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A sisaikszc^ezetek XX. kimgresszusa a lieszáinolók éa 
haUrozati javaslat vitáival folytatta munkáját az Építők Róz^ 
Fe?eoc tó^elődésl Házában. A tanácskozásom megjelent Kádár 
jános, az MSZMP Közi>amti Bizottságának első titkára, a Mi- 
aisztertanács einöke, Biszku Béla, Gáspár Sándor, Rónai Sán
dor, Somogyi Miklós, a politikai Bizottság tagjai, Brutyó Jö- 

a Politikai Bizottság póttagja.
; ' : A szakszervezetek XX. kongresszusán beszédet mondott 
Kádár János.
A szakszervezetek kong

resszusa jelentős hozzájáirulás 
a szoéialista építéshez.

Engedjék meg, hogy : i>ár- 
tunk, 0  Magyar Szocialista 

. Munkáspárt Központi Bizottsá
ga és a Magyar Népköztársa
sig kormánya megbízásából 
átadjam-a kongresszus kül
dötteinek az önök személyén 
keresztül a magyar szakszer
vezetek több mint 300 ezer 
tisztségviselőjének, több mint 
2 és fél milliós tagságának, 
forradalmi, szocialista, testvé- 

I rt üdvözletünket, majd üdvö
zölte a Föld országaiból meg
jelent testvérszalkszervezetek 
képviselőit.

Megállapítható, hogy 
a magyar szakszervezetek

XX. kongresszusa hasznos, 
jelentős hozzájárulás a 
magyar szakszervezeti 
mozgalom további fejlődé
séhez, a - hazánkban folyó 

szocialista építéshez. 
Reméljük, hogy ha csak sz^  
rény mértékben is, de hozzá
járulás lesz a nemzetközi mun
kásosztály világméreteikiben fo
lyó harcához.

Mind a  beszámolókban, 
mind a  felszólalásokban sűrűn 
esett szó arról, hogy hogyan, 
milyen mértékben, milyen 
eredménnyel segíti a magyar 
szak.szeni'ez^i mozgaloim meg- 
valós.itani pártunk politikáját. 
Ezért engedelmüikkél először 
pártunk politikájáról kívánok' 
néhány szót szólni.

Egész partunk és népünk jóváhagyásává! 
dolgozhatunk

Pártunk politikája köveitike- 
jetes, ittimár évék óta töret- 
toül fejlődik, és mind hatá
rozottabb lesz. A múlt év vé
ge felé a párt legfőbb fóru
ma, a kongresszus ezt a  poli-, 
ükát, annak fő irányát jóvá
hagyta és továbbfejlesztette, 
majd ezt követően az ország- 
gyűlési és tanácsválasztáso- 
kffli választási programunkat, 
azaz a párt politikáját népünk 
is jóváhagyta. Mi mindnyájan, 
akik e hazában ennek a poli- 
tikámk megvalósításáért har
colunk, ezzel a magas megbí
zatással, egész pártunk és né
pünk jóváhagyásával dolgoz
hatunk.

Megvannak . irányelveink, 
iránymutató határozataink. 
Megerősítést nyert gazdasági, 
kulturális célkitűzéseink téte
les foglalata, második ötéves 
tervünk. Ügy gondoljuk, hogy 
most, kongresszusunk és né
pünk jóváhagyása után mun
kánk legfőbb elemének a vég
rehajtásnak, az életben való 
megvalósításnak kell lennie.

Az élet rákényszerített ben
nünket arra, hogy az 1956-os 
ellenforradalom után a társa
dalom úgyszólván minden'lé
nyeges kérdését újból megvizs- 

,gáljúk; összegeznünk kellett a 
tapasztalátolcat, elemeznünk 
kellett a helyzetet, meg kellett 
határoznunk az irányvonalat. 
Ma tudjuk, merre kell halad-' 
nunk, mit kell tennünli. Most 
az a fő dolog,- hogyan tudjuk 
gyorsabban, hatékonyabban, 
minél hamarabb végrehajtani 
a határozatokat. A cselekvés 
döntő eleme most az, , hogy ér
jük el a helyesen kitűzött cé
lokat, hogy azután új célokat 
állíthassunk pártunk, szakszer
vezeteink, munkásosztályunk 
és népünk eüé, majd így foly
tatta:-

Nemzetközi síkon harco
lunk a társadalmi haladá
sért, a gyarmati rendszer 
szétzúzásáért, az általános 
és teljes leszerelésért, a 
tartós és szilárd béke meg- 

*eremtéséért.
Nám népek, nem Is államo-k 
ellen harcolunk, hanem az im
perializmus ellen, az imperia
listák és a háborúsi kalando
rok ellen, az Egyesült Álla
mok, Nyugat-Németország és 
az imperializmus más fő or
szágainak monopolista, milita
rista körei, és a népek béké
jét veszélyeztető kalandorpoli
tikájuk ellen.

Hosszan tartó és szakadatlan 
harc ez, amelyben együtt küzd 
az egész nemzetközi munkás- 
osztály, minden elnyomott, sza
badságra vágyó, még ' függő 
helyzetben levő és már szabad 
nép, minden becsületes, béké
re vágyó ember. Ez a harc ad
dig folyik, amíg teljes győzel
met nem aratunk, amíg telje
sen ki nem küszöböljük az em
beriség életéből az imperializ
must és ezzel a háborús fenye
getést.

A békét védő nagy erőnek 
mi is részesei vagyunk. A. mi 
fegyverünk: igazságunk, anya
gi erőnk és honvédelmünk. 
Fegyverünk a mi igazságos és 
legyőzhetetlen eszménk, a 
marxizmus—leninizmus. Ez az 
eszme, amely a jelen korszak
ban jól meghatározza az osz
tályharc döntő feladatát, ha
talmas fegyver, mert ^millió
kat ragad meg a Föld minden 
országában. Fegyverünk ebben 
a harcban intemacionalizmu- 
sunk. Az, hogy nem elszigetel
ten, egyedül vívjuk harcunkat, 
hanem a haladás és a béke 
más nagy erőivel, együtt.

Szolidárisak vajgyüink, együtt 
harcolunk a nenízetközi , mun
kásosztály forradalmi osztagai
val, az egyes országok mun
kásosztályainak ' forradalmi él
csapataival: ■ kommunista ' és 
munkáspártjaival, a munkás- 
osztály aninden forradalmi ere
jével, minden haladó erővel. 
Pártunk, ■ szocializmust , építő 
népünk, híve annak, ■ hogy. vi
lágméretekben dolgozzunk ■ a 
Fzakszervezetefc - akcióegysé
géért. -

Teljes szívvel, . legjobb 
meggyőződésünkkel támo
gatjuk a Szakszervezeti 
Világszövetség helyes 
programját. Szolidárisak 
vagyunk ^  együtt küz
dünk Ázsia, Afrika, Latin-.

Amerika nepeiveL 
Mindenki tudja,. hogy a gyar
mati népeik azért tüdnalr ko-

26-án ünnepeljük a guermeknapot. A  
Népfront és a KISZ gazdag -programmal 

• z <«. »ii..̂ <-pelt0 jcnc'fc. A  legkisebbeket bábszínház és
szórakoztatja. A  fővárosban különböző ügyességi és 

^^Szem^zer e s ^  tovhet^enul^ ort-versenyeken, valamint szellemi vetélkedőkön vehetnek ott ■ a ll , mellettük,, erkölcsi és 8 ^
anjm^ erejévé segíti a népek  ̂ Államunknak a gyermekek iránti gondoskodását bizo- 
szataadsagharcat. ^nyitja egyebek között, hogy az ország legszebb tájain gyer-

A mi békeharcunk követke-^meküdülőket tart fenn. Évről évre bővül a gyermekvédelmi 
eik a nemzetközi munkásosz-^ intézmények hálózata is. Erre a célra a múlt esztendőben több 
tály forradalmi harcának vas- á mint ’ 10 millió forintot költöttek, az idei előirányzat megha- 
törvényeiből. Itt nagyon sok S ladja a 25 milliót. Tíz esztendő alatt több mint 600-zal növe- 
régi szakszervezeti ember van, jkedeít a bölcsődék és csecsemőotthonok száma. Egy 'Hnizeddel 
aki ismeri azt a régi jelszót, ? azelőtt 2072 óvodában 130 000 kisgyermeket gondoztak, ma 
hogy: a szakszervezet elemig mór óvodáink száma meghaladja a 3050-et, s ezekben csak- 
fcötélessége, a munkások, s,^nem 180 000 gyermekről gondoskodnak, 
dolgozók mindennapi érdekeit 
védelmezni. Hát hogy lehet a
dolgozók mindennapi érdekeit 
védelmezni,, képviselni, ha 
nem tűzzük — úgymond — 
az érdekvédelem homlokterébe 
a 'béke megőrzésének kérdé
sét? '

Politikánk szocialista, kommunista politika
Pártunk, a magyar szakszer

vezetek, egész népünk harca és 
munlcája az utóbbi időszakban 
jelentős fejlődést eredménye
zett, Ma városba vagy falu
ba, gyárba, intézetbe vagy 
színházba, 'bárhova nyugodtan 
elvisszük barátainikait és .nem 
toi.'átainka:t is. Még ellensége- 
tók is észr'évfett'Sk.'ihóáy Hía
Magyarország nem olyan, ami
lyen 1956 októberében volt. 
Folyik is „filozólálás”' arról, 
mi ez a magyar' fejlődés, mi
képpen „liberalizálóditak” Ma
gyarországon- a viszonyok. 
Fantáziáinak arról is, hogy 
majd kimennek a szovjet csa
patok,- azután jönnek a „sza
bad választásoik” és így to- 
vá.bb.

Annak, hogy Magyarorszá
gon szovjet csapatok vannak, 
nincsenek belső társadalmi 
okai. Ha az imiperialisták azt 
a.karják, hogy. a szovjet csapa
tok Magyarorszá.gról kimenje
nek, valahonnan menjenek ki 
az amerikai csapatok is.

Ha nekünk valaki azt mon
daná, hogy innen kimennek á 
szovjet csapatok, onnan az 
amerikaiak, mi nem ijednénk 
meg. Azt mondanék: nézzük 
meg, vizsgáljuk meg. De pró
bálják ők Adenauemek emle
getni, hogy csak Berlinből 
menjen ki eg]y zászüóaljnyi 
amerikai csapat! Rögtön. azt 
mondja, hogy összedől az egész 
rendszer, vége a világnak!

Nem akarok i t t . további 
részletékbe belemeirmi, csak 
azt szeretném megmondani, 
hogy először is Magyarorszá
gon nem liberalizálódás, ha
nem szocialista fejlődés megy 
végbe. Politikánk marxista— 
leninista elvdken nyugszik, 
szoriaiista;--' kommvmista . poli
tika. 'Az, r hogy rendszerünk 
humánus, természetes, mert a 
szocializmus, a komm.unizmus 
lényegénél fogva a legemibe- 
ribb, a leghumánusabb világ
nézet., Ezt kell tehát ellenfe
leinknek először megjegyez
niük..
. A másik:

számíthat ránk a nem^t- 
közi élet minden haladó 
ereje, a szocialista orszá
gok közössége, amelyhez a 
mi népünk törhetetlenfii 

hű.
Számíthat ránk minden. prog
resszív törekvés, számíthatnak 
a gyarmati rendszer végleges 
szétzúzásáért, a  békéért foly
tatott harc erői. De hozzáte- 
hetem: számíthat ránk a világ 
minden országának kormánya, 
még az Egyesült Államok kor
mánya is, az esetben, ha a vi
tás nemzetközi kérdéseket haj
landó tárgyalások útján, a jó
zan észre hallgatva, a magyar 
nép függetlenségének, nemzeti 
szuverenitásának, szocialista 
fejlődésének tiszteletben tartá
sával megoldani. Minden kér

désben készek vagyrmk tár
gyalni , és . véleményünk sze
rint sok mindenben meg lehet 
egyezni. .

1956-ban, azzal á bizonyít
vánnyal, amit akikor' felmu
tattunk, nagyon sok nehézsé
get akoztunk szovjet testvé
reinknek, valamennyi szocia
lizmust építő népnek, a nem
zetközi komimunista mozga
lomnak, . a . legkülönbözőbb 
progresszív erőknek. Az impe- 
tialisíák propagandája akkor 
•annyit foglalkozott velünk, 
hogy sikerült felcsigáznia az 
emberek érdeklődését az egész 
világon, még ott-;is, ahol azt 
BÉsm tudták; hogy létezik a 
magyar nép. Most ezért is 
nagy áz érdelílődés az embe
rekben az egész Világon az
iránt, hogy mi van Magyar- 
országon. Szerencsére clmoiid- 
hatjuk, hogy megváltozott ná
lunk a helyzet. Most legyünk 
azon, hogy m inél. több , olyan

dolog legyen Magyarországon, 
hogy ha szovjet vagy kínai 
testvéreinket, vagy bármely 
más országból, akár nyugati 
tőkésországból érkezett vendé
geinket megkérdezik, „Kát mi 
is van Magyarországon” —, 
ügy tudjanak beszélni, hogy az 
erősítse ügyünket és segítse az 
5 harcukat. Ez proletár inter
nacionalista kötelességünk.

Munkásosztályunkban erős 
a nemzetköziség érzése. Erős
— meg kell mondani őszintén
— a nemzeti büszkeség érzése 
is. Mindkettő népünk, törté- 
hdmd sorsából adódik. Nos, 
mtemaci-onallzmusunk és nem
zeti önérzetünk emlékeztessen 
bennünket a munka hétköz
napjaiban is arra, hogy bár
mit teszünk, olyan eredmé
nyesen tegyük, hogy az nem
zetközileg is bátran felmutat
ható legyen, mint egy szocia-' 
lüzmust építő nép vívmánya, 
terméke.

Megváltozott nálunk a munka stílusa

Á .
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. A szocialista épitemunika mai szakaszában jelentős feladatot töltenek be a szoclaMsta mun
kabrigádok. Nemcsak a termelés élenjáröl ők, hanem az üj ember, a munka«zeretö, művelt, sok
oldalúan képzett embertípus kialakítóinak legfőbb képviselői, A szocializmus teljes felépítéséből 
szorgalmas munkával, ezakmai és kulturális Ismereteik rendszeres bővítésével veszik ki részüket.

Hadd szóljak most 'belső 
dolgainkról. Azt hiszem, nem 
kell külön . bizonylatnom, hi
szen részben maga a vita is 
muta.tja, hogy; megváltozott 
nálunk a munka .stílusa. A 
vita mentés minden hatásva
dászattól, minden demagógiá
tól. Komoly kérdésekről be
széltek, komolyan és értelme
sen. Egyszóval szerencsére ki
mentek a divatból a frázisok. 
Ne is hozzuk vissza.

A szakszervezet az az osz
tályszervezet, amely pártunkat 
— o munkásosztály forradalmi 
élcsapatát. — o legerősebben 
összeforrasztja saját osztályá
val, a legerősebben és mind 
fokozódó mértékben összefor
rasztja a dolgozó néppel, a 
munkások, a parasztok, az ér
telmiség tömegeivel.

Van persze, sok gyengeség 
is. ; Eleget hallottunk erről a 
vitában. A fő az, hogy a dön
tő kérdésekben a munkás- 
hatalom megszilárdításában, 
az építömjunikában, a terme
lésben, a közoktatásban, sőt 
még a kultúrában is és az élet 
sok .más területén —  a szak- 
szervezetek igen ' jelent& ' és 
nagy segítséget nyújtottak a 
párt harcához. , Éreznie . , kell 
ezt mindenkinek, aki a szak- 
szervezetben dolgozik, akár 
függetlenített, akár nem. Elz 
a munka erkölcsi tartalma. 
Amit az osztályöntudat paran
csára tesz az ember, azért nem 
jár prémium és ne is járjon 
soha. Nincs az a prémiumborí
ték,' amelyik pótolná azt, hogy 
osztályomnak, a dolgozó nép
nek tudtam szolgálatot tenni, 
segítettem népünk nagy tör
ténelmi harcát a szocializmus 
építéséért. ;

Sokat segített a szakszerve
zet a szocialista öntudat erő
sítésében is. s ; , .

A szocialista munkaver- 
seny kezdeményezésében 
és szervezésében, a szocia
lista brigádmozgalom szer

vezésében és propagálásá
ban és még sok más terü
leten nagy és növekvő 
szerepe van az öntudatnak.

Nagyon figyelemre méltónák 
tartom, hogy nem egy felszó
laló szintén említette — vi
gyázzunk a szocialista címért 
harcoló brigádok alakításáruds 
a serkentésében, nehogy ■meg-' 
alkuvó módon valamit is en
gedjünk ennek a mozgalomnak 
a nagyszerűségéből és hatal
mas erkölcsi erejéből. Való
ban úgy van, hogy legyen in
kább 39 helyett csak 38 ilyen 
brigád, semhogy a mozgalom 
nagy erkölcsi erejéből valamit 
is engedjünk.

Az, hogy a szakszerveéetefc 
hatalmas támaszai a pártnak, 
nem új keletű dolog. A felsza
badulás előtt, a Horthy-fasisz- 
ta rendszer negyedszázadában* 
mint tudjuk, a munkásosztály 
forradalmi élcsapatának, Ipg- 
öntudatosabb harcosainak az 
osztályharcbán a szakszerveze
tek voltak fő támaszai. Az il
legalitásban dolgozó kommu
nista .pártnak a szakszerveze
tekben kiterjedt kapcsolatai 
voltak a munkásosztállyal. Ez 
nemes. hagyomány nálunk és 
talán nem hiba, ha megálla- 
pitjuk, hogy 1956 után ■vissza
állítottuk a régi, egészséges 
helyzetet a párt és a szakszer
vezet 'Viszonyában is. Meg
egyeztünk abban a helyes jel
szóban, hogy a szakszerveze
tek a munkásosztály leghatal
masabb osztályszervezetei, a 
munkásosztály forradalmi él
csapatától, pártjától nem le
hetnek függetlenek, viszont 
szükséges, hogy önállóak le
gyenek. Ahhoz ugyanis, hogy 
hatásosan és eredményesein 
tudjanak dolgozni, önállóság 
szükséges.

(Folytatás a 3. oldalon)
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bírósági JíCYlEm
Z Á R Ó R A  U T Á N . . .

Tárgyalásra kész az 1091/63-as ügy
Ritkáa látott vaskos ir<atköteg fekszik  a bíró 

asztalán» Akad ebben a  kötegbcn régebbi kel* 
tezésű anyagi is , ezeket is érdem es fellapozni. 
A hogy az az  iratokból is kitűnik, a M arkovics há* 
zospár már többször volt büntetve. Csalásért, lo 
pásért és hasonló bűncselekm ényekért, Markovlcs- 
n é például két és fél évet kapott, a férj valamivel 
kevesebbet. De ezt m egelőzően sem  volt már egé
szen  tiszta a  M arkovics házaspár ,»lapja”.

Iskolai végzettségüket tekintve, értelm es, m ű
velt em bereknek kellene t^artanunk őket: Marko- 
Ties Lászzló, am íg hasznosabb dolgokra is futotta 
á szorgalmából, akaratéi éjéből, a Közgazdasági Egye
tem re járt. Felesége a kereskedelm it szerette vol
na elvégezni. Tanulásuk félbeszakítása aliglianem  
Összefügg a  kisebb-nagyobb böriönbíhiteté«ieKkeI. 
H agyjuk azonban a következtetéseket, maradjunk 
a m egcáfolhatatlan tényéknél. Markovics T á̂saslót és 
M arkovics Lásziónéi ism ét sorozatos lopás miatt 
tartóztatta le a rendőrség. (Amikor a bíróságon Jár
tunk, még előzetesek voltak.) A vácUrat szerint — 
m inket ez érdekelt jobban tizenbatrendbeli lo
pásuk volt."'

Bűncselekm ényeiket nem  egy városban követték  
el: bejárták csaknem  az egész országot. Sűrű h ely
változtatásukkal igyekeztek félrevezetni a nyomoz«) 
hatóságokat — eredm énytelenül. Vadászterületnek  
AZ állami áruházakat választották. S ahol ők m eg
jelentek, ott mindig eltűnt valam i; vagy a vevő  
retikülje, vagy egy öltöny férfi-, illetve női riüia. 
B űncselekm ényeiket házastársi ,,szövetségben’', 
m indig kettesben követték el. Később m agán- 
ezem élyek sérelm ére elkövetett csalásokkal is sza
porították a különben is m agas bűncselekm ények  
számát. H iszékeny em bereket vezettek félre.

E szégyenteljes sorozat után már nem hatott m eg
lepetésként, hogy a bíróság közveszélyes m unka
kerüléssel is  vádolja M arkovicsékat. A m unkakerü
lésnek  — majd m inden esetben — szinte törvény- 
szerű következm énye a sorozatos lopás. Sajnos, 
m ég m indig élnek közöttünk olyanok, akik munka 
helyett m ások mcgkároBításával igyekeznek a lét- 
fenntartásukhoz szükséges anyagi javakat biztosí
tani.

M arkovicsék legalább ú g y  Irtóznak a  tisztességes 
m unkától, a  becsületes életm ódtól, m int ördög a 
töm jén fü sttö l. . . M eghúzódnak az átoiház valam e
ly ik  oszlopa m ellett, s  szinte rem egve várják a

kedvező pilianatpt, m ikor csaphatnak le ism ét ál
dozataikra. Es boldogok, ha gazdag a zsák m án y . . .  
•— jóllehet, olyan asszony kosarából em elték ki a 
pénztárcát, akit három -négy gyerm ek vár odahaza, 
vagy olyan elárusító „standjárór’ vitték el az ezer
ötszáz- forintos ültönj't, akit nagyon érzékenyen  
érint a tolvajok által okozott kár megtOritésc. Ezek
kel az emberek|kel is  szem be kell nézniük Marko- 
vicsekhak a  tárgyaláson, mert néhányan olt lesz
nek, m int tanúk. Nem  lesz felem elő érzés ism ét 
találkozni velük, látni a m egvető tekinteteket, hall
gatni tanúvallom ásaikat: hogyan lopta el a zseb
tolvaj INIarkovics a pénzüket.

KíUonlien olyan házaspárról van szó, akik ha 
mind a kelten m egbarátkoznának a m unkával, tisz
tességes keresetüUbóJ szépen gyarapodhatnának. 
Eleinte beosztásukra, a keresetükre sem  panaszkod
hattak: M arkovics szövetkezeti ügyvezető, a  fe le 
sége tiszrtvLsKlÖ volt. Az asszony keresete jóval m eg- 
halaiUa a havi ezer forintot. A férjnek m ég ettől 
is több volt a fizetése. És jövedelm ükből csak  
kettőjükről kellett gondoskodniuk . . .

'̂l)")amiko  ̂ szépen indult a* életük, de am ilyen  
biztató volt a kezdet, olyan szom orú lett a ’ fo ly
tatás. Vajon gondolkoztak-c már Marko\Tcsék azon, 
hogy a becsületük árubaboc'átásával m ennyire bi
zonytalanná tették a saját jövőjüket? A minden 
tekintetben em bertelen és elitéleiidu bűncselekm é
nyeik  arra engednek következtetni, hogy MarkO- 
vicsék m ég nem  jutottak el eddig. N os, értelm es 
em beiiiek  iarthatjuk-e azt az em bert, aki egysze
rűen képtelen levonni a tanulságot a történtekből? 
Nem. Sokkal inkább nevezhető — jelen  esetben  
Markovics László és a felesége karlátoltnak, akik  
vagy nem  látják, hová vezet az általuk választott 
út, vagy nem  akarják ezt látni.

A tárgyaláson Jelen lesznek a védők is. A védő  
m indig az enyhítő  körülm ényt keresi, azt a  pon
tot igyekszik  m egtalálni, am ivel legeredm ényeseb
ben befol5’ásolhatjá a. bíróságot az ítélethozatalnál. 
Végiglapozva JVlarkovlcsék anvagát, m eglehetősen  
kevés benne az olyan pont, am elyre azt m ondhat
nánk; enyhítő körülm énynek ez elfogadható.

A léha, könnyelm ű élet iránti vágy, a rendszeres 
m unkakerülés okozta vesztét az aránylag fiatal há
zaspárnak, Mindezt a vaskos Iratcsomóból o lvas
tuk ki. Mert ném elykor az iratok is sokat tudnak  
m o n d an i. . . . '

VALLOMÁS
Szünetet rendelt el a bíró. 

Népes csopoa*t tódult !ki a 
354-es tár^^alóíerernből. Mejí- 
áiitak az ajtó előtt, s óvato
san, hogy minél kevesebben 
hallják, beszélgetni kezdtek. 
Meglehetősen levert volt kö
rükben a liangulat. Korholták 
egymást, hogy: nem így, emlgy 
kellett volna mondani.

' Kijött a védőügj-véd is. Pil
lanatok alatt körülíogiák. A

második világháborúban meg
halt. Nagyon rendes ember 
volt, mindenütt szerették. Én 
a legjobban. 1944 ősszel kap
tam a szomorú hírt : Ketten 
maradtunk. Budapesten ért 
bennünket a felszabadulás. 
Aki akkor a fővárosban élt, 
tud ja ,' mit jelentett pici gye- 
.rék’kel a pincéket járni, a pi.- 
ci gyerekről gondoskodni az 
os'fci'om alatt. S leihez fordul-

védő is  bon'DátóÁvolt,''Öi m ir'i vpifin Min-
tudta, mire számíthatnak ’ a '  —¿i.'
fiatalok a sorozatos lopásért, 
amelyet csoportosan követtek
el.

Egyik cigarettát a másik 
után szívták.

Meglehetősen vegyes társa
ság. Legtöbbjükön olyan szűk 
szárú nadrág . volt, am it csak 
cipőkanállal lehet felvenni. 
Hajnii félig a fülüket is ta 
karja. A legízlésesebb öltözetű 
féirehúzódott közülük, mintha 
nem ehhez a társasá^íoz tar
tozna. Képes folyóiratot olva
sott.

■A sziinet végén
a vádlottakon kívül mindenki 
a folyosón maradt. Többnyire 
a vádlottak szülei ültek a 
hosszú padokon. Ritkán vál- 
tottalc szót egymással, és szű
kén. Feszültség vibrált körü- 

■ lőttük a levegőben. Az egyik 
úr kezében csaknem hangosan 
zizegett az újság a  remegés
től. Két asszony, horgolással 
nyugtatja magát. T. Lajos- 
Tié nem tudott -a helyén ma.- 
ra d n i. . . /  Alacsony, töré
keny termetű asszony, ha
ja  szőke is, ősz is. Sze
me köi’ül ezer felé fut-^ak 
a  ráncok, kezén úgyszólván 
minden ér látszilc Rühája 
egyszerű; fakó kockás szok
nya, olcsó pulóver, vastagabb 
fajta harisnya és kopottas gu
mitalpú fekete cipő. Megállt 
az egyik ablaknál, mellé lép
tünk. Elős2xir gyanakvóaiT né
zett ránk, de lassan fel
engedett:

■— A  fűim tárgyalÁsút né- 
tom. Nekik volt szünet az 
előbb. jLoptfí-7c, a . J a j ,  majd
nem kimondtam, amit gondol
tam. Nem rossz gyerek, és ón 
tudom, hogy nem ő a hibás. 
A m íg ,nem  volt ennyi cimbo
ra, rendesen dolgozott és m in
dig haza adta a keresetét. A 
fekete nadrágos, azasem m ire- 
kelő beszélte rá  Józsit is. De 
még egyszer tegye be a lábát 
hozzánk, tudom isten, meg- 
emlegefi.

Mintha minden eddig visz- 
szatartott keserűség egyszerre 
szakított volna gátat T. La- 
josnéhan — nem tudott to
vább uralkodni magán.
,, — Mindig arra vágytam, 
hogy az apja után becsületes 
munkásembert nevelek a fiam- 
hól. Azért mondom, hogy az 
apja után, mert a férjem a

deh eníbemék megtmlt akkor 
a .maga baja. Azt hiszem, ab
ban slz időben ment tönkre az 
egészségem is. Egyetlen perc
re sem v>áltam meg a gyerek
től: mindig magammal vihet
tem oda, ahová mosni és ta- 
karitani jártam-. Más munkám 
nem volt. Ebből éltem.

— Voltak, akik azt kérdez
ték: miért: nem megyek .férj
hez. Kérőm  is akadt volna. 
Nekem azonban a gyerek volt 
az első, nem tudtam más apát 
elképzelni „a számára . . .  Az 
életemnél is jobban szerettem 
Józsit. A ita  számítottam, majd 
könnyebb lesz, ha megnő. Hi
szen akkor már nem leszek 
ennyire , egyedül. . .  Azt is 
mondták az ismerősök, miért 
nem tanulók valamilyen S'Zak- 
mát, többet kei'esheínék, és 
jobban élhetnénk. Kire ̂ hagy
tam volna a gyereket? Meg 
kell érteni az olyan édesanyát, 
akinek a gyermekén kivül sen
kije siticsfíTi. m-eg kell érteni, 
hogy az ilyen anyák érzéke
nyebbek, az ityén anyák job
ban . ragaszkodnak gyerme
keikhez . . .  Amikor nagyob
bacska lett, valóban

könnyebb volt valamiveL

Néhány éjszakát azonban na
gyobbacska ■ korában is végig 
álmatlankodtam. Főleg, ami
kor beteg volt a gyerek. Ne
kem nem volt szabad megbe
tegednem, ha nagyon fáradt 
voltam este, reggelre mindig 
kipihentem magam.

— Akkor reménykedtem, 
hogy sorsunk jobbra fordul, 
amikor a fiam elvégezte a 
nyolc általánost és dolgozni 
kezdett, Eleinte kevesebbet, 
később azonban jobban kere
sett. Nem vagyok már fiatal, 
és el is fáradtam. Jólesne egy 
kis pihenés. Persze, még dol
gozni akarok. Mert valameny- 
nyit spórolni is szerettem vol
na öreg napjaimra, és arra al
kalomra, amikor majd megnő
sül a fiam. Hadd legyen neki 
köruiyebb, mint nekem volt 
abban az időben. A ma
gamfajta édesanyák min
dent a gyeKineküknek ad
nának. Nem szemrehá
nyásként mondom, én még a 
fiatal éveimet is a fiam miatt 
áldoztam fel.

— És most itt vagyok a 
biróságon — a fiam miatt. 
Szeretném hinni, hogy azért

a régi terveimet még .sikerii.l 
megvalósítani. . .  Minden vá
gyam most az, hogy kiszakít
sam Józsit ebből a társaság
ból, visszaszerezzem őt ma
gamnak. Amióta velük jár, 
solíkal kevesebbet törődik ve
lem. Képzeljék el, m it érez
tem az első éjszaka, amikor 
nem jött haza?

— Bízik abban. hogy . Józsi- , 
ból; rendes ember - lesz? ..

Hát létezik édesanya,’ 
akinek a fia rcss-z fá t tett a 
tűzre, s ne bízna abban, hogy 
a  gyerek megváltozik? S van 
édesanj’a, aki nem tenne meg 
mindent azért, hogy a  gyer
mekéből minél előbb rendes 
ember legyen? Ha .még több 
áldozatot kell hoznom Józsiért 
az eddigieknél, akkor is meg
teszem. mert szeretem, m ert 
az én gyermekem, és azt aka
rom, hogy 6 boldog legyen.

Ismét nyílt az ajtó.

T. Lajosné korát s az imént 
említett fáradtságát megha
zudtoló gyorsasággal term ett 
a fia mellett, és m ár'v itte  is 
magával a nyurga fiatalem
bert: el, minél távolabb azok
tól, akik m iatt ide k e rü lt. : .

LAJOS, KÖZÖT
TÜK' A LEGALA
CSONYABB. Hirte
len szőke, Valahii 
olyasmiről beszélt, 
hogy a  teclmikum 
utolsó évét végzi, s 
mennyire fél az 
éretksiágitöl. Szeren
csére a  brigádban 
többen vannak már, 
akik tavaly, vagy 
az előző évben vé
gezték ' a techniku
m ot és szívesen se
gítenek a  tanulás
ban is. Idős szülei
vel él. Keresetét az 
utolsó fillérig' haza
adja. Ha pénzre van 
szüksége, hát kér. 
Eddig ■ minden* eset
ben kapott.

A legújabb öltö
nye tegnap lett kész. 
Szombaton veszi fel 
először, amikor majd 
elmegy a  vállalati 
műsoros estre. Fia
tal szakmunikás, 
ezerh ats-zázat keres. 
Édesapja is a vas
műben dolgozik. 
Édesanyja beteges 
asszony. ’ Szeretnék, 
ha Lajos megnősül
ne. A lákásbsin el
férne az ifjú asz- 
szony, sót, az uno
kának is ju tna hely. 
A nagymama szíve
sen gondozná, ha a 
feleség is dolgozna. 
Lajos nem akarja el
hamarkodni a dol
got. Sok felborult 
házasságot látott, s 
általában ott ke
rü lt kenyértörésre a 
sor, ahol túl fiata
lon, meggondolatla- • 
nul vágtak’ neki a 
nehezebb felelősség
teljesebb' életnek. 
Ezt nem akarja, nem 
szeretne  ̂ hasonló 
aorsra ' ju tn i . . .  In-

A  véletlen hozott össze bennünket, Du
naújváros egyik barátságos eszpresz- 

szójában. Konyakot és feketét ittak. Ami
kor a társaság bannadik tagja is rendelni 
akart egy kört, az asztalnál ülők tiltakoz
ni kezdtek:

— Elég volt mára. Majd. szombaton. De 
ha mindenáron fizetni akarsz valamit, ám 
tessék: fő úr, legyen szíves négy málna
szörpöt, dupla málnával. Harc az alkoho
lizmus ellen . , ,  Egészségünkre!

Jóízű nevetés bugyborékolt a teremben. 
A harmadik, a negyedik feldeci allglui lett 
volna ilyen hatással a társaságra. S ki tud
ja, a sokadik konyak után hányán panasz
kodtak vedna mávsnap reggel, hogy kegyet
lenül zúg a fejük, hogy semmi kedvük a 
munkához. Mert pénz jócskán volt mind- 
annyiuknál. '

— Fizetés?
■— Fizetés? — ismételték meg a kérdést. 

— Sokkal több annál. „Ein moment”, 
memiyit is kaptunk hárman együttvé
ve?

— Fonit^n kettőezeriiyolcszáz forintot.
■— Külön-külön nem keresünk ennyit. 

Brigádunknak nagyon komoly felajánlása 
volt április 4. tiszteletére — magyarázta a 
legidősebbnek látszó, szélesvállú, fekete 
hajú, aldt mindenki csak öcsinek szólított, 
nolia idősebb is. erősebb is volt valameny- 
nyiüknél. — Felajánlásunkat jóval a meg
szabott határidő előtt teljesítettük és a bri
gád legszorgalmasabb dolgozóit Jia megju
talmazták. Nos, erre iszunk áldomást.

A málnáspoharak érintetlenek maradtak 
a nagy beszélgetésben. Nem tudni, meddig 
maradunk a málnaszörp mellett, ha nem 
lép oda az egyik felszolgáló:

— Uraim, záróra.
, Kezet szorítottunk, s ahányan voltunk, 

annyi felé mentünk.
A dohányfüstös presszó után jólesett vé

gigsétálni a kihalt utcán. Emberrel már 
alig találkoztam. Összegezni igyekeztem, 
mi mindenről esett is szó a vasmű megju
talmazott, fiatal vasasainak a társaságában. 
Még egyszer sorraszedlcm őket.

búcsút mondani a 
labdarúgásnak.

Csapatat mUiden 
mérJcozésére elkíséri. 
Ha kell, kerékpáron. 
Sokszor harminc
negyven kilométert 
karikázik. Ünja; mér. 
Fárasztó. Motorke-

kább maga- : segii rélcpárt szeretne vá-

Nem tudjuk.' miről beszél
gettek olyan meghitten a har
madik ablak mélyedésében, 
annyit azonban, észrevettünk 
T. Lajosnén, hogy valamivel 
vidámabb volt, sőt, már mo
solyogni is tu d o tt. ..

(Folytatás a következő szá
munkban.)

(i -v An )

odahaza az édesany
jának. ,

LACr SZÜKEBB 
BESZÉDŰ. Albérlet-, 
ben lakik. Droggá a 
szoba. Valamivel 
íöbbef keres Lajos
nál. Esztergályos. 
Hat éve van Duna- 
iljvéroson. Valame
lyik szomszéd, köz
ségből került idé. 
Szülei elváltak, édes
anyja másodszor is 
(érjhez ment. Lé
nyegében a mostoha 
apa üldözte el ott
honról. Nemigen jár 
haza. pedig — m int 
mondtu —, nagyon 
szereti az édesany
ját. Inkább az édes
anyja szokta meg
látogatni, akit még 
egyszer sem enge
dett el üres kézzel. 
Egyetlen szenvedé
lye a spoi't. Valami
kor azt mondták ró
la, tehetséges lab
darúgó lesz, de egy 
mérkőzésen súlyos 
sérülést szenvedett, 
így kénytelen volt

sárálnl. Arra spórol. 
Néhány ezres már 
van a betétkönyv
ben, a  Danuviát ha
mu rosa n meg ve h éti, 
A rendszeres tanu
lással még nem  si
került megbarátkoz
nia.- A lkalm i szak
oktatásokra szívesen 
eljár, m ert ott nem  
feleltetik az embert. 
Évente egy ölíönyí 
csináltat. Elegáns 
volt most is. Mo
dem, de ízléses ru
ha volt rajta. Ezer 
forint jutalmat ka
pott ma. Ebből jut 
az édesanyjának is.

ÖCSI A LEGDI- 
csEKvöBB Ter
mészetű . Kiváló
dolgozó, neki is ezer 
forintos jutalom ütöt
te a  markát. Olva
sott ember. Odaha
za egészen szép 
könyvtára van már. 
Kedvenc költője Jó
zsef Attila és Ju- 
háisz Gyula. A két 
költő versei közül 
sokat kívülről is

mer. Esküvőre ké
szül. Állítólag na
gyon csinos kislány 
a menyasszonya. Nem. 
tudják, hová men
jenek lakni az eskü
vő után, bár ' az 
üzemben megigér- 
íék, hogy, nründen- 
ben segítenek'. Ezt 
úgy értette; lakás- 
szerzésben is. Ö 
sincs több huszonr 
nyolc évesnél. Há-, 
zassiág utáni terve: 
mérnöki diploma, 
m ajd kocsi. „Mert 
ugyebár, mégis csak 
más dolog az, ha azt 
mondják: mérnök úr 
— s  ha a mérnök úr 
kocsival já r be dol
gozni .:

Gimnáziumi érett
ségije jeles rendű. 
Hárman vannak test
vérek, - a másik ket
tőnek is kedvezett 
a  szerencse. Tehetős 
gazdák voltak a szü
lei, „szonjltság ese
tén” néhány e z i^ -  
sel még ő k , is be
szállnak a kocsivá- 
' s á r l á s n á l . . „Nem 
árt némelykor; je
lentkezni egy kis 
pénzért a papáéknál. 
Nehogy ,elbízzák’ 
magukat . . Bará
tai szerint ezt nem 
komolyan mondta, ö  
ilyen. A munlcáját 
nagj’on becsületesen 
végzj.. És jószívű

gyerek. Csoportve?e- j 
tő a  brigádban.

ALIGHANEM. AZ 
EDDIGIEK JUr- 
TA TTA K  ESZEM- 
ŰE Schottner Tibor 
elítéltet, - akivél uí- 
szont Márianosztrán 
találkoztam  — c 
börtönben, önkény
telenül adódott ŰZ

összehasonlítás. 
Schottner is oíycji 
idős, miiit ők; hu- 
szónkét éve^. Jó kö- 
tésű fiatalemher 
szintén. Legalább 
úgy tudna dolgozni 
is, m int Laciék. De 
Schottner a mmU'

■ nak már a gondők- 
fától is fázik. A lé
ha, csavargó, köny- 
nyelmű élet közélébb 
áll hozzá. Sza/cméji 
sem  cldbbt'űíó; mű- 
rós és esztergályos, 
Ha becsületesen dol- 
gozna, szépen kérés- 
Heine. Nagy becsíi; 
lete van ennek a 
smkmáruik.

Elvégezte a nyolc 
általánost, utána azt 
moívdta: ebből is 
elég volt. Fiűíalon 
házasodott, s már 
el is vált a feleségé
től. Talán két hétig 
voltak együtt. A du- 
nakeszi repülőtérm 
dolgozott utoljám, 
Ott követte él a 
bűncselekményét.

Volt egy magne
tofonja, ' még az 
édesanyjától kapta. 
A z éjszalcai kimcca- 
nások azonban sok 
ba kerültek, hát ezt 
a magnót eladta. 
Félve attól, Jioyy 
édesanyja majd kö' 
vetelni fogja, hol c 
magnó, hát lopott 
egyet a repülőtéren. 
Beadta a  zálogba s 
alkalomadtán úĝ  
mutatta meg édes- 
anyjátiak a zálogcé; 
dulát, mintha azt a 
saját mcgrteío/onjií- 
ért kapta volna.

Ez csupán a kéz- 
det volt nála, Leg
közelebb az édesap
ja  ruháját lopta el. 
Később, amikor is
m ét volt pénze, visz- 
szaszérezte az Öl; 
tö n y t . . .  Utána lO' 
pott motorkerékpár
ral rohangált az or
szágban, majd be
törési kísérlet és be
töréses lopás követ- 
Icezett. Édesanyje 
mondta az egyik be
szélőn. Megvette rol- 
na neki a motorke* 
rékpárt is, ha ren- 
desen viselkedik.,. 
Jót a börtönben tű- 
núsított magatartá- 
'sáról sem hallanú'. 
a szülei.

Ilyen fiatallal is 
lM.lálkoz'unk még> 
Mekkora különbség \ 1 
van ember és ember 
között.

' — ács

rOGY A JOGTALAN BECSVAGY- 
GYAL mennyire együtt jár a dur

va, nyers magatartás, ennek az elítél
tek között számos példáját találjuk. A 
balassagyarmati börtön ^huszonegyes 
zárkájában is találkoztunk vele. E két, 
egymást kísérgető káros tulajdonság
nak az eredője jelen esetben az ártat
lanság rögeszméje,

«
Az a magas, szőke üíatalember is. aki 

a huszonegyes zárkában a mindennel 
elégedetlenségben vitte a prímet —, 
egyszer sikkasztásért, másodszor se ke
vesebb megvetést érdemlő becstelensé
gért tölti a büntetését, magát ártatlan
nak tartja — elégedetlen minclénnel és 
mindenkivel a környezetében. Csak ön
magával megelégedett! Sőt, Önmagát 
valami mindenek fölött többre érdemes 
lénynek tartja. De mert a szabályok 
nem hajolnak meg az ilyen „nagysá- 
gok‘’ előtt, azoknak, akik nem akarnak 
róluk tudomást szerezni, kellemetlen 
meglepetésben van részük.

E fiatalember is tapasztalhatta ezt 
nemrég, séta közben kifejtett „észrevé
teleiért*' és az azokból alkotott követ- 
keztetésciért'*.

es
IKOR OTT j á r t u n k , éppen szó

hozhat számára a fegyelmi vétség. Ma
gyarázkodott már, hogy csak tréfált. 
íiNagysiigát kockáztatva bcvallotia, 
hogy meggondolatlan volt. S mert lát
ta, hogy mindezek nem tehetik meg 
nem történtté a dolgot, s megfeledkez
ve róla, hogy esetleg e beismerések 
enyhíthetnék a fenyítést, mások hibáz- 
tatásába, a felügyelet rágaímazásába. 
jobb indulatú elítélt társai gyalázásába 
kezdett. Azt mondta a felügyeletről:

—• Ügy beszélnek vélem, mint egy ko
csissal . . .

— Konkrétan: hol, mikor cs kik?
— Hát egy reggel is, igyekeztem a 

mosdóba, s a felügyelő lir rám kiabált...
— Mit mondott?
— Azt, hogy minek jön a nyakamra!
— Magát szépen kellett volna meg

kérni, hogy: kérem szépen, legyen szi
v e s .. .  Kevés elítéltnek lehet az a leg
nagyobb problémája, hogy a keményebb 
hangot mindjárt sertésnek veszi. Sokan

a felügyelet türelmét csodálják, egyW 
elítéltek viselkedésével szemben.

— Sokan nem is érdemlik meg a hu
mánus bánsámódot — nyergei hirtelen 
át emberünk a felügyeletről az elítél* 
társaira. Felháborodva szidja Őket: -  
Azt tudják, úszni az árral! Erkölcs- 
csősz, semmirekellő emberek.. .  — o 
sorol még jelzőket, mert gyenge jeliem 
aki, amikor bajban van, képes lenn* 
mindent és mindenkit nálánál sötétebb' 
re feketíteni, hogy ő legyén a 
lább, a legnagyobb.

íme, megjelent a túlzott becsvágy 
kisérőjeként a brutalitás.

Bá t o r  e m b e r ? Talán akkor lehct̂  
' ne. ha eg>’szer higgadtan, tárgyila

gosan önmagával is szembe merne néz
ni. Ha egyszer elfogulatlanul mondaná 
önnön szemébe: „Félelmetes butaságoka* 
cselekszel, mert csak önmagadat beeső- 
löd és szereted, s épben ezért nem sze
ret és nem becsül téged senki. Próbálj 
meg másokat is becsülni, bennük s? 
kevesebb a jó, mint benned...*'^

Ez lenne az igazi bátorság, méltó a 
megbecsülésre.

—cs—
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T Á R S A D A L M U N K  A  M U N K A  T Á R S A D A L M A
(Folytatás am 1. oldalról.)

Osztályharcunk sikere döntően 
a termelésen múlik

Nem tudom, hogy ebben a  
teremben md az arány a párt
tagok és a íjárroriíkívülle'k kö-' 
zott, de aít tudom, hogy a 
több, míTií 300 ezer szdlcszer- 
vezeti fisziségvisélŐ között ha- 
talms pártonkívüU tömegek 
vunnak. És azok az emberek 
teljes megg^jőzöő,issei vallják 
és hirdetik a párt politikáját^ 
hcLTcolnak vvegvalósitásáért.

Mékezzünlk csak, , voltak 
olyan évek, amikor a szerve
zettség dóka nem 90 száza
lék volt, írviini; most, hanem 
100, s.elég magas volt a tag- 
díjfizetés i’észaránya is, mert 
a szervezést leegyszerűsítették,
6 mindjárt ott, ahol a  fizetést 
adták,‘le is vonták a .s'Ziakszer- 
vezeti járulékot. ' Ez most 
nincs. Most a szakszervezetek 
önállóak, lehet, hogy a  mosta
ni 90 százalékos szervezettség 
majd később több is lesz. Tu
dom, azt is, hogy most séhol 
sem vonják le a szakszervezeti 
tagdíjakat úgy, mint . régen, a 
tagdíjfizetési arány mégis 
rendkívül magas és biztató.

Nyugodtan moíndihatj u k : a 
páríMk nagyszerű fegyvertár- 
sa a szakszervezet s a fejlődés 
szempontjából is egészségt?s az 
HZ irány, amelyet a szaícszer- 
vezetek ma követnek. Pedig 
ez nem is olyan egyszerű.

Ahhoz, hogy a szakszerve
zet nálunk ma jól dolgoz
zék, figyelembe kell ven
nie a megváltozott társa

dalmi viszonyokat.
Más a helyzet egy olyan or
szágban, ahol a hatalóm a  tő
késosztályé, ahol az értéktöbb
letet a tőkések vágják zsebre, 
ahol a proletariátus valóban 
proletariátus, m.ert munka
erején kívül más vagyona 
hirtcs, és más a helyzet nálunk, 
ö/iol íi próíetóridf-us már nam 
proktariátus, hanem munkás- 
osztály, amelynek kezében van 
g h^MQyij..Tendfrlke3íik-. 'velje, s 
g hoi^lnion l^resztül rend 
h ^k  a jamkkal, a ■ miinka  ' 
eredményével is. Itt a helyzet 
bonyolultabb,
' Foglalkoznia kell a szak- 
Bzervezeteíkiiidlc a termeliéssel, 
rnert itt most a ; munkásosz
tály önmagával találkozik. Hi
szen a dolgozó, a munkás vég
zi a munkát, de rendeilkezik a 
termelési eszközökkel és a 
munka eredményeivel.
, Nálunk a szakszervezetelc 
megtalálták a helyes utat, ki- 
alakítottálc a megfelelő célo

kat és a munkamódszert, aho
gyan a szocialista viszonyok 
azt megikívánják, ÉlmondHat- 
juk, hogy nálunk a szakszerve
zetek a kommunizmus iskolá
jává váltak, abban az értelem
ben, ahogyan azt Lenin meg
határozta. Lenin megmondta, 
hogy a  szakszervezetek a  kom
munizmus iskolái lesznek, az
zá ■ kell válniuk, n\ert egj^zer 
majd az em^berek ko-rmányzá- 
sa helyébe a dolgok Igazgatá
sa lép, és alokor matga a  társa^ 
daloan s^*ervezi meg sa já t.fe l
adatait é.s tennivaílóit.

Szakszervezeiemk máriás sok 
bonyolult, nagy feladatot vet
tek át az államtól: a társada
lombiztosítást, a hetegeUátást, 
az 'üdülést, és sok egyebet. 
Mint látható, nagyon sok te
kintetben mégvan m ár a tá r
sadalom sa já t ügyin.tézése, na
gyon .sok feladat van m ár a 
S23alcs.zervezeítek kezében és 
mindig több lesz.

A  burzsoázia propagandis
táinak, persze, sehogy sem tet
szenek a mi szakszervezeteink. 
Azt mondják, hogy „micsoda 
szakszervezet az ilyen, nincse
nek síztrájkofe. Nézzék meg 
nálunk: szabadság van^ sztrájk 
van. Franciaországban is, Nyu- 
gat-Ném^etországban is. Hogy
hogy nincs sztrájk a  szocialis
ta országban? És a rendszer 
ellen sem harpolnak?” ,

Ez azonban a  munkásosz
tály alapvetően megváltozott 
helyzetébőil, magától értető
dően adódik.

Vajon azt gondolják, hogy 
a munkásosztály ostobább, 
mint a burzsoázia, vagy a 
nagybirtol^os osztály és sztráj
kot szervez, harcol saját rend
szere ellen? Ez nem szabad
ság kérdése, hanem az osztály
helyzet megítélésiéből és osz- 
tálvöntudatból következik:.

És a  követelések, a  dolgozók 
érdekvédelme? örrendcfes és 
egészséges, hogy a kongresz- 
sziisi ókmányokban, d  beszá
molókban, sót a. felszólalások
ban is uralkodik az az állás- 
foglalás, hogy azt, amit el 
akarunk osztani, ' előbb m eg 
kell termelnünk. Az osztály- 
harc fő frontja a  jelen sza-, 
kaszban — a  szocialista világ 
biztonságáról való gondosko
dás mellertt — döntően a ter
melés. M ert ha a  termelés, a 
mun,ka termelékenysége nem 
emelík?ediik-, aldkor elosztaná 
sem lelhet többet.

jamtár IH hatállyal bevezetett 
intézkedések —  az alacsony 
nyugdíjak emelése, a biztosí
tás, a kórházi kezelés kiterjesz
tése és m á so k— évi összegben 
584 millió forintot jelentenek.

A pártkongresszuson más 
intézkedésekről is határozat 
született. így arról, hogy a 
kétgyermekes családok családi 
pótlékán is javítani kell és 
azonkívül vannalc ikülönböző 
fizetésben elm aradt dolgozó 
kategóiriák, ' melyeikinél 1957 
ó'fca nem volt béremelés. De 
arra is kimondtuk a  szenten
ciát, hogy csak az első fél
év tervtéljeS'ítéséneik ismere
tében határozimk el bám iit 
Is. Nem térhetünk el az utób
bi évek. gyakorlátá.tól, a nép
gazdaság szilárdságát és biz
tonságát nem  veszélyeztethet
jük, még akkor sem, ha egyéb
ként jogos és figyelembe veen
dő igényekről van szó. A je
len helyzetben, amíg nem is- 
rrierjük a  féléves teryteljesí- 
tés-t, semmit sem tudjunk ten- 
ni.

Természetesen nem hi'ba, 
hogy itt  a komgresszuson fel
vetették ezeket az igényeket. 
Helyesen tették. Tartsák .szá
mon, különképpen a  szakszer
vezet foglalkozzék velük, de 
püllamatnyilag én felelősség
gel mást nem mondhatok.

Más helyes elvek is elhang
zottak ezen a  kongresszuson. 
Brutyó János b^zám olójában 
mondotta: az a hél'ifss, hogy aki 
többet dolgozik, többet ad a 
közösségnek, az az anyaoi ja
vakból is nagyobb mértékben  
részesüljön. Szeretnék , itt  egy 
erkölcsi jéllégű kérdiest felvet
ni. Áz természetes követel
mény, hogy ne lopjon valaki 
és ,ne részegesiked.léilc. De a mi 
erkölcsi követsliményeínjlc en
nél magasábbak, azt írják  elő: 
a munkásosztály ügyéért élet

re, halálra. A mi közösségün
kért, a m i osztályunkért, a  mi 
népünkért, ha kell dolgozunk, 
ha kell harcolunk. Ez a mi 
erkölcsünk els'o parancsa,. A 
másik pedig, hogy vállalt kö~ 
telezettségének ^mindenki te
gyen eleget és a munkában, a 
kommunista erkölcs követel
ményeinek megfeljieiően álljon 
helyt.

Dolgozó népűnkön belül na
gyon kevés a haszontalan em
ber. Bzt m i sohasem felejtük  
e.l. Kevés, de van. Ezért van 
dolgozó munkás, és van nem  
dolgozó munkás. Nem azért, 
mert munkanélküli, munkája 
volna, de nem  dolgozik. Az^ 
után van dolgozó' alkalmazott 
és van iiem dolgozó alkalma
zott. Az utóbbi is állásban 
van, de nem dolgozik. És így 
van ez más teirülefcen is.

Ha mi meg > tudnánk olda
ni, hogy a nem dolgozó ne jus
son hoézá;áhhoz, ami neki úgy
sem jár, akkor lehet, hogy ha
marabb tudnánk például a pe
dagógusoknak is valamit nyúj
tani.

A pénz nálunk stabil, a ta- 
karéltibain több m int 10 mil
liárd fo r in t ' van. Van fedezet, 
van áru  a  forgalomban. Ha az 
egyensúlyt felborítjuk, ~ kinyo
munk „még egynéhány milliárd 
papírt valódi fedezet nélkül,, 
összekeverjük az egész nép
gazdaságot és megingatjuk 
ugyanazoknak az életét, élet- 
színvonalát, akiknek segíteni 
akarunk. Ezt pedig nem lehét. 
Tartjuk tehát a régi állás-pon
tot:

h a  m egvan a  lehetőség,
nem fogunk késlekedni az 
életszínvonal emelésével. 

De, ha nincs meg a  lehetőség, 
nem fedjük megszavazni. Ez 
nálunk tö rv ^ y , a lelMismeret 
és a becsület kötelez mánkét 
erre.

A cselekedetek ereiével erősítsük 
a helyes politikát

Az életszínvonal anyagi fedezete
Ebből következik az, hogy 

jó, ha a szakszervezetek az 
egész munkásosztályt, az egész 
Mgozó népet mozgósítják az 
ötéves terv megvalósítására, a 
térvek teljesítésére. Meg kell 
mondainom, ■ hogy a gazdasági 
építésben óriási feladatok áll
nak előttünk.; Nem szabad 
megfeledkeznünk arról, hoigy 
még azokban áz években va- 
gyiuik, aimelyekibein erőteljesen 
támogatnunk kell a mezőgaz
daságot, hogy az egykori Ms- 
parcellás vergődés, kínlódás 
helyébe.a virágzó szocialista 
nagyüzemi gazdálkodás lépjen.
, Fejlesztői kell az ipart, a 
közlekedést és más területeket 
is, ■

Nagy erőfeszítéseket kell 
tennünk̂  hogy teljesítsük 
az 1963-as tervet, amelyet 
nagyon nehéz körülmé
nyek és komplikált viszo
nyok között kezdtünk el.
Azt is meg akarom mondani, 

hogv amikor egy, hónappal 
ezelőtt végre beköszöntött a 
tavasz — ez az első hónap 
egyébként nem volt rossz idő
járás szempontjából —, a me
zőgazdaság siralmasan el volt 
maradva, de a parasztok meg
lógták a munka boldogabbik 
végét

Az iparban sem kevesebb a 
felűdaí. Az 1963-as terv első 
negyedévének feladatait nem 
teljesítettük. .Január és feb
ruár rossz volt, márciusban 
már szinte ugrásszerű volt a 
fejlődés, de ez nem tudta pó
tolni a januári.és februári el
maradást. A lényeg az, hogy 
bár az ipari ■ termelés a múlt 
évihez képest 5,3 százalékkal 
növekedett, a terv teljesítésé
ben nem értük él a tervezett 
szintet Tudomásul kell venni, 
h(^ első negyedéves tervün
ket nem tudtuk teljesíteni, ki

véve egy pontját, a  munkabér 
Idfizetését,

Természetesen semmiféle 
csalásról nincs szó, nem mű
ködött zavartalanul a  szállí-r 
tás, itt  volt a hideg, s ezért 
nem tudtak dolgozni, a bért 
pedig ki kellett fizetni. Am i
kor a kongresszusról hazamen
nek, a fő feladatok közé so
rolják az 1963-a.s terv teljesí
téséért fo l^a ío tf harcot. Be 
k e ll, pótolni az dl.maradástj s 
a legtöbb vonatkozásban be is 
lehet pótolni.

Rátérek az életsaín'vonial 
kérdésére. A kongresszus 
egyik, okmányában azt' olvas
tam, hogy; feladatunk az élet- 
színvonal állandó emelése, il
letve annak elősegítése. Ez hi
bás tétel. A z életszínvonalat 
nem lehet állandóan emelni. 
Ezt minden józan gondolkodá
sú embeír tudja. Az életszín
vonalat lehet rendszeresen 
emelni, s a  szocializmu.s épí
tésének együtt kell já,mta a 
dolgozók; életszínvonalának, 
rendszeres emelésével. Ez a 
helyes- kifejezés.

Mindenki megérti azt, hogy 
csak akkor lehet életszín
vonal-emelést elhatározni, 
ha megtermeltük és meg- 
szílárdíiottxik annak anya

gi fedezetét.
Azután megint termelni kell 
és akkor megint lehet az élet
színvonalat egy kissé emelni. 
Ezt nevezik az életszínvonal 
rendszeres emelés-ének.

Sok .konkrét igény hangzott 
itt ei, pedagógüsok, a pácien
sekkel közvetlen érintkezésben 
nem levő orvosok, betegápo
lók, és más dolgozó kategóriák 
bérproblémáját említették. Va
lóságos, létező problémák 
ezek. Engedjék meg, hogy em
lékeztessek arra, hogy a párí- 
kongresszuson elhaiározQtt és

Néhány szóban szeretnék a 
bGilpolitikával fo^alkozni. 
Rótondotlam már, hogi/ mi nem  
liberális politikái, nem dogma
tikus és nem  revizionista poli
tikát folytatunk, hanem mar^ 
xisfa—leninista politikát. A 
fejlődés, részben pedig poliü- 
Icánk eredményei, id ő k é n t 
felvetnek kérdéseket, m-elye- 
ket az oszt-ályharc, szemszögé
ből megítélve kell megolda
nunk.

K02rpon.fi Bizottságunk. és 
a megfelelő Iconkrét kérdések
ben a kormány, az országgyű
lés nem szavaz meg olyan in
tézkedést, amely ártalmára 
válnék a szocializmus ügyé
nek, de mindi’g keresi, megsza
vazza, megvalósítja azroíkat a 
lépéseket, amelyekkel — meg
győződése szerint' ™ szolgála
tot tesz a szocializmus ügyé
nek, növeli' erejét. Ennek elő
rebocsátása után kívánok em
lékeztetni néhány dologra, 
amiben bizonyos vita is kiala
kult. Emlékezinek ezekre: pár- 
tonkívüU is betölfhessen köz
funkciót, Azután legutóbb, 
hogy az egyetemen, főiskolán 
ne a szülők 1938-as fogUdkozá- 
sát nézzék, ha elbírálják, hogy 
felveszik-e a jelentkezőt, vagy 
nem. Több ilyen intézkedés 
volt. Mindnek az a réndeiJ.te- 
téfee, hogy a  szocializmus erőit 
növelje, és — me.ggyőződé- 
sünk szerint — feltótíenül 'nö- 
veia is.

Ilyen intézkedés volt leg
utóbb a  közkegyelem, az am- 
n-esztia is. Az emberek általá
ban megértették, m i ennek a 
célja, rendeltetése. De az em
berek egy része nem értette, 
vagy félreértette. A  közkegye
lem a m i rendszerünk erejét 
növeli- A Magyar Népiköztár
saságot ezután sem lehet bán
tani.

ÍHszc^esTküdni sem lehet a
Alagyaf Népköztársaság
ellen, mert megvannak
ugyanazok a szervek, ame
lyek a közkegyelem előtt 

megvoltak,
a '.zárkák is megvannak, férő
hely is van, és aki oda igyek
szik, az oda fog jutni, E tekin
tetben semmi sem változik. De 
a mi társadalmunk erkölcsi po
zíciója a népköztársaság ellen 
vétő, vagy a köztőrvények el
len vétő emberrel szemben 
sokszorosan erősebb. Mi hi
szünk elveinkben, eszménye
inkben, meggyőződésünkben, 
és' biztosak vagyunk abban, 
hogy a kegyelemben részesül- 

' bek naigy része nem fog többé

az állammal összeütközésbe 
kerülni. De, ha valaki mégis 
visszaesik, most m indenki azt 
fogja mondani: vétett a rend
szer ellen, becsukták, ült, ki
engedték és megint ellene van 
a rendszernek — újra becsuk
ták. ’ Nagyon fontos, hogy a 
közvélemény ne azt sajnálja, 
aki a  népköztársaság ellen tá
mad, hanem a''népköztársaság 
államánalr adjon igazat, ami
kor az fellép a törvény meg
sértőivel szemben.

Rendszerünk, társadalmunk 
ebben az irányban halad to
vább: a szociaiizmus építése, a 
szocialista demolkrácia irányá
ba.

A m i iM>litikánk, a  milliók 
politikája, M agyarorszá
gon. És ezt nem  változtat
h a tja  meg • senki, sem az 
országon belül, sem az or- 

S2:ágon kívül.
Ez marxista—leninista, kom

munista politika. Elvileg he
lyes, kiállotta a gyakorlati 
próbáját és nekünk az a  köte
lességünk, hogy ezt a politikát 
erősítsük tovább, most m ár a 
cselekedetek erejével még na
gyobb mértékben valósítsuk 
meg az életben, a valóságban, 

Van tehát jó politikánk, van 
harcedzebt forradalma pár
tunk, amiély vezet minket, van 
harcedzett, öntudatos,' inter- 
nacionailista munkásosztá
lyunk, van becsületes, jól dol
gozó. Öntudatos, a  szocializmus 
útjára lépett parasztsá,gunk, 
van értelmiségünk, amely ma
gáévá teszi céljainkat és dol
gozik értük. Dolgozni kell, ez 
a lényeg. Mi azt mondjuk: tár
sadalmunk a munka társadal
ma. Ez így is van. Mindenki
nek becsül et.esen, rendesen 
kell dolgoznia,^ s ha az a 
2 700 000 ember, akit m i a ré
gi fogalmak szerint szervezett 
munkásként tartunk számon, 
szervezett dolgozóként áll helyt 
a munka frontján is, akkor 
nem lesz nehéz az építés.

Tavasz van, az idő nagy
szerű, lehet dolgozni és a 
munka meghozza eredményeit. 
A ' szakszervezet, munkásosztá
lyunk, dolgozó népünk számít
son a pártra, annak Központi 
Bizottságára, a kormányra, 
bízzon benne úgy, ahogyan az 
utóbbi • esztendőkben bízott 
Ki-ki a maga helyén helyt fog 
állni és a két erő; a vezetés 
és a tömegek ereje együtt éri 
el nagy célunkat, a .szocialista 
Magyarország teljes /eíépítéséí.

Kádár János beszéde után 
folytatta munkáját á szakszer
vezetek XK. kongresszusa.

Genfben megnyílt a  világűr 
békés felhaszfnálásával -foglal
kozó ENSZ-bizottság tudomá
nyos és műsza,ki albizottságá
nak ülése, amelyen felszólalt 
Blagonravov akadémikus,, a  k i
váló szovjet tudó.s.

Azzal kapcsolatban, hogy az 
Egyesült Államok légierői 
nemrégiben . teb  százmillió 
éz tű t bocsátottak fel a  világ

űrbe, Blagonravov a követke
zőket mondotta:

Az Egyesült Államok nem 
vette figyelembe sem a tc- 
lúntélyes tudósok figyel
meztetését, sem a széles 
tudományos társadalom 

véleményét.
Blagonravov akadémikus rá 

m utatott, hogy a  nemzetközi 
tudományos társadalom egyre 
sürgetőbben, követeli: az ENSZ 
vonalán ̂  fogadjanak el olyan' 
nemzetközi jogi normákat és 
elvéket, amelyek nem  nehezí
tik  meg a világűr békés célú 
kutatását, de megszabadítják 
az emberiséget azoktól a kísér
letektől, amelyek heszennyez- 
hetik a kozmikus térséget és 
előre nem látható káros jelen
ségeket idézhetnek elő a  Föl-

Blagonravov akadémikus felszólalása 
a genfi világűr-értekezleten

dön és a föld, köriild térségfbeaiij, 
egyebek között megváltoztat-, 
hatják az időjárást, a Idímát 
és így tovább.

A szovjet tudós emlékezte-^ . 
te tt arra, hogy a  tudomá.nyos 
és műsr<aki albizottság előM 
ülésén, a szovjet küldöttség 
felhívta a figyelm et a kozmi-» 
kus térségben végrehajtott 
amerikai nukleáris robbantás 
következményeire.. A szovjet 
küldöttség teljesen megalapo
zottan fejezte ki ezzel kapcso-j- 
láitban, aggodalmát, m ivel 

az Egyesült Államok által 
végrehajtott robbantás kö
vetkeztében tíz éven át 
fennmarad egy mestersé

ges sugárzási övezet.
A világűr békés felhasználá-- 

savai foglalkozó bizottság fel
adatairól szólva, a  szovjet tu
dós rám utatott: elsősorban a r
ról kell gondoskodnia a bizott
ságnak, hogy bármely állam  
által végrehajtandó kísérletek
nek ne legyen káros hatása 
más országok tevéloenységére, 
minthogy az olyan egyoldalú 
cselekedetek alapján aláaknáz
hatják a nemzetközi együttmű-- 
ködést.

Közös közlem ény Nasszer és Tito 
tárgyalásairól

Nasszer, az EAK elnöke négynapos jugoszláviai látogatá
sát befejezve, visszautazott Kairóba. Nasszer jugoszláviai lá
togatásáról és Tito jugoszláv köztársasági elnökkel folytatott 
tárgyalásáról közös közleményt adtak ki.

A két elnök sokoldalúan megvizsgálta az el nem kötele
zett országok további akcióinak formáit és irányait. Mindkét-- 
ten a legnagyobb jelentőséget tulajdonítják a nukleáris fegy
verkísérleti robbantások betiltásának. Ezért felhí\^ással for
dulnak a felelős hatalmakhoz, tegyenek maximális erőfeszí
tést az egyezmény mielőbbi megkötésére.

Az a ^'éleményük továbbá, hogy az imperializmus a kolo- 
nlalízmus maradványait fel kell számolni, ezáltal kiküszöbö
lődik az állandó nemzetközi válságok és összetűzések egyik: 
alapvető oka.

Összeült az új olasz parlanient
Az április 28-i - választások 

után az olasz képviselőház és 
a szenátus megtartotta első 
ülését, amely megválasztotta 
az elnököket.

A szenátusban a  kommunis
ták  meghiúsították a keresz
ténydemokraták kísérletét az 
elnöki tisztség megszerzésére: 
a kommunista szenátorok a 
szenátus volt elnökét, a függet
len Merzagorát támogatiák, s 
ebben velük tartottak a szo
cialisták is. így végül Merza- 
gora ellen csupán a  szélsőjobb- 
oldal hetven szenátora szava
zott.

A négy alelnök közt egy 
kommunista és egy szocia

lista van.
A képvisélőházbarl a keresz

ténydemokrata Leonét válasz
tották ismét elnökké. A  négy

alelnök között itt is egy kom-^ 
munista és egy szocialista van» 
A kommunista alelnök nő* 
Marisa Rodano, a központi bi
zottság tagja, az olasz 'UÖszö- 
vetség elnöknöje. Először for
dul elő, hogy nő tölt be Olasz-' 
országban ilyen magas állami 
tisztséget.

Fanfani miniszterelnök az 
új parlament megalakulá
sát követően felkereste 
Segni köztársasági elnököt, 
és benyújtotta kormányá

nak lemondását.
Segni, a hagyományoücnalc 

megfelelően, nem fogadta el 
azonnal a lemondást, és felkér
te  Fanfanit^ hogy maradj otn 
hivatalában, amíg a tanácsko
zások foljmak az új kormány 
megalaldtásáról.

Sikeres szovjet—angol 
gazdasági tárgyalások

Pafolicsc-u szovjet külkeres
kedelmi miniszter sajtóérte
kezleten nyilatkozott a Moszk
vában tartózkodó angol keres
kedelmi Icüldöíttséggel folyta
tott tárgyalásokról.
' A legfontosabb eredmény — 

mondotta hogy további le
hetőségeket találunk az angol 
—szovjet l<ereskedelem fejlesz
tésére. Az angol üzletembe
rekkel folytatót megbeszélések 
teljesen konkrét jelleget öltöt
tek. Szó van arról, hogy 

angol szerszámgépeket 
gyártanak sorozatban a 
Szovjetunió és szovjet 
szerszámgépeket sorozat
ban Nagy-Britannia részé

re.
PafoUcsev kijelentette, hogy 

az Angliával folytatott keres
kedelmet hosszú lejáratú ala
pon kell fejleszteni, és minden 
területen megvan a lehetőség, 
hogy hosszúlejáratú szerződé
seket kössenek. Sajnálattal ál
lapította meg, hogy az angol-^ 
szovjet Icereskedelem értéke 
1962-ben mindössze 330 millió 
dollár körül mozgott, mégis, 
hangsúlyozta, hogy derűlátóan 
tekint e kapcsolatok jövő fejlő
dése elé.

A sajtóértekezletet megelő
zően Lord Ehbisham, a Lon

doni Kereskedelmi K am ara al“* 
elnöke, az angol küldöttség ve
zetője fogadást’ adott és ezen 
kijelentette;

„Nagyszerű lehetőségek 
vannak, amelyek új feje
zetet nyitnak az angojl— 
szovjet kereskedelmi kap
csolatok történetében”*

Ú jlé land  aggódik a csendcs-ÓGeáni 
francia nukleáris kísérletek m ia tt

Ismereted, bogy az algériai 
kormány követelésére Fran
ciaország lemond arról, hogy 
a Szaharában folytassa atom
kísérleteit. A francia kormány 
Tahiti közelében, a Csendes
óceán egyik szigetén aJcar.ía 
folytatni a nukleáris robbantá
sokat.

Keith Holyoake új-zélandi 
miniszterelnök diplomáciai lé
pést tett: a francia nagyköve
tet tájékoztatta á közvélemény 
nyugtalanságáról, és kifejezte 
aggodalmát Thiry francia tá
bornok sajtóértekezlete miatt. 
A tábornok Papecte-ban kije
lentette. hogy Franciaország 
nukleáris kísérleti központot 
állít fel az TJi-Zélanddal szom
szédos Övezetben.
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E l l ^ ñ f t t s ' f a d e s l m í á r
p a ’OK>ohgícsók
M n d ttm ésiá b a n

Az Vj-Kína hírügynökség 
jelentése szerint Közép- és 
Nyugat-Jáva néhány nagyobb 
városában és helységében a 
közelmúltban incidensek tör
téntek, amelyek az ország tár
sadalmi rendjének megzavará
sára és az indonéz—kínai ba
ráti kapcsolatok aláaknázásá- 
ra irányultak.

Jelentések szerint az inci
denseket egy, az imperialisták 
által támogatott indonéz ellen- 
forradalmi csoport idézte elő. 
Március végén ezek az erők 
fajgyűlöletet szítottak Tjire- 
bon közép-jávai város diákjai 
és ifjai körében, s zavargáso
kat idéztek elő, amelyek során 
kínai származású és kínai 
nemzetiségű indonéz állam
polgárok üzleteit, lakásait és 
autóit lerombolták, illetve 
megrongálták. Ezek az inci
densek átterjedtek Tegalra, 
Pagonganra és más helysé
gekre. Május 10-én még na
gyobb zavargásokra került sor 
Bandungban. Ekkor nagy 
anyagi károkról érkeztek je
lentések.

Az incidensek után az indo
néz kormány lépéseket tett a 
rend helyreállítására és a ha
sonló esetek megismétlődésé
nek megakadályozására.

Az indonéz tájékoztatásügyi 
minisztérium kiadott hírma
gyarázatában megállapította: 
„Az indonéz kormány, és az 
egész nép mélységesen sajnál
ja a történteket.”

llpsz®B«két fordu lat u tán
visszatért Cooper ürlta¡ós

Áz autometa vezérlés a IS. forchíhtban elrom lott —  Cooper bravúros 
lélekjelenléttel kézi irányítással hozta le az űrhajót, majd ejtőernyővel 

szállt le a Csendes-óceánra

Gordon Cooper amerikai űr
hajós, a fellőtt Faith 1. űr- 
kaMn fedélzetén a Midway- 
szigetek közelében a Föld kö
rül megtett ZZ fordulat után 
leszállt a Csendes-óceán vízé
re.

12 óra 41 perces űrrepülés 
után, Cooper közölte a földi 
támaszpontokkal, hogy pihen
ni készül, mire a megfigyelő
állomások megszüntették hí
vását. A mérőműszerek adatai 
szerint Cooper ezután nyu
godtan aludt. Az űrhajós — 
hét és félórás alvás után — 
utasítást kapott a földi irá
nyító állomásról, hogy nem 
kell leszállnia, hanem folytat
hatja űrrepülését a 22. körig. 

A 18. fordulat során vá
ratlan zavar keletkezett, 
amelyeknek következté
ben Cooper nem számít
hatott a leszállásnál az 
automata irányító rend

szerre
és kézi vezérlőberendezéssel 
kellett beállítani az űrhajót a 
fékező rakéták beindításakor 
a helyes irányba. E művelet 
helyes végrehajtásától függött, 
képes-e visszatérni a Földre az 
űrhajó.

Cooper a Hawaii-szigeteken 
levő megfigyelőállomásnak 19

óra 36 perckor jelentette, 
hogy a 05 g elnevezésű jelző
lámpa, amelynek' rendeltetése 
szerint csak az atmoszférába 
való visszatérés során kellett 
volna kigyulladnia annak jel
zésére, hogy az űrhajóra ismét 
hat a gravitációs erő, minden 
különösebb ok nélkül fényjel
zést adott.

A további fordulatok során 
próbákat hajtottak végre a 
hiba okának felderítésére, és 
megállapították, hogy elrom
lott az űrhajó visszatérését 
megindító automatikus ellen
őrző berendezés.

Szükségessé vált,, hogy 
Cooper a visszatérés kez
detén maga állítsa be az 
űrhajó helyzetét szabályo
zó műszereket és maga 
indítsa gombnyomással öt
másodperces időközökben 
a három fékező rakétát.

Az űrhajózási hivatal egyik 
szóvivője kijelentette, hogy 
„igen kritikus visszatérés” lesz.

Coopernek először be kel
lett állítania az űrhajót a fél
automatikus ellenőrző beren
dezéssel a megfelelő irányba, 
tekintve, hogy bizonyos auto
mata berendezések nem mű
ködtek.

Japántól délre, az űrhajózá
si hivatal parancsnoki hajóján

tartózkodó Clenn ezredes, az 
első amerikai űrhajós utasítá
sára gyújtotta be Cooper a há
rom fékező rakétát 0 óra 3 
perckor, 5 másodperces idő
közönként.

Mivel a fékező rakétákat 
indító automataberendezés 
is hibás volt, Cooper a 
kézi berendezésekkel
gyújtotta be a fékező ra

kétákat.
A Mid'way-szigetek térségé

ben nagy flottaegységek vára
koztak felkutatására, élükön a 
Kearsarge repülőgép-anyaha- 
jó-val.

Ahogy közeledett, a vissza
térés kezdete, Cape Canaveral- 
ban állandóan nőtt a feszült
ség. A hangszórókban hallani 
lehetett, amint Glenn részle
tes' utasításokat adott Cooper
nek a visszatérés során elvég
zendő műveletekre vonatkozó
lag. Cooper, az űrhajózási hi
vatal tisztviselői szerint 
„gyorsan és pontosan” vála
szolt és rnegértette, mit kell 
tennie,

17 perccel a leszállás meg
kezdése után Cooper sze
rencsésen leérkezett az 
anyahajétól néhány kilo

méterre.
Azonnal helikopterek siettek 
a leszállás helyére.

A k Atldisí Al®afea“«í értel^erfet 
Siw. a frik a i €f§Mr^taIálkai:ó 

iiapireittijérel tárgyal
Megnyílt az afrikai külügyminiszterek tanácskozása, 

amely az afrikai állam- és kormányfők föúcsértekezietének 
napirendjét hivatott “előkészíteni.

Áz értekezleten 31 független afrikai ország külügyminisz-' 
tere vesz részt. A külügyminiszterek egyfliangúlag Koteba  ̂
Tfrou etiópiai külügyminisztert választották a tanácskozás* 
elnökévé.

Yfrou elnök megnyitóbeszédében hangsúlyozta az afrikai 
kormányok nagy felelősségét.

— Nem azért jöttünk ide — mondottta —, hogy minden 
problémát megoldjunk, hanem azért hogy pozitív lépésekben 
egyezzünk meg a fő kérdésben, Afrika egységének megterem
tésében, amelyre most gyakorlati lehetőség nyílik.

Az ülésen megállapodtak abban, hogy a csúcsértekezlet 
napirendjét előkészítő javaslatok közül Etiópia napirend
tervezetét fogadják el tárgyalási alapnak. Ez a következő fő 
kérdéseket foglalja magában.

1. Az afrikai államok szervezetének megteremtése, e szer
vezet alkotmányának kidolgozása és állandó titkárságának 
megalakítása;

2. az afrikai államok gazdasági, kulturális és katonai 
együttműködése;

3. a gyarmati rendszer megszüntetése.
Az etióp napirendi javaslatban szerepel még mint meg

vitatandó kérdés a faji megkülönböztetés, a gazdasági csopor
tosulások hatása Afrika gazdasági fejlődésére, valamint a le
szerelés problémája.

dis Ababa-i találkozót féléves 
diplomáciai előkészítés után 
hí-vták össze.

Az értekezlet most a kö
zös érdekekből kindulva 
olyan minimális egység
programot akar kidolgoz
ni, amely minden ország 

számára elfogadható, 
és amely lehetővé teszi Af
rika egységes fellépését a 
gyarmatosítás eUen és szi
lárdítja a függetlenségüket 
elnyért országok szuverenitá
sát.

Nincs haladás 

a genfi értekezleten

Megtartotta Genfben 129. 
plenáris üiését a tízennyolcha- 
talmi leszerelési bizottság. A 
nigériai küldött elnökletével 
megtartott ülésen az általános 
és teljes leszerelés kérdéséről 
folytattak vitát. Blusztajn, a 
lengyel küldöttség vezetője 
sajnálattal állapította meg, 
hogy a nyugati hatalmak vál
tozatlanul negatív álláspontra 
helyezkednek a szovjet javas
lattal szemben.

Kennedy amerikai elnök 
sajtóértekezletén borúlátóan 
nyilatkozott a genfi tárgyalá
sok kimeneteléről. Kijelentet
te, hogy egyáltalán nem re
ménykedik a megegyezés sike
rében.

31i á jeíentósége
afrikai fíiggetícn országok mostani 

Addis Abaha-i tanácskozásának ?
Az Addis Ababa-i értekez

let tengelyében az afrikai or
szágok egységes állásfogla
lásának problémái állnak. 
Ezek a törekvések adják meg 
a tanácskozás jelentőségét. Az 
afrikai összefogás gondolata 
nem mai keletű;

Az afrikai független orszá
gok első konferenciája Acc
rában tanácskozott 1958. áp
rilis 15—22 között nyolc ál
lam küldötteinek részvételé
vel. Határozata harcot hirde
tett a gyarmatosítás minden 
formája ellen.

A következő értekezlet 
1960. június 14—24. között ta
nácskozott Addis ' Ababában. 
Ezen a tanácskozáson tíz ál
lam képviselői vettek részt 
'— 40 ország volt még gyar
mati sorban.

A találkozón valamcny- 
nyi szónok az Afrikai 
Államok Szövetségének 
megteremtése mellett 

szállt síkra,
de abban a kérdésben, mi
lyen formát öltsön e szövet
ség, nézeteltérések mutatkoz
tak. Egyes küldöttek az afri
kai országok teljes politikai 
unióját követelték, mások ezt 
korainak tartották és helyet
te a gazdasági, szociális és 
kulturális kapcsolatok erősí
tését ajánlották.

Kompromisszum született Bonnban

A nyugatnémet fémipari munkások 
5 százalékos béremelést harcoltak ki

Az első Addis Ababa-i ta
lálkozó és a mostani között 
három év telt el, és ez idő 
alatt 22 ország vált politi
kailag függetlenné.

Ez idő alatt két csoport 
alakult ki: az egyik 13 volt 
francia gyarmatból áll, ame
lyet első megbeszélésének 
(1960 végén) színhelyéről a 
brazzaville-i csoportnak ne
veznek, a másik a  Casablan
cái csoport, amely 1961 ja
nuárjában alakult meg. 1961 
májusában 13 volt francia 
gyarmat és hat más állam, 
vezetői monroviai értekezle
tükön elhatározták, hogy 1962 
elején Lagosba összafrikai 
konferenciát hí'vnak össze. De 
mivel ennek előkészítő mun
kájába nem vonták be a ca- 
sablancai csoport államait, 
azok bejelentették, a tanács
kozáson nem vesznek részt.

A brazzav ille -i és a  Casa
b lan cá i csoportok  között 
az  a különbség, hogy a 
Casablanca! országok kö
vetkezetesebb  an tiim pe
r ia lis ta  p o litik á t fo ly ta t

n ak
és már az algériai szabadság- 
harc idején be akarták von
ni az összafrikai tanácskozá
sokba az ideiglenes algérim 
kormány vezetőit.

A második, a mostani Ad-

Csaknem 12 óra hosszat tar
tó szakadatlan tárgyalás után 
megegyezés jött létre a Fém
ipari Szakszervezet és az Acél
ipari Gyárosok Szövetségének 
vezetői között. A bonni gazda
sági minisztériumban Erhard 
közvetítésével létrejött meg
egyezés értelmébén az acél
ipari munkások bérét április 
elsejei hatállyal visszamenőleg 
öt százalékkal emelik, a jövő 
év április elsejétől kezdve pe
dig további két százalékkal. 
A szakszervezet eredetileg 8 
százalékos béremelést köve
telt, közvetlenül a sztrájk 
megkezdése előtt pedig hat 
százalékra mérsékelte követe
lését, a gyárosok azonban ak
kor mereven elutasították ezt

és csak 3,5 százalékot ajánlot
tak.

A létrejött megegyezéssel 
azonban még nem ért véget 
automatikusan a Baden-Würt- 
tembergben folyó acélipari 
sztrájk. Előbb az üzemek 
munkásai szavaznak majd, 
hogy elfogadják-e a megegye
zést és ha többségük az elfo
gadás mellett dönt, akkor kez
dik meg újra a munkát.

A kompromisszumos megál
lapodás létrejöttében nagy ré
sze van annak, hogy a Német 
Szociáldemokrata Párt vezető
sége ösztönözte a szakszerve
zetet, a jogos bérkövetelés 
csökkentése árán is menjen 
bele kompromisszumos megol
dásba és vessen véget a 
sztrájknak.

Visszatérket-e Ausztriába Habsburg Ottó ?

Az Osztrák Szocialista Párt központi tanác.sa határozati- 
lag népszavazást követel Habsburg Ottó ausztriai hazatérésé
nek megtiltására.

A határozat hátterét egy kiszivárgott hír alkotja. Nép
párti lapok utaltak rá, hogy az osztrák közigazgatási bíróság 
a közéljövőbem nyilvánosságira kerülő ítélete — az osztrák 
minisztertanács határozatával szemben — tliabsburg Oltó ha
zatérésének engedélyezése mellett foglal állást. Mint isme
retes, az osztrák minisztertanács — a kormány szocialista tag
jainak egységes tiltakozása következtében — & múlt évben 
Visszautasította a „Habsburg-ház” fejének ausztriai hazatérési 
kérését. E döntés ellen Habsburg Ottó fellebbezett a közigaz
gatási bíróságnál.

A nyilvánosságra hozott szocialista határozat kiemeli:: 
valamennyi osztrák állampolgár szavazásával é.s határozott 
elutasító állásfoglalásával kell megakadályozni Habsburg Ottó 
visszatérését Ausztriábaj

GORDON COOPER SIKERREL ■ HAJTOTTA VÉG3E 
FELADATÁT: 22 kört tett meg a Föld körül. Tettének ér
tékét növeli a leszállási zavarok közepette- tanúsított bátor
sága és lélekjelenléte. Cooper a világ nyolcadik űrrepülője, 
íme elődei;

1. J. A. Gagarin 1961. ápr. 12. 1,5 kör
2. G. Sz. Tyitov 1961. aug 6—7. 17 kör
3. J. Glenn 1962. február 20. 3 kör
4. M. S. Carpenter 1962. máj. 24. 3 kör
5. A. G. Nyikolajes 1962. aug. 11—15. 64 kör
6. P. R. Popovics 1962. aug. 12—15. 48 kör
7. W. Schirra 1962. okt. 3. 6 kör
8. G. Cooper 1963. máj. 15—17. 22 kör

Cooper útja ismét felhívja a figyelmet arra, hogy 
mennyire szükségszerű és hasznos lenne a szoros együtt
működés . megteremtése ama két állam között, amelyek 
emberutassal voltak képesek rohamot intézni az ismeretlen 
űr ellen. Kezdeti lépések már történtek: a Szovjetunió és 
az Egyesült Államok képviselői — Blagonravov professzor 
és Hugh Dryden — többször is tanácskoztak, s legutóbb i 
héten vitatták meg a szputnyikok felhasználásának kérdé
sét. Reméljük, hogy a szerény kezdet után mind erőtelje
sebbé válik a két űrhatalom együttműködése.

, ENNEK — SAJNÁLATOS MŰDÖN — ELLENTMOND 
AZ A TÉNY, hogy az Egyesült Államok a napokban jutta
tott fel a legmagasabb légrétegekbe 400 millió réztűt, am̂  
lyek súlyos akadályt gördítenek a rádiócsillagászat, vala
mint a sorra kerülő űrrepülések elé. S ugyancsak most vált 
is-mertté egy angol tudósbizottság jelentése, amely megálla
pítja, hogy az 1962. július 9-én 400 kilométer magasságban 
felrobbantott amerikai hldrogénbomba tartósan veszélyez
teti a jövendő űrrepüléseket.

KÖZZÉTETTÉK A SZOVJET UZENETTERVEZÉTÉT, 
amelyet a Laosszal foglalkozó genfi értekezlet két társéi 
nöke — a Szovjetunió és Nagy-Britannia — intézne a laoszi 
koalíciós kormányhoz.

Az üzenettervezet felhívja Souvanna Phouma herceg 
miniszterelnököt, hogy hárítsa el a külföldi beavatkozást, 
vonassa ki a savannakheti csoport (Nosavan-csoport) had
erőit az általuk jogtalanul megszállt területekről, és bizto
sítsa a koalíciós kormány tevékenységét.

Az üzenettervezettel egyidejűleg közzétett Szufanu- 
vong-levél rámutat arra, hogy Laosz békéjét a külföldi be
avatkozás súlyosan veszélyezteti. .Szufanuvong felsorolja 
azokat a tényeket, amelyek az Egyesült Államok, Thaiföld 
és Dél-Vietnam genfi egyezményt sértő magatartását bizo
nyítják.

Az előbb említett Nosavan-csoport ismét támadja 
Patet Lao kötelékeit és a semlegesek alakulatait, sőt Xieng 
Khouang városát bombázták is.

MÁS JELLEGGEL UGYAN, DE SZINTÉN CSATA FO
LYIK AZ EGYESÜLT ÁLLAMOKBAN is, mégpedig két 
irányban. Az egyik csatát a jogaikért küzdő négerek foly
tatják. az Alabama állambeli Birminghamben a fajüldöző 
hatóságoikkail szemben. Ez a küzdelem él>es, emberáldozatot 
is követelt.

A másik csata a központi és.,a. helyi kormányát között 
folyik — jóval enyhébb formában. K enn^y elnök,, a;jövő. 
évi választások, miatt nem lép fel azzal az "eréllyeí, amelyef 
a helyzet megkövetelne, s így alighanem csak írott malaszt 
marad a négerek és a fehérek között a múlt héten létre
jött megállapodás. .. .

A négerek harca azonban napról napra erősödik, smát 
tüntetéseket jelentenek más városokból is: az észak-karoli- 
nai Greerusboröból, a tennessée-i Nashville-ből és az ugyan
csak alabamai Gadsdenből is.

AZ AMERIKAI KONTINENS KÉT MÁSIK ALLA- 
MABAN SEM MONDHATÓ NYUGODTNAK A HELYZET. 
Haiti diktátora, Duvalier továbbra is ragaszkodik a hata
lomhoz, pedig elszigetelése is megkezdődött: az amerikai 
államok közül Venezuela és Costa Rica nyitotta meg a sori 
a diplomáciai kapcsolatok megszakításával. A két ország 
példája valószínűleg követőkre talál, s nem lehetetlen, 
hogy ezek az országok hamarosan elismerik a száműző 
lésben megalakult haiti ellenkormányt, A legfrissebb 
lentések pedig arról számolnak be, hogy polgárháború 
törésére lehet számítani Haitiben: minden órában várják 
Duvalier-ellenes belső erők felkelését. Argentínában csak
nem napról napra újjáalakul a kormány.

A polgári politikusok — élükön Guido elnökkel — en
gedélyezni kívánják a peronisták indulását a nyár eleji vá
lasztásokon, míg a hadsereg ezt ellenzi. Helyesebben 
hadsereg vezetőinek egy csoportja. A másik csoport Guido 
elnök híve. Ez a jelenlegi látszat.

A  Föld körül létesített 
amerikai réztű-gyűrűről

A napokban az Egyesült Ál
lamok légierői 400 millió réz
tűt bocsátottak fel a világűr
be, hogy a Föld körül, több 
mint 3 ezer kilométer magas
ságban, mesterséges gyűrűt lé
tesítsenek, a földi rádióállomá
sok hullámainak visszaverésé
re. Az amerikai katonai szer
vek e gyűrűvel kozmikus ösz- 
szeköttetési rendszert akarnak 
teremteni, hogy háború esetén 
ezzel irányítsák az. amerikai 
rakétaerőket és stratégiai légi
erőket. Ezzel kapcsolatban a 
TASZSZ-t felhatalmazták e'gy 
nyilatkozat kiadására, amelyet 
az alábbiakban ismertetünk.

Tudósok véleménye szerint 
fl réztűk millióiból álló öve
zet viegteremtése megnehezíti 
az összeköttetés fenntartását 
olyan űrhajóklcal, amelyek a 
Holdra és a naprendszer boly
góira repülnek. Ezek a kísérle
tek komolyan akadályozhatják- 
a csillagászok tudományos 
munkáját is.

A tűkből álló gyűrű létesíté
se fényt vet az Egyesült Álla
mok negatív álláspontjára is, 
amelyet az államok világűrbeli 
tevékenysége nemzetközi jogi 
rendezésének kérdésében el
foglal. Az Amerikai Egyesült

Államok világosan • amM 
foglal állást, hogy a világít 
ben a zűrzavar és az önkHi 
legyen úrrá.

Magától értetődik, hogy i 
Szovjetunió és más békeszere 
tő államok biztonságuk meg
óvása céljából kénytelenek le
vonni a megfelelő következ,(e( 
léseket, az Egyesült Allamók; 
nak ' a  . világűrben kifejteit 
ténykedésével kapcsolatban,!.

M a g y a r—guineal % 
kcreskeclclini 
megállapodás '

C onakryban  államközi ke
resk ed elm i tárgyalásokat foly
tattak  M agyarország és GÚ- 
n ca  korm ányának  megbízot
tai; A tárgya lások  eredménye
kép p en  m egállapodást írlak 
a lá , a m ely  szabályozza ai 
1963. é v i kereskedelm i forgal
m at a  k é t  ország között. A 
m egá lla p o d á st magyar részről 
dr. Ú jh á z i L ászló , a Külkeres
k ed e lm i M inisztérium  főosz
tá ly v ezető je , guincai részről 
K elta  N ’F am ara  kereskedelmi 
m in iszter  ír ta  alá.
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Megnyílt a Budapest! 
Nemzetközi Vásár
Vidám, verőfényes napsütés fogadta a Budapesti Nemzet

közi Vásár ünnepélyes megnyitására érkéző vendégeket. A  vá- 
sé.v)áfos főterén elhelyezett zászlórudakon a részt vevő or- 
»zág lobogóit lengette a szél. A z érkezőket Incze Jenő külke
reskedelmi miniszter, a vásárhizottság elnöke fogadta.

Az ünnepi megnyitón megjelent Fehér Lajos, Fock Jenő, 
fL MmiszteHanács elnökhelyettesei, dr. Münnich'Ferenc állam- 
miniszter, Gáspár Sándor, Komócsin Zoltán, Nemes Dezső, So
mogyi Miklós, az MSZMP Politikai Bizottságának. tagjai, va- 
lűminí Ajt&i Miklós, az Országos Tervhivatal elnöke, Brutyó 
János, Cseterki Lajos, ■ Czinege Lajos honvédelmi miniszter, 
és Uhu Pál művelődésügyi miniszter, a Politikai Bizottság pót
tagjai. Ott volt a kormány több tagja és a magyar'politikai, 
gazdasági és kulturális élet sok képviselője. Megjelentek a 
megnyitón a Budapesti Nemzetközi Vásár alkalmából hazánk- 
i)fl érkezett kormányküldöttségek és a budapesti diplomáciai 
testületek vezetői és tagjai.

Incze Jenő külkereskedelmi miniszter nyitotta meg a vá- 
lárt j

Incze Jenő mesnyitó beszéde
A Budapesti Nemzetközi 

Vásár az, idén már m int a 
NemzetkÓzi. Vásárok Szövet“ 
ségéilek tagja nyitja meg ka
puit. A vásárt már a legutób- 
bí éltekben is sok IcülfÖldi lá
togató, mintegy 6000 külföldi 
szakember és vendég kercsté 
jel, és 25 ország 524 kiállítója 
mutatta he termékeit 

Azt hiszem,' joggal remél
hetjük, hogy az idén a vásár 
sikere még nagyobb lesz, hi
szen

külföldi országból 716 
kiállító cég hozta el áruit 
Budapestre. Első ízben 
üdvözölhetjük a vásáron 
India és Uruguay nemzeti 

kiállítását.
'A külföldi kiállitóh részére a 
teljes kiállítási terület 43 szá
zalékát hiztösitottuk, ' s igye
keztünk minden lehetőséget 
megadni, hogy áruikat megfe
lelően mutathassák be. Ily 
módon 'a magyar szakembe
reknek módjuk lesz érdeklő
dési körüknek megfelelően 
szeffiugyre venni a külföldi 
kiállítók termékeiben, a tech^ 
nika egyes területein bekövet- 

. kezett változásokat. Mindeze
ken túl mód nyilik arra is, 
hogy a kiállított külföldi gyárt- 
mánypk-̂  k&^V:7tié^N^'5dtolhaá{‘ 

' suk á^Mt, ametyéJire népgaz

daságunknak szüksége van és 
tényleges belföldi igényt elégí
tenek ki.

Természetesen, -a Budapesti 
Nemzetközi Vásárnak tovább
ra  is elsőrendű feladata, hogy 
a . látogatóknak képet adjon a 
magyar népgazdaság, minde
nekelőtt a magyar ipar fej
lődéséről. Különös gondot for
dítunk arra, hogy a kiállítás 
teljes képet adjon azokról a 
termékekről, melyeket a ma
gyar ipar exportál, hiszen 
külkereskedelmi forgalmunk 
évről évre jelentékenyen bő
v ü l  Nemcsak régi, hagyomá
nyos kereskedelmi -partnere
inkkel tartunk kapcsolatot, 
hanem sók, az Önálló gazdasá
gi és politikai fejlődés útjára 
té rt országgal is.

Kívánom — mondotta vé
gül —, hogy az 1963. évi Bu
dapesti Nemzetközi-, Vásár 
árubemutatói sikereket és jó 
üzleti eredményeket hozzanak 
minden kiállítónak. Remélem, 
hogy

a budapesti nemzetközi 
vásárok mind hatékonyab
ban járiilnak majd hozzá 
az országok közötti békés 
gazdasági kapcsolatok fej

lődéséhez.
' A'^fiüda]Sés;t’i  ̂Nemzetközi -Yá-, 
'sárt’’" m e g h y i f o m . ' ' ' - ' - ' •

A vendégek körsétája a kiállításon
A megnyitó beszéd után a 

vendégek körsétára indultak 
a vásárvárosban. Először Er
dei Ferencnek, a Magyar. Tu
dományos Akadémia főtitká
rának invitálására az MTA Ön
álló pavilonját , tekintették 
meg. Itt megismerkedtek az 
Akadémia intézményeinek te
vékenységével, s azial a 19 ku
tatási feladattal, amelyet az 
intézmények legújabban napi
rendre tűztek.

A következő kiállítási csar
nok a könnyűiparé volt, itt 
/ÍŰ.3Í/ Józsefné miniszter volt 
a házigazda. A vendégek nagy 
elismeréssel szemlélték és di- 
c-sérték a szép divatcikkeket, 
méterárukat és készruhákat. 
Az egyik, cipővel telt vitrinnél 
a miniszter büszkén mutatta 
a termékeket: „Ezek a gyer
mekcipők kiváló minőségűek." 
Fock Jenő nem állta meg, 
hogy .tréfásan meg ne jegyez
ze: „S ilyen jó minőségűek

lesznek az üzletben is?" Erre 
a miniszterasszony külön ígé
retet tett.

A gépipar PetŐfi-csarnoká- 
nak bejáratánál Kovács^ Ist
ván, a kohó- és, gépipari mi
niszter első helyettese köszön
tötte az érkezeiket. . •

A legtöbb elismerést a 
Csepeli Szerszámgépgyár, 
a kőbányai, a budapesti 
és az esztergomi szerszám- 
gépgyárak termékei kap

ták.
Ezek egy részét KGST-megál- 
lápodások alapján nemsokára 
nagy sorozatban gyártjuk a 
többi szocialista ország szá
m ára is.

A vendégek a szerszámgé
peknél és a laboratóriumi be
rendezéseknél elismerően nyi
latkoztak a szép, új* formák
ról. Fock Jenő megjegyezte: 
„Látják, a formatervezés lé
nyegében semmibe sem kerül,

A  Budapesti N em zetközi Vásár e sy ik  főbejárati kapu.1a

Sok kellemes, derűs 
élményben volt részem
— mondotta Kekkonen elnök magyarországi útjáról

s mégis 25-^30 százalékical nö
veli a  íe?*mé/ce/c értékét”. Va
lóságos röpgyűlés alakult ki az 
elektromos háztartási gépek 
kiállításán. Szóba került, hogy 
szépek a bem utatott Lehel 
hűtőszekrények, de néhány he
te nincs belőle az üzletekben. 
Kovács István miniszterhe
lyettes kijelentette: igyekeznek 
a terven felül 7000 darabot 
gyártani, s reméli, hogy ha 
késve is, folyamatos áruellá
tást tudnak biztosítani,

A vásári körséta ezután a 
külföldi kiállítók önálló nem
zeti pavilonjaiban folyfató- 
dótt. A szovjet pavilon, bejá
ratánál az érkezőket K. N. 
Rudnyev, miniszterelnök-he
lyettes; a vásárra érkezett de

legáció vezetője, valamint G. 
A. Gyenyiszov, a Szovjetunió 
magyarországi nagykövete fo
gadta. A pavilon igazgatója el
mondta, hogy a szovjet gép
iparban a nagy pontosságú 
precíziós gépek gyártása ke
rült előtérbe, s egy év alatt 
körülbelül 1000 új műszerti- 
pust bocsátottak ki. Nagyon 
tetszettek a szovjet fényképe
zőgépek, karórák és a ruha
ipar termékei is. A vendégek 
gratuláltak a Ferihegyen be
m utatásra került szovjet utas- 
szállító repülőgépekhez is.

A kiállítás ' megtekintése 
után Fock Jenő az újságírók 
kérdéseire válaszolva nyilat
kozatot adott a vásáron szer
zett tapasztalatairól.

Dobi Istvámiak, az Elnöki 
Tanács elnökének meghívásá
ra négynapos látogatást tett 
Ma^arországon Urho Kaleva 
Kekkonen, a Finn Köztársaság 
elnöke és feleség*'

Kekkonen államelnök itt- 
tartózkodása alatt látogatást 
te tt Kádár Jánosnál, a Minisz
tertanács elnökénél is. A finn 
kormányfő ellátogatott Debre
cenbe, majd onnan a nádudvari 
Vörös Csillag Termelőszövet
kezetbe. Kekkoríent és felesé
gét Szabó István, a termelő- 
szövetkezet Kossuth-díjas el
nöke köszöntötte. A finn köz- 
társasági elnök több kérdést 
tett fel a  szövetkezet gazdál
kodásával kapcsolatban. A lá
togatás végén köszönetét mon
dott a vendéglátásért, és tp- 
vábbi sikereket Mvánt a ter
melőszövetkezetnek.

A Finn Köztársaság elnöke 
és felesége, valamint kísérete, 
a Ferihegyi repülőtérről uta
zott el Magyarországról. A

FOCK JENŐ:

A vásár axí bizonyitja, hogy a magyar ipar 
képes világszínvonalén álló,

. kiváló termékeket , gyártani
Hosszú, évek munkájának 

gyümölcse érett be azzal, hogy 
a Budapesti: Ipari Vásár jelle
ge raegváltozoU és nemzetlzözi 
vásárrá' vált. Ezzel is kifeje-: 
zésre ju i  hazánk fejlődésének 
neinzetközi elismerése.

Nemzetközi vásárunk tekin
télyét . emeli, hazánk békés 
gazdasági kappsolatapmk .ked- 
vp^-aiaUuká^A^.dJjá nem zett^-
zi kereskedelemben kifejtett 
tevékeny részvételünkre utal, 
hogy. a társadalmi fejlődésben 
tőlünk eltérő úton járó orszá
gokból érkező vendégeink 
között magas rangú államfér
fiakat és tekintélyes gazdasá
gi vezetőket is üdvözölhetünk. 
Kormányunk ezt a  tényt a bé
kés egymás mellett élés szel
lemében Öi*ömmel üdvözli.

-A nemzetközi vásár fejlődé
sét igazolja, hogy a korábbi 
évekhez képest a magyarok 
által kiállított termékek szá-- 
mának bővülése.mellett most 
több ország állított ki nagyobb 
területen; gazdagabb a termé
kek választéka is. Sok ország 
most még csak információs, 
irodát állított fel. Reméljük, 
jövőre m ár ezeket az országo
kat is mint kiállítókat üdvö
zölhetjük.

A nemzetközi vásáron ál
talunk és a nemzetközi 
szocialista együttműkö
désben részt vevő többi 
ország által kiállított ter
mékek meggyőzően bizo-

finn és magyar zászlókkal dí
szített repülőtéren búcsúztatá
sukra megjelent Dobi István, a  
Népköztársaság Elnöki Taná
csának elnöke, és felesége, 
Kádár János, a Minisztertanács 
elnöke, Péter János külügymi
niszter, dr. Ortutay Gyula, a 
Hazafias Népfront Országos 
Tanácsának főtitkára, Sarlós 
István, Budapest Főváros Ta
nácsa végrehajtó bizottságának 
elnöke, Kurtán Sándor, a Ma
gyar népköztársaság helsinki 
nagykövete. O tt volt a búcsúz
tatásnál R. S. Falas, a Finn 
Köztársaság budapesti nagykö
vete.

A finn államelnök, tiszteleté
re díszőrség sorakozott fel. Pa
rancsnokának jelentése után 
elhangzott a magyar és finn 
himnusz, majd Urho Kekkonen  
Dobi István társaságában elle
pett a díszegység előtt, s kö
szöntötte a katonákat.

Úttörők virágcsokrokkal 
kedvéskedtek a vendégeknék, 
majd Kekkonen  elnök és Dobi 
István mondott búcsúbeszédet.

A finn köstársasági elnök nyilatkozata

Az ttnncpélyra m egnyitó résztvevői a  vásár m egtekintésére iUduInak.

nyitják a szocialista, or
szágok iparának gyors fej

lődését.
Eredményeink azonban még 
nagyobbak lesznek, ha még 
következetesebben dolgozunk 
a KGST-ben, a nemzetközi 
munkamegosztás elmélyítésé
re  ̂ a szakosításra vonatkozó 
határozat jobb végrehajtásán. 
k.z ilyen kiállítás' szemlélte^' 
tőén bizonyítja ázi is, mennyi
re szükség van a gyártmány
szakosítás gyorsabb megszer
vezésére a KGST-országok kö
zött.

A magyar ipar által kiállí
tott termékek nagy fejlődésről 
tesznek tanúbizonyságot. Mi 
gyakran keményén bíráljuk 
iparunkat. Úgy gondolom, er
re a  jövőben is szükség lesz. 
A kiállított termékek azonban 
bizonyítják, hogy

a magyar ipar képes vi
lágszínvonalon álló, minő
ségi szempontból is kiváló, 
tetszetős árukat, berende

zéseket gyártani.
A fejlődés a  m últ év óta kéz
zelfogható, De ez nem tehet 
elégedetté bennünket, a fejlő
dést még jelentős mértékben 
kell -gyorsítani'. Különösen az 
új, fejlettebb gyártmányok 
gyorsabb kialakításában van 
sok tennivalónk.

Tei-mékeink korábban a ki
vitelezésüket, form ájúkat te
kintve nem tartották lépést a 
korszerűség által támasztott 
követelményekkeí. Most lát
hatjuk, hogy a kivitelezési 
formák számottevően fejlőd
tek, korszeiübbek, célszerűb
bek, szebbek. Formatervező
ink munkája kétségtelenül ja
vult, az iparművészet fontos- 
sá-ga az ipari termelésben ma 
• már polgárjogot nyert.

A látottak arról győztek 
meg, hogy számolhatunk ipa
runk dolgozóinak lelkes mun
kájával, értelmiségünk  ̂alkotó 
kedvével. Számolhatunk, ^az
zal, hogy pártunk Vili. kong
resszusa határozatainak szelle
mében népünk'szükségleteinek 
kielégítésére, egyre több és 
jobb termék kerülhet előállí
tásra.

A nemzetközi vásár kife
jezésre juttatja azt a gaz
daságpolitikai elvünket is, 
hogy az egyenjogúság és a 
kölcsönös előnyök alap
ján készek vagyunk bőví
teni gazdasági kapcsola
tainkat minden országgal.
Kívánjuk, hogy a Budapesti 

Nemzetközi Vásár hozza meg 
mindenki számára á várt ered
ményeket, s járuljon hozzá a 
különböző országok közötti 
gaz^ság i kapcsolatok erősíté
séhez, a népek közötti béke 
megszilárdításához .

Urho Kekkonen,-a Finn Köz- ' 
társaság elnöke elutazása előtt 
magyarországi útja tapasztala
tairól ny J latkozott a Magyar 
Távirati IrO'da munkatársának.

Magyarországi tartózkodá
som nagyon érdekes volt. Há- 
iás vagyok, hogy lehetővé tet
ték számomra. A z idő rövidsé
ge m iatt nem láiháttdm az or
szág iparát, amelynek gyors 
fejlődéséről pedig sokat hallot
tam, de láttam, d magyar vidé
ket és mezőgazdaságukat, ta
pasztalhattam a nép szerete- 
tét. " ■

Alkalm am  volt megismer
kedni a közös gazdálkodással. 
.Ezt ilyen formában nem  isme
rik sem Finnországban, sem  
sok más országban. A közös 
gazdálkodásxÓl... .vannak.. ̂ k-ülön- 
höző vélemények, eltérő megí
télések.. N em  ̂  szeretném, tűibe- 
csülni benyomásaimat, hiszen 
rendkiiml rövid idő. állt ren
delkezésemre, mégis, hadd

a gazdaságosságról, a mezőgaz
dasági termelés irányáról, a 
fejlesztési tervekről, továbbá 
arról ís, hogyan érzik m asu
kat az emberek, amióta áttér
tek az egyéniről a közös gaz
dálkodásra. Valamennyi kérdé
semre világos és pontos vá
laszt kaptam.

Nehéz válaszolnom arra, me- 
lyek^ voltak látogatásom leg
emlékezetesebb mozzanatai, 
hiszen oly sok kellemes, de
rűs élményben volt részem. 
Megemlíteném a Debrecenben 
töltött esténket, amikor régi 
magyar népdalokban és tán
cokban . gyönyörködhettünk. 
Legmaradandóbb élményem  
talán mégis a lágymányosi 
gyermekotthonban tett látoga
tásunk volt. öröm  volt látni o 
boldog, pirospozsgás»
MMv ,b^í;4:tságos ^permeke/cef. 
E2  .úoÍt'‘a . íegmeiyebb héiiijó-' 
mással rám, mert hiszen itt a 
magyar jövendőről van szó. 
Meg is jegyeztem  a bölcsőde

mondjam el személyes vélemé- | vezetőjének, hogy ez Magyar- 
nyemet. örülök, hogy sok kér- i ország legnagyobb kincse, 
dést tehettem fel. Érdeklődtem  | amelyre féltő gonddal vigyáz.

Több és olcsóbb a jprimőr, 
miot tavaly ilyenkor

A rendluvül hosszan .tai*tó 
tél ellenére, a lakosság burgo
nya-, zöldség- és gyümölcsel
látása az év. első negyedében 
országszerte jobb'volt, m int az 
előző év hasonló időszakában. 
Ehhez nagymértékben hozzá
járult az is, hogy a tavalyi 
kétezer vagon áru  helyett, az 
idén kétszer annyit tároltak a 
kereskedelem részére.

A burgonya ég a  zöldség el
ső negyedévi forgalmát nem
csak a nagyobb mennyiség, ha
nem az. olcsóbb árak is jellem
zik: az Országos Arhivatal. tá
jékoztatása szerint, 

a fogyasztóközönség 11 
millió forinttal olcsóbban 
vásárolt ezekből az áruk
ból, az eltelt első negyed
évben, a tavalyihoz képest. 

Kedvezőtlenebb a  gyümölcs
árak  alakulása, az előző é-vi 
rossz termés miatt.
. A tavasz késése hátráltatta 

a primÖrcikkek termelését, és 
piacon való megjelenésüket, 
ennek ellenére a  javulás itt is

szembetűnő. A budapesti áru
ellátás szouipontjából megvizs
gálták a  tavalyi és az idei esz
tendő m ájus 7—12 közötti 
időszakát Egy hét alatt tavaly 
salátából 1192 mázsát, oX idén 
1587 mázsát értékesített a ke
reskedelem, burgonyából 30 
tonnával, spenótból 15 tonná
val, zöldhagymából 18 tonná
val volt nagyobb a felhozatal 
a tavalyinál.

Ennek megfelelően olcsób
ban is vásárolhattak a fogyasz
tók.. 1962. május 11-én például 
9.40 forint volt a sárgarépa, és. 
16.70 forint a petrezselyem 
ára, az idén ugyanezen a na
pon az előbbit 3.40 forintért, 
az utóbbit 5.60 forintért árusí
tották.

A spenóthoz éppen fele 
áron, a salátához egyhar- 
mad áron, a burgonyához 
pedig 25 százalékkal ol
csóbban jutott a vásárló

közönség
ez év május közepén,. a tava
lyi hasonló időszakhoz képest

Össifiért az Erisébet-híd 
sicrclőszőnyege a Duna fe le tt

. Egy hónapja kezdődött az 
Erzsébet-híd építésének egyik 
leglátványosabb része, a híd 
tartókábclelnek áthúzására 
szolgáló szerelőszönyegek ki
feszítése. A Ganz-MÁVAG sze
relői a két és fél méter széles, 
460 méter hosszú sodronyfona
tot — amelyet méterenként ge
rendákkal támasztottak ki —. 
két oldalról egyszerre kezdték 
építeni. A szerelőszőnyeg szer
dán délután összeért a Duna 
közepén. Június elején meg
kezdik az Erzsébet-híd végle
ges tartókábeleinek áthúzását, 
a szőnyeg fölött.

Megkezdődött 
a mezőgazdasági tanulók 

szerződtetése

A termelőszövetkezetekben 
és állami gazdaságokban meg
kezdődött a mezőgazdasági ta
nulók szerződtetése. A  növek
vő technikai bázisú, fokozato
san specializálódó nagyüzé- 
mi mezőgazdaság évről évre 
több általános iskolát végzett 
fiatalnak nyújt továbbtanulási 
lehetőséget. A  19 növényter
m esztési állattenyésztési éj 
kertészeti szaJemáha az idén 
8200 fiú t és lányt vesznek feh  
csalaiem annyit, m int ahányaíi 
most-a három évfolyamon 
szesen tanulnak.
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Parázs jelenet a dán kapu eüőtt: Gaardkoeje elcsipi a  labdát a  -Miepülő*’ A lbert ei6l

MAGYARORSZÁG: Xlku - .  
Mátrai, Mészöly, Sdrosi — 
Solymosi, Sípos — Sándor, 
Göröcs, Albert, Monostori, 
Fenyvesi dr,

DÁNIA: Gaardhoeje — Jo- 
hansen, Andersen, Hansen — 
Kohansen, J. Petersen — Mi- 
zser, Sörensen, K. Petersen, 
Jensen, Enacksen.

Jó iramban indul a játék és 
egy-két tapogatódzó dán tá
madás után m ár Albert feje
sének tapsol a közönség. 
Szemmel láthatóan „bizonyí
tani” akar a magyar váloga
tott, mert'lendületesen, nagy 
akarással, elveszett labdát 
nem ismerve, játszik mind a 
tíz mezőnyjátékos. A  4. perc-" 
ben jobb oldalon szövődik két 
támadás. ÁlhéH kitűnőén up- 
^atja ki Göröcsöt és jobbössze
kötőnk mintegy nyolc méter
ről, elég éles szögből 

a kiinduló kapus melleit a 
jobbsarokba lövi a labdái, 
1:0 Magyarország javára. 
Ötletes, szép támadásoknak 

tapsol a közönség a gól után 
is. Gaardhoejenak szinte per
cenként akad védenivalója. 
Fenyvesi dr. pedig a 11. perc
ben már a negyedik magyar 
szögletet rúgja. Monostori 
bombája a jobb felső sarok 
mellett suhan el, Sándor g 
külső hálóba bombázik, Gö- 
TÖcs lábáról pedig gólt ígérő 
helyzetben pattan el a labda.

Fenyvesi dr. növeli 
a gólok számát

A  17. percben ismét jobbol
dali támadás indul. A  labda a 
kapu előtt pattog. Sándor a 
védők csomójából fejeli a vi
szonylag tisztán álló Fenyvesi 
dr. elé. A  balszélső habozás 
nélkül lő és a labda a védők
től zavart kapus mellett, 

félmagasan vágódik a ka
pu baloldalába, 2:0,

A 25. percben újabb sziporká
zóén szellemes Göröcs, Sán- 
dor-támadás végén Sándor na
gyon éles szögből a bal kapu
fát találja, el.

Göröcs helyett Rákosi

ezeknél sem hiányzik sok az 
újabb gólhoz. Védelmünk a 
tervszerűtlen, szórványos dán 
kísérleteket fölényesen rom
bolja, egy veszélyes Enocksen 
fejes így is komoly munkát ad 
Ilkunak.

A z utolsó negyedórában fe l  
őrlődik a dán védelem. A  31 
percben Albert ugrik ki, kö
zépcsatárunkat a védők most 
is nyomják, gyűrik, „farag
ják**, de Albert küzd és a ki
futó kapus mellett 

mégis a bal alsó sarokba 
tudja küldeni negyedik 

gólunkat, 4:0.
És három perc múlva a ma
gyar válogatott a  mérkőzés

Újra első a Diósgyőr/ 
vereségei- szenvedeti 

a Csepel
Már-már törvényszerűnek lát

sz ik , hogy a labdarúgó NB II. Ke
leti csoportjában fordulóról for
dulóra váltja egym ást a  táblázat 
élén a D iósgyőr és az özd . Ezút
tal a. d iósgyőrieken volt a  sor, s 
valóban 2:0-ra legyőzték  a K ecs
kem étet, m íg vetéiytársuk pontot 
hagyott Egerben, s így B iikovi 
csapata ism ét első . Változatlanul 
bajnokjelöltnek szám ít egyébként 
„keleten” á M iskolc is, am ely va
sárnap D ebrecenben győzött. A 
forduló nagy m eglepetése m ost — 
a változatosság kedvéért — a  N yu
gati csoporthoz fűződik. A cse
peliek  vereséget szenvedtek Zala
egerszegen, s ezzel előnyük né
m ileg csökkent a  dunaújvárosiak
kal szem ben, akilc a  m ost már 
m enthetetlen Kaposvár otthoná
ból is  elhozták m indkét pontot.

Papp László pontozással nyert B écsla

NYUGATI CSOPORT
BVSC—Csepel Autó 2:1 (0:0)
EVTK—Szállítók 1:1 (1:1)
Budafok—Sz.-fehérvár 1:1 U:0) 
Gj^öri MAV—M osonmagy. 0:0 
Oroszlány—B. Spartácus 1:2 
PVSK—K. Lombik  
Zalaegerszeg—Csepel 
Kaposvár—Dunaújváros

1. Csepel 24 17 5
2. Dunaújváros 24 12 9

24 13 6
24 11 9
24 10 7
24 7 12
24 8 10
24 
24 
24 
24 
24 
24 
24 
24 
24

3. BVSC
4. S.-fehérvár
5. Szállítók
6. Győri MAV ,
7. Oroszlány
8. Budafok
9. B. Spartacus

10. M osonmagy.
11. PVSK
12. Z.-egerszeg
13. EVTK
14. Cs. Autó
15. K. Lombik
16. Kaposvár

9 8 
7 10
6 9
7 
7

2:0 
1:0 
1:3

2 49:16 39
3 48:25 33 
5 36:32 32
4 39:16 31 
7 28:21 27
5 29:23 26
6 40:33 26
7 30:30 26 
7 26:31 24 
9 28:32 21

7 10 29:34 21 
7 10 29:40 21

5 10 9 23:27 20
6 1 17 24:38 13
5 3 16 18:49 13
2 7 15 20:50 11

KELETI CSOPORT
Láng—Nyíregyháza  
B p. Spartacus—Szolnok  
Salg. KSE—SZVSE 
Özd—Eger
D iósgyőr—K ecskem ét 
Egyetért.—Ganz-MAVAG  
M iskolc—DEAC 
Borsodi B.— B̂p. Előre

Szünetben a lábát fájlaló 
Göröcs helyett Rákosi készü
lődik játékra. Göröcs az I. fél
időben J. Petersennel történt 
Összecsapás során sérült meg. 
Rákosi m indjárt nagy lövés
sel mutatkozik be. A dán ka
pus látványos Öklözéssel véd. 
A  9. percben újabb gólt rú
gunk. Albert ugratja ki Mo
nostorit, a dorogi fiú  „elfekte
ti** Gaardhoejet és aztán 

„északi hidegvérrel” gurít 
a hálóba, 3:0,

. Sándor nagy akarással két
szer is gólhelyzetbe kerül, de 
Csikarnak nincs szerencséje. 
Fenyvesi két „trükkös” meg
oldással véteti magát észre,.

legszebb gólját éri el. Albert, 
Rákosi-tániádás fu t  A  dán

I

védelem sakk-matt és Rákosi 
hallal,

ÍZ méterről óriási gólt ra
gaszt a bal felső sarokba, 

5:0.
A  38. percben Gaardhoeje há
lójában táncol a fél tucatot je
lentő újabb gól is. Solymosi 
tör előre. Monostoritól meg
kapja a labdát, 

amelyet hat méterről, a 
kimozduló kapus mellett 

lő a hálóba. 6 H).
Az utolsó percekben is a 

magyar csapat támad, Albert 
szép fejese fölé megy, Soly
mosi mellé lő, újabb, lövése 
pedig a kapus zsákmánya lesz. 
A szögletarány 11:4 Magyaror
szág javáreu

1. D iósgyőr
2. Ózd
3. M iskolc
4. Nyíregyháza
5. Láng
6. Egyetéirtés
7. G.-MAVAG
8. Borsodi B.
9. Szolnok 24

10. SZVSE 24
11. Bp. Előre 24
12. Bp. spartactis 24
i;i. K^.cskemét 24
Í4. Eger 24
15. Salg. KSE 24
16. DEAC 24

24 14 
24 14 
24 13 
24 11 
24 10 
24 10 
24 9 
24 10

2:2 (1:1) 
l : l  (l:l)  
2:0 (2:0) 
1:1 (0:0) 
2:0 (2:0) 
0:0
1:0 (1:0) 
3:0

7 3 42:16 35 
6 4 43:17 34
6 5 37:19 32
7 6 38:33 29
8 6 33:31 28
6 8 33:37 26
7 8 35:29 25 
5 9 30:31 25 
5 Í1 21:28 21
7 10 27:40 21
2 13:30:38 20 
4 12 27:39 20
8 11 23:28 18
3 14 22:33 17 
7 12 22:38 17
4 14 24:49 16

Hivatásos ököl
vívói pályafutásá
nak legkeményebb 
ellenfelére talált 
péntek este Bécs- 
ben, a  középsúlyú

Európa-bajnok 
Papp László., Több 
mint nyolcezer né
ző előtt, a Stadt- 
hdlle szorítójában, 
a magyar bajnok
nál öt esztendővel 
fiatalabb, ,32 éves 
amerikai néger,
Randy Sandy, a 
végleteldg ellenállt 
és sikeirült ponto
zásos vereséggel 
megúsznia a tíz
menetes mérkő
zést.

Papp László győzelméhez 
most sem fért kétség, és mint 
annyiszor Bécshen, ezúttal is 
ő volt a hat mérkőzésből álló 
bokszest hőse. A magyar ököl
vívót 182 centiméter magas, 
bajuszos négerrel szemben 
nemcsak két karja, hanem a 
közönség szüntelen bíztatása 
is segítette. Az első két „ismer
kedési menet” után, a  harma
dikban m ár érvényesült a ma
gyar ökölvívó tudása, a  negye
dikben pedig az ütőereje is; 
ellenfele ötször a földre került. 
Továbbra is Papp m aradt fö
lényben, sokszor, m int a zápor
eső, úgy hullottak az ütések 
Sandyra, aki azonban, mint a

Tőrvívóverseny Comóban

Papp Laci tíz  meueteiL át ütötte ellenfelét

homokzsák, viselte el az újalíi 
és újabb „bombákat”, mikö& 
ben a bal szemhéja is íelre* 
pedt.

Az utolsó két meneti)® 
Papp, a  közönség tomboló 
tatása és tetszése közben pró
bálkozott meg ismét és ismét 
k. o.-val. Sandy ‘ 
menekült, egyik szahályklm 
Ságot a másik után követte 
így akadályozta ellenfelét, A 
magyar bajnok péntek este, 
sorrendben a  22, gyözelné\ 
aratta az eddigi 24 mérUzk 
közül {kettő döntetlen tJoIí),i! 
továbbra is őrzi a profik JcojÜ 
veretlenségét.

M agyar olimpiai keret- 
Spartak Trnava 3 :0  (1:0)

A z olaszonszági Comóban rende
zett nem zetközi törversenyen 130 
induló vett részt. A  m agyarok kö
zül csak K ovácsné jutott a legjobb  
16 közé. A  nyolcas döntőbe jutás 
során azonban ő is kikapott, és 
így  a döntőbe öt szovjet, két 
olasz és egy holland versenyző ju 
tott.

Biztató kezdet 
az atlétáknál

V A SÁ R N A P  SPORTJÁBÓL
A z U. Dózsa rendezésé

ben, vasárnap bonyolították 
le — ezúttal második alka
lommal — a Mező Imre ke
rékpáros országúti vándor
díjas emlékversenyt.' Közel 
20 egyesület 61 versenyzője 
vágott neki a 180 kilométe
res távnak, a V íc—GödÖI- 
lő—Hatvan és vissza útvo
nalon. További hat kategó
riában, mintegy 120-an in
dultak, természetesen már 
rövidebb távon. Ez az alka
lom felkészülés is volt a so
ron következő országos te
rületi Béke Kupám is. 
Eredmények: egyéni: 1, Or- 
hár (BVSC), 4 óra, 44 perc, 
15 mp. 2. Salamon (V. Dó
zsa), 3. Horváth (BVSC). A  
csapatversepyt a BVSC

tályban: Szeleviczki (Cse
pel) 217,5 kg, Nagy (MAFC)
217.5 kg, Deli (Testvériség)
252.5 kg, Horváth (MTK)
277.5 kg, Tehenyer (Csepel) 
280 kg, Pacsek (MTK) 300 
kg, Dávid (Bp. Vörös Me
teor) 312,5 kg.

Javuló játékkal

„Nagyüzem” volt NB I-es 
kosarasainknál. A férfiak
nál kettős bajnoki fordulót 
bonyolítottak le. A vasár
napi forduló legnagyobb 
fontosságú mérkőzésére, a 
Bp. Honvéd—Ganz-MÁ- 
VAG összecsapásra, a Kis
stadion fapadlóján került 
sor. Kisszámú érdeklődő 
előtt, m ár az I. félidőben 
41:28 arányú vezetésre tett 
szert a  sokszoros bajnok-

nyerte, Orbán, Horváth,. csapat. A II. félidőben a 
Juszkó és Fodor összetételű Honvéd, amelyben különö-
csapaídval.

A súlyemelősport hazai 
népszerűségét igazolta az ^ 
tömeg is — 90 induló —, 
amely részt vett a  Bp. Elő
re II—III. osztályú „Alkot
mány Kupa” versenyén. 
Légsúlytól felfelé a követ
kezők szerezték meg a győ
zelmet: a  II. osztályban: 
Kristóf (V. Dinamó) 240 kg, 
Balogh (Vasas Izzó) 250 kg, 
Viczki (Bp. Előre) 275 kg, 
Hortobágyi (Csepel) 317,5 
kg, Csintalan (Testvériség) 
325 kg. Szilágyi (Vörös Cs. 
Traktor) 320 kg, Varga 
(MTK) 330 kg. A III. osz-

sen Greminger, Czikán, Si
mon, Judlk, Koczka ját
szott jól, időnként csillog
tatta nagy tudását és vég
eredményben 82:81 arány
ban győzött. A  női bajnok-^ 
ság éllovasa, az MTK 59:44 
arányban legyőzte a Pécsi 
VSK csapatát. Ezzel a győ
zelmükkel megerősítették 
vezető helyüket. Eredmé
nyek: Férfiak: MAFC— 
SZEAC 91:43, OSC—TFSE 
77:64, BM. Dózsa—BEAC 
51:34, Csepel—Székesfehér
vár 69:63. Nők: Bp. V. Met. 
■—Bp. Előre 61:57, Komá
rom—Baja 34:32, Székesfe
hérvár—Csepel 52:42.

A stockholmi 1:2 és az azt 
követő parázs vita után a ma
gyar labdarúgó-válogatott 
hagy akarással lépett pályára, 
hogy bizonyítsa, a stockholmi 
gyengébb , játék csak kisiklás 
volt. Kétségtelen, hogy az Öt 
újonccal kiálló és kompletten 
is csak mérsékelt játékerőt 
képviselő dán válogatott elleni 
győzelem, még a, fölényes győ
zelem, sem lehet teljes, értékű 
bizonyíték. Ám, legalább eny- 
nyire, legalább ilyen mérték
ben, kétségtelen az is, hogy a 
magyar válogatott az első 
perctől az utolsóig, régen lá
tott akarással, lelkesedéssel 
küzdött, fél tucat gólt lőtt és 
csak a szerencse, no, meg a 
dán kapus kitűnő teljesítmé
nye mentette meg csapatát a 
még nagyobb arányú vereség
től.

Egyénileg a védelemben 11- 
kunak alig akadt dolga, a hát
védhármas is viszonylag köny- 
nyű feladat előtt állt. Sípostól 
sok szép szerelést, de feltű
nően kevés lövést láttunk. 
Solymosinál főként a II. fél
időben volt észlelhető a javu
lás.

Sokat mozgó, helyüket gyak
ran változtató, lövésekre is 
bátran vállalkozó támadóink 
legjobbja Sándor és Albert 
volt.

A dán csapat és á mezőny 
legjobbja Gaardhoeje volt, A 
hátvédhármas is egymást múl
ta  felül. A támadósorban a 
rutinos Enocksen jelentett ka
punkra legtöbb veszélyt.

M ozgalmas napja volt szom ba
ton a m agyar atlétikának. A  Va
sas Pasaréti úti pályáján hosszú
távú futóversenyt. Újpesten fel
nőtt és ifjúsági viadalt rendeztek. 
M indkét versenyen  néhány jó 
eredm ény született. Sütő, a  Vasas 
hosszútávfutója 22 éve fennálló  
rekordokat döntött m eg: a 20 
km -en 1:01:39.2, a 25 km -es tá
von 1:18:02.2 m p-es idővel, egyórás 
futásban 19 488 m éterrel. Női sú ly
lökésben Bognár m indössze 1 cm- 
rel maradt e l saját országos re
kordjától, é s  jő formában ver
senyzett a sú lylökő Varjú (18,97), 
a kalapáosvető Zsivótzki (67,96) és 
a diszkoszvető K ontsek (54.53),

Olimpiai keret: Géléi — No
vak, Orbán, Ihász — Palotai, 
Nagy — Györkő, Komora, Be- 
ne, Povázsai, Dunai II.

A csehszlovák második li
gában, az élcsoportban tanyázó 
vendégcsapat ellen, m indjárt 
a 2. percben Nagy lövése, majd 
Povázsai fejese veszélyeztette 
a  kapüt.* Azuláh Povázsai fu
to tt el, beadását Dunai II. ka
pásból mellé lőtte. A 20. perc
ben Palotai—Györkő—Komora 
támadás után Behe kapáslövé
se is hasonló sorsra jutott. 
Érett a magyar csapat vezető 
gólja. A 26. percben Ihász—> 
Palotai—Povázsai szép adoga
tás után Komorához került a 
labda és a jobhösszekötő 

a kavarodásban is betalált 
a bal sarokba. 1:0. 

Szünet után Orbán helyett 
Marosi, Novák helyett Szepe
si, Györkő helyett Komora, 
Komora helyén Nógrádi ját
szott, a kapuban pedig Szarka 
váltotta fel Géléit,

Ebben a 45 percben teljesen 
az olimpiások uralták a  me

zőnyt. A 18. percben Povázsai 
—^Dunai II. támadás futott,) 
labda Nógrádihoz jutott, a csa
tár lövése a kapufáról vágó
dott vissza," azután Bene ron
tott tis2d:a helyzetben. Ismét 
26. perc hozott eredményt. Bi 
ne Povázsaihoz játszott, a bű 
összekötő

öt m éterrő l a jobb sarokba 
lőtt. 2:0.

f.
A gól után Nagy 20 métere 
bombája csak hajszállal kerül
te el a  kaput. A 30. percben ̂ 
futott a vendégek legveszélĵ  
sebb támadása, de a jobbszél- 
ső lövését Szarka remekül véd
te. Ú jra a magyar csapat tá
madott, három fejest is véde
nie kellett a  jól mozgó cseli- 
szlovák kapusnak. A 37. perc 
ben Nagy Palotai elé tettei 
labdát, vissza is kapta és il 
MTK-fedezet lövése 

a jobb sarokba jutott, 3;0, 
Az utolsó percekben is több' 
szőr került veszélybe a vendé
gek kapu.ia, újabb gól azonba 
m ár nem ésett.

B ra z ília
es fldgoszlávia az élen

Rio de Janeirőban sor került a 
férfi kosárlabda VB hetes döntő
jének  m ásodik napi küzdelm eire. 
A jugószlávok az Egyesült Álla
m ok után Porto Ricót is legyőz
ték, s  m egnyerték m ásodik mér
kőzésüket a brazilok is. Így ez  a 
két válogatott á ll az élen.

líereséget sienvcd tá  á listanlS
mim

csoportjában

Bp. Dél a tornagyőzics
B udapest serdülő korú labda^  

rúgó-válogatottjai vasárnap fejez
ték b e  tornájukat a m argitszigeti 
Üttörőstadionban. Az utolsó for
dulóban Bp. Észak 3:0 (1:0) arány
ban győzött Bp. N yugat ellen, míg 
Bp. D él 1:0 (1:0) arányban verte 
Bp. Kelet csapatát. Az utóbbi mér
kőzés rangadó jellegű  volt, ezzel 
az eredm énnyel a torna győztese  
Bp. D él csapata lett, m ásodik Bp. 
Kelet.

A tehetséges fiatalokat felvo
nultató torna m egszervezésében és 
lebonyolítá.sában kom oly érdeme 
van Sem.sey Sándornak, az MTK 
egykori játékosának,

Brazília—Franciaország

3:2 (1:0)

Az Ü. Dózsa országos atlétika! 
versenyén a férfi sú ly lökés győz
tese, Varjú Vilmos (VM KÖZÉRT)) 

18,97 m étert dobott.

Párizsban 45 000 néző előtt 
játszotta harmadik mérkő
zését az Európában túrázó 
világbajnok brazil váloga
tott. A lisszaboni és brüsz- 
szeli vereség után ezúttal 
nyertek a tengerentúliak, de 
csak hatalmas küzdelem
ben. A világbajnok-együttes 
mindhárom gólját Felé sze- 
rezte.

A  kézilabda-bajnokság 7. lor- 
d u ló ja  sok  meglepetést hozotU 
nő k  cso p o rtjáb an  az eddigi 
vezető, a Csepel is elvesztette te. 
vétlenségét. ,

A jó l szerep lő  Pécsi Bányászvl- 
szont a BRESC ellen is győz9t) 
így á tv e tte  a vezetést 9 csepeli li* 
nyoktó l. Az FTC és a Bp. Spartí- 
cus ú jab b  győzelmeivel felzá# 
Eott az élcsoporthoz.

•A fé rf ia k  csoportjában a’Bp. 
H onvéd nem  sokáig örülhetett el
ső h elyének . Izgalmas mértó 
Ben, ■' o tth o n áb an  szenvedett vere
séget a z ,, Elektromostól. Jellemií 
Q m érkőzés izzó légkörére, íio?í 
négy já té k o sn a k  kellett a mértó- 
zés vége e lő tt elhagynia a pálji 
Ezzel a  vereséggel nemcsak az «!■ 
BŐ hely tő l, hanem  a veretlensí?- 
tő! is e lbúcsúztak  a pirov-fehértt 

A  M artfű  a Csömöri úton a ' 
V. M eteor fe le tt aratott értékö 
győzelm et, tg y  a férfiak csopoil' 
Iában  is listavezető  csere történt, 
A tab e lla  a lján  kullogó Vasas if 
kérésén  szerepelt ebben a fordtili- 
bán. E redm ények : Nők: ncön- 
cenj D ózsa—Makó 8:5, Pécsi Bí- 
nyász—BRESC 9:6. VM KÖZÉRT-' 
G yőri T ex til 7:3, Bp. Spartafiis-̂  
Győri ETO 9:4, Go1dber5;cr-PÓ?' 
tós 5:3. FTC—Csepel 7:4.>érmli
Elektromos—Bp. Honvéd
FTC—Debreren! Dózsa 21;19, 
Spartacus—Pécsi Bányász

He/f h ír a d ó
(SAJT097FMLE)
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