éppen ezért 
csak az a  megoldás k ínál
kozik: „Katonai, gazdasági 
és diplomáciai nyomást 
gyakorolni” Tel Avivra. 
Hejkal véleménye szerint 
ez az a  politika, am ely az 
1967-es vereség u tán  ta lp
ra  állította az arabokat és 
fokozatosan nyomást gya
korolt az Egyesült Álla
m okra a  béketörekvések 
érdekében.

Ami Egyiptomnak más 
arab  országokkal folytatott 
v itá já t illeti, Hejkal, aki 
egyben országa tájékozta
tásügyi minisztere is, • e l
utasította az algériai és szí-

riai bírálatokat. Sajnálatát 
fejezte ki, hogy nézetelté
rések állnak fenn azzal az, 
Algériával, amelynek
Egyiptom segítséget nyúj
to tt a  franciák ellen vívott 
harcában. Hejkal a  cikk
ben egy sor „ésszerűtlen” 
nézetet idézett Huari Bu- 
medien algériai elnöktől. 
Például — írta  a  lap — 
Bumedíen volt az, aki 
1968-ban nehezményezte a 
szovjet vezetőknél, hogy 
nem siettek közvetlenül az 
arabok segítségére a  hatna
pos háborúban. „A bedui
nok népe vagyunk, akik 
csupán a  tevékkel tudnak 
bánni, nem  pedig a  repülő
gépekkel” — mondotta 
Bumedien. Mire Koszigin 
miniszterelnök így vála
szolt: „Ügy értsem  ezt, 
hogy ön azt követeli tő 
lünk, vívjuk meg az a ra 
bok háborúját az arabok 
helyett?”

Heikal az alábbiakban 
összegezte véleményét; 
„Nincs katonai megoldás. 
Az egyetlen ú t számunkra 
a politikai megoldás, azaz 
katonai, gazdasági és dip
lomáciai nyomós céljaink 
elérésére.”

A  tárgyalásokat folytatni kell
Hasszán El-Zajjat, az EAK 

ENSZ-nagykövete és képvise
lője, a  Jarring-vezette tárgya
lásokon, New Yorkban Charles 
Yosttal, az Egyesült Államok 
állandó ENSZ-megbízottjával 
tanácskozott. Yost előzőleg a 
New Yorkba visszaérkezett 
ENSZ-főtitkárnál, U Thantnál 
járt, és — m int a megfigyelők 
rám utatnak •— valószínűleg 
mindkét helyen a  csütörtöki 
am erikai nyilatkozattal kapcso
latban adott felvilágosításokat.

E l-Zajjat később m egtartotta 
soron következő tanácskozását 
Gunnar Jaringgal. A találkozó 
után  az egyiptomi diplom atát 
megkérdezték, szót ejtett-e Jar- 
ringgal a tűzszüneti vádasko
dásról. E l-Zajjat közölte: „Sem
mi dolga á háborúval, ő csu
pán a békével joglalkozik.”

U Thant ENSZ-főtitkár fi
gyelmeztetett arra, hogy a ^űz- 
szüneti megállapodással kap
csolatos problém ákat el kell 
választani a  G unnar Jarring  
védnöksége a la tt folytatandó 
béketárgyalásoktól.

„A képnek két összetevője 
van. Egyrészt a tűzszünet dili. 
tólagos megsértése, másrészt a 
Jarring-féle tó.rgyalások. A  
négy nagyhatalom értésre ad
ta, hogy a tárgyalásokat fo ly
tatni kell’ — mondotta újság
írók előtt a  főtitkár, hangsú

lyozva, hogy meggyőződése sze
rin t „lehetőség van a válság 
politikai rendezésére az ameri
kai javaslatok és a Biztonsági 
Tanács 1967. novemberi hatá
rozatai alapján”.

A b rit külügyminisztérium 
az am erikaihoz hasonló beje
lentést tett, közölte, hogy in 
formációi szerint a Szuezi-csa- 
torna m entén m.egsértették a 
tűzszünetet. A szóvivő nem 
szólt arról, milyen módon ju 
tott Anglia az állítólagos bizo
nyítékok birtokába, csupán 
annyit közölt, hogy az am eri
kai külügyminisztérium közle
ménye önm agáért beszél.

A szóvivő végül hangsúlyoz
ta, hogy a  brit kormány to
vábbra is rendkívül fontosnak 
tartja, hogy gyors haladást ér
jenek e l a  Jarring  közvetítésé
vel folyó tárgyalásokon, m ert 
„kizárólag ez nyú jt lehetőséget 
a közel-keleti helyzet reális és 
tartós javulására”.

„Véget ért a kem ény viták  
korszaka Izrael és. az Egyesült 
Államok között” — jelentette 
ki csütörtökön Tel Avivban, az 
Izraeli M unkáspárt aktívaülé
sén Gclda Meir miniszterelnök. 
Más me.gfogalmazásban New 
York-i és washingtoni politi
kai megfigyelők így jellemzik 
a  helyzetet: az Egyesült Álla
mok teljesítette Izrael követe
lését.

Az amerikai jegyzék megfogalmazása
Nyugati hírügynökségek 

am erikai kormánytisztviselők
re hivatkozva a következő moz
zanatokat emelik ki a  külügj’̂ - 
minisztérium nyilatkozata után 
kialakult helyzetben:

— Az Egyesült Államok re
ménykedik abban, hogy a New 
York-i tárgyalások folytatód
nak. Ügy vélik, sikerült olyan 
megfogalmazást adni az Egyip
tomot vádoló , állításoknak, 
hogy Kairó „ne sértődjék meg” 
s egyúttal Izrael „kapjon ösz
tönzést a tárgyalások folytatá
sához”.

— A „fegyvernyugvás meg
sértése” súlyos, de nem veszé
lyezteti Izrael biztonságát; az 
amerikai fegyverszállítások 
megfelelően bizonyítják, hogy 
az ÜSA kötelezettséget vállalt: 
„nem engedi meg Izrael bizton
ságának megrendülését”.

— Az Egyesült Államok el
járt, illetve el fog járni Kairó
nál és Moszkvánál is” (Jacob 
Beám, moszkvai nagykövet ál
lítólag m ár m egkapta az ide
vonatkozó utasításokat), hogy 
az Izrael által nehezményezeti 
rakétákat Egyiptom vonja visz- 
sza a tűzszüneti megállapodás
ban megjelölt 50 kilométeres 
övezet mögé.

— Washingtoni hivatalos sze
mélyiségek ugyanakkor ta rta 
nak attól, hogy Izrael „megelő
ző tám adást” készül végrehaj
tani az egyiptomi rakétaáilások

ellen, s ezzel esetleg még ve
szélyesebbé válik a  konflik
tus, m int 1967 júliusában volt. 
Ezek a tisztviselők ugyanakkor 
remélik, hogy sikerül megaka
dályozni az izraeli szándékok 
valóra váltását.

Az MTI washingtoni tudósí
tója szerint az am erikai kor
mány közzétett nyilatkozatában 
engedményt te tt az izraeli kö
veteléseket illetően, de a  jelek

szerint Tel Avivot távolról sem 
elégíti ki az am erikai támoga
tás mértéke. Izraeli diplomáciai 
forrásokra hivatkozó értesülé
sek szerint Tel Aviv „mélysé
ges csalódottságának” oka a 
többi között az, hogy Washing
ton csupán általánosságban be
szélt a  „fegyvernyugvás meg
sértéséről”, de óvatos diplom á
ciai célzásoktól eltekintve nem 
emelt közvetlenül vádat sem 
Kairó, sem Moszkva ellen, va
lam int az, hogy nem követel
te, hogy a tűzszüneti övezetből 
távolítsák el az „újonnan te
lepített” légelhárító rakétaüte
geket, hanem  csupán a fegy
vernyugvás „megsértésének 
megszüntetését” szorgalmazta.

„Az Egyesült Államok a tűz
szüneti megállapodásnak a 
Szuezi-csatorna nyugati p art
ján történt megsértéséből adó
dott helyzet kiigazítására tö
rekszik” — jelentette ki IVIc- 
Closkey, az am erikai külügy
m inisztérium szóvivője.

Golda Meir 
Washingtonba látogat

A Jerusalem  Fost című iz
raeli lap két saját értesülést 
közölt: az egyik hogy Izrael 
.,befagyasztja” kapcsolatait
Jarringgal, a  másik, hogy Ra
bon, Izrael washingtoni nagy
követe elégedetlen azokkal a 
diplomáciai lépésekkel, ame
lyeket az Egyesült Államok a 
tűzszünet megsértése ügyében 
tett.

A kormányfői hivatal szóvi
vője Tel Avivban közölte, hogy 
Golda Meir miniszterelnök 
szeptember második felében 
utazik az Egyesült Államokba.

Meir korábban azt tervezte, 
hogy az ENSZ-közgyűlés ünne
pi, 25. ülésszakára érkezik New 
Yorkba. Ettől a szándékától • 
azonban időközben elállt.

Befejezôdôtt az AFSZ csúcsértekezlete
Az afrikai Egységszervezet 

tagállamainak csúcsértekezlete 
háromnapos tanácskozás után 
befejezte m unkáját.

Az Afrikai Egységszervezet 
7. csúcsértekezletének csütör
tök délutáni ülésén a  résztve
vő küldöttségek egyhangúlag 
elfogadták a  Szenegál által 
előterjesztett javaslatot, amely 
követeli az iz rae li. csapatok 
kivonását valamennyi meg
szállt arab területről, és tám o
gatásáról biztosítja Gunnar 
Jarring ENSZ-megbízott köz
vetítői erőfeszítéseit, amelyek 
célja a  Biztonsági Tanács 
1967-es határozatának megva
lósítása.

U Thant ENSZ-főtitkár az 
Addisz Abeba-i csúcsértekez
letről távozóban rövid időre 
megszakította ú tjá t Kenyában,

ahol Dániel Arap Moi alelnök 
vacsorát adott tiszteletére. A 
főtitkár nyilatkozott a sajtó 
képviselőinek.

A rra a  kérdésre, hogy miért 
nem lehet erélyesebb intézke
déseket hozni a  Dél-afrikai 
Köztársaság és az annak fegy
vereket szállító országok el
len, U Thant így válaszolt: 
„Jelenleg bizonyos nagyha
talmak egyáltalán nem  tartják 
tiszteletben a közgyűlésnek és 
a Biztonsági Tanácsnak a ha
tározatait, am ikor azok saját 
érdekeiket érintik.” Hozzáfűz
te, hogy ezen a helyzeten vál
toztatni kellene.
- Az Afrikai Egységszervezet 
Dél-Afrikát elítélő határozatai 
a főtitkár szerint teljesen 
megfelelnek a Biztonsági Ta
nács és a  közgyűlés által ho
zott határozatoknak.
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Az angolszász hatalmak manőverezése 
a leszerelési értekezleten

Roscsin szovjet delegátus felszólalása

Az ENSZ huszonöt tagú le
szerelési bizottságának ülésén 
felszólalt Alekszej Roscsin 
szovjet delegátus.

Beszédében b írálta az an 
golszász nagyhatalm ak állás
pontját, m ert külön akarják 
választani a  vegyi és bakté
riumfegyverek kérdését, és 
egyelőre csupán a  balítérium- 
fegyverek betiltásáról akarnak 
szerződést kötni. Roscsin 
hangsúlyozta, hogy ez a  szét
választás gyengíti az 1925-ben 
a lá irt genfi egyezményt, 
amely a  népek akaratának 
megfelelően tiltja  a  vegyi és 
baktériumfegyverek felhasz
nálását.

A szovjet delegátus rám uta
tott, hogy az Egyesült Államok 
azért támogatja a  csupán bak
tériumfegyverekkel foglalkozó 
b rit szerződéstervezetet, mert 
fegyvertárában továbisra is 
meg akarja tartan i a  mérgező

Willy Brandt:

A  gozdasági együttmiűködés 
mindenkinek hasznos lehet

vegyi anyagokat, és ha úgy 
lá tja  szükségesnek, be is akar
ja  vetni őket, m int például je
lenleg Vietnamban. Roscsin 
aggodalmát fejezte ki amiatt, 
hogy az Egyesült Államok 
m indeddig'nem  ratifikálta az 
1925-ös genfi egyezményt, 
amelyhez az utóbbi időben 
újabb országok, ígj' Japán, 
Brazília és Marokkó is csatla
kozott. Ilyen körülmények kö
zött — fejezte be felszólalását 
Roscsin — az arherikai kül
döttnek az a  javaslata, hogy 
tanulmányozzák közösen az 
ellenőrzés kérdéseit, csupán 
manőver, amely arra  szolgál,' 
hogy elkerülje a  vegyi fegy
verek betiltásáról szól nem 
zetközi egyezmény kidolgozá
sát.

A közgyűléshez intézendő 
zárójelentés megtárgyalásával 
és jóváhagyásával befejeződött 
a leszerelési bizottság ez évi 
nyári ülésszaka.

Schröder elhcstárolga magát Kiesinger 
és Strauss irányvonalától

Á volt kűlügyminiszfer több szocialista országot 
meg akar látogatni

W illy Brandt nyugatnémet | 
kancellár a francia—nyugat
német iparkam ara kongresz- 
szusán mondott beszédében 
síkraszállt Kelet- és Nyugat-; 
Európa gazdasági és műszaki 
együttműködéséért.

„A békés gazdasági és m ű
szaki együttműködés, amelyre 
a Szovjetunió és vele szövetsé
ges kelet-európai országok tö
rekszenek, közvetve vagy köz
vetlenül mindenki számára 
hasznos lehet — hangsúlyozta 
a kancellár.

— Békés Európát akarunk — 
mondotta a kancellár — ,olyan 
Európát, amelyre a jószomszé
di viszony és az építő együtt
működés jellemző. Örömmel 
üdvözlünk minden erőfeszítést, 
amely hozzájárul e cél elérésé
hez.”

■Willy Brandt bonni kancel- 
[ lár csütörtökön Hamburgban 
nyilatkozott a sajtó képvise
lőinek. A lengyel—nyugatné
met viszony rendezését célzó 
szerződésről azt mondotta, 
„Lengyelország és az NSZK 
szerződése megkötésének idő
pontját még nem tűztük ki”.

„A szerződés kidolgozása 
még hosszú időt igényel — 
fűzte hózzá —, ha azt akarjuk,

Izrael megtarpedézza 
a Jarríng-tárgyalásokat

Egyelőre visszavonta képviselőjét

Gerhhrdt Schröder, a  nyu- 
gatnémert Kereszténydemokra
ta  P árt elnökhelyettese a 
Rheinische Post című lapban 
közölt in terjújában kijelentet
te: „Németország érdekében 
igyekeznünk kell minél na
gyobb hasznot húzni a moszk
vai szerződésből.”

hogy megfeleljen -mind a len
gyelek, mind a németek érde
keinek.” A kancellár ugyanak
kor nyomatékosan aláhúzta: a 
Német Szövetségi Köztársaság 
eltökélt szándéka, hogy mi
előbb megvalósítja a lengyel— 
nyugatnémet megbékélést.

Lehetséges — m ondották —, 
hogy abban fognak megálla
podni, hogy a szerződés para- 
fálása Bonnban, aláírása pedig 
Varsóban fog megtörténni. Ez 
esetben a lengyel külügymi
niszter a parafálásra Bonnba 
jönne. Végleges megegyezés 
azonban még nincs.

Az AP prágai jelentése sze
rint Kenneth Rush, az Egye
sült Államok bonni nagyköve
te, berlini főbiztos megkezdte 
csehszlovákiai látogatását, 
amelyet egy am erikai szóvivő 
„kifejezetten magánjellegű
nek” nevezett.

Az USA prágai nagykövet
ségén közölték: Rush m ár rég
óta tervbe vette prágai látoga
tását, amelyet „rövid vakáció
nak” szánt. A látogatásnak 
semmi köze sincs ahhoz a sze
rephez — fűzték hozzá —, 
amelyet az USA bonni nagy
követe a Nyugat-Berlinnel 
kapcsolatos négyhatalmi tá r
gyalásokon betölt.

Az izraeli kormánly bejelen
tette, hogy a  Jarring vezette 
tárgyalásoikról visszavonja 
képviselőjét mindaddig: amíg 
a Szuezi-csatorna mentén a 
tűzszüneti és fegyvemyugvási 
övezetben „helyre nem áll a 
tűzszünet életbe lépését meg
előző helyzet”.

A kiadott hivatalos nyilat
kozat megismétli, azit a  ko
rábban többször is elhang
zott izraeli állítást, miszerint 
az egyiptomi kormány „súlyo
san megsértette” a  tűzszüneti 
és fegyvemyugvási megálla
podást, sőt azzal is vádasko
dik, hogy „az EAK kormánya 
folytatja e megállapodások 
megsértését”.

„Mindezek értelmében
mindaddig, amíg a fegyver- 
nyugvási és tűzszüneti meg
állapodás következetesen meg 
nem valósü', Izrael nem  vehet 
részt a tárgyalásokon. A z iz
raeli kormány felhatalmazta  
Tekoah ENSZ-küldöttet, aki 
m int Izrael állandó ENSZ- 
képviseletének vezetője tér 
vissza állomáshelyére, hogy

kormány fen ti döntését Jar
ring ENSZ-megpízott tudomá
sára hozza” — hangzik a  nyi
latkozat.

' ★
Az izraeli bejelentést meg

előzően Hável József, az MTI 
tudósítója Moszkvából ism er
tette a K rasznaja Zvezda cik
két. A lap a  Tel Aviv-i obst- 
rukciós politika okait elemez
ve, három  körülm ényre hívja 
fel a  figyelmet:

1. A  lármás propaganda- 
kam pány hivatott elkendőzni, 
hogy Izrael sérti meg a tű z
szüneti megállapodást, az 
Egyiptom, elleni erődrendsze
rének tökéletesítésével és a 
Sínai-félszigeti stratégiai ú t
hálózatának kiépítésével;

2. A z  egyiptomi fél provo
kációs fágalmazása arra is 
szolgál, hogy Izrael még na
gyobb arányú segélyt kapjon 
az Egyesült Á llam októl;

3. A z  egész manőver világo
san jelzi, hogy Tel A v iv  még 
m indig nem  hajlandó lemon
dani agressziós zsákmányáról, 
a megszállt arab területekről.

Az AFP e kijelentést úgy 
értékeli, hogy a  nyugatnémet 
ellenzéki vezető politikus — 
Rainer Barzelhez, a  CDU— 
CSU parlamenti csoportjának 
elnökéhez hasonlóan — „mér
téktartó naagatartást” szándé
kozik tanúsítani Moszkvában 
aláírt szovjet—nyugatnémet
szerződés irányában. Állás- 

, pontja tehát e l té r . K urt Georg, 
Kiesingerétől, a  CDU . elnöké-; 
tői és Franz .Jósef Straussétól,' 
a  CSU elnökétől, akik merev 
m agatartást tanúsítanák, és a 
jelek szerint a  szerződés kér
désében n iár eleve elutasíta
nak mindennemű együttműkö
dést á  Brandt-kormánnyal.

Gerhard Schröder kijelen
tette, hogy a  szov jet-nyugat
ném et szerződés ratifikálása
kor „a Szovjetunió által tett 
engedményektől” teszi majd 
függővé, elfogadja-e vagy 
visszautasitja-e a  szerződést, 
de azt javasolta pártjának, 
hogy ne vesse el gépiesen e 
dokumentumot, és „tartsa 
szem előtt annak pozitív as
pektusait is”. ^

A Bundestag külügyi bizott
ságának elnöke úgy véleke
dett, hogy mihelyt kiszélesítet
ték az európai Közös Piacot, 
„átfogó együttműködést kell 
m ajd javasolni a kelet-európai 
országoknak, így a  Szovjet
uniónak is”.

Gerhard Schröder az Inter
júban uta lt arra, hogy az

Egyesült Államokba utazik, 
ahol a  szovjet—nyugatnémet 
szerződé.sről, a  nyugat-berlini 
kérdésről és az NSZK-beli 
„amerikai katonai jelenlétről” 
fog tárgyalni. Emlékeztetett 
arra  is, hogy változatlanul 
szándékában áU a közeljövő
ben „tájékozódó körutazást 
tenni” több kelet-európai szo
cialista országban.

Polgár Dénes, az MTI bonni 
tudósítója szerint naponta 
röppennek fel híresztelések 
Kiesinger lemondási szándé
kairól. Brúnó Heck, a  CDU fő 
titkára, megc.áfpltg azt a  hírt, 
amely-szerint; Kiesinger rpáris 
lé. akam a m ondani a  pártelnö
ki tisztségről. Nem cáfolta 
azonban á  híresztelésnek azt 
a részét, miszerint Kiesinger 
álUtólag megígérte Helmut 
Kohl rajnapfalzi m iniszterel
nöknek, hogy őt javasolja 
majd utódáuL

Amerikai szenátorok dél-vietnami 
tűzszünetet javasolnak

Agnéw kaliforniai sajtóértekezlete
Agnew  am erikai alelnök a 

kaliforniai San Clementében 
sajtóértekezletet tartott, m i
után Nixon  elnöknek beszá
molt ázsiai körútjáról. Elmon
dotta, hogy Nixon előtt derű 
látóan értékelte a  Távol-Kelet 
országaiban te tt látogatásainak 
eredményeit.

Ágnew dicsérte Lón Nol 
Phnom' Penh-i miniszterelnö
köt és kijelentette, hogy a  re
zsimnek .„most legalább van 
esélye a  íennm arádáshoz’’w 

Köztársaságpárti és demok-

A táviratban, am elyet alá
írt Mansfield, a szenátus de
m okratapárti többségének ve
zetője és Scott, a  köztársaság
párti kisebbségi csoport veze
tője is, á  14 szenátor sikra- 
száll am ellett, hogy Dél-Viet- 
nam ban hirdessenek ki tűz
szünetet, am elynek betartása 
fölött nemzeti bíróság őrköd
ne. Javasolják továbbá, hogy 
Dél-Vietnamban tartsanak 
„szabad választásokat”. E vá
lasztásók' különleges' 'bi
zottság” felügyelete a la tt foly-

Bonní sajtóvélemények a CDU—CSU 
helyzetéről

rata  szenátorok távirato t in- nának. A bizottság javaslatuk
téztek Nixon am erikai elnök
höz. Ebben felszólították, hogy 
a vietnam i válság megoldásá
ról tanácskozó párizsi megbe
szélések elé terjesszen javasla
tot a  dél-vietnami tűzszünet 
kihirdetéséről.

Megállapodás
Vientiane-ban

A laoszi felek között meg
állapodás jött létre a rra  vonat
kozóan, hogy Khang Khayban 
tartsák  meg a  hivatalos meg
beszéléseket a  Laoszi Hazafias 
Front pártjának képviselői és 
Souvanna Phouma, a . vienti- 
ane-i miniszterelnök személyes 
megbízottja között az ország
ban kialakult helyzet rende
zéséről — jelentik -vientiane-i 
kormánykörökre hivatkozva a 
nyuga'ti hírügynökségek. Hátra 
van még a  tárgyalások idő- ■ .
pontjának kitűzése és a  rész- I szerint nem

Tilos 0 tömegpusztító 
fegyverek elhelyezése 

a tengerfenéken

szerint a  dél-vietnami kor' 
mány, a  Dél-Vietnami Nemzeti 
Felszabadítási Front, valamint 
Dél-Vietnam különböző vaUá-' 
si és politikai csoportosulásá
nak képviselőiből állana.

A genfi leszerelési értekez
let ülésén Mexikó kivételével 
valamennyi résztvevő állam 
elfogadta a  Szovjetunió és az 
Egyesült Államok módosított 
közös szerződéstervezetét, 
amely megtiltja nukleáris és 
egyéb tömegpusztító fegyve
rek elhelyezését a  tenger- és 
óceánfenéken. A mexikói kül
dött további — bár megfigyel- 

lényeges —,
vevők kijelölése. 1 módosításokat indítványozott.

Kambodzsai szabadságharco
sok újabb csapaterősítéseket. 
irányítottak a  stratégiai fon
tosságú Srang város térségébe. 
E környéken m ár napok óta 
erős harcok folynak, miköz
ben a  Phnom Penh-i csapatok 
kétségbeesett kísérleteket tesz
nek a  város visszafoglalására 
és a  felszabadító hadsereg ál
tal létesített utánpótlási útvo
nalak elvágására.

Thaiföldi jelentés szerint 
Souvanna Phouma laoszi mi
niszterelnök, aki Vientianeból 
érkezett rövid látogatásra 
Bangkokba, kijelentette: ja 
vasolta a P atet Lao vezetőinek, 
hogy a két fél képviselői P á
rizsban vagy Vietnamban 
kezdjenek tárgyalásokat a  lao
szi helyzet rendezéséről.

Scheel külügym iniszter be
fejezte pihenését, Brandt kan
cellár visszatért szabadságá
ról. Valószínűleg meg fog 
élénkülni ezután a  politikai 
élet Bonnban. A többi között 
várható, hogy a  kancellár 
vissza,érkezése u tán  jelölik 
meg a  lengyel—nyug.aitaémet 
politilcai tárgyalások folytatá
sának pontos dátumát. A len
gyel küldötts.ág valószínűleg 
szeptember derekán érkezik a 
n y u g a to d é t  fővárosba.

A jelenlegi bonni politikai 
élét középpontjában a  CDU— 
CSU belső helyzete áll. Az 
uniópártok egyes politikusai 
közötti nézeteltérések tovább 
gyűrűznek. Szerdán az FDP 
és a  CSU ■'i'ész&ől hangzott'él 
állásfoglalás - ezzel kapcsolat
ban,

Wolfgang Mischnick, a  Sza
bad Demokrata P árt parla
menti frakciójának elnöke egy 
újságcikkben rám utatott:

„Az ellenzék körében nem 
áii helyre a  nyugalom. A 
szovjet—nyugatném et szerző
dés körüli nézeteltérések

megrázkódtaltják a  CDU-t és 
nem kímélik- a  CSU-t sem. 
Az egység, am elyet a  CDU— 
CSU-frakció a  legutóbbi Bun- 
destag-vHák során mutatott, 
nyilvánvalóan csak spanyolfal 
volt. A CDU-pártkongresszus 
valószínű elhalasztása újabb 
jele annak, hogy a  CDU-ban 
olyan erjedés indult meg, am i
lyent ez a  p á rt még sohasem 
ért m e g .. .”

Franz Josef Strauss lap já
nak, a  Bayem  Kuriem alt 
m egjelent egy cikke élesen 
tám adja a  CDU-t, am iért „fe
lesleges vitákkal” tölti az ide
jét. A viták  — ír ja  a  lap  — 
nem visznek közelebb a  cél
hoz, a  Brandt-kormáiijr-rfiég- 
buktatásához. -A- politikai el
lenfelek örömmel, 'a, barátok 
viszont aggodalommal álla
p ítják  meg, hogy a  moszkvai 
szerződés aláírása óta nem 
szűnnek meg a  v iták a  CDU- 
ban. Ha ehhez hozzávesszük, 
hogy a  CDU-kongresszust va
lószínűleg elhalasztják, meg
állapíthatjuk, hogy a  CDU a 
zavaró és felesleges bizonyta
lanság benyom ását kelti.’*

Diplomáciai kapcsolatok minden 
országgal

Allende nyilqtkozata Kormányprogramjáról

Xuan Thuy és D avid  Bruce 
eisó iaSáikozóga PárisEsban

PÁRIZSBAN MEGKEZDTE 
MUNKÁJÁT a  'vietnami kér
dés megoldásáról tanácskozó 
négyoldalú értekezlet 82. ülé
se. Politikai megfigyelők az 
ülés lefolyását feszült figye
lemmel követik, m ert első íz
ben találkozik egymással Dá
vid Bruce, az am erikai dele
gáció újonnan kinevezett veze- 
•tcje és Xuan Thuy, a  VDK 
küldöttségének vezetője, aki á  
minap té rt vissza Párizsba.

Xuan Thuy az ülés megkez
dése előtt újságíróknak kije
lentette: „a korábbiakhoz ha
sonlóan ezúttal is jó szándék
kal és komoly tárgyalásokra 
készen érkeztünk az ülésre. 
Érdeklődéssel várjuk, hogy az 
am erikai küldöttség új veze
tőjének van-e új mondaniva
lója”.

,<A- Yietímiami Demokratikus

Köztársaság k ü ld ö ttség  újból 
kifejezésre ju ttatta  jóakara
tá t és komoly magatartását, 
kész arra, hogy a  többi féllel 
együtt keresse a  ■vietnami 
probléma békés megoldását a 
Dél-vietnami Ideiglenes For
radalmi Kormány 10 pontos 
átfogó javaslata alapján” — 
jelentette ki Xuan Thuy mi
niszter, a  'Vietnammal foglal
kozó párizsi négyes konferen- 
c’a  82. ülésén. A VDK kül
döttségének a  vezetője csak
nem kilancha-vi távoliét után 
első ízben jelent meg az ülé
sen.

A VDK FÜGGETLEN ÉS 
SEMLEGES DÉL-VIETNA- 
MOT AKAR. Xuan Thuy há
rom pontban foglalta össze a 
Vietnammal kapcsolatosan 
folytatott am erikai politika 
lényegét, EzeJc: 1. a  háború

vietnam izálása; 2. a  tárgyalá
sok az erő helyzetéről; 3. 
ázsiaiak felhasználása am eri
kai parancsnokság alatt, az 
ázsiaiak ellen folytatott harc
ban.

Xuan Thuy tényeket idézett 
annak a  bizonyítására, hogy 
mind a  három pont a  valóság
ban azt jelenti, hogy az am e
rikai kormányzat nem a hábo
rú befejezésére, hanem annak 
a  meghosszabbítására törek
szik. A VDK küldöttségének 
vezetője rámutat, hazugok 
azok az állítások, miszerint a 
VDK Dél-Vietnam kommuni- 
zálására törekedne. A Vietna
mi Demokratikus Köztársaság 
kormánya — mondotta — 
független és semleges Dél- 
Vietnamot kíván és azt, hogy 
Vietnam újraegyesítésének a 
kérdését békésen és fokozato
san oldják meg a  két övezet 
közötti megállapodások alap
ján. Nem felelnek meg a va
lóságnak azok a  Nixon elnök 
által hangoztatott állítások 
sem, hogy az Egyesült Álla
mok kivonulása Dél-Vietnam- 
ból, sok millió emberrel 
szembeni súlyos elnyomáshoz 
vezetne. Ez csak ürügy arra, 
hogy ne vonják ki az összes 
katonát az országbóL Az igaz

ság az, hogy ha az Egyesült 
Államok teljesen kivonul 
Vietnamból, minden vietnami 
kezet fog nyújtani egymásnak, 
hogy békében együtt építsék 
ú jjá  az országot.

A Vietnammal foglalkozó 
párizsi koiiiferencián csak ak 
kor érhető el haladás — mon
datta —, ha az Egyesült Álla
mok lemond a  háború meg
hosszabbítására és kiterjeszté
sére irányuló politikájáról, 
feladja neokolonialista célki
tűzéseit, Dél-Vietnamban.

HÁROM PROBLÉMA. Dá
vid K. Bruce am erikai küldött 
rövid felszólalásában, anélkül, 
hogy konkrét javaslatokat teU 
volna, az Egyesült Államok 
tái-gyalási készségét hangóz- 
ta tta  és kijelentette, hogy a 
konferencián meg kell ta lál
ni azokat a  módozatokat, am e
lyek lehetővé teszik valameny- 
nyi érdekelt fél számára, hogy 
úgy tanulmányozhassák a leg
fontosabb kérdéseket, hogy 
csöklrenthessék az álláspontok 
közötti különbséget. Az am eri
kai nagykövet az értekezlet 
három központi problém ájá
nak minősítette a  csapatok 
kivonását, a politikai rende
zés problém áját és a  hadi
foglyok kérdését.

elnökválasztások győztese — 
és ily módon az elnöki cím 
legesélyesebb várományosa — 
sajtóértekezletet tarto tt. Ezen 
kijelentette, hogy Chile a  köl
csönös be nem  avatkozás és az 
önrendelkezési jog tiszteletben 
tartása alapján  diplomáciái 
kapcsolatokat ak a r fenntartani 
valamennyi országgal, bele
értve Kubát, a  népi Kínát, a 
KNDK-t, a  VDK-t és az 
NDK-t is.

Hangsúlyozta, hogy megala
kítandó korm ányának vilá
gos program ja lesz: határozot
tan „pluralista, imperiali.stacl- 
lenes, keresztény és népi” el
veken alapuló program. Célja 
az, hogy Chilét megszabadít
sa a  külföldi monopóliumok 
függőségéből. „Kormányunk

Salvador Allende, a  Chilei 1 vissza kívánja szerezni a  nem- 
Népi Egységfront elnöke, az 1 zet term észeti kincseit és ezért

állam osítani fogja a  monopó- 
Uumolcat”.

Allende szavai szerint a  la
tin-am erikai országoknak köl
csönösen segíteniük kell egy
mást, annál is inkább, mert 
jóllehet term észeti kincsekben 
igen gazdagok, mégis rendkí
vül szegények. „Nem szabad 
megengedni, hogy javaink 
külföldre vándoroljanak; és ¿t 
im perialisták érdekeit szolgál
ják” — mondotta.

Allende végezetül bejelen
tette, hogy létrehozandó népi 
egységkormánya alkotmány- 
módosítást kíván végrehajtat 
ni, á t akarja  alakítani a  par
lamenti rendszert, de tiszte
letben fogja tartan i a  jelenle
gi választási form át és az el
lenzék jogait.

A  Renault autógyár részt vesz 
szovjet teherautógyár építésében

Pénteken érnek véget a 
szovjet—francia gazdasági 
együttműködési vegyes bi
zottság, az úgynevezett nagy
bizottság Párizsban most fo
lyó tárgyalásai. Máris isme
retessé vált azonban a  fran
cia fővárosban, hogy az ülés
sel párhuzamosan nagy je
lentőségű megállapodás szüle
tett, amelynek értelm ében a 
francia Renault autógyár 700 
millió frank értékben vesz 
részt egy új szovjet teherau

tógyár építésében és más 
szovjet autógyárak korszerűsí
tésében.

Lapjelentések szerint a 
nagybizottság tanácskozása 
szerdán albizottságokban
folyt, s ezt követően ismét 
teljes ülésre kerül sor.

Chában-Delmas francia mi
niszterelnök csütörtökön fo
gadta 'Vlagyimir Kirillint, aki 
a szovjet küldöttséget vezeti a 
szovjet—francia vegyes bi
zottság ü lé^zakán. (TASZSZ)
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Ügyintézési „nagyüzemeink":

A  TANÁCSOK
Minden olyan hivatalos 

ténykedést, am i nem tekint
hető jogalkotásnak, vagy igaz
ságszolgáltatásnak, közigazga
tásnak nevezünk. A közigazga
tási hatóság között kiemelke
dő szerep ju t a  tanácsi szer
veknél?, amelyek szerte az or
szágban a községektől a m e
gyékig intézik az állam polgá
rok ügyes-bajos dolgait.

A tanácsház folyosóin az 
ügyfél mindig csak egyetlen 
egy ajtót keres: azt, amely 
mögött az ő ügyét fogják el
intézni.

Vannak olyan osztályok, 
csoportok, amelyek ritkábban 
kerülnek összeköttetésbe az 
egyes állampolgárokkal.

A pénzügyi osztály szak
igazgatási szerv. Ennek kere
tében működik azonban az 
adóhatóság is, mely kiveti és 
beszedi a lakosságot terhelő 
adókat. A tervosztály is azok 
közé a részlegek közé ta rto 
zik, amely kevesebb kapcsola
to t ta r t a lakossággal. A ke
reskedelmi osztály lényegében 
a tanács és a tanácsi vállala
tok közötti kapcsolatokban 
já r  el. Fontos hatásköre azon
ban, hogy intézi a csecsemőke- 
lengye-utalványok, valam int a 
csecsemő-tejjegyek kiadásával 
és elszámolásával kapcsolatos 
ügyeket. Az ipari osztály a 
kisiparosokkal áll közvetlen 
kapcsolatban.

Az oktatási osztály m unká
jának érintkezési felülete is 
viszonylag csekély a lakosság
gal, azonban a fővárosban a 
kerületekben a gyámhatósági 
jogkört is gyakorolják. (A 
többi tanácsnál az igazgatási 
osztályhoz tartoznak a gyám
ügyek.) A gyámhatóság fel
adatkörébe tartoznak a szülői 
felügyelettel . kapcsolatos 
ügyek, a gyámsági és gond
noksági ügyek, a kiskorúak lá
togatásának engedélyezése, a 
tartási ügyek, védő- és óvóin
tézkedésék' m egtétele ' a veszé
ly ez te te tt’' ’kiskorúak ■ érdeké-' 
ben. Az állam polgárok-szántá
ra  közvetlenül lá tja  el felada
ta it az egészségügyi osztály is. 
Viszonylag ritkán  gyakorolt, 
de

létfontosságú joga,

hogy keresétet indítson a szü
lőt illető tartási követelés ér
vényesítése érdekében. Idős, 
eltartatlan  em berek fordulhat
nak tehát a „tisztiorvosi hiva
talhoz” (mint régiesén monda
ni szokták), hogy perelje be a 
tartásra köteles és képes 
gyermekeit.

Ügyszólván teljesen az á l
lampolgárok közvetlen szolgá
latában áll a lakásügyi osztály. 
Hatáskörébe tartozik a lakás
kiutalási kérelm ek nyil
vántartása, a rangsorolá
sa és a lakáskiutalás. Jog
köre kiterjed a lakáscsere- 
szerződések jóváhagyására 
(vagy megtagadására) és a 
m egürült lakás igénybevételé
re. A bíróság lakásügyben ho
zott jogerő-s határozatát — az 
ágybérleti ügyek kivételével — 
a lakásügyi osztály hajtja  vég
re.

Ezzel a szervvel a szabad
ságvesztést töltő is viszonyba 
kerülhet. A jogszabály szerint 
a bérlakás tartós (30 napon 
túli) elhagyása esetén a la
kásügyi hatóságot bizonyos 
feltételek m ellett megilleti az 
a  jog, hogy a m egürült lakást 
igénybe vegye és új bérlő szá
m ára u ta lja  ki. A bérlakás 
ilyen módon történő elvesztése 
a  börtönbüntetését töltő á l
lampolgárt akkor fenyegeti pl., 
ha nincs házastársa. A házas
társ ugyanis közvetlenül a tör
vény alapján jogosult a lakás 
használatára. A nőtlen, h a ja
don, elvált, illetőleg özvegy 
bérlő a lakás igénybevételét 
akkor kerülheti el, ha távozá
sa esetén a családja m arad a 
lakásban és nincs igénybeve- 
hető lakrész. A lakásrendelet 
szerint m inden bentlakó sze
mély családtag, aki a bérlő en
gedélyével, a hozzá fűződő ro
koni vagy személyi kapcsolat 
alapján lakik a lakásban. (Pl. 
a kétszobás lakásban az el
ítélt testvére m arad vissza, 
negyedmagával.) Nincs jog
vesztő hatása lakásbérleti 
szempontból a szabadságvesz
tés büntetésnek akkor sem, ha 
az elitéit lemond a bérleti jo

gáról valamelyik közeli hoz
zátartozójának a javára. (A 
volt bérlő azonban három évig 
nem kaphat új lakáskiutalást.)

A lakás igénybevétele m iatt

a bérlő fellebbezhet,

panasszal élhet, sőt, pert is in 
d íthat a tanácsi szerv ellen a 
bíróság előtt. A végérvényes 
döntésig az elítéltet feltétle
nül megilletik a bérlő jogai és 
terhelik  a  bérlő kötelezettsé
gei.

Mezőgazdasági jellegű vidé
keken élénk kapcsolatban áll 
az ingatlantulajdonosokkal a 
mezőgazdasági osztály. Mező- 
gazdasági ingatlant ugyanis 
csupán ennek a hatóságnak az 
engedélyével szabad eladni 
vagy elajándékozni. Az építke
zőknek az építésügyi osztály
hoz kell fordulniuk építési en
gedély megadása iránt. Ez az 
osztály vonhatja meg a ju tta 
tott, de be nem épített házhe
lyeket, ez az osztály sem m isít
heti meg a lakásszövetkezet 
törvénysértő közgyűlési h a tá
rozatát, itt  adnak a k ú tra  víz
jogi engedélyt stb.

Az igazgatási osztály szerte
ágazó feladataiból hárm at fel
tétlenül ki kell emelni. Az 
igazgatási osztályhoz tartoznak 
az anyakönyvi ügyek. (A h á
zasság megkötése és a hagya
ték leltározása is ide tartozik.) 
Jogköre kiterjed a szabálysér
tési ügyek intézésére is. Ennek 
az osztálynak a dolgozói dön
tenek a birtokháborítást 
ügyekben. (Pl. akkor, ha a 
börtönből szabadult elítéltet a 
lakásból kizárják, vagy önké
nyesen á trak ták  holm iját egy 
másik szobába.)

Az államigazgatási eljárás
ban rendszerint az ügyféltől 
függ, hogy az első fokon ho
zott határozat jogerőre . emel- 
kedik-e vagy sem. Az ügyfe
let rendszerint megilleti a fel
lebbezés joga. Másodfokon 
hozott ., bátúrozat. .ellen továb
bi fellebbezésnek, term észete
sen, helye nincs.

A fellebbezést általában a 
határozat közlésétől szám ított 
15 napon belül lehet előter
jeszteni. Nem előfeltétele ez
zel szemben a fellebbezési jog 
gyakorlásának, hogy az első
fokú tanácsi szervnek a dön
tése a  „határozat” elnevezést 
viselje. Továbbá az sem felté
tele a fellebbezési jognak, 
hogy a fellebbező m ár az el
sőfokú eljárásban is ügyfél
ként szerepelt.

Nem lehet fellebbezni

azonban, ha a jogszabály — 
ritka kivételként —, kizárja a 
fellebbezési jogot. Ennek leg
gyakoribb esete a lakáskiuta
ló határozat, amely a 'm egho
zatallal jogerőre emelkedik.

A fellebbezéssel megtám a
dott határozatot nem szabad

végrehajtáni. R itka kivétel
ként azonban a jogszabályok 
ennek a helyzetnek a fordí
to ttjára is m utatnak példákat, 
így a nem jogerős határozatot 
is végre kell hajtani, ha az fel
tétlenül szükséges az életve
szély elhárítására vagy köz
biztonság okából.

Előfordulhat, hogy az ügy
fél nem az egész határozatot 
fellebbezi meg, hanem annak 
csupán egyik vagy másik ré
szét. Ilyenkor a  döntésnek a 
nem fellebbezett része jogerő
re emelkedik, s  a másodfokú 
eljárás csupán a fellebbezett 
rész tekintetében fog majd 
folyni.

A tanácsi szervek első fokon 
hozott határozatai elleni fel
lebbezést o tt kell benyújtani, 
ahol a  sérelmes döntést hoz
ták, a fellebbezés címzettje 
azonban a másodfokú szerv.

A fellebbezés elbírálására is 
irányadó az általános 30 napos 
ügyintézési határidő.

Bizonyos körben a törvény 
megengedi, hogy a jogerős ta 
nácsi határozatot az azzal elé
gedetlen ügyfél a bíróság elé 
vigye. A bírói út igénybevéte
lének leggyakoribb esete, am i
kor a tanács igénybe veszi az 
állam polgár lakását vagy‘lak
részét. A Legfelsőbb Bíróság 
állandó gyakorlata szerint pl. 
a laká " %yi hatóságnak az a 
határozata, am ellyel a lakás
kiutaló határozatot ' jogerőre 
emelkedése u tán  megsemmisí
tik, nem m inősül igénybevé
telnek. Ezzel szemben a sze
mélyi tulajdonban levő sza
bad rendelkezésű lakás meg- 
üresedése esetén a lakás el
vonása a tulajdonostól: igény- 
bevételnek minősül.

Az ügyfelek jogvédelmét 
szolgálja a  panasz is. Nem 
kell érdem ben foglalkozni az
zal a panasszal, am elyet olyan 
határozat ellen nyújtanak  be, 
amelynek m egváltoztatása ér
dekében az ügyfél nem  fel
lebbezett.

Panaszeljárasnak 
nincs helye,

ha az ügyben m ár a bíróság 
döntött, avagy a jogerős hatá
rozat megváltoztatása, meg
semmisítése az állampolgárok 
által gyakorolt és jóhiszeműen 
szerzett jogokat sértene.

A jóhiszeműen szerzett és 
gyalcorolt jogok sérthetetlensé
ge alól az ügyészi óvás kivé
telt tehet. Ha az ügyész az 
óvást a határozat jogerőre 
emelkedését követő egy éven 
belül nyújtja be, az em lített 
korlátozás nem érvényesül. 
Ilyenkor az ügyfél nem a pa
naszeljárásban, hanem  az 
ügyész óvása ú tján  keresheti 
meg igazát.

Dr. G. L.

Gyalázat
Az árviz sújtotta vidékek 

lakosságának megsegítésére 
az egész ország összefogott.' 
Mindenki anyagi erejéhez 
képest adakozott, hogy a 
rombadőlt házak helyén 
mielőbb felépüljenek az új 
lakások. Az anyagi segítsé
gen kívül tíz- és tízezrek 
veszik ki részüket az ú jjá 
építésből, feláldozva nyári 
szabadságukat, pihenésüket. 
Ez a  hatalm as társadalm i 
összefogás te tte lehetővé, 
hogy mind több károsult 
család költözhet ú j lakásba.

A pusztító áradat Szabó 
József építőipari segéd
munkás házát is összerom
bolta. A családnak néhány 
bútordarabon kívül nem 
m aradt semmije. Elölről 
kellett kezdeni mindent.

Az OTP-től 86 ezer forint 
kam atm entes, hosszúlejára
tú kölcsönt kaptak. Az épít
kezésben segítettek a  bará
tok, ismerősök, m unkatár
sak. Szabó József, am ikor 
az építőanyag á rá t akarta 
kifizetni, megdöbbenve vet
te észre, hogy az OTP-től 
kapott pénz jelentős része 
eltűnt.

A rendőrséghez fordult.
A nyomozás során rövi 

desen kézrekerüitek a  to l
vajok; a 19 éves hosszú ha' 
jú, m unkakerülő Kalicka 
László és társai. A lopott 
pénzből magnót, rádiót és 
három  m otorkerékpárt v á  
sároltak.

A gyalázatos tettükért 
méltóképp felelni fognak.

— zimm —

Feltételes tm ulságok
(Tudósítónktól.)
A nagyfa! bv. intézetben a 

közelmúltban az illetékes me
gyei bíróság feltételest tá r
gyalt.

Az alábbi elítéltek feltéte
les kérelm ét elutasította.

M agyar Zoltán az elítélése 
előtt is italozó életmódot foly
tatott, a  büntetésvégrehajtás 
a la tt az árvízveszély idején 
szeszt szerzett s lerészegedett. 
Ezért csupán 20 nap szigorí
to tt m agánelzárással fenyítet- 
ték. De ebből sem vonta le a 
megfelelő következtetést, m ert 
később más vétségért ú jra  fe
lelősségre kellett vonni.

A fentiekből kitűnik, hogy 
nála a  büntetés céljai nem ju 
tottak érvényre, ezért a  bíró
ság feltételes szabadságot 
részére nem engedélyezte.

Raffael Gusztáv bűncselek
ménye garázdaság, hivatalos 
személy eUeni erőszak, súlyos 
testi sértés, valam int rágalm a
zás m iatt többször volt sza
badságvesztésre ítélve.

A bíróság a  feltételes tá r- 
■gyalása alkalm ával a  fentie
ket figyelembe vette, határo
zatában kim ondta:

„Nevezett elítélt ugyan
olyan jellegű bűncselekményt 
követett el, m int korábban, 
ezekből

0 megfelelő tanulságot 
nem vonta le

ebből is következik, hogy a 
büntetés céljai nála nem  ér
vényesültek, ezért feltételes 
szabadságot nem  engedélyez
te.”

FENYÍTÉSÉNEK MEGKEZ
DÉSE ELŐTT beszélgettünk a 
fiatalkorúak intézetében Laka
tos Ilonával. Néhányszor már 
vétett az intézet rendje, fe
gyelme ellen. M osü úgy lá t
szott, fordulat következik be 
m agatartásában. A z  előzmé
nyekről szeretnénk ' néhány 
szót szólni.

Az előző zárkafenyítése a l
kalmával m egismerkedett egy 
fiatalkorú fiúval, aki .»„olyan 
szépeket mondSft”, hogy meg 
kellett hallgatni. Ennek a fiú
nak írta  később azt a  levelet, 
amely a  súlyos következmé
nyeket vonta maga után.

Lakatos Ilona arró l le tt „hí
res” a  fiatalkorú lányok kö
zött, hogy egyre-m ásra keve
redett bele zűrzavaros ügyek
be. Szövetkezett, illetve össze
barátkozott egy másik lény
nyal, áld szintén nem örven
dett valami jó hírnévnek. Va- 
gánykO'dásból, meggondolat
lanságból elhatározták, hogy 
fenyítést vállalnak magukra. 
Csak azért, hogy közös legyen 
a sorsuk. Félreértések követ
keztében azonban Lakatos Ilo
nát vamz;emak, papírvagány
nak tartották. Tehát ő, a  „lég-

I FOGADALOM.

Amire Lakatos Ilona 
nem számíthatott...

Cselekményéből Ítélve azt 
feltételeznénk, hogy kara
kán férfi. M it neki olyan 
„apróság”, hogy móresre ta
nítja a feleségét. Előfordul 
ez jobb családban i s . . .  Ma 
is olyan még a falu: egyszer 
lássanak beszélgetni valaki
vel egy csinos menyecskét, 
m enten összeboronálják 
őket. A z  álmatlanságban 
szenvedő Borcsa néni ponto
san tudja, hogy az a himpel- 
lér m ikor dobott búcsúcsó
kot a menyecskének, a m á
sik szomszédból arra eskü
szik Naca mama, hogy ő 'is 
látta Katicát, m ilyén szíve
sen viszonozta az istenhoz- 
zádo t. . .

Ezekről a dolgokról persze 
büntetésvégrehajtási intéze
tén belül nem  mindig taná
csos beszélgetni. Elég egyet
len megjegyzés, nyomban 
halljuk:

— Tudtam  én, hogy ilyen 
a fe leségem . . .

— Alig várta, hogy kihúz
zam  otthonról a lábam at. . .

— No persze, most aztán 
szabad a vásár. . .

— 'M indig mondtam, hogy

jogosan „igazítottam el” ked
vem  szerint az asszonyt. . .

Hanem -az ilyen „eligazí
tás” egyik-m ásik elitéltnél, 
alaposan túllépte a „megen
gedett” határt. S hogy ebből 
a „túllépésből” sok probléma 
adódott később, annak bizo
nyításaként álljon itt egy 
egészen friss vallomás. A n 
nak a férjnek a meakulpája, 
aki utólag könnyeket hullat
va mondta el:

— Sok évet küzdöttem  vé
gig a feleségemmel. Három  
gyerm ekünk van. Szép házat 
építettünk, párját ritkítja  o 
faluban. M ondták is: ez a 
Laci igazán derék ember. 
Jóra való apa. No persze, 
amikor már helyén volt a 
nyomós Kút is, el-elmentem  
meginni a magam öt-hat 
korsó sörét. A zt mondja egy
szer az asszony: „Laci; miért 
jártsz te állandóan a kocs
m ába?” Csakazértis elmen
tem, jobban mondva vissza
mentem. Arra biz’ már nem  
emlékszem, hányszor ké t de
ci, meg korsó szaladt még 
le, csak arra, hogy igen 
hangosan fogadott a felesé-

❖  ♦

gém. Kell ennél több egy 
ilyen derék embernek?! 
K értem  is: ne öntsön olajat 
a tűzre, de ő csak mondta a 
magáét. Erre aztán elfogott 
a harci kedv és nekilendült 
a k e ze m . . .  A többi nem  ér
dekes. így ju to ttam  ide . . .

— Haragszol rá?
— Nem. Bizony isten meg

csókolnám én ennek 'az asz- 
szonynak a lába nyom át is. 
M ert nincs párja széles-e 
világon. A zt mondtam  neki 
a múltkor, mosogatni is fo
gok, ha visszavesz, m ert én 
vagyok az oka annak, hogy 
így alakult az életünk. Meg
látjátok — fordult zárkatár
saihoz —, ilyen jó ember le
szek a szabadulás után. Már 
csak azt szeretném tudni, 
hogyan osonjak be a faluba. 
Nem szeretném, hogy valaki 
is nevessen ra jta m . . .

Senki sem pisszent a zár
kában. A  zárkatársak biztos
ra vették, hogy ez valóban 
így is történik. Abba sem  
kételkedtek, hogy emberünk 
mosogatni is fog — ha még 
egyszer megbocsát a felesége.

Ha megbocsát, — k̂e—

vagányabbak” közül való, így 
a többiek előtt is leégette m a
gát. Méginkább a felügyelet 
előtt. A fegyelmezetlenségek 
m iatt természetesen összeütkö
zései voltak, mind a  nevelőjé
vel, m ind pedig a felügyelet 
más tagjával. Mindig Lakatos 
Ilona ’ „húzta a  rövidebbet”. 
Annyi önkritikával pedig hem 
rendelkezett, hogy belássa, ön
maga okozta magának a  bajt. 
Nagyon elkeseredett. Az elke
seredés „szülte” azt a  levelet, 
amiről fentebb szóltunk. T it
kos „szerelmének” szánta a le
velet. Ebben a  levélben „kiön
tötte a lelkét”. Szinte elejétől 
végig arról panaszkodik, hogy 
bánik vele a nevelője. Minden
nek betetőzéseként egy-két, 
nem éppen nyomdafestéket tű 
rő szót is használ. A levelet 
m egtalálták nála. Fegyelmi 
tárgyalás le tt a  következmé
nye. Fenyítést kapott.

Beszélgetésünkkor komolyan 
és megfontoltan arró l beszélt 
Lakatos Ilona, hogy a  nevelő 
helyében bizony ö nem  védte 
volna azt, aki őt megsérti.

SZÁMTALAN SÚLYOS FE
GYELMEZETLENSÉG, konf
liktus után jö tt rá, hogy a ne
velő és a  felügyelet nem  akar 
neki rosszat. Messzemenő meg
értést tanúsítottak vele szem
ben. Pontosan abból a  tóiból, 
hogy m ár most, de méginkább 
szabadulása után, ő is értsen 
meg másokat. Ha ilyenkor 
azonnal elégtételt vesz, annak 
a követlrezménye esetleg sok
kal bonyolultabb lesz, mintha 
megbocsát, m intha elgondol
kodik azon, más valaki miért 
követte él ezt a  tettet.

Lakatos Ilona m a m ár azt 
mondja, sok m indenre rájött. 
A fenyítésnél is többet ért, 
jobban megszégyenült am iatt, 
hogy a nevelő felül tudott 
emelkedni az ő meggondolat
lanságán: emberi m agatartásá
val figyelmeztette arra, m it 
kell és m it nem lehet tenni 
bizonyos esetekben.

—S. Gy.—
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A HeU. H Iradö XIV. évfolyam  
34. szám ában m egjelent kereszt- 
re jtvény  helyes m egfejtése: Van 
eszem be — m orogta — / S össze
vonta szem ét /  Víz se m osná le 
rőlam  /  H ogyha m egfürdenék.

K önyvju tam at n y e r te k ; Balogh 
József elítélt. Szeged; Csertő Jó 
zsef elítélt, K ecskem ét; K latyil F e
renc elítélt, M á rianosztra ; M ájer 
József elítélt, Vác; P in té r  László 
elítélt, S á to ra ljaú jhe ly .

Bóna Sándor a  büntetés
végrehajtás a la tt olyan kifogá
solható m agatartást tanúsított, 
melyből egyértelműen csak 
azt a következtetést lehetett 
levonni, hogy a  teljes szabad
ságvesztése végrehajtása szük
séges. Nevezett öt alkalom 
mal volt fegyelmileg felelős
ségre vonva. E tórt a bíróság 
feltételesét nem engedélyezte.

Jónizs Lajos az árvízvéde
lem során társadalm i tu la j
dont lopott, am iért szigorú fe
nyítésben részesült. A bíróság 
úgy ítélte meg, hogy méltatlan 
feltétel'Bs szabadságra.

Lakatos József a  büntetés 
előtt iszákos s  garázda maga
ta rtást tanúsított, rendőri fel
ügyelet a la tt állt. Az elítélt 
egyéniségéhez tartozik, hogy 
meghallgatása során elhall- 
gata, sőt letagadta a  rendőri 
felügyeletet. Ezért a  bíróság 
feltételes szabadságot részére 
nem engedélyezett.

Ficze Sándor 1970 áprilisa 
él'őtt többször — 3 esetben — 
volt fegyelmileg felelősségre 
vonva. A büntetés céljainak 
érvényre jutásához a  szabad
ságvesztés további végrehajtá
sa szükséges, ezért a  harm ad 
feltételes szabadságot a  bíró
ság nem engedélyezte.

De m ert az elítélt a  kisza
bott fenyítésekből

levonta a tanulságokat,
a  m agatartása április után 
alapvetően megváltozott, jó 
munkavégzésért jutalomban 
részesült, a  bíróság részére a 
negyedfeltételest engedélyezte.

Kovács Tibor Ferenc a  sza
badságvesztése a la tt két a lka
lommal volt fenyítve. Az 
1970 januári fegyelmi vétség 
jellegét úgy ítélte meg a bíró
ság — elítélt tá rs  sértegetése, 
durva kifejezések használata 
—, hogy a  szabadságvesztés 
további végrehajtása szüksé
ges, ezért harm ad feltételes 
szabadságra nem bocsátotta.

A másodfokú bíróság hatá
rozatából kitűnik, hogy ne
vezett kifogástalan életvitelt 
m utatott elítélése előtt, a 
bűntett elkövetése alkalmi 
italozás eredménye, mivel & 
munkakötelezettségének 'a 
büntetésvégrehajtás a la tt is 
eleget tett, ezért részére a ne
gyed feltételes szabadságot 
engedélyezte.

Lázs M ihályt a bünitetésvég- 
rehajtás a latt a munka h a
nyag végzéséért két esetben 
kellett fegyelmileg felelősség
re vonni, ezen túlmenően 
más jellegű fegyelmi vétség is 
volt. A fentiekből a bíróság 
arra a következtetésre jutott, 
hogy a  büntetés céljainak ér
vényre juttatásához a, sza
badságvesztés további ■ végre
hajtása szükséges, ezért részé
re a harm ad feltételest nem 
engedélyezte.

Figyelembe le tt véve azon
ban, hogy az utóbbi időben 
nevezett m agatartása és mun
kája  m ár jó, így részére az il
letékes bíróság a  negyed fel
tételes szabadsá.got helyezte 
kilátásba.

Finta István elítélt

korábban próbára volt 
bocsátva.

A büntető eljárás 1969. év 
elején megszűnt. Nevezett 
még abban az évben két testi 
sértést követett el, am iért bí
róság elé került. A szabadság- 
vesztése a latt dorgálásban ré
szesült, ezért részére a  har
mad feltételes szabadságot 
nem engedélyezte a  bírtóág.

Miután azonban a  rendkí
vüli helyzetbe — árvízvéde
lem — példás munl'íavégzés 
m iatt két esetben is jutalom 
ban részesült, a  bíróság a ne
gyed feltételest kilátásba he
lyezte.

Balogh János büntetésvég
rehajtás során súlyos fegyelmi 
vétség m iatt volt fegyelmileg 
felelősségre vonva. A bíróság 
a fegyelmi vétség jellegét fi
gyelembe véve a  harm ad fel
tételest nem engedélyezte. De 
m inekutána rendkívüli hely
zetben példás m unkafe
gyelemről te tt tanúbizonysá
got, két ízben jutalom ban is 
részesült, ez a rra  enged kö
vetkeztetni, hogy kedvező és 
alapvető változás következik 
be, ezért részére a  negyed fel
tételes szabadságot engedé
lyezte.

A fenti példák tanulságul 
szolgálhatnak azoknak, akik 
az életet és a  szabályokat 
könnyedén veszik. .

D. Gy. ’ 
nevelő
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CSALÓDOTT'A K  (?)
Nemrég felkereste a  szer

kesztőséget egy szabadult, aki 
a szabadságvesztés letöltése 
után a  Metallochemia vállalat
nál helyezkedett el. Arról be
szélt, hogy egyes — a  vállalat
nál dolgozó — volt elítéltek 
milyen kirívó m agatartást ta 
núsítanak, miként teszik tönk
re a  többiek helyzetét.

— Én is az újságban meg
jelent hirdetésre jelentkeztem

matos termélést. Ez nagy ki
esést okozott a  vállalatnak.

Megszaporodtak 
az önkényes kilépők.

Egyszerűen eltűntek emberek, 
úgy, hogy m ég 'a  munkaköny
vüket is itthagyták. Amikor 
bejelentett lakásukon' keres
tük, a  posta visszaküldte a  le
velet azzal, hogy a  címzett is- 

kezdte érvélését. — Meg kell menetien. Élszaporodtak asze-
mondani, hogy' rendesen fo
gadtak, s am ikor megfeleltem 
az orvosi vizsgálaton,

azonnal alkalmaztak.
Nem volt lakásom ,, így nagyon 
örültem, hogy egy új munkás
szállásán helyeztek el, amely 
maximális kényelmet biztosí
tott. Egyetlen szóval sem érez
tették, hogy büntetve voltam, 
és honnan jövök. Kétezer fo
r in t fölött volt a  keresetem. 
Igaz, több m int ötszáz forint

mélyi tulajdon elleni lopások 
a  munkahelyen, a  szállón egy
aránt. Megindult a  lavina. A 
rendőrség naponta- já rt hol a  
vállalathoz, hol a  szállásra. 
Több személy ellen bűnvádi 
e l já rá ^  indítottak, ennek elle
nére s ím  szűntek a  rendelle
nességek.

— Mi idézte elő ezt az ál
datlan állapotot?

— A felelőtlenség. A jelent
kezők nagy része többszörö
sen visszaeső, gyökértelen em
ber. Kevés az akaraterejük.

bírósági letíltásom volt; am e- Nincs kitartásuk. Többjüknek
lyet a  fizetésemből levontak, 
de a  munkásszállóért mindösz- 
sze száznegyven forintot fizet
tem. A megmaradt összegből 
félre tudtam  tenni. A legfon
tosabb az volt, hogy a  szaba-

letiltása volt, ezt a  bérükből 
le kell vonni. A felelősség elől 
futamodtak meg. A biztos 
munkalielyet, a  nyugodt szál
lót otthagyva, inkább elmen
tek alkalm i m unkát vállalni.

dulasom után munkába áll- csakhogy ne kelljen fizetni a
hattam , és nyugodt körülmé
nyek közé kerültem. Néhány 
hónapja azonban minden meg
változott. A munkahelyen és 
a  szállóban feszültté vált a  
légkör, napirenden vannak a 
nézeteltérések, a  veszekedé
sek, a  különböző összetűzések. 
Mindezt mi, a  börtönből sza
badultak idéztük elő. Helye-

letiltást. Inkább ittak, amíg 
pénzük volt. Amikor elfogyott, 
vagy kölcsön kértek, vagy 
egyszerűen meglopták egy
mást.

— Mit te tt a vállalat veze
tősége ennek megszüntetésére?

— Úgy gondolom, felnőtt 
embereknek nem  kell magya-

sebben fogalmazva, közülünk termelő
néhányan. Az utóbbi időben Kotelezettsegek vannak, egy even belül két alkalom.

hagyásával párosul. Megint 
csak ígéreteket kaptunk, és a 
fogadkozások után minden 
kezdődött elölről.

— Hogyan vélekednek a 
történtekről a dolgozók?

— Minden szabaduló! biza
lommal segítettek, hogy minél 
ham arabb megtalálj álc a  he
lyüket a  műhelyekben. A gya
kori igazolatlan hiányzások 
után a  bizalom megcsappant. 
Ez érthető. Egyszóval a  bör
tönből szabadultak eljátszották 
a  bizalmat.

— Ez m indenkire vonatko
zik?

— Nem. Akadnalc olyanok 
is, akik az első perctől mos
tanáig igen becsületesek, mun
kájukra mindig lehet szám íta
ni. Róluk elmondhatom, nyu
godt lellíiismerettel, hogy nem 
fognak visszakerülni, mert 
megértették azt, hogy cs.alr ál
landó munkával, tisztességes 
viselkedéssel lehet változtatni 
helyzetükön. És ami lényeges,

a keresetüket nem 
italozásra fordítják.

Közülük m ár többen megnő
sültek, illetve rövidesen há
zasságot kötnek. Mi ezeket az 
em bereket segítjük, és a  lehe
tőségekhez képest mindent el
követünk, hogy végleg megta
lálják  helyüket. Nekünk is ér
dekünk, hogy ne átjáróháznak 
tekintsék az üzemet.

— Tudomásom szerint 
Metallochemiánal is érvényes 
a vándormadarak megfékezé
sét szolgáló ú j szabály.

— Igen. Olyan személyt, aki

egyesek m agatartására m ár 
jelzőket sem lehet találni. Egy
szerűen tűrhetetlen, miként 
já ra tják  le a  becsületes szán- 
dékúakat.

Felkerestük 
a vállalatot.

amelyeket m aradéktalanul 
végre kell hajtani. A Metallo- 
chemiában ötnapos munkahét 
van .. Lehetővé . tettük, hogy 
szabadnapjukon pótműszakban 
dolgozzanak. Ezenkívül meg
próbáltuk szép szóval megma- 
gyará2mi, figyelmeztetni a  re
nitenseket, hogy változtassa-

mal változtatott munkahelyet, 
semmi körülmények között se 
alkalmazunk.

Teljes mértékben igazat 
adtunk a  személyzeti vezető, 
nek.

Maguhkkal v ittünk néhány 
levelet, amelyekben azok kér
ték  felvételüket, akik m érnem  
dolgoznak a  vállalatnál. Kö-_ ,nak magatartásukon, m ert el- __ „_____  _ _________  __

Fagyos volt a  légkör, és am i- lenkező , esetben kénytelenek vetkező s^ám\inkban azokat 
kor a  hird^t&rg jelentkezők- leszünk munkaviszonyukat szólaitatjuk megi síklk csak ké
ről érdeklődtünk, négy'vakkos megszüntetni, am i' természet- serű ' tapasztalatot . hagytak 
dossziét tettek  elénk. Vala- szerűleg a  szálló azonnali el- maguk mögött. — ?IMM
mennyi a  hirdetésre érkező le
veleket tartalm azta, 

íme, néhány kivonat:
'i,ígérem, hogy alkalmazásom  

esetén becsülettel megállóm a 
helyem et.,

„ígérem, hogy szabadulásom 
utáni munkámmal, magatartá
sommal bizonyítani fogom, 
hogy megérdemeltem az előle
gezett b iza lm a t...”

„Bármilyen m unkakört el
vállalok, csakhogy talpraáll- 
j a k . . . ”

„Az előlegezett bizalmat elő- 
fe  is köszönöm ..

„Szakképzettségem nincs 
még, de önöknél szeretném  
ezt pó to ln i. . . ”

— A jelentkezőkből és az 
ígéretekből nem volt hiány — 
m ondja a  személyzeti vezető. 
TUcihi Márton. — örü ltünk  a 
szép számú jelentkezőnek, 
hiszen a  vállalat előtt olyan 
feladatok állnak, amelyeket 
csak új munkaerők beállítá
sával lehet megvalósítani. A 
jelentkezőknek csupán a  féle 
vette fel a  munkát. Hogy a 
többiek milyen okból kifolyó
lag változtatták meg szándé
kukat, nem tudni.

— Egy évvel ezelőtt kedve
zően nyilatkoztak a szabadul
ta k  munkájáról, magatartásá
ról.

— Azóta sok víz folyt le a  
Dunán. Az első időben egy
k é t személytől eltekintve, 
nagyszerűen dolgoztak. Éppen 
ezért elhatároztuk, hogy a  jö
vőben is szívesen alkalmazunk 
szabadságvesztésből szabadult 
személyeket.

— A  jelentkezőknek m un
kásszállást is biztosítottak?

— Igen. Valamennyi igény
lő t elhelyeztüiík. A munkás- 
szállónak nagy volt a  vonzere
je. A jelentkezők szinte kivé
tel nélkül igényelték.

— Most hogyan ítéli meg a 
szabadultak munkáját?

— Amilyen jó volt a  bemu
tatkozás, olyan keservessé vált 
a  folytatás. Az első fizetésig 
nem  volt különösebb problé
ma. De am ikor megkapták 
pénzüket, a  többség; irány 
kocsma. Leitták magiücat a  
sárga földig. Két-három napig 
feléje se néztek az üzemnek 
Eszükbe sem jutott, hogy tá 
volmaradásuk gátolja a folya-

Tervek, remények 
a szabaduló zárkában
MÉG NÉHÁNY ÖRA és sza

bad em berként lépnek ki a  
börtönből. Vajon hová, m erre 
tartanak, milyen tervekkel, 
reményekkel kezdik meg ú jra  
a szabad életet? V iss^esők 
között járunk, aküc m ár nem 
egyszer és nem  kétszer, ha
nem többször indultak neki az '¿hol a  legtöbbet fizetnek^ 
életnek. Nekirugaszkodásuk — Mi a  szalonája? 
azonban tiszavirág életű volt.

Hogyan is lesz holnap
Minden cipőgyár nwnkaerŐhiánnYa! küzd

Előző számunkban megírtulc kozási” idő. Ennyi idő a la tt jól dolgozik. Egyik-másik mái
Balassagyarmaton elhang

zott szabadulási tervekkel 
kapcsolatos kérdéseltet. Mosit 
közöljük a cipőgyári elítéltek 
problémáira ' kapott válaszo
kat.

Először a  Könnyűipari Mi
nisztérium Bőripari Osztályán 
érdeklődtünk. I tt  általános tá
jékoztatást adtak  a  cipőgyá
rakról. Amit azonban érde
mes megjegyeznie minden 
olyan elítéltnek, aki a  Balas
sagyarmaton megtanult szak
mában .alíiar elhelyezkedni, az, 
hogy az ország valamennyi ci
pőgyára munkaerőhiánnyal 
küzd. A  Duna, a  Tisza, a  Sa- 
varia (Szómbathély), a  Bony- 
hád (Bonyhádi, a  Minőségi és 
az Alföldi mind szívesen fo
gad olyan elítéltet, aki bizo
nyos gyakorlattal m ár rendel
kezik. Még előnyösiebb a  hely
zete annak, igki szakmunkás 
bizonyítványt is fel. tud  mu
tatni.

— Ez la legfontosabb — 
mondtuk —, am it szívesen 
hallan,ak, olvasnak az elítél
tek; azok elsősorban, akiiknél 
őszinte a  szándék; hogy a  jö
vőben becsületes munkávial 
biztosítanak maguknak meg
élhetést. Más is érdekli azon
ban Őket: milyenek a  kereseti 
lehet&égek, kaphatnak-e 
munkásszállást — kérdeztük a  
Bőripari Osztályon.

—' A kereseti lehetőségről 
van egy általános k im utatá
sunk. A statisztika szerint 
nincs nagy eltérés cipőgyár és

m egm utathatja a  dolgozó, mit 
tud letenni a  nagy közösség 
asztalára.

JÓ előjelekkel 
indultunk tovább

A Duna Cipőgyárról esik 
leggyakrabban szó a  szabadu
lást váró elítéltek körében. 
Ennek egyik oka, hogy érte
süléseik szerint itt  többen 
jártak  'már szerencsével. A 
m últkoriban is ta láltunk a 
Idmenő levelek között olyat, 
amelyet a  Duna Cipőgyárnak 
címeztek. Az elítélt felvétele 
ügyében írt a  munkaügyi osz
tálynak. Elutasító választ még 
nem kü ld tek

Mikor elmondtuk a  m unka
ügyi osztály vezetőjének, mi 
járatban vagyunk, kicsit tré- 
fásian megjegyezte:

— Szívesen fogadnánk akár 
az egész Ipoly C ipőgyárat. . .  
Holnap postázunk két újabb 
levelet. Mócza István és Sipos 
Zoltán szeretne hozzánk jön
ni. Jöjjeirek!

törzsgárdatag.
— K ik ezek?.
- r  A volt elítéltekről nincs 

külön kimutatásunlc. Ide jö t
tek, jól dolgoznak. Ez a  lé
nyeg, s  nem az, hogy honnan 
kerültek hozzánk.

így helyes ez.
Mint' korábban, most is azl 

ta rtjuk  élsődlegesnék, itt 
akar-e dolgozni az illető, vagy 
nem. Ha bizonyítékát adja, 
hogy igen, aklcor gyorsan 
fátylat borítunk a  múltra. Ná
lunk az a  lényeg, hogy becsü
lettel dolgozzék az illető. Így 
nyerheti, el valarhennyiünk 
bizalmát, tiszteletát, így fo
gadja be őket gyorsabban . a 
brigád.

Á kereseti 
leKetőségekről 

mit hallhatnánk?

cipőgyár közöítt, de nincs más van üres hely. A felsőrész-

nyag munkavégzésért, mun 
kamegtagadásért többször 
megfenyítették. Ez nem  a  leg
jobb előjel a  jövőre nézve.

— Hová megy dolgozni?
— Nem tudom. A,zt mond- í  

ják, sok a  munkahely, le-1 
hét válogatni. Oda megyek, |

iparággal szemben sem. 1969- 
ben 60—65 forint volt a  napi 
átlag. Most jobb ennél. Nagy 
eltérés azonban nincs. Az át
lagban benne foglaltaltik te r
mészetesen a  3000 forintos ke
reset is. Ez sem ritka  cipőgyá
rainkban. M indenütt teljesít
ménybér van. Egyedül a  Tisza 
rende-llcezik munkásszállással. 
Azonban i t t  is korlátozottak a 
lehetőségek. A Tiszának sok a 
bejáró dolgozója. M artfű nem 
Itópes kielégíteni a  nagy gyár 
munkaerőigényét. . Ami az 
egyéb juttatásokat iUeti; ha
sonlóak a  más állam i válla
latoknál levő kedvezmények
hez.

— Kaphat-e és m ikor nye
reségrészesedést a szabadság- 
vesztésből érkezett új dolgo-
ZÓ?

— A kollektív szerződések 
nem tártaim,aznak erre vonat
kozó pontot. Bizonyos időt 
természetesen el kell töltenie 
minden dolgozónak — akár 
honnan jö tt — ahhoz, hogy 
nyereségrészesedést kapjon.

, Általában ha t hónap a  „vára-

— A felsőrészben 1400—1900 
között mozog az átlag, az alja
részlegen 1500—2400, a  szabá
szatban s a  csákőzólcnál 1800— 
2500. között. Nagy az eltérés 
áz alsó és a  felső határ kö-

p. . 1    1 ’ zött. Embere válogatja, hogy
U6 ld6 |0||6n6K ki melyikét éri el. 'Van itl 

olyan szakmunkás is, aki 3000 
felett keres.

— Hogyan válnak be aa 
Ipolyból érkező szakmunká- 
sok?

— Jól képzett cipészek. 
Egyik-másik egész komoly 
szakmai gyakorlatot hoz. Va
lam it azonban figyelembe kell 
venni: a m i gyárunk felsze
reltsége, a gépesítés foka m a 
gasabb szinten áll. Ez megle
pi az onnan jövőket. Tanul
niuk kell az Ipolyiaknak, 
hogy jó szakmú-nkások legye
nek nálunk. Más itt  a  techno
lógia is. Szeges és varro tt 
m unka nincs a' Duna Cipő
gyárban, csak ragasztott. Ezt 
meg kell tanulni. A tanuló
idő azonban rövid az olyan 
embernél, aki m á r dolgozott a 
cipész szakmában.

— A  szociális ellátottság?
— A dolgozók szociális el-

— hangsúlyozta az osztályve
zető. — Előfordult m ár ugyan
is, hogy egy-egy elítélt írt, de 
hiába vártuk, nem jelentke
zett. Hogy mennyi szakem ber
re lenne jelenleg szükségünk? 
H á t. . .  sokra. Nagyon sok
r a . . .  Körülbelül 200 a lja 
m unkást akár holnap szalag
ra  tehetnénk. Más reszorton is

készítőben például. Oda azon 
bán nőket várnánk. A felső- 
részlcészítés nálunk jellegze
tesen női munka. Ez egyben 
azt is jelenti, hogy szívesen 
felvennénk gyakorlott tűzőnő
ket.

Erre a  meg jegyzésire azok
nak érdemes felfigyelni, akik 
konfekcióban dolgoznak a 
szabadságvesztés, büntetés 
alatt.

— van — folytatta a 
munkaügyi osztály vezetője —, 
nemcsak cipész szakmunkáso
ka t vennénk fel. Segédmun
kások i's jöhetnek. Nagy gyár 
a  Duna Cipő, közel négyezer 
munkása van. Sok, úgyneve
zett kiszolgáló személyzetre 
lenne szükségünk. A segéd- 
mimkások kereselte- se ros'sz, 
s ha valaki megszereti a  gyá
rat, később jobb beosztásba 
kerülhet.

— M ilyenek a tapasztala
taik a volt elítéltekkel kap
csolatban?

— Nincs rossz véleményünk 
róluk. A többség kimondottan

látottsága nálunk ' ‘ts" jú ."”-Az 
’ebédeltetés ■'KÖZzájárulésSal 
történik; Sajáí'bölcsődénk és 
óvodánk van. Nyáron jól fel
szerelt vízi telep várja  dolgo
zóinkat. Ha most -zárnánk ■ az 
évet, körülbelül kétheti fize
tésnek megfelelő nyereségré
szesedést fizetnénk.

— Ezt k ik  kaphatnák?
— Mindenki, aki legalább 

m ar égy fél évet dolgozott a 
gyárban. A törzsgárdaitagok 
természetesen plusz, ju ttatás
ban részesülnek. Ez felm ehet 
30 százalélaig.

—ko—‘
.................

Ne add fel a
Nem közhelyekre vagyunk 

kíváncsiak, szépeket mindenki 
tud mondani. A fogadkozás, 
ígéret helyett inkább reális
tényeken alapuló tervek ér
dekelnek bennünket.

Szamos István — fiatal ko
ra  ellenére többszörös vissza
eső — így beszél terveiről;

— M int fiatalkorú kezdtem 
„pályafutásomat” és nagyon 
rövid idő múlva elértem a  leg
súlyosabb kategóriát. Pedig 
nem ez volt a  célom. De ha az 
ember az első eset után nem 
változtat gondolkozásán, élet'

— Szakmám? Az nincs. =
— Mennyi pénzzel szabadul? |
— R absegéllyel... |

reményt
éhány perc m úlva a Sze- Ha többet akarsz, m ajd tőle tatkozott. M ár vezette is asz

talához.IN  ged felé robogó vonatból megtudod,
A HARMADIK SZABA-1 nézte a  tájat. A rra gondolt, — H á t ..  h á t . . .  tudod mit 

DULÖ Kalm ár har-1  hogy, ha meglesz a gyerek, ki- . . .  érdekeli de ma este Csa-
minc éves. Üj az^itönye, új a |  festi a lakást, lemázoltatja az ba is, no, de m ajd elintézem, 
cipője. I  ajtókat, ablakokat, és még Telefonáld meg neki, hogy

— Keresetéből vette, vagy |  szebb lesz az otthonuk. ma este 11 órakor a Kulacs
hozzátartozói küldték? = Júlia az esti kalandról szőtte várom.

— Az 'intézettől k a p ta m . |  terveit. t-  Rendben van! M ár inté-
Nem volt ruhám. = Este a presszóban a megszo-.' zem is!

Volt ruhája, de olyan álla-1 kott asztalkához ült. A felszol- Csaba rossz hangulatban ta- 
potban, hogy arról jobb n em igálónő  mosolyogva tette eléje lálta Jú liá t a presszóban, 
beszélni. Elrettentő példája |  a duplát, s konyakot. Este nyolc óra volt.
bizonyítja: mire vezet a  m u n - | — Tessék, drágám, s ki is — Mi. baj van, édesem?

nagyon ham ar eléri ezt a  fo
kozatot. I tt keserves az élet. 
A szigorított börtönt nem le
het összehasonlítani a  fiatal
korúak intézetével, de még a 
szigorított munkahellyel sem. 
Ezt nemcsak én állítom, ha-

módján, magatartásán, akkor kakerülés, s a  dologtalan élet. |  van fizetve — kacsintott a
Rendkívül szomorú, ha egy = meglepődött Júliára. — Nem 
viszonylag fiatal, _ erős, m u n - | . . .  nem Csaba. — Köténye 
kabíró em ber idejut. = zsebéből kis kék borítékot hú-

— Olyan vállalatnak írtam, i  zott elő, és Jú lia kezébe adta. 
ahol munkásszállást is bizto-1 — Ö küldte ezt is, olvasd és 
sítanak, m ert nincs otthonom. |  én megtelefonálom neki a vá- 
Sokat lógtam, nem volt am li.laszt — mondta ki egyszuszra 

nem mind, aki végigjárta eze- valahová kötött volna. A lkal-1 a pincérnő. . 
két. Hogy mi a  tervem ? Első- , mi munkát vállaltam, alkalmi |  Júlia feltépte a borítékot, 
sorban az, hogy -szabad le- ismeretségeket kötöttem, ha = olvasta a kusza sorokat: 
gyek. Ez a legfontosabb. U tá- pénzem volt, várt a  kocsm a.! Asszonyom' Bocsásson mee 
na? Vis^am egyek a  szüleim- Egészségileg is tönkrementem. ¡
hez és elhelyezkedem a  gyár- Furcsán hangzik, de itt  a  bor-= j-eil valliam  rée-
ban, ahol apám  is dolgozik, tönben indultam el a gyógyu-i 
Elintézte, hogy felvegyenek, lás felé. Talán sikerül változ-1
Más az, ha az ember biztos tatni életmódomon. Nagy szó= •„ Tcárom óainn
munkahelyre megy, mintha az, hogy lesz állásom és les^, |
keresgél. Talán még nem va- ahol este lehajthatom a fe je -= ^®^i,^b|íéphf^sek Nem 
gyök idős ahhoz-, hogy meg- met, Nem kell csövezni, s rész-= , , , . F  i ’ n  -

Naá^on rossz; a ketni, mikor jön a  re n d ő r ...  = kalandot keresek. Ha megis- 
^ \  - = uier, nem fog csalódni. Vala-

T e rv ^ , remények elkepze- 1  Editke elju tta tja hozzám.” 
lesek. Hogy mi valósul meg= . , , ,Kétszer is elolvasta a leve-

Öh, nincs különösebb 
baj.* Tudod, anyám beteg a szi
vével és ma is rosszul volt, 
orvoshoz kellett vinnem. Azt 
mondta az orvos, este 10 kö
rül úgyis arra  lesz dolga, és 
benéz anyámhoz. S nekem tíz
re  otthon kell lennem — só
hajtott. — Így veled csak egy 
órácskát lehetek.

— Megyünk most rögtön 
hozzám, és tízre még otthon is 
lehetsz.

És mentek
— Majd máskor egész éjjel 

a tied leszek. Jó! — súgta a 
férfinek . . .

Tíz után 10 perccel lépett ki 
Júlia Csaba lakásának ajtaján.

Júlia otthonosan, zavartala
nul helyet foglalt.

— Régen várt? Meséljen ne
kem! Hallgatom.

A férfi halkan mondta;
— A legbájosabb, asszony 

egészségére, akit most van sze
rencsém megismerni.

Koccintottak. Júliának im 
ponált a férfi egyénisége. Ami
kor kiléptek a Kulacsból, s ne
vetgélve egymást átkarolva 
haladtak a férfi lakására.

Júlia m ásnap d^l körül ke
rü lt haza. Édesanyja várta. 
Sajnos, ismerte lányát. Csak 
ennyit mondott:

— Vigyázz, vigyázz magad
ra! Meglátod, nem  lesz jó vé
ge.

Júlia kézlegyintéssel vála
szolt.

— Ne féltsen engem!

Péter fáradtan  érkezett, de 
jókedvűen

változzam, 
börtönben..

üdvözölte
anyósát, feleségét.

— Olyan nyugtalan voltam 
egész úton, úgy féltettelek — 
ölelte magához feleségét. — 
Hogy vagy, édesem?

— Jól! Gyere, induljunk ha-

Csendes este volt. Júlia si- za. Alig várom, hogy hozzád 
etve közeledett a Kulacs bújhassak.

HAJDÚ* JÓZSEF HUSZON
HÁROM ESZTENDŐS, szin
tén többszörös visszaeső, vala
mennyi bűncselekménye lopás, ereszteni, 
A szabadságvesztés idején ha-

felé. A bejáratot lesve ült 
Lugos Géza műszerész. Vártabelőlük, azt a jövő dönti el. í: elolvasta a

A szabadulok többsége kérdőén nézett Editkere; az asszonyt,
tál. Van lehetőségük gyökeret! Nos? Ki ez? És Júlia jött i s . . .

E — Fiatal, csinos és gazdag. Géza elébe ment és bemu-
sdmm

M ár ekkor leendő gyerme
két hordozta a méhében, de öt 
ez a tudat nem zavarta. Sőt! 
Voltak percei, am ikor mezte
len levetkőzve állt a  tükör
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Szebben, m int régen
Teca tizenhétéves volt. Ter

mészete vidám, és barátkozó. 
Igazi varázsát mégis a  gyönyö
rű  hajkoronának köszönhette. 
Volt is hódolója, nem szűköl
ködött bennük. , Kacérkodott, 
és addig cserélgette az udvar
lókat, míg lassacskán ráragadt 
a jelző; „Teca, mindenki sze
retője”.

M ostanában Miklóssal járt. 
Huncut és kacér volt Miklós
sal is, de a séták a nyári esté
ken egyre hosszabbak lettek, s 
B lány csókjai odaadóbbak.

Ha meg lehetne kérdezni az 
örök tanút, a  holdat, bizonyá
ra  elmondaná, 'hogy Teca meg
változott. Pedig csak egysze
rűen szerelmes le t t  

Ez még nem  le tt volna baj, 
de ahogy egyre későbben já rt 
haza, nevelőanyja nagy patá- 
liáfcat rendezett. Apja, aki 
szintén mostoha volt, és meg
lehetősen dúrva, azzal fenye
gette, hogy elzavarja a ház
tól; m ert ő nem tű r  meg szaj
hát.

Egyszer meg is pofozta.

Teca árvalány volt
Ugyan, kihez fordulhatott 

Volna, ha innen kitessékelik. 
Mégis ott volt m inden ta lá l
kán. A fiú kedves volt, és 
m indent megígért, csak az 
bosszantotta, hogy Teca aka
dékoskodik, hiszen nem  ezt 
tudta róla. Vágyai űzték és a 
hiúságát bosszantotta a siker
telenség. Elhatározta, hogy 
megszerzi a  lányt, előbb vagy 
Utóbb.

Teca ellenkezése egyre gyen
gült, m ert akárhogy is nézzük, 
a  tizenhétévével együtt, nő 
Volt m ár, igazi n^, és a nyár 
is igazi volt.

A sok kacérkodás közben a 
lányban visszafojtott vágyak 
halmozódtak fel, melyek most 
ügy zsugorodtak vérében, m int 
méhecskék a fehérlő ákácvi- 
tágok között.

— Jaj, megláthatTiák..' 1 — 
Suttogta erőtlenül, nem  is gon
dolva m ár ellenkezésre.

V.. Jó -ideje elhagyták a helyet. 
Teca szégyenlősen rendezgette 
a ruháját. A fiú szellemesked- 
hl akart:

— Nem  hittem  volna, hogg 
tnég szűz v a g y . . .

H angja inkább volt gúnyos, 
m int elismerő. Teca azonban 
nem vette észre. Azt hitte, 
Miklós szereti. O dabújt hozzá, 
karjába csimpaszkodott, hang
jában büszkeség csendült.

— Igen, az vo lta m . . .
— H á t . . .  am iket mondanak 

hóZad. M indenki szeretője . . .  
hogy tudtad m ég is . . . ?

— Tudod, a buta libákra rá

szállnak a fiúk, és szemtelen- 
kednek. Ha olyan hírük van, 
m int nekem , alig m ernek szól
ni. Pedig mind azt aka rja . . .  
közben megtartottam magamat 
annak, akit szere tek . . .  
örülsz?

A fiú csak most kezdte fel
fogni, mi történt, és nagyon 
büszke lett.

— Jó, hogy örülök, ha ezt 
m egtudják azok a fa fejű bará
taim  .... a fene is megeszi 
őket.

Teca elszőrnyedve 
nézett Miklósra

— MiZci, csak azt n e . 
ígérd meg! Ha az apám fü lé
be jut, nem  tudom, m i le s z .

— A, csak úgy m ond tam .
— vágta rá  Miklós megszep 
penve.

Köbben beérkeztek Tecáék 
utcájába. A lány csak most 
eszmélt rá, hogy nagyon késő
re jár. ,A vénasszonyok is el
hagyták m ár a kispadokat, az 
udvarokon semmi mozgás. Né

pestis járvány pusztítana az 
utcában. Pedig egy-két nap 
után m ár ette a fene a  lány 
után, de most m ár szégyelte 
a gyávaságát, valójában egyre 
gyávább lett.

Néhányszor ugyan elment 
arrafelé, több hét múlva, az 
utcát azonban elkerülte, maga 
sem tudta, miért, pedig nagyon 
szerette volna látni Tecát. El
telt fél év is, am ikor a város
ban véletlenül találkozott vele.

Szebb volt, , m int valaha, 
egyedül sétált. Miklós oda 
akart rohanni, de ú jra  elfog
ta  az a gyengeség, m int régen, 
és lábai t>éklyót vertek.

M últ az idő. Az élet rendít
hetetlenül haladt.

A villamos utasokkal tele 
haladt a gyár felé. Kora reggel 
volt. A kalauznő kedves han
gon szólítgatta az álmos u ta
sokat ;

— Kérem a jegyeket!
Egy férfi állt az ajtó m el

lett, kifelé fordulva, a hangra 
félig odafordult, de m intha 
darázs csípte volna meg. olyan

hány kutya még elvakkantotta ' Syo^san visszakapta a  fejét.
magát, csak úgy fektében, az
tán csend le tt ismét.

Periféria ez, munkásnegyed, 
^ z  emberek fáradtak, kprán 
fekszenek és korán kelnek . . .

Teca félni kezdett a  kapu
ban. /

— Jaj, engem megölnek 
m o st. . .  m it m ondok nekik!?

— Ne félj, amíg engem látsz, 
ha a faterod bántana, én be
megyek, adok én n e k i! . . .

— Ne, azt ne . . .  inkább k i
szaladok ide hozzád, jó?

— Persze, hogy jó, jössz hoz
zánk, ha baj van. I tt várlak a 
fá n á l . . .

A lány össze-vissza csókol
ta, azután félős sietséggel 
igyekezet befelé. Néhány perc 
múlva kiabálás verte fel az

arca elvörösödött.
Menetjegyét a válla felett 

ta rto tta  kifordított kézzel, és 
tüntetőén lobogtatta.

— Kezelve . . .  — szólt és in 
gerülten az ablak felé fordult.

A kalauznő táskájába ejtette 
az aprópénzt, kezével, am e
lyikben a lyukasztót is ta rto t
ta, kisim ította szeméből : 
svájcisapka alól kibuggyanó 
vörös színű haj tincseket, 
Hangja moet m ár nem  kért, 
követelt:

— Kérem  a jegyét!
' — M it m olesztál! . . .  ha én

egyszer azt mondom, h o g y ..
A  kalauznö elvette a jegyét, 

erősen a férfi szemébe nézett. 
Hangja metszőén gúnyossá 
vált:

— Mondtak m ár nekem sok
esti csendességet. Világosságot mindent, uram  . . .  egyébként a

Állampuszta! körséta
i

AZ IDŐJÁRÁS „JÓVOLTÁ
BÓL” olyan esztendő vége fe
lé közeledünk, am ikor a nyári 
és őszi betakarítási m unkák 
között nem lesz szinte egyet- dúlnia.

t.A

csak később gyújtottak. A 
mostohák hangja összekevere
dett, ahogy szidták a lányt, a 
férj öblös hangja kiharsogott 
az utcára.

— Szedd a sátorfádat, te  
rongy. . . !  Mars kifelé!

Miklósnak inaba 
szállt a bátorsága

és önkéntelenül a  következő 
fáig húzódott el, m ajd mindig 
távolabb, ahogy erősödött a 
lárm a bent. Teljesen beijedve 
te tte  meg az u ta t a  sarokig, 
visszafelé lesve. Amikor látta, 
hogy a lányt kituszkolják az 
utcára, úgy elfutott, m intha 
üldözné valaki.

Sokáig kerülte még a kör
nyéket is, m intha kolera, vagy

menetjegye m ár régen kezelt.
A körülállók semmit nem 

értettek  az egészből. A férfi a 
következő megállónál eltűnt, 
m in t a kámfor.

P ista bácsi, a kocsivezető 
kérdezte is a végállomásnál:

— Teca, m i vo lt azzal a pa
cákkal . . .  ?

— Sem m i, csak nem  bírom  
az ilyen a lakoka t. . .

Hirtelen felállt és az ablak 
tükrében kibontotta haját, 
amely most szebben csillogott, 
m int régen.

Tóth László elíté lt 
Főv. Közp. Bv. Intézet

len nap „kiesés” sem. Sajnos, 
az ara tás néhány megyében 
napjainkban is tart, s  úgy lá t
szik, egyham ar nem  is tudják  
befejezni. A rengeteg csapa
dék annyira feláztatta a  ta 
lajt, hogy a  gépek egyszerűen 
mozdulni se tudnak. Egyils- 
m ásik helyen a  lánctalpas 
rizs-kom bájnokat kellett „be
vetni”, m ert az SZ —4-esek el
süllyednek. Nehezíti továbbá a 
nyári betakarítást a  gabona 
gyors gazosodása. A  dús giaz 
a la tt nem  tud  felszikkadni a 
talaj.

Nehezebb volt az ara tás 
idén a  büntetésvégrehajtás cél
gazdaságaiban is. Szerencsésen 
tú l vagyunk rajta . A lenből 
van még k in t egy-egy helyen. 
A kézi kaszások azonban csa
tasorba álltak  és „megtisztí
to tták” az u ta t a  kom bájnok 
előtt. Á llam pusztán lá ttuk  ezt. 
A kézi kaszával a ra to tt lent 
vastag hurkában gyűjtötték, 
m ajd a  két átalak íto tt kom
bájn  követte az aratókat. , K a
szások brigádvezetője szerint 
ham arosan befejezik ezt a 
m unkát is.

: Kevésszer m aradunk száz

tünk pedig kevés paraszt em- am ikor még a  telepítés elö- 
ber van. Azért lekínoztuk. készítése folyt. Hány éve. is 

Nincs sok idő a  beszélgetés- annak? Talán hat, vagy h é t 
re, a brigádnak tovább kell in- Akkor azt találtuk szépnek,

hogy olyan volt a  terület, 
m intha haitalmas gyalugép 
já rta  volna végig, most abban 
gyönyörködtünk, hogy a  fiatal 
telepítés mekkora term ést ké
pes hozni. Meg kell állni a 
roskadozó fiatal fák a la t t  
Egyik-másik fa alsó ágait va
lósággal földre teríti a  renge
teg a)ma. Látva ezt, azt mond
ja  az em ber: ehhez.a gyümöl
csöshöz nagyon időszerű volt 
a hűtőtároló megépítése.

Arról, hogy Munkás Andirá- 
sók ham arosan átad ják  a  hű- 
tötárolót a  termelésnelr, nem 
régen irtunk. Valóban szep
tem ber lesz-e az átadási ha
táridő? — most ezt néztük 
meg.

— Igen — ' jelentette ki na
gyon határozottan Munkás 
András elíté lt építésvezető. A 
m anipulátor lesz az első. Az 
autom ata gépsoron m ár az 
utolsó simítások folynak. Meg
tarto ttuk  a  próbaüzemelést is. 
Okos gépeket kaptunk. B ár a 
gépsor központi vezérlésű, de, 
zavar esetén egy-egy rész le
állítható. V árjuk a  próbaszü-

Nem ritka az ilyen „csokor” a fiatal fákon

A MOSTANI KAPALAS
m ár az utolsó a  szüret előtt.

— Milyen lesz a  term és? — 
állítottuk meg Nagy László el
íté lt brigádvezetőt néhány 
szóra.

Azért az idén is sűrűn kell fordulniuk a mittonyosoknak

— Valamivel gyengébb a 
tavalyinál. Kevés napfényt 
kapunk, am i pedig most m ár

százalék alatt, am i a  teljesít- riagyon kellene a  szőlőnek.
Zöldrothadást okozott a renge
teg eső és félő, hogy ebből 
komoly veszteség származik. 

— A hagyományokhoz „iga-

m ényt illeti.
— A  minőséggel is elége

dett?*.
— Azzal bizony nem. Most 

is azt mondom, ahogyan rosz- 
szul, úgy szépen is le lehet 
vágni a  lent. Különben a  len 
ara tása jó kaszást kíván. Köz-

retet. De átajdunk a  próbaszü* 
re tre  két hűtőkam rát is. Ez 
most a  követelmény az  építő- 
brigáddal szemben.

EGYÉBKÉNT A GYÜMÖL
CSÖSBEN megkezdődött a 
szüret. Láda-láda hátán a  kör-

A  kérdés e !h m ig zo tt„.
hmtiimiimiiiniiiiuinitiimiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiMiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiii;, F iatalokkal beszélgetve szót előttünk az is, hogy egy igaz-

I ejtettünk  a garázda jellegű ságtalanul kapott pofon év
előit és nézte a hasát, úgy hét!” — szakadt ki melléből = cselekmények indító okairól tizedekig tud ja  bántani az
m ondogatta:

— Minek nekem  ez a gye
rek? Óh, én m arha, minek is 
hagytam, hogy . . .

Telt az idő, Jú lia  kim arado- 
zásai, indokolatlan távolm ara-

a  sóhaj! _ |  és m ind arról, am i egy ilyen em bert és évtizedekig a rra  in-
Félálomban volt, am ikor |  cselekmény motívuma lehet, d ítja, törleszteni kell. Ez a  

nyílott az ajtó és imbolyogva = Többféle indok elhangzott a  dolog emberileg ta lán  érthető,
belépett J ú l ia . ............ ¡beszélgetés során. Például: hisz a  lelki sebek nehezen

— Jaj, de szédülök!  ̂ |  — Megtámadtak, kénytelen- hegednek. Viszont elgondolko-
Péter jól lá tta  tántorgó fe- = voltam  védekezni. Ha én nem  dott-e azon a  garázda elkö-

dásai egyre nyugtalanítóbban leségét, am int 6 a villanykap-1 ütök, engem ütnek.
foglalkoztatták férjét.

Megszületett a gyermek.
Évike.
M intha egy időre megválto

zott volna Jú lia  is.
Péter azt hitte, hogy a fe

lesége igazi asszony, jó édes
anya.

Reménye akkor foszlott 
szerte, am ikor a gyermekszü
lés u tán  két hónap m úlva Jú 
lia ú jra  kim aradt.

Az asszony vágyait m in
dennek elébe helyezte.

A kis Évikét a nagymama 
hevelgette.

N apirendre kerültek a ve
szekedések.

Péter fülében ott csengett az 
apja m ondása: „Olyan virágot 
szagolsz, am ilyet szakítottál’’ 
Igen, így m ondta az apja.

Péter m ind gyakrabban nem 
találta otthon a feleségét.

vike nyolc hónapos volt

csolót kereste. = Legtöbben ezt hozták fel ki-
S akkor, m intha minden fáj- |  fogásnak. De elvétve akadt 

dalma, keserűsége egyszerre |  más is. Az egyik gyerek klfo- 
üvöltött volna fel benne, h ir- = gása felkeltette a  figyelmün-

vető, am ikor az ö tényleges 
sérelm ét egy olyan valakin 
torolta meg, aki semmit, de 
semmit nem  tehete tt a  dolog
ról, 'esetleg ö ugyan olyan so-

egy teljesen árta tlan  emberen, 
am ilyen őt is égeti?

Elegendő indok belekötni 
valakibe, m ert valaha talán 
elég régen engem valaki igaz
ságtalanul bántott? Feltettük 
a  kérdést, m indenki válaszol-

É

télén az ajtónál term ett, fel-1  két. Igen halkan, m ondhatni se hegedő lelki sebet ejtett 
kattin to ttá a villanyt, és m a -= szerényen jegyezte meg; 
gából kikelve ordította; |  — Én azt vertem  vissza,

— H át m ár megint! ■ |  am it kaptam . Jó gyerek vol-
A hirtelen fényben úszó szó -i tam, sose bántottam  senkit.

bábán a falhoz támaszkodva i  Az intézetben először m indent 
állt Juli. H aja szétzilálva, a ¡e lv e ttek  tőlem. Jól meg is 
rúzsa szétkenve, ruhája  gyűrő-1 vertek. Az egyik nyáron, am i- 
d ö t t . . .  Remegett, m int am eg -|k o -r hazamentem, egy srácot, jón önmagának, a  legjobb 'be
vert kutya. Az alkoholm ám or-i nagyobb volt m int én, meg- látása szerint. De jól gondol- 
tól bam bán hallgatta férje sza-1 kértem , hogy tanítson^ meg ja  meg, m ielőtt a  végszót ki
vált. Péter ütésre emelte kezét. = verekedni. Meg is tan íto tt és mondja. — S. Gy. —

— De nem! Mégsem! Nem ¡a ttó l fogva én is verekedni 
ütlek meg. Hogy nézel k i? . . .  fkezdtem . Valósággal kerestem  ■
Te rossz ringyó , . .  te, m inden- i  az alkalm akat, hogy összemér- 
ki szalm azsákja. . .  i  az erőm et másokkal. En-

A kis Évike felsírt. I  aek  a  folytatása volt az, hogy
Anyja tántorogva indult fe- = az utcán is belekötöttem egyik

iv a g y  másik gyerekbe. Jól ösz- 
—̂ Állj! Oda ne menj! Te Iszerúgdostam . De állítom, ak- 

szennyesláda! A gyerek azi^®"^, ■â t törlesztettem, am it 
enyém! kaptam  kezdetben.

— Olyan biztos vagy benne,! Többm  mosolyogtak, néhá-

V Z C N E T ttt .

SZEGED. A százhatvanas-
már, a gyermekágyban hogy tőled van? — mQ^jnogtainyan elhúzták a  szájukat. Lát- ból küldött Tanulm ány szó-

az asszony részegen  ̂tam  a  szemekben, hogy tob— cs*eplo okoskodás egy olyan do—
A férfit m intha villámcsa- i  egyetértettek ® 1°S fölött, am it nem lehet vá

pás érte volna. Reszketni kéz -= ‘atni M indkét reszrol egyér-
= pott torlessze is l e . . .  telmu fegyelmi vétség volt

—’ H át m ár-akkor is ringyó^ akarunk prófétai dör- Hogy aztán kire milyen kövel-
voltál? -  ütésre lendült keze I  elmondani ennek kezm m nyel já rt; ők szenvedik,
fflr.
az"^egostoroz.^ az e e mégis j-á szeretnénk mu-

M eefordult és kim ent a ^visLafdnT^'az^ütés^tet
KasDOi.  ̂ , _  = akitől kapta, m ert mind tér-

(vege következik.) T. K. időben befejeződött
........................................................................... . ...................Iliin,' a  cselekvés. Világos dolog

aludt, anyósa az asztalra rá 
borulva szundikált, amikor 
egyszerre belépett a  lakás
ba.

— M enjen aludni, mama! — 
szólt az anyósához —, most 
m ár itthon vagyok.

Ruhástól feküdt végig a sez- 
lonon. Nézte az alvó gyerme
két.

„Kis ártatlanság, e mmi- 
ről se tud! Semmire .m te-

szignóval jö tt levelek olvasá
sakor az a gyanúnk, valaki 
nem bizonyos a dolgában, m á
sok mögé bújik — pedig eset
leg írásbeli tévedéséért még 
senkinek ném harapták  le a 
fejét.

k i
A körtésben már teljes a szüreti hangulat

zodik” a  brigád teljesítm énye tesizedő és szontírozó briigád- 
is? nál. Pezseg az ólet. Az egész-;

— Természetesen. Elvétve séges, szép term és zöme ex-;
akad most is köztünk olyan el
ítélt, aki tessék-lássék dolgo
zik. A többség kitesz magáért. 
A jövőben sem érheti szó a 
korhányiak háza táját.

Aztán Kovács Árpád, az 
egyik legjobb munlcása a  b ri
gádnak, k itakar néhány tőkét, 
m utatva azt, hogy 
lesz rossz a  termés.

poirtra készül. Ennek megfele-; 
lően nagyon kell vigyázni á 
válogatással. Alig kezdődött el 
a szüret, m ár indulhatott is 
az első szállítmány. I tt  a ' m un
ka a  válogatóktól követel na-; 
gyobb figyelmet. Polák Lajos 
brigádvezető azonban bízik

most se abban, hogy a  csoportja jó 
m unkát fog végezni.

Ezen a  csendes, szép őszi 
KÖRBE JÁRJUK term észe- napon öröm a  munka, 

tesen a  gyümölcsöst is. Köz
ben azt az időt em legetjük, '—ács —

„Igyekeznünk kell, mert sarkunkban a két kombájn. .
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Becsületes játék, de többre nem tellett
NSZK-Magyarország 3:1 (2:1)

NSZK: Maier t-  Vogst, Sie- 
loff, Weber, Höttges — Be- 
ckenbauer, Fichtel — .Gra- 
bowski, Seeler, Müller, Löhr 
(Libuda, 61. p).

MAGYARORSZAG: Rother- 
mel — Noskó, Páncsics (Mé
szöly 61. p.) Konrád, Megyesi 
— Halmosi, Karsai — Fazekas, 
Kocsis, Bene, Kozma, (Dunai, 
46. p.).

KÉT SZÉP AKCIÖ — 
KÉT GÖL

Nagy becsvággyal kezdett a 
fiatal magyar csapat, s meg
lepetésre a közönség soraiban 
először „Hajrá, magyarok!" 
hangzott fel. Az első tapsot is 
Bene és társai kapták, s tel
jes öt perc telt el, amíg az 
NSZK csapata életjelt adott 
magáról, ám ez rögtön „ha
lálos csapás” volt. Az öt esz
tendei szünet után a váloga
tottba ú jra  visszatért és a söp- 
rögető szerepét betöltő Sieloff 
előretört, m egtalálta a mindig 
elöl tartózkodó Müllert, aki 
ügyesen visszasarkallta a lab

dát és 28 éves társa teljesen 
szabadon állva, védhetetlen 
gólt lőhetett (1:0).

Ezután az NSZK-csapata 
valósággal szárnyakat kapott, 
s a  játékosok nemcsak, hogy 
ott voltak Mexikóban, de be
m utatták azt is, hogy meg
őrizték a világbajnokságon 
m utatott formát. Grabowski, 
Beckenbaüer, Müller, Seeler 
brillíroztak a megzavarodott 
magyar együttessel szemben 
és ez a 21. percben az NSZK 
újabb góljához vezetett. 
Megint nagyon elöl kalando
zott a különösen energikus és 
fáradhatatlan Noskó, s ennek 
következtében Grabowski 
könnyen indíthatott újabb ak
ciót. Fichtelhez került a lab
da, majd ismét a lesipuskás 
Müllerhez és a VB gólkirályá
nak labdáját Rothermel nem 
védhette (2:0).

FAZEKAS-FEJES

Azután ú jra Sieloff, és ha 
nincs Rothermel, ak k o r. . .  
Szerencsére a 32. percben

szöglethez jutott a magyar 
válogatott és nem hiába is
meri egymást jól Bene és F a
zekas: remek beadás után gólt 
érő fejes következett az utób
bi jóvoltából (2:1). Kiegyenlí
tődött ekkor a játék, de a  m a
gyar csapat továbbra sem 
tudott egyetlen igazán veszé
lyes akciót teremteni.

Nagy volt a.boldogság a szü
netben a lelátókon, az NSZK 
csapatánál — az ünnepet sem
mi sem rontotta el.

— Egyenlíteni — hangzott 
a mérkőzésre eljött magyar 
szurkolók szerény óhaja, de 
hiába, m ert a második félidő
ben folytatódott a  nyugatné
metek tnexikói demonstráció
ja. Hiába á l l t 'b e  Kozma he
lyett Dunai II., a csatársor nem 
kelt életre, továbbra is az 
NSZK labdarúgói diktáltak és 
az 53. percben újabb gólt ér
tek el: bal oldalról Löhr adta 
középre a labdát, Seeler rosz- 
szul ta lálta el, de ú jra  ott 
term ett Müller, a magyar vé
delem tétovázott és 3:1 lett az 
eredmény.

Ma le tt  Yolna 
szabadnapja

Négy nappal ezelőtt a  Hun* 
gária  korúti sporttelep  egyik 
irodahelyiségében, az MTK— 
Diósgyőr bajnoki m érkőzés 
előtt, a  vezetők és az edzők 
beszélgettek:

— Sanyikám ! Nem szerepelsz 
m ár az Őregfiük m érkőzésein, 
nem  hiányzik m ár az aktív 
labdarúgás? •— kérdezte bará- 
tian  Palicskó Tibor, a  hazaiak 
edzője T átrai Sándort, a  DVTK 
m esterét.

— Tibikém , egy ^ d é k l edző 
élete nagyon  nehéz — válaszol" 
ta  , hetenkén t csak egy na> 
pom  van. E kkor pedig nagyon 
kell a  kikapcsolódás,* őrülök, 
ha  pesti otthonom ban römiz* 
hetek  a 'fe leségem m el.

Ezt megelőzően hosszabban 
beszélgettem  T átrai Sándorral.

Mosolyogva ism erte el, hogy 
tú l szerényen értékelte csapa* 
ta  képességeit. A DVTK az A* 
csoportban a  4. helyen végzett, 
5 szerencsés esetben m ég jobb 
helyezést is e lérhetett volna. A 
Salgótarján, m ajd  az FTC egy
kori labdarúgója, a  Ferencvá
ros későbbi edzője, aki Orosz
lány  és Szom bathely m ellett 
hosszabb időt tö ltö tt Lengyel- 
országban is, m ár nem  ül a 
kispadon.

Szom baton A lberttelepen, a 
^ á tra v ö lg y i Bányász pályaava- 
tó jának  előm érkőzésén hirtelen 
a szívéhez kapott, és meghalt. 
V asárnap le tt volna szabad- 
nap.1a, de a  rö m ipartira  nem 
k erü lhete tt sor. Tehetséges 
edző volt, m int em bert sokan 
szerették. Clt 56 é v e t . , .

Gazdára talált a 249 érem
Véget ért az Universiade

Magyarország— NDK 17:14 
NDK— Magyarország 24:21

A kézilabda EB-n ezüst ér
met nyert NDK-válogatott két 
mérkőzést játszott a magyar 
válogatott ellen. Az első talál
kozóra Győrbén, mintegy 3000 
néző előtt került sor. A ma
gyar csapat ezen a  mérkőzé
sen nagyszerűen játszott és 
biztosan győzött.

A . visszavágóra vasárnap, a 
bányász nap alkalmából. Tata
bányán került sor. Ezúttal a 
vendégcsapatnak ment jobban 
a játék. A gyors három német 
gól megzavarta a magyar vé
delmet, s ezt követően végig 
kapkodott a magyar csapat 
Válogatottunk játéka csak a 
hajrában volt kielégítő.

FIATALODAS
Táblázatunk az olimpiai 

győztesek átlagéle.tkoráról ké
szült: az első csoportban tün
tettük fel az 1896—1964 kö
zötti győztesek életkorátla
gát, a másodikban Mexikó 
bajnokainak adatait.

1896—1964 1968
vízilabda 27,0 25,4
Vitorlázás 32,5 27,7
Úszás 20,8 20,4
Atlétika 24,9 24,7
Torna 26,9 24,6
Kosárlabda 24,3 23,2

Az Universiade, a főiskolás ' 
és egyetemista sportolók nagy 
világversenye, befej eződölt 
Torinóban. Kilenc sportág 83 
versenyszámában (atlétika, ví
zilabda, vívás, tenisz, torna, 
műugrás, úszás röplabda) ösz- 
szesen 249 érm et osztottak-szét.

A magyar sportküldöttség 
egy része a vasárnapot azzal 
kezdte, hogy ellátogatott a Via 
dei Miile 22. szárii alatti Kos- 
suth-emlékműhöz és megko
szorúzta hazánk nagy fiának 
—, aki Torinóban fejezte be 
életét — emlékművét. Utána 
pedig megtekintették a házban 
Kossuth-emlékszobát is.

Délután az atlétikai verse
nyeknek magyar részről Ba
logh Györgyi volt az első fő
szereplője: a 200 méteres sík
futásban az NDK Európa-re- 
korder Meissner (22,7) mögött 
23,2 mp-cel új országos re
korddal a második helyen vég
zett.

Jő volt a befejezés is: férfi 
diszkoszvetésben Murányi 
aranyérrtiet nyert, a női 4x100- 
as váltó és a gerelyhajítónő 
Vidosné ezüstérmet szerzett.

Tízpróbában a szovjet Avi- 
lov győzött 7803 ponttal. A 
nőknél Berneleit (NDK) sze
rezte meg az elsőséget a ro 
mán Siai és a jugoszláv Niko- 
lics előtt, Ligetkutiné ötödik
nek ért célba. Súlylökésben a 
szovjet Csiszova (19,51), ma
gasugrásban a jugoszláv Hré- 
pevnik nyerte az aranyérmet.

Férfi kosárlabdában, rhiután 
a szovjet együttes 78:71-re le
győzte az Egyesült Államok 
csapatát, megnyerte a tornát.

Ezen a világversenyen is — 
akár az olimpián — elsősorban 
a két nagy, a Szovjetunió és 
az USA aratta a legnagyobb 
sikert.

Ha figyelembe vesszük -az 
Universiada élvonalának egyre 
emelkedő színvonalát, ez nem 
rossz teljesítmény, jóllehet né
melyik sportágban többen csa
lódást keltettek. Elsősorban 
vívásban és a vízilabdában, hi
szen a legerősebb főiskolás ví
vók és vízilabdázók az ankarai 
vívó VB, illetve a barcelónai 
úszó Európá-bajnokság miatt 
nem jöttek el Torinóba.

Általában, akik a versenye
ken az első négy közé jutottak, 
magas színvonalú tudást pre
zentáltak.

Viszont az élvonal mögött 
eléggé vegyes képességű társa
ság sorakozott fel, ami első
sorban annak tulajdonítható 
hogy az Universiádén részt ve
vő főiskolás és egyetemista 
sportolók létszáma tetemesen 
megnövekedett, csaknem 2400 
versenyző indult el, s köztük 
olyan országok is jelentkeztek 
a küzdőtéren, amelyek még 
nem rendelkeznek nagy képes 
ségű egyetemista sportolókkal,

Magyarország hatodik 
a pontversenyben

A sajtóiroda a küzdelmek 
befejezése után azonnal össze
állította az éremtáblázatot, te
hát a nem hivatalos pontver
seny végeredményét. Ennek 
első fele ígj’ fest:

a ran y  ezüst bronz

NB I B
BVSO—Ganz-MAVAG 1:2
Ózd—Eger 3:2
Oroszlány—Kecskemét 2:1
Várpalota—Debr. VSC 1:1
Szív. MAV—Bp. Spart. 1:0
Egyetért.—Pécsi Bányász 0:0
MAV DAC—Zalaeg. TE 2:0
Szóin. MTE—BKV Előre 0:2
Szállítók—Békéscsaba 0:3
1. Egyeférés (8)
3. Szállítók (9)
5. MAV DAC (6)
4. Pécsi B. (9)
5« K ecskem ét (7)
6. za laeg . TE <5)
7. Eger (5)
8. O roszlány (7) 

Bp. Spart. (8)
10. Békc.s<‘s. (6) 

G.-MAVAG (4) 5
12. Ózd (3) S
13. Szív. MAV (2) 5
14. V árpalota (1) 5
15. SZMTE (4) 5
16. DVSe (2) 5
17. BVSe (1) 5
18. BKV Előre (3) 5

5 —
5 2

2 
2 
3 1 
1 2 
2 1 
3 — 
2 2 
2 —  

3

3 —
1 2

2 2 
3 — 
3 —

3: 1 IS 
4: 7 14 
6: 2 13 
5: 8 13 
9: 6 12 

8 11 
4 11 
8 11 

4: 6 U 
9: 7 10 
7: 5 10 
7: 7 9 
5: 7 
8: 4 
2: 8 
6 : 6

2 12:14
3 2: 6

1
2 
2
2 13
1 7
3
2 
3 
1 
2 
2 
1 
3 
2

NB n.
Keleti csoport

MGM Debr.—Bocskai SE 1:2
Cegléd—KISTEXT 1:0
Debr. EAC—Pénzügyőr 1 :2
Szarvas—Szóin. MÁV 1:1
Gyula—Középület Ép. 1 :3
K.-félegyh.—Budafok 2:3
Lehel SC—Szeg. VSE 2:0
Vecsés—Szeg. Dózsa 0:2
1. P énzügyőr
2. Szegedi D.
3. Cegléd
4. Budafok 

Középítő £p .
6. Bocskai SE
7. DEAC
8. Sz. MAV
9. MGM D ebr. 

10. K .-félegyh.
Szarvas

12. Lehel SC
13. G yula
. KISTEXT 

SZVSE 
16. Vecsés

1 — 10: 3
1 —  1 — 
2 — 2 — 
2 — 
1 2

4 ^  
4 1 
4 1

-  3 
1 1 
1 1
-  3 
1 —
-  2 

2

9: 3 
6: 3 
6 : 2 
6 : 2 
7: 4 
8: 7 
3: 4 
6 : 8 
5: 8 
2: 5 
4: 5 
4: 8 
3; 7 
3; 7 
1: 7

1. Szovjetunió
2. Egyesült 

Á llam ok
3. NDK
4. Olaszország
5. Japán
6. M agyarország 
7'. N agy-B ritanrüa
8. NSZK
9. Lengyelország 

10. Jugoszlávia

17

18
3
4 
7 
6 
6 
6 
1 
2

15

11
4 
7
5 
7 
7 
3 
5 
1

Jan Kowalczyk 
a legjobb lovas

A baráti hadseregek lovas
bajnokságának befejező ver
senynapján a  Búcsú-díjban 
Szabácsy István fölényesen 
szerezte meg az első helyet. 
Az egyéni díjlovaglásit a  szov
jet Kalita, a  díjugratást a  len
gyel Jan  Kowalczyk nyerte, 
alíi a verseny- legjobb lovasa 
volt négy győzelemmel.

Nyugati csoport
Pécsi BTC—Ajka 2:0
Győri Dózsa—Savaria 5 :3 
Fűzfő—Szekszárd 2:1
Máza-Szászv.r-Pécsi Ércb. 2:2 
Bauxitbányász—^Dorog 0:0 
Kaposv. Rákóczi—Pápa 0:1 
Almásfüz.—Bakony Vegy. 0:1 
Zalaeg. D.—Táncsics SE 2:0
1. B akony Vegy.
2. Zalaeg. D.
3. Táncsics SE
4. Győri D.
5. P ápa
6. Dorog
7. Szekszárd
8. A jka
9. P . Ércb.

PBTC
U. Bauxitb .
12. Máza-Szászv.
13. Savaria
14. Fűzfő
15. K. Rákóczi 
1$. Alm ásfüz,

4
3 —
3 — 
3 — 
3 — 
2 1 
2 —  
2 — 
1 1 
1 1 
1 1 
1 1 
1 — 
1 — 
1 — ... I

6 : 0 8 
8 : 2 6 
6 : 2 6 
9: 6 6 
4: 4‘ 6 
6: 3 5 
5: 3 
5: 4

3: 3 
5: 8 
3: 8 

3 10:11 
3 2: 6 
3 3: 9 
3 1: 7

Északi csoport

EK, EVK

Bécsben meglepetésre a 
labdarúgó EK-selejtezön az 
Austria a szófiai 1:3 után 3:0- 
ra  nyert a  Levszki ellen és 
továbbjutott az első forduló
ban, ahol az Atletico Madrid 
ellen játszik.

Üjabb két labdarúgó EVK- 
mérkőzést játszottak: Szaraje
vóban Anderlecht—Zseleznyi- 
csar 4:3 (1:1), Gentben Ham
burger SV—Gantoise 1:0 (1:0).

Esztergom—Kossuth KFSE 3:0 
Nagybátony-!-Kisterenye 1:1 
Salg. Kohász—V. Izzó 2:1 
S.-újhely Sp.—Volán SC 1:2 
Ikarus—Nyíregyháza 1 :0
Kazincbarcika—BEAC 3 :0 
KELTEK—Leninváros 1 :0 
Miskolci VSC—Borsodi B. 3:0

MIKROFON NÉLKÜL
A very Brundage előre

láthatólag- Budapesten ün
nepli 83. születésnapját, 
m ert ez egybeesik azzal a 
jubileum i ünnepségsoro
zattal, amelyet a Magyar 
Olimpiai Bizottság 75, év
fordulójára rendeznek. 
Szeptember 26-án„ a ma
gyar—osztrák mérkőzés 
előtt egy nappal, a NOB 
elnöke is részt vesz azon az 
ünnepi díszközgyűlésen, 
amelyen Koczán Mórtól 
napjaink bajnokaiig a mar 
gyár sport legjelesebb kép
viselőivel találkozhat. 
Nemzetközi érdeklődésre 
számot tartó jubileum i k i
állítás is lesz és ez sok ere
deti dokum entum mal gaz
dagítja a sporttörténelmet, 
ilyen  például Pierre Cou- 
bertin és a magyar olim 
piai mozgalom úttörője. 
Kem ény Ferenc levelezése. 
Ezúttal is kitesz magáért a 
magyar posta, amely m ű
vészi kivitelű, ritkaszép bé
lyegsorral teszi em lékeze
tessé a magyarországi 
olimpiai mozgalom jubileu
m i ünnepségsorozatát.

★
Grosics Gyuláról áradoz

nak a bécsi lapok. A  44 
éves kapus a hétén a Prá
terben az őregfiúk-m érkö- 
zésen legszebb napjaira

em lékeztető formában véd
te a magyar csapat hálóját. 
Nem is maradt el a felső
fokú  dicséret: „Grosics 
még ma is helyet kaphatna 
bárm elyik elsőosztályú 
osztrák csapatban” — így 
ír az egyik újság. Grosics 
társaival még az Austriát 
is fellelkesitette. A z  ered
m ény; az osztrák bajnok
csapat behozta szófiai hát
rányát} s továbbjutott az 
EK-ban.

Nemcsak a labdarúgás
ban népszerű az egykor h í
res sportemberek nem zet
közi találkozója, teniszben, 
vízilabdában is kom oly ér
deklődés kíséri a híres 
sportcsillagok visszatérését 
a sportpályára. Újabban az 
öttusázók is hallatnak m a
gukról; az elm últ évben 
1948. olimpiai bajnoka, a 
svéd W ille G fu t nyerte 
Cagliariban a magyar He
gedül Frigyes előtt az öreg
fiú k  öttusa-világbajnoksá
gát. A z idén Bécs vállalko
zott a versenyrendezésre. 
Leó Bogner osztrák kapi
tány már postázta a meg
hívókat, s arra számítanak, 
hogy közel 40 egykori baj
nok áll m ajd rajthoz a ba
ráti találkozón.

Szepesi György

1. Mvse
2. Salg. KSE 

K azincbarc.
4. Volán SC 

S.-ú jhely
6. KELTEK
7. Esztergom
8. Izzó
9. Leninváros

10. Ikaru s
11. N agybátony 

K isterenye
13. KKFSE
14. BEAC
15. Borsodi B. 

N yíregyh.

4 — — 9 :  0 8
2 2 — 10: 5 6

Nem hittek  
a szem üknek.., '

Újra eljönnek 
a „liverpooli kémek”

a Ferencváros mérkőzésére

Alig egy hét választja el a 
Ferencváros labdarúgócsapa
tá t az idei EVK-rajttól. A 
zöld-fehérek, m int ismeretes, 
szeptember 15-én játszanak 
először Liverpoolban, míg a 
visszavágó 29-én lesz Buda
pesten. Az élvonalbeli angol 
klub elküldte két képviselőjét, 
Mr. Bernett menedzsert és Mr. 
Morandot, a csapat egyik edző
jét a Ferencváros—^Rába ta 
lálkozóra. Nos, az angol- meg
figyelők kétkedve csóválták a 
fejüket a mérkőzés után:

— Ez nem lehet igaz! A ma
gyar játékosok biztosan kicse
leznek minket.. Mi m ár játszot
tunk a Ferencvárossal, nem 
így ism ertük m eg . . .  — mond
ták, s sehogyan sem akarták 
elhinni, hogy ez a jelenlegi Fe
rencváros.

A liverpooli szakemberek el 
is határozták: a Csepel elleni 
összecsapásra ismét eljönnek 
Budapestre.

Az FTC elnöksége különben 
kivizsgálja a gyenge szereplés 
okait, összehívták a  játékoso
kat és közölték velük, ha kell, 
alapvető változásokkal, de ren
det terem tenek a szakosztály-
barii

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

4 — 2 
4 — 2 
4 — 2 
4 1 — 
4 — 1 
4 — 1

6: 1 
9: e 
5 : 2 
S:.4 
S: 6 
8: 6

6 
6 
S 
5 
S 
4 
4

6:18 4 
4: 6 2 
2: 4 2 
2: 6 2 
3 :9  2 
3 :8  1 
1 : 6 1

Balaton Kupa
Színvonalas mérkőzésekkel, 

s nem kevés meglepetéssel ért 
véget Siófokon a  judósok Ba
laton Kupája. Az első érde
kességet a  ra jt hozta: két 
válogatottunk, Pulai és Ipacs 
is egy súlycsoporttal feljebb 
indult. A meglepétés a döntő
ben folytatódott: ugyanis 
egyikük sem tudott nyerpi! 
Különösen Hosszú Kálmán 
teljesítménye dicséretes, aki a 
félnehézsi'rlyúak döntőjében 
szép mérkőzésen győzte le 
Ipacsot.

örvendetes számunkra, 
hogy az NDK-beli, erfurti 
vendégeink mindössze egy 
felnőtt és egy ifjúsági győ
zelmet szereztek. S elégedet
tek lehetünk a „válogatottje
lölt” békéscsabai Petrovszki 
formájával, aki ezúttal első
séget szerzett a  nehézsúlyúak 
mezőnyében.

Clarke búcsúja
. 1956-ban Melbourne-ben 
egy fiatal, alig ismert at
léta könnyed mozgással 
vitte az olimpiai lángot. 
Ron Clarke volt a szeren
csés kiválasztott, s ettől a 
perctől kezdve egy csodá
latos sorozat kezdődött. 
Minden idők egyik legna
gyobb atlétája volt, fan
tasztikus világcsúcsokat 
ért el, egyedülálló képessé
ge lehetővé tette, hogy 
szinte kétnaponként ra jt
hoz álljon. A z  utóbbi tiz 
évben sem volt olyan at
léta, aki csak a közelébe is 
ért volna. M égis . . .  Clarke 
tragédiája: egyszer sem si
került olimpiát nyernie. A 
közelmúltban a brit játé
kokon búcsúzott, s itt sem  
sikerült győznie . . .

Miskolc készül 
a  jun io r 
Európ a-bajnokságra

A Nemzetközi ökölvívó Sző- 
Vétség európai irodájának ta 
valyi moszkvai ülésén határoz
ták  el, hogy m inden páros év
ben mégréndezik a  17—20 éves 
ökölvívók junior Európa-baj- 
nokságát. Az első kiírás rende
zési jogát Magyarország, illet
ve Miskolc város kapta.

A november 8. és 15. közötti 
versennyel avatják  fel a  vá
ros új, 60 milliós beruházás
sal épülő sportcsarnokát, 
amely a legnagyobb és legmo
dernebb hazai fedett sportléte
sítmény lesz.

A bajnokság sikeres lebo
nyolítását társadalm i bizott
ságok is segítik. A verseny fő
védnöke Bondor József építés
ügyi és városfejlesztési minisz
ter, s  a  védnökök között ta 
láljuk dr. Bodnár Ferencet, a 
megyei pártbizottság első tit
kárát. A bajnokságot, amelyre 
sok országból érkeznek neve
zések, az Euróvízió is közve
títi.

A K upagyőztesek Európa K upá
ján ak  selejtezd fo rdu ló jában  a 
csehszlovák G ottw ald együttes 
győzelm et a ra to tt az ír  B ohem lans 
ellen 2:1 (0:1) a rányban  D ublinban.

E lkészítették az olasz lab d arú 
gás legutóbbi szezonjának m érle
gét. Eszerint az 1969—70. évi l. 
osztályú ba.1nokl labdarúgóm érkő
zéseknek 2 232 173 nézője volt. Ez 
m ajdnem  félm illióval több, m int 
az előző idényben.

E d tnburghben  befejeződ tek  a  
m inden négy esztendőben m eg 
rendezésre  k e rü lő  b rit nem zetkö
zösségi já ték o k . Több m in t negy
ven ország sporto ló i in d u ltak  a 
különböző sp o rtág ak  küzdelm ei
ben és k é t kü lönösen  k iem elkedő 
eredm ény  szü le te tt. Az egyik  a  
nő i 400 m -es fu tásb an  a  jam aicai 
M erylin NeufviUe, ak i az  év ele
jén  a  bécsi fedett p á lyás E urópá- 
ba jnokságon  tű n t  fel (Itt N agy- 
D ritannia színeiben in d u lt), s 
m ost a  400 m -en  51 m p -re  jav í
to tta  m eg a fran c ia  Besson és 
D uelos közös csúcseredm ényét. A 
m ásik  v ilág rek o rd : a  m ég fia- 
labb , a  16 éves au sz trá lia i R arin  
M órás te ljesítm énye az  úszásban, 
800 m -en  9:02,4 perces eredm ény. 
V ilágrekordo t jav íto tt m ég a  4x200 
m -es gyorsúszóváltóban ., ftz \ ^ s z t -  
rá l együ ttes , E u ró p a -rek o íd ó t' az 
5000 m -es fu tásb an  az  angol Ste- 
w art. A já ték o k o n  á  légjobban 
az ausz trá lo k  szerepeltek , ak ik  
több, m in t nyo lcvan  érem m el 
u taz tak  haza.

TEN ISZ: Az E gyesült Á llam ok 
csapata  m ár m egnyerte  a  Davis 
K upát, m iután  a k é t egyest köve
tően a  Lutz, Schm lth  kettő s a  p á 
rosban  6:3, 7:5, 6:4-re legyőzte a 
K uhnke, B ungert p á r t  (NSZK) és 
m ár « :0-ra vezet.

R adikális in tézkedések re  h a tá 
rozták  el m ag u k a t a  R ába labda
rú g ócsapa tának  vezetői, a  csapat 
idei gyenge szereplése u tán . Most 
fiatal já tékosokkal egészítik  a 
tizennyolcas k ere te t, és k im arad 
n ak  azok  a  labdarúgók , ak ik  
nem  tesznek  m eg m inden t a  jő 
szereplésért. Ezek a já tékosok  
m ég a  m ásodik  csapatban  sem  
k ap n ak  helyet.

B uenos A iresben Já tszották  le  az 
am erikai labdarú g ó k u p a  győztes 
argen tin  E stud ian tes és a  BEK- 
győztes ho lland  Feljenoo-rd közö tt 
a  nem  h ivatalos Világ K úpa-dön- 
tő első m érkőzését.

E stud ian tes—Feijenoord  2:2“ <2:1). 
Az- a rgen tin  együttes a  11. percben  
2:0-ra vezetett. A 8. percben  Eche- 
copar, a  11. percben pedig Verőn 
volt eredm ényes (2:Q). T íz perccel 
később a  ho llandok  középcsatára , 
K indval lő tt gólt. <2:1). Szünet 
u tán , a  66. percben  Van H anégen 
egyen líte tt (2:2). A v isszavágón a  
holland csapat győzött.

d t  napig  ta r t  a  bará t! h adsere
gek első lovasbajnoksága. A v ia 
dalra  m á r  együ tt a  m ezőny. A n e 
vezések szerin t 8 szlovák, 7—>7 
szovjet és m agyar. 6 lengyel és 4 
NDK-sportoIó Indul a ba jnok i szá
m okban . A versenyszám ok m in 
dennap  10 és 15 ó rak o r kezdődnek, 
az ünnepélyes m egnyitó t vasárnap  
délelőtt ta r tjá k .

A csehszlovák !abdarúgó-válo,Pa- 
to tt m exikói k u d arcán ak  elem zése 
u tán  úgy  döntöttek , hogy m egtilt- 
lák  a  Játékosok. átij*azolását egyik 
klubból a m ásikba .' R endszerezik a 
nem zetközi kapcso latokat, előtérbe 
kerü l a .szocialista országokkal va
ló b a rá tság  elm élyítése, nagyobb 
szerepet k ap n ak  a  Válogatott ta lá l
kozók. s azok a kupam érkőzések, 
am elyeket a  FIFA  és az UEFA ren 
dez.

Száz éve a lak u lt m eg a  Szegedi 
CsoUiakázó Egylet, s ' a  cen tená
rium  alkalm ából a  T iszán a  ju b i
leum i reg a ttán  17 egyesület (nyolc 
fővárosi és kilenc vidéki) több 
m int félezer versenyző je á llt r a j t 
hoz, köztük  Reizfnger Ágnes, a  ta 
tai evezés EB egyik részvevője Is.

A Ja p án b an  vendégszereplö B en- 
fica po rtugál labdarúgócsapat be
m utatkozó m érkőzésén 3 :0-ra le 
győzte Ja p án  válogato ttjá t,

A bad en-baden l ké thetes nem zet
közi lőversenysorozat pén tek i nap 
ján  az 50 ezer m árk ás d íjazású  
„Zukunfts-Rennen**-ben a  h íres 
Im periál ivadéka, a  kétéves Iszto- 
p irin  egy és egynegyed hosszal 
győzött az 1200 m éteres távon F a r
kas T iborral a  nyeregben.
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Meghalt Mauriac
Párizsi otthonábain, 85 éves korában eliiunsrt F ran

cois Mauriac, Franciaország egyik legnagyobb írója.
M auriac 1933 óta volt a  F rancia Akadémia tagja, 

1952-ben irodalmi N óbel-díjjal tün tették  ki. Regényírói 
munkásságának legfontosabb szakasza a  két világháború 
közé esik. Legismertebb regényei: az- 1922-ben kiadott 
Le baiser au  lépreux (A könyörületes csók), az 1932-es 
Le noeud de vipères (Viperafészek), a  Therése Desquey
roux (magyarul 1927-ben A méregkeverő, 1967-ben pe
dig a  Tékozló szív címen); éz utóbbi művét több mint 
huszonöt nyelvre fordították le. Több regényét filmre 
vittélc. Asmodée és Les mal-aimés című drám áit a Co
médie Française m utatta  be. Számos tanulm ányt írt, töb- 
b d í között Racine-ról, Pascalról, Proustról és De Gaul- 
le-ról. 1959-ben ad ta  ki a  Mémoires intérieurs (Belső 
emlékiratok) című művét, am elyet a  kritikusok egyhan
gúlag legteljesebb m űvének minősítettek.

M auriac írói m agatartását kezdettől fogva a  haladó 
állásfoglalás jellem ezte a  ko r nagy kérdéseivel kapcso
latban; 1933-ban felemeli szavát a  fasizmus és a  náciz
mus ellen, 1936-ban a lá írja  a  Guernica bombázásia ellen 
tiltakozó iriáltványt, a  vichyi korm ány uralm a idején 
csatlakozik, az értelrniségiek ellenállásához. A háború 
után egy; ideig tag ja volt a  nemzeti frontnak. De Gaulle 
tábornoknak nagy híve és csodálója volt. Ellenezte az 
indokínai háborút, és nagy polemizáló tehetséggel meg
írt cikkeiben elitélté az algériai háborúban elkövetett 
kínzásoka.t, s  követelte Algéria függetlenségét.

Őfelsége IV. Henrik
Pirandello IV. Henrik című 

drám áját még a  tavasszal 
akarta  m űsorra tűzni a  Víg
színház, de a  prem ier — a  
címszereplő: Latinovits Zol
tán balesete m iatt elm aradt. 
A drám a így a  Vígszínház 
évadnyitó újdonsága lett: 
pénteken kerül először a  kö
zönség elé, Várkonyi Zoltán 
rendezésében. A címszerepet 
Latinovits Zoltán alakítja, — 
az egykori ősbemutatón Vár
konyi Zoltán játszotta ezt a 
szerepet —, s  partnerei: Bán
ki Zsuzsa, Venczel Vera, Tó
műnek Nándor, Kovács István, 
Zách János, Tahi Tóth László, 
Pándy Lajos, Szatmári István, 
Ferencz László és Nagy István. 
Az előadás díszletei Fábri 
Zoltán, jelmezeit Láng Rudolf 
tervezte.

Felolvasás
Emlékezés Hunyady Sándorra

Bródy Sándorról ' jegyzi fel 
fiatalabb kortársa. Hatvány 
Lajos, hogy ére tt férfikorában 
is „több asszony és lány for- 

• dúlt meg utána, m int a  leg
divatosabb ifjú  bonviván 
után”. A hódító te rm észet.-^  
Mólnár Ferenc „öregedő szív- 
rabló”-ról beszél — hiányzott 
Bródy term észetes fiából, H u- 
nyady Sándorból. Szelídebb 
volt, nem ak a rt szíveket ra 
bolni. Mégis, nemcsak az asz- 
szonyok .fordultak meg ap ját 
idéző finom feje, stuccolt ba
jusza, hanyagul elegáns sze
mélye után, -Mi, irodalomtól 
megigézett fiata.lemberek is 
rfl^gBáWlultiffiJ'f'á® ’;ld jött 
egy ' há'zljí '̂,,; á |; .’7t|i,d,'rá^f;y 
(ma 'ílépköztársaság '■ útja), 
am ikor o tt  'ült a  Fischer (ma 
Berlin) étterem  nagy .üveg- 
a.blakánál, vagy a  Royal 
pálmáiktól őrzött, szabadté
r i helyiségében. A  második 
világháború akkor volt k itö
rőben, aztán ki is tört, és Hu- 
nyady állandó taxizásaival, 
drága szivarjaival és lá tvá
nyos külsőségek között elfo- 

, gyaisztott ebédéivel és vacso
ráival együtt is, úgy tű n t ne
künk, m int aki nem  e világ
ról való. És ez is hozzátarto
zott bónvivánság nélkül is 
vonzó szépségéhez. Ezért is 
kellett nekünk. M ert a  hábo
rús plakátok, a  fokozódó jegy- 
rendszer, a  ham isan csengő 
„hazaffyság” világa nem  kel
lett. Móricz Zsigmond akkor 
m ár alig jö tt fel Pestre Leány
faluról: őt műveiben bám ultuk. 
Babits eigy szanatórium ban 
haldoklott. Krúdy, Kosztolányi, 
tCarinthy, József A ttila m ár 
halottak voltak. Az irodalom 
gyönyörű menedékét Hunyady 
testesítette meg számunkra. 
Ahogy szivarra gyújtott, ahogy 
elm erengett. Ahogy, puhán a 
bajuszához nyúlt. Ahogy visz- 
Szaköszönt nyájasan, am ikor — 
ism eretlen kölykök — ódakör 
szöntünik neki.

Küldönc, am atőr Jegyszedő 
voltam a  Vajda János Társa
ság körül, am ikor megtudtam, 
hogy Hunyady felolvasást ta rt 
ma.id a  nehéz körülmények 
között is a  strázsán vigyázó 
irodalm i egyesületben. Talán 
azért is vállalta a  szerepelni

nem szerető író ezt, m ert a 
társaság alkalm i helyisége ak 
kor ott volt a  Royal mellett. 
(„Amerikába kiruccant a  bá
tyám — jellemezte egyszer 
Hunyadyt az apjához ragadozó 
jellegében is hasonlító Bródy 
András —, de a V,I. és VII. ke
rü letet nem  hagyta el Pesten. 
Legfeljebb az V. kerületbe tett 
kirándulásokat.’.’) Nem v ár
tam, vártunk  nagy programot, 
nemzeti riadót Hunyadytól — 
őszintén szólva, am ikor még 
többet olvastunk belőle, m int 
tőle —, de eleganciát, ru tin t 
mindenképpen. Csodálkoztam 
hát, am ikor a  pódium mögötti 

' helyiségb.en az író' valósággal 
' könyöngött i'aií’̂ gyik'iitká'rtiák':

— Enéedjéílök' 'Haáa,'' ’nieg 
fogok buk n i! ...  — És tényleg 
az ajtókhoz kellett álln ia n é 
hány m agam fajtának, hogy a 
szemmel láthatóan sápadt Hu
nyady m eg ne szökhessen va
lahogy.

Egy novellát olvasott fel, de 
nem emlékszem m ár melyiket, 
m ert a  dadogására kellett fi
gyelnem, a  szorongására. Meg- 
rhegcsuklott a  hangja, á llít
mányokat, alanyokat hagyott 
ki, és talán  egész m ondatokat 
is. Pedig tudhatta, hogy a  zsú
folásig megtelt terem ben olya
nok ülnek, akik szeretik, tisz
telik. És még valam it kellett 
tudnia. Mert, am ikor befejezr 
te a felolvasást le tette  a  szin
te galacsinná összegyűrt papí
rokat és m e^törölte izzadt 
homlokát, még néhány szót 
szólt:

— Ne haragudjanak rám  — 
ilyesformán mondta. — De 
nem is ez a  fontos, am it fel
olvastam, m it írtam. A magyar 
szavalihoz m aradjanak hűek. 
Értik, am it gondolok? Arany 
Jánoshoz m aradjanak hűek. 
Ha bele keU halni, akkor is . . .

A terem ben nem dördült fel 
taps. Tapsnál hangosabb, s  k i
fejezőbb volt a  csend.

M ásnaptól kezdve elolvas
tam  mindent, amihez csak 
hozzájutottam  Hunyadytól. Az
tán  halála h íré t olvastam. Az 
újságokban az állt, hogy éppen 
ötvenéves volt, m ert hogy — 
Hunyady többször is m egírta 
ezt -— 1892-ben látta m eg a 
napvilágot. — A. G. —

Tanulságos mozaíkök
A nni táskája teljesen átázott 

u vonaton.
— Csak nem  az utaskoktél 

öm íött ki?! — riadt meg a 
kislány. — Apy, vette m ielőtt 
felszálltunk.

Később több üveg is előke
rült, a szülők vették. Egyesek
nél m ár üresek, másoknál fel- 
bontatlanok is voltak. Biztos, 

lomi biztos: a tanár mind el
kobozta. Óvatos volt, még az 
üvegek árát is kifizette, s 
mégis „bepanaszolták",

' Ugyanis miféle pedagógus 
az, aki szeszes ita lt vásárol 
növendékeitől? Na te ssék . . .

A z étkezőkocsiban utazott a 
fiához, aki üdül. M int mindig, 
most is kissé spiccesen érke
zett.

‘ — Azonnal jöjjön ide az
egész társasági Árpi, veled  
még külön számolok! — dör- 
gött már messziről — micsoda 
dolog ez, hogy ütöd a lányo
kat?

— De bácsi kérem, m i nem  
verekszünk — válaszolt az 
egyik kislány. — Csak szabad 
szombatosdit játszunk, és a 
papa épp most jö tt haza a 
Kulacsból. . ,

A ^ tá n  o tt lia g v iia k  a f i ú k . ♦  ♦

Pannika nagyon szép, ti-  nyitott szemmel hallgattam , is nagyon lelkes volt, hogy 
zennyolc éves lány, föd- m ert táncolni szerettem ilyen szép vagyok, meg 
rászüzletben dolgozik, ahol volna menni, m ert az a jó, olyan szép vagyok, mond- 
nagyon szeretik, m ert ügyes, de nem vitt csak beszélt a tam, egye fene, ezt m ár is- 
Pannika így beszélt hoz- mérőjéről, aztán nem be- m erem és kisült, hogy hor- 
zám: szélt, m ert otthagyott az is, gász volt. Ez volt ta lán  a
_ Na, jó, hogy jön, hal- sem tudom m iért, pedig legrosszabb, m ert folyton

lom,' m agának nagy meny- én abszurdum kedves vol- arról beszélt, hogy neki mi- 
nyiségű esze van, hát ezt tani hozzá. lyen jóízű kukacai vannak,
fejtse meg, m ert ami velem . . .  De megint megismer- im ádják a halak és bekap- 
történik állandóan, az mé- kedtem  egy másik fiúval, lék, m ert a kukac csak csa- 
giscsak abszolút, nem? ez volt a legkedvesebb, ud- létek, nem kell kornolyan 
M ert miről van szó? Szép varolt, hogy milyen szép a venni, m ert így fogják a 
vagyok, tudom, mondják, szemem, ami igaz, nem legszebb süllőket, mond- 
szokok tükörbe is nézni, szóltam semmit, de ez meg tam, nem szeretem a halat, 
hát látom, miről van szó, és orvostanhallgató volt, ami ^ e r t  sok benne a szálka, 
jönnek a fiúk. Udvarolnak még nem lett volna olyan és az em ber lenyeli a ren- 
nekem, hogy így meg úgy, nagy baj, m ert m int ilyen, geteg szálkát és csak köhög 
ilyen még nem volt, és az- csak arról beszélt, milyen tőle, am it nem szeret egy 
tán elmegyünk moziba szépeket boncolt, ami nem lány, m ert más a tánc, am it 
vagy kirándulni, vagy va- zavart, de m atem atikus is szeret egy lány, de ő csak 
lami, és én hallgatni szó- volt és azt magyarázta, ne- Jött, hogy milyen nyugal- 
kok, m ert nem  ju t eszembe kém, hogy milyen szép a az, am ikor ott csörge-
semmi, meg az se nagyon m atem atika, és hogy min- dezik a sok víz a halakkal 
érdekel, am it a fiúk mon- den csak m atem atika, m ert és akkor ő kifogja, mond- 
danak nekem, de nem za- pont azzal szoknak kiszá- tam  neki, hogy elég disznó
var, m ert nem  nagyon fi- m ítani ezt meg azt. De be- ság, ne nagyon hencegjen 
gyelek, m ert ostobák, meg szélt valam i logaritmusról vele, m ert neki, hogy tet- 
m indénki csak a maga kö- ¡s, akit nem ismertem, meg, szene, ha a halak húznák be 
vét fújja. ’ hogy keresni kell, meg visz- 6t a víabe, csalétek nélkül,

. . .  Volt egy udvarlóm, szakeresésről, ami , egyre csak m ert dühösek . . .  
aki sofőr volt, hát mindig unalm asabb lett nekem, — Ne haragudjék, kedves 
csak arról beszélt, hogy nieg azt kérdezte tőlem tu- Pannika, de nekem men- 
milyen a kuplungja, meg dom-e, mi az az egy isme- nem kell, ezer dolgom van, 
százzal szalad, meg a bor- retlennel bíró' egyenlet? máskor befejezi, jó? 
ravalókról, am iket nem  Mondtam neki, hogy nem — Na látja, most meg 
kap, m ert fukarok az uta- szeretem az ismeretleneket, maga is itthagy, hát ki érti 
sai, nem  becsülik meg a jó nem szokok utcán ism er- ezt, az egyik azt mondta, az 
sofőrt, meg, hogy ő ilyen kedni, és nem olyan lány a jjaj velem, hogy folyton 
kocsit hajtott, holott amo- vagyok, de ha megszólíta- hallgatok, maga meg el- 
lyat szeretne, m ert az jobb, nak, válaszolok nekik, m ert megy, m ert beszélek. Nem 
meg ilyen szamárságokat, tudom, mi az illem. is tudom, minek vannak
Én csak hallgattam , hiszen . . .  Ez se v itt táncolni, férfiak is a világon, m ikor 
jóformán azt sem tudom, bár tettem  célzásokat, hogy táncolni nem akar egy se. 
mi az a kuplung, de nem is ha minden matem atika, ak- Nagy lélegzetet vettem, 
fontos, m ert mi lehet, aztán kor a tánc is csak az lehet, és szívem legmélyén meg- 
még egyszer találkoztunk, m ire mondta, hogy milyen sajnáltam  ezt a szerencsét- 
aztán otthagyott és felém okos vagyok, m ert igaz, ami len Pannit: 
se jött, pedig azelőtt meg- ¡gaz, a zene is m atem atika — Nézze, Pannika, van- 
állt a kocsijával az üzlet és m áris magyarázni kezd- nak az életben fontos dél
előtt, ahol dolgozok és be- te, hogy a zene m atem atika, gok. 
fütyült, m ire kijöttem , de m ert hogy vannak, a ta k tú ' P ann i lesütötte a szemét, 
most, hogy nem fütyül, hát sok, meg mindenfélék,- d e -É n  folytatt'am.M-. - .
neín jö'vök. '  ' tándplnl.nem  .akart az is-r ,. — A férfi' ,é,̂ , ijS yíszó-

. Aztán volt egy másili tennek sem. hát mondtam nyában a legfóritosabb az, 
udvarióm, az meg techni- neki, hogy fütyülök én az hogy megér'tsék egymást, 
kus volt és nagyon büszke ilyen, m atem atikára, ami- Más dolgok is vannak, de 
volt arra, hogy villanymé- ben soha sincsen tánc. mindennél fontosabb, hogy
rőket készít, nem tudom, . . .  És ez a fiú is ottha- beszélgetni tudjanak egy- 
minek a mérő, úgyis tudom, gyott, egyszer csak nem mással. Hogy megbeszéljék 
ha ég a villany, hogy ég, de jött, pedig m ár kezdtem a dolgokat. . .
6 csak beszélt ezekről a megszokni a hangját, m ert Ránéztem Fannira, 
szamárságokról, és úgy té t- olyan zümmögős volt, szé- M ár nem sütötte le a sze- 
tem, m intha hallgatnék, pen el lehetett aludni tőle. mét. M ár ■ aludt, 
nem  szóltam egy szót sem, . . .  De jö tt egy másik, az —K. P.—

U J K Ö N Y V E K
Mai észt elbeszélők 

ELÖÉRZET
»lígy gondolkodom  én  a  világ 

dolgairól” . — m ondja M ati Unt 
„A dósság” cím ű elbeszélésében a 
18 éves L auri. A kötetben* össze
g y ű jtö tt novellák szerzői a  m odern  
élet p rob lém áit tü k rö z ik ; őszintén, 
az igazságkeresés szenvedélyével.
Hőseik sorsával együttérző  hu m a
n izm usukba o lykor k is f in to r is 
vegyül, fia talos lázadás az élet 
rendje  ellen. Azt az ,»izgató négy
zetm étert” keresik , ahol ú j felfe
dezőként ve thetnék  m eg lábukat.
Mivel ilyen  n incs, az em bert fede
zik fel ú jra , s  egyéni hangon  valr 
lanak  róla.

Enn V eteam a írása , a  M egfáradt 
em ber, a  tan ítóm esteré t eláruló 
s lellciism erete háborgásában  a 
vodka aposto lává szegődött költő 
m egrázó m onológja. A rvo Válton 
elbeszélésének hőse, Ines, neves 
írók  könyveit lek to rá lja , s fiatalon 
összetört é letének  rom ja in  arról 
álm odozik, hogy a szerzők m űvei
be belopott szép, szabályos m on
data i b e lekerü lnek  a  v ilágiroda
lom ba. Egyszerű  em berek  hétköz
napi élete tá ru l fel a  többi elbe
szélésben is, a  sodró cselekm ény 
helyett gondolati e lem ekre építve.

A k ö te t -1 'sze rző i valam ennyién  
innen  vjannak negyy^en
éven. s, .p.zárt m eglepő nálpjc a  fi-* 
loZbfálgátő hajlam ." Ü gy fűriifeV az 
északi tá j fo rm álja  ilyenné az em 
bert, ahol ,„a h a jn a l a  szürkülette l 
fog kezet’%

N yárády  G ábor:

EMBERNEK MARADNI
É rdekes, izgalm as olvasm ány a 

m ásodik  v ilágháború  m agyar föl
dön za jlo tt h a rca in ak  egy fontos 
részéről. É rdekességét az kölcsönzi 
az é lm ényregénynek , hogy az író  a  
H orthy-hadsereg  egy fia tal tisztjé
n ek  szem ével és le lkületével lá tja  
és áb rázo lja  tá rg y á t: a  háborút^
környezetét, az  esem ényeket. í)o - ^\iiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii{iiiMiiiiiitiitiiitiiiiiiiiiiiiiniiiiiinniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiin.iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiniiifiiiiiiniiittiiiiiiiiiiitiittiiimiM^
kum en tum regény , de nem csak ab- f

E M B E H  É S  V I L Á G
ból a  szem pontból, hogy szám os S 
dokum entum ot és belső szolgálati 5 
paran cso t idéz az 1944 és 1945 ja - 1  
n u á r ja  közötti döntő időszakból, § 
hanem  ta lán  elsősorban azért, = 
m ert belü lrő l m u ta tja  m eg az ak- 5 
k o ri m ag y ar hadsereget, s úgy |  
érezzük, őszintén és hitelesen, az = 
u tó k o r szám ára  is  m érvadóan. =

Az író  elbeszélő készségét dicsé- 5 
ri, hogy a  csataleírások  életszerű- 5 
ek, az ábrázo lt helyzetek  g yakran  5 
te lítik  feszültséggel a  cselekm ényt. 5 
T alán  csak  a  m ai kere t szükséges- is 
sége v ita tható . 5

A hhoz, hogy a  háború  u tán i 5 
nem zedékek te ljes képet k ap jan ak  5 
az ak k o ri idők valóságáról, a 5 
partizán tö rtén e tek  m ellett szükség 5 
van- az ilyen  — érdekes és fontos =
— élm ényanyagok  feldolgozására 5 
és közzétételére is, £

Ja v o ro v : i
A KÉK KÖD I
ÖRAJTABAN I

A XX. századi bolgár Irodalom  £ 
egyik legeredetibb  és legnagyobb £ 
hatású  kö ltő jének  kö tetét veheti 5 
m ost kezébe az olvasó. M egkésett = 
ism erkedés ez ugyan i a  trag ikus 5 
sorsú  költő  1914-ben vesztette éle- = 
tét, de m űve m inden tek in te tben  |  
h iánypótló  m ég m a is. £

Jav o ro v  élete, ak árcsak  költésze- £
. te, különös, n yug ta lan  élet. A szó- 5 
cialista lázadás k ö ltő jekén t indul, = 
m ajd  az agrárm ozgalm ak  vérbe- £ 
fo jtása  u tán  csatlakozik  a  m ace- = 
dón függetlenségi mozgalom hoz. A S 
felkelést leverik , felesége öngyll- = 
kos lesz, a  költő  te ljesen  m agára  = 
m arad, de m ég legelkeseredettebb = 
kétségbeesésében sem szakad el a = 
valóságtól, m ely  kö ltészetének lég- 5 
főbb tá p ta la ja  Ez a  valóságban = 
gyökerező kö ltészet elsősorban = A fran c ia  felvilágoso- debben. 23. Hegy B uda- 
gondolatilag hozott ú ja t a  bolgár = űás k o rán ak  egyik  je- pesten. 25. Som ogy m e- 
Irodalom bah: a  töprengés, a k é -=  len tős kö ltő je  és gon 
tely. m ely  Javorov  kö ltészetének £ dolkodőja volt Fontenel- 
m ozgatórugója, gondolatiságával = le ’ (1657—1757). Egyik betű. 30. Régi, ódon. 32,
terem te tt m eg egy azóta is. p é ld a - i

to lvajt, a  m ondás sze
rin t. 50. Szerep  Ibsen 

gyei helység. 28. Hely- P eer G ynt c. drám ájá- 
rag. 29. F o rd íto tt kettős bán. 51. A rany  Já n o s N apon száríto tt. 62. Cl- 

balladája . 54. H alfajta  n é m a . . .  (filmművésze-

la). 74. G yapjas szarvas
m arh a -fa jta , idegen he
lyesírással. 76. Nagyon 
szeret. 78. COA. 79. 
Rendőrségi au tó k  betű
jele. 80. Nem  kell több. 
B2. Irán y ító  szerves. ö4. 
Férfinév.

FÜGGŐLEGES; 2. 
X ossu th-d ljas operatő r 
(1902—1958). 3. Kétezer
— róm ai szám m al. 4. 
A véradók  többsége 
ilyen. 5. S zájban van 
(fordítva). 6. ÜDM. 7. 
A m inőséget ellenőrzi. 
8. F a n y a r gyüm ölcs. 9. 
. . . -M üller — szám láló
cső, az atom fizika egyik 
legfontosabb m űszere, 
10. G. S. 11. A közepén 
tömd! 12. Csemege, lo
vak részére. 13. N yírfa- 
erdő. 18. L atin  eredetű  
nyelv. 19. F érfinév . 21. 
Róm a ten g e rp a rtjá ra  
való. 24. G elléri Andor 
E n d re : A nagy  mosoda 
c. regényének  egyik 
alak ja . 26. Rosszalló 
szócska. 27. L áda készül 
belőle. 31. K itenni. 33. 
H am burg  elővárosa. 34. 
f.A”  ruhad íszek . 38. Nőj 
név táljelleggel. 40. 
Szom szédos nép. 41. 
KVM. 42. V ályúk, 44. 
VLO. 45. Ittriu m . oxigén 
és kálium . 46. Nesztele
nü l lopakodik , 40. Alig 
észrevehető ap ró  moz
du la to t tesz. 49 . , poe
tica, költészettan . 52. 
K ossu th-d ílas m arós 
(Ignác). 53. Helység 
Csehszlovákiában (Nyit- 
rabánya). 57. Sziget a 
D unán, m integy 50—60 
km -rel a  V askapu előtt. 
58. ím e, tessék  — fran 
ciából á tvett szóval. 60.

= m ondását idézzük a Megérzés. 33. S panyolor- Is. 55. N em csak ez, ha- ti irányzat). 64. A 75. 5
S vf7C7 1 - f{\0 cf 1d r r t ’r a T  b t & o  ocrTriV nom Kfí T trA  V\o4-i',1 c e  ?kén t szolgáló lírá t, de em ellett 5 vízsz. 1., függ. 14., vízsz. szág egyik fejle tt ipar-_s í .  jC_ _„1. 1__ ,a  ~ j _ i — c a  ne  ̂ . r .  . i_ .-J -3 j : t  I J    1  m int az én-kö ltészet kezdete, m in t : 

költői m ag a ta rtás  Is ha tá rv o n a la t 5 bán. 
je len t B ulgária  Irodalom történeté- 5
ben. Javorov  nyelv terem tö  ere je  é s 5 . . .. . ____________  _________  _
form ai érzékenysége — m elyen a z - 5 állat. 15. T ú lz o t t^  In- Jed lik  Á nyos, B aross Szabályok, törvények, ír t  operát. 75. V egyjele: ~

65. és 85. szám ú sorok- vidéke, idegen helyes
írással. 35. K ötőszó 36. 
A ntim on vegyjele. 37. 

VÍZSZINTES: 14. A pa- Festőm űvész (Antal),

n e m . . .  56. Ivó betűi, szám  fo rd íto ttja
57. A „legkisebb” olasz K érdő névm ás. 67. Dél- 
táncdalénekésnő. 59. A m erikában honos á lla- 
Feltételes kötőszó. 61. tok. 69. A kép  széle. 72. 
Szolm izációs hang. 63. K irálynőjéről G oldm ark

óta Iskolák  n ő ttek  fel — teljesen  = gerlékeny. 16. Fényes G ábor arcképeit ő fes- görög eredetű  szóval. S. 77. D over egy része! =
új költői eszközöket te rem te tt meg. £ Szabolcs operettje . 17. te tte  meg. 39. Rács M egtudakolja. 69. Kicsi- 81. K ie jte tt betű. 82. 5
G ondolati-form ai m odernsége a £  Folyó a  Szovjetunióban, m ássalhangzói. 41. Atlé- 
m ai olvasó szám ára  is érdekes é s§  a  hasonnevű öbölbe to r- tanő  (Olga). 43. ÉLT. 44. 
izgalm as esztétikai-in tellek tuális £ kollik  18. U gyancsak A Szegedi N em zeti Szín-
élm énvt nvú jt.

A költő  kö te te  m éltó to lm ácso lá-S  
oában lá to tt napv ilágo t: a verseket 5 
F odor A ndrás és N agy László ül- 5

£ szovjet folyó, a  Volgába ház zeneigazgatója. 47.
öm lik. 20. K itűnő bor- Színm űvésznő

nyítő. 70. H angtalan K ettős betű . 83. X7 a.* 
Aliz! 71. T áj, környezet m in t 66. sz. 84. Rokona 
prózában, vagy költe- a  zebra, 
m ényben való elm ondá-

fa jta . 22. Blzonyj rövl- tian n ).
(Ma- sa. 73. A lIam i-díjas or- Beküldés! h a tá rid ő ; S

Ez szüli a vos, az MTA tag ja  (Bé- 1970. szeptem ber 26-!g.

te tte  á t m agyarra . isiiiiuiitHiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiiiiitiiiniJiiiilUiiiiuniiiiiiiimimiiiiiiiiiüUimiiiiiiiiiiiiiimniiiiiimiiiiiiHiiniiimiiMiiiiiiiiiiirtitiiK.
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Valamennyi termelőszövetkezetben 
ki kell alakítani a háztáji üzemágat
Időszerű szövetkezetpolitikai kérdésekről beszélt 

Fehér Lajos Békéscsabán
Kommunista szövetkezeti ak

tívaülést rendeztek Békéscsa
bán az Ifjúsági Házban, ame
lyen Békés megye mezőgazda- 
sági termelőszövetkézeteiből, 
kisipari, háziipari — ’ továbbá 
általános fogyasztási és értéke
sítő szövetkezeteiből több m int 
ötszázan vettek részt. Az elnök
ségben foglalt helyet Fehér La
jos, az MSZMP Politikai Bi
zottságának tagja, a  kormány 
elnökhelyettese, aki beszédet 
mondott. Kifejtette, hogy szo
cialista társadalm unkban a 
szövetkezetek — legyenek azok 
mezőgazdasági, kisipari vagy 
fogyasztási szövetkezetek —,

_ fontos szerepet töltenek be gaz
dasági, politikai és társadalmi 
téren egyaránt. A szövetkezeti 
gazdálkodás alkalm as arra, 
hogy a szövetkezetek dolgozói 
hasznosan működjenek a  nép
gazdaságban, Pártunk és kor
mányunk ezért a szocializmus 
teljes felépítésének m unkájá
ban hosszú távon számol a szö
vetkezetekkel.
. A kormány elnökhelyettese 
ezután a szövetkezetek műkö
dését szabályozó fontosabb ha
tározatokat méltatta, és ennek 
kapcsán kifejtette, hogy a jö
vőben nagyobb gondot kell for
dítani az ellenőrző bizottsági 
tagok felkészültségének növelé
sére.

— Gazdaságpolitikánk egyik 
fontos elve, hogy a tsz-ek gaz
dálkodásának szerves részét 
képezi a háztáji. Valamennyi 
tsz-ben fokozatosan és mielőbb 
ki kell alakítani a háztáji 
üzemágat! — mondotta. — Ez 
azt jelenti, hogy a háztáji ter- 
niésének értékesítését a közös-

■sel együtt kell megtervezni. 
Mindenütt létre kell hívni a 
háztáji bizottságot, s célszerű 
lenne háztáji agronómust al
kalmazni.

Az eszközlekötési járulék 
igénybevételének módosításá
val kapcsolatban kifejezte azon 
véleményét, hogy a  felhaszná
lás új módja hatékonyabban 
segíti elő a  szövetkezetek ön
álló gazdálkodásának lendüle
tesebb kihasználását. Ugyanak
kor hangsúlyozta: nem volna 
helyes, ha a szövetkezeteknél 
nagyobb arányú összevonásokat 
szorgalmaznánk. Nálunk a ter
melőszövetkezeti üzemnagysá
gok a legtöbb helyen elérték a 
fejlődés jelenlegi szakaszának 
és a hazai viszonyoknak meg
felelő mértéket. Csak ott in
dokolt a  tsz-ek egyesületének 
további elősegítése, ahol arra 
az előfeltételek megértek, s a 
kisebb méretek m ár fékezik a 
nagyüzemi gazdálkodást.

A jövőben is célszerű azon
ban a közös vállalkozás, a tá r
sulás. Közös vállalatnak te
kintendők a  MÉK-ek is, fontos, 
hogy ezek szervezetét korsze
rűsítsék, szövetkezetesítsük. Az 
ái'u ú tja  lehetőleg rövidüljön 
le, a piaci igényeket pedig job
ban elégítsük ki, s  a nagy te r
més esetén is legyen biztonsá
gosabb a  felvásárlás, a  termé
kek egy részét nagy termés ese
tén se kelljen alászántani! A 
MÉK-ek, a nagykereskedelmi 
vállalatok szervezeti korszerű
sítését a  jövő év első negyedé
re be kell fejezni, hogy a 
MÉK-ek 1971 januárjától fo
kozatosan az új, korszerűsített 
formában működhessenek.

főbb mint egymilliáril 
forint kártéritést

a mezőgazdaségj üzemeknek
Az idei mezőgazdasági k á

rokról, a  nagyüzemek biztosí
tásairól, a kifizetett és kifize
tésre kerülő kártérítésekről 
tájékoztatta a  lapok m unka
társait Fehér Sándor, az Ál
lami Biztosító vezérigazgatója.

Az 1970-es esztendő szomo
rú rekordot hozott. Nagyon 
sokféle és súlyos elemi csapás 
érte a  mezőgazdaságot. A k i
fizetett mezőgazdasági kárté
rítési összeg olyan magas, 
amilyenre még nem volt pél
da. Tavaly augusztus 15-ig nö
vénykárokra 548 milliót, 1970- 
ben pedig 1 milliárd 15 millió 
forintot fizettek a  mezőgazda- 
sági üzemeknek.

Az idén az. á r-  és belvízka
tasztrófán kívül csaknem m in
den más elemi csapást is az át
lagon felül rombolt a  földe
ken. A télen kipusztult növé
nyekre nyújtott kártérítés a 
tavalyi 194 millióval szemben 
334 millió forint, háromszoro
sa az 1968-as kártérítésnek. 
Ár- és belvízkárokra eddig 
311 millió forintot fizettek, 
jégkárra 300 milliót. Ezenkívül 
200 ezer holdnyi jégkárt szen
vedett területen még hátra 
van a  kárfelmérés.

TÍZEMELETES TORONYHAZAK

Az első étlapok már elkészültek

Kilencvenezer
az 197O — 71-es tanévben

Az új tanév első hetének ét
lapjait m ár összeállították a 
Gyermekélelmezési Vállalat 
szakácséi. Amint megtudtuk: a 
vállalat 105 konyhája felújít
va kimeszelve és kitakarítva 
várja  kis kosztosait. A válla
lat vezetője elmondotta: a  tan 
évnyitóra minden nagyobb 
m unkával elkészültek. Üj 
konyha nyílt a többi között a 
kelenföldi lakótelepen, a  Bik- 
szádi utcai iskolában és Rákos
palotán, a  Dózsa György úti 
gimnáziumban. A tervek sze
rin t az év végére készül el a 
XXII. kerületi Pencz Károly 
utcai ezeradagos nagy konyha 
is, am ely nagymértékben eny

h ít m ajd a  kerületi konyhák 
zsúfoltságán.

A vállalat az 1970—1971-es 
tanévben összesen 90 ezer 
gyermek számára főz. Újdon
ság: néhány iskolában lehető
ség van arra, hogy a napközibe 
nem járó gyerekek is előfizet- 
hessenelc ebédre. Az iskolatcj 
szállítását továbbra is vállal
ják, de szeretnék, ha az úttörő- 
csapatok vezetői szorgalmaz
nák az akciót, hiszen az előfi
zetései díj beszedéséért, a szét
osztásért a  vállalat jelentős 
százalékot fizet, s így a csapa
tok ebből a pénzből fedezhet
nék például a nyári táborozá
si költségeket.

fíkészü/t
a János-begyi kötélpálya

Jánoskából Libegő lett. A 
főváros új közlekedési lá tvá
nyosságának, a János-hegyi 
kötélpályának a  közönség adta 
ezt a nevet.

A kötélpálya a  János-he- 
gyet a  Zugligettel köti össze, 
a több m int egy kilométer 
hosszú távolságon 262 méter 
a szintkülönbség. A földtől 
tizenkét m éterre libegnek a 
piros székpárok, amelyek ti
zenkét perc a la tt járjáJc be 
a  két állomás közötti, gyö
nyörű kilátást nyújtó utat. 
Összesen ötvenegy székpár 
közlekedik, így óránként öt
száz em bert szállíthatnak. Az 
utazósebesség csaknem öt és 
fél kilométer óránként. A 
székek körmozgása m iatt a 
ki- és beszáilásnál a  kezelő 
személyzet segít.

A huszonhárommillió fo
rintos költséggel felépült Li- 
begőt birtokába vette a  közön
ség.

Serényen dolgoznak a 43-as Építőipari Vállalat dolgozói az 
újpesti Pozsonyi utcai iakásépitkezésen is. Tízemeletes épüle

tekben 220 lakást adnak át még az idén.
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Meggyorsult
a termelékenység növekedése, 

tervszerűbb a munkaerő-gazdálkodás
A bér- és munkaerőgazdái- . tavalyit, 

kodás, első negyedévi kedvező í ményeit
(A hét hónap ered- 
számítva a  félévinél

tendenciái tovább erősödtek. 
A növekvő term elésnek m ind
inkább a  termelékenység ja 
vulása a  forrása, a  m unkaerő
gazdálkodás tervszerűbbé vált, 
mérséklődik a  m unkaerő-fluk
tuáció. Az átlagbérek em elke
dése a  termelékenység növe
kedésével párhuzamosan meg
gyorsult, a  term elés és a  bé
rek aránya javult, bár a  bé
rek növekedése kissé még 
mindig meghaladja a term e
lékenység növekedésének üte
m ét — adtak  tájékoztatást a 
Munkaügyi Minisztériumban.

Az egy foglalkoztatottra ju 
tó napi átlagos termelés a  szo
cialista iparban 5,5 százalék
kal volt magasabb, ‘ m int ’ a 
m últ év első felében, s ez ked
vező, m ert az idei első negyed
év termelékenysége még csak 
4,8 százalékkal haladta tú l a

Az árvízkárosultak érdekében maximálták 
a lakóházak helyreállílásí költségeit

Az építésügyi és városfej
lesztési m iniszter az Országos 
Anyag- és Árhivatal elnöké
vel együtt rendeletben' szabá
lyozta a Szabolcs-Szatmár 
és a Borsod-Abaúj-Zemplén 
megyében árvíznél és belvíz
nél megsemmisült, vagy meg
rongálódott lakóépületek ú j
jáépítésével, helyreállításával 
kapcsolatos építési-szerelési 
költségeket. A rendelet m axi
m álja az árakat, szigorúbban, 
"mint az ország más területein.

A károsultak érdekében 
hozott rendelet célja, hogy az 
egyszerű kétszobás lakóházak 
építési költsége hozzávetőlege
sen egyezzék a kam atm ente
sen igénybe vehető 130 ezer 
forintos hitellel. Ennek érde
kében m aximálták az építési- 
szerelési m unkák árait. Egy
részt az állam az érintett cik
kek forgalmi adóját elengedi, 
és bizonyos többletköltségeket 
vállal magára, másrészt az 
építőipari, közlekedési és ke
reskedelmi vállalatok az új
jáépítéssel kapcsolatos m un
káknál nem számolnak fel 
nyereséget.

A rendelet mellékleteként 
kiadott egységársvűjtemény 
felsorolja a Pelső-Tisza vidé
kén épülő lakóházak építési, 
szerelési költségeit, az elszá

molás. módjait. Ha az újjáépí
tés vagy helyreállítás a meg
határozott típustervek szerint 
történik, úgynevezett átalány
árat kell számolni. E szerint 
egy kétszobás családi ház az 
érintett területen mintegy 30 
ezer forinttal, egy egyszobás 
ház körülbelül 18 ezer forint
tal kerül kevesebbe, m int az 
ország más részein.

A Közép- és Alsó-Tisza vi
dékén ár- és belvízkárt szen
vedett lakóépületek helyreál
lítási költségeinek árszabályo
zására is készülnek.

rdbii szintetikus szál 
Nyergesújfaluról

A vegyipar gyorsított fej
lesztési programjában fontos 
szerepet kapott a  korszerű 
szintetikus szálak termelésé
nek növelése. Ezért a  hazai 
vegyiszálgyártás központjá
ban, a nyergesújfalui Viscosa- 
gyárban újabb danamidselyem 
üzemeket építenek. 1965-ben 
még csak évi ezer tonna volt 
a gyár produktuma, a leg
újabb beruházásokkal ez a 
mennyiség háromezer tonná
ra emelkedik.

Ülést farfotf a SZOT elnöksége

A kongresszusi versenyben 
országszerte tovább erősödött 
a szocialista brigádmozgalom

A SZOT elnöksége megtár
gyalta a népgazdaság első fél
évi helyzetéről és a kongresz- 
szusi munkaverseny tapaszta
latairól összeállított' tájélcoz- 
tató jelentést. A szocialista 
ipar — am int a jelentés meg- 
állap í^a — ez év első hat 
napjában 7,6 százalékkal te r
melt többet, m int m últ év 
azonos időszakában. Jelentő
sen javult a lakosság, iparcikk
ellátása, némileg, csökkent a 
hiánycikkek száma, bővült a 
választék és a  központi in
tézkedéseknek megfelelően 
fokozódott az olcsóbb tömeg- 
fogyasztási cikkek gyártása 
is. A belkereskedelem javuló 
színvonalon elégítette ki a  la 
kosság vásárlási igényeit.

Az MSZMP X. kongresszu
sának tiszteletére az egész or
szágban széles körű verseny 
bontakozott ki. A munkahelyi 
kollektívák az idei népgazda
sági és vállalati tervek sike
res teljesítését és a negyedik 
ötéves terv jó előkészítését ál
lították felajánlásaik közép
pontjába. A Minisztertanács 
és a  szakszervezetek felhívá
sát követően a vállalatok 
többségénél felülvizsgálták a 
kongresszusi versenyvállalá
saikat és a legtöbb helyen 
pótfelajánlásokat tettek a 
nemzeti jövedelem 1 százalé
kos növeléséré, az árvízkárok 
pótlására, a  károsultak megse
gítésére. A kongresszusi ver
senyben sokoldalú segítökész- 
ségről, áldozatvállalásról te t
tek tanúbizonyságot a mun
kahelyi kollektívák.

A kongresszusi versenyben 
tovább szélesedett a szocialis
ta brigádmozgalom és a  mun
kahelyi kollektívák versenye 
a szocialista cím elnyeréséért. 
A további feladat az, hogy a 
szakszervezetek, a szakszer
vezetek megyei tanácsai és a 
vállalati szakszervezeti bi

zottságok a  gazdasági vezetők
kel és irányító szervekkel 
együtt a rra  törekedjenek, hogy 
a kongresszusi verseny az év 
további részében még erőtel
jesebben segítse az eddig k i
bontakozott kedvező gazdasági 
tendenciák érvényesülését.

A SZOT elnöksége végeze
tül meghallgatta a  Budapes
ten rendezett európai regioná
lis mezőgazdasági társadalom- 
biztosítási konferenciáról szó
ló tájékoztató jelentést és 
egyéb ügyeket tárgyalt.

is jobb, 5,6 százalékos a te r
melékenység javulása.) A te r
melékenység azonban az ipar 
különböző ágazataiban igen 
eltérően alakul. A legdinami
kusabban a  vegyiparban (10,2), 
a gépiparban (6,3) százalékkal 
nőtt. A termelékenység emel
kedésének üteme változatla
nul alacsony az építőanyag
iparban és az élelm iszeripar
ban.

A termelékenység első fél
évi általános javulásában 
nagym értékben közrejátszott 
a termelés növekedésének 
gyorsulása, a  létszámemelke- 
,dés mérséklődése, s kis m ér
tékben a  műszaki fejlesztés.

A szocialista Iparban fog
lalkoztatottak átlagos havi 
m unkabére 5,9 százalékkal 
volt m ag a^b b  a  tavalyinál, 
am iben ' ’ je íen t'ő s^ ' ■ líoZréjSt-
szott a  túlórázás. A szocialis
ta  iparban az első félévben 43 
százalékkal több tú lórát vet
ték igénybe, m kit egy évvel 
korábban, s ennek jórésze va
lóban indokolt volt.

A létszám az 1968. évi jelen
tős, majd az 1969. évi mérsé
keltebb felfutása u tán  1970. 
első felében lényegében nem 
változott.

A m unkaerő-utánpótlás 
csökkenésével magyarázható, 
hogy a  vállalatok az utóbbi 
időben m ár hatékonyabb in
tézkedéseket tettek a  m unka
erő m egtartására, így az el
m últ két évben erősödött m un
kaerő-hullámzás ez év eláő fe
lében a  népgazdaság vala- 
lamennyi területén mérséklő
dött. A SZOT és a  M unka
ügyi Minisztérium irányelvei 
alapján a  vállalatok egyra in 
kább megbecsülik törzsgárdá 
jukat.

A magyar bányászat 
jubileuma

A Nehézipari M inisztérium
ban a  bányászat képviselőinek 
jelenlétében jubileum.ot ünne
pelték: a  m agyar bányászok 
által kiterm elt szén m ennyi
sége a  szénbányászat eddigi 
217 éves története során elérte 
az egymilliárd tonnát. A ju 
bileum jelentőségét fokozza, 
hogy az idén először adható 
ki a  25 éves föld alatti mun
ka elismerésére alapíto tt bá
nyász szolgálati érdemérem 
legmagasabb, arany  fokozata.

A két esemény és a  közel
gő XX. bányászniap jelentősé
gét m éltató beszéde után dr, 
Lévárdi Ferenc nehézipari 
miniszter ad ta  á t az első 
arany érdem érm eket a  legki
válóbb teljesítm ényt elért 30 
bányásznak. Országosan az 
idén 3352 bányász Icapja meg 
az arany, 5700 az ezüst és 7396 
a bronz fokozatot, 189-en pe
dig miniszteri kitüntetésben 
részesülnek.

A Gyulai Fa- és Fémbútor
ipari Ktsz Budapesten, a 
Technika Házában nyitotta 
meg nagysizabátsú terniékbe- 
m utatóját.

Falusi nagyáruházát nyitot
tak  tegnap Kisbéren. A Ba
kony elnevezésű szövetkezeti 
áruház a  környező kisebb te
lepülések ellátását is jelentő
sen javítja.

A szeszélyes nyári időjárás
m egzavarta a  term észet rend
jé t a  Mecsekalján. Míg a  nö
vények túlnyom ó része dús 
nyári lom bjával díszeleg, né
mely fa. m ár színesedik és 
hu llatja levelét. A belváros 
vadgesztenyefái és tulipánfái 
pedig tavaszi pompát öltöttek.

Csaknem két évtizedes ne
mesítő m unkával új ősziba
rackfajtá t á llíto tt elő Bódi Já 
nos és Foki István. A „szegedi 
arany” előzetes fajtaelism e
rést kapott.

Az Egyesült Izzó nagykani
zsai fényforrásgyárában újabb 
óriás m éretű gyártócsarnok 
szerelését kezdték meg előre 
gyárlí)liVje;,^)n.el^bpl,,,

A mélytengeri kőolajkutatás
m egke^ődö tt a  jugoszláviai 
Dugi Ótok szigete közelében, 
az A driai-tenger északi résizén. 
A kutatásokat a  Franciaor
szágtól vásárolt Neptrm nevű 
modem úszó fúrótorony végzi 
2000—3ÖOO m éter mélységben. 
A kutatóm unka élöreláithaitóan 
öt hónapig tart.

Erzsébet angol királynő le
mondott egy ősi előjogáról, 
amely szerint az  angol felség
vizeken elejtett m inden bálna 
farka a  királynőt iUeti meg.

Befejeződött a kerékpáros 
hét Vas megyében. A szabály-, 
talanul és műszakilag erősen 
kifogásolható kerékpáron köz
lekedők közül ötszáz eimber 
ellen szabálysértési eljárást 
indítottak.

RÖTÍdesen megkezdik 
az ingatlansegélyek kifizetését 

az árvízkárosultaknak
Az árvízkárosultak megse

gítésére alakult társadalmi 
bizottság csekkszámláján ed
dig 310 millió forint gyűlt ösz- 
sze. Ebből gyorssegélyre 21 és 
fél millió, forintot, a  Szabolcs- 
Szatmár megyei árvízkárosul
tak ingókárainak pótlására 85 
millió forintot fordítottak. Az 
ingatlankárok enyhítésére a 
Vöröskereszt eddig m ár 50 
millió forintot utalt át, s a  kö
zeli napokban az összeg újabb 
50 millió forinttal egészül ki.

A lakóházak újjáépítéséhez, 
illetve rendbehozásához nyúj
tott segélyek kifizetését né
hány hét múlva megkezdik.

A segélyösszegeket, a társa
dalmi bizottságok javaslata 
alapján, a  járás és a  megye 
jóváhagyása után osztják 
majd Id. Eszerint 20—40 000 
forint — rendkívüli esetben 
60 000 forint — „újjáépítési se
gélyben” részesülneli a hajlék
talanná vált családok. A ki
utalt pénzösszeg jelentősen 
megkönnyíti majd a  károsul
tak építkezési adósságának 
havonkénti törlesztését.

A megrongálódott házak tu 
lajdonosai 15—20 000 forintig 
terjedő segélyt kapnak kész
pénzben, építőanyag vásárlás
ra. A megyében körülbelül 
■ezer család jogosult az Álla
mi Biztosító által nyújtott 
kártérítésre. A biztosított h á
zak tulajdonosai ugyancsak 
kaphatnak ingatlansegélyt.

Egyébként- mind az újjáépí
tést, mind a házjavitásra szol
gáló segély, mértékének, meg- 
állápításánál figyelembe vet
ték az igénylők egyéni körül
ményeit, a  nagycsaládos, be
teg, vagy keresőképtelen em 
berek -szociális helyzetét.

A mohácsi csata feltételezett 
színhelyén, Majs és Sáitorhely 
térségében folytatódnak a m ár 
korábban megkezdett ásatásoJe' 
A hajdani csatatér és a m a
gyar töm-eg,sírok felkutatására 
megindult m unkát dr. Papp 
László régész vezeti, aki az 
első — edáig ism ert — tömeg
sírokat feltárta.

PÁRBESZÉD 
— TILOSBAN

r m ondtam  én neki, 
hogy ez lesz a vége, meg
mondtam, biztos úr, de én 
kibeszélhetem  a tüdőm, el
koptathatom  a nyelvem , 
makacs ez m in t az öszvér 
és ö n fe jű . . .  ó, hogy m eg
vert vele n  sors, tessék, itt 
van a b a j. . .  bezzeg más 
fé r fi az nem  m egy őrült 
módon, az törődik a fe le
ségével, de ez, ez nem  
bánja, m i lesz velem, pedig 
tudja, ez a legveszélyesebb 
hely a vezető m ellett, ö 
megúszhatja, de én kiesem, 
összetöröm magam, nekem  
v é g e m ...

— a felesége a hölgy 7 — 
Így a rendőr.

— J -g e n . . .
— A kkor hajtson csak to

vább  . . .
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