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ünnepélyesen 
megnyitották 

a szovjet kultűra napjait
Az Állami Operaházban 

rendezett nagyszabású ün^ 
népi hangversennyel meg
nyílt hazánkban a szovjet 
kultúra napjainak gazdag 
eseménysorozata.

A magyar és a, szovjet 
himnusz elhagzá^a után II- 
ku Pál, az MSZMP Politi- 
Jtai Bizottságának póttagja, 
művelődésügyi miniszter 
mondott beszédet.

Bevezetőben meleg sza
vakkal köszöntötte a szov
jet vendégeket, Jekatyerina 
FuTceva asszonyt, a Szov
jetunió művelődésügyi mi
niszterét és a hazánkba ér
kezett delegációk tagjait. 
Utalt arra, hogy az idén ta
vasszal, amikor hazánk fel- 
szabadulásának 25. évfor
dulójára emlékeztünk, ve
lünk együtt ünnepeltek a 
Szovjetunió népei is.

— Most, , a vagy októ- 
ber törtéveimi napjaivak 
évfordulóján Budapesten és 
vidéken a lakosság még 
szélesebb köreihez igyek
szünk eljuttatni a szovjet 
kultúra, ének és zene, iro
dalom és képzőművészet, 
színház és film művészi al
kotásait — hangsúlyozta a, 
többi között Ilku Pál mű
velődésügyi miniszter.

Ezután Jekatyerina Fúr
óévá, a Szovjetunió műve
lődésügyi minisztere, a 
szovjet állami küldöttség 
vezetője mondott üdvözlő 
beszédet .

— A Magyar Népköztár
sasághoz és népéhez őszin
te testvéri kapcsolatok fűz
nek bennünket — mondot
ta a miniszterasszony. — A 
Magyarországon megren
dezett szovjet kultúra nap
jai az évről évré erősödő 
szovjet—magyar barátságot 
bizonyítják.

— A Magyar Népköztár
saság fennállásának ne
gyedszázada alatt — mon
dotta — népeink között 
sokoldalú együttműködés, 
szoros kapcsolatok jöttek 
létre a gazdaság, a tudo
mány és a kultúra terüle
tén.

Szavait azzal a gondolat
tal fejezete be, hogy a  
szovjet kultúra napjai 
gyümölcsözően hatnak az 
országaink közötti együtt
működésre, a népeink kö
zötti barátság továbbfej
lődésére, s ez is elősegíti 
minden bizonnyal a világ
béke megszilárdítását.

Ezután megkezdődött a 
zenei műsor: dobogóra lé
pett a Szovjetunió Állami 
Ákadémiai Orosz Kórusa
— a Szvesnyikov együttes
— és a Belorusz Népi 
Táncegyüttes.

liu d a p e ste n  ta n á c s k o z ik  
a D ÍV S Z  k o n g resszu sa

h a s a té d s i  JPáí ü a e n e te  a  ia ttá c s h o a á is  ré s» v e v S ih e %

Az Építők Rózsa Ferenc 
Székhazának ünnepi díszt" öl
tött nagytermében megkezdte 
tanácskozását a Demokratikus 
Ifjúsági Világszövetség VIII. 
kongresszusa. A száz ország 
250 ifjúsági szervezetének 
csaknem 700 küldöttét Szűts 
Pál, a Magyar Ifjúság Orszá
gos Tanácsának elnöke üdvö
zölte, s köszöntötte a kong
resszuson megjelent magyar 
vendégeket: dr. Ajtai Miklóst, 
az MSZMP Politikai Bizottsá
gának póttagját, a kormány el
nökhelyettesét, valamint Sar
lós Istvánt, a Fővárosi Tanács 
vb-elnökét. Köszöntötte a kül
földi részvevőket, köztük Jev- 
genyij Mihajlovics Tyazselnyi- 
kovot, a lenini Komszomol 
központi bizottságának első 
titkárát, a szovjet delegáció 
vezetőjét és Anatolij Vaszilje- 
vics Filipcsenko űrhajóspiló- 
tát, a Szovjetunió hősét, aki a 
szovjet delegáció tagjaként ér
kezett a kongresszusra.

Losonczi Pál, a Népköztár
saság Elnöki Tanácsának el
nöke üzenetet intézett a ta
nácskozáshoz. Az üzenet a 
többi között hagsúlyozza:

— Bizalommal és remény
séggel' tekintünk az önök ta
nácskozása elé. Tudjuk, hogy 
bár a küldöttek különböző 
világrészekből és országokból 
jöttek, sokféle nyelven be
szélnek, mégis az egység, az 
egybehangolt cselekvés kész

ségének szelleme hatja ál 
őket.

— Negyedszázaddal ezelőtt 
az antifasiszta ifjúság Lon
donban egybegyűlt képviselői 
esküvel kötelezték el magu
kat a béke, a kölcsönös meg
értés, az együttműködés és a 
barátság nemes eszméinek 
szolgálatára. Azóta is hatha
tós fegyvere ennek a szolgá- 
lataak és harcnak a Demok
ratikus Ifjúsági' Világszövet
ség, amely a történelmi visz- 
szaemlékezésnek ezekben az 
óráiban, a jubileumi VIII. 
kongresszuson méltán állapít
hatja meg, hogy esküvel meg
pecsételt küldetéséhez mind
végig hű marad.

— A D ív s z  megalakulása 
óta eltelt idő nemzetközi ese
ményei világosan tanúsítják, 
hogy a negyedszázaddal ez
előtt kialakult antifasiszta 
összefogásnak ma szükségsze
rűen antiimperialista egység
fronttá kell szélesednie. A ha
ladó és demokratikus fiata
lok — ha szorosabbra zárják 
soraikat, igen sókat tehetnek 
az antiimperialista harc vég
ső győzelmének kivívásáért.

Losonczi Pál üzenetét hosz- 
szan tartó taps fogadta, majd 
dr. Horváth István, a KISZ 
központi bizottságának első 
titkára mondott ünnepi be
szédet. Egyebek között hang
súlyozta:

— Hazánk ifjúsága — elő-

deink forradalmi, internacio
nalista' hagyományait ápolva 
— élénk figyelemmel és ro- 
konszen-wel kíséri a haladó 
erők harcát a világ minden 
részében. A Demokratikus If
júsági Világszövetség munká
jából ebben a szellemben ve
szi ki részét a magyar ifjúság 
és kommunista tömegszerve
zete, a KISZ.

A Dívsz végrehajtó bizott
ságának nevében Angelo Oli- 
via, a világszövetség elnöke 
mondott megnyitó beszédet. 
Hangsúlyozta:

— Ez a kongresszus fontos 
politikai esemény a DÍVSZ 
életében, s nem túlzás azt 
mondani, hogy- most a buda
pesti 'tanácskozás felé fordul 
öt földrész fiataljainak ' fi
gyelme. A békéért és a ha
ladásért harcoló ifjúság kép
viselőire, kongresszusunkra 
vár a _ feladat, hogy az új 
helyzetnek megfelelő, az ifjú
sági mozgalomban bekövetke
zett változásokat tükröző prog
ramot dolgozzon ki.

Megválasztötták a kong
resszus 35̂  tagú elnökségét —, 
amelynek a magyar fiatalok 
képviseletében dr. Horváth 
István, a KISZ KB első tit
kára 'is tagja lett.

Elfogadták a tanácskozás 
ügyrendjét, meghatározták 
napirendjét; a kongresszus

(Folytatás a 2. oldalon)

Á  Szonda-8 sikeresen 
visszatért a Földre

A Szonda—8 szovjet auto
matikus űrállomás, hétnapos 
út után, visszaérkezett a Föld
re. A Szonda—8 megkerülte a 
Holdat.

Az állomás leereszkedett az 
Indiai-óceán megadott térsé
gébe, a Chagos-szlgetcsoport- 
tól 730 kilométerre délkeletre. 
A berendezést a szovjet kuta
tó-mentő szolgálat hajója fe
délzetére vette. Avégett, hogy 
kidolgoznák a kozmikus be
rendezések visszatérésének 
egyik lehetséges újabb válto
zatát, a Szonda—8-at az északi 
félteke irányából hozták visz- 
5za a Föld légkörébe.

A kozmikus kísérlet sikere
sen véget ért. A Szonda—8 
teljes egészében teljesítette a 
a tudományos-műszaki kuta
tási és kísérleti programot.

Gromiko 
tárgyalt az
Gromiko szovjet külügymi

niszter Scheel nyugatnémet 
külügyminiszterrel tárgyalt az 
NSZK-ban.

Több mint öt órás eszmecse
re után Gromiko szovjet kül
ügyminiszter, helyi idő szerint 
fél ötkor, azzal búcsúzott nyu
gatnémet kollégájától, hogy 
biztosította Scheelt: a szovjet 
vezetés, a szovjet kormány 
mindent megtesz a két ország 
viszonyának további javításá
ért abban a szellemben, amely 
az augusztus 12-én aláírt 
moszkvai szerződésben ölt tes
tet.

A két államférfi a Frank
furt közelében levő Kronen- 
berg Szállodában zárt ajtók 
mögött csupán a nagykövetek 
és tanácsadók jelenlétében tár
gyalt. A tárgyalások tartalmá
ra és az eredményekre ennek 
ellenére következtetni lehet a 
szovjet és a nyugatnémet kül
ügyminiszter repülőtéri nyilat
kozataiból, illetőleg Scheelnek 
a szovjet külügyminiszter el
utazása után tartott sajtóérte
kezletéből.

Kölcsönös egyetértés volt 
abban, hogy a szovjet—nyu
gatnémet szerződés már most, 
tehát még ratifikálása előtt is 
jelentősen javította Európában 
a politikai légkört. Gromiko 
ezzel összefüggésben hangoz
tatta, hogy a szerződés teljes 
hatályba lépése természetesen 
további lehetőségeket ad majd 
a két állam kapcsolatainak eL 
mélyítésére és gazdagításra.

Scheél elmondta, hogy az 
első szovjet külügyminiszteri 
látogatás az NSZK-ban kife
jezetten munkaértekezlet jel
legű volt. Mint kijelentette: 
Mindenről szó esett, ami elő
mozdíthatja az európai fe
szültség csökkentését. Minden
ről, tehát Nyugat-Berlin jövő
jéről is. A tárgyalásokat erről 
természetesen a négy nagyha
talom képviselőinek kell foly
tatniuk, de — mondotta 
Scheel — megerősödött az a 
benyomása, hogy a Szovjet
unió ennek a problémának a 
rendezését is őszintén kíván-

és Scheel öt érán ét 
európai problémákról

ja. A jelek azt mutatják, hogy 
a négy nagyhatalom túljutott 
az első nehézségeken, tehát a 
tárgyalások jól haladnak.

Nyilvánvalónak látszik, 
hogy a négy nagyhatalom írás
beli megállapodást köt, és ez
után minden bizonnyal tár
gyalóasztalhoz kell ülnie a 
Nyugat-Berlin problémájában 
érdekéit NDK-nak, az NSZK- 
nak és a nyugat-berlini sze
nátusnak is.

Scheel tájékoztatta Gromi- 
kót azokról az elképzelések
ről, amelyekkel néhány nap 
múlva 'Varsóba utazik, abban

a reményben, hogy a tárgya
lások a lengyel—nyugatnémet 
szerződés megkötéséhez vezet
nek.

A két külügyminiszter ter
mészetesen az európai bizton
sági értekezletről is kicserélte, 
véleményét. Scheel erről azt 
mondotta, hogy a most soron 
levő kétoldalú tárgyalások si
keres befejezése, az e tárgya
lásokon való előrehaladás 
hozza majd meg az európai 
légkörnek azt a javulását, 
amelyben sikerrel lehet és 
kell biz*tonsági értekezletet 
tartani.

A baloldali erők sikere

Salvador Allende Chile új elnöke
Salvador Allendét választot

ták a következő hatéves cik
lusra Chile köztársasági elnö
kévé.

Együttes ülést tartott a chi
lei parlament két háza. Az 
egyetlen napirendi pont a 
köztársasági elnök megvá
lasztása volt.

A kommunistákat, szocialis
tákat, valamint más baloldali 
csoportokat tömörítő Népi 
Egységfront jelöltje, Salvador 
Allende 153 szavazatot kapott.

Ellenfele, Jorge Alessandri, a 
jobboldal jelöltje, mindössze 
35-öt. Hét képviselő tartózko
dott a szavazástól, öten nem 
jelentek meg.

A chilei parlament tapsvi
harban tört ki, amikor dr. 
Thomas Pablo, a szenátus el
nöke ismertette a szavazás 
eredményét.

A népi egységfronthoz tar
tozó képviselők és szenátorok 
felálltak helyükről, és eléne
kelték a chilei himnuszt.

Diplomáciai kapcsolatok Kubával, Kínával, 
az NDK-val, a VDK-val és a KNDK val

Salvador Allende, a Chilei 
Köztársaság újonnan megvá
lasztott elnöke nemzetközi 
sajtóértekezleten foglalt állást 
megalakítandó kormányának 
bel- és külpolitikájával kap
csolatban. „A kormány leg
sürgetőbb feladatainak egyike 
a munkanélküliség megszün
tetése és az infláció megféke
zése. Munkát fogunk adni a 
háromszázezer chilei munka- 
nélkülinek — mondotta Allen
de. — Az új chilei kormány 
nem fogja tűrni, hogy az ame
rikai monopóliumok még min

dig napi egymillió dollár pro
fitot húznak Chiléből. Álla
mosítási intézkedésekhez fo
gunk folyamodni és létrehoz
zuk az állami gazdasági szek
tort” — hangoztatta.

Nemzetközi téren Chile va
lamennyi állammal normális 
államközi kapcsolatot kíván 
kialakítani, függetlenül azok 
társadalmi rendjétől. Kubá
val, az NDK-val, Kínával, a 
Koreai Népi Demokratikus 
Köztársasággal és a 'VDK-val 
felveszi a diplomáciai kapcso
latot.

Népünk a Szovjetunió 
iránti tisztelet és megbe
csülés érzésével ünnepli 
Október 53. évfordulóját. 
Az egykori Oroszország he
lyén Lenin és a kommu
nista párt vezetésével meg
születet a Szovjetunió: a 
tudományos szocializmus, 
az elmélet és a vágyak bi- 
rodálmából százmilliók éle
tének mindennapi gyakor
latává lett. Ma a szovjet ál
lam alapvetően meghatá
rozza a küzdelem alakulá
sát a nemzetközi osztály
harc valamennyi frontján: 
gazdasági, katonai, politi
kai és ideológiai téren egy
aránt.

Közös ünnepünk, Októ
ber évfordulója, a Szovjet
unió világraszóló eredmé
nyeinek számbavétele, jő 
alkalom arra, hogy átte
kintsük: mi ma a világfej
lődés tendenciája, s ho
gyan érvényesül a Szovjet
unió szerepe a nemzetközi 
küzdőtéren.

A világ fejlődésének 
alapvető tendenciája vál
tozatlan. — A szocializmus 
ügye — s tőle elválasztha
tatlanul a Szovjetunió pél
dája — mind nagyobb be
folyást gyakorol az emberi
ség fejlődésére.

A fejlett_ tőkésországok
ban az elmúlt időszakban 
végbement tömegmozgal
mak tudományos bizonyos
sággal igazolják: feltartóz
tathatatlanul folytatódik a 
világ népeinek elfordulása 
az embertelenség, a kizsák
mányolás kapitalista rend
szerétől.

A Szovjetunióé az érdem 
abbcin is, hogy a két rend
szer közötti katonai erővi
szonyok ugyancsak kedve
zőek a szocialista világ szá
mára. Történelmi felelős
ségérzettel . áthatva, a 
Szovjeturiiő magára vállal
ta a szocialista közösség 
vívmányai védelmének 
oroszlánrészét. Mindez a 
szovjet nép mérhetetlen ál
dozatai árán vált lehetsé
gessé. A szovjet védelmi 
erők atompajzsot tartanak 
a szocialista közösség vala
mennyi országa fölé. A 
szovjet '  rakéta-nukleáris 
erő lehetetlenné teszi, hogy 
az imperialisták a meg- 
semisülés kockázata nélkül 
katonai konfliktust rob
bantsanak ki a szocialista 
világ ellen.

A Szovjetunió következe
tes nemzetközi politikai te
vékenységének egyik nagy 
eredménye a békés egy
más mellett élés eszméjé
nek elfogadtatása. Ma már

ez az elv polgárjogot nyert |  
az ENSZ-ben, sőt, bekerült |  
a vezető imperialista orszá- |  
gok egyes befolyásos poli- |  
tikusainak szótárába is. |  

Az elmúlt évtizedek so- |  
rán a Szovjetunió számos |  
alkalommal tett az általá- |  
nos és teljes leszerelés |  
ügyét szolgáló, ésszerű, = 
konkrét javaslatokat. Az |  
emberiség jövőjének talán = 
a legfontosabb problémá- |  
ja: sikerül-e kiharcolni az |  
atom- és hidrogénfegyve- |  
rek, valamint hordozóesz- |  
közeik megsemmisítését, a |  
hagyományos fegyverzet |  
több szakaszban történő |  
csökkentését, majd felszá- |  
molását. Bár e javaslatok a |  
világ népei többségének ro- |  
konszenvével és támogatá- |  
sával találkoztak, az impe- |  
rialiítáfc görcsös ellenállá- |  
sa miatt a szocializmusnak |  
ezt a nemes ideálját csak |  
szívós harcban, lépésről lé- |  
pésre, részleges előrehala- = 
dás útján, a szocialista kö- |  
zösség érdekeit szolgáló |  
kompromisszumokon ke- |  
resztül lehet megvalósíta- |  
ni. i

Ugyancsak . a Szovjet- |  
unió tesz a legtöbbet a két |  
világ ideológiai harcának |  
fő frontján: a marxizmus— |  
leninizmus tisztaságának |  
védelmében, világnézetünk |  
alkotó fejlesztésében és al- |  
kalmazásában, a reakciós |  
ideológia leleplezésében. A 5 
szovjet nép társadalmi tu- |  
datának formálásával, szó- |  
cialista erkölcsének neveié- |  
sével, a tudomány és a |  
pártos művészet fejleszté- |  
sével az SZKP az új világ = 
társadalma és embertípusa j] 
kimunkálásának ragyogó 
pédáját adja. A szovjet tár- ; 
sadalom hatalmas fejlődé- 
se intellektuális színvona
lának emelkedettsége nagy 
szerepet játszik napjaink í 
fontos, új áramlatában, a I 
nyugati világ értelmiségé- 5 
nek és ifjúságának törne- ? 
ges elfordulásában a kapi- 5 
talizmus eszméjétől. Ezek ■ 
a rétegek az érdeklődés, a 
rokonszenv és a jóakarat ; 
érzéseivel fordulnak a |  
rnarxizmus—leninizmus tu- |  
dománya, a Szovjetunió és |  
a többi szocialista ország = 
valósága felé. |

Ilyen tehát a világ képe |  
ma, Október 53. évforduló- |  
ján. S ha ezen az ünnepna- |  
pon a jövőt vallatjuk, min- |  
den okunk megvan a biza- |  
kodásra. A jövő képe csak = 
még inkább elmélyíti ben- |  
nünk a szovjet barátaink |  
iránti tisztelet, mebecsülés |  
és bizalom érzéseit. =
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(Folytatás az 1. oldalról)
egyebek között a fiatalok an
tiimperialista egységfrorítjá- 
nak erősítésével, az indokí-1 
nai népek harcának támoga
tásával, az arab népek irán- [

Aláírták a ma^ar-NSZK hosszúlejáratú árucsere-torgalmi 
gazdasági és műszaki együttműködési megállapodást

ti szolidaritással, a DÍVSZ el
múlt négy évi tevékenységé
nek értékelésével, valamint a 
következő esztendők akció- 
programjának összeállításával 
foglalkozik majd.

Nagy taps köszöntötte a 
szónoki emelvényre lépő Xuan 
Thuyt, a Vietnami Dolgozók 
Pártja Központi Bizottságá
nak titkárát, államminiszítert, 
a VDK Párizsban tárgyaló 
küldöttségének vezetőjét.

Xuan Thuy elöljáróban a 
Vietnami nép forró testvéri 
üdvözletét tolmácsolta a kong
resszusnak. A VDK párizsi 
delegációjának vezetője hang
súlyozta: a vietnami nép az 
imperializmus elleni harc el
ső soraiban küzd. Az USA- 
ágresszorok és csatlós csapa
taik súlyos bűntényeket kö
vetnek el a vietnami nép el
len, s úgy tűnik, még mindig 
abban bizakodnak, hogy meg
törik Vietnam ellenállását. A 
vietnami nép azonban legyőz
hetetlen! — mondta a kong
resszus résztvevőinek viharos 
tapsa közben.

Xuan Thuy a továbbiakban 
részletesen szólt a párizsi tár
gyalásokról. Elmondotta, hogy 
kezdeményezéseik sorra meg
hiúsulnak, nem kaptak ér
demleges választ» a VDK 4 
pontos és a DNFP 10 pontos 
javaslatára éppúgy,  ̂ mint a 
VDK ideiglenes forradalmi 
kormányának 1970. szeptem
ber 17-én közzétett, logikus 
és megoldást ajánló 8 pon
tos javaslatára sem. 'Az idén 
októberben Nixon békekezde
ményezés címén 5 pontba 
foglalt „megoldást” javasolt. 
Nyilvánvaló: ez a javaslat a 
világ közvéleményének félre
vezetését szolgálja, nem érde
mi válasz a vietnami kezde
ményezésekre. A vietnami 
nép békét kíván, olyan békét, 
amely biztosítja szabadságát, 
függetlenségét, önrendelkezési 
jogát, s nem olyant, amely
ben továbbra is rab marad.
. Xuan Thuy végezetül fel
hívta a világ ifjúságát: akci
ókkal, demonstrációikon lep
lezzék le az impefiálisfák 
mesterkedéseit, nyúj^tsahak tá
mogatást a szabadságukért 
küzdőknek, követeljék, hogy 
minden indokínai nép saját 
maga intézhesse ügyeit.

Ezután Huyn Tuan, a Dél- 
yietnami Nemzeti Felszaba- 
dítási Front ifjúsági szerveze
te küldöttségének vezetője 
emelkedett szólásra.

Huyn Tuan felszólalását 
bosszan tartó taps üdvözöl
te, majd Do Van Hien, a Vi
etnami Demokratikus Köztár
saság ifjúsági szervezete dele
gációjának vezetője lépett a 
szónoki emelvényre.

Köszönetét' mondott a De
mokratikus Ifjiisági Világszö
vetségnek és a haladó fiata
loknak azért a támogatásért, 
amelyet az indokínai felsza
badító erőknek nyújtanak. 
Arra kérte a fiatalokat, hogy 
terjesszék ki a vietnami szo
lidaritási mozgalmat, szervez
zenek újabb szolidaritási ak
ciókat az agresszorok ellen 
küzdők támogatására.

Kife.jtette még a vélemé
nyét dr. In Sokan, a Kam
bodzsai Nemzeti Egységfront 
ifjúsági szervezetének képvi
selője, Sithonh Hibouan Hu- 
ond, a Laoszi Hazafias Ifjúsá
gi Front végrehajtó bizottsá
gának állandó tagja. Kan Dal 
Yun, a Dívsz koreai alel- 
nöke, Szűts Pál, a Magyar 
Ifjúság Országos Tanácsának 
elnöke és Madeleine Riffaud, 
a világhírű francia újságíró
nő.

Ezután Angélo Olivia, a 
D ívsz elnöke olvasta fel a 
VIII. kongresszus üzenetének 
szövegét, amelyet a fiatalok 

: vietnami, laoszi és kambod
zsai testvéreiknek küldtek.

A Külügyminisztérium Dísz 
téri vendégházában Vályi Pé
ter pénzügyminiszter és dr. 
Kari Schiller, az NSZK gazda
ságügyi minisztere aláírta a 
Bonnban ez év szeptemberé
ben parafáit magyar—NSZK 
hosszú lejáratú, ötéves áru
csere-forgalmi, gazdasági és 
műszaki együttműködési meg
állapodást.

A megállapodás aláírásánál 
jelen volt Tímár Mátyás, a 
Minisztertanács elnökhelyette
se, dr. Szalai Béla külkereske
delmi miniszterhelyettes, to
vábbá a Külügyminisztérium 
és a Külkereskedelmi Minisz
térium több vezető munkatár
sa. Ott voltak a dr. Kari Schil
ler miniszter kíséretében le
vő magas rangú személyisé
gek.

A megállapodás, amely a 
két ország első hosszú lejá
ratú egyezménye, visszamenő
leg 1970. január 1-től 1974 
december 31-ig érvényes. Az 
eddiginél szélesebb alapokra 
helyezi a két ország gazdasá
gi kapcsolatait és az árucsere
forgalmon túl a gazdasági- 
műszaki kooperációkra is ki
terjed. Alapvető célként 
mondja ki, hogy az áruforga
lom évről évre bővüljön és ki
egyensúlyozottan, harmoniku
san fejlődjön. A megállapo

dásban az NSZK kormánya 
kifejezi szándékát, hogy foly
tatja a liberalizáció politiká
ját azzal a céllal, hogy ma
gyar áruk bevitelénél még 
fennálló mennyiségi korláto
zásokat megszüntesse. A vál- 
laiatok kooperációs tevékeny
ségének elősegítésére ' a felek 
az ilyen ügyeletekből szár
mazó áruszállításokat mente
sítik a mennyiségi korlátozá
soktól és készek arra, hogy az 
országaikban érvényes ren
delkezések keretén belül köl
csönösen vám- és egyéb ked
vezményeket nyújtsanak.

A megállapodás előirányoz
za a két kormány képviselői
ből álló vegyes bizottság lét
rehozását. Á vegyes bizottság 
feladata lesz, hogy évenként 
új árulistákat állapítson ■ meg 
és megvizsgálja a kereskedel
mi-gazdasági kapcsolatok fej
lődését.

Az 1970. évi magyar—NSZK 
áruforgalom az év elején el
fogadott árulisták alapján 
történik, amelyek szerint a 
szerződő felek mindkét olda
lon jelentősen emelték a bevi
teli kontingenseket, emellett 
számottevően bővül a Német 
Szövetségi Köztársaságba kor
látozás nélkül, liberalizáltán 
szállítható magyar árucikkek 
köre.

Dr. Kari Schiller saitótá'iékoztatója
A Magyar Népköztársaság 

és az NSZK közötti hosszú le
járatú kere.skedelmi, gazdasá
gi és műszaki együttműködési 
megállapodás aláírását kö
vetően dr. Kari Schiller, a 
bonni kormány gazdaságügyi 
minisztere sajtótájékoztatót 
tartott.

A miniszter hangsúlyozta, 
hogy kormánya a megállapo
dáshoz híven támogatni fogja 
a gazdasági és műszaki együtt
működést, amelynek fő irá
nyait a tárgyalásokon meg
határozták. Kiemelte, pemcsak 
a kétoldalú együttműködés le
hetőségei szélesek, de a har
madik piacokon való együttes
,lev.ékénységé'ia........

Arra a kérdésre Vonatkő- 
zóan, milyen további lépések
re hajlandó az NSZK a keres
kedelemnek még útját álló 
akadályok elhárítására. Kari 
Schiller kijelentette: az NSZK 
kormánya 4000 importtételre 
liberalizációs intézkedéseket 
hozott: a korábbi engedélye
zési eljárás helyett csupán be
jelentési kötelezettséget írtak 
elő. A továbbiakra nézve hoz
zátette, az NSZK részéről 
nagy figyelmet szentelnek a 
más, elsősorban ipari termé
kek liberalizációját kívánó 
magyar megnyilvánulásoknak. 
További lépések esetén, ha 
azok mások érdekeit is érin^ 
tik, konzultálni fognak a Kö
zös Piac hatóságaival.

A vállalatok közötti koope
rációra vonatkozó kérdésre 
kifejezte azt a véleményét, 
hogy már az eddigi kooperá
ciós üzletek is jó eredményre 
vezettek. Ez idáig 21 NSZK- 
cég 26 kooperációs megálla
podást irt alá, illetve folytat 
tárgyalást magyar vállalatok
kal. Hasonló együttműködés a

modern ipar minden területén 
elképzelhető. A megbeszélések 
során azokról a súlypontokról 
is említés- történt, amelyeknél 
a kooperáció különösen cél
szerű. így az az energiagazda
ságban, a gépgyártásban, a 
komputertechnikában, az elek
tronikus adatfeldolgozásban és

a gépjárműgyártásban. E súly
pontokat nem korlátozási 
szándékkal, hanem erők kon
centrálása végett jelölték meg.

Említés történt a Magyar 
Népköztársaság GATT-tagsá- 
gáról. (GATT =  Általános 
Vámtarifa- és Kereskedelmi 
egyezmény.) Az NSZK támo
gatni fogja a magyar felvételi 
kérelmet — mondotta Schiller 
—, minthogy az a véleménye, 
hogy hasonló tagokkal a 
GÁTT-ot ki kell egészíteni.

Egyebek között szóba került 
a kártérítések régóta húzódó 
ügye. Kari Schiller elismerte, 
a magyar tárgyaló fél által 
képviselt kívánságok az NSZK 
1957-es rendelkezéseinek kere
tei között mozognak, s így tel
jesen korrektek. Mint mondot
ta, az itt hallott érveket, ame
lyek az ügyet számára is vilá
gosabbá tették, á legnagyobb 
komolysággal iogja továbbad
ni kormányának.

Végezetül dr. Kari Schiller 
arról szólt, hogy nemcsak gaz
dasági miniszterként, de an
nak a bonni kormánynak tag
jaként járt Budapesten, amely 
az enyhülést, a feszükség csök
kenését, a békülést akarja 
szolgálni.

★

Kétnapos magyarországi tar
tózkodása befejeztével eluta
zott Budapestről dr. Kari 
Schiller. A miniszter és a kí
séretében levő NSZK-beli gaz
dasági vezető személyiségek 
búcsúztatására a Ferihegyi 
repülőtéren megjelent Vályi 
Péter, dr. Szalai Béla, s a 
Külügyminisztérium és a Kül
kereskedelmi Minisztérium 
több vezető képviselője.

Podgornij Iráhbon
A Legfelsőbb Tanács elnöke részt vett a szovjet-iráni 

földgázvezeték ünnepélyes felavatásán

Nyikolaj Podgornij, a Szov- 
;jetunió"“Legfelsőbb Tanácsa 
Elnökségének elnöke Múhq- 
med Reza Pahíavi sah meghí
vására Iránban részt vett a 
szovjet—iráni földgázvezték 
ünnepélyes félavatásán.

Az 1300 kilométer hosszú 
vezeték, amely szovjet szak
értők műszaki közreműködé
sével épült, Irán déli részéről, 
Aga-Dzsari térségéből szállít
ja a földgázt szovjet-Azer- 
bajdzsánba. A földgázvezeték
ből 700 kilométert a szovjet 
fél épített, az Asztavánál éri 
el a Szovjetunió határát és 
Kazi-Mahomed sztyeppén tor
kollik a kaukázusi vezetékbe. 
Naponta 11 millió köbméter 
gázt szállít, s máris ellátja 
Bakut. A megállapodás értel
mében a gázvezeték szovjet
unióbeli elágazásainak to
vábbépítésével teljes kapaci
táskor az Iránból érkező föld
gáz mennyisége eléri az évi 10 
milliárd köbméter mennyisé
get. Az iráni területen a le-

Szovget intézkedések  
a  repülőgéprablások ellen

A Szovjetunió részt vesz a hágai konferencián

A KISZ-KB fogadást adott

A Magyar Kommunista If
júsági Szövetség központi bi
zottsága a Duna Interconti
nentalban fogadást adott a 
Demokratikus Ifjúsági Világ- 
szövetség Budapesten ülésező 
y ill. kongresszusa tiszteletére. 
A fogadáson —, amelyen 
megjelent társadalmi és poli
tikai életünk számos ismert 
személyisége, a KISZ és a 
D ívsz több vezetője dr. 
Horváth István, a KISZ köz

iponti bizottságának első tit
kára mondott pohárköszöntőt.

Az Aeroflot szovjet légifor
galmi vállalat mind a repülő
tereken, mind pedig az utas- 
szállító gépein óvintézkedése
ket tesz a légi kalózkodás el
hárítására — jelentette ki a 
Novoje Vremjának adott nyi
latkozatában Beszegyin, a 
szovjet polgári repülési mi
nisztérium külügyi osztályá
nak vezetője. A rendszabá
lyok között szerepel a repülő
tereken való kellő ellenőrzés 
bevezetése. Közölte azt is, 
hogy a Szovjetunió részt fog 
venni a decemberben Hágában 
tartandó nemzetközi konfe
rencián, amely a repülőgép
eltérítésekkel kapcsolatban 
megfelelő nemzietközi megál
lapodásokat. hivatott kidolgoz
ni. Emlékeztet arra, hogy a 
Szovjetunió támogatja a Biz
tonsági Tanács 1970. szeptem
ber 9-i határozatát és az 
ENSZ-közgyűlés határozatát, 
amelyek felhívják az államo
kat; tegyenek intézkedéseket 
a géprablások megakadályo-

FOKOZÓDÓ KATONAI TEVÉKENYSÉG 

A SZUEZI-CSATORNA MENTÉN
A kairói A1 Ahmreim cí

mű újság vezércikkében 
súlyosnak nevezi a hely
zetet a Szuezi-csatorna 
mindkét oldalán. A víziút 
partjain fokozódik a ka
tonai tevékenység, ahogy a

ki nem fog kapitulálni”.
Ladgham tunéziai mi

niszterelnök, a Jordániá
ban működő arabközi bé
kéltető és felügyeleti bi
zottság vezetője sajtóérte
kezleten számolt be a bi-

90 napos tűzszünet vége zqttság munkájának ered-
közeleg. Az A1 Ahram az 
Egyesült Államok felelős
ségével kapcsolatban han
goztatja: Washington már 
nem emlegeti a szuezi 
„frontállapot” helyreállí
tását, hanem a maga mód
ján állítja helyre azzal, 
hogy nagy mennyiségű 
támadófegyvert szállít Iz
raelnek. Mint a . kairói 
tudósítók jelentik, az Egye
sült Államok legújabb 
kétszáz nehézharckocsit, 18 
Phantomot, levegő-föld ra
kétákat, elektronikus be
rendezéseket, nehézágyú
kat és egyéb fegyvereket 
szállít Izraelnek a 450 mil
lió dolláros amerikai köl
csön keretében. „Ez az 
amerikai magatartás a 
legsúlyosabb következmé
nyekkel jár”, figyelmez
tet végül az Ál Ahram 
cikke.

Szadat, az EAK 
BBC angol tele
adott nyilatko- 

kijelentette, hogy 
nem lehet olyan béke- 
megállapodáS, amelynek 
értelmében Egyiptom akár 
egy talpalatnyi területet is 
átengedne Izraelnek. Az 
elnök hangoztatta továb
bá, hogy a nasszeri politi
ka szellemében törekedni 
fog a közel-keleti helyzet 
békés megoldására,' „ám
— mondta Anvar Szadat
— ebben az országban sen-

Anvar 
elnöke a 
víziónak 
zatában

ményeiről. Jordániában az 
élet visszatért a rendes ke
rékvágásba és a békéltető 
bizottság, miután elérte 
célját, fokozatosan el
hagyja az országot. Az 
eredményeket a tunéziai 
miniszterelnök az ammani 
kormány és a palesztinéi 
ellenállási szervezetek
központi bizottsága által 
kifejtett közös erőfeszíté
sek következményének ne
vezte. Ladgham- ma kör
útra indul több arab or
szág fővárosába, hogy be
számoljon a bizottság mun
kájáról.

A washingtoni külügy
minisztérium sajtótitkára 
közölte, hogy az Egyesült 
Államok a közel-keleti 
tűzszünet határidő nélküli 
kiterjesztését támogatja. A 
külügyi szóvivő nem nyi
latkozott arról, hogy a 
meghosszabbítás egyúttal a 
tűzszüneti megállapodás 
fegyvernyugvási záradékai
nak továbbfolytatását is je
lenti-e.

★
Izrael naponta csaknem 

4 millió dollárt költ fegy
verkezési és hadseregfehn- 
tartási célokra — közöl
te Cvi Cur tábornok. Dajan 
hadügyminiszter közeli 
munkatársa az izraeli re
pülőgépipar folyóiratában. 
Cur adatai szerint ez ,az 
összeg a nemzeti összter
mék egynegyede.

zására és az ilyen bűncselek-; 
ményt végrehajtó személyek 
megbüntetésére.

Beszegyin bejelentette, hogy 
a Szovjetunió csatlakozott az 
ENSZ égisze alatt működő 
nemzetközi polgári repülés
ügyi szervezethez, az' ICAO- 
hoz.

Keletkutató szovjet tudósok 
követelik azoknak a köztörvé
nyes bűnözőknek a kiadását, 
akik banditatámadást követ
tek el az AN—24-es szovjet 
utasszállító. repülőgépen. Egy 
tudósküldöttség Gafurov aka
démikus veeztésével felkereste 
Törökország moszkvái nagy- 
követségét és nyilatkozatot 
nyújtott át a nagykövetnek. 
Ebben a tudósok hangsúlyoz
zák, hogy a géprablóknak a 
szovjet ■ igazságszolgáltatás 
előtt kell felelniük tetteikért.

A tudósok hangsúlyozzák: 
Törökország, mint az ENSZ 
tagja, nem maradhat tétlen 
abban a harcban, amely a légi 
banditizmus ellen folyik.

ágazás egyebek között a fővá
ros, Teherán gázellátását is 
biztósítja majd.

A javuló szovjet—iráni vi
szonyt és bővülő gazdasági 
együttműködését egyébként 
nemcsak a gázvezeték példáz
za. A Szovjetunió a gázért 
olyan berendezéseket szállít 
Iránnak, amelyek az ország 
iparosítását, a nemzetközi 
monopóliumoktól való gazda
sági függetlenedését is szol
gálják. Az iráni Iszfahánban 
szovjet segítséggel épül az or
szág jelentős kohászati kom-, 
binátja, amelynek átadási ha
tárideje 1971. A kombinát évi 
kapacitása az első lépcsőben 
600 ezer tonna acél lesz. Emel
lett szovjet segítséggel gép
gyár, valamint a két ország 
határán erő- és öntözőmű is 
épül. Az utóbbiban termelt 
villamosenergiából szovjet 
felhasználók is részesülnek 
majd.

A szovjet—iráni kölcsönö
sen előnyös műszaki és gaz
dasági együttműködés példája 
magáért beszél, különösen 
ezekben az időkben, amikor 
Irán elkeseredett harcot foly
tat a Perzsa-öbölben megtele
pedett amerikai, angol olaj
konzorciumokkal az ország 
legfőbb kincse, a kőolaj ki
termeléséből való részesedése 
növeléséért.

Folytatódnak a tárgyalások 
az NDK és az NSZK között
Az NDK kormányának saj

tóhivatala a következő nyilat
kozatot tette közzé: „Az NDK. 
kormánya és az NSZK kormá
nya között megegyezés szüle
tett arra vonatkozóan, hogy 
hivatalos úton eszmecserét 
folytatnak olyan kérdésekről, 
amelyek rendezése a feszült
ség enyhítését szolgálná Euró
pa közepén, és amelyek mind
két állam érdeklődésére szá
mot tartanak.”

A tárgyalások szintjéről, he
lyéről és idejéről pontos in
formációk még nem állnak 
rendelkezésre. Valószínűnek 
látszik, hogy erről a két kor
mány képviselői közötti újabb 
megbeszéléseken döntenek 
TT.ajd. Annyi azonban máris 
bizonyosnak látszik, hogy az 
NDK kormányának újabb kez
deményezése a kasseli kor
mányfői találkozó után beál
lott gondolkodási szünet végét 
jelzi. A gondolkodási szünet 
lerövidítésének lehetőségére 
Walter Ulbricht már júniusi, 
Rostockban elmondott beszé
de is utalt. Az azóta eltelt idő
ben Moszkvában aláírták az 
erőszakról való lemondásról 
szóló szovjet—̂ nyugatnémet 
szerződést, amelyben a nyu
gatnémet kormány nemzetkö
zi jogi érvénnyel bíró kötele
zettséget vállalt a jelenlegi eu
rópai határok, köztük az NDK 
—NSZK közötti határok, vala
mint az Odera—Neisse határ 
elismerésére. Aligha lehet két

Mosikvóban 26 nagy külföldi vállalatnak 
és szerveiéinek van képviselete

A Szovjetunió külkereske
delmi minisztériuma közöl
te, hogy Moszkvában 26 nagy 
külföldi társaságnak és szer
vezetnek van állandó képvise
lete, köztük a francia—szovjet 
és a finn—szovjet kereskedel
mi kamarának.

Megnyitották Moszkvában az 
olasz Montecatini—Edison tár
saság állandó képviseletét is. 
A Montecatini—Edison már a 
harmadik olyan olasz cég, 
amely hivatalos irodát nyitott. 
A Fiat-konszern, amely a gép
kocsiipar fejlesztésében mű
ködik együtt a szovjet szer
vekkel, valamint az ENI olasz 
állami olajtröszt, amely föld-

gázvásárlásra vonatkozó, 20 
évre szóló megállapodást kö
tött a Szovjetunióval, már ré
gebben megnyitotta képviseleti 
irodáját. A japán társaságok 
rendelkeznek a legtöbb — szám 
szerint 11 képviselettel. Ezek 
a társaságok az idén mutatták 
be exportlehetőségeiket a 
Moszkvában megrendezett ipa
ri kiállításon.

ö t nagy francia társaság 
képviselteti magát irodával, 
köztük a Renault autótársaság 
és á Syfal-cég, amelytől tej
ipari berendezéseket vásárol a 
Szovjetunió. Az első angol cég 
ez évben nyitott képviseletet,

séges, hogy a megállapodás 
tartalma .és szelleme hozzájá
rult a két német állam között, 
Kasselben megszakadt tárgya
lások fonalának újrafelvételé
hez. Ha az NSZK kormánya jó 
szándékkal és előítéletek nél
kül készül a következő fór-: 
dulóra, megvan a remény ar
ra, hogy a két ország közötti 
kapcsolatok rendezésének ügye' 
kimozdul a jelenlegi holtpont
ról.

Mint Bonnban hivatalosan 
bejelentették, a nyugatnémet 
fővárosba érkezett dr. Berbert 
Bertsch, az NDK minisztere] 
nöksége mellett működő saj
tóhivatal helyettes vezetője és' 
munkatársa, Rolf Muth. Az 
NDK megbízottait Harst Ehm- 
ke, a kancellári , hivatal mi
nisztere fogadta, majd e tár
gyalások után a két megbízott 
felkereste Willy Brandt kan
cellárt is.

Von Wechmar, a bonni ko 
mány szóvivője kijelentet,., 
hogy a két német állam kö
zött ismét elkezdődő tárgya
lások helyét és pontos . idő
pontját még nem tűzték ki, .de 
az már most nyilvánvaló, hogy 
az erfurti és a kasseli csúcs- 
találkozótól eltérően, az esz
mecsere közepes szinten kez
dődik.

Az NDK—-NSZK-tárgyalá-
soknak szakértői szinten való 
folytatása korántsem jelenti az 
eszmecsere leértékelését, éppen 
ellenkezőleg. Stoph és Brandt 
kétszer találkozott, elvi állás
pontját mindkét fél kifejtette, 
tehát az alap a diplomáciai 
munkához adva van. A meg
oldandó problémák köre vi
szont olyan széles és bonyo
lult, hogy egyetlen újabb kot- 
mányfői találkozótól a megol
dást nern lehet várni. Emléké 
zetes, hogy a moszkvai szer
ződést megelőzően is hónapó 
kig dolgoztak a külügyminisz
terek, államtitkárok és szak
értő diplomaták és ugyané- 
folyt lengyel—nyugatnémet re 
lációban is. '

★
Brandt kancellár Bonnba? 

megbeszélést folytatott Sch-ilk 
nyugat-berlini kormányzó po| 
gármesterrel. Az utóbbi köli 
nyezetéböl származó értesüli 
szerint az NDK és az NSZS 
közötti párbeszéd folytatásáréi 
tárgyaltak,
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Jól gazdálkodni az erővel!
Az életellenes, erőszakos, 

garázda bűnözőkkel szemben 
— érthetően — különösen 
szigorú a törvény. Közöttük 
is a visszaesők — tapaszta
latból tudják —, nem szá
míthatnak elnézésre. A rájuk 
rótt szabadságvesztés bünte
tést szigorított börtönben kö
telesek letölteni.

A józan felfogású embere
ket ez a szigorúság jobb be
látásra készteti. Változtatnak 
tarthatatlan modorukon, ural
kodni próbálnak indulatai
kon. Rájönnek, hogy bűnös 
cselekedeteiknek mindig ma
guk is kárát vallották. Ahogy 
a közmondás mondja:, „Vé
gén csatán az ostor”.

Csattan az ostor
minden erőszakos, garázdán. 
Az ítélet kihirdetésébe a'leg- 
fásultabb is beleremeg. 
Evekig elzártan, szigorított 
börtönben élni nem mindegy 
senkinek.

Az, aki a letartóztatottak el
ső legfontosabb kötelességét 
teljesíti —, aki alaposan meg
ismeri a magatartási szabá
lyokat és igyekszik ezek sze
rint. élni — az első naptól 
kezdve sikereket érhet el a 
szabad élet felé vezető úton. 
Kedvezményekben részesülhet 
esetleg — számos példa- van 
rá —, kiérdemelheti az eggyel 
enyhébb fokozatba sorolást.

De mit tesz az, aki nem bí
zik önmagában? Aki kilátás
talannak érzi a sorsát, mert 
képtelennek tartja magát a 
megjavulásra? Közülük egye
sek „Ha lúd, legyen kövér”.

vagy „Ha veszett a fejsze, 
vesszen a nyele is” elv alap
ján bent a szigorított bv.-in- 
tézetben is, az itt uralkodó 
törvényekkel, parancsokkal, 
utasításokkal való szembehe- 
lyezkedéssel próbálják kiélni 
énjüket, ezzel igyekeznek „ki
tűnni”.

A „miskolci bv.-intézet pa
rancsnoka ezek közt .emlí
tette Poncsák István elítél
tet. ■

'— Az ilyen magukban sem 
bízó személyek ellenkezni 
próbálnak a zárkafelelőssel. 
S ha a zárkafelelös elnéző 
velük szemben, vérszemet 
kapnak. Ha „sikert” érnek el 
nála, megpróbálnak tisztelet
ien magatartást tanúsítani a 
felügyelettel szemben is. Ezen 
azonban mindig rajtaveszte
nek.

A  fegyelmezetlen, garázdía ember
aztán, aki a felügyelettel amúgy is zilált élete a helyes 
szemben tiszteletlenséget koc- út helyett mindinkább kátyú- 
káztat meg, csodálkozik, hogy ba jut. Mind mélyebb ká- 
nem volt szerencséje. De, ha tyúba. 
már elkezdte a „munkát”, be 
is akcirja fejezni. S mert sa
rokba szorult, hazudozik, rá
galmaz, tagad és sehogyan 
sem érti, miért a tényeknek 
hisznek, miért nem neki?

Nagy erőlködésében mégin- 
'_kább_ fegyelmezetlen, társai 
előtt pedig nevetségessé vá
lik. Csak a rossz híre gyarap
szik, s egyszerre azon veszi 
észre -naagát, hogy azokat is 
elvesztette, akik kezdeti fe-

Milyen jelek mutatnak er
re?

Hírlik róla, hogy kint is 
erőszakoskodott, garázdálko
dott, szerette rettegésben 
tartani a környezetét. Nem

tanulmányozhatta bent sem 
valami alaposan a szabá
lyokat, mert magatartásán ez- 
ideig sem változtatott. Le
tartóztatásával egy zárkakö
zösségre szűkült a rettegés
ben tartott közösség. Mivel 
tartja rettegésben a zárkát? 
Melyek voltak fegyelmi bün
tetést kiváltó cselekedetei?

Zimmer Tibor hatalmas ter
metű, nagy erejű embernek 
látszik. A zárkában sorra jár
ta gyengébb fizikumú társait, 
egyikiegyik arca előtt nagy 
erővel összecsatintotta a te
nyerét, s ha azok megret
tentek, gúnyolni, szapulni 
kezdte őket.

Nagy- erejű embe^^nek lát
szik. De valóban az-e, aki 
saját rossz természetét sem 
képes legyőzni? Micsoda erő 
az, amely nem képes megfé
kezni a vad indulatokat, saját 
magát. A nyers erővel, amely 
izmaiban nyugszik, nem na
gyon büszkélkedhet, hiszen 
nálánál sokkal erősebb élő
lények is élnek a földön. Az 
ember igazi ereje nemcsak az 
izmokban, hanem az akaratá
ban, értelmében, tudatában 
van. Abban nyilvánul meg, 
hogy képes felmérni cseleke
detei következményét. Előre 
mérlegel, s nem tesz olyat, 
ami számára hátrányos kö
vetkezménnyel járna.

Azt mondják, Zimmer el
ítélt nem törődik ezzel. Hír
lik, hogy az elkülönítőben a 
fejével vert taktust a prics- 
osen. Hát csak annyit ér az 
ő feje? Valószínűleg nemcsak 
ennyit. S ha mégis csak erre, 
s nem a józan gondolkodás
ra használja, akkor sosem jön 
rá, hogy tulajdonképpen ön
magának árt.

A  társadalomban törvények uralkodnak.

az ellene v é th e t megbünte
tik. A börtön belső törvé
nyei a következő magatartá
si szabályok, parancsok, uta-

következik, mennyi feleslege
sen elpocsékolt erő vész kár
ba!

Nem valószínű, hogy Zini-cyelmezetlenségel idején.,eset- i ' i'iem yaioszinu, nogy z.im-;
les asszisztáltak "'-ácM - - ' .sitasöfe-' Az- ellenszegülőket itt mert ' tóldogítja ' az' av tudat,,leg .asszisztáltak joeki.....,,..,,. ■-is-;jhíegfékeak.'^ Ak^én ném' ha félnek

Mint Zimniér Tibor elítélt 
Is.

Zimmer meg van győződ
ve róla, hogy neki félelme
tes a híre az elítéltek között. 
Biztos abban, hogy tőle min
denki féL Ebben viszont na
gyon téved. Miért félnének 
tőle?

Hogy tartanak tőle? Ebben 
van valami. Minden jóérzé- 
BŰ ember tart attól, hogy 
Zimmer még nagyobb okta- 

' lanságokra vetemedik, s az

fog a jó szó, akik szembehe
lyezkednek a szabályzattab 
azokból keményebb eszközök
kel is kikényszerítik az en
gedelmességet. Mert itt nem 
az „akarom” és „nem aka- 
.rom” dönt. A- rendelkezések 
betartása alapvető kötelesség. 
Persze, hogy akik kint is erő
szakos, garázda magatartást 
tanúsítottak, itt is nehezeb
ben képesek úrrá lenni izgága 
természetükön. Mire ez be

bizonyítják, hogy valahány, 
szór „legénykedik”, ő húzza 
a rövidebbet, ő fizet rá, 6 ke
rül hátrányos helyzetbe. Te
hát nem félelmetes, hanem 
inkább sajnálni való.

Az ilyen, termetre derék, 
erős embertől többet várná
nak embertársai: jó példát, a 
gyöngébbek támaszt.

S nem az ő bűnük, ha csa
lódnak.

Sz; G.

NOCSAK...!
A korábbi műsortervben 

még úgy volt, hogy a tele
vízió a késő esti órákban 
közvetíti a Bp. Honvéd 
visszavágó mérkőzését K|s- 
pestről. Abban reményked
ve, hogy vérbeli kupa
meccset látunk, előre örül
tünk a csemegének. Jött 
azonban a közlemény: a 
kezdés időpontját előrehoz
ták, így két órakor ad 
helyszíni közvetítést a te
levízió iSi Kicsit derült ég
ből villámcsapás volt ez, 
elkeseredett a labdarúgás 
népes tábora. De mit lehe
tett tenni? A két klubnak 
szuverén joga a kezdési 
időponton változtatni, s 
ilyenkor a tv sem tehet 
mást: Igazodik az új idő
ponthoz. Ami pedig a szur
kolókat illeti: egy kupa- 
mérkőzés élményével sze
gényebbek lettek. Mert az 
ugyebár elképzelhetetlen, 
hogy az üzemben később 
kezd á délutáni műszak, 
hogy a termelőszövetkezet
ben nem mennek ki dél
után a kocsisok, hogy Igáii 
a vetés stb.

Akármilyen hihetetlenül 
hangzik, volt ember, illet
ve voltak olyanok, akik 
noha most minden perc 
drága a mezőgazdaságban, 
mivel nagyon nehéz az idő
járás okozita sok kiesést 
pótolni —, akik csapot-pa- 
pot otthagyva, ültek volna 
a képernyő elé már két 
órakor. S ami még elgon- 
dolkoztatóbb, azok tették 
volna ezt, akiknek bizonyos 
dolgokat éppen szorgalmas 
munkájukkal illenék bizo
nyítani. „Panaszulckaí 
egészen az intézet parancs' 
nokáig elmerészkedtek. JO' 
gaikban érezték megcsor 
bítva magukat. Nocsak!

Abból, hogy televízióról 
van szó — büntetésvégre' 
hajtási intézetben —, köny 
nyű következtetni: Baracs 
kán- ■voitak' eiy.aa ■ elítéltekj' 
.akiknek" fájt ez a. „kiha
gyás”, ez a hoppon mara 
dás.

k.
L

A  H e ti H íra d d  X IV . év fo ly am , 42. 
s z á m á b a n  m e g je le n t k e re s z tr e j t 
v é n y  h e ly e s  m e g fe jté se :  A  m u n k a  
m o n o to n s á g a  in k á b b  o k a  le h e t a  
b a le se tn e k , m in t  a z  e lső  ó rá k  r i t -  
m u s ta la h s á g a .

K ö n y v ju ta lm a t n y e r te k :  H erén y i 
M ik lós  e líté lt, N y íre g y h á z a ; K oz- 
m a r ik o s z  F e re n c  e líté lt ,  V á c ; 
L ász ló  S .ándor e líté lt, M ár lan o sz t-  
r a ;  T ö rö k  K á ro ly n é  e líté lt, K a lo 
c s a ;  S z v o ren  F e re n c  e líté lt, S o p 
ro n k ő h id a ,

í g y  n e m  lests j ó l
KÉT ÉS FÉL ESZTENDEJE 

a n n a k , hogy először talál
koztam Illésfalvi Ilonával, 
mint szabad emberrel. A ta
lálkozás után néhányszor fel
keresett a szerkesztőségben. 
Sokat beszélgettünk. Alkal
mam volt megismerni minden 
gondját, baját, sőt, valameny- 
nyire bepillanthattam családi 
életébe és egyet-mást megtud
tam hozzátartozóiról is. Illés- 
falvi Ilonának kiterjedt ro
konsága van. Gyermekei na
gyok, azokra is nyugodtan tá
maszkodhat már. Az is kide
rült, hogy nem akarta igény
be venni rokonai segítségét 
szabadulása után. Néhány 
probléma megoldása után elé
gedett volt helyzetével és jog
gal számíthattam rá, megáll
ja a helyét.

Nem akarok elébe vágni az 
eseményeknek, de meg kell 
mondanom, nem állta meg a

nyödésemre a járókelők kö
zött megint, Illésfalvi . Ilonát 
pillantottam meg. Semmi két
ség, ő volt. De hát ő Gyulára 
szabadult, mit keres Budapes
ten? Mi a szándéka? Miért 
kérte, hogy Gyulára mehes
sen? Miért nincs Gyulán? 
Nem lesz jó vége, hogy itt 
kóborol, sétálgat. Mindez át
villant az agyamon, de mire 
felocsúdtam, megint elsza
lasztottam a találkozást. . Le
het, hogy nem is örült volna, 
ha megállítom. Talán kínosam 
érezte volna magát. — A lé
nyég mégsem ez. Azon töp
rengtem, Vajon miért nem ta
lálja a helyét?

Anélkül, hogy jósolgatná 
akarnék, nem látom biztató
nak a jövőjét. Egyre-másra 
támadnak bennem a gondola
tok: nyilván azért akart Gyu
lára menni, mert reményke
dett valamiben. Talán remé-

helyét. Ha sorba veszem a nyei nem váltak valóra, azért
történteket, azt állapíthatom 
meg, eleinte úgy látszott, min
den rendben van vele. Aztán 
egyszercsak eltűnt, nem je
lentkezett hosszú ideig. Leg
utóbbi egri látogatásom alkal
mával azt hallottam, hogy II- 
lésfalvi Ilona három hónapot 
töltött az egri bv. intézetben. 
Azt is rnegtudtam, hogy Gyu
lára kérte utógondozását.

A vele kapcsolatos dolgokat 
mégsem tudtam egyértelműen 
lezárni. Az egyik délelőtt a 
Népköztársaság útja és a 
Körút sarkán hirtelen felvil
lant előttem egy ismerős arc. 
Mikor eltűnt, akkor eszmél
tem: Illésfalvi Ilona volt. Ki
csit még kételkedtem, hogy

jött Budapestre. De az-e a 
helyes megoldás, hogy kap^a 
magát és szedi a sátorfáját, ha 
valami nem úgy sikerült, ahogy 
elgondolta? — Sokan tesznek 
így,. nemcsak lUésfalvi Ilona. 
Helyes-e így tenni? Ügy gon
dolom, nem. Számtalan példa 
mutatja, mi történik az ilye
nekkel. Félő, hogy Illésfalvi 
Ilona újból odajut, ahová, 
nem hiszem, hogy kívánko
zik.

MIÉRT NEM KÉRT SEGÍT
SÉGET A HELYBELI ILLE
TÉKESEKTŐL? Csak ez a 
módja a kérdés megoldásá
nak. A szabaduló egyetlen 
feladata az — ha úgy érzi, 
kicsúszott lába alól a talaj —̂

valóban őt láttam, de a kö- hogy segítséget; kér. Keresse
vetkező vasárnapon végleg 
bizonyságot szereztem. A csa
ládommal sétáltam a Körúton. 
A gyerek megszomjazott. Be
tértünk a legközelebbi esz
presszóba. Amint kifelé néze
gettem, legnagyobb megrökö-

fel az illetékeseket, biztos, 
hogy segíteni fognak rajta. 
Még az is rövidebb út, mint 
a Gyuláról Budapestig vezető 
Az esetleges folytatást nem is 
számítva.

s. gy.

KINEK, HOGY...
Minden letartóztatotton át- próbája. Az évek múlása meg

vibrál a kétség.: ha. - elítékiek, mütatja, két 'ember kapcsö^ 
.mi lesz, míg :odalészek? -.Van, íá tá ’.Jneilh^ire, szilárd. Az ,el- 
aki a környezetéért. Van, aki a hidegül'iési' nem az évek oköi- 
csáládjáért, van, aki férjéért, zájc, nem az évek hozzák, ha-
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ÖT ÜRES ESZTENDŐ
I  I  ól megtermett, javakora- 
I  J  beli férfi. Kora és ter- 
I  mete. alapján azt kellene 
I  hinnünk róla: nincs az a 
g sok munka, amennyi isten- 
I  igazából kifárasztaná. Negy-
\  ven esztendős korában he- Sást. Ezt követően szaporán 
I  gyet képes elmozdítani egy sóhajtozott Barkovics La- 
I  ilyen ember, ha igazán ne- jós. Először akkor, amikor 
I  kirugaszkodik. Csakhogy 
I  Barkovics Lajos nerrí abból 
g, a fajtából való, aki szívesen 
I feszíti munkának a vállát.
I Különben mit keresne a 
I  nem dolgozók körletén? Itt 
I  fölíi az öt esztendő- hátra- 
I  levő részét.
% — De már nem sokáig —
'I húzta ki magát meglepő vi- 
i  dámsággal.
I  — Dolgozni fog?
g — Szabadulok.
I  — Mikor?
I  — Ez év november 2S-
i  ún.
I  — Boldog ember.

_  Nehéz öt év volt A  kislány allami intézet-
» — Ezt már a fejlődési ^  'oan, s itt nagyobb
I  lapja is elárulta. Igen zsú- az értéke a legkisebb aján- 
£ folt az a rovat, ahová a fe- 
S nyitéseket szokás írni.
I  • — Kaptam néhányat.
I  ’ — Pontosan. . .

Tíz fölött,

— S
gélyt?

mennyi marad? Képes leszre 
eltartani a magához vett 
kislányt?

— Akkor is megélünk, ak
kor sem mondok le a kislá
nyomról. Vele tartottam a 

ha nem kap rabse- kapcsolatot, és tudom, hogy 
ragaszkodik hozzám. Lehet,

— Sok testvérem van, csak 
kérhetek valamelyiktől szúz

van-e meleg forintot.
— Pénzt is, .szállást is, 

kosztot is a testvérektől szán
dékozik kérni a szabadulás 
után? . . .  És ha a testvérek 
nem lesznek olyan megértők, 
segítőkészek, mint amilye
neknek itt, Sopronkőhidán 
hiszi őket, nem sokkal a sza-

apróság. Rabsegélyből fogok badulás előtt? 
felöltözni. S hátha kapok Akkor lesz igazán nehéz
valamennyi pénzt is. Szeret- helyzetben Barkovics Lajos,
nék valamit vinni a kislá- ha azt kérdezik a testvérek:   Mimlen-f
nyomnak.^ Nagyon várhat Mire mentél öt év alatt? íumaeni eiKoveieu
szegénykém. Annyid sincs, hogy egy húsz-

azt kérdeztük:
— Tél jön, 

ruhája?
Nincs ruhám. Abban a 

bőrkabátban szabadulok —, 
de az is milyen! —, amelyet 
egy volt társamtól kaptam. 
Van még egy pár széttapo
sott, kopott sarkú cipőm, 
egy ingem és még néhány

hogy nagyon Szűkén élünk 
majd, de együtt leszünk. . .  .
rr alamennyi gyerek segit- 
y  ségre szorul. Elsősorban 
a szülök segítségét várják. 
Ez természetes. Még több 
gyámolitásra van szüksége 
egy mozgásszervi betegség
ben szenvedő gyermeknek, 
így Barkovics Lajos kislá
nyának is.

Jóleső érzés volt hallani, 
amikor Barkovics Lajos el-

feleségéért aggódik. Vannak 
olyanok, akiken csak átvib
rál ez a gondolat, s olyanok 
is vannak szép számmal, akik 
letartóztatásuk első percétől a 
szabadulás utolsó percéig ma
gukban hordják a bizonyta
lanságot.

— Hűséges lesz-e a férj, 
vár-e rám ‘az asszony? Nem 
neveli-e ellenem a gyereke
ket? — kavarognak a kérdé
sek. Ahány elítélt, annyifé
le gond, töprengés.

Tizennégy évi szabadság- 
vesztés után szabadulás előtt 
álló férfival találkoztunk. Az 
azóta éltéit időben bekövet
kezett változásokról beszélve, 
szóba került a család. Nyu
godtan, határozottan jelentet
te ki:

— A feleségem, a gyerekek, 
az egész család már alig vár.

— Vannak, akikre két évet 
sem vár a feleség — jegyez
tük meg.

— Vannak, akikre egy hó
napot sem — mondta embe
rünk —, s olyanok is van
nak, ■ akiket a törvény el sem 
kényszerít egymástól, s még
is elválnak.

— A hűségnek az élet a

nem az egymás iránti szere
tet, felelősség, hiánya, vagy 
megszűnése.

Az utóbbi gondolatoknál el 
lehetne időzni egy kicsit.

Sok igazság .van abban, 
ahogy ez az ember a saját 
házassága alapján a dolgokat 
megítéli.

Hogy aztán kiknek jobb, 
azoknak-e, akik egész életen 
át kitartanak egymás mellett, 
vagy azoknak, akik bizonyos 
esetekben a kenyértörést vá
lasztják?

Ez a körülményektől függ.
AZ ember a házastársában 

tárnaszt, biztonságot remél 
Az egész életre kötött kap
csolattól sok örömet, boldog
ságot vár. Ha a kölcsönös 
megbecsülés meginog, akkor 
inkább jöjjön a kenyértörés, a 
magányosság, mintsem az ál
landó szemrehányás és. az 
egymás marcangolása tegye 
kínszenvedéssé az életet.

Semmit nem ér, inkább árt 
az olyan erőltetett kapcsolat, 
amely szilárd biztonságérzet 
helyett a másik fél számára 
állandó rettegést tartogat.

sz. g.

déknak is. Külpnösen, ha at
tól az apukától kapja a 
gyerek, akit olyan régen lá
tott. Barkovics elítélt mond
ta el: Tavaly ilyenkor na-

— Öt év nagy idő. IgyeU- svon szép levelet kapott kis- 
vő ember büntetésvégrehaj- lányától. Arra kérte, küld- 
tási intézetben is összerak- neki száz forintot, hadd 
hat néhány forintot, hogy a vegyen luirácspnyi ajándé- 
szabadulás utáni hetek, hó- kot anyu-nak. Barkovics 
napok ne ' okozzanak súlyos u,kkor töltötte a negyedik 
anyagi gondot. Sikerült ősz- ^^^i^yáőt.' Pénze azonban ta- 
szehozni valamennyit?

— Nem. Egy fillért sem.
— Ez volt az a kérdés, il

letve válasz, amely derék
ba törte a kedélyes cseve-

valy ilyenkor sem volt.
— Akárhogy is, viszek 

ajándékot a gyereknek — 
erősködött a mostani beszél
getés alkalmával.

forintos valamit vigyél a 
kislányodnak? Mindent meg
értenek azonban, ha lesz bá
torsága elmondani, hogyan 
szaladt el fölötte az öt esz
tendő. Lehet, hogy beszélni 
fog arról, hányszor kapott 
fenyítést, de hogy miért — 
arról már csak szégyenében 
sem.

Maga sem tudja, hányszor 
kezelte az orvos nyelés miatt. 
Most azon izgul, mennyi 
börtöntartozást hajtanak 
majd be rajta a szabadulás 
után. Számol: körülbelül 
ezéröt-ezerhatszáz forintot 
keres a BKV-nál, ahonnan 
megérkezett a válasz, hogy 
felveszik, s ha ebből letilt
ják a harminc százalékot.

Á

hogy mellettem legyen a 
gyerek. Remélem, rendeződ
nek az otthoni dolgok, s ak
kor a kislányunk is jobb kö
rülmények közé kerül.

Italában biztatni szok
tuk a szabadulás előtt 

álló elítélteket. Bátorítani, 
hogy nem szabad megtor
panni az első akadálynál, 
küzdeni, harcolni kell, kü
lönben elkallódik az ember. 
Mondtunk ilyesmit Barko- 
vicsnak is, de éreztük — az 
öt év szomorú „eredménye” 
alapján —, hogy ez a bíz
tatás kicsit falra hányt bor
só.

Ritkán szeret tévedni az 
ember, most azonban szíve
sen csalódnánk.

—ácsi—

A negyedik ötéves terv előirányozza az állatállomány jelen
tős növelését is. Ennek egyik alapvető feltétele a takarmány 
biztosítása. Célgazdaságaink is derekasan részt vállalnak a cél
kitűzések valóra váltásában. Képűnk Nagyfán készült, a 

takarmány begyűjtése idején.
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C S A L Á S Kinek mit ér a pénz?
Néhány napja érkezett, még

is otthonosan mozog a rabkör- 
letbén. Kissé elhízott alakján 
feszül a csíkos ruha. Szekré
nyét rendezgeti, amikor a tá- 
borfelelős közli a nevelőtiszt 
parancsát.

— Kovács János elítélt je
lentkezzen az irodában!

Hangja kellemes, modora 
szerény, szemét ártatlanul sik
latja végig a nevelőtiszt irodá
já é n . Meglepően gyorsan vá
laszol a feltett kérdésekre. 
Érettségi után felvették a Mű
szaki Egyetemre. Színesen 
ecseteli, miért csapták ki egy 
év múlva.

A nevelőtiszt az íróaszalán 
fekvő iratokén lapoz. — „Én 
hittem neki. Olyan szépen tu
dott beszélni — vallja az egyik 
tanú —, különösen ha. szegény 
édesanyjáról esett szó. Nem 
tudtam ellenálln,i amikor 
pénzt kért tőlem, hogy anyja 
orvosának honoráriumot ad
hasson.

Ki hitte voina,

hogy anyja makk egészséges, 
és fia már évek óta feléje sem 
nézett?”

— Mikor kezdte el hiszékeny
embertársai becsapását? —;
kérdezi a nevelőtiszt.

— Talán akkor, amikor egye
temi hallgató lettem. Tapadtak 
hozzám az emérek. Fiúk, lá
nyok egyaránt. Köztük töbén  
olyanok is, akiknek pénzük 
volt. Nekem nem volt. Ezt az 
egyenlőtlenséget akartam meg
szüntetni. Mint egyetemista 
éreztem, hogy tulajdonképpen 
senki sem vagyok. De tudtam, 
hogy mások nem így látnak. 
Ügy ítéltek meg, hogy minden 
lehet belőlem.

A nevelőtiszt újra életekint 
a bírósági iratokba. Egy másik 
tanú vallomása így szól: „Meg
nyerő modorú, szolid életű fia
talembert isniertüiyc meg ben
ne. Mariann lányomnak fél 
évig udvarolt. Én is, férjem is 
Jó szemmel néztük a fiatalok 
közeledését. De egyik napról 
a másikra elmaradt. Akkor de
rült ki, hogy eltűnt vele együtt 
a lányom arany nyaklánca és 
a - nsalád takarékbetétkönyvei 
Kíméletlenül becsapott, meg
csalt bennünket.”

A vádiratból sok mindenre 
fény derül. A nevelőtiszt a ta 
núvallomásokból idéz. A kár
vallottak elmondják, hogyan 
élt vissza Kovács János a bi
zalmukkal, hogyan csapta be 
éket. Egyik barátjától táska
rádiót, orkánkabátot, pénzt lo
pok Egy árvízkárosulttól a be
vásárlásra kapott összeget sik
kasztotta el. Az~ ilyen módon 
szerzett pénzt főleg italozásra 
fordította. Munkát csak ese
tenként vállalt.

Minden bűncselekményében 
Van egy közös vonás: erkölcsi 
gátlástalanság, a hiszékeny 
emberek becsapása.

★
Még a hajnal sem irirkad, 

•mikor

megszólal az ébresztőt 
jelző gongütés.

A börtön lakói sietve öltösdcöd- 
nék, mosakodnak. Percek alatt 
kialakul a szokásos körletrend, 
az egyformán kisimított ágy, a 
sarkosan összehajtogatott tö
rülközők mértani alakja.

Reggelizés után élénk moz
gással állnak össze a munka
csapatok. Háromsoros oszlo
pokban sorakoznak. Mindenki 
tudja saját és szomszédja he
lyét. A körletparancsnok uta
sítására megindulnak a körle
ten kívüli munkahelyek felé. A 
felkelő nap már kint találja a 
munkacsapatot a répatáblán.

Kovács János elítélt is az 
égyik növénytermesztési mun
kabrigádba került. Negyvenen 
dolgoznak egy munkacsapat
ban. A répaszedés nem tarto
zik a könnyű munkák közé. 
Kitépik a földből, és kupacok
ba dobálják a hatalmas mar
harépákat.

A kellemes őszi nap a dél
előtti órákban melegen tűz, mi
re végighalad a brigád a több 
mint százholdas táblán. Ami
kor mindenki kiért a tábla túl
só végére, cigarettaszünetnyi 
pihenőt, engedélyez a munkát 
vezető törzsőrmester. A mun
kától elfáradt embereknek jól
esik a cigaretta és a pihenés. 
Aztán újra ugyanabba a sor
rendbe állnak vissza, és min
denki tépi-nyűvi újra a rá ki
osztott két sor répát.

Kovács János szomszédjával,.

Nagy Péterrel beszélget, aki 
betörésért és munkakerülésért 
van elítélve. Nagy Péter anal
fabéta, aki — ha alkalma nyí
lik beszélgetésre — azt han
goztatja, ■. hogy alkoholista szü
lei züllött életmódja miatt ke
rült börtönbe. Kovács János és 
Nagy Péter egy időben lépte át 
a börtönkaput, és egymás mel
let verejtékezve ismerik meg a 
büntetésvégrehajtási intézet 
szigorú munkafegyelmét. Mun
ka közben halkan beszélget
nek. Néha felállnak, megmoz
gatják derekukat, és újra ne
kilendülnek. Látszik rajtuk, 
hogy küzdenek a munkával, de 
nem maradnak le a brigád kö
zépső részétől.

Megkönnyebbülést jelent az 
ebédidő. Jólesik a forró leves, 
és percek alatt eltűnik az ét- 
kezőcséstekből a babfőzelék és 
a füstölt hús.

így megy ez nap, 
mint nap

Azaz mégsem pontosan így.
Egyik reggel Kovács János 

megszólítja — hosszabb hall
gatás után — Nagy Pétert.

— Ugye, te falim nevelked
tél?

— Igen. A nagyapám béres 
volt a Héderváry gróf uradal
mában. Amikor apám, anyám 
elzüllött, én továbbra is velük 
maradtam a tanyán. Jól mű
ködött a tsz, de annyi mimka- 
egységet már nem tudott fi
zetni, hogy mindkettőjük al
koholszámlájára futotta volna.

— Akkor neked most sze
rencséd van. A kisujjadban 
van ez a munka, amit most 
csinálunk. Játszva téped a két 
sor répát. Én pedig megfeszít
ve kulizok, mint egy igásló. 
Pedig kevés kedvem van hoz-, 
zá! — Ajánlanék valamit.

— No, hallj'Uk — válaszolta 
Nagy Péter.

— Vedd át az egyik soromat! 
Te felszedsz hármat, én pedig 
elbajlódom a megmaradó egy 
sor répával. Amikor az őrség 
figyel, akkor, persze, visszave- 
S;zem-az átadott sort,. JÉs-ahány 
sort végigví^zel helyéttém; na
ponta, annyi doboz cigarettát 
kapsz tőlem este a körletben.

— Honnan tudtad, hogy 
nincs cigarettám? — Egyéb
ként áll az alku.

Nagy Péter ezen a napon 
három sor répát szed, míg mel
lette Kovács János könnyedén 
csak egyet. Nagy Péter meg
feszített izmokkal, gyorsított 
mozgással, sokkal több verej
tékkel dolgozik, de lépést tart 
a brigáddal.

— Hajolgass annyit, mintha 
te is két sort szednél! Mozogj 
úgy, mintha egyformán dolgoz
nánk! — figyelmezteti jóindu
latúan Nagy Péter a szom
szédját.

Ezen a napon az alku kez

detétől a munkaidő befejezé
séig kétszer értek a répaföld 
egyik végéről a másikra. A 
megegyezés szerint este Nagy 
Péter jelentkezett a két doboz 
cigai’ettáért Kovács Jánosnál.

— Meg vagy te bolondulva! 
— méltátlanlíodott Kovács. — 
Hogy tőlem te két doboz ciga
rettát kapj ?' Szó sem lehet ró
la! Először is mert összesen 
egy van. Ebből az egy doboz 
ból megkínállak, és ezt is kö
szönd meg szépen! Na, mit 
bámulsz? Köszönd meg gyor
san, hogy hozzásegítlek ahhoz, 
hogy egy átkos szenvedélytől, 
a dohányzástól megszabadulj.

Na gyújts ró 
szépen és tűnj elf

— De mi nem ebben egyez
tünk meg. Te engem becsap
tál!

— Na és? Nem te vagy az 
első, sem pedig az utolsó.

— Ha nem adod meg azon
nal a két doboz cigarettát — 
válaszolta Nagy Péter —, je
lenteni fogom a felügyelő úr
nak.

— Ha úgy- tetszik, jelentsd! 
De a te fegyelmi büntetésed 
legalább akkora lesz, mint az 
enyém. Hisz nem szabad más 
helyett dolgozni. És különben 
is, ugyanúgy kijátszottad a 
felügyeletet, mint én — pró
bálta jobb belátásra bírni fél
revezetett elítélttársát Kovács 
János.

Érvelése nem hatott elég 
meggyőzően. Nagy Péter je
lentette az esetet. Míg ő meg
úszta a dolgot egy figyelmez-. 
tetőssel. Kovács Jánost, mivel 
elítélttársa bizalmával vissza
élt és mert jóhiszeműségét 
fondorlatos módon kihasznál
ta, 20 nap szigorútott magánel
zárással fenyítették. Kovács 
János újabb csalásáért szigo
rú fegyelmi büntetést kapott.

T. K.

MIRE EZEK A SOROK 
MEGJELENNEK, Stadlér Já
nos elítélt már szabad ember 
lesz.

A Heti Híradó figyelmeztető 
cikkének az 6 számára már 
nem lesz foganatja. De a hoz
zá hasonló elítéltek, akik -a 
közeli, vagy a távolabbi jövő
ben szabadulnak, elgondolkoz
hatnak azon, hogy a bünteté
sük letöltése idején megkere
sett forintjaikat szabadulásuk 
után hogyan fogják okosan 
felhasználni.

Tucatjával lehetne itt a 
rossz példákat felsorolni, de 
maradjunk csaik Stadler Já
nos eseténél!-

A posta visizi és. hozza a le
veleket, az örömöket és bána
tokat. Az intézet parancsnoka 
az alábbi levelet kapta:

„Tisztelettel kérjük az In
tézet vezetőségét, legyenek szí
vesek értesíteni bennünket, 
hogy János g3̂ rmekünk, aki 
f. hó 14-én szabadiíl, mennyi 
megtakarított pénzzel jön ha
za.

Megokolás: Ennek előtte Vá
cott töltötte I le büntetését, 
1800 forintot küldött haza, és 
mi azt gondoltuk, hogy ennyi 
pénzt takarított meg. Csak 
egy év múlva vallotta be, 
hogy még 4000 forintot hozott 
haza, amit 2 hónap alatt ba
rátaival elivott és amíg a 
pénzből tartott, nem ment 
vissza a munkahelyére dolgoz
ni, hanem hol itt, hol ott dol
gozott, és megint a züllés út
jára lépett.

Az ő kezében nem lehet 
ennyi pénz, mert gyenge aka
ratú, és a sok pénz megszédí
ti. Hogy hasonló eset ne for
duljon elő, kérjük tisztelettel 
az Intézet veeztőségét, ^ e s ít-  
sen bennünket, mielőtt szaba
dul, hogy ne tudjon a pénzből 
eltenni”.

EDDIG A LEVÉL. Van-e 
alapja a szülői aggodalom
nak ebben' az esetben?

Erre a kérdésre a Stadler

elítélttel való beszélgetés ad
ja meg a választ, amely sze
rint a szülők szorongása nem 
alaptalan.

— Korábbi büntetésének le
töltésekor mennyi pénZzel 
szabadult?

— Nem töltöttem le . . .  fel
tételesen szabadultam.

— Mennyi pénzzel?
— 2400 forinttal.
— Nem 4000-rel?
— Nem.. csak 2400 FT volt.
1— Mire költötte a pénzt?
— Megittam a barátokkal.
— A , szabadulása után 

mennyi ideig nem ment dol
gozni ?

— Sokáig.
— Míg a pénz el nem fo

gyott?
— Még azután sem.
— Miből élt?
— A szüleim ideadták az 

1800 forintot, amit hazaküld- 
tem nekik.

Tovább folyt a beszélge

tés, végül kialakult Stadler 
elítéltről a kép. Középszintű 
iskolai végzettsége, többirá
nyú szakmai képzettsége biz
tosítaná a tisztességes élet fel
tételeit, h a . . .  !

DE EZ A „HA” már olyan 
mélyreható volt, hogy meg
akadályozta őt a helyesre, a 
jóra való törekvésben. Béklyó 
ez, de minden józanul gondol
kodó tudja, hogy nem leráz- 
hatatlan. — Csak akarni kell!

Gondolatban már Stadler 
elítélt is az akarat útjára lé
pett.. Már nem szándékozik 
szabadulásakor kapott pénzét 
a szülei előtt letagadni, azt a 
barátokkal együtt Italra köl
teni, és nem szándékozik sza
badulása után munka nélkül 
élni. Ha elhatározását — és 
minden „Stadler” elhatározá
sát — tett is követi, akkor 
lesz értelme munkájának, a 
munlkával keresett pénznek.

— SZ. A. —

MARIANOSZTRA; Sárközi 
Zoltán. A „Kálvária” c. elbe
szélése túl hosszú. Közlésének 
kevés a valószínűsége. A Nic- 
ky c. elbeszélését viszont a köz
lendők közé soroltuk. A rádió
játékról a Központi Stúdióval 
való tárgyalás után újabb 
szerkesztői üzenetben értesít
jük.

A FÖV. KÖZP. BV. INTÉ
ZET Kabelác Pál elítélt A 
tükörbe néztem című írása 
jobb minden előzőnél. Keve
sebb benne a modorosság, 
több a  hitelesség, mint a ko
rábbiakban. Bevezető sorai 
mégis azt sej'tetik velünk, 
hogy még mindig nem egé

szen ért bennünket. Levelező
inktől — ezt szeretnénk nyo
matékosan aláhúzni — nem 
írásbeli tökéletességet várunk 
elsősorban, hanem hiteles té
nyeket, történeteket, tapaszta
latokat. Egyszóval, frázis nél
küli őszinteéget.

BALASSAGYARMAT, Kis- 
pál László elítéltnek: ha fi
gyelemmel kíséri a Heti Hír
adó három elítélt-oldalát, rá
jön, hogy verset igen ritkán 
közlünk. Kérjük, a büntetés
végrehajtási intézet, illetve az 
elítéltek életéről, munkájáról 
írjon a jövőben, s lehetőleg 
konkrét példákkal bizonyítsa 
az elmondottak igazát.

I j e r e i e t  í r u n h
Csend van. A szokásos zsi- 

bongás hiánya szinte bántólag 
hat az emberre. A megszokás 
nagy úr, s a szokott zajok 
nélkül úgy érzem, mintha más 
zárkában lennék.

Társaim hallgatagon bá
mulják cigarettájuk füstjét és 
néha töprengve rágnak egyet 
a csonka ceruza végén. Levél
írás . . .  Zajos köznapokon, 
munka* közben ritkábban k í
sért a kinti élet, és szeret
teink arca is ritkábban merül 
fel emlékeinkben.

Ilyenkor, írás közben, látni 
vélem édesanyám bánatos, 
megtört arcát, s kissé köpcös 
apám aggódó pillantását. Na
gyon sajnálom őket. Igaz, hogy 
fiatal vagyok még és módom 
lesz életemet helyes útra te
relni, de níégiscsak most ér
zem igazán, hogy helyzetem
mel milyen bánatot okoztam 
nekik.

A megszokott zajok lassan 
visszaérnek, de senki sem 
képes azonnal elszakadni elő
ző gondolataitól. Itt is, ott is 
a családról, barátokról folyik 
a szó.

— Na, jól megetettem az 
öregeket — mondja egyik zár- 
katársam.

— Figyeljetek csak, felolva
sok a levelemből: „Kinézek az 
ablakon a ragyogó napsütés
be. Néhány bárányfelhő ker
geti csak egymást az azúrkék 
égen. Milyen szomorú ezt a 
rácsok mögül nézni! Milyen jő 
lehet szabadon élni ! Soha nem 
kerülök töbé ilyen helyzetbe! 
Ha kimegyek, rendesen fogok 
dolgozni. Soha többet nem 
okozok fájdalmat. Estin le
érettségizem. Igyekszem hasz
nos tagja lenni a társadalom
nak. Megmutatom, hogy ben
nem is rejlenek értékek, 
amit a felszínre is tudok jut
tatni.”

— Na rriilyen?
— Mivel etetted meg a szü

léidét? — szólalok meg. — 
Hiszen amit most leírtál, csu
pa szép gondolat.

— Ah! Mese az egész. Ál
landóan sírnak, hogy meg fo
gok-e változni, lesz-e még 
belőlem rendes ember és még 
sok egyéb hülyeséggel tömik 
a fejemet. Most egy kicsit be
tömöm a szájukat. Csak nem 
gondolod, hogy dolgozni fo
gok. Majd hülye lennék még 
kint is hajnali ötkor felkel
ni, rohanni a gyárba és egész 
nap robotolni. Utána meg be
ülni az iskolába. Tanulni. 
Örök életemben utáltam ta
nulni, csak anyámék szöve
geltek: „Fiam, tanulj, csak 
úgy lehet belőled valaki.”

A meglepetéstől a hangom 
is elakad. Olyan a szám íze, 
mint aki savanyú almába ha^ 
rapott.

— Miért hazudoztál? Nem 
gondolsz arra, hogy sok szere
tettel y.árnak ;.,|^aza?,^A,..leve-

; leidre gondolnak,:melyckben 
te fűt-fát ígérsz.- és' ■ napok 
alatt rájönnek, hogy azokat 
egy másik ember írta, mert te 
folytatod ugyanazt az életet, 
amit régen. Ezzel még job
ban tönkreteszed őket.

— Fogd be á szád! Milyen 
jogon szólsz bele a családi 
életembe? Azt csinálok, amit 
akarok. Semmi közöd hozzá!

Igaza van. Nem szólhatok 
bele az életébe. Önmagának 
kellene rájönnie, hogy mi he
lyes és mi nem.

A leveleket elviszi a pos
ta, mert cím és béSyeg van 
rajtuk, s a fehér boríték nem 
tehet róla, ha őszinte szó he
lyett hazugság hordozója..

Stanisovszhy László elítélt, 
Főv. Közp. Bv. Int,

I  A FÉRJ ÉS A FELESÉG 
I  KÖZÖTT már hosszú ideje I tartott a cívódás. Az egész 
= városka beszélt az asszony I viselt dolgairól. Hol az egyik, I hol a másik presszóban lát- 
I iófc más és más férfiak tár- I saságában konyakozni.^ A 
i  férfi is a kocsmában kereste 
I  a vigasztalást.
I Otthon a három gyerek 
I sírva várta minden este a I szülőket. Ilyenkor a legidő- I sebb, a 8 éves Julika próbál- 
I ta vigasztalni a két kisebb I testvért, mindaddig, míg ö 
I is sírva fakadt.
I Azon az estén a férfi jött 
I először haza. Nem volt ré- 
I szeg, de látszott, érződött I rajta, hogy most is a kocs- 
I mából érkezik. Ingerülten I rázta le magáról az örömmel 
= eléje szaladó apróságokat. I A gyerekek ijedten húzódtak 
i  be a szoba sarkába, miköz- 
5 ben az ember dühösen rótta I fel és alá a szobát, amikor 
= az asszonyt még nem talál- I ta itthon.
= Később aztán betoppant a 
I nő is. A gyerekek megint I reménykedtek, hogy most I már nyugalom lesz, velük is I törődik valaki. Neki is kezd- 
i  tek nagy hanggal a játszás- I nak, de az apjuk újra dühö- 
= sen förmedt rájuk:
I — Maradjatok csendben!
I A gyerekek ismét elcsitul-

A n a ^ m a m a  újra gyerm eket nevel
tak, a szülők pedig — mint 
mindig — dühös, acsarkodó 
veszekedésbe kezdtek. A 
férfi először csak ordított, 
aztán ütött is. Legtöbbet az 
egyik gyerek kapta. Ügy 
megverte a szerencsétlent, 
hogy már az orvosok sem 
tudtak segíteni rajta.

Az anyát és ai apát le
tartóztatták, s a két nagyobb 
gyermeket intézetbe akarták 
vinni, amikov megérkezett a 
nagymama.

— Magamhoz venném az 
unokáimat —r mondta a hi
vatalos embereknek.

Az idős asszony féltő sze
retettel simogatta a kicsi
nyek fejét és egyre erőskö<̂  
dött, hogy el tudja tartani az 
unokákat.

— Tisztességes jövedel
mem van a isz-ben. Ezt iga
zolni is tudom. Van egy kis 
megtakarított pénzem, ezt is 
rájuk tudom fordítani, mert 
ugyan mire gyűjtsék én már. 
Kérem, ne vegyék el tőlem a 
gyerekeket!

A KÉT APRÖSAG a  
NAGYMAMAHOZ KERÜLT.
Azóta a nyugdíjhoz közele
dő öregasszony kettőzött 
akarattal dolgozik. Üj ruhát, 
cipőt vásárolt a kicsiknek. 
Ha ideje engedi, előveszi az 
okuláréját és nehézkesen le
ereszkedik a lócára Julika 
mellé, — az olvasást gyako
rolják. Lefekvés előtt pedig 
mesét mond a gyerekeknek a 
’jó tündérről, s az igazságos 
aranyhalacskáról.

Az öregasszony öt gyereket 
nevelt fel. Az idő eljárt fe
lette, s ma már maga is 
megérdemelné a törődést, a 
gondoskodást. De nem pihen
het, mert tudja, érzi, hogy 
vállalnia kell azt, amit ,a 
szülők elmulasztottak, a ki
csiknek szeretetett kenyeret, 
ruhát adni.

A gyerekekért való aggó
dás erőt adott a törékeny 
asszonynak. Életében sok 
megpróbáltatás érte. Férje, 
két gyermeke a háborúban 
pusztult el, később még két 
gyermeke halt meg. Ez az 
egy lánya maradt. O volt a 
legkisebb. Az anya most már 
minden erejét, szeretetét er

re az egy gyermekére paza
rolta.

★

A LÁNY fe l n ő t t , eladó 
sorba került. Valahol egy 
táncmulatságon ismerkedett 
meg későbbi férjével. Az 
anya már akkor is óvta a 
fiútól, aki legtöbbször része
gen, vagy legalábbis italosán 
jött hozzájuk. De ő már nem 
tehetett semmit, összeháza
sodtak. Hamarosan megjött a 
gyerek, aztán a másik kettő 
is. A férfi továbbra is ivott. 
Nem sokat törődött a csa
láddal. És a nagymama egy
re kétségbeesetten figyelte — 
mert tenni semmit sem tu
dott —, hogyan zülUk szét a 
család és hogyan hagyják 
mindinkább magukra a pici
nyeket.

Így maradt egyedül öreg
ségére a nagymama. És most, 
amikor a tragédia bekövet
kezett, ismét ő volt az, aki 
bizonyította, nem fogyott 
még el belőle a tenniakarás, 
a szeretet.

A gyerekek az öregasszony 
védőszárnyai alatt élnek az
óta is. Mellettük van, aggó
dik értük szinte az egész fa
lu. Ha valahol kalácsot süt

nek, kóstolót küldenek. Ha a 
nagymama az utcán megy, 
vagy az üzletben megfordul 
a kicsikkel, szeretettel veszik 
őket körül.

A tél már itt kopogtat sok 
gondjával, örömével. A gye
rekek várják a hóesést, ami
kor nagy hócsatákat szán
kóversenyeket lehet rendez
ni. De a nagymama estére, 
mire végez a tsz-ben, és a 
ház körül, ugyancsak elfá
rad. Erre már nem tud vál
lalkozni. A környékbeli na
gyobb gyerekek azonban már 
azon versengenek, hogy mi
kor, ki vigye el szánkázni az 
apróságokat.

A két kisgyerek jól érzi 
magát. Szeretetet kapnak, 
amiről eddig alig tudtak va
lamit. Olyan nagy család ve
szi körül őket, amelybe be
letartozik az egész falu ap- 
raja-nggyja. Esténként, ami
kor kipirultan készülődnek a 
mosdáshoz, egymás szavába 
vágvja mesélik élményeiket.

És az öregasszony ilyen
kor elfelejti, hogy fáj a lá
ba, hogy fáradt a keze. Csak 
akkor' telik meg a szeme 
könnyel, amikor Józsika az 
elalvás előtti búcsú után kí
váncsian fordul nagyanyjá
hoz:

— Hol van anyuka, miéri 
nem jön már haza édesapa?

T. K.
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Fiúk, lányok: meggondolni!
Alig tizenkilenc éves a fiú. 

Csaknem gyerekkor ez még az 
élet távoli határához mérve. A 
mai korban viszont, amikor az 
ilyen idősek komolyabbjai le
érettségiztek, szakmunkás bi
zonyítványt szereztek, s 
emelt fővel kezdtek önálló 
élete — ez a fiú egészen sa
játos pályára szánta el magát. 

Bűnöző lett.
Minden erkölcsi érzék híján 

bűnös cselekedetek elköveté
sére határozta el magát. 
Mondják róla egyesek, hogy 
soha nem dolgozott, semmit
tevés volt a kenyere. Ez utób
bi meghatározás nem egészen 
pontos. Mert ha valóban sem
mittevéssel „foglalkozik”, azt 
csupán maga sínyli meg. Am 
bűnözésre, kártevésre adta a 
fejét. Talán azt képzelte, hogy 
tisztességes embereket büntet
lenül háboríthat, károsíthat? 
'Dehogyis semmittevő! Na
gyon is

aktív volt 
a kártevésben,

a céltalan rongálásban. Most 
többrendbeli lopásért, rablá
sért, garázdaságért letartóztat
va hányavetdskedik, illetlen 
történetekkel traktálja zárka
társait Mocskolja, gyalázza a 
lányt is, akinek szeretetet ha
zudott, s minden rosszba ma
gával rántotta.

Bűntársai is, akiket — mert 
„Könnyű Katit táncba vinni” 
— magával rántott, megvetés
sel nyilatkoznak róla:

— Kanalat nyelt, hogy kór
házba szállítsák, és onnan 
megszökve másokat is be
mártson valami bűncselek
ménybe.

Családi környezetéről
mondják:

— Csák nevelőanyja van, s 
az nem sokat törődött vele. 
Az apja most is börtönben

■ van . . .  •
Ez meghökkentő, másnak. 

Persze, őket sem — az apát, 
meg a fiát — töltheti el vala
mi nagy büszkeséggel, hogy 
lám, az alma nem esett mesz- 
sze á'fájától:-/' ' '

A jobb érzésű ember döb
benten áU a könnyelmű fele
lőtlenség roncsainál.

Hát lehetséges, hogy van
nak, akiknek kellemesebb a 
börtön, mint a szabad élet?

★
A lány alig tizenhét éves. 

Mint betanított munkás, ezer- 
háromszáz forintot keresett, 
de a rossz társaság hatására 
otthagyta a munkahelyét. Pár 
hónapig csavargott, bűnözött, 
a fiúk „csali”-nak használták 
ittas egyének kirablásához.

Persze, nem is tartották 
többre, mint a horgászok a 
földből kiásott gilisztát. Ma 
sem tartják többre.

Egy önálló keresetű fiatal 
lány számára ez bizony tragi
kus zuhanás. ’

Mondia neki 
a nevelője:

— Még lejjebb zuhanhat, ha 
itt sem vigyáz magára. A 
gyönge jelleműeket könnyen 
befolyásolhatják a fegyelme
zetlen, felelőtlen elemek. Akik 
nem hallgatnak a felügyelet
re, s nem veszik komolyan a 
kötelező magatartási szabá
lyokat, azoktól óvakodjék.

— A nyelőktől? — kérdezte 
a lány.

Már róluk is hallott?
— Igen — süti le a szemét 

—, én is nyeltem.. .

— A rendőrségi fogdán egy 
zárkában voltam Margittal. 
Dicsekedett, hogy ő már nyelt. 
Cukkolt, hogy én úgyse merek 
nyelni, hát lenyeltem egy da
rab törlőrongyot. . .  De nem 
nyelek többet. . .  Sok hülyesé
get mondott nekem az a lány! 
Mondta, hogy ha előbb szaba
dulnék, majd ad egy telefon
számot, azt hívjam fel. Mond
jam be, hogy megvan a pénz, 
lehet dobbantani. Ez a jelszó 
és akkor szökhetünk is az 
országból.

— Szökést tervez az a lány?
— Dehogy! Csak valami 

bűnügyi filmben látott hason
lót, s azon ábrándozik.

★
— Nem tudtuk, hógy ez lesz 

a következménye —, mondják 
többen magukba szálltán.

Ezt a magukba szállást csak 
a naív ember tartja őszinté
nek. A tapasztaltabb látja, 
hogy nem bensőből fakad ez, 
csak kényszerű, mert a hely
zet így kívánja.

— Azt hittük, úgysem fog
nak elkapni — mondja a má
sik őszintén.

Ez a kijelentés világosan ki
fejezésre juttatja, hogy mindig 
nagyon is jól tudták, hogy

rosszat tettek.
De talán azt is hallották már, 
hogy „Addig jár a korsó a 
kútra, míg el nem törik”.

Többen panaszkodnak az 
otthoni elviselhetetlen kör
nyezetre, hogy a szülők mi
lyen igazságtalanok voltak. 
Egyik lány mondja, hogy a

kistestvér m iatt. is őt bántot
ták . . . ,  majd hirtelen hang
színt váltva kesereg:

— Annyit sírtam tegnap is. 
Kérdezték a zárkatársak, mi 
bánt? Arra gondoltam: sokat 
veszekedtünk otthon a kistest
vérrel, mégis úgy szeretném 
már látni!

Csapongó gondolatok, csa
pongó érzelmek . . .  Ifjúkori 
tulajdonságok. Az a kérdés, 
merrefelé csaponganak? Mi 
célból? Hova szállnak? . . .  
Nem árt meggondolni! A 
szertelen csapongás a felelőt
leneket úgy odacsaphatja, 
hogy egész életükben széde- 
legnek bele.

Ma még nem késő meggon
dolni !

Sz. G.

A lecsó nagyon finom nyári, 
kora őszi vacsora. Van, aki 
úgy szereti, ha csipős, mások 
szerint akkor az igazi, ha sza
lonnakockákkal „dúsítja” az 
ember. A kényesebb gyomrúak 
paradicsomból raknak bele 
többet, nehogy a sok paprika 
álmatlan éjszakát okozzon.

LECSÓ-ÜGY
— Később fizettem volna.
— Mikor?
— Amikor minden rendező

dik. A házügy is, a gyerek
ügy is.

— Fegyelmi vétségeiről is 
beszéljen!

Ahogyan várható volt, Pin-
Akár így készíti el a házi- tér Sándolt .szépíteni igyekezett

a dolgot. „Igen, adódtak prob
lémák, d e . . . ” — és követke
zett a gyenge bizonyítvány 
magyarázata. Mind a lecsó
ügyben, mind egyéb ügyekben. 
Közben a bíró figyelmeztette:

— Egyedül az őszinteség se
gíthet.

Pintér nem értett egyet 
bíróval, változatlanul saját 
igazát próbálta bizonygatni, 
mármint azt, hogy egyik cse
lekménye sem lehetett különö
sebben súlyos. Nem fogta fel, 
hogy

jelentős „tét” 
forog kockán,

hogy akkor; ^„nyerhet”, ; ha 
mindent 'úgy 'morfd 'el, ''aho
gyan történt.

Az idős, tapasztalt bírót nem 
lehetett megtéveszteni. Meg
mondta Pintér elítéltnek:

— Őszintesége esetén nem 
lettem volna ennyire szigorú, 
de mert a rosszul értelmezett 
igazát igyekezett bizonygatni, 
végképp kizárom minden fel
tételesből»

— K —

asszony, akár úgy, a lecsó 
nemzeti eledel a magyar kony
hán.

Van olyan ember, aki any- 
nyira lecsórajongó, hogy sem
milyen körülmények között 
nem képes lemondani róla . . .

Ismét arra hivatkozunk, 
hogy a mai büntetésvégrehaj- 
tás kedvezményekkel igyek
szik emberibb körülményeket 
biztosítani az olyan letartóz
tatottak számára, akik megér
demlik. Lehetőségeket ad, 
hogy az ember egészségét, fi
zikai erejét megőrizze, fokozza. 
Engedél^ ad a börtönkoszt 
mellett bizonyos élelmiszerek, 
így vitaminban gazdag gyü
mölcs, paprika, paradicsom 
vásárlására is. De — és

most jön óz emlí
tésre méltó eset

—, arra nem ad engedélyt a 
letartóztatottnak, hogy a vá
sárolt anyagból szakácskodj ék 

a felügyeletet fondorlatos 
módon kijátsszva —, akár a 
munkahelyén, akár a körleten. 
Pintér Sándorék erről „feled
keztek meg” Tökölön.

Amikor főzés közben olyan 
csodálatos illatok csiklandoz
ták a fegyelembontókat, nem 
számítottak arra, hogy a lako
mának súlyos következniényei 
lehetnek. Először még „csak” 
öt nap sötét, majd később...

Következett a harmad felté
teles tárgyalása. A bíró hosz- 
szan tanulmányozta Pintér el
ítélt anyagát. Szemüvegét le
rakva rosszallóan csóválta a 
fejét:

— Nem értem ezt az em
bert. Itt volna az alkalom, 
hogy megrövidítse' szabadság- 
vesztés büntetését, erre olyan 
szabálytalanságok tarkítják a 
börtönben töltött idejét, ame
lyek eleve kizárják őt a nagy 
kedvezményből. Hadd jöjjön 
be Pintér!

A középkorú férfi vegyes 
érzésekkel állt a bíró elé. Azt 
már a folyosón várakozva tud
ta, hogy •

nehéz negyedóra 
következik,

hogy a bíró sok mindenre ki
váncsi lesz. így történt. Töb
bek között azit is megkérdezte 
a bíró:

— Törvényesen is elvált a 
feleségétől?

— Kénytelen voltam, tiszte
lettel.

— És most mi a szándéka?
— Szeretném, ha a lakáson 

túl a gyerekel’-.et is megosz
tanánk.

— Korábban tartási köte
lezettség elmulasztásáért ka
pott felfüggesztett szabadság
vesztés-büntetést. Miért nem 
fizetett?

A  hippik és a részeg
A KOCSMA ELŐTT — kü

lönösen, ha jó volt az idő —, 
mindig összegyűltek néhá- 
nyan. A látvány nem volt sze
met gyönyörködtető. Egy-két 
borissza támasztotta a falat, 
ketten-hárman söröskorsóval

hogy túlságosan nem engedik 
feldúlni magukat.

A KOCSMÁBÓL KITAN- 
TORGOTT EGY PIROSPOZS
GÁS FÉRFÍÜ. Rézvörös arcú 
és orrú férfiú. Látszott rajta, 
hogy a ' legmagasabb légköri

a kezükben süttették magukat nyomás alatt ragyogó színben
a nappal. Annak ellenére, 
hogy a látvány nem volt túl
ságosan szívderítő, mégis a 
kocsma külső képéhez tarto
zott, tehát nem is tűnt szokat
lannak az emberek előtt.

Annál szokatlanabb volt az 
a két furcsa fiú, aki kissé tá
volabb állt a kocsma törzs
vendégeitől. Mintegy arisztok
ratikus távolságra,. hangsú
lyozva a nem oda tartozásu
kat. Hosszú szakállt és vállig 
érő, nagy hajat viseltek. 
„Apoltságukról” is lehetett 
volna beszélni. Az egyiken de-

látja ezt az egyébként is szép 
világot. Minden embert test
vérének érzett. ' Sőt, olyany- 
nyira ment a szeretet áradásá
ban, hogy itt-ott az ajtóval 
vagy a fákkal is szóba elegye
dett. Tehát a világmindenség 
volt a testvérkéje. Ebben a 
felettébb virágos hangulatban 
pillantotta meg az egykedvűen 
álldogáló két ifjút. Először 
orgonabokomak nézte őket. 
De a nagy sötét szemüveg 
gondolkodóba ejtette. Az or
gonabokor nem hordott és 
nem hord szemüveget. A bo-

— Menjen odébb, öregem! 
Szórakozzon mással! — je
gyezte meg a pipa mögül az 
egyik ifjú.

— Én, rajtad szórakozom, te 
orgonabokor — tért vissza vi
rágos emlékéhez a részeg és 
jókat heherészett.

— R.ajtam maga ne szóra
kozzon, hanem tűnjön el egy
kettőre, míg fel nem lököm!

— Jól van, jól van, gyere
kem — tért jobb belátásra a 
részeg, vagy az is lehet, hogy 
eszébe jutott a régen látott 
film, melyben „védtelen” ré
szegeket sértegettek a sértett 
hippik. Lassan odébb imboly
góit. Néhányszor még vissza
nézett és többször azt düny- 
nyögte magában:

— Fúj, de szépek vagytok, 
fúj de szépek! Hogy  ̂ lehet, 
hogy az ilyen, madárijesztők 
az aszfalton álldogálnak? —kor a virág képzetét, a virág 

rákban szűkített fekete kabát pedig egy ma honos, különös Azzal tovább folytatta bizony 
volt, amely olyan benyomást emiberfajta képzetét idézte fel taian végcélú útját, 
keltett, mintha gazdája tojl egyébként , elég homályos tú- Aki viszont hallotta és lát- 
között aludt volna. Ilyennek dalában. Felismerésének azon- ta az esetet, csak a fejét csó-

nal hangot is adott.
— UGYE, TI HIPPIK 

VAGYTOK? Gyönyörű vi- 
rágszálak vagytok, nem mon
dom!

látszott szép, biborszínű nad
rágja is. Alakját ruházata tet
te felismerhetetlenné, arcát vi
szont egy hatalmas sötét szem
üveg. A másik fiatalember, 
vagy fiatal fiú — mert ezt 
végleg nem lehetett tudni — 
a változatosság kedvéért vala
mi furcsa színű zöldbe öltö
zött. Lehet, hogy a sherwoodi 
erdők legendás hírű rablólo
vagjára szeretett volna hason
lítani, vagy őt tekintette pél
daképének. Az is lehet viszont, 
hogy szegény Robin Hood több 
hetes harc után is szebb fiú 
volt, mint ez a gyerek. Sőt, az 
is lehet, hogy rossznéven vet
te volna tőlünk az összehason
lítást, mert ez az ifjonc elég 
ágrólszakadtnak tűnt. Az min-, 
denesetre meglepő volt, hogy 
kecses kis gyökérpipájából 
igen jó minőségű pipadohány 
szaga kanyargót elő. Egyszó
val, neki nem a gazdagoktól 
kellett megszereznie a javakat, 
mint Robin Hoodnak és legé
nyeinek. Valószínűleg a papa 
és a mama pénztárcája elbírta 
fiacskája különcségét.

A fiúk mindenesetre egy- 
.Icedyűen és;mbzűfiíaöainil' áll
dogáltak. Ez'^is hozzátartozott 
á vagányhabitushoz. Méla 
megvetéssel néztek le a kocs
ma vendégeire. Fölényükről 
csak ők tudtak, más kevésbé 
érzékelte. A délelőtt — talán 
a déli harangszóig — zavarta
lan lett volna, és a fiúk is el
vonulnak, ha a gyomruk meg- 
kordul, de egy váratlan for
dulat feldúlta álldogálásuk 
nyugalmárt. Előre bocsátom, 
nem túlságosan dúlta fel. Ez 
is az egyéniségükhöz tartozik.

válta és nem tudta eldönteni, 
ki nyújtott szebb látványt 
ezen a verőfényes délelőttön, 
a hippik-e, vagy a részeg?

— s. gy. —

A  „jó ember"
A szabadságvesztés bünte- — Mi van most saját gye- 

tésre ítéltekkel kapcsolatban rekeivel?
nemegyszer mondják:

— Legalább van idejük gon
dolkodni !

Valóban, sokan gondolkod
nak is.

Egyesek azon töprengenek, 
vajon hol vétették el a lé
pést, mások azon, ha már bű
nözésre adták magukat, ho
gyan kellett volna cseleked
niük, hogy a következmé
nyektől mentesüljenek.

— Hát velük az asszony. . .
Nem is kell tovább firtatni 

a dolgot. Emberünk meggyő
ződéssel vallja: gondol a két 
gyerekkel az asszony, majd 
gondoskodna a harmadikról 
is.

De vajon hogyan gondos
kodna?

Ha börtönben van a leg
főbb kenyérkereső, a család
fő, az asszonynak nem lehet

Különös Ikéréssel állt ne- könnyű a két gyerek szükség
velője elé az egyik elítélt:

— Lehet-e nekem kisgyer
meket örökbe fogadni? — 
kérdezte.

— Hogy jut ez most eszé
be?

letét előteremteni. Még ak
kor sem, ha esetleg a nagy
mama is segít a ház körül.

Az elítélteknek van idejük 
gondolkodni. Emberünk is 
gondolkodott, kitalált valami

. - orvastattt, hogy” tnentiyi- tetszetősét, s előállt vele, mi
szülői 'szeretet nélkülöző gye-' előtt alaposan mérlegelte vol- 
rek él állami gondozásban. na a körülményeket.

— Ha jól tudom, önnek is Mit is mondhatunk erre?
van gyermeke. Ha majd egyszer szabadul,

— Igen. Kettő — mondta g példás családi életével bebi-
emberünk —, de vállalnék zonyította, hogy a saját gyer- 
még egyet melléjük, hárman mekei nevelése mellett képes 
szépen meglennének. más kisgyermek tisztességes

A naiv ember meghatódna nevelésére is, elhisszük, hogy 
ekkora jóságon. Ez a derék nemes és őszinte volt ez a 
ember! Két gyermeke neveié- szándék, bár a kívánság élö- 
si és tartási gondja mellé vál- terjesztésének helye és körül- 
lalna még egy harmadikat is! ményei kétségessé, teszik ezfc

A nevelő megkérdezte: Szi—
................................................................. . .

S ápadtan ül, mintha nem 
is élne. Kezében apró 

fémkanál, od'a-odakoccan, 
ahogy bizonytalanul forgat
ja a fekete Jpben. Szót se 
szól, nem is mozdul, csak bá
mulja a lassan olvadó cuk
rot.

Mérhetetlenlü szomorú.. 
Hajunkba ül a presszó 

füstös homálya, alig látni a 
másik sarokig, sűrű a leve
gő. Zaj van, mindenki duru
zsol, egymás szavát se halla
ni.

Ránézek, látom, hogy fél 
valamitől. Bátorítom, bíztat- 
gatom, hogy beszéljen, 
mondja a történetét.

— Még gyerek voltam, 
egészen kicsi, kint laktunk 
Cinkotán. Jól éltünk —, úgy 
értem, apám és anyám. Sze
rették egymást és engem is. 
Megvolt mindenünk, ami 
csak kellett. Tízéves lehet
tem, amikor apám egy este 
részegen jött haza. Mostoha
apám volt. Először életében, 
alig ismertünk rá. Nem ko
pogott viccelődve, ahogy szo
kott, csak belökte az ajtót, 
lábbal. Mondom, alig ismer
tünk rá, dülöngélt és ká
romkodott. Anyámat el
mondta mindennek, engedi 
megpofozott, mert csitítot
tám, végül beesett az ágyba, 
ruhástól, mindenestől. Csak 
néztük, ahogy szuszog és «ír
tunk. Máig se tudom, mi 
történt vele akkor. Anyám 
se. De őrülten szerette aput 
és másnapra megbocsátott. 
Csakhogy ezek az esték ez
után már rendszeressé vál
tak. És mindig többször.

Megáll egy pillanatra, na
gyot nyel, sóhajt.

TORmi EGY lANYROl
— Anyám idegei teljesen 

felőrlődtek. Állandóan sírt, 
néha meg sokkosán nevetett. 
Mondom, nagyon szerette- 
apámat. Én ' pedig egyre 
rosszabbul tanultam. Tudja, 
ma már ezen nem is csodál
kozom. Két évig éltünk így, 
ha ezt életnek lehet nevezni. 
És anyám napról-napra meg
bocsátott.

— Egy napon aztán —, 
sose felejtem el, apám ré
szegebben jött haza, mint va
laha. Anyu nem volt otthon, 
elutazott a nagymamához, 
három napja. Szokás szerint 
földobta magát az ágyra, le- 
húzatta velem a cipőjét, az
tán rámparancsolt, hogy vet- 
kőztessem. Féltem tőle, mit 
tehettem? Mikor már leszed
tem róla majdnem mindent, 
rámkiabált, hogy tovább. 
Meg, hogy én is vetkőzzek. 
Gyerek voltam még, nem 
tudtam, mit akar, csak ösz
tönösen megrémültem. Ki 
akartam rohanni, de nem le
hetett, mert még előtte be
zárta az ajtót. Utánam vetet
te magát úgy, ahogy volt, 
részegen, undorítóan. Lete- 
pert az ágyra, fenyegetett, és 
tapogatott. Förtelmes iszo
nyat fogott el. Utolsó erőfe
szítésemmel kitéptem ma
gam a kezéből, odarohantam 
az ablakhoz és kiugrottam. 
Kertes házban laktunk, de 
magas volt. eltörött a bokám. 
A szomszédok meghallották 
ordításomat és átszaladtak,

hogy segítsenek. Nagyon 
rosszul voltam, reszkettem és 
egyre csak zokogtam. Alig 
tudtam kinyögni a történte
ket. Ezt is a szmszédoktól 
tudom, mert én semmire sem 
emlékszem egészen tisztán.

(Benyúl a táskájába, gyufát 
húz elő, cigarettát bont, rá
gyújt.)

— Anyám mindenhez erőt
len volt. Ahhoz is, hogy föl
jelentse apámat. A szomszé
doknak kellett megtenniük, 
idegenkednek, érti? De azért 
nem gyűlölöm, inkább csak 
szánom, amiért olyan elva
kultan szerette azt a gazem
bert. Tudja, mit csinált a 
tárgyaláson? Őrjöngött, üvöl
tözött, azt kiabálta a bíró
nak, hogy egy szó sem igaz 
az egészből, és hogy én hazu- 
dok, a szomszédok is hazud
nak és mindenki hazudik. — 

Két évet kapott.
A ttól a perctől kezdve 

rosszabb volt az ottho
nom, mint a pokol. Anyám 
is inni kezdett, ütött-vert, 
elmondott mindenféle rin- 
gyónak, és folyton azt hajto
gatta, hogy én dugtam bör
tönbe apámat. így telt el a 
két év, mit tehettem? Gye
rek voltam, maradnom kel
lett. Aztán megjött az apám. 
De sajnos, már semmi sem 
változott, legfeljebb az, hogy 
attól kezdve ketten pofoztak. 
Higgye el, sokszor már az 
öngyilkosságra gondoltam.

— Pár hónap múlva meg
ismétlődött a régi eset. Csak
hogy már sokkal komolyab
ban. Megint tökrészeg volt, 
én menekültem. Ahogy átug
rottam az ágyon, megcsúsz
tam valahogy, és elvágód
tam. Nem sokra emlékszem, 
csak az dereng, hogy belé
pett anyám. Még éppen idő
ben. Megint elvitték. Többet 
kapott, mert visszaeső volt.

— Anyám még jobban 
ivott. Engem meg addig vert, 
amíg elüldözött a háztól. 
Egy darabig rokonoknál lak
tam, mindig másoknál, de 
nem sokáig bírtam, mert 
úgy néztek rám, mint a lep- 
rásra.

— Mikor már nem volt 
hova mennem, alkalmi isme
rősöknél kerestem menedé
ket. Két évig tengődtem így. 
Közben anyámról semmit 
sem hallottam, csak tavaly, 
amikor . öngyilkos lett. — 
Sajnálom szegényt.

Most albérletben lakom.
Sokat fizetek, de mind

egy. Legalább nyugtom van. 
Elmentem dolgozni gyárba. 
Szeretek ott lenni, mert meg
becsülnek. Ismerik az esete
met, mégsem kíváncsiskod
nak. Ez jólesik. Meg aztán 
nekik köszönhetem, hogy va
lamennyire rendbejöttem. 
Igazán sokat segítettek, § se
gítenek ma is. Mégis nehéz, 
nagyon nehéz visszanyerni az 
emberekbe vetett hitet.

— Hát így történt. . .  És 
remélem, már nem csodál
kozik azon, hogy ilyen szo
morú vagyok.

B. A.
......... . iiiiiuiiiiiií;
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Hajszálra együ tt: M TK, Honvéd, FTC
ügy látszik, elbágyásztotta a 

hirtelen kitört szokatlan lan
gyos időjárás a labdarúgó-csa
patok játékosait, náert a 12. 
forduló mérkőzésein alig esett 
gól, sőt, akadt olyan találko
zó is, amelyiken egyszer sem 
került a labda a hálóba. A 
szombati találkozók (Ü. Dózsa 
—Szeged 5:1, Pécs—Komló
1:1) után vasárnap nem keve
sebb, mint négy összecsapás 
végződött l:0-ás végeredmény
nyel, egy gól nélkül, és vala
mennyi közül csak a Hungária 
úti Haladás—MTK volt kivé
tel, ahol 3:3-as gólpárbajt ví
vott a két csapat.

Jó volt az idő, nem lehetett 
panasz, de korán kezdték a 
mérkőzéseket (hamar sötéte
dik), s nyilván emiatt is csak 
alig néhány ezer néző volt 
egy-egy sporttelepen. Igaz, to
vábbra sem láthattak volna 
különösebben kiemelkedő tel
jesítményt, vagy magas szín
vonalat. •

A bajnoki táblázat élén, úgy 
látszik, nyeregbe került az 
Üjpesti Dózsa, míg mögötte 
hajszálra együtt áll a Ferenc
város, a Bp. Honvéd és az 
MTK. Ami a legnagyobb rit
kaság, mindhármuknak egy
forma a pontszáma, sőt, a gól- 
különbség is tökéletesen egye
zik.

A bajnokság további foly
tatásáig több kupamérkőzés 
lesz ismét. A Pécs a Newcast- 
le, a Diósgyőr a Kassai Loko
motív együttesét fogadja, a 
Bp. Honvéd Manchesterbe uta
zik, a Vasas Salzburgba.

Ü. Dózsa—SZEOL 5:1 (2:1)
Legutóbbi szereplésük alkal

mával kétszámjegyű vereséget 
(11:0) szenvedtek a s^geditó 
a Megyeri útón.

Most a gólzápor helyett egy 
félidőn át nehéz akadályt je
lentett az Ü. Dózsának a 
SZEOL. A 25. percben ugyan 
Bene vezetést szerzett a lila
fehéreknek, de öt perccel ké
sőbb Vaes egyenlített (1:1), s 
csupán a félidő utolsó pillana
taiban jutott ismét előnyhöz a 
bajnokcsapat Fazekas révén 
(2 :1).

Szünet után az Ü. Dózsa fö
lénye mind nyomasztóbbá 
vált, s ez most már gólokban 
is megmutatkozott. A 61. perc
ben Bene átadását Dunai II. 
továbbította a hálóba (3:1). A

65. percben Bene a bal felső 
sarokba rúgta a labdát.

Komló—Pécs 1:1 (1:0)
A mérkőzés elején inkább a 

bányászegyüttes támadott, és 
a 18. percben Bordács beívelt 
szabadrúgását Juhász 8 mé
terről a hálóba fejelte (1:0).

Csaknem egy órán át hiába 
próbálkoztak a pécsiek, míg
nem Daka 18 méterről nagy 
gólt lőtt a bal alsó sarokba 
(1 :1) .

Haladás—MTK 3:a (2:1)
A kék-fehérek a 9. percben 

megszerezték a vezetést. , Be
csei, aki az egész mérkőzésen 
remekül játszott, pazar labdá
val futtatta Sárközit, és a ■ 
szőke csatár éles szögből abal 
sarokba lőtt (0:1).

A gól után mindenki azt 
várta: következik a folytatás, 
ám helyette a Szombathely a 
14. percben egyenlített. Kul
csár szögletet ívelt be és a 
menteni akaró Török saját ka
pujába fejelt, jóllehet, akárho- 
vá rúghatta, vagy fejelhette 
volna a labdát (1:1). .

A 43. percben Szabó S. elfu
tott és beadását Iszak I. lapo
san bevágta (2:1).

Szünetben cserélt, majd át
csoportosított az MTK, az első 
akcióból egyenlített. Szuromi 
kitört és 10 méterről a háló
ba lőtt (2:2).

A 65. percben Szuromi ele
gánsan a sarokba pörgetett, de 
5 perccel a befejezés előtt a 
Haladásnak sikerült egyenlí
tenie. Farkas lövése először a 
kapufáról kipattant, másod
szorra Szabó S. bevágta a lab
dát (3:3).

■Bp. HónVéd-^Diiriafi jVárós '■ 
1:0 (1 :0)

Dunaújvárosban a félidő de
rekán a hazai csatárok tűz alá 
vették Bicskei kapuját, de áll
ta a rohamokat. Ez fellelkesí
tette társait, különösen' Szur- 
gentet, aki a 45. percben, ami
kor már többen is a kijárat 
felé készülődtek, „bebólintot
ta” a jobb oldalra keveredett 
Pintér pontos beadását (1:0).

Rába—Csepel 1:0 (0:0)
■ A győri zöld-fehérek nem 

tudták megismételni előző tel
jesítményüket és nem találták

meg a Csepel védekezésének 
titkát.

Szünet után is maradt min
den a régiben, egészen a' 70. 
percig. Korsós a balszélről 
kapura lőtt, és a labda a men
teni akaró Molnárról védhe- 
tetlenül vágódott a csepeli ka
pu jobb sarkába (1:0).

Ferencváros—Salgótarján 
1:0  (0 :0)

A második félidőben min
denki azt várta, hogy a Bá
nyász gólolma váltja eddigi 
mezőnyfölényét. Ez nem sike
rült, mert a ferencvárosi játé
kosok teljesítménye hirtelen, 
ugrásszerűen javult, és az 52. 
percben ' Albert ta.nári módon 
csúsztatott fejessel hozta já
tékba Szőkét,' és az addig ál
modozó jobbszélső, ha másod
szorra is (!), de bevette név
rokona kapuját (1:0).

Videoton—Vasas 0:0
A Vasas naég mindig gyen

gélkedik, akcióiban, kevés öt
let és tervszerűség látszott, a 
Videoton folytatja jó soroza
tát, most hazai pályán is ve
zető csapattól szerzett pontot.

Diósgyőr—Tatabánya 1:0 (1:0)
A Tatabánya alaposan meg

szervezte védelmét, de furcsa 
módon a Diósgyőr jó ideig 
nem mert kezdeményezni. Ne
gyedórán á t szinte semmi 
nem történt a pályán, majd 
váratlanul élénkebb lett a . já
ték.

Három perccel a szünet 
előtt Vass a kapu torkából 
Rothermelbe lőtte a  labdát, 
majd a  44., percben. Sikora 
Porhf^. 'libryáthóz
gúríttíit -és'-a csatár' 18 méter
ről óriási gólt‘lőtt a jobb sa
rokba (1:0).

NB I.

NB I/B

BKV Előre—Ganz-MAVAG 0:1 
Ózd—MAV DAC 1:0
Kecskemét—Egyetértés 0:3
Várpalota—Szív. MAV 0:0
Szóin. MTE—Debr. VSC 2:2
Oroszlány—Bp. Spart. 2:1
Eger—Pécsi Bányász 3:1
Békéscsaba—̂ Zalaeg. TE 1:0
Szállítók—BVSC 2:2
I. E g y e té rté s  13 9
3. E g e r 13 ?
3. MAV DAC 13 7
4. G .-M A V A G  13 6
5. P éc si B . 13 4
6. S zá llító k  13 3
7. Z a laeg . TE 13 5
8. O ro sz lán y  13 S

'8. K ecslcem ct 13 4
10. B p. S p a rt. 13 3
II . B ék éscsab a  13 4
12. DVSC 13 4
13. Özd 13 5
14. BVSC 13 5
15. S2ÍV. MAV 13 4
16. SZM TE 13 3
37. V á rp a lo ta  13 2
18. BKV E lő re  13 2

4 — 21: 5 30 
4 2 21: 9 23

4 14: 6 22
2 17:13 21
5 13:.20 Öl
5 10:15 20
4 22:14 19
6 18:18 19
5 14:15 19
5 10:13 19
6 14:13 17
4 13:14 13 
6 15:20 15
5 23:25 14
5 8:14 14
6 12:20 14
3 13:11 13 
9 4:17 9

NB II
Északi csoport

Észtergrom—S.-újhelyi Sp. 1:0 
Salg:. KSE—Nagybátony 2:3 
Vasas Izzó—Volán SC 2:3 
KKFSE—Nyíregyháza 0:1 
Leninváros—BEAC 3:1
Borsodi B.—Kazincbarcika 0:3 
KELTEX—Ikarus 0:5
Miskolci VSC—Kist.erenye 3:3
1. V olán  SC 12 8 3 1 3l:15 19
2. K az ín cb arc . 12 8 3 1 22: 8 19
3. Izzó 12 6 3 3 24:14 15
4. M V S e 12 5 3 4 15:10 13
5. N ag y b á to n y 12 4 5 3 16:12 13
6. S .-ú Jhely 12 6 1 5 11:10 13
7. Salg . K SE 12 3 6 3 20:17 12

K is te ren y e 12 4 4 4 13:10 12
9. E sz te rg o m 12 5 2 5 13:16 12

10. Ik a ru s 12 5 1 6 15:19 11
11. N y íreg y h . 12 4 3 5 8:13 11
12. L en in v á ro s 12 4 2 6 ;L9 :22 10
13. BEAC 12 4 2 6 12:17 10
14. K K FSE 12 3 4 5 10:16 10
15. K EL TE X 12 2 3 7 12:26 7
16. B orsod i B« 12 2 1 9 11:27 5

Keleti csoport
MGM Debr.—Debr. EAC 1:1 
Szegedi K.^Iélegyh. *7:1 
Gegléd'^SZarvast h  ̂ 4:0
Bocskai SE—Szóin, MAV 3:1 
KISTEXT—Középület Ép. 0:0 
Szegedi VSE—Budafok 3:0 
Lehel SC—Gyula 3:1
Vecsés—Pénzügyőr- 0:0

Hármas csavartszalfó' — és a magyarok
Két szervezető a vitógbajnokságról, a fóvőről és a lehetőségekről

A tornászok nagy vetélke
dőjét, a tízszerenkéti döntőt 
a . ljubljanai TivoU-csamokból 
milliók élvezték a képernyőn. 
Az élmény önmagáért be
szél, de a szakemberek még 
többet láttak, mint amit a 
kamera mutatott.

KEVESEBB — MAR TÖBB
— Nem is a mozdulatok új

donsága lepett meg bennün
ket, mert hallottunk már a 
japánok háitmas csa'vaxtszal- 
tojáról, a nyújtón a . dupla 
„bicskaszaltóról”, hanem in
kább a nehéz elemeknek az 
egész gyakorlatba kapcsolása 
volt a váratlan — mondta 
hazaérkezése után Kabos Gá
bor, a magyar férfiválogatott 
edzője.

Mindezzel együtt a férfitor
nászok, mint ahogy Artúr 
Gander, a nemzetközi szövet
ség elnöke megjegyezte, odáig 
jutottak, hogy a kevesebb 
már több volna, s az attrak
ciók helyett inkább az eszté
tikának keEene nagyobb teret 
engedni.

— Ilyen szuperszhitre ki
váltképp a japánok jutottak, 
s érthetően mindenki őket fi
gyelte — folytatta a magyar 
szakember. — Hallatlan köny- 
nyedi^gük, erőállapotuk titkát 
sokan szerettük volna meg
tudni. Egykori világbajno
kuk, Endo, a  japánc^

alkatával magyarázza ezt a 
rtiagas fokú tudást. Ez azon
ban csak résáe lehet az ered
ményeiknek, s fontosabb, hogy 
személy szerint mindegyikük 
előre kidolgpzott terv sze
rint készül a versenyekre.

NINCS GYAKORLÖ- 
TEREM

A magyarok a 22 csapat kö
zött iiontosan a mezőny köze
pén, a 11. helyen végeztek, s 
megelőztek olyan együttese
ket — finnek, olaszok — ame
lyek az 1968-as olimpián előt
tük voltak.

— A nagy verseny újra ar
ról, győzött meg, hogy a tor
nához nem csupán tehetség 
kell, hanem nagyon-nagyon 
sok gyakorlás — tette hozzá az 
edző. — Nálunk, Tatát kivéve, 
nincs olyan terem, ahol a ta
lajon vagy lóugrásban rend
szeres edzést lehetne tartani. 
Sok nagy egyesület sem törek
szik a tomaszakosztályok 
megalakítására, pedig a szü
lők áldoznának a gyerekük 
egészségéért. Ilyen körülmé
nyek között sem vagyunk 
pesszimisták, a Testnevelési 
Főiskolán már elkészültek a 
tervek az edzők továbbképzé
sére, decemberben felállitjuk 
az olimpiai keretet és készü
lünk Münchenre.

Dr. Kovács Lászlóné, a női 
csapa,t edzője sioikak^ eEen-

Nyugati csoport

Várpalotán, a November 7. Erőmű szomszédságában nemrég 
adták át rendeltetésének a város egyik büszkeségét, a társa
dalmi munkával épült 30x20 méteres sportuszodát. Az új lé
tesítményt, amely méreteivel, felszerelésével és környezetével 
minden igényt kielégítő, örömmel vették birtokba a fiatalok 

és a vízi sportot kedvelő idősebbek.
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A  jövő emberei
Hazaérkeztek a világbajnokságról a magyar versenyzők

1. Ü . D ózsa 12 8 2 2 34:11 26 1. C egléd 12 8 3 1 22:12 19
2. M TK 12 4 7 1 22:15 22 2. P é n z ü g y ő r 12 7 3 2 24:11 17

B p. H onvéd 12 6 3 3 19:12 22 3. Szeged i D . 12 7 2 3 23:14 16
FT C 12 $ 2 4 17:10 22 4« B u d afo k 12 5 4 3 17:12 14

5. V asas 12 7 1 4 24:13 21 L eh e l SC 12 5 4 3 13: 8 14
6. P éc s 12 3 7 2 13:10 18 6. SZVSE 12 S 3 4 17:14 13
7. C sepel 12 4 4 4 12:13 18 7, DEAC 12 4 3 5 24:21 11
8. D iósgyőr 12 5 3 4 15:21 18 8. B o csk a i SE 12 4 5 18:19 11
9. S a lg ó ta rjá n 12 S 3 4 19:13 15 9. S za rv as 12 3 4 14:19 11

10. V ideo ton 12 4 4 4 11:14 15 V ecsés 12 3 5 4 7:12 11
11. T a ta b á n y a 12 i 2 6 14:15 14 11. Sz. m AV 12 2 6 4 14:16 10
12. S zo m b a th é ly 12 5 1 6 20:24 14 12. K özép . £ p . 12 3 4 5 9:13 10
13. R áb a  ETO 12 5 1 6 13:17 12 13. M GM  D eb r. 12 3 4 5 15:20 10
14. K om ló 12 3 4 5 17:23 12 14. G y u la 12 3 3 6 21:22 9
15. D u n a ú jv á ro s 12 2 2 8 10:26 10 15. K IST EX T n 2 5 5 12:18 9
16. SZEOL 12 1 2 9 7:25 5 16. K .-fé Iegy lj. 12 2 3 7 li:3 0  7

A borongóis őszi időjárás
ban is me'ghitt, meleg han
gulatot varázsolt szerda este 
a Ferihegyi repülőtérre öt 
fiatal, sportember. Nagyon fá
radtan pontosan 24 órás 
repülés után —’ de boldogan 
érkeztek haza Arizona fővá
rosából, Phoenixből a magyar 
sportlövészek legjobbjai, há
rom világbajnoki címmel.

Családtagok, barátok és új
ságírók vették közre az arany
érmeiket örömmel felmutató 
versenyzőket, a küldöttség ve
zetőjét, Havay Lajos főtitkárt 
és a siker talán első számú 
kovácsát, a válogatott edző
jét Kisgyörgy Lajost.

— Ami azt hiszem termé
szetes; elégedett vagyok — 
rnondta a kitűnő .szakember;. 
— Miiidenki' ’ csúcsfoimiábmi 
versenyzett és 'tálán'szerény
telenség, de kis szerencsével 
még jobban is szerepelhet
tünk volna. Gyakran adódtalr 
technikai problémák. így 
Hámmerl László versenyszá
mának fekvő testhelyzetű lö
vései közben elromlott a cél
tábla gép — új pályán kellett 
folytatni a versenyt, és ez 
megzavarta az addig kitűnően 
lövő olimpiai bajnokot. Ma-

I

tétben, kissé bánatos volt a 
szerenkónti döntők láttán.

NŐIESSÉG MARAD
— Azzal, hogy a japánok 

huszonegy helyet lefoglalták 
a 'harminchatból, szinte házi
versennyé tették a döntőket 
— mondja. — Számomra szebb 
volt a nők versenye. Legfő
képp azért, mert megmaradt 
a kecses mozgás, a sok táncos 
elem, vagyis a nőiesség. Erre 
a harmóniára különösen a 
szovjet tomásznők töreksze- 
hak. S hogy a csapatgyőzelem 
után mégis az örök második 
Zuchold és nagy esél3ms Janz 
az NDK-nak szerzett három 
aranyat, az a szovjet lányok 
élfogódott versenyzésének tud
ható be, mint ahogy a japá
nok balszerencséjükre elvesz
tették egyik legjobbjukat, az 
ed2̂ ésen megsérült Ódát.

A fiatal magyar csapat -r  
az átlag 18 év — a 21 nem
zet között az 5. hely remé
nyével indult. 'Végül hatodik 
lett, de az edző szaval sprin t 
ez is csoda, ha figyelembe 
vesszük a körülményeket,

N A PO N TA  OT. E lh a tá ro z tá k , 
hog y  a  m ü n c h e n i n y á r i  o lim piai 
já té k o k o n  (a szó fia i v ilá g b a jn o k 
ság  ta p a sz ta la ta i a la p já n )  n a p o n ta  
nem  h a t,  h a n em  c sa k  ö t rö p lab - 
d a m é rk ö z és t ta r ta n a k .  A  to rn a  
id ő p o n tja  1972. au g u sz tu s  27-szep- 
te m b e r 8.

Pécsi BTO—ftauxiib. SE 2:5
Fűzfő—Máza-Szászvár 2:1
Szekszárd—Dorog 3:1
Ajka—Savaria -- 1:1
Bakony 'Vegyész—Pápa 2:2
Táncsics SE—K. Rákóczi 1:0
Almásfüzitő—Győri D. 1:1
Zalaeg. D.—Pécsi Ércb 2:1
1, G y ő ri D . 12 7 3 2 23:10 17

D orog 12 7 3 2 19: 6 1?
3. P éc si £ rc b . 12 7 2 3 28:13 16
4. S zek szá rd 12 7 2 3 16: 7 16
5. Z a laeg . D. 12 7 1 4 18:10 15
6. P á p a 12 6 3 3 12:12 15
7. B ak o n y  V. 12 5 3 4 Í3:10 13
8. B au x itb . SE 12 6 1 5 20:19 13
9. T án csic s  SE 12 6 - - 6 10:15 12

10. S av a ria 12 4 3 5 28:19 11
11. A .ika 12 4 2 6 11:16 10
12. F űzfő 12 4 1 7 9:21 9
13. K . R ákóczi 12 3 2 7 9:21 8
14. A lm ásfü z itő 12 2 4 € 10:23 8
15. PB T C 12 2 2 8 11:20 6
16. M .-S zászv . 12 1 4 7 5:20 6

rosvári Koméi, Papp Lajos és 
a fiatal Szabó Gyula azt érte 
el, amit a szorgalmas, lelkiis
meretes felkészülést követően 
várni lehetett. Ha esetleg még 
több versenyzőt állíthattunk 
volna lőáUásba (a miénk volt 
a legkisebb 'küldöttség a részt
vevő 52 nemzet között)’ még 
több érmet nyerhettünk vol
na. Gondolok itt elsősorban a 
nőkre és a puskás számok 
csápatviadálaira. De nem baj, 
jövőre az Európa-bajnolcsá- . 
gon, majd Münchenben azok 
is bizonyíthatnak, akik most 
itthon maradtak.

Az érdeklődök valósággal 
gyűrűbefogták a sportág mél
tán legnépszerűbb alakját, dr. 
Hammeri László olimpiái és 
világbajnokot, A , kitűnő sport- 
jemJjér. •elsSsc^rban..j,, ,tá,rsairól 
beszéltr’ ' ' '  '' '■

— Főleg fiatal „f^yvertár- 
sam”, a 26 éves Papp ,Lajos 
sikerének örülök. Vélemé
nyem szerint a mostani arany
érme egy nagy sorozat kezde
te, ö  a jövő embere! Magam
ról .csak annyit: Münchenben 
még ott leszed, de utána min
den erőmet hivatásomnak, az 
orvosi pályának szentelem.

M á r is  csatét nyert a  junior EB
Huszonegy ország fiataljai a miskolci seregszemlén

Nem lehet azt mondani, 
hogy az első ízben kiírásra ke
rült junior Európa-bajnokság 
gazdái nem tesznek meg min
dent az esemény sikeréért. A 
Magyar Ökölvívó Szövetség, 
Miskolc városa már hosszú 
hónapok óta minden alkalmat 
megragad a junior ökölvívó 
Európa-bajnokság propagálá
sáért és úgy látszik, hogy 
minden klappol majd novem
ber 8-ra, a verseny kezdetére.

Erről számoltak be a Ma
gyar Ökölvívó Szövetség ve
zetői, Karácsony István elnök, 
Paraczky Sándor főtitkár, to
vábbá Tők Miklós, a miskolci 
városi tanács vb-elnökhelyet- 

' tese. Most már Kétséget kizá
róan bebizonyosodott: helyes 
volt a magyar szövetség két

BEAMON JÓSLATAI
‘ 1 

M exikó  le g fa n ta sz tik u s ab b  e re d m é n y é t a  b o h é m , azö ta  m á r  
v ilág sze rte  is m e rt B ob B eam o n  é r te  e l 890 c en tim é te re s  táv o l- 
u g rá sáv a l, íg y  te h á t  ille ték e s  az  1980. év  v i lá g re k o rd ja in a k  jó s 
lá sá ra . B ob  szo k o tt eg y k ed v ű ség év e l h a jla n d ó  is  v o lt a  jó s lá s ra .

Az élsö  h a sá b  az  1960-as, a  m á so d ik  az  1970-es v ilág csú cso 
k a t  m u ta tja ,  a  h a rm a d ik  p ed ig  B ea m o n  jó s la ta  1980-ra.

V e rsen y szám o k 1960 1970 1980

100 m é te r / 104 
'  20,6

9,9 9,7
200 m é te r 19,8 19,6
400 m é te r 45,2 43,8 43,5
800 m é te r 1:45,7 1:44,3 1:42,1

1500 m é te r 3:36,0 3:33,1
13:16,6

3:25,6
5 000 m é te r 13:35,0 12:56,3

10 000 m é te r 28:30,4 27:39,4 26:49,6
110 g á t 13,2 13,2 13,0
400 g á t 49,3 48,1 46,7.

3 000 a k ad á ly 8:32,0 8:22,0 8:14,0
M ag asu g rás 2,16 2,28 3,41
T áv o lu g rás 843 8,90 9,75
R ú d u g rá s 4,78 5,46 6,14
H á rm a su g rá s 16,70 17,39 18,26
S ú ly lö k és 19,30 21,78 24,61
D iszkoszvetés .59,91 68,40 78,90
G ere lh a jítá s 86,04 92,70 98,70
K alap ácsv e té s 68,68 75,48 79,40

évvel ezelőtti kezdeményezése, 
hogy az európai válogatottak 
csapatbajnoksága helyett ju
nior egyéni Európa-bajnoksá- 
got írjanak ki. Már az első 
alakalomiríal 21 országból ér
kezett több mint 150 neve
zés, s így a verseny, amely
nek Miskolc lesz a színhelye 
november 8. és 14. között, az 
ökölvívó-utánpótlás nagy se
regszemléjének ígérkezik.

A kiírás értelmében a küz
delmekben azok a fiatalok ve
hetnek részt, akik már 17. 
életévüket betöltötték, de még 
nincsenek 21 évesek, s emel
lett- egyikük sem volt még 1— 
3. helyezett felnőtt Európá
ba jnokságön, vagy az olim
pián. Tizenegy súlycsoportban 
osztják majd ki azokat a baj
noki érmeket, amelyeket Kiss 
Sándor szobrászművész terve
zett.

lAz ország második legna
gyobb városában már teljesen 
készen áll a 3600 nézőt befo
gadó sportcsarnok, nerhcsak 
Borsod megye, Miskolc, hanem 
a magyar sport újabb felleg
vára. Az új létesítményt ez
zel az eseménnyel avatják fel.' 
A sportcsarnok minden szem
pontból megfelel a kómzerű 
követelményeknek, és Európa 
fiatal ökölvívó-reménységei 
méltó környezetben folytathat
ják küzdelmeiket. A különbö
ző súlycsoportok mérkőzéseit 
november 8-án kezdik el, 
azután minden nap délután 
16 és 20 óra között rendeznek 
újabb összecsapásokat, 13-án 
szünnap lesz, majd az utolsó 
napon l4-én 17 órától tartják 
meg 'a tizenegy súlycsoport 
döntőit.
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MÜNCHEN

Előkészületek 

az olimpia színhelyén
Oberwiesenfeld a közelmúlt

ban amolyan ,,senki földje” 
volt a bajor főváros peremén. 
Most lázas építőmunka folyik 
ezen a helyen, ahol nemso
kára elkészült a világ egyik 
legkorszerűbb sportlétesítmé
nye.

A versenytér egésze majd
nem 3 millió négyzetméter ki
terjedésű, s emellett mindösz- 
sze négy kilométerre fekszik 
München középpontjától. 1972. 
augusztus 26-án, a nyári olim
piai játékok ünnepélyes meg
nyitásakor a látogatók itt 
olyan építményekkel ismer
kedhetnek meg, amelyek tel
jes összhangban vannak a 
környező természettel. Az 
olimpiai falu épületei, a já
tékterek és a versenypályák 
egy mesterséges tő közelében, 
dúsan erdősített dombok kö
zött helyezkednek el.

E létesítmények váza már 
ez év novemberében elkészül 
és 1971 végére befejeződnek 
az építőmunkálatok. Egy kü
lönleges komputer könyörtele
nül számba veszi az építkezés 
legaprólékosabb részleteit és 
ellenőrzi az előre megszabott 
határidők betartását.

Az oberwiesenfeldi olimpiai 
faluban 12 000 versenyző és az 
olimpiai küldöttségek más 
tagjai számára lesz hely. Csu
pán áz újságírók négyedében

körülbelül négyezren találnak 
átmeneti otthont.

A külön tv-torony alá há
rom sportcsarnok kerül, s ott 
készülnek a szárazföldi, a lo
vas és vízi versenypályák az 
evezősök és úszók, valamint 
több szorító rz ökölvívók és 
birkózók, versenyrészlegek 
súlyemelők és vívók részére.

Az építkezési költségek az 
előzetes számítások szerint 1,5 
milliárd márkára rúgnak. En
nek egy részét az NSZK kor
mánya, másik részét a bajor 
tartományi kormány és 
München városa fedezi. A 
rendezők körülbelül félmil- 
liárd márka hasznot várnak a 
kibocsátandó olimpiai sorsjá
ték és olimpiai emlékérmek 
hozamából.

Az építkezés kezdettől fog
va úgy folyik, hogy a létesít
mények az olimpiai versenyek 
lezajlása után tartós szolgála
tot tegyenek. így például az 
olimpiai falu férfiaknak fenn
tartott része utóbb állandó 
lakóteleppé, a nőknek szánt 
része pedig diáknegyeddé ala
kul át. A sajtóközpontban ké
sőbb a város ABC-áruházát 
rendezik be.

Az olimpiai versenyzőknek 
és kísérőiknek, valamint a 
közönségnek természetesen 
egész sor kávéház, vendéglő, 
klub, fürdő, pihenő áll majd 
rendelkezésére. ..̂ .

A  fájdalomcsillapító 
villamosság

Az ember tudatos életének ronarkózis elméleti alapjainak 
első percétől ismeri a fájdal- tisztázására. Altatóorvosok, 
mát, amely vigyázatra inti, fizikusok, mprfológusok, mér- 
figyelmezteti a veszélyre és nökök és idegorvosok fogtak 
jelzi betegségének kezdetét is. össze, hogy megtalálják a se

bészeti műtétek során jelent
kező fájdalom hatásos és tel
jesen ártalmatlan megszünte
tésének módját — villamos 
áram segítségével. A kutatók 
felfedezték, a villamos áram 
olyan formáját, amelynek al
kalmazása lényegesen keve
sebb komplikációt okoz. A 
beteg fejére erősített elektród
ba nagyfrekvenciás árámot 
vezetnek. Ezek az áramok 
nem ingerük a külső szöv'éte- 
ket, hanem kölcsönhatásukra 
az agy' mélyén olyan áramok 
alakulnak ki, amelyek alacso
nyabb frekvenciákkal elektro- 
narkózishoz vezetnek.

A probléma tehát látszólag 
megoldott. De napjainkban 
még korántsem tökéletes az 
eléktronarkózis. Egyidejűleg 
különböző gyógyszerkészítmé
nyeket . kell alkalmazni, és 
még mindig fennáll a veszély, 
hogy az erős villamos áram 
veszélyes mellékhatásokat 
okoz az agyban. Csak az 
elektronarkózis gátló hatásá
nak legpontosabb megismeré- 

mil,yen sebészeti beavatkozást se nyithatja meg az utat a szé- 
elvégezhettek rajta. Az áram les körű sebészeti alkalmazás 
kikapcsolása után csaknem előtt.

A Pjotr Anohin akadémikus 
vezetésével folyó kísérletek 
során kiderült, hogy bizonyos 
gyógyszerkészítmények sze
lektív hatásúak és az adott te
rületen túl nem gátolják a' 
szervezet más fiziológiai funk
cióit. Az aminazin nevű ve- 
gyület például csupán az agy- 
kéregnelí a fájdalomingerre 
adott villamos „válaszait” gá
tolja, de nem akadályozza az 
agyra ható más ingerek hatá
sát. Valószínűleg az agy mé
lyén olyan különleges idegsej
tek vannak, amelyek a fájda
lomreakció kialakulásáért fe
lelősek és rendkívül érzéke-

De mi a teendő, ha órákon, 
napokon, esetleg éveken át hat 
és szüntelenül nyugtalanítja 
az embert?

A korszerű orvostudomány
nak sok eszköze van a fájda
lom enyhítésére, megszünteté
sére. A leghatásosabbak a kü
lönböző gyógyszerkészítmé
nyek. Ezeknek azonban sok
szor mérgező mellékhatásuk is 
van, s életveszélyes változáso
kat is előidézhetnek a szerve
zetben. Bizonyos preparátu
mok pszichés változást okoz
hatnak, rabjukká válhat az 
ember. Sajnos, a kevésbé ve
szélyes preparátumok csak ke
vésbé csillapítják a fájdalmat 
is.

A XX. század kezdetén úgy 
látszott, hogy a fájdalomcsil
lapítás új, veszélytelen mód
szerére bukkantak. Kísérleti 
állatok koponyájára elektró
dokat erősítettek, s villamos 
impulzusokat vezettek az ál
latok agyába. Az így kezelt kí
sérleti nyúl például egyáltalán 
nem reagált a fájdalomra, bár-

A IIIDOMM MÍHEIYHIRAIBÓI
Hangok 160 kilométer 

magasságban
Az Apollo 12. és 13. űrhajók 

hordozórakétája hangokat kel
tett ‘mintegy 160 kilométer ma
gasságban a földfelszín felett. 
Ezeket az alacsony frekvencjá- 
jú, füllel nem hallható hang
rezgéseket sikerült is regiszt
rálni a Columbia Egyetem Ber
mudákon működő geológiai 
obszervatóriumában. A felte
vések szerint az infrahangok a 
rakétaorron keletkező túlnyo
más következtében jöttek lét
re. Eddigi fizikai ismereteink 
szerint azonban 160 kilométe
res magasságban már túlságo
san ritka a légkör az ilyen túl- 
ryomás kialakításához. Ezen-

dort. Állapotában zavart okoz
hatnak a közelben elhaladó 
csillagok, így sűrűsödések jö
hetnek létre, amelyek azután 
üstökösként közelítik meg a 
Napot. A  szovjet csillagászok 
óriási mennyiségű számítást 
végeztek elméletük igazolásá
ra. Ennek során komputerek
kel feldolgozták valamennyi 
ismert üstökös adatait. Hatal
mas kiterjedése ellenére . az

azonnal magához tért és kez
detben semmiféle káros hatá
sa nem mutatkozott az elekt- 
ronarkózisnak.

Csakhamar kiderült azon
ban, hogy ennek a módszernek 
is vannak sebeszhető pontjai.
Gyakran nem lazítja el kel
lően az izmokat, ami előfelté
tele az eredményes műtétnek.
Műtét közben akaratlan moz
gásokat is kiválthat, olykor a 
légző- és az érkeringési rend
szer nem kívánatos elváltozá
sait idézi elő. S akadnak olyan 
emberek is, akiket egyáltalán 
nem lehet narkotizálni villa
mos árammal.

A moszkvai orvostudományi 
kutató intézetben széles körű nyék a narkotikumpH ■
kísérletekbe kezdtek- az: elekt- szoyjet „kutató^ íegújdbb ki- : 

'' : ' ''' " ‘ ' sérletei egyértelműen, bebizo
nyították, hogy az agy mélyén 
levő egyes elemekre hatva, 
eredményesen gátolja az agy
kéreg sejtjeinek a fájdalomin
gerekre adott reakciója. A ku
tatások új ismereteket tárnak 
fel az agyműködésről, s egy
szersmind megnyitják az utat 
a veszélytelen elektronarkózis 
széles körű alkalmazása előtt 
is.

„Éneklő** bálnák
Évek óta tudjuk már, hogy 

a bálnák különböző hangokat 
keltenek. Egy amerikai zooló
gus legújabb megfigyelései 
alapján egyenesen azt állítja, 
hogy énekelnek. Még a zene
tudósok is felfedeztek a rög
zített „dalokban" bizonfyos ze
neiséget. „Szép lenne arra gon
dolni, hogy ezen a módon be
szélgetnek egymással — jelen'

TUDOMÁNYOS
ÉRDEKESSÉGEK

Elsüllyeszthetetlen csó
nakot gyártanak a Szov
jetunió bakui hajógyárá
ban. Á halászoknak, vadá
szoknak, és turistáknak 
szánt kis vízijármű 
mindössze 24—28
gramm, és motorral is fel
szerelhető.

★
A Control Technoi ame

rikai gyár tanulóvezetők 
számára különleges autó
kat készített. A tanulók ko
csijukat zárt gyakorlóterü
leten vezetik, amelyet az 
oktató televíziós kamerák 
segítségével ellenőriz. Ab
ban a pillanatban, amidőn 
a kocsikon valaki hibát kö
vet el, az oktató átveheti a

bálkoznak ilyen kerítéssel 
és tíz helyen már nem szö
gesdrót, vagy rács tartja 
vissza a vadakat, hanem 
áramlökés. Az áram fe- 

súlya szültsége • 3000—5000 volt, 
kilo- szárazelemből állítják elő, 

impulzusai elegendők ah
hoz, hogy átüssenek az ál
lati prémen, ahhoz viszont 
gyengék, hogy emberben, 
állatban kárt tegyenek. 
Természetesen a kerítést 
állandóan karban kell tar
tani.

Érdekes jelenséget fi
gyellek meg igen vékony 
vasrétegek mágnesezése so
rán: az első két réteg atom

kormánykerék irányítását, égyáltalán nem lett mágne-
anélkül, hogy szobáját el
hagyná. Mível rádió-össze
köttetésben is van a tanu
lóval, megmagyarázhatja, 
milyen hibát követett el, 
hogyan folytassa útját. A 
kocsik ma.s;imálisan 40 ki
lométeres sebességgel ha
ladhatnak és természetesen 
az utcára nem mehetnek 
kísérő nélkül.

★

Az USA kutatóintézetei
nek számítása szerint egy 
gépkocsi évente fél tonná
nyi szennyező gázt, egye
bek között szénmonoxidot 
bocsát ki. A Lewis kutató- 
intézet njost olyan hőreak
tort akar konstruálni, 
amely majdnem teljesen 
elégeti azokat az anyago-

ses, csupán a harmadiktól 
kezdődött a mágneseződés. 
Megállapították, hogy ez a 
folyamat jelentősen függ a 
hőmérséklettől: a szokásos 
hőfok mellett mindkét ol
dalon a felület kettőnél 
több. atomrétege mágnese- 
zetlen maradt és csak igen 
nagy hidegben végzett kí
sérletnél csökken a mágne- 
sezhetetlen rétegek száma 
kettőre. A jelenségről a 
Frankfurter Allgemeine 
Zeitung tudoniányos mel
lékletében számol be 
Braunbek professzor. Hoz
záfűzi, az új felismerés
nek természetesen nincs je
lentősége a mindennapi 
vasmágnesezésben, mind
amellett fioomítani kell a 
ferromágneses elméletet.

kát, amelyek a levegőt be- hogy számba vegyék ezt a 
szennyezhetnék. Ennek a jelenséget.'
reaktornak óriási hőt kell 
kiállni, s ellenállónak kell 
lennie minden mechanikai 
rezgéssel szemben.

★
A svéd autópálya men

tén már szerelik a vad
riasztó kerítéseket. Igen 
nagy azoknak a balesetek
nek a száma, amelyet az 

,.ptgkra„.ióvedt:,állatok idéz-

★
Az amerikai Laké Char

les városkában található a 
világ legmagasabb madár
háza. A madárház, amely 
majdnerri harmincméter 
magas, 5300 fecskének ad 
lakóhelyet, komfortos ma
dárlakosztályokban.

Halkórház is van Japán-
nek élő. Az olyan kerítés, bán, ahol különböző sérü-
amelyet á vad nem tud á t 
ugrani, meglehetőséen drá
ga. Éppen ezért villamos
töltésű . kerítéseket szerel
nek fel. Ha a vad meg
érintené testével a kerí
tést, elektromos 
kap, s ez elveszi

léseket szenvedett halakat 
gyógyítanak, teknősbéká
kat és delfineket kezelnek. 
A halkórházban kutatóin
tézet is működik, de ren
delkezésre áll magánosok- 

sokkot nak is, akik kedvenc halai- 
a kedvét kát akaráják gyógyíttatni.

attól, hogy az út felé to- A rendelőintézetben alta- 
vábbmenjen. Ebben az év- tásos műtéteket is végez- 
ben az NSZK-ban is pró- nek.

üstökösfelhő tömege nem ériéi tette ki az amerikai kutató —,
a Föld tömegét. A kutatók szá
mításai szerint a ,kozmikus 
hűtőszekrényben" százmilliárd 
potenciális üstökösmag 'tároló

dé. erről szó sincsen.” A meg
figyelések szerint a bálnák 
monoton egymásutánban is
métlik „dalaikat”, egy-egy bál-

dik. Az üstökösmagok átmérő- „repertoárja’’ 7 30 percig
tart. Remélik, hogy „dalaikat” 
felhasználhatják majd a ván
dorló bálnafajok azonosítására.

Olajtárolás -  jégben
Á folyékony tüzelőanyagok

je ritkán haladja meg az 1 ki 
lométert. Annak a valószinű- 

Iclvül kérdéses a hangok terje- sége, hogy egy ilyen „jégbom- 
dése is olyan térben, ahol a ba” összeütközzön a Földdel, 
molekuláknak mintegy 150 mé- nagyon kicsiny. Ilyen esemény 
teres utat kell megtenniük, százmillió évenként mindösz- 
hogy egy másik molekulába sze egyszer valószínű. A lenin- 
ütközzenek. A megfigyelés ér- grádi tudósok egyébként való- tárolására dolgoztak ki olcsó 
telmezéséhez az eddigi elmé- színűnek tartják, hogy a híres módszert a Szovjetunió távol
letek módosítására lenne szűk- Tungyz-meteor valójában egy keleti vidékein: az örökké fa- 
ség.  ̂ nem is túlságosan nagy üstö

kös volt, amely 1908 nyarán 
körülbelül tíz kilométer ma
gasságban felrobbant.

Az üstökösök szülőföldje
Naprendszerünk nem ér vé- 

.get a legkülső bolygó, a Piiito 
pályáján, határai sokkal mesz- 
szebb húzódnak a világűrben, 
odáig, ahol a rendkívül ritka 
anyag egyfajta átlátszó „felhő
gyűrűt" alkot. A Naprendszer 
külső határa és. a központi csil
lagunk közötti távolság, a
Föld—Nap távolság 170 000- . . . .  ü
szeresét teszi ki. Ezt a roppant ^^^okat is talaltak. Eddig há-

tom teheu es két borjú csont-erdekes elmeletet leningradt ___ ;

A tehenek kultusza
Egyedülálló felfedezésre ju

tottak lengyel ősrégészek a 
GHniary falu közelében vég
zett ásatásokon. Egy 2700 éves 
temetőt feltárva, a száznál 
több'embersiron kívül állat-

gyott talajban, jégből alakít
ják ki a tárolótartályt. Az új 
módszert már eredményesen 
kipróbálták Jakutföld bányái
ban. A fagyhatár alatt alag
utat ásnak ki a talajban, majd 
a kész alagutat vízzel töltik 
fel. Amikor már vastag jégré
teg alakult ki az alagút fa
lain, a vizet kiszivattyúzzák. 
A tartály jégfala kétszer any- 
nyi ideig ellenáll a folyékony 
tüzelőanyagok vegyi hatásá
nak, mint az acél.

elméleti csillagászok dolgozták 
ki nemrégiben. Véleményük 
szerint ez a „határfelhő" egy
fajta „kozmikus hűtőszek
rény”, amelyben a természet 
az üstökösmagokat őrzi — in
nen jutnak azután hozzánk az 
Üstö'kösök. Az üstökösfelhö

Faltűtés -  éjszakai 
villam ossággal

Olcsó éjszakai villamos- 
energiával fűtött, hőtároló fa
lakat fejlesztettek ki Angliá
ban. A beton falpanelekbe az

maradványait sikerült azonosí
tani. Az állatsírokat kővel vet
ték körül és cserépedényeket 
helyeztek el bennük. Az állat
sírokat az embersírok között 
találták. A lelet nagy rejtély 
a lengyel régészek számára,
mert a bronzkori sírokban még előregyártás során villamos- 

T íAx ■ - n-'Tj sohasem találtak háziállatokat fűtőtesteket építenek be. Éj
olyan tdós, mint a Fold m a i,engyelországban. A leletek- szaka a betonfalak felmeleg- 
többi bolygó. Annak a proto- jjgj arra következtetnek, hogy szenek, nappal levegőt fuvat- 
plandtáris anyagnak a marad- a Gliniary közelében élt ős- nak a falelemek csatornáiba, 
ványa, melyet centrifugális erő szlávok a tehénkultusznak hó- s a helyiségeket az így fel- 
Naprendszerünk határára so- dohok. melegedett levegővel fűtik.
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Ovodaavatás Kispesten

MINISZTERTANÁCS

Januártól a régi nyugdíjakat két százalékkal 

felemelt összegben folyósítják
Ö tven  száza lé kka l növelik a  bútorértékesítést 

K orm ányhatározat a  televízió másodi".* program jára  
és a  színes adásra

A napokban adták át rendeltetésének a XIX. kerületben, a 
Kelet utca 8—12. szám alatt épült új 50 személyes óvodát. A 
korszerű bútorokkal, játszóterekkel berendezett gfyermek- 
intézményt a kispesti tanács több mint kétmillió lorint 

költséggel építtette.

T á rsa d a lm i összefogást 
a fiz ik a i d o lgo zó k  

g yerm e k e in e k  to váb b tan u lásáért

A kormány Tájékoztatási 
Hivatala közli;

A Minisztertanács ülést tar
tott. Megtárgyalta a gazdasági 
irányító szervek ez évi tevé
kenységéről szóló Jelentést. Az 
illetékes miniszterek számos 
rendelkezést hoztak a főbb 
gazdaságpolitikai célok meg
valósítása érdekében a terme
lés hatékonyságának növelésé
re, a beruházási tevékenység, 
a munkaerő-gazdálkodás, az 
információs rendszer fejlesz
tésére, az árak fokozott ellen
őrzésére, a lakosság ellátásá
nak javítására. A jelentést a 
Minisztertanács tudomásul 
vette, egyben utasította a mi- 
■ftisztériumók, az ágazati irá-

]akkal együtt — automatiku
san emelik évente 2—2 szá
zalékkal.

A Minisztertanács megvi
tatta és elfogadta a Szakszer
vezetek Országos Tanácsa és 
az igazságügy-miniszter közös 
előterjesztését a társadalom- 
biztosítási jogszabályok egysé
gesítésének és egyszerűsítésé
nek irányelveiről. Ennek 
alapján á különféle szabályo
zásokat úgy egységesítik, hogy 
az érintettek kedvezőbb hely
zetbe kerüljenek.

A Szakszervezetek Országos 
Tanácsának javaslatára a kor
mány módosította a betegségi 
biztosítási jogszabályok egyes 
rendelkezéseit és a fogászati

nyitó szervek vezetőit az ér- ellátást kiterjesztette a mezO'

Kerekasztal-konferenciát ren
deztek az ifjúsági szövetség 
székházában. A tanácskozáson, 
amelyen részt vettek a Műve
lődésügyi Minisztérium, a 
KISZ KB és a különböző egye
temek, főiskolák képviselői is, 
dr. Bajó Péternek, a KISZ KB 
titkárának elnökletével meg
vitatták, hogyan kaphatnának 
nagyobb segítséget továbbta
nulásukhoz a fizikai dolgozók 
tehetséges gyermekei.

A vita során megfogalmazó
dott egyetejneinken, felsőokta
tási intézményeinkben már jó 
héhány esztehdéjé fcSökkenő 
tendenciát mutat a fizikai dol
gozók gyermekeinek mind je
lentkezési, mind felvételi ará
nya. Az 1964—1965-ös tanév
ben a nappali tagozatok első 
évfolyamára felvett munkás- 
származású gyermekek aránya 
még 45,7 százalék volt, az el
múlt tanévben már csupán 
38,9 százalék. Nem megnyug
tató a mezőgazdasági dolgozók

gyermekeinek felsőiskolai : to
vábbtanulási statisztikája 
sem; számarányuk az elmúlt 
tanévben mindössze 10 száza
lék volt.

Több hozzászóló rámutatott; 
az okok egy részét feltétlenül 
a középiskolákban kell keres
ni, hiszen ott is romlott a fi
zikai dolgozók gyermekeinek 
aránya, és a. fizikai dolgozók 
gyermekeit lényegesen jobban 
sújtja á falusi és munkáske
rületi iskolák színvonalának 
elmaradottsága.

Néhány élétfeyálő kézÖfemé- 
nyezés, amely'' íhár'¿rem é
nyeket is hozott, csak a kez
detet jelenti — mutattak rá 
a konferencia részvevői. A fi
zikai dolgozók gyermekei ta
nulásának támogatása az 
egész társadalom feladata, 
amelynek eredményes megol
dása nagymértékben függ a 
társadalom különböző rétegei
nek segíteni akarásától.

vényben levő határozatok kö
vetkezetesebb végrehajtására.

Új vállalati jövedelem- 
és bérszabályozás

A Minisztertanács megvitat
ta a pénzügyminiszter és a 
munkaügyi miniszter közös 
előterjesztését a vállalati jö
vedelem- és bérszabályozás 
rendszeréről. Az erről hozott 
kormányrendelet egyebek kö
zött újra szabályozza a nye
reségadózást, az érdekeltségi 
alapok képzését és felhaszná
lását, a bérgazdálkodást, va
lamint a városi és községi 
hozzájárulást.

A belkereskedelmi minisz
ter, valamint a mezőgazdasági 
és élelmezésügyi miniszter ar
ról tett jelentést; hogy bár az 
idei burgonyá-, zöldség- és 
gyümölcstermelés alatta ma
rad a tavalyinak, az igénye
ket általában ki tudják elégí
teni. A Minisztertanács a je
lentést tudomásul velté^

A Szakszervezetek Országos 
Tanácsa és a munkaügyi mi
niszter előterjesztése alapján 
a nyugdíj és egyéb rendszeres 
ellátások összegének évenkén
ti emelésére a kormány ren- 
deletét tiozótt. Éhnek értelrné- 
ben ÍÖTl-l' ‘Jáhüáf 1-tŐl' á ko
rábban megállapított nyugdí
jat és több más ellátást 2 szá
zalékkal felemelt összegben 
folyósítják. Jövőre a nyugdí
jakat már a felemelt összeg
ben állapítják meg, s a követ
kező évtől ezeket is — a ko
rábban megállapított nyugdi-

Évi' 1 millió tonna cement

F o k o z o tt ütembt^n ép ü l 
a B erem en d i Cem entgyári

A negyedik ötéves terv az 
építőipar és a lakosság építő
anyag-ellátásának megjavítása 
érdekében előírja, hogy a ce
mentgyártást évi 5 millió ton
nára kell növelni és üzembe 
kell helyezni a Beremendi Ce
mentgyárat.

Az évi 1 millió tonna ce
ment előállítására tervezett 
BCM építése most érkezett 
félidejéhez. Eddig 940 millió 
forintot, használtak fel, túl
nyomó részét építésre, a többit 
hazai és import berendezések
re és szerelésekre. Ez az érték 
az év végére eléri az 1,1 mil
liárd forintot.

Közben teljesen megválto
zott Beremend határának ar
culata.. A gyáróriás tizenhat 
objektuma sokféle. Egyik pél-

gazdasági és halászati terme
lőszövetkezetek tagjaira is.

A könnyűipari miniszter és 
a belkereskedelmi miniszter 
közös erőfeszítése azokat a 
tennivalókat tartalmazta, 
amelyek a negyedik ötéves 
tervidőszakban a lakosság ré
szére történő bútorértékesítés 
50 százalékos növelését szol
gálják. A bútoripar termelő- 
kapacitását új gépek beállítá- 
■sával, megfelelő szabályozók
kal másfélszeresére emelik, a 
korszerű kereskedelmi forga
lom érdekében pedig szélesítik 
az üzlethálózatot. Mindezek 
megvalósításához mintegy 2— 
2,5 milliárd forintos beruhá
zásra van szükség. A Minisz
tertanács az előterjesztést el
fogadta.

Méterrendszer 
a földmérésben

A kormány megtárgyalta és 
elfogadta a mezőgazdasági és 
élelmezésügyi miniszter elő
terjesztését ,a földterületek
méterrendszerű nyilvántartá
sáról. Elrendelte az ország te
rületén a földrészletek nyil
vántartásában a négyszögöl
ről, kataszteri holdról a négy
zetméterre, illetve hektárra 
való Sttérést," á téfülfetek '"'át
számítását! Ezzel egyidejűleg a 
löldek minőségét kifejező ér
tékszámot (aranykoronában 
megállapított kataszteri tiszta 
.lövedelmét) is hektárra vonat
koztatva kell meghatározni. A 
méterrendszerű területnyil- 
vántarlásra való áttérést a 
következő években fokozato

san, az állami földnyilvántar
tás rendszerének korszerűsíté' 
sével, az adatok gépi feldolgo
zásával egyidejűleg hajtják 
végre.

A pénzügyminiszter előter
jesztése alapján a Miniszterta
nács újból szabályozta a gép 
járművek kötelező felelősség- 
biztosításának rendjét. A sze
mélygépkocsik és motorkerék
párok biztosítási díja válto
zatlan marad, a tehergépko
csik és az autóbuszok biztosi 
tási dija azonban emelkedik. 
Az új szabályozás szerint a 
biztosítás a jövőben vala
mennyi bel- és külföldi, vala
mint a külföldre távozó gép
járművekre, továbbá a gép
jármű-versenyeken részt vevő 
gépkocsikra is kiterjed.

A pénzügyminiszter előter
jesztésére a kormány jóvá
hagyta a Mongol Népköztár
sasággal kötött vámszabályo
zási megállapodást, valamint 
az Osztrák Köztársasággal lét
rehozott útlevél- és vámkeze
lési egyezményt.

Az új televízió- 
adásokról

A Magyar Rádió és Televí
zió elnöke javaslatot tett a 
televízió második programjá
nak és a rendszeres színes 
műsoradásnak a bevezetésére. 
Ennek alapján a kormány ha
tározatot hozott, hogy 1972- 
bén kezdjék sugározni a tele
vízió második programját, 
majd ennek keretében 1973- 
ban a rendszeres színes mű
sort. A második programot 
először az ország területének 
40 százalékán, majd évről év
re egyre szélesebb körben le
het venni. A kormány intéz
kedett a fejlesztési program 
előfeltételeinek és költségei
nek biztosításáról is.

A Minisztertanács és az Or
szágos Műszaki Fejlesztési Bi
zottság elnÖkségénék és tfestü- 
letének tagjait feínientette, 
egyidejűleg kinévézte az 
OMFB új tagjait. Az OMFB 
elnöke felhatalmazást kapott 
arra, hogy a jövőben az ese
tenkénti felmentéseket és ki
nevezéseket saját hatásköré
ben intézze.

A Minisztertanács ezután 
egyéb ügyeket tárgyalt.

Magyar-angol keres
kedelmi tárgyalások
Sir John, Stevens, a londo

ni Kelet-európai Kereskedel
mi Tanács ' elnöke, Leopold 
Friedman aielnök és Anthony 
Hőre ügyvezető titkár kísére
tében Budapesten tárgyaláso
kat folytatott a magyar—an
gol kereskedelem fejlesztésé
ről, kölönös tekintettel árra 
az esetre, ha az Egyesült Ki
rályság csatlakozik, a Közös 
Piachoz.

A Szovjetunió november, 14- 
én belép a nenizetközi polgári 
légügyi szervezetbe (ICAO), s 
ezzel a szervezet tagjainak 
száma 120-ra emelkedik.

A Deutsches Theater tár
sulata a Nemzeti Színházban 
mutatkozott be nagy sikerrel. 
A vendégművészek Lessing 
Bölcs Náthán című drámai 
költeményét adták elő. A be
mutatón a politikai, a társa-, 
dalmi, s a kulturális élet szá
mos jeles személyisége jelent 
meg.

A ' magyar alumíniumipar,
ötéves beruházási tervéről a 
Financial Times közli buda
pesti tudósítójának jelentését. 
A lap megállapítja, hogy Ma
gyarország 1975-ben 50 száza
lékkal több bauxitót és jóval 
több alumíniumot fog termeí- 
ni, mint jelenleg. A jelentés 
szól a Szovjetunióval és Len
gyelországgal folyó együttmű
ködésről is az alumíniumko
hászat területén.

Jelentős állomáshoz érkezett
a szántóföldi gyomnövényzet 
hazai kutatása. Az ország két
száz községének határában, 
különböző talajtípusokon, bú
za- . és ' kukoricayetésekben, 
valamint a tárlókon befejező
dött az adatgyűjtés. Minden 
határban a kijelölt területen 
előbb aratás előtt, majd ké
sőbb a tarlón, illetve a még 
lábon álló kukoricásokban fel
jegyezték az előforduló gyom
fajokat, azok elterjedtségét, 
fejlettségi állapotát. Az ada
tok feldolgozás^ és értékelése 
mests;ín ,̂g]};9zöy54ett;, aVácrátó- 
ion, • azt MTAríBoianikai -Kutató 
Intézetben. A kutatók több 
mint 400 gyomnövénsrfajt ku
tattak fel, és kidolgozták a 
biológiairagrotechnikai gyom
irtás módszereit.

Állják a szavukat az építők

dául több ezer négyzetméteren 
terjeszkedik.

Tavasszal megjelentek a sze
relők is, s azóta sorra veszik 
birtokba az épületeket techno
lógiai szerelésre. A Gépszerelő 
Vállalat a hét végére elkészül 
az első klingerégető forgóke
mence elemeinek beemelésé
vel, összeállítják a 65 méter 
hosszú kemencekolosszust. 
Szerelik már a hőkicserélö 
tornyot is.

A Gazdasági Bizottság hatá
rozata szerint 1973. június 30- 
ára be kell fejezni a munkát. 
Az első gyártóvonalat 1972. 
április 4-én, a másodikat öt 
hónappal később, augusztus 
20-án helyezik üzembe.

A téli időszakra fűtött vagy 
védett munkaterületeket biz
tosítanak a munkásoknak.

Szókképzés a mezőgazdaságban
A Kertészeti Egyetemen dr. 

Szűcs Kálmán, a MÉM főosz
tályvezetője a mezőgazdasági 
és- élelmiszeripari szakember- 
képzés helyzetéről, feladatai
ról tájékoztatta az újságírókat. 
Elmondotta, hogy az üzemek
nek egyre inkább szükségük 
ván jól képzett szakemberek
re. Tíz év alatt 12 ezerrel nőtt 
az élelmiszer-gazdaságban dol
gozó mérnökök száma, s 8 
ezerről 38 ezerre emelkedett a 
technikusi létszám. A nagy
arányú fejlődés ellenére a me
zőgazdasági tsz-ek 32 száza
lékában nem dolgozik egyete
met vagv főiskolát végzett

túlnyomó része sem rendelke
zik megfelelő szakmai képesí
téssel és a fizikai dolgozóknak 
mindössze kilenc százaléka 
szerzett szakmunkás-bizonyít
ványt.

Az idén hétezer szakmunkás 
továbbképzését irányozták elő, 
s ezer technikus' szerezhet 
újabb szakmai ismereteket,

A negyedik ötéves tervidő
szakban évente 900 mérnököt 
és állatorvost, 1000 üzemmér
nököt, 2500 szakközépiskolást 
és 6—8 ezer szakmunkást ké
peznek ki. Évente nyolc-tíz
ezer felnőtt részére biztosítják 
a részvételt szakmunkásképző

Szabó Pál Kossuth-díjas író, 
országgyűlési képviselő, az El
nöki Tanács tagja, hosszú be
tegség után elhunyt

; . .  Góz Jóska cellájának aj
tajára ezt írta a foglár; „Sza
badul 1945-ben”. A Talpalatt- 
nyi föld féledhetetlen hősének 
megalkotója maga is a Góz 
Jóskák; a földhözragadt, ki
szipolyozott zsellérek sorából 
küzdötte fel magát a magyar 
jelen egyik kiemelkedő egyé
niségévé, nagy íróvá, az ő szá
mára is a felszabadulás hozta 
meg hivatása kiteljesülését; az 
irodalmi sikert a népszerű
séget, a közéleti elismerést.
’ A biharugrai parasztfiúból 
— akit Móricz Zsigmond fede
zett fel és indított útjára a 
Nyugat hasábjain — 1945 után 
á Nemzeti Parasztpárt egyik 
vezéralakja, országgyűlési 
képviselő, majd az Elnöki Ta
nács tagja, s a Hazafias Nép
front elnöke lesz, a Baumgart- 
ner-, a József Attila-, s két 
ízben is a Kossuth-díj kitün
tetettje. De megmaradt annak, 
aki volt; a nép fiának, az 
egyszerű emberek író-képvise
lőjének, a társadalmi haladás 
harcosának.

Hetvenhét évet élt. Halála a 
mai magyar közélet és Irodal
mi világ nagy vesztesége.

szakember: a brigádvezetök 1 tanfolyamokon.

Az életveszélyes áramütés 
ellen védő gumicipőt kísérle
tezett ki a Dunaföldvári Gu
miipari Ktsz a SZOT Munka- 
védelmi Tudományos Kutató 
Intézetével együtt. A cipő 40 
ezer voltos áramütés ellen is 
biztonságot nyújt.

Határidőre elkészül a 4600 lakás
h nagy munka befejező szakasza -  Hatásos intézkedések 

Senki sem marad fedél nélkül Szabolcsban

Téliesre fordult az időjárás 
és már közeledik a november 
10-i határidő, amikor az épí
tőipar 4150 lakás elkészítését 
vállalta az árvíz sújtotta Sza- 
bolcs-Szatmár megyei falvak
ban. Helyzetjelentést kértünk 
a helyreállításról Tóth Kál
mántól, a munkákat Nyíregy
házáról irányító miniszteri 
biztostól.

— A nagy munka ■ befejező 
szakaszába érkezett —■. tájé
koztatott a miniszteri biztos.

— Most még egy nagy erő
feszítésre van szükség. Tart
juk a vállalást, és november 
10-ére elkészül a vállalt 4150 
lakás, valamint december 20- 
ig a még hátralevő 450. Ez 
most már bizonyos. Nyíregy
házán megkezdték az öregek 
házának építését is, amelyben 
száz olyan öreg részére bizto
sítunk lakást, akiknek semmi
lyen lehetőségük sincs saját 
otthon felépítésére. Az ütem 
jelenleg rendkívül gyors, hi
szen a következő három hét
ben az itt dolgozó hétezer épí- 
tőmunkás. ak még kétezer la
kás átadását kell biztosítani. 
Nem könnyű a feladat, külö
nösen akkor, ha figyelembe 
vesszük, hogy a szabolcsi épí
tők a hosszú ideje tartó hatal
mas tempóban már kifáradtak.

— Vannak-e olyan problé
mák, amelyek az építést aka
dályozzák?

— Kisebb nehézségeink

vannak, ezeket aizonban a 
helyszínen megoldjuk. így 
például, annak ellenére, hogy 
nincs üveghiány, több község
ben méretdifferenciák akadá
lyozzák a lakások gyors be- 
üvegezését. De a hideg időre 
való tekintettel is megtettük a 
szükséges intézkedéseket, hogy 
az üvegezést munkákat az épí- 
tővállalatok meggyorsítsák. 
Kevés az ács, mert a meleg
padlókat is a tetőácsok fekte
tik le. Ez a probléma is gyors 
intézkedést követel. Mindeze
ket figyelembe véve, az álla
mi, a szövetkezeti és a tanácsi 
építőipar teljesíti vállalását és 
a 4600 új szabolcsi lakás ha
táridőre elkészül.

Több Szabolcs megyei kis
község tanácsának vezetőjével 
is telefonérintkezésbe léptünk, 
és általában megnyugtató vá
laszokat kaptunk. A legtöbb 
helyen néhány héten belül be
fejeződik a munka. Nagyar 
község tanácsának vb-elnöke. 
Bencés Zsigmond örömmel 
újságolta: náluk már novem
ber 5-re elkészül a 125 új ház, 
Kisaron pedig 235 új házba 
költöznek be a lakók novem
ber 10-ig. Egyedül Kömörő 
község tanácselnöke, Baku 
László panaszkodott; náluk a 
szatmárcsekei Vegyesipari 
Ktsz dolgozik, és mind az 
építkezéssel, mind a lakások 
üvegezésével erősen elmarad
tak. Sürgős intézkedést, segít
séget kér a kömörői tanács,

Az.

ÁPRILIS 4. KTSZ
budapesti
‘keres

munkahelyekre

KŐMŰVESEKET.
segédm unk ásokat .
KUBIKOSOKAT.
Ácsokat.
Szállást, étkezést.
44 ÓRÁS MUNKAIDŐT, 
heti szabad szombatot biz 
tositunk.
Ugyancsak keresünk buda
pesti lakással rendelkező, 
vagy bejáré dolgozókat

FESTŐ
ASZTALOS.
VfZ-GAZSZERELO.
HIDEGBURKOLÓ

szakmákban, szak- és se
gédmunkásokat budapesti 
munkára.

Jelentkezés:
APRIUS 4. KTSZ 
Budapest
Vin„ Auróra n. 23, 
Munkaügy.
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