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Az országban, politikai, gazdag
sági és kulturáitg következtéb«n
mind többeíjí'igyek^raK pótolni olyan hiá- 
ayosságokatjfMineliS ^  korábban nem volt 
módjuk el^áiKIÉM^Pmegszerezni. Több tízez
ren tanuln^t^g|HRoitkorúak esti általános és 
kSzéni t̂^^ M ^^em egyszer együtt tanul az 
idős.íK ^^l^italános iskola felsőtagozatán 
iaatá^^MpSkével. Mind kevesebbszer hang
zik el^^^nikor a gyermek kérdéssel fordul 
szSleüiíéé^„Nem érek rá mós:t válaszolni”. Az 
Uyei^íelentések mögött nemegryszer a szülő 
y^f^pozzátaríozó hiányos ismerete húzódott 
■mê  Korábbi évtizedekben nem sajátította 
.^ a  nyelvtannak, vagy matematikának azon 
^mcreteit, amelyek mamár, a modern kor 
’társadalmában követelményként szerepelnek 
az általános iskolai tanrendben.

A szorgalmas tanulásnak szép példá.fát adja 
3 hetvenkét éves Fésűs Júlia, aki az egyik bu
dapesti gimnázium esti tagozatán sajátítja el 
a középiskola tananyagát. Az ő esete is azt 
mutatja: mind többen értik meg azt, hogy a 
technika széles körű növekedésével párhuza- 
mosan'az emberek Ismereteinek is növekedni 
keli.

A társadalomban bekövetkezett változás 
adta lehetőségével élnek a börtönökben és 
munkahelyeken szabadságvesztés-büntetésüket 
töltő elítéltek, amikor elvégzik az általános 
iskola I—VIII. osztályát. Több százra tehető 
azoknak a száma, akik jelenleg a börtönisko
lákban tanulnak. A több hónapos tanulás 
eredményeként néhány hét múlva elkövetke
zik az az idő, amikor számot kell adni az ok
tatási év során tanultakról, elkövetkezik a 
vizsgák időszaka.

MUyen feladatok állnak az elítélt pedagó
gusok és hallgatók előtt a vizsgák sikeres be
fejezéséért?

A vizsgák alkalmával a hallgatók számot 
adnak a tanulmányi év során elsajátított is
meretekről, valamint arról, hogy atkalraa- 
snk-crel t̂ eredményeik alapján, begy felsőbb 
osztályba léphessenek. Sok munkát testesít 
meg ég y -^  év tanulása. És mégis a vizsgák 
előtt a pedagógusnak és a hallgatóknak egy
aránt hatványozottabb figyelemre, erőfeszí
tésre van szükség, hogy közös munkájuk ered
ményeként a hallgatók jó eredménnyel vizs
gázzanak. Helyesen készülnek az oktatási év 
befejezésére a kalocsai és a sopronkőhidai 
pedagógusok és tanulók. Az oktatási év során 
helyesen alakult ki az a rendszer, hogy cgy- 
egy zárkában elhelyezett elítéltek hozzávető
leg azonos fokú oktatásban vesznek részt. Így 
a zárkaközösségen belül a pedagógusnak 
könnyebb dolga van egy-egy tanulócsoporttal 
való foglalkozásnál. A szabad időt eredménye
sebben tud.ják felhasználni a tanulásra, mert 
ismerik a hallgatók képességeit, valamint azt, 
hogy az egyes tantárgyakból ki milyen ered
ménnyel sajátította el az addig leadott anya
got. A korrepetíció helyes rendszerének kiala
kítása nemcsak azt jelenti, hogy az egyes ke
vésbé ismert anyagoknál vagy nehezebben el
sajátítható anyagoluiál pl. nyelvtan, az általá
nos iskola felső tagozatán a matematika, fizi
ka tantárgyaknál a hallgatók által kevésbé 
értett tananyagrészek ismétlése és megmagya
rázása szerepeljen. A pedagógus a korrepe- 
ticióra szánt időt felhasználhatja arra is, hogy 
a kijelölt tantárgyak egyes nehezebben értett 
részeiből ismétléseket tartson az egész tanuló
csoport bevonásával. Hiztositani kell a peda
gógusoknak. hogy 3 korábban oktatott anya
gok egyes tételes részére újra visszatérjenek 
és rögzítsék a hallgatókban a korábbi isme
reteket is. Szükséges a matematikánál, fiziká
nál, a nyelvtan tantárgyaknál a hallgatók is
merétköréből származó példák feladása és 
megoldása. Feltétlen helyes ha a kalocsai pe
dagógus olyan példát ad fel a hallgatóinak 
matematika órán, amelyek közvetlen kapcso
lódnak g hallgatók minden nap végzett mun
kájukhoz. Pl. területszámítás, napi teljesít
mény kiszámítása, százalékban való megálla
pítása stb. Vagy olyan szöveges példák fel
adása házi feladatként, ami a tankönyvben 
nem is szerepel, — amely kapcsolódik az el
ítélt tannió ^mindennapi munkájához, napi 
tevékenységéhez.

Az elitéit pedagógusok legtöbb börtönben 
vagy munkahelyen egyben elítélt könyvtáro
sok is. A könyv szerepe különösen megnő az 
alsó tagozatos tanulóknál, amikor ismereteik 
megszerzésében olyan fokra .jutnak, hogy ön
állóan egy-egy könyvet már el tudnák olvasni. 
Ilyenkor az eltelt könyvtárosnak olyan köny
vet kell a.jánlani olvasásra, amely nem halad
ja meg az elítélt felfogóképességét és helye
sen rögződik tudatában a könyv által adott 
újabb ismeretek, amelyek egrj'ben a gyakor
lást is biztosítják.

Az általános iskolák pedagógusainak és tar- 
unióinak együttes jó munkája eredményeként 
az adott lehetőségekké! helyesen élve meg
vannak a kellő feltételek az 1962—63-ás ok
tatási év eredményes befejezéséhez. Helyesen 
használják fel a pedagógusok az ismétlő rend
szeré órákat, rögzítsék a tanultakat a hallga
tóknál, segítsék a jobban tanuló hallgatók a 
gyengébbeket. — r. a. —

Aki tisztességes életre törekszik, 
sose felejti el q tartozását

Az Ipoly Cipőgyár íélkészáru rak- megerősödését szolgálja —, 
tárában elkészüJt a leltár. És pontos tolta az előző napok eredményeihez.  ̂
volt. A  készletben se többlet, se hiány így erősödött, s lett képes mind a mai  ̂
nem mutatkozott. A raktáros a leltár napig emberül állni a büntetést; várni,  ̂
slőtt is bizonyos volt a dolgában. Nem remélni, hogy eljön az az idő . . .  amit  ̂
Eélt., Utána jólesett neki az elismerés, az ertíber egy szörnyű bűn elkövetése^ 
iiogy a legalaposabb ellenőrzés se után nagyon sokáig még kimondani se  ̂
;alált semmi hiányosságot nála. • mer. á

Mindezt Kovács József elítélt, a rak-
nem
tó t. . .  Megérdemeltem a ountetese~ j; 
m e t . . .  Ártatlan emberrel a börtönben  ̂
még nem találkoztam. . .  Nem értem   ̂
némely emJjer viselkedését. Ismertem  ̂
valakit, csak nyolc hónapra volt ítél-  ̂
ve, s a negyedik hónapban fegyelmit  ̂
vétett, mert azt hitte, hogy így hama- á  
rabb szabadul. . .  . g

— ön, mit remél? * *

táros mondta el, míg Csató István éi- 
itélt anya-gmeggató kis kocsijára raik- 
ták a talptolclast, a felsőkérget s más 
szükséges cipőa-likatrészeket.

Bizalom kérdése aX egész...
— Nem lesz baj a leltárral, ha nem 

ellenőrzi a kiadást?
— Második éve járok rv,ár ide, még 

sose volt baj — mondta Csató elítélt. 
Aláírta az elismervényt, s vitte az 
anyagot.

A raktáros elgondolkodva 
meg:

— Két éve bízták rám ezt a felada
tot. Jól ismerem az idejáró embereket 
Olyan még nem volt, hogy valaki töb
bet vigyen el. Bár előfordulhat, hogy 
meggondolatlan ember vinne valame
lyik jó ismerősének cigarettáért, vagy

— Sok szörnyű bűnről hallottam, de  ̂
■em hallottam a magaméhoz fogha-  ̂
5 í. . .  Megérdemeltem a büntetése- é

— Én is utánajártam már megtudni,  ̂
mire számíthatok. Hiszen sok mindent 

, remél az ember. Olyat is, amit alig ^
/a  szolalt érdemel. Tudom, hogy a B tk szerint ^ Két éve ö 

, húsz év az ítéletem. Ilyen ítélet után,  ̂
t a felada- tíva-nnt ¿7, mülrin. Kynhnrt'iilh.nt n<ínlf rt.r. ff.

A SzenSzSm űvek egyik  legrégibb dolgozója D án János esztergályos, 
gondoskodik  az u tán p ó tlás  képzéséről. Je len leg  nyolc fia ta lt 

többek  kö z i Zöldi T óth  Im re  m ásodéves esztergályos ip ari

:sak úgy: „Ha elrontod, legyen neked _  jó. Bizakodni kell.
n ó tlá s”. ám, e r r e  v ia v á z u n k .  K ü lö n b e n  ___ ____________ f. 1_____ _

tizenöt év múlva szabadulhat csak az Z 
ember, akkor is csak úgy, ha a maga- 
tartása kifogástalan volt. A  szabadulás 
csak feltételes. A  büntetés nincs elen
gedve, s ha ismét vét a törvények el
len, le kell tölteni ezt az öt évet is.

oótlás”, ám erre vigyázunk. Különben 
is könnyelmű embereket nem oszta
nak ' ilyen helyre. Egy anyagmoz
gatóra emlékszem, aki nekem sehogy 
se tetszett: Mészáros Sándornak hív
ták. Neki mindig olyan érzése volt, 
hogy becsapják. Én sose csaptam be, 
de mert mindig kételkedett, bennem is 
kételkedés fámaét veié szem ben . . .

Kínzó Önvád syötr!

Egyszerű szavakkal fejtegette a bi
zalom. kérdését; hogy bizalmat nem 
érdemes mindenkinek adni, csak an
nak, aki fel bírja fogni és tud is vele 
élni. Elfogulatlanul beszélt, szavainak 
árnyalatából se lehet kivenni, hogy 
önmagát hova sorolja. Okfejtése tá r
gyilagosságot, em berismeretet, józan 
gondolatokat sejtett.

— Életkora?
— Negyvennégy éves vagyok.
— ítélete?
— A  legsúlyosabb. . .
-y- Mennyit töltött le?
— A tizenötödiket töltöm ..'.
— Fegyelmije?
— Nem volt nekem fegyelmim  — 

só h a jto tt. . .  Szenvedélytelenül eleve
nítette fel a hosszú, súlyos börtönélet 
egy-egy emlékezetesebb epizódját.

Látni lehetett az arcán, érezni lehe
tett a szavából az önvádat, s azt, hogy 
6 a „leltárt” a  cselekedeteiről naponta

— Utálom magamat, hogyan tehet
tem ezt a szörnyűséget. . .  Megértem a 
sikkasztást, a lopást. Nagy bűnök 
mind, de hol vannak az enyémhez 
képest?! A  tolvajoknak, sikkasztóknak 
téves reményük még lehet, hogy vala
mi hasznuk származhat a bűnös úton 
megszerzett javakból. Nekem még ez 
a ■keményem se vo lt. . .  Nem is vár- 
táiri' én semviié már az élettől. A z t  
vértant, hogy az ítélettel vége lesz 
számomra m indennek . . .  —■ Kovács 
József elítélten az előbbi higgadtság 
után erőt vett az önmaffeangolás. Sú
lyos következménye ez a bűnnek; Szá
molni kell vele. — Előre megfontolt 
szándékkal. . .  egy olyan személyt, 
aki nékem életemben soha semmit se 
.árto tt... Enyhének találtam a legma
gasabb büntetést. . .  Van-e jogom egy
általán a reményhez?

Tudja már a választ...
, önmarcangoló kérdésére nem mond
tunk igent, se nemet. Mire a napi „lel
tárt” is elkészítette, bizonyosan tud
ta a választ maga is.

Valahányszor az ember józan ész
szel vizsgálja önmagát: azon kell kez
denie, hogy: mit vétett? Folytatni az
zal kell, hogy mit törlesztett az ítélet
ből? . . .  S az, ami marad, még tarto
zás. Aki tisztességes életre törekszik, 
sose felejti el a tartozását, akár elő-

A  fe g y e lm i vé tsé g re  
it in e s  m e n tsé g

a  h é s ó  b á n a t  a  p a r a n c s n o h i  

h i t i a t i g a t á s a n

elkészítette önmagában. Minden nap-  legezik számára a bizalmat, akár nem. 
nak az eredményét — amely erkölcsi — r. sz. —•

A parancsnoki kihállgatás 
rpindig nagy- esemény az el- 
íti^tek életéb&n., Mennyi, ^ á l -  
gatás, remény, mennyi szoron
gás előzi' m eg . . .  Aldt fegyel
mi vétség miatt rendelteit 
ide, annak van miért szoron
gania. Vétségéhez. mérten 
megkapja a büntetést.

Aki kérelenunel jött, azo
kat is hiába őrli a kétség, 
mert ha a kérés reális, s 
a kérelmező elítélt maga
tartásában nincs, s nem is 
volt kifogás, bízvást szá
míthat rá, hogy ügye el
intézést nyer.

Akadnak a fegyelmi kihall
gatáson olyanok,' akiit ' vétsé
gük okául azt hozzák fel, hogy 
a parancsnok úr elé akartak 
kerülni kéréssel, azért fegyel- 
mezetlenkedteki Az ■ ilyenek 
valahányszor megkapják a fe
gyelmi vétségért a büntetést, 
mert a kérésük általában ki
agyalt spekulatív kérdés a fe
gyelmi büntetés enyhítése cél
jából.

Tavasz a határban

Beköszöntőft az igazi tavasz, dolgos

A  megyékből érkező jelentések mind- 
mind arról adnak hírt, hogy az állami 
gazdaságők és a termelőszövetkezeiek 
dolgozói mindenütt hagy sietséggel 
végzik az időszerű mezőgazdasági 
munkákat. Lázas tavaszi munka vette 
kezdetét a Balatonboglári Állami 
Gazdaság péntekhelyi .üzemegységé
ben is. A  gazdaság több dfolgozója 
most a kajszibarackfákat permetezi 
az ezerhőldas gyümölcsösökben. Szor
galmasan dolgoznaSk a Bodakajtori Ál
lami Gazdaság dolgozói is. Az asszo
nyok géppel üHetik a káposztnpalántát.

De nézzük őket közelebbről: 
Király Béla elítélt a jó ke

resetbe hbatkozva a potkiét- 
ke7és'’éhg'édéíyézéset kéri. Vi- 
rágh János elítélt beszélő- 
hosszabbítást kér. Zsögöd An
dor elítélt keres mén jí̂ e család
nak járó részét kéri új címre 
küldeni. . .  Minden jogos ké
rés méltó elintézést nyer.

Bieső Zoltán elitéit fegyelr 
mi vétségért rendelték kihall
gatásra, mért nem ült le a 
fodrásznak s nem engedte ma
gát * rendesen megborotválni.' 
Mentségül felhozza:

— Én mindig rendesen nyi- 
ratkoztam, borotválkoztami 
s most, hogy hamarosan sza
badulok, azért nem hagytam...

A  fegyelmi vétségére nincs 
mentség. A szabadságvesz
tésre ítéltekre, szabadulá
suk utolsó percéig voiwt- 
koziíak a magatartási sza
bályok, a . börtönparanr 
csők és utasítások.

Gulyás Lajos elítélt beszélő^ 
hosszabbítást kért. Bognár Fe
renc elítélt szintén. A pa
rancsnok mérlegeli a kérése
ket, valahányszor szem előtt 
tartva az elítéltek magatartá
sát, munkászorgalmát. A ké
relmezők előtt hangsúlyozza:.

— A hosszabb beszélő egyik 
feltétele a jó  munka. A  másik 
feltétele a többiek segítése, a 
magatartási szabályok betar
tá sa ...

Aid nem ezek szerint él; 
aki nem ■ bizonyította munká
jával, hogy méltó a kedvez
ményre, nern kaphat beszélő
hosszabbítást.

A folyosón lassan elfogy a 
kihallgatásra várakozók sora. 
Befejeződik a kihallgatás. 
A kik fegyelmi büntetést kap
tak a fegyelmi zárkára kerül
nek. Akiknek a kérelmét el
utasították, gondolkozhat a jö
vőbeni magatartásán.

Akik a magatartási sza
bályoknak mindenben 
megfelelve dolgoztak és 
viselkedtek, nagyobb
örömmel várják a be
szélőt, a kiétkezést, mert 
példás viselkedésükért 
kedvezményként a börtön 
parancsnoka teljesítette a 
kérelmüket.

A  p a r a n c s n o k i  k ih a l lg a tá 
s o k  m in d ig  t a n u ls á g u l  s z o lg á l
n a k  a z  ö ssz e s  e l í t é l t  s z á m á ra .

— kr. —
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A  s m  k o r m  i m  m m  \ a  í M w . \
Eredménytelen „kutatás"'C sengeti elítélt múltjában I a  & i

A kár van már ítélete az újonnan érkezettnek, akár nints, 
beíogadásnál mindenképpen megmagyarázzák neki, ho

gyan viselkedjék a börtönben, mi mindeíuiel kell törődnie. 
A kioktatás a zárkában íolytatódik, ahol a zárkafelelős kö
teles elplvastatni a magatartási szabályokat. A jó zárkaíele- 
lősök arról is meggyőződnek persze, megértette-e az illető, 
mit oivasott az Inuínt. majd . hozzáteszik; a magatartási sza
bályok megsértése fegyelmi fenyítést von maga után.

Találkoztunk már előzetesekkel, sőt elítéltekkel is, akik
nek úgymond, minden reggel a  letartóztatottakra kötelező’ 
magatartási szabályok alapos tanulmányozásával kellene kez
deni a napot, még akkor is ha, már kívülről tudjáli első 

'mondatától az utolsóig. .Azokra gondolunk, akik néhányszor 
megjárták a fegyelmi zárkái, és felelőtlen viselkedésükkel 
zárkatársaik életét is megkeserítik. Még súlyosabb a  hely
zet, s általában szigorúbb a felclösségrevonás, ha szándékos
ságot tapasztalnak. Csengeri József elítélt az utóbbiakhoz tar
tozik a Szolnoki Megyei Börtönben.'

■hogy amikor ípontját m ár jól ismerte. Min- ? Huszonkét eves, darabos mozgású em- Gubis elitelt azt mondja, ......
dénáron az alsó ágyon alwrt ^i>er Guhis József elitéit. Széles arcán ismét szabad lesz, másképpen viselkedik 
aludni, meg.teledkezve” arról, í  barna bőr feszül, összekuszált haja mindun- majd, m int ahogyan azt jelenleg teszi. Dolgos, 
hogy a 'börtönhen nem az el- \  tálán magas homlokára hull, melyet kezének igyekvő ember lesz belőle. Ez igen, ez aztánj 
ítélt határozza meg, hogy ki ^ny ito tt ujjaival parancsol- vissza a feje tete- szép elhatározás! Most m ár csak az a kérdésij

 ̂jére. Természete nyugodtnak látszik, de aki mivel tudja magatartását egyik napról a má-j 
4 4A1 c.r.fiT.irAc.ra'M c'7fr,i,í,n rónáin síkra majd megváltoztatni? \

meg,
melyik zárkába megy és hogy
melyik ágyon alszik. Makacs-  ̂ megfigyeli szürkészöld színben fénylő sze- 

fegyelmi fenyítéssel ? az nyugtalanságot, türelmetlenseget ta'
■RT__  _1 1_i ^

nyugtalansága megmutaíko-

gyelrnit kaix>tt, ■ méghozzá szí- |  kán volt im m ár ki tud ja hányadszor!

Csengerlhez már nem Jár látogató

Kutatva a múltját, megáll
va egyik-másik bűncselekmé
nyénél, 'börtönbüntetéseinél, 
ú jra  és ú jra  u ta t tör magá
nak a Icérdés; mi az, aminek
Csengeri igazán örülhetett, hez menjen Csengeri? 
amióta a meglett emberek kö- | valahányszor beszélő van, 
zé sorolhatja magát? Ö rü lt— jg férj, a feleség a rra  is ki

szóba vele. A családját iga
zán szerető ember néhány na
pi táV'Ollét után is boldog, ha 
viszontláthatja gyermekeit, 
feleségét, idős s:^üleit. De ki-

mon'djuk amikor először váncsi, hogj’an viselkedik,
szabadulhatott. Igen, ez nagy- | akihez jött? A jó hím ek min-
szei'ű érzés; visszakapva sze 
mélyi szabadságát, valahogy 
más em,bérnek érzi magát 
mindenki,- Egyik-másik szaba- 
dulónál azonban, alig hogy 
elhagyja a ' komor épületet, 
m ár kox’án t sincs ob’an szilárd 
a régi szándék, m int koráb
ban. „Legközelebb oliosabb 
leszek” — gondolta, Csengeri 
is a szabadulásai után. Ilyen 
szándékkal a „tarsolyában” 
nem  lehetett teljes az ö-röme, 
hiszen az újabb bűncselek
mény gondolata ismét megío- 
gamzott benne, ■ s ezzel az 
újabb börtönbüntetés is. előre
vetette árnyékát.

Addig élt így, mígnem tel
jesen magára ■max'adt. Ha is
mét szábadulhat, senki sem 
várja! A család szétszóródott, 
ismerősei, rokonai nem állnak

dehikx örül. Csengerlhez nem
jár látogató__

Boldog az embex-, ha a be
csületes munkával keresett 
pénzből vásárolhat valamit 
magának — Csengeri mindig 
lopott pénzből vett ruhát.
. ürülün'k a gyönyöi-ű tavasz

nak, a nyári kirándulásoknak, 
ősszel a jó  ;teriri]ésxxeit, télen 
a  h-ónak, hogy lődlizhat a gye
rek, sieliietün-k a hegyekben... 
Aki viszont bűncselekményt 
követett el, rettegve várja, 

 ̂mikor tartóztatják le xS'mét. 
I Csengeri ismeri már . ezt az 
érzést. Átélte néhányszor. Ne-; 
ki a rosszból mindig több ju 
tott, Nem a sois alcaiia így: 
Csengeri váUtsztotta a bűn
nel fertőzött, zülléshez vezető 
utat Neki oly mindegy már, 
hogy tavasz van, vagy ősz. . .

— Mire való az ilyen viselkedés? . . .
A fiatal elítélt, m int áki elvesztette beszélő-

kodása — o, -.....  ..... , ---------ry,,,
végződött, Nem sokücal ké- í  benne. _
sőbb folytatódott a sox'ozat:,? Gubis elitelt  ̂ ,
m ert visszafeleselt, m ert tis z -á  fegyelmezetlen niagatartasaban is. Leg- 
.teletlenül viselkedett a fel- ? utóbb, anrikor a Szegedi Országos Börtönben 
ügyelettel szem.belx, újíibb fe- |  beszélgettünk vele, akkor is a  fegyeli-ni zár-^  l”árí Tfnit —. imYYv.ír lí-i nanvAns7nr‘
gorított zái'kát. Ez még in- |  
kább elkessrítette. Eleinte hal- í
lani sem tikart arról, hogy őt |  képességét,, némán hallgat.
szigorítottba x-alíják. — (Tudta í  . a .,* uí__
már, 
noko-n 
törvén.ves 
eXT/ény
hatáiozatnak . . .   ̂lehetőséget.
,..,^5^ ’̂ I  — Mindezt jól tudom  — jegyzi meg Gubis
tob'b. tisztelettudobhnak txxnt, ^elítélt. M ajd félx'ebiggyesztett szájjal, kellet- 
arnxkor mi xs beszélgettünk é lenül, mixxt akinek még a beszéd is a nehe- 
vele. Emhtekte ugyan a pa- á^p reesik  fp'x
rancsraegtagadásokat, a ................ ‘
gyelmi kihallgatásofea't, de
rántsam annyi ..büsBkeséggel” g meztetést, különben is, hogyan viselkedjem

,____  , 5; —-Azt bizonyosan tudja, hogy fegyelmezett 
magának árt, S ami ezzel 

okoz szomorú - édesanyjá- 
ellen a zárkatársai harag- 

Eldobja

a hangjában, m int am ikor el- |  másképpen?
követte a fegyelmiket. - 8

Egyre nehezebb lesz 
az élete

M i sem könnyebb annál, m int erre vála- 
 ̂szólni. Ügy, ahogj'an azt az elítéltekre köte- 
 ̂lező m agatartási szabályok kimondják, aho-

8 Pvpn a-7t a ir'í^an ésZ nilr+álin* m .in.rlfívknr ̂gyan azt a józan 
 ̂meggondoltan és fegyelmezetten. 

á Ezzel szemben Gubis elítélt fegyelmi vétsé-
 ̂get fegyelmi vétségre halmoz, Gyakori lakója 

á a fegyelmi zárkának. Anrxak ellenére, hogy

A közelmúltját is végig
kutattuk hát Csengerinek, de 
több szépet s jót' ezúttal sem 
találtunk, ötvenhárom  éves,
Pélette úgy já r t  el az idő, 
hogy em lítésre méltó, jó  em
beri tulajdonságot alig-alig  ̂olyan ember,- aki még ígéx'-ni se tudna,

 ̂lépten-xxyomon érzi fegyelmezetlenségeinek 
I hátrányát, még mindig nem  okul azokból. Az-
g ígérgetéssel viszont 
0

haigj'ott maga mögött. íme, egy nags’- fogadkozása;
éveseknél is elképesztő . e g — Minden másképpen lesz majd a szaba-

Ide-nagj'lőkú ba-nyaigsag, nemtörö- ^dulásom után, rendesen fogok i-isolkcdni 
dömsé-g, hát még eb-ten a kor- |  osnt azonban fegyelmin is Idbírom . . .  
bán! S ahogyan majd tovább z Hangzatos, üres szavak, csak úgy árad be
telnek az évek, úgy lesz egy- í  tőlük az ellentmondás és a  felelőtlen locso-

Fegyelmi vétséggel kezdte a börtönbüntetést

Több jót a börtö-nben tanú- 
Bxtott magatartásáról sem 
mon-dha-tunk.

Nem véletlenül kezdtük a 
¡magatartási szabályokkal. 
Idézzük az egyik x'észét: ,,A 
letartóztatott, á személyi ál
lománynak és d börtönben

megjelenő 'ellenőrző közegnek 
feltétlen engedelmességgel tar
tozik, velük szemben köteles 
tisztelettudóan viselkedni. . .” 

Csengeri elíté lt parancs- 
megtagadással kezdte a szol
noki böirtönben, noha a ma
gatartási szabályoknak ezt a

re nehezebb -az élete Csenge- 
rinak. S úgy lehet, éppen a 
börtönben.

Persze, a börtö.nben sem 
egyformán éhiek az elítéltek; 
többségük nemcsak ismeri, de 
be is taxája a letartóztatottaik- 
ra kötelező m agatartási sza
bályokat, minek utána azilyeix 
elítélteknek ... jóval' koSnyobb, 
míg mások,' a Cséngerí-félék, 
el sem hagyják a fegj’elmi 
záikát. x-nár várja őket az 
újabb fíz-tizenöt nap szigorí
to tt . . .  Könnyű eldönteni, me
lyik csoport a „szerencsésebb”. 
Sernmii esetre sem Csen gerlék.

g gás!

majd megváltoztatn.. j
Erre a kérdésre még maga Gubis sem teli 

válaszolni. Nem is csoda, hiszen nehezenj 
képzelhető el az. hogy valalti a börtönben 
ahol állandóan felügyelet xxlatt áll — vendj|- 
szeresen vét a szabályok ellen, ugyanakkor aj 
szabad életbe kikerülve — ahol nincsenek kö-í 
rülötte íelügyelok és nevejők — egyszerre fe-| 
g'yelmezetten viselkedik. Ilyen gyors és mg}' 
változás különösen valószínűtlen Gubis József 
esetében, aki nem először van már börtönben, 

Különben is Gubis akaratáról, kiállásáról 
semmi jót seih hallottunk a Szegedi börtőn-| 
ben. Az elítélitársai is meggondolatlan, oIía-| 

sariííííuTswí nurug- ratnélküli embernek tartják. -S nem véletle-| 
magától a kereseti nül. Csakhogy egy jellemző példát említsünkj.

ennek bizonyításául. j

Gubis József ne;gy áJtalánosl
azért; m intha a többi osztály elvégzésére neiii| 
le tt volna lehetősége. Csupán azért nem ta
nult tovább, m ert nem szex'etett iskolába ját-f 
xxi, nem volt kedve a tanuláshoz. Amióta /il-| 
nőtt emberré lett, sokszor érezte gyerekkm 
mulasztását, amit pótolhatott volna már, a| 
börtönben is alkalm a lenne tanulásra, dej 
ahelyett, hogy égne benne a vágy: „Mire li- 
.telik, a büntetésem, addigra elvégzem a /liánj-j 
zó osztályokat”, ehelyett fegyelmezetlen ma-’ 
gatax’tás'sal fecséx’U el az időt. |

Azt mondja Gubis elítélt, hogy „mindaí 
másképpen lesz 'majd a szabadulásom ttíó«| 
rendesen fogok viselkedni”, áe ennek az elha
tározásnak a megvalósítását már bent a bör
tönben kell elkezdeni. A felügyelő és a ne
velő urak  ehhez minden segítséget mtA(adná, 
Töi'ődnek az elítéltekkel, nem hagyják ma
gára Gubist sem, aki azonban eddig még 
nemigen hallgatott a figyelmeztető jó szóra 
Pedig ■ ugyancsak itt -lenne már az okulii 
ideje. Gubis elitéit gondolkozzon el ezen. 'Von
ja  le a 'helyes tanulságot, s kezdje-n új életei 

öröm m el vennénk, ha arról hallanánk, hog)' 
riportunkkal csak egy szikrányit is segíte!- 
tünk ebberi! (—enc.)

diktálja: mindenkor

nincs hiba nála. Nem

—ko-

Amikor a boltvezető „számolta e! magát“...
— Lehet 'két dekával több?

ré.. az 'eladö,,' . . . .
— Lehet — válaszol a 'vei/o, 

hogy rrxinél előbb tú l legyen a 
napi bevásárláson.'

Ami ezután szokott történni, 
néhány élelmiszerker^skedel- 
mi dolgozónál, azt m ár nem 
kérdezik meg. Azt például:

— És számolhatnék valami

vel - többet a" 'Kiadott■' 'árúért, 
m int amennyi járná érte?-...

Fillérekből —  ezresek
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,1 1 INDENKÍ ODAHAZA VOLT ezen 
lyJ a szomorú, esőverte reggelen. A 
különben tágas lakás ezúttal szűknek 
bizonyult. Szótlanul ültek a terített asz
tal mellett: középen a feleség, mellette 
a férj. Reggelizni szerettek volna .. .

Az öregek az ajtó közelében . búsla
kodtak. A mindig vidám unoka sem tö
rődött a .játékokkal. Hol apukát, anyu
kát, hol pedig a nagymamdékai nézte.' 
Nem értette, mi történik köriilöite. Ah
hoz pedig senkinek se'm volt kedvé a 
családban, hogy bármit is megmagya
rázzanak. a nyolcéves Ferkónak.

Horváth Ferenc hosszan nézte a. fele
ségét, -mintha minden vonását, minden' 
parányi ráncot emlékezetébe akarna 
vésni. Ki tudja, mikor láthatja ismét, 
mennyit változik majd. A magas ter
metű, jól öltözött, szőke fiatalasszony 
pedig kerülte férje tekintetét.

Végül is Hörváthné édesanyja törte 
meg a nyomasztó csendet:

— Mindenre számítottam, lányom, 
csak arra nem, hogy egyszer börtönbe 
kerülsz.

— Hagyjuk, nászasszony — dörmögte 
az após .— -xiaii ennek a lánynak most 
elég baja.

— Nem a maga gyereke, én tudom, 
mit tettem annak idején érte. S a szé
gyen nagyobb része az enyém — foly
tatta az asszony, de már emeltebb han
gon.

— Szégyen . . .  ugyan, a szégyen a 
faluban marad. Itt, köztünk! A  termelő
szövetkezetben, ahol a fiam is, én is 
dolgozunk. Maga elutazik. Pesten nem 
ismerik egymást az. emberek, és nem is 
törődnek annyira mások bajával. . .  — 
magyarázta Horváth bácsi.

H-ORVÁTH FERENC, a mezőfalvi 
termelőszövetkezet gépkocsivezető

je érezte, hogy édesapjának van igaza, 
nem szólt, minek öntsön olajai a tűzre... 
Sajnálta a feleségét, és sajnálta az öre
geket is. Inkább azon tűnődött: mi lesz 
Ferikével, ha elmegy az édesanyja?

Meg is kérdezte a feléségétöl.
— Megbeszéltem már anyuval, hogy 

felviszi Pestre, amíg én távol leszek — 
szólt Hörváthné.

— Mikor indul a vonatod? 
Hörváthné mintha csak erre a kér- 

’désre várt volna, egyszerre kitört belőle

Hörváthné 
két búcsúja
a sírás. Keserű kitörése azonban inkább 
az édesanyjának szólt:

— Tudom, édesanyám, hogy mindent 
megtettetek értem, áriáit szülő a gyer
mekéért tehet. Iskolába járattatok, gon- 
doskódtatok árról,' hogy nyugodtan ké
szülhessek az érettségi vizsgákra. Azt is 
tudom, hogy nem ezt érdemeltétek tő
lem. Emlékszem, ha tamilra akartam, 
szinte lábujjhegyen jártatok a lakás
ban,. nehogy zavarjatok. Ha új ruhát 
kértem, megvettétek. Színházba akar
tam menni, elengedtetek. Szerettetek és 
vigyáztatok rám.. S én, mindezt így 
„hálálom” m eg . . .  Ne haragudjatok. 
Szeretném, ha a mai búcsúzásunk bé
késebb lenne . . .  Ne haraggal váljunk 
el. Hiszen visszajövök. Valdm-it még 
meg kell mondani anyukának. Most na
gyon őszinte szeretnék lenni: azért a 
sok .szépért, jóért, tőlem alig-alig kap
tatok őszinte szót. Sokat hazudtam már 
lánykoromban is. Felejtsük el ezt is. 
Alighanem a gyermekkori gonoszkodá
saim fajultak el addig, hogy, íme, bűn- 
cselekményt követtem el. Csalás, sik
kasztás, okirathamisítás — külön-külön 
is súlyos. Sajnos, megtörtént. De igyek
szem mindent jóvátenni. . .

Könnyek között búcsúzott férjétől, 
apósától is Hörváthné. Legnehezebben 
Ferikétől vált e l . . .

E '■GY NAPPAL A SZABADULÁS 
ELŐTT pergette vissza Horváth 

Ferencné a másfél év előtti, otthoni bú- 
csúzkodást. Ügy emlékezett minden 
részletére, mintha tegnap történt volna. 
Vannak dolgok, amelyeket évtizedek 
múltán sem felejt el az ember. Az édes
anya szemrehányása sokáig visszhang
zik még, az após dohogása úgyszintén. 
Azt sem felejtette el, amit a férje mon
dott:

— Nagyon a lelkemre kötötte, hogy 
tisztességesen viselkedjek a börtönben. 
Megfogadtam a tanácsát. Talán ennek

köszönhetem, hogy negyedet kaptam, s 
hogy visszavár a férjem, és Ferike. De 
a .szülök is. így üzenték.

Már „civilben” volt. Olvasni szereteti 
volna a .szabaduló zárkán, de csak néz
te a betűket. Gondólatai rég elhagyták 
a pálhalmai munkahelyet. Mélykútra 
azonban vissza-vissza kalandozott, ha 
csak gondolatban is,-

— Tőlük is elbúcsúzott? . . .
— Az este. Szokás" szeririt, ahogyan 

minden szabaduló búcsúzott eddig. Azt 
hiszem, számomra ez a búcsúzkodás is 
sokáig emlékezetes marad, de koránt
sem olyan szomorú, m int az otthoni. 
Számomra öröm, akik maradtak, azok 
is örültek, , hogy valaki ismét szabadul
hat.

— Brigádvezető voltam Mélykúton, 
volt időm megismerni az embereket. 
Többségük szorgalmasan dolgozott és 
rendesem viselkedett. S ha azt kívánják 
a szabalulónak. hogy boldoguljon a sza
badulás után, őszintén teszik. .

— Tudják már az otthoniak, hogy 
kedvezménnyel szabadul? .

— Értesítettem őket. A  férjem bizo
nyára eljön értem. Nehezen' várom a 
reggs.lt, minden eddiginél nehezebbem 
De félek is (j holnaptól. Vajon mii 
mondanak majd Mezőfalhán az embe
rek, ha meglátják, hogy odahaza va
gyok? A termelőszövetkezetben például, 
ahol mindig bíztak bennem, ahol szeret
tek és -jók voltak hozzám. Vegyes érzé
sekkel megyek vissza. De visszamegyek. 
Ott tegye jóvá az ember a hibáját, 
jobban mondva a bűnét, ahol elkövette 
azt. Elmondom, majd, persze, azt is, 
hogy feltételes kedvezménnyel szaba
dultam, hogy azért kaphattam negye
det, mert a börtönben jól dolgoztam.

Tíz-húsz fillért senki, sem 
vesz észre, legkevésbé a gya
korlatlan' bevásárló, aki még 
nincs tisztában az áx'akkal. De 
ha rájön is valaki a turpisság
ra: „bizonyára tévedett az el
adó” — nyugtatja meg nyom
ban magát, szinte védve azt 
az embei’t, aki őt becsapta .. .

— Különben is, néhány fil
lér az egész. . .

Gondoljuk csak el, hány ve
vő fordulhat meg naponta, 
mondjuk egy közepes forgal
mú üzletben, s az „ügyes” el
adó hány csomagba „teszi be-

'iiénzszerzési léhetöséggcl: E» 
fizettem rá: Élét'em'étsS ik 
tétése. Nem, fillérekhez ai 
nyúlhat az ember, ha neme 
öué a pénz. Ezt nagyon mi 
tanultam a börtönben. Szerel 
tem a szakmámat, de nem li- 
szem, hogy ismét kemtí 
leszek.

— Pontosabban: hogy a tó 
zeljövöben ismét bőUteé 
lehet — helyesbítettünk.

Tudja ezt Szűcs elítélt í> 
em lített ilyesmit a beszélget 
közben.

Csaló kereskedőből 
—  elítélt

'Volt időszak, amikor a li
le” a húsz, filléreket? Nos, így I reskedeleiia, köztük az élelB
m ár másként fest a dolog. A 
végösszeg gyakran százasokra 
rúg, havi méretekben pedig az 
ezer forintot is meghaladhat
ja. Az eladó tehát mások meg
károsításával jutott jogtalan 
haszonhoz, olyan- „keresethez”, 
am iért nem dolgozott meg. 
Ha rajtacsipik, börtönbüntetés 
a vége. Szűcs Pál elítélt- is 
hasonló sorsx'a jutott az egyik 
katonai alakulat házi büféjé- 

..ben, ahol .-boltvezető volt a le
tartóztatása előtt: ;

Csalásérf —  börtön

OLYANKOR ^MEGYEK HAZA, ami
kor sok a munka a termelőszövet

kezetben. Nekem is jut belőle szépen. 
Ahogyan a börtönben, úgy odahaza. is 
munkával fogom vigasztalni magam. Az 
emberek rólam alkotott rossz ' vélemé
nyét csak úgy tudom megváltoztatni, ha 
nagyon derekasan dolgozom közöttük. 
Elsősorban munkája után ítélik meg, 
ki ■ '.ilyen ember. Szeretném, ha minél 
előbb jót mondanának rólam.

Mások is azt szeretnék, ha így lenne!
Gí-ván.)
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Sorozatos csalásért két év 
szabad.ságvesztésre ítélte a bí
róság, Ezt töltötte a zalaeger
szegi 'börtönben, amxkpi.- be
szélgettünk véle.

Szűcs a társadalm i tulajdon 
sérelmére elkövetett sikkasz
tásért kapta a két évet: Lel
tárhiánya is volt.

Tízévés . kereskedői m últját 
te tte tönkre azzal, hogy így 
visszaélt a bizalommal.

— Nem tudora, miből adód
hatott a leltárhiány. . .  —
mondta Szűcs.

Tízéves kereskedői m unka 
után igazán illene tudni, mi
ből adódhatnak „leltárhiá
nyok” egy üzletben. Tudtg ezt 
Szűcs is, csakhá t. . .  a felelős
ségét: szeretette volna csökken
teni — sikertelenül.

— Mit szólt a felesége, ami
kor mindenre fény derült?

— 'Nagyon rosszul esett neki. 
Nem mondhatom azt, hogy 
azért követtem el a bűncselek
ményt, mert nem volt kenyere, 
ruhája a családnak. Belesod
ródtam. Éltem a könnyebb

szerkereskedelem dolgozóin 
az átlagnál jóval sűrüW 
cikkeztek a lapok, ám 
m últ esztendőkben mind i 
kábban esik szó'róluk, 
is megvan az oka: szoáS 
kereskedelmünkben mini$ 
a szocialista tartalom, .sní 
változott a dolgozók goit 
kodásmódja, életfelfogást 
Nem lehet azonban aniiyii 
meg'tisztítani a vetőiMÍ 
sem, noha többször átmegy 
rostán, líogy néhány sií 
ocsú ne i-naradna még bénít 
Itt-ott, akadnak, rhég keres# 
dők, akik — mint Szűcsié li 
te —, amíg tehette — a vásí' 
lók sorozatos megkávositáí 
val, a társadalmi tulají* 
i'endszeres dézsmálásával 101 
keznek minél nagyobb ¡5# 
delexxnhéz jutni, noha beffl 
letes munkával is ' megket* 
hetik a nyugoejt megélhetéslii 
szükséges összeget. Elílí 
utóbb, persze, ők is Szűos 
Sára jutnak.

— Hosszú volt a böríönóí 
töltött idő — mondta Szücíí 
em lített beszélgetés alkalw 
val a szabadulás előtt—. #  
nek tűnt, mint a pult indlfl 
eltöltött tíz év. Itt tmt0* 
meg igazán; semmihez sí* 
nyúlhat az ember, ami nem t 
övé. S ha a kereskedeletM 
dolgozovi majd, újra elleév 
hetik az általam mért cso0' 
gokat, utánam számolhalj&i 
kért összegeket az 
egyetlen fillér többszámoU 
sem találnak, de súlycsonkw 
sem.

Tisztességes szándékát í  
vessék a tettek.

— ács'
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Rdel Castro idén 
a Szovjetunióba látogat

Fidel Castro, a kubai forra
dalmi kormány miniszterelnö
ke elfogadta Xyikita Hruscsov 
szovjet miniszterelnök meghí
vását, hogy 1963-ban tegyen 
baráti látogatást a Szovjetunió
ban, és ismerkedjék meg a 
szovjet nép eredményeivel és 
sikereivel.

A látogatás alkalmával meg
vitatják a Kubai Köztársaság 
és a Szovjetunió közötti barát
ság további szilárditásának 
kérdéseit, és véleménycserére 
kerül sor a két felet érdeltlS 

, egyéb kérdésekben.
Fidel Castro utazásának idő

pontjában a Szovjetunió és a 
Kubai Köztársaság kormánya 
később egyezik meg.

Szélesédik 
a dél-vietnaVni nép 
felszabadító harcó

Dél-Vietnam középső tarto 
mányaiban több m int másfél 
millió paraszt és városi pol- 

. gár működött közre ez év feb
ruárjában a diemisták és az 
amerikaiak elleni megmozdu
lásokban. A dél-vietnami ha
zafiak ez idő alatt 806 rajta-' 
ütést végeztek a gyaimatosítók 

■ támászpontjai és menetoszlo
pai ellen, megöltek és megse
besítettek több m int 1700 die- 
mista katonát és 7 amerikai in
tervencióst.

Jelentések szerint a dél-viet- 
. nami hazafiak lelőttek három 
amerikai helikoptert Soc Trang 
vidékén. Ugyanekkor a Öoc 
Trang-i repülőtéren súlyosan 

. megsebesítettek kilenc am eri
kai katonát.

Szovj^uníó több fontos ipari termék gyártásában 
utolérte az Egyesült Államokat

Hivatalos szovjet közlés sze
rin t a Szovjetunió tnár 19 
főbb bányászati, illetve gyár
tási ágazatban utolérte és el
hagyta az Egyesült Államo
kat. A Szov.jetunió több vas
ércet, mangánércet, azbesztet, 
kőszenet term el, s  több fém
forgácsoló gépet. Diesel- és 
villanymozdonyt, vasúti te- ) 
her- és személykocsit, trak-

arány mindössze 47 
zalék«s volt.

Campbell és Tarn am erikai 
közgazdász az em lített adatot 
túlságosan szerénynek találja 
és azt állítja, hogy a szovjet 
ipar m ár 75 százalékra köze
lítette meg az am erikai te r
melést.

A m últ évben a Szovjet
tort, kombájnt^ ekét, vető- és | 
aratógépet, fűrészárut, téglát, 
gyapjú- és lenszövetet, crikrot 
gyárt, m in t a tőkés világ leg- 
nagyo.bb ipari hatalm a.

A moszlrvai központi sta- 
tisztilcai hivatal adatai sze
rin t

1963 elején a szovjét ipa
ri termelés volumene el
érte az amerikai ipar ter
melésének 63 százalékát, 
míg 13 évvel ezelőtt az

unióban 76 millió tonna acélt 
gyártottak, ami meghaladja az 
amerikai acélipar azonos évi 
eredményét; igaz ugyan, hogy 
az am erikai acéltermelés bi
zonyos m értékben csökkent. 
Ha azonban az am erikai acél
gyártás legutóbbi ö t esztende
jének átlagát vesszük, a ta 
valyi szovjet teljesítm ény úgy 
is elérte az am erikai ötévi á t
lag 90 százalélíát.

Tavaly »  szovjet ipar

176 000 új íémmegmunká-  ̂
ló gépet gyártott, ami jó
val meghaladja az Egye
sült Államok gépgyártá
sának csúcseredményét is. 
Az am erikai ipari term elés 

évi átlagos növekedési száza
léka 1918-tól 1960-ig 3,3 volt, 
a  háború t követő 16 évben pe
dig 2,1 százalékra csökkent. A 
következő egy-két évben nem 
várható  az ü tem  növekedése. 
M int Sam Dawson, az AP 
am erikai hírügynökség pénz
ügyi szem leirója rám utat, 
az^ amerikai nemzetgazdaság 
jelm leg a pangás állapotában 
iMn éŝ  a közeljövőben újabb 
recesszió várható. A  szovjet 
ipar évi átlagos növekedése a 
háború utáni egész időszak
ban 10,6 százalékos volt és 
ezt az ütemet lankadatlanul 
tartja.

Megalakult az arab államszövetség
Amint lehetséges» Jemen is csatlakozik

Hosszú, több szakaszos tá r
gyalás után Egyiptom, Szíria 
és Irak  képviselői aláírták  az 
okmányt, amely proklam álja 
az arab  államszövetség meg
alakítását. Az új állam  Egye
sült Arab Köztársaság néven 
mintegy . 38 millió ' lakost 
számlál. Pővárósa: Kairó.

A Kínai Népköztársaság kormányának nyilatkozata
Az amerikai imperializmus beavatkozik Laosz beiügye%e

■ A Kínai Nép'köztársa.ság kor
mánya nyilatkozatot adott ki 
a laoszi helyzetről.

Az amerikai imperializmus 
beavatkozik Laosz beiügyeibe 
-  állapítja meg a Kínai Nép
köztársaság kormánya —.s enj 
,naH ,Í5pyetk?ztében . Laoszi az

Kína Laosz szomszédja és 
a genfi egyezmény egyik alá
író ja  — jelenti ki a  nyilatko
zat, m ajd  rám utat: a kínai 
kormány élesen elítéli a genfi 
egyezmény megsértését az 
amerikai imperializmus ré- 
széről, határpjottan tá,rnogat-

A közös közleményt egyide
jűleg közzétették Kairó:ban, 
Bagdadban és Damaszlsuszban.

Az ú j köztársaság központi 
hatóságainak hatáskörébe ta r
tozik m ajd a  külpolitika, a 
honvédelem, a  nemzetbizton
ság, az országos adóztatás, az 
országos költségvetés terveze
tének kidolgozása, a  vám kér
dések, a  gazdaságpolitika és 
az ország ga2ziasá^ejlesztésé- 
re irányuló tervek kidolgozá
sa, a tájékoztatás irányítása, 
a kulturális és művelődési in
tézkedések összehangolása.

Az ÚJ, szövetségi állam  
alkotm ányát népszava
zásnak kell jóváhagynia. 

Az új Egyesült Arab Köztár
saság legfőbb törvényhozó 
szerve a kétkam arás nemzet- 
gyűlés.

a veszély fenyegeti, hogy ki- i ja a Seruvanna Phouma her-
terjednek a fegyveres kon- 

. fliktusok 'Wieng Khouangban 
, és a Kőedény-síkságon s álta- 

Itaos polgárháború tö rt ki.

cég vezetése alatt álló laoszi 
nemzeti egységkormány füg
getlenségi, béke- és semleges, 
ségi politikáját.

U Thant sajtóértekezlete 
a nemzetközi élet kérdéseiről

választ négy évre. Ö egyúttal 
a fegy^verés erők főpárahes- 
noká és a  nemzetvédelmi ta 
nács ehiöke. Az elnök törvé
nyeket adhat ki, .javasolhat 
és elu tasíthat törvén.yeket, ki
nevezi a miniszterelnököt és a 
minisztereket, a  hadseregpa
rancsnokokat, . a szövetségi 
legfelsőbb bíróság tagjait, a 
szövetségi állam  fShivatalno-

U Thant, az ENSZ főtitkára New Yorkban sajtóértekez
letet tartott, amelynek során több íontas nemzetközi kérdést 
éríRtett,

A leszereJésről szólva a  fő titkár helytelenítette az atom
fegyverei: gyártásának több országra történő Idterjesztését.

Kongóval kapcsolatban 'U Thant kifejezte azt a  reményét, 
hogy sikerül kompromisszumos megegyezé.sre' ju tn i a  kongói 
nemzeti hadseregnek az ENSZ védnöltsége a la tt történő k i
képzéséről. A kiképzésben — elképzelése szerint — öt NÁTO- 
tagállam és Izrael venne részt.

■ - A laoszi helyzetet a főtitkár bonyolultnak nevezte, és ki
jelentette: itt ,áz ideje, hogy a  Laosz semlegességét garantáló 
thennégy ország valamilyen megoldást találjon.

A pápai encildikáról szólva kijelentette, hogy XXIII. János 
pápa nézetei egyeznek az ő álláspontjával. Az enciklika tar»' 
talnia összhangban van az ENSZ céljaival.

Az ENSZ főtitkára közölte; reméli, hogy 1963-ban Buda
pestre látogathat.

A mexikói elnök a békés 
égymós mellett élésről

Mateos mexikói elnök euró
pai útjáról hazatérve beszédet 
mondott a mexikói főváros la
kosainak nagygyűlésén.

Utazásomnak az volt az. 
, alapvető célja — mondotta 

Mateos —, hogy a népeket és 
kormányokat annak a felisme
résére késztessem, hogy hala- 

 ̂ déktalahul meg kell szüntetni 
I a fegyverkezési versenyt, el 
; kell tiltani az'atomfegyvert, és 
; lankadatlanul kell küzdeni a 
; békéért,

Lengyelországban- és Jugo- 
: szláviában meggyőződtünk a r

ról — folytatta —, hogy ezek
nek az országoknak a népei és 

! kormányai ugyanazoknak az 
eszméknek az elérésére töre-k- 

; szenek, mint mi, a békére, s 
hogy lehetséges az együttélés 
a különböző politikai rendsze
rű országok között.

A mexikói elnök hangot 
; adott a mexikói nép aggodal

mának a tekintetben, hogy

milyen nemkívánatos 
kezményekkel já rha t 
külkereskedelmére a 
Piachoz tartozó országok poli
tikája.

követ-
Mexikó

Közös

A szöveteégi állam  élén az 
elnök áll, ak it ' a némZétgjmlés

kait. Mindegyik terü let ré 
széről választanak egy alelnö- 
köt.

A három terü let mindegyi- 
kénelí lesz törvényhozó taná
csa és saját- kormánya, am ely 
a  te rü le t törvényhozó taná
csának tartozik felelősséggel.

A tárgyalások során meg
egyeztek, hogy 

a három terület törvé
nyei mindaddig érvény
ben maradnak, amíg a 
megfelelő alkotmányos 
szerv meg nem változtat

ja azoltat;
valamennyi szerződés és 
egyezmény, amelyeket a há
rom terület korm ányai kötöt
tek, érvényben m arad azon a 
területen, ahol megkötötték.

S í ü i p o i i t i k a i  j e g y z e t e k

Pa. új jugoszláv alkotm ány
A N&voje 'Vremja szovjet hetilap terjedelmes cikkben is- 

.merteti és méltatja a Jugoszláv Szocialista Szövetségi Köztár
saság új alkotmányát.

Bevezetőben megállapítja, hogy a polgári és földesúri Jugo
szlávia első alkotmánya, amelyet 1921 júniusában fogadtak el, 
a nagyszerb burzsoázia uralmát rögzítette, a tőkések és. földes
ú r it  tulajdonát védte. A második jugoszláv alkotmányt 1931- 
ben Sándor király „adományozta” a népnek, de ez tulajdon
képpen inkább paródia, mint igazi alkotmány volt, hiszen 
Jugoszlávia rendörállam maradt. Az ország dolgozói csak ak
kor vívtak ki valóban demokratikus alkotmányt, amikor g.yő- 
zelmet arattak a népíelszabadító háborúban és a  népi forra
dalomban. A népi Jugoszlávia első alkotmányát a monarchia 
felszámolása után, 1946 januárjában fogadták cl; ez a.z ok
mány tükrözte a forradalom legfőbb »vívmányait: a munkás- 
oszály és a parasztság hatalmát, az alapvető termelőeszközök 
társadalmi tulajdonát.

A lap ezután rámutat, hogy 1948—53-ig lényeges változások 
következtek be a jugoszláv államigazgatási, gazdaságvezetési 
és tervezési rendszerben, s  ezeket a változásokat tükrözte az 
1953 januárjában jóváhagyott alkotmányjogi törvény.

Azóta több mint tíz év telt d ,  s Jugoszlávia népei a nehez- 
s^ e k  és a később kijavított hibák ellenére sikereket értek el 
az oiszáig szocialista átalakításában,, a népgazdaság fejlesztésé
ben,' a népjólét emelésében. Az ipari termelés több mint öt
szörösen múlta felül a háború előtti szintet, a társadalmi szek
tor 1981-ben felölelte az össztermék több mint háromnegyedét 
és a nemzeti jövedelem 75 százalékát. A legutóbbi 10 év szo
cialista fejlődése során kialakult helyzetnek megfelelően ke
rült sor ápriUs 7-én új alkotmány elfogadására.

A Novoje 'Vremja részletesen ismerteti Jugoszlávia, új al-* 
kotmányát, kiemeli azokat a  cikkelyeket, amelyek az állam  
szocialista jellegéről, a társadalmi tulajdonról szólnak, és rá
mutatnak a kizsákmányoló rendszerekhez való visszatérés tel
jes lehetetlenségére. Az alkotmány bevezető részében külön 
is rámutat a Jugoszláv Kommunisták Szövetségének az ország 
életében betöltött döntő szerepére, majd megállapítja, hogy a 
JKSZ-nek jelenleg 1035 000 tagja van.

. Szalal jemeni, köztársasáigi 
eínök rádióbeszédében, kije- 
lóníetfé, ' hogy Jemen csatla-' 
koiml fog az arab  államszö
vetséghez, miheljtt lehetséges.

A jemeni rádió bejelentet
te az ország ideiglenes alkot
m ányának íBhirdetését. Az alr 
kotmány megha'tározza, hogy 
a. hatalom  az elnök és az el
nöki tanács kézében összpon- 
tos-ul. Az alkotm ány garantál
ja  a  demokratiku.s jogokat és 
kollelrfív vezetést ígér.

§lKOTjet java s ila i a  V i lá g ű r  
l » é l i . é s  f e l h a s z n á l á s á r ó l

Megkezdődött a kozmik-us 
térség békés felhasználásának 
kérdéseit tanulmányozó ENSZ- 
bizottság jogi albizottságának 
ülésszaka. A  megnyitó ülésen 
az albizottságban képviselt 28 
ország küldöttei jelenlétében 
Fedorenko, a  Szovjetunió ál
landó ENSZ-lcépviselője is
m ertette a  Szovjetunió javas
la tá t  E j; a  javaslat hangsú
lyozza, hogy,

a világtér és az égitestek 
nyitva állnak. kutat.ás ,és • 
felhasználás céljából min

den állam számára.
Minden állam  egj’-formán jo
gosult a kozm ikus térség ku- 
tatásái’a és felhasználására.

A javaslat kiemeli, hogy az 
egyes állam ok a  világtérbe 
felbocsátott objektumokkal 
kapcsolatos szuverén jogaikat 
m^egőrzili.

Adenauer bejelentette, 

hogy össze! visszavonul

Adeuauer kancellár a né
met televíziónak adott inter
júban először jelentette ki tel
jesen nyíltan» hogy 1963 októ
ber-novemberében visszavonni 
a politikai élctb^. A kancel
lár hozzáfűzte e kijelentésé
hez, hogy nem érti az ezzel 
a kérdéssel kapcsolatos men
demondákat, de nem akarja, 
hogy további kétely támadjon, 
ezért szögezi le, hogy .miinden 
úgy lesz, ahogy ki.ielentettc’'.

Ezt megelőzően Adénauer a 
Quick című folyóiratnak adott 
nyilatkozatában kifejezetten 
célzott rá, hogy nem adja ki 
kezéből a kormányrudat, s ez 
felkavarta, a nyugatnémet bel
politikai helyzetet. Feltételez
hető, hogy a mostani n5'ilat- 
kozata a kedélyek lecsillapí
tását célozta.

Vafamennyi nagy amerikai vállalat 
felemelte az acél árát

p ja b b  nagy am erikai acél- nők most igyekszik megnyer-

W ash ington  ideges a kubai 
d isszidensek dokumentuma miatt

Az úgynevezett kubai forrar 
dalmi tanács, az Egyesült Ál
lamokban működő kubai ellen
forradalm árok szövetsége. Mia
miban ülést tartott. Cardima, a 
disszidensek vezére és bandá
ja  ezen a tanácskozáson dön
tötte el; nyilvánosságra hozza-e 
az amerikai kormánnyal foly
tatott tárgyalások általuk ké-’ 
szítéit, dokumentumát.

Cardonáék a külügyminisz
térium  nyilatkozata szerint fel
szólították az Egyesült Államo
kat, folyósítson nekik 50 mil
lió dollárt, hogy új zsoldos
tám adást hajtsanak végre Ku-

ba ellen, vagy az Egyesült Ál
lamok tám adja meg a Kubai 
KöZ':ársaságot. A kormány a 
kérésnek nem te tt eleget. Car
dona lemondott, de egyidejűleg 
közölte, hogy valószínűleg 
nyilvános.ságra hozzá, milyen 
nyilatkozatot te tt előttük az 
am erikai kormány számos ve
zető személyisége, közöttük 
Kennedy elnök — az 1961 -es 
inváziós kísérlet után. Wa
shington állítólag megígérte a 
tám adás megismétlését.

A külügyminisztérium kife
jezetten kérte Cardonáékat, ne 
közöljék az okmányt.

vállalatok je len t^ té lí be az 
árak  emelését. Közöttük van 
a - Kaiser Steel Corporation, 
az'egyetlen, am ely eddig nem 
csatlakozott , a  nagymonopó- 
Uumok 'tavaly kezdeményezett, 
m ajd  Kennedy elnök által 
ideiglenesen leállíto tt árem e
léséhez. Ezzel lényegében va
lamennyi nagyvállalat fel
em elte az acélárakat és ez el
kerülhetetlenül, maga Után 
vonja a  kisebb vállalatok 
csatlakozását.

Kennedy elnök Washington
ban magához kérette gazdasá
gi tanácsadóit, hogy megvi
tassa velük a  helyzetet.

Az MTI tudósítójának érte 
sülése szerint' az elnök nem 
fog komolyan állást foglalni 
az acéláremelés ellen. Ezéles 
ellentétben áll Kennedy tava
lyi m agatartásával. A m últ 
év áprilisában az elnök eré
lyes akcióval három  nap a la tt 
le törte az acéláremelési kí
sérletet.

Kenngdy változásának több 
oka van. A legfőbb: egy év 
óta kénytelen volt tudomásul 
venni, hogy ' nem tu d ja  meg
törni több fontos törvényja
vaslat keresztülvitelénél a 
kongresszus ellenállását, ha 
nincs jó  viszonyban a  „big 
business”-szel. Jelenleg a 
kongresszus előtt több olyan 
fontos törvényjavaslat fek
szik, amelytől Kennedy az 
am erikai gazdasági élet rend- 
behozatalát reméli. Ahelyett 
tehát, hogy harcot kezdene e 
nagy üzletemberekkel, az él

ni őket és ra jtu k  keresztül a 
kongresszust.

■yalószinűnek látszik egyéb
ként, hogy az acélárukat fel
használó iparágak a  fogyasz
tókra fogják hárítan i az á r
emelést. • Máris olyan, jelenté
sek érkeztek Detroitból, az 
am erikai autógyártás központ
jából, hogy a  jövő évi autó
típusok á rá t 50 dollárral emel
ni fogják.

A kozmikus térségbe fel- 
bocsátott űrhajósokat a 
nyilatkozatot aláíró álla
mok az emberiség küldöt
teinek tekintik, és min
den segítséget megadnak ’ 

neki.
M in ta  TASZSZ NewYork-i 

tudósításában m egállapítja, a  
'nyilatkozattervezet kedvező 
fogadtatásra 'talált;

Ú jb ó l
a  g e n f i  l e s z e r e l é s i  

é r í c k e z l e í

Egyhetes szünet után ism éf 
összeült a tizennyolchatalml 
leszerelési bizottság. A plcná-r 
ris ülés napirendjén az általá-r 
nos és teljes leszerelés problé* 
mái szerepelnek. A tanácskor 
zás első felszólalója Afonso 
Arinos De Meló Franco szená* 
tor, a brazíliai küldöttség VC'» 
zetője volt, aki az elnöki tiszt'* 
ségei is ellátta. Felszólalt 
Nagy-Britannia és Kanada 
küldötte is. Az értekezlet foly
tatja munkáját.

Újabb harcok Laoszban

A hírügynökségek jelentései 
szerint alighogy Souvanna 
Phouma miniszterelnök visz- 
szatért V ientianéba ' a  Kő
edény-síkságon folytatott meg
beszélések , után, újabb har
cokról érkeztek , hírek. Ezek 
szerint Kong Le semleges erői 
és a semlegesektől elszakadt 
csapatok között hét órán át 
folytait a harcok.

A i fíígérkí komóny szükségesnek tartja 
az eviani egyezmények feliiivizsgálását

Ben Bella sajtóértekezlete
Ben Bella algériai minisz

terelnök sajtóértekezletet tar- 
■tott. Elsősorban a m árcius 15-é 

'ó ta  hozott államosítá.si intéz
kedésekről beszélt.

Hangsúlyozta, hogy Algéria 
tovább folytatja az államosí
tást, mert a felszabadult nép 
ezt türelmetlenül várja.

A m iniszterelnök hozzáfűz
te, hogy az államosítási intéz
kedések nem jelentik a Fran
ciaországgal való eg.'V'ütttlgűkö- 
dés felmondását, de — mon
dotta — ellene vannak m in
den olyan együttműködésnek, 
amelyben a felek nem egyenlő 
jogú partnerek.

Az algériai kormányfő be
jelentette, hogy a Francia- 
országhoz intézett jegyzékben 
javasolták az eviani egyezmé
nyek egészének újbóli meg
vitatását, • m ért a tények azt 
bizonyítják, hogy az egyez

ménynek vannak olyan ré
szei, elsősorban a katonai ’ zá
radékok, am elyeket Algéria 
nem fogadhat eh

A francia korm ány minisz
tertanácsot ta rto tt De Gaulle 
tábornok elnökletével.

M int hírügynök.ségi' jelenté
sek közük, a m inisztertanács 
után egy kormányszóvivő ki
jelentette: a francia korniány 
ellenri az eviani e.syezmények 
katonai cikkelyeinek bárm i
lyen módosítását.

A szóvivő által em lített ka
tonai cikkelyek a többi kö
zött feljogosítják Francia- 
országot arra, hogy öt éven 
át fenntarthassa katonai tá 
maszpontjait a Szaharában. 
Ezeken a támaszpontokon 
folynak a francia atomfegy
verkísérletek.



BELÜGYMINISZTÉRIUM BV. ORSZÍGOS PARANCSNOKSÁG KIADVÁNYA Hefí h IraDÓ

A s  t 0 0 3 . é v i

L i C n i n - d i j a s o h

A Lenin-d’íj bizottság meg- 
ho2rfa, döntését az 1963. évi tu 
dományos, teclxnilkaj, irodal
mi és művészeti Lenin-díjak 
odaítéléséről.

A kiváló tudományos és 
technikai m unkákért 19 díjat 
ítéltek oda a  különböző terü
letek tudósainak, roémökei- 
nek, szakembereinek. A kitün
tettek között van Varga Jenő, 
a 84 éves neves közgazdász, 
Hja Vekua matematikus, Brú
nó Pontecorvo fizikus, Nyiko- 
laj Petrov orvostudós, szak
emberek csoportjai, akik új 
gépeket és gépi felszerelése
ket, új mezőgazdasági növény
fajtákat hoztak létre, illetve 
a vegyiparban, az egészség
ügy területén értek el Idemel- 
kedő sikereket.

ö t  dijat nyertek el a kultú
ra  művelői. Lenin-díja® lett 
két költő: Szamuil Marsak és 
a dagesztám Raszul Gamza- 
tov, továbbá Csingiz Ajtma- 
tov, a fiatal kirgiz prózairó.

Lenin-díjjal tüntették ki Pa- 
vel Korin orosz festőművészt 
és, Gedimlnas Jokubonis lit
ván szobrászművészt.

Készülés a szakszervezetek XX. kongresszusára
A B£REN KÍVÜLI JUTTATÁSOK

. S4 izézálékka! em dkedetfaz egy
'■OSlfőSibtzfoefhiHre JuM férsadslQmbiztosnés> 

kfedésok öasiege 1957-62 között.

Az üzemi éfkez/etésten rSszfvsvff
dotgozök szama 1957-62 között 300 
ezerre! nőtt Az üzemi étkeztetéshez, 
dolgozónként évente 1200 forínttát 
járul hozzá ez étiem, s

Az alacsony összegű nyugdíjak 
25 szézaiékos emetisévef csökkent 
a régi és az új nyugdíjak közötti 
különbség.

A második ötéves terv elad két 
évében 10396 szövelkezah és 
1835 társasház építését segítefU 
ár állam. "

A firsada/ombiztosftottak éa 
igényjogosult cssladlagjaik lét
száma 1957-ben az összlakos
ság 62 százaléka, 1962-ben pe
dig már az óiszlakósság $6 
százaléka lett.

V A mun/faaszállaáok fennfar-i 
fására évenként mintegy 
250mifhő forintot fordn 
az állam.

Négyezernégyszáz hold szőlőt 
és gyümölcsöst telepítenek tavasszal 
, Pest rtegye termelőszövetkezetei

H É T R Ő L  H É T R E
40 000 liter 
gyógyító vér

A vér és vérkészítmények 
fokozott alkalmazása a gyó
gyításban évről évre több vér
adó btítapcsolását teszá szük
ségessé. Különösen fontos ez 
Budapesten, ahol ebben az év
ben is mintegy 40 000 liter 
gyógyító vért kelleU biztosí
tani. Ennek oka egyrészt az, 
hogy a vérpliasma-gyártás az 
Orsraágos V ér ellátó Szolgálat
nál összpontosul, a főváros
ban van a kórházak többsége 
is. A Vöröskereszt ebben áa 
évben 28 000 új, térítés nél
küli véradó beszervezését irá- 
nyorta elő. Fokozottan gon
doskodnak a véradók . társa
dalmi megbecsüléséről. Előse
gítik, hogy a Szaktanács hatá
rozata érteürnében a vért adó 
üzemi munkások az első kö
zött részesüljenek jutalom
üdülésben és egyéb kedvez
ményekben.

T É V E D É S  T Ö R T ÉN T .,.

A Zsenin körúti 2-es számú, nagy cipőbaltban lyulmm 
felsőrészú nyári cipőt vásároltam. Az elárusító szabályom 
kiállította a blokkot, kifizettem a pénztárnál a 235 forintot, 
(Ennyi az ára, a talpába olvashatóan bele is vésték.) Mielőtt 
becsomagolnák, a csomagoló még egyszer mindent ellenóúi, 
Tnajá szól az üzletvezetőnek és együtt megállapitják, hogy~  
tévedés történi. A  minősítésnél ugyanis, valamilyen nem lát
ható ok miatt, másodosztályúnak nyilvánították a cipőt, és ín 
az ára 235 helyett csak 212 forint. Gyors intézkedés és márii 
visszakapom a különbözetet.

Bennem ez a kedves epizód mindenesetre néhány tó 
napra semlegesíteni fogja az ellenkező bolti tapasztalatoUt, 
amelyek minha fogyóban is lennének. . .

HAUOMGZSB m Et e r  m El y - A NÉMET SZÖVETSÉGI 
SÉGIG „LAT”  az Új m agyar rrfiv T Á R S ÍA  V é r t  23CI 'milliii 
geoeleUtroraos m érőm űszer, az

.Eötvös Loránd G eofizikai in té- marka- osszegu kolcsont nyujt
zet m érnökeinek  ta lá lm ánya, az Egyesült Arab KÖZtÚTU- 
„L átótavolsaga” bőségesen ele- A-y ■i-r.yr..s ..nV-n-itifni..L átótávolsága” bőségesen ele, 
gendő abhoz, hogy értékes se
gítője legyen a  hazai nyers
anyagku ta tásnak .

S á g n a k .  Az ipari vállalctol 
építésére adóit kölcsön 16«« 
alatt fizetendő . vissza.

A  SZOVJETUNIÓBAN több 
mint 21 millió ember vesz 
részt a kommunista munka- 
mozgalomban. Á  „kommunis
ta munka kollektívája’’ címért 
csaknem 200 ezer műhely ésKRUMPLISTATISZTIKA. _____ _____  _ _  ... ...............

A  világ é le ta e ^ s i  stsdisztiká- műszak, valamint 35 ezer Hál
ja  kim utatja, hogy bolygón- versenyez.
kon . az egyik legfonitosaibb táp-

h a l o z a t  é s  t e l e p  níi,
KÜL m űködik az új iapin 
tranziszto ros, rádió. Tulajdono. 
sa csak  kézbe veszi és mjiii 
szúl: egy parány i hőélcm ul, i 
te s t m elegét áfalakitja clektig. 
m os energiává.

Ha a  homokot - említik, a 
legtöbb .embernek Szabolcs és 
Bács megye ju t ju t eszébe. Pe
dig Pest megyében nem-keve
sebb, mint ■ 200 ezer . holdnyi 
homokos talaj van, s ennek je
lentős részén már hatmázsás 
Tozstermés is jónak számít. 
Természetes hát, hogy a szőlő- 
és gyümölcsöstelepítési ■ prog
ramból nem felejtették ki Pest 
megyét sem:

az ötéves terv során nem 
kevesebb, mint 24,5 ezer 
hold szőlőt és gyümölcsöst 

-if.*! ; telepíto»ek.r(iír.c<i ,
Nyolcezer h o ld . Szőlő és 7200

tSz-ekbehold gyümölcsös a 
kerül.

E terv megvalósítására ha
tározták el a megyében, hogy

áprilisban minden fellelhető 
erőt a  telepítésre' fordítanak. 
■El alcarják érni, hogy a szö
vetkezetek most tavasszal 2300 
kataszteri holdat gyümölccsel, 
2115 holdat pedig szőlővel te
lepítsenek be. Sürgős és ha
laszthatatlan tennivaló ez, hi
szen csak ilyen n ag y  ütemben 
tudják elérni az ötéves terv 
célkitűzéseit,. ugyanis az el
m últ két esztendőben alig te
lepítettek be néhány holdat.

Nehezíti a  munkát, hogy a 
telepítéshez szükséges' forga
tásból mintegy 700 hold a  ta- 
vaszja ;jnaa;adto:iA-:’Bzövetkeze- 
tek megegyeztek, a  gépállo
másokkal, hogy a  nagy telje
sítményű SZ—100-as traktorok 
csak a szőlőtelepítéshez, készí
tik elő a  talajt, s így sikerült 
elérni, hogy a  tavaszra ma-

Á legrÉlkább könyvet is a helyi könyvtárban 

igényelhetik az olvasok

RENDELET A KÖNYVTÁRKÖZI KÖLCSÖNZÉSRŐL

‘ A vidék iparosodása, a me
zőgazdaság szocialista nagy
üzemi fejlődése eredménye
ként egyre több szakember 
dolgozik a falvakban és a fő
várostól távol eső városokban. 
Tudományos munkájukhoz 
gyakran ■ olyan szakkönyvekre 
van szükségük, amelyeket ed
dig a helyi könyvtárakban ném

Mai magyar költők 
versei szerb nyelven

A belgrádi Knjizevne novi- 
ne (irodalmi Újság) legutóbbi 
számában közel egy teljes ol
dalt szentel a mai magyar 
költészetnek. Deményl Ottó, 
Garai Gábor, Váci Mihály és 
Weöres Sándor egy-egy ver
sét közli Vujicsics D. Sztoján 
és Fedor Sesun fordításában. A 
költők rövid életrajzán kívül 
a lap hosszabb cikkben fog
lalkozik a mai magyar költé
szettel.

tudtak beszerezni; ez hátrál
tatta munkájukat, sok fárado
zást és u tánajárást igényelt. A 
könyvtárközi kölcsönzésről 
most kiadott rendelet lehetővé 
teszi, hogy az olvasók a leg
ritkább könyveket is a helyi 
könyvtárakban igényeljék.

A rendelet értelmében a 
könyvtáraknak kötelességük a 
kért könyvet — ha helyile: 
nem szerezhető be ■— más 
könyvtáraktól kölcsön kérni. 
A helyi könyvtárak a csere 
központjához, az Országos 
Széchenyi Könyvtárhoz fordul
hatnak. A rendelet azt is lehe
tővé teszi, hogy az olvasók ké
résére bizonyos könyveket kül
földi könyvtáraktól is kölcsö
nözzenek. .

NEM KEZELNEK MAR 
PÉNZT a Csemege Áruház
ban a  fagylaltot kimérő áiii- 
sítonők. A. készülék mellett 
gvila alakú, hosszú nyakú per
selyt helyeztek el, minden 
vásárló abba helyezi a  kétfo
rintost, vagy két darab egy
forintost. Eddig ugyanis az 
eladónők a  pénz átvétele után 
ugyan azzal a kézzel fogták 
meg. az ostyát, ami cseppet 
sem bizonyult higiénikus ki
szolgálási eljárásnak.

rad t talajm unkáknak több 
m int a felét elvégezték.

A közös gazdaságok telepí
tőbrigádokat szerveztek. Ezek 
a brigádok a  telepítéstől kezd
ve a term őre fordulásig keze
lik, ápolják a szőlőt, a gyü
mölcsöst, s m indenütt anyagi
lag is érdélieltté teszik őket, 
hogy jó minőségű liuiiikát vé
gezzenek.

A megyében jelenleg m int
egy 48 ezer kataszteri hold 
szőlőt ta rtanak  nyilván. Ennek 
nagy részét a  közös gazdasá
gok családi művelésre kiadták

lálék változatlanul a  burgo
nya; évi term ése meghaladja 
a 280 m illió tonnát, s ebből 
205 millió tonnát Európa ter
mel.

A  JUGOSZLÁV SZÖVET
SÉGI statisztikai intézet elő
zetes adatai szerint JugosíU-

HOöMEZÖVASARHELYI -i-iijfT ivtiri termelése ey én ol- mérleggyAbban íotocellás ^  lermeiese ez ev el

HCSIFA BI PANCÉL1NGEK 
készü lnek  B átaszéken, aliunf- 
n ium karikákbó l. Ezeket a  vé- 
dőkőtényéket, am elyek  közép
k o ri péncélingekhcz hason líta 
n ak , a SZOT m unkásvédelm i 
tudom ányos In tézetben k ísé rle
tez ték  ki, hogy m egóvják a  
hú sip a ri m unkásokat a sé rü lé 
sektől.

au tom ata  zsákolóm érleg első három hónapjában — dl 
so rozatának  g y á rtá sá t kezd- elmúlt év azonos időszafcíte 
té k  m eg. A m érleg  m egálla- viszonyítva — 11 SZánZUkU 
P itja  a  ta r tá ly á b a  szállltószála- 
gon öm lő anyag, pé ldáu l a  liszt a m e iK e a e n .  
sú lyá t, és az  elő re  beállito tt 
m ennyiségnél zsákba őm lészti
az anyagot. A berendezést 
fotocella sz in te  csa lhata tlanná  
teszi, m ert a  pon tosán  beál
líto tt sú lyná l ad  je lt az an y a
got szállító  szalag  m cgállltá- 

.sá ra , 111. a  ta r tá ly  ürítésére .

LETTERIO DONATO PKŐ 
I ’ESSZOR e g y ' niérnökkon{-. 
resszuson kijelentette, hegj 
sürgősen tenn i kell valamit a 
pisai ferdetorony cgycnsúlst'' 
n ak  b iztosítására, mert a tn- 
rony  dűlésfoka a Iiözdjövi- 
ben  k ritik u ssá  válhat.

LEROY GORDON C00PE8

a . tagoknak.: m ^y ^ i,p á i;t^ i- ,
zottság javaslatára a szövetke
zetek most újabb öt-tiz évre 
meghosszabbitják, ft tagokkal 
a szerződést a szórványszötők 
és gyümölcsösök művelésére, 
■tehát újabb öt-tíz évre családi 
művelésre adják  ki. Ezzel el
érik, hogy a  szövetkezeti ta 
gok nagy gonddal kezelik a  
szőlőket, s még hosszú ideig 
jó term ést takaríthatnak be 
róluk.

Ép ü l a  B N V  
vásárvárosa

«
Vasárnap is dolgoztak aa 

építöbrigádok a  Budapesti 
Nernzetközi V ásár területén. 
Jó néhány pavilon m ár teljes 
pom pájában m ütatkortk be, de 
a legtöbb k iá llítá s i. helyiség
nek 
ható.
asztalosok, 
zolók, itt-o tt a  dekorátórok is. 
A szovjet pavilon közelében 
hatalmas, embernél, is maga
sabb ládákat bontogattak: 
mindenitudó autom ata . szer
számgépek, rádióadók, magne- 
tofónok, nagy sebess^ű  trak 
torok, háztartási hűtőszekré
nyek és a  szovjet ipar egyéb 
újdonságai- kerülnek kd- a  desz
kaburokból.

LEAI.LT A RADIÓKÖZVE- 
TÖBB KÉSZÉTEL FOGY TÍTÉS éjjel a  willmingtoni amerikai űrhajós űrr-epüM 

VIDÉKEN, m int Budapesten. (USA) rádióban. A hirtelen séneJc idöpomtját technikei 
A  belkereskedelem statisztiká- csendet. furcsa kattanás előz- okok miatt május 7-ről rmju 
ja szervát vidéken az egy fő- te  meg, m ajd hörgésszerű han- l^-te halasztották el — jel» 
re . futó évi Mszételfogyasztás gok hallatszottak a vevőkészü- ** ® Reuter.

® fővárosaim csak 26 lékből. A . rendőrség emberei 
a  rádiőközpontba robogtak és 

ARVIZ p u s z t í t o t t  TB- — m unkaasztalára borulva, 
r ö k » r s ^  keleti részein;. 33., édesdedea-szuttnyadva-barsá- 
ember megfulladt, ■ s  csaJmem • nyan horkolva ta lálták  '  a

ÓRÁNKÉNT EZER TONNl 
fö ldet m ozgat meg az a haUI< 
m ás, k é t em elet magasság 
szovjet exkavátor, amelyet i 
ku rszk i felszíni fejtésnél he
lyeztek  üzen^tje.

lakóház összeomlott.
TÍZ b á n y á s z b a  jrtJT EGY 

CSÁKÁNY N ógrád m egyében, 
am i azt je len ti, hogy a  b ányá
szat ősi szerszám át a  szénfal
n á l m ár jó fo rm án  nem  Is hasz
nálják . A gépi rak o d ás a rán y a  
az Idén eléri a 31 százalékot.

nyilván a  sa já t szövegétől el- 
álmosodott szpíkert.

g ö ü l a r t  B n 'A zlu A m
NŐK felszólította a kongred 
szus két házát, hogy módósil-

AZ UTOLSö MAGYAR sák oz álitoámánynák. azokcl. 
SZO R SZi^O N A K , a  tavaly  el- a rendelkezéseit, amelyek
h im yt A dám  Is tv án  1925-ben z t. „készü lt rem eke, eev  pirossal dályozzok a földreform fór-

ÜJ TÍPUSÜ AUTÓBUSZ 
három  m intapéldánya készült 
el az Ikarus Karosszéria- és

készü lt rem eke, egy 
h ím zett fekete  c ifraszű r k e 
rü lt  a  napokban  a  Mezőgaz
dasági M úzeum  b irtokába.

vény javaslatának

FIZIKUSNAPOK kezdőd-
Járm űgyár^ székesfehérvári tek Pécsett a TIT. Baranya 
gyáregységében. Az afrikai megyei szervezetének rendezé- 
exportra szánt autóbuszok be- gében, 
rendezését, a trópusi ó ^ a j la t-
nak  megfelelően alakították h e v e s  m e g y é b e n  i965-ben 
ki. körü lb e lü l három szor annyi

középiskolai tan te rem  lesz,
A  MOSZKVA—PRÁGA te- ^

leviZZOCsD-tOTTUl é p íte n e  J,g ¿pitének  középiskolákat, ahol
ződött. A  televiziócsatoma r é -  a felszabadulás e lő tt az elemi 
vén közvetlen teí^vizióösszc- isko la  elvégzésére is alig volt 
l^ttetés m esül a Szovjetunió i l ^ a l S n  \?í^ t*’'gton'á5^^ 
es Cseliszuyvakia kozott» k á t építenek.

AZ EGYESÜLT IZZÓ íl- 
kuum technikai laboratórÁi’"!. 
han  egy ú jabb égő, a IDW 
w attos jód-izzólúmpa kísérleti 
p é ldánya készült el. Az ilyei 
fa jtá jú  Izzólámpa világsiertt 
ú jdonságnalc számit; körüM 
80 nagy teljesítményű í&r 
csövei é r  fel.

EGY AMERIKAI HAdl- 
HAJÚ április 18-án Kimj- 
tung tartomány , térségéin 
behatolt a Kínai Népköztíf* 
ság felségvizeire. A pmotí- 
ció miatt a kínai külügyi», 
nisztérlum képviselője újílh 
komoly figyelmeztetést tett.

C még csak a csontváza Kit-
;ó. Dolgoznak az ácsok, az  ̂ ■ , . , -p-i
talosok, az üvegesek, a m á -  i  A Á D f m M V l  /S É T A  -|M |i 1̂ ' 1 P' I* P  I*  ̂ I r  *- '* ’* ”  '*
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Nagyüzem  az útépítőknél

KILÁTÁSTALAN  HELY
ZETBE KERÜLT a Szahalin- 
szigetek közelében, erős vi
har .miatt egy szovjet halász
hajó és 13 főnyi legénysége. 
Két szovjet pilóta helikopte
ren 13 fordulót végezve, egyen
ként megmentette a bajba ju
tottakat. . Á  pilótákat kitüntet
ték.

(1863-1922)
VÍZSZINTES: 1. G árdonyi Gé

za kö ltészetérő l szóló tanu lm á
n y ában  B óka László a  többi kö
zött a  következőket ír ja : „ ö t  lá
tom , m ég tüskös, d ér nem -ille tte  
fejével, ahogy világtól, élettől, 
szerelem től búcsúzóban egy em 
lékkönyv  fö lé ha jlik , s  csak
m egsercen a  tolla, m áris kész a 
v e r s : . .  (Vízszintes 1., függő
leges 14., 22., V ízszintes 71. és 
függőleges 24.) 14. B efejezés. 15. 
Term észeti erők tő l előidézett. 16. 
E lhúny t nagynevű  szobrászm ű
vészünk. 17. G yüm ölcsökből k é 
szül. 18. H áriipari eszköz. 20. 
Női név. 21. O. A. 2:̂ . 
v isszam arad. 24. Olasz kiskocs
m a. 26. E ladja a p o rtékát. 28. 
Tom pa zaj. 29. A fo rd íto ttja  kö
tőszó. 30. Tekéző teszi. 32. Edény. 
33. Hal. 34. N evezetes község 
B orsod-A baúj-Zem plén m egyé
ben. 35. D unántúl) te rü le t. 37. 
Levélzet. 38. Meleg holm i. 39. 
N agy sebességgel h a jít. 40. Tele
fonáló m ondjá. 41. V. K. 42. Ne
m es szőrm e. 43. Fejteget. *45. 
Csehszlovák határá llom ás az 
NDK felé. 46. Szerszám . 47. Y. D. 
48. D urván korhol. 51. Tökéletes
ség. 53. Házaló. 54. V állalatok, 
közintézm ények jelzője. 53. T. G. 
50. Szidalm azás. 57-. H ajópark . 58. 
A z álla töv  egyik csillagképe. 59.

Az ú tépítők  országszerte főként a  tél okozta rongálódások k ijav ításán  
dolgoznak. A képen: D innyésnél bon tják  az árvíz által k im osott éa 

és összetört betouáteressst

K özép-európai folyó ném et neve. kicsordul. 43. Mozdony van Ilyen., 
Ro'?'3zalcat M ván 60 M ör írözséa 12- T iltó szőcs- 44. Táplálkozllc, 46. Fái. hogy el;

61 13- T alajm m ikáló  eszköz. 14. veszti. 49. A TV -egylTt beraon-:
vízszintes 1. sor. 18. Az. dónöjének keresztneve. 50. Cseli- 

-_ N vueotnn Ezeregyá.lszakából Ism ert nagy szlovák trak tortípus. 52. Vegj'!
S S ®  66 K S n ő n z  67 O vakori nevének része. 19. Cseh elem. 5.5. Község az Eszlergolí
iS C T a r  c s a S S  70 D e?ékia 22. Lá.sd 1. vizszinte.s vidéki szénm edence termetét, 51
S ó  felső kohót 71 T •isd •Vírss sort. 23. Házi m unkát végez. 24. Nagynevű svájci elme- és Ide?
1 sort ■ 1- vízszintes sort. 25. Pus- gyógyász (1848- 1931). 58. Cs»-|

kás em ber. 27. Rovásírásos, óger- pasz, sivár (tenilet). 60. Marta -t 
FÜGGŐLEGES: 1. Édesség. 2. m án betűk. 29. Szinm űvészetünk elbeszélő m últban. 6Í. Uayanaií 

F a  része. 3. A tö rténelm i kőkor- egyllt k iem elkedő nagysága volt. m int vízszintesen 63 Város »  
szak  m ásodik szakasza. 4. Testi 31. R akás, kisebb halom .. 33. fró - -nvt-óbnö ’ 64 Kölvnli -  angolul 
ér lelk i sa játosságok összessé.ge. eszköz. 35. H irtelen  em elkedő. ^  -tt’ a bb
E, Tiszteletlen, neveletlen. 6. Mu- 36. Szem bántó sz ín t m utat. .37. P ciüaui. 57. v . s. m. a ■ 
tató névm ás. 7. B. I. 8. Római Tó — olaszul. 39. Írás t, ra jzot ,1a- szintes 38. mássalhangzói, 
ötvenöt. 9. M ágnesessé tesz. 10. vít. 400. E ttől néha  a könny  Is Ízesítő. 70. Időhatározó.
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Elkészült a vaskapui 
vízi erőmű terve

Fomán és jugoszláv szakér
tők a napokhan befejezték ű 
Kcdn-szorosban építendő ví
zi erőmű- és folyamhajózási 
rendszer végleges műszdkl és 
fiénzügui tervének tanulmá
nyozását. A román—jugoszláv 
megegyezést valószínűleg már 
e hónap végén vagy a jövő 
hónapban aláírják.

A megegyezés értelmében 
Romám és Jugoszlávia a 
Duna loazán-szorosi szakaszán 
hatalmas vízi erőművet és kor
szerű hajózási rendszert épít 
Az erőmű évente 10,7 milliárd 
kilowattóra villanyáramot ter
mel. valamivel többet,. mint 
amennyit 1961-ben az ösS/Zes 
jugoszláv erőművek elöállitot- 
tak. Nagyság szerint a Volga- 
parti vízi erőmű után a vas
kapui erőmű a második leg
nagyobb lesz Európában és 
ötödik a világon. Úriási, 1200 
méter hosszú és 54 méter ma
gas gátat emelnek a Dunán. 
A gátba 2,5 millió köbméter 
betont kell beépíteni. Az erő
műnek 12 áramfejlesztő tele
pe lesz, 6—6 a folyó minkét 
partján. A gát egyúttal hidat 
is alkot,. amelyen'. Soqrszerű 
autóút és vasút, vezet./majd át.

A gát . felépítése után a Du
na vízszintje emelkedik. A  
ielgyülemlő víz állandóan egy 
szinten marad és ez filgget- 
leniti az erőmű munkáját az 
évszakonkénti vízállás ingado
zásától-A v íz  szintjének emel
kedése következtében végle
gesen rendeződik a hajófor
galom a Kazán-szorosban, 
ahol jelenleg a viz alatti 
sziklák megnehezítik a hajó
zást, A szoroson át évente 10 
millió ionm árut szállítanak 
a hajók. Aláésóny ' vízállás 
iáején..-..azpribtm -a. zátonyok 
szinte- lehetetlenné teszik « 
hajózást, éjjel pedig teljesen 
szünetel a közlekedés.

K szorosban tervezett építke
zések 400m illió dollárba -Jce- 
rülnek, a vízi erőmű építése 
pedig 300 millió dollárba ke
rül, a hajóforgalmi berende
zéseké 100 millióba. A  költ
ségeket Románia és Jugoszlá
via fele-fele arányban viseli 
és ugydnüyen arányban oszt
ják majd^meg az erőmű ára
mát.

/I jövő nyáron megkezdőd- 
vek az előkészítő munkálatok, 
MSi-ig pedig teljes erővel 
hozzálátnűik az építéshez, 
amelynek első szakaszát 1970- 
k heiejezik. 1971-ben pedig 
iikmbe helyezik a vízi erörnű- 
»?' és a hajózási berendezé
seket.

k iiegyeilik  szovjet f io lÉ a k é ta  nyom álian
alkotnunk. De még ma is sok az olyan prob
léma, arnikré nem tudunk  biztos választ adni.

Nem tudjuk például biztosan milyen a Hold 
talaja. Vannak, akik azt állítják, hogy az vas
tag porrétegiíől áll, olyan vastagból, hogy az 
helyenként, eléri a  több ezer métert, mások 
szerint a Hold felszíne szilárd, likacsos szer- 
kezető kőzet.. Biztosan tudjuk, hogy a Hold
nak gyakorlatilag ninps levegőrétege, de azt,, 
hogy például vize van-e vagy nincs nem  tud-,' 
juk, biztosan. Az eléggé nyilvánvaló, hogy a 
felszínén- lá tható  vizet sehol sem észlelték, 
hogy azonban a felszín a latt jéggé fagyott ál-; 
lapotban nincs-e ott víz, azt még nem  lehetett 
véglegesen eldönteni. Vannak akik azt állítják,: 
hogy ilyen -víz van a Holdon, sőt egyesek 
még azt is-feltételezik, hogy a felszín szaka- 
dékaiban még valamilyen nagyon kezdetleges 
élet nyomait- is fel lehet, majd fedezni.

Ezeknek a kérdéseknek egy részére, még a 
negyedik holdrakéta, és a  hozzá hasonló pá
lyán keringő többiek sem fognak határozott 
választ adni. Ez érthető, hiszen a Hold meg
hódításának csak első lépcsőjét jelentik ezek 
a holdrakéták, am elyek ezt az égitestet nagy
m értékben megközelítik és esetleg meg is ke
rü lik  ugyan, de csak különböző műszerek se
gítségével vizsgálják azt és nem  kerülnek vele 
közvetlen kapcsolatba.

A  második lépcsőfok: emberek utiazásá

A Hold m eghódításának második lépcső
fokát jelenti majd, am ikor ezekben a raké
tákban emberek utaznak, akik közvetlenül 
figyelik meg az égitest felszínét és film fel
vételeket is készítenek majd róla. Az ilyen 
holdexpedíciók tudómányos előkészítését szol
gálták az olyan kísérletek is, m int például 
Nyikolajev és Popovics űrrepülése, akik olyan 
hosszú ideig keringtek a Pöld körül, ameny- 
nyi tulajdonképpen a Holdig tartó és onnan 
visszatérő utazáshoz is elégendő lett volng. 
Az  ö kísérletük tehát bebizonyította, hogy az 
em beri szervezet minden károsodás nélkül 
képes ilyen viszonylag hosszú ideig tartó  
súlytalanságot és az űrben te tt utazás egyéb 
nehézségeit elviselni.

....... :^^,v,A.,^ol^,,,5^^hő(Jításán3k háiríiádík szakasza
í-ádióriak, tele

víziós adónak, vagy á'Z''eiekkeí felszerelt kü
lönleges te rep járó ’ eszközöknek a Hold fel
színéré való eljuttatása, am elyek segítségével 
közvetlenül vizsgálni lehet az ottani körül
ményeket és a vizsgálatok eredm ényeit folya- 
matpiSari „‘.továbbítani a  földi megfigyelöállo- 
másokra'. A Hold felderítésének ebben a sza
kaszában olyan aprólékos részleteket is meg
ism erhetünk majd, hogy ezután m ár sokkal 
kisebb kockázattal tehetjük  meg a, döntő lé
pést: em bert ju tta tha tunk  el a Plold felszí
nére., Ennék á  vállalkozásnak például az a 
nagy nehézsége, hogy o Holdra feljuttatott 
embereket vissza is kell hozni a Földre. Ez 
■elképzelhetően egy olyan sok fokozatú raké
tával történhetnék, am elynek még a Ploldra 
érve van annyi üzemanyaga, hogy a vissza
térő űrhajót a Földig továbbítsa. — De ez 
csak az egyik nehézség, hiszen a H oldra é rt 
em ber élet- és munliafeltételeit is biztosítani 
kell és például meg kell , védeni az ű rhajó
ból kilépő em bert az állandóan a Holdra zá
porozó meteorok hatásától, az ott uralkodó 
perzselő, fprrósággal váltakozó dermesztő hi
degtől. Mindez bonyolult műszaki és tudo
mányos problém ákat vet fel.

i; ..-.rfo-imuri.’rs!
A negyedik szovjet holdrakéta fellövése is-' 

m ét egy olyan lépéssel- közelebb hozta azt a 
pillanatot, am ikor az em ber — történetében 
először — elhagyhatja a Földet és megvetheti 
a lábát más égitesteken. Először miinden bi
zonnyal a. Holdon, azután pedig a naprend
szer bolygóin is. Ez a  tudomány és technika 
óriási sikereként valósul m ajd meg, de addig 
akad még bőven tennivaló.
■ Magának a Hold meghódításának előké
szítése is több lépcsőben történik. A terep 
felderítése ezek közül a legelső és ez is több 
szakaszban megy végbe. ''

AAilyen a Hold talaja ?

Az első három hóldrakéta felküldése is ezt 
a célt szolgálta. Bárm ennyire közeli .égitest 
ugyanis a Hold, sok lényeges adottságát, tu la j
donságát nem ism ertük még, a közelmúltban 
sem. Nem volt a Holdról teljes térképünk és 
csak a hóldrakéták fényképfelvételei alapján 
sikerült a Hold mindkét oldaláról teljes képet

Újabb elismerés a magyar tudománynak
Francia kitüntefésf kapott két neves kémikusunk

A napo'kban érkezett haza Schay Géza Kössuth-díjas aka
démikus, a  Budapesti Műszaki Egyetem professzora Párizs
ból, ahol át-vette a  kutatások és találm ányok érdem rendjének 
parancsnoiki keresztjét.

Ezt a kitüntetést — mondotta az MTI m unkatársának —, 
az idén ketten kaptuk magyarok. Török Gábor, a kém iai tu
dományok doktora, az Élelmiszeripari Központi Kutató In
tézet vezetője nem  volt jelen a páuázsi ünnepélyes átadáson. 
Neki más úton ju tta tják  el a  kitüntetést.

A kutatások és találm ányok érdem rendjét Franciaország
ban több miniszteri tárca védnöksége a latt álló társadalm i 
Ezei'v, a  tudományos kutatások és találmányok előmozdítására 
alakult társaság alapította és adományozta. Az érdem rendet 
idén a nagy francia hűtőtechnikus, TelUer em lékére rendezett 
ülésen ad ták  át.

, Ami engem illet, a hivatalos indokolás szerint egész mun
kásságom figyelembe vételével adományozták a kitüntetést, 
am iben benne vannak a  nátrium lángokkal, kapcsolatos ré
gebbi vizsgálataimon kívül az ozmózisnyomással kapcsolatos 
kutatásaim , valam int a  legúj.abb adszorpciós és krom atográ
fiai munkás-ságom, ide értve a  Gázkromatográfia elméleti 
alapjai című könyvemet is. .

Állam unk jelentős áldozatokat vállal, hogy kutatóink kül
földi tanulmányutalkon és konferenciákon vehessenek részt. 
Ez — á  ku ta tásra fordított támogatással együtt — nem csak 
azt teszi lehetővé, hogy ism ereteik a kor színvonalán álljanak^ 
hanem abban is segíti a kutatókat, hogy újabb, nemzetközi
leg is elism ert eredményekkel járu ljanak  hozzá a  tudományok 
fejlődéséhez — mondotta Schay professzor.

G Y O M IR T Á S  L Á N G G A L
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Esős időben gyakran megtörténik, hogy a gyomnövé
nyek megelőzik az elvetett mag kikelését, és mivel különben 
is  gyorsabban fejlődnek,, teljesen elölik a vetést. Ilyen esetre 
szerkesztette» egy.:angoi-gyáx-új gyomirtú-'géúét, amely lán
got fúj a szántóföldre. A láixg csak egy .pillanatig hat a gyo
mokra, de ez elég ahhoz, h o ^  életképtelenekké váljanak. 
A  tüzelőanyag petróleum, m dyet propángáz nyomása nyom 
az égőkbe. A  bemelegítés tisztán propángázzal történik. A gép 
100 liter tüzelőanyaggal 233 órán át dolgozik és gyorsan újra 
tölthető.

M otoroshajó  m űanyagból
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Áulmata újdonságok

Az Irodagépípai'i és Fino-m- 
mechanikai Vállalatnál a na
pokban készült el az új rob
banásjelző berendezés, ame
lyet elsősorban a bányákban, 
vegyipari üzemekben alkal
maznak majd.

Az új konstrukció, figyelem
be véve a külföldi tapasztala- 
to.kat. több géppel, autom aták
kal is összekapcsolható. Húsz- 
százalékos veszélynél jelzi a 
levegő szennyezettségét, nem 
sokkai késöŐb pedig működés
be lépteti a szellőztető-tisztító 
gépeket. Ha a veszély nagyobb, 
a robbanásjélzö, képes arra  is, 
hogy az üzem valamennyi gé
pét leállítsa. A vállalat m é r-” 
nőkéi több jelentős' autom atá
val is kísérletezaiek. A . közle
kedésben a kalauz nélküli 
rendszer megvalósítását segíti 
majd a jegj'árusító automata.
A kei'e.sikedelen'n részére olyan 
automata készült, amely kávé
blokkokat, édességeket, árukat 
,,ad” a pénz bedobása után.

A Dokufo fénymásoló be
rendezést tovább fejlesztették, 
s most már percenként készít 
iratokról, rajzokról másolato
kat A vállalat egy másik gé
pe a regisztráló berendezés, 
ieljegj'á az áramzavar idő
pontját és alapadatai segítsé
gével következtetni lehet a  za
var okozójára is.

iirabiigos vávezető
Egy angol orvos ultrahangos 

tájékozüberendezést szerkesz
te tt a vakok számára a .¡dene
vérek ultrahangos lokátorának 
m intájára. A berendezés , rúd 
alakú hangforrása ultrahang
impulzusokat bocsát ki a má
sodpercenként 30—60 ezer kö
zötti ' frekvenciatartományban. 
A visszavert hanghullám okat á 
törpe Vevőberendezés hallható 
hangokká alakítja át. Megfele
lő gyakorlattal ■ a visszavert 
hang magasságából m egállapít
ható a tereptárgyak iránya, tá 
volsága. Az ultrahangos „ra
dar” segítségével vékony falak 
jelenléte tíz, méterről, 1 mm 
vastag huzaloké pedig másfél 
m éterrő l, észlelhető.

P a r k é i t  h c l y c i í  
—  k o v r a l

A csehszlovák textilipar leg
frissebb újdonsága a szinteti
kus szálakból készült színtar
tó, s rendkívül tartós kovral.

A kovralból készült szőnyegek 
nemcsalc rendkívül dekoratí
vak, hanem ■ kitűnő hő- ' és 
hangszígetelők is — így fel
használhatók á- parkett pótlá
sára. A kovralszöjiyegeket, te
kercsben szállítják, a helyszí
nen azután megfelelő nagysá
gú darabot vágnak ki belőle.

Légfüggönnyel 
a robbantás ellen

A kanadai Ontario tavat a 
Hamilton-öböllel összekötő 
csatorna felett hatalmas hid 
húzódik. A  híd közelében nem
rég nagyobb robbantást kellett 
végrehajtani. A  várható erős 
nyomáshullámok ellen, érde
kes módon, hatalmas csőrend
szerből táplált légbuborékfüg- 
gönnyel védték meg a híd pil
léreit. A  robbanás által keltett 
hullámok vatósággal visszapat
tantak a légfüggönyről, s a hí
don elhelyezett rezgésjelző 
műszerek mutatója csak alig 
tért ki nyugalmi’ helyzetéből.

Terepjáró óriásvontató
A leningrádi Kirov Művek 

mérnökei ú jfajta, hatalmas, 
kéttengelyes, kerekes vontatót 
szerkesztettek a Szovjetunió 
sztyeppés területein való fel- 
használásra. A 220 lóerős Die- 
sél-niotorral felszerelt gépóriás 
egyaránt felhasználható a  leg
nehezebb földmunkák elvég
zésére, továbbá teherszállítás 
céljaira. Sebességváltója 16 fo
kozatú, így mindig a végzett 
m unkának leginkább megfele
lő áttétel állítható be segítsé
gévek 27—̂30 cm-es mélyszán
tás közben 6 km/óra, ország
úti teherszállításkor pedig 4Q 
km /óra maximális sebességet 
érhet el. A négykerékhajtású 
és' különleges gumikkal felsze
relt gépóriás a legnehezebb ta 
lajokon sem akad el. A sebes- 
ségfokozatpk váltását hidrauli
k u s ‘szervmotor végzi. A veze
tőfülke légkondicionált, kíván
ság szerint fűthető, vagy hűt
hető.

A Szovjetunió kisebb folyóin közlekedik ez a 65 személyt 
befogadó Diesel-motoroshajó, melynek teste és motoralapo
zása üvegszálas műanj'agból, hajócsavarja kapronból, számos 
más alkatrész és a csövezés polietilénből készült. Merülése 
50 cm:- 10—12 tonnával könnyebb az azonos méretű fém- 
hajőluiál.

G Y Ó G Y ÍT Ó  B E T A T R O N

iï-s. -«Ï**^'*

Nemrégiben nyitották meg Svédországban Európa egyik 
legkorszerűbben felszerelt klinikáját, amelyben elsősorban 
sugárkezeléseket végeznek. A föld alatti bunkerbe beépített 
betatron súlya 11 t, a bunker vasbetonból készült falainak vas
tagsága 1,5 m. A sugárkezelő készülék energiája 35 MeW. 
A berendezés ezenkívül két kobaltágyúval is fel van szerelve, 
amelyek sugárzási intenzitása 2000, ille tő ig  35 curie.
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Három 22  pontos a táblázat élén!
Az NB I. 18. fo rdu ló ján  a  Debrecen okozta a  legnagyobb m eglepe

tés t: a  Fáy u tcában  kó tvállra fek tette  a  Vasast! M eglepetés a  doro
giak győzelme S algótarjánban. A Salgótarján  ezzel a vereséggel veszé
lyes helyzetbe került, Peitúnöen kevés gól esett a  fordulóban. A hagy 
érdeklődéssel várt örökrangadón is m indössze két gólt tu d tak  „ősszé- 
hozai’’ a csatárok. Hágyogó nyárias idő kedvezett énnek a  fordulónak» 
a  találkozó színvonalát azonban ez a  kedvező körülm ény sem  tu d ta  
m egem elni. Szinte valam ennyi m érkőzésen a labdarúgás küzdő szel
lem e dom borodott ki és — sajnos — a  tú lságosan kem ény já ték , a 
durvuiás is elég_^yakori jelenség volt. A bajnoki c ím ért változatlanul 
nagy a  versenyfutás, nehéz volna m egjósolni, hogy végül is k ié lesz, 
a pálm a.

Újpesti Dózsa-Győr
2:0 (0:0)

tJ. d Oz SA: Lung — Káposzta, 
S a jn a  dr.. Sóvári — Solymosi, Szí
n i — Lenkei, Göröcs, Bene, Ku- 
barszk i, Bossi.

GYÖK: B arna — Koös, Orbán, 
Tam ás — Palótai, M áté — Glázer, 
Szálé, Orosz, Povázsai, Keglovieh.

A győriek először a  20. 
percben veszélyeztettek: Po
vázsai lövése a  bal felső sarok 
fölé került, ö t  perc múlva 
Göröcs lőtt mellé biztató 
helyzetben. Aztán Keglovieh 
ugrott ki, Káposzta azonban 
mintegy 20 m éterre a kaputól 
szabálytalanul feltartotta. Pa
lotai állt neki a szabadrúgás
nak, Lung parádésan védett. 
Szinte állandóan a Dózsa tá
madott -A félidő vége felé Be- 
Tf.e és Kuharszlti volt veszé
lyes.

A n .  félidő elején nagy 
helyzetet hagyott ki a Győr: 
Glázer .6 méterről az újpesti 
kapusba vágta a lapdát. A 
12. percben csúnya jelenet 
játszódott le a pályán. A győri 
kapust Bene dancsolta amiért 
Máté elégtételt vett. Ebből 
nagy tumultus támadt, a két 
csapat játékosai egy kupac
ban lökdösködtek, kakaskod
tak, s a játékvezető Solymo- 
sit és Mátét kiállította. A rend 
helyreállása után a  21. perc
ben megszületett az első gól. 
Kuharszki elhúzott a jobbszé
len és az eléje futó Barna 
mellett, mintegy 10 méterről a 
hálóba lőtt. 1:0. Három perccel 
később Göröcs Lenkeit ugrat
ta ki középen, aki mintegy 14 
méterről a kflPUha talált. 2:Q. 
Továbbra is a  Dózsa tám a
dott.

Élénk iramú, érdekes, vál
tozatos mérkőzést vívott a  két 
csapat. A győri vécLelem né
hány perces megingása elég 
volt az U. Dózsának ahhoz, 
hogy a győzelmet megszerez
ze.

Pécs-Kotnló 2 :0  (1:0)
PÉCS: Zengői — Bendcs, Kocsis, 

H egyi — V ajda, Halasi — Györkő, 
D unai I, D unai 11, Vári, Rádi.

KOMLÓ: Balogh — Komlói, Sós, 
Je rab ek  — P erényi, Göncz — Ga- 
ra i, B artulov, Nagy B., Faragó, 
Xvátt.

M ár a 6 percben megszüle
te tt az első gól. Rádi Dunai 
Il-höz játszott, aki 11 méter
ről a jobb alsó sarokba lőtt. 
1:0. A pécsiek tám adtak töb
bet, a  komlóiak lassítani igye
keztek az ellenfél rohamait. 
Dunai II, gyakran lőtt kapura 
—  pontatlanul. Aztán Bartu
lov a  kapufát ta lálta el.

Szünet után a Kömló m int
egy 10 percig nagyon igyeke
zett, sok tám adást vezetett. A 
12. percben azonban eldőlt a 
mérkőzés sorsa. Halasi szög
letről ívelte be a labdát, Ba
logh rosszul futott ki a ka
pujából, és Dunai II. mintegy 
három lépésrői a hálóba fejelt. 
2:0. A komlóiak átcsoporto
sították csapatukat, de az 
eredményen m ár nem tudtak 
változtatni.

P ár perc m úlva Matesz 
Machost ugratta ki, de a  lövés 
mellé szállt, 'aztán a  szélső 
Pálnak adott remede labdát. A 
kis összekötő csak a  kapussal 
állt szemben, ám a labda vé
gül Landié lett.

A félidő harmadik harmadá
ban a debreceniek is több ve
szélyes támadást vezettek. A 
40. percben

Molnár elment a  halszélen, 
beadását Puskás közelről 
rálőtte, s a labda a vetődő 
Szentmihályiról Némethy 
elé pattant; a szélső a  há

lóba helyezett (1:1). 
Szünet után Pál II. előtt 

nyílott az első helyzet, aztán 
Molnár lőhetett volna gólt. A 
debreceniek balszélsője- azon
ban javítani tudott. A 28. perc
ben Ihász „díszkíséretével” ki
ugrott, Szentmihályi kifutott 
elé, de

Molnár a két Vasas-védő 
között is a kapuba tudta 

emelni a labdát (2:1).
A mérkőzés eseményeihez ta r
tozik, hogy a  30. percben Ma
tesz sérülése m iatt kiállt, majd 
3 perc m úlva Kékesi sántikált 
le a  pályáról. Matesz kis idő 
m úlva visszatért, de Kékesit 
ölben az öltözőbe vitték.

A mérkőzés háromnegyed 
részében a Vasas támadott, de 
az első félórát kivéve, ezek
ben a  támadásokban kevés 
volt a  lendület, az ötlet, az el
gondolás.

MTK-Ferencváros
1:1 (1:0)

Debrecen-Vasas2:1 (1:1)
DVSC: Landi — V arsányi, Ge

rendás, Kovács — N agykaposl, So- 
m odi — N ém ethy, Juhá.sz, Gellér, 
P uskás, M olnár.

VASAS: Szentm ihályi — Ihász, 
Mészöly, Sárosi — Bundzsák, He
rend i — Bozó, Kékesi, M achos, 
P á l n .  Matesz.

A két csapat m indjárt az 
első percben egy-egy veszélyes 
akciót vezetett, de aztán fel
tűnt, hogy a Debrecen elsősor
ban a védekezésre építi harc
modorát. A  két fedezet a  hát
védek vonalában játszott és a  
9-es számot viselő Gellér is 
védő-feladátokat kapott.

Az első félórában úgy tűnt, 
hogy a  Vasas megtalálja en
nek a taktikának az ellensze
rét. M ár a 7. percben gólt lőtt 
a  tavalyi bajnok.

Bundzsák kitűnő labdával 
küldte előre a  balszélre 
húzódott Pál Il-t, akinek 
beadását Kékesi mintegy 
8 méterről a hálóba tejel

te (0:1),

. M T K r.lianezki»—'K észét, Dansz-
ky,-: Kovácsr-' «»Wágyj'^úíP' -S-mu-
dor, Bödör, Vasas, Laczkö, Szim- 
csák.

FEKENCVABOS: Aczél — Novák, 
M átrai, H avasi —; Vilezsál, Szántai 
— K ökény, Bákő’si, A lbert, Orosz, 
Fenyvesi dr.

Már tíz perce folyik a m ér
kőzés és Sándor még nem ka
pott labdát — jegyezte meg 
egy néző. Igaza volt.

A 18. percben mégis az MTK 
jobbszélén fu tott akció. Lacz- 
kó faképnél hagyta a Zöld-fe
hér védőket, majd laposan, 
élesen beadott. Bödör szemfü
lesen beugrott és két m éter
ről a  meglepett Aczél m ellett 
a bal sarokba továbbította a 
labdát. i:0 az MTK javára.

A gól után a Ferencváros 
támadott, az MTK elszántan 
védelmezett. Sőt, a  zöld-fehér 
védelem, megingásai veszélyes 
MTK-helyzetéket is alakítot
tak. A 36. percben Albert ki
ugrott, de Laczkó kézzel, láb
bal akasztotta és ez a helyzet 
is egy szabadrúgással oldódott 
fel.

Szünet után a  Ferencváros 
érte  el az első és a második 
szögletet.

Az első negyedóra az RÍTK-é 
volt, a  következő 15 perc pedig 
a játéktér középső részén telt 
el. Csak az MTK kapuja jutott 
egyszer komoly veszélybe, de 
Készéinek sikerült a gólhely
zetben levő Fenyvesi elől szög
letre menteni. Teljesen beszo
ru lt ismét az MTK, csak Sán
dor tartózkodott elöl, az 
egyenlítő gól a  levegőben ló
gott. Aztán a  41. percben le is 
e se tt. . .  Üjabb parázs jelenet

adódott Lanczkor kapuja előtt. 
Albert a csomóból okosan a 
felhúzódott Novák elé továb
bította a labdát. Á hátvéd 16 
méterről lapos, nagy erejű lö
véssel küldte a jobb sarokba 
a zöld-fehérek egyenlítő gólját. 
1 :1.

A rangadó iram a, helyen
ként a  színvonala is méltó volt 
a hagyományokhoz.

Szombathely-Bp. Honvéd
1:1(0:0)

SZOMBATHELY: Szarka — Ek- 
ler. M olnár I, M ester — Czigony, 
V arga — F arkas, Fém , Földi, Nagy, 
Tóth.

BP. HONVÉD: Takács — Lévai, 
M arosi, D udás Rozmis, Kotász 
— N agy, T uschinger, Kom ora, 
N ógrádi, K atona.

Szombathelyi támadásokkal 
kezdődött a  mérkőzés. Az 5. 
percben a Honvéd kapusa 
Pém fejéről öklözte le a  lab
dát. Továbbra is a  szombat- 
helyiek irányították a  játékot, 
a  Bp. Honvéd csak a 15. perc
ben közelítette meg Szarka 
kapuját, az akció végén 
Tuschinger ügyetlenül mellé
lőtt. Nagy volt az iram, több 
szabálytalanság történt. A 23. 
percben Takács kétszer is 
bravúrosan védett, először 
Földi, majd Tóth bombáját 
hárította. A félidő végefelé a  
Honvédnafc is volt két veszé
lyes támadása, de Szarka is 
a helyén volt.

Szünet után a  8. percben 
először Földit, m ajd Pémet 
vágta fel Lévai és ezért a já
tékvezető 11-est ítélt, amit 
Ekler értékesített. 1:0.

Ezután a  Honvéd tám adott 
sokat. A 10. percben Nógrádi 
a félpályáról indult el, három 
szombathelyi védőt is kicsele
zett és 16 rnéterről laposan a 
bal alsó sarokba lőtt. 1:1. A 
gól után a  Honvéd nem  na
gyon igyekezett, védelme in 
kább a  labda ta rtásá ra  töre
kedett.

Dorog-Salgótarján
2:1 (2:0)

AZ NB I. Ál l a s a

1.  Ü.  D ó z s a  18 8
2. F e r e n c v .  18 8
3. M T K  18 8
4« B p . H o n v é d  18 8
5. D o ro g  
G. 'G y ő r
7. Tatabánya
8. S z e g e d  
8. Vasas

10. P é c s
11. D e b re c e n
12. K o m ló
13. S . - t a r j á n
14. S z .-h e ly

6 23 
6 21
6 
G 
6

8 6 20 
7 7 19 
4 10 18 
4 11 13

:19 22 
:21 22 
:26 22 
:23 21 
19^ 20 
;21 20 
18 19 

12:21 19 
22:22 17 
•23:25 17 

:31 18 
26 15 
;27 12 
:32 10

A magjfar tornásznék 
szorsdarüásból nem indultak 
a párizsi Európa Kupában

DOBOG: n k u  — M észáros, La
k a t, Fellegi — Pálm ai, T akács — 
K arába, Szurom l, M onostori, V ar
ga, K ertes,

SALGÓTARJÁN: C serháti —
Sándor, Ferencz, O láh — Szojka, 
Salgó — Ju tá s i, H orváth , Taliga, 
K rajcsl, László.

Az első negyedórában csaik 
a la ^ m a ta g  „iram” tű n t fel 
és a  hazaiak meglehetősen ké
nyelmes játéka. A 14. percben 
szabadrúgáshoz ju to tt a  Do
rog, mintegy 23 m éterre a  ka
putól. Varga futott neki a lab- 
dának és a sorfal fölött hatal
mas erővel a bal felső sarok
ba lőtte. 1:0. Élénkebb le tt az 
iram, a  Dorog hatalm as erő
vel irányította a  játékot. A 
38. percben Szuromi dancsolá- 
sa m iatt Monostori lőhetett 
szabadrúgást, mintegy 22 mé
terről. A jobbösszekötő jól el
talált labdája a bal felső sa
rakban kötött ki. 2:0.

A II. félidőben a  hazaiak 
nyugodtabban, okosabban já t
szottak és fölénybe kerültek. 
A 12. percben Horváth egyéni 
akcióból szépített. Egyre heve
sebben támadott az SBTC, a 
20. percben valósággal tűzi
játékot rendezett Ilku kapuja 
előtt, a dorogiak kapuvédője 
azonban mindent védett.

Továbbra is a  hazaiak tá
m adtak többet, helyenként ka
pujukhoz szorították a vendé
geket, de a  dorogi védelem jól 
állta a  rohamokat.

• , * 
* í
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Párizsban rendezték meg az 
idei női tornász Európa Ku
pát. Miután az NDK sportolói 
nem kaptak beutazási enge
délyt, a magyar versenyzők 
szolidaritást vállaltak, és nem 
indultak a versenyen. Ezzel 
kapcsolatban a Magyar Tor
na Szövetség elnöksége a kö
vetkezők közlésére kérte  fel a 
Mágyar Távirati Irodát:
- „Értesültünk a/rról, hogy az 
NDK tornásznöi. nem kaptak 
beutazási engedélyt Franciaor
szágba, a női torna Európa 
Kupa versenyeire, s a FIG 
(Nemzetközi Torna Szövetség) 
erinek ellenére megrendezi a 
versenyt. Ez megkülönbözte
tést jelent egy olyan ország
gal szemben, amely teljes jo
gú Ingja a Nemzetközi Torna 
Szövetségnek. A  döntés ellen
kezik a NOB lausanne-i aján
lásaival és a Nemzetközi Tor
na Szövetség alapszabályaival. 
Nagyon sajnáljuk, hogy ilyen 
helyzet állt elő, amely, jól 
tudjuk, a FIG és a Francia 
Torna Szövetség számára is 
kellemetlen. Mégis úgy dön
töttünk, hogy az adott körül
mények között' az NDK-tor- 
nászokkal szolidaritást válla
lunk és nem veszünk részt a 
párizsi versenyen. Reméljük, 
hogy a FiG megtalálja a ki
vezető utat, nehogy sport
águnk a jövőben is ilyen 
megrázkódtatásnak és veszély
nek legyen kitéve.’’-

b o u o i a t  jyi'X'K gólját lövi

A mezei futóbajnokság 

egyik győztese

: ’ T

t x i - á it ó i i lL s a
Sütő József (Vasas) n y e rte  a  

lOOOO m éteres m ezei fu tóverseny t.

■Vasárnap délelőtt az Üj- 
tóversenytéren kitűnően ren
dezte meg a MASZ az orszá
gos mezei fuitóbajnokságot. 
Napsütéses időben, alig két 
óra a latt lebonylították a  küz
delmeket, amelyben 900 ver
senyző m érte ö ss^ ,e re jé t. Az 
érdeklődéssel várt felnőttszá
mokban, meglepetésre, a fia
tal Tóth Mária a Budapest- 
bajnőkság után az országost 
is megnyerte, míg Közi Olga 
csak ötödik lett. A férfi fel
nőtteknél a  rövidebb távon 
Szekeres, a  hosszabb távon 
Sütő lett a  bajnok. !

Heti H Í R A D Ó
(SAJTÓSZEMLE)

Szerkeszti:
a szerkesztő bizottság 

K iadja:
a BélQgy m inisztérium  Bv. 
Országos Parancsnoksága 

Budapest VI.: Lendvay utca 
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Szikra Lapnyomda
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Jól tartották magukat
as£t&litettiszezúÍBik a japán&k elkn

M atsuzaki, Ito , Seki, Jam an ak a , a  világbajnokságot nyert japán tii 
csapat tag ja i

Négy év után ism ét Buda
pesten szerepeltek a  legjobb 
japán asztaliteniszezők.
■ . . .  Kilencszeres világbaj

nok . . .  Hatszoros világbaj
nok — így kezdődött a japán 
asztaliteniszezők bem utatása 
a Sportcsarnokban. Mikor ah
hoz a két-három  versenyző
höz értek, akik „csak” ezüst
érmeket nyerték eddig a 
VB-n, még csak be sem mond
ják  helyezéseiket. A japán 
csaÍJatban annyi a világbaj
nok, hogy az ezüstérmesek 
szinte elitörpülnek mellettük. 

A Sportcsarnok kétezres 
közönsiége azonban jóleső 
érzéssel állapíthatta meg, 
hogy ha a  prágai VB-n 
nem is, de legalább Buda
pesten Jól helytállnak 

asztaliteniszezőink. 
Tizenegy egyes mérkőzésre 

került sor. A japánok kilencet 
megnyertek, de a legtöbb győ
zelem csak küzdelem után 
született meg. Látványosak 
voltak a mérkőzések. Különö
sen sok tapsot kapott Kimura 
és Fákázi, akiit piá asátilítÉ- 
n l ^  minden szépségét fejvo- 
nultatták. A Matsuzaki—Lu
kácsié találkozón a  magyar

versenyző önmagát miúlte ft 
lül.

A Prágában három arany-1 
érm et nyert japán aszta-’ 
liteniszezö kemény üté
seit még keményebben 
verte vissza, s MatsuzaM 
solcszor tehetetlen volt. 

A harm adik játszmában azoy 
bán m ár felülkerekedett i 
világbajnoknő.

A magyar versenyzők tí
zül Heirits Erzsébet szefíftll 
a legeredményesebben. Nagy. 
szerű mérkőzésen legyőzte i 
Prágában két aranyénnet sm- 
zett Sekit, majd nyert lm  
nakával szemben is. Heirili 
igazolta Sidó Ferenc szabi, 
zetőt, aki elsősorban az ő tti 
jesítm ényét emelte ki a P» 
gában szerepelt magyar »  
taliteniszezők közül. i 

Eredmények. Férfiak: 
Kimura—Faházi 2:1, Ki«, 

re—Rózsás .2:0, Ogimm-J 
Bérezik 2:0, Konakű—Féa 
2:0, Ogimura—Kovács ll, ü, 
Miki—Bérezik 2:1.

Él 2:Ö, itifl-twiill' 
Lúkácsné 2:1, Ito—Földpí 
2:1, Heirits—Jamanaka 2:1, 
Matsuzaki—Földyné 2:1.

N agy  Csepel-győzelerHf 
a Diósgyőr pontot vesztett

NYUGATI CSOPORT

Bvse—B udafok  3:1 (0:0). A he
ly en k én t jó  iram ú  m érkőzésen 
m egérdem elten  n y e r t a  jobb  csa
tá r já té k o t m uta tó  hazai együttes. 
l:0-ás BVSC-vezetésnél H a ^  (Bu
dafok), 2 :l-es állásnál R endek 
(BVSC) hagyo tt Id egy 11-est. Gól
lövő: B ukovi, Juhász ,. A rató, Il
le tve N ém eth (11-esböl). Jó : K ár
pá ti, Vereb, A rató , illetve Debes, 
S árdi, Pécseli.

Csepel—B. S partacus 5:0 (3:0). A
Csepel az Im ponáló gólarány  elle
nére  is  nagy küzdelm et vívott a 
B. S partacussal. Az első félidőben 
a  Csepel u ra lta  a  m ezőnyt és ké t 
védelm i hibából, s  egy ragyogó 
akcióból három  gólos vezetéshez 
ju to tt. Szünet u tán  35 percig  a B, 
S partacus tám adott, volt .időszak, 
am ik o r p ercek  a la tt öt szögletet 
rúgo tt,, yégül azonban fe lü lkereke
d e tt a  b a jnok je lö lt és kiérdem elte  
a  vastapsot. Góllövö: Rottenbilíer 
(2), K alm ár H, Solti, V árnai. Jó : 
K leibán, B árkány i, R ottenbilíer, 
K alm ár II, ilüétve K alm ár, Milose- 
vics.

K. Lombik—Szállítók 1:0 (1:0). a
védekezésből gyors tám ad ásb a  át
m enő vendégcsapat m egérdem elten 
n y e rt a feltűnően  sok helyzetet ki
hagyó hazaiak  ellen. 0:0-nál Baj
zák  (Szállítók) k ihagyo tt egy 
11-est. Góllövö: D innyés. Jó : Bú- 
csúházi. A ranyosi, D innyés, illetve 
Fülöp, Kelem en.

EVTK—D unaújváros 2:1 (2:0). Vé
gig nagylram ú m érkőzést v ívott a 
k é t együttes. A k u ltú rá ltab b a n  já t
szid vendégek já té k á t a  hazaiak  
lelkesedéssel e llensúlyozták . G.öl- 
lövő: Ignátkó , K alm ár, illetve Ja - 
godics. Jó : H orváth , Tácsik, Ig
nátkó , Illetve Jagodics, A ndriskó.

PVSK—Székesfehérvár 0:0.
K aposvár—G yőri MÁV 1:1.
Z.-egerszeg—M .-m.agvaróvár 0:0.
O roszlány—Csepel A utó ,1:0.

1. Cssepel 20 15 4 1 43:11 34
2. Szfehérvár 20 10 7 3 31:11 «1
8. BVSC 20 11 5 4 3212’’
4. D .-újváros 20 9 8 3 41:22 26
5. Szállítók 20 9 5 6 24:17 23
6. O roszlány 20 8 7 5 36:28 23
7. G yőri m Av 20 6 10 4 26:22 32
8. B udafok 20 7 6 7 25:28 20
9. Mosonmó. 20 6 7 7 28:28 19

10. PVSK 20 6 7 7 25:27 19
11. B. Spartac. 20 6 7 7 21:27 19
12. Z.-egerszeg 20 5 7 8 26:35 17
13. EVTK 20 4 8 » ■*c
14. K. Lombik 20 5 1 14 15:43 11
15. Cs. Autó 20 4 1 15 16:33 9
16. K aposvár 20 1 6 13 15:40 8

KELETI CSOPORT

Bp. Előre—Ganz-MAVAG 2:0 (1:0).
A jó  iram ú m érkőzésen a nagyobb 
lelkesedéssel já tszó  közlekedésiek 
m egérdem elten  szerezték  m eg a 
bajnok i pontokat. Góllövő: Eger
v á ri,/S e p rű s (öngól). Jő : Egervári,

Szőke, M ajlátb, Szálai, illetve Fi* 
lásti, Pós, Balogh.

Láng—K ecskem ét 0:0. Alacsou 
színvonalú, cs'apkodó mérkőzés. .í 
Lángból legfeljebb Molnár, a vldí 
Id csapatból Goór játékát 
m egem líteni.

Bp. S partacus—DEAC 4:1 (2!ÖM 
m inden csapatrészben jobb Spai- 
tacus m egérdem elt gyözelm^ ara
to tt a gyenge napot kifogó véd- 
dégek ellen. Góllövő: Kócáii 
(11-esből), D alnoki, Bekő és Fehí̂  
illetve Kéld. Jó : Máfríii F 
czián. F ehér, Szőczei, illetve Szllti 
d r., B uglyo és Dévai.

Özd—E gyetértés 3:0 (3:0), Ai 
Ózd csak  az első félidőben játss# 
jól, a ,m á so d ik  félidőben szeiraní 
lá th a tó an  engedett az iramb̂  
Góllövő: B orbás H (2), Zalai, Jí: 
B orbás H , Budai, illetve Thoniî  
Cserjés.

S algó tarján i KSE—Eger 2:0 (0:
A m ásodik félidei játékával me? 
érdem elten  győzött a hazai ei- 
pat. Góllöv^ő: Rozgondi és Kirisld 
Jó : M artinkó, Cserven,
Illetve M észáros és Hannits,

N yíregyháza—Szegedi VSE Irfl- 
B orsodi B.—Szolnok 2:0. ^
Diósgyőr—Miskolc 1:1.

1. D iósgyőr
2. Özd
3. N yíregyh.
4. Miskolc
5. Láng
6. E gyetértés
7. G.-MAVAG
8. B orsodi B.
9. Szolnok

10. K ecskem ét
11. DEAC
12. SzVSE
13. Bp. E lőre
14. Bp. S part.
15. Eger
16. SálgKSE

20 12 
20 13 
20 10

7 1.' 37:12 !l
4 3 37:14 >
fi 4 32:21 a

31 ¡12. 
29:27 S 
29:24 Ö 
32:2S \ 
25:27 í 
18:22

.. .  . 22:23
6 4 10 24:32 H
.5 6 9 20:34 II
7 1 12 28:33 H
6 3 11 23!'

fi 5 
6 5 
4 7 
6 7 
4 8 
3 9 
8 9

20 6 1 13 18:30 II
20 4 5 11 19:35 H

Magyar ökölvívó-gvőzeleit 
Franciaországban

A franciaországi Le Maii’ 
bán kerüH sor az első bivalt' 
los Franciaország—Magyarof 
szag válogatott ökölvívó- 
kőzésre. A magyar csapat tó 
arányban győzött. Britté Df 
rogit, Cserge Rourre-t CordW 
Baranyait, Kajdi Cofot-t, 
Perea-t, Kálmán Lebloisí 
Gonzales Némeíheí, Sebőt Ü 
Dl Benedettőt, Thebault iá 
násit győzte le pontozássalr 
végül nehézsúlyban Bndai » 
első menetben döntő föléniyti 
nyert Cartalas-val szembei


