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iié).éél£keL^& ik a  legk ű lö n b o ző b li m ódon, 
sokféle memséglSSÍ/ „m e g m a g y a rá z u i’* bűncseleU*

ttényeík okát. Van, a t íP lg y :
— Azt, hogy ismé|P^rtönS><4|p^agyok, nem  is  tudom , a zt h iszem , 

s bürátaim’iak kösapiinétem  . .
Álig mások a z2 ^  vimente^^fercodznek” :
~  Ha a fcle^érem  n e n ^ ^ á lik  el tő lem , so h a  n em  k e r ü lő k  ide. 

he a válás u t ^ , . . /
A bizalmatlanok a  k iv e tk e z ő k é p p e n  fo n to sk o d n a k :
~  Nem .Bn&ttrtaib a  ^ ^trkatársak e lőtt b eszéln i r ó l a . . .  nagytm  ne

héz helyzQtbeft vo lt a  esaládom , en gem  ez k é n y s z e r íte tt . . .
A géj|4 ôc6lve«ciör

m ind össze h áro m  k o rsó v a l ittam , a zt is az utor 
u n s zo lá s á ra . . .

i>2tAairtnv-^mclor e líté lt sem  b izo n y u lt gerin ceseb b  em b ern ek : 
i$ecv'*a b aráto k at em leg ette , han em  a  szü le ire  h ivatko zo tt.

tragédiám at az  ok o zta , h o g y  a  szü leim  tú l5:ágo<’>an jó k  
h|^ám , m indent m eg ad tak , am i e g y  m ag a m fajta  fiatalem ber* 

í keptt. Ilyen k ö rü lm én yek  k o zo tt so k k a l e lő b b  leh et k ö n n yelm ű  
iiV^er, nem igaz“

fozmann ezt gondolta, és 
k mondta, de minekutána 

rosszallóan vettük tőle a szü
leivel szembeni tiszteletlensé
gét — '

Romann is észbekapotf.
Édesapja nem azért volt o3yan 
jó a fiához, hogy ezzel 
egyengesse előtte a  bör
tönhöz vezető u ta t . . .  K02:-
mann igyekezett szépíteni az 
előbbi „kisiklásán”, így;

— Rosszítl fejeztem ki ma- 
flftm, nem a szüleim — én te- 
hetek arról, hogy börtönbe 
Ürültem. Rendes munkahe
lyem volt, jól is kerestem^ 
mégis' sílciteztoítam. Húsz
éves koromig pedig nem  is
mertem az italtf annál inkább  
fcésöbb. Először mindössze hat 
hónapot kaptam a sikkasz- 
íásérf, azt is felfüggesztve, de 
hmarosan tárgyalták a másik

bűnügyemet is. Ezt már nem  
úszhattam meg olyan ' köny- 
n y e n . . .  Visszaeső minősítést 
kaptam. Végeredményben visz- 
szaeső bűnöző vagyok. A z el
sőt még igen, a másodikat már 
a feleségem sem nézte el: ezért 
vált el tőlem. Legjobban a 
hároméves fiam at sajnálom. 
Bármilyen furcsán is hang
zik, a fiam at nagyon szeretem. 
Á  feleségemnél van, csaik a 
szüleimmel tartok kapcsola
tot. .

Ennyi szégyen után is Jók 
hoz;?á a  szülei. Régebben is 
ilyenek leliettek, sőt. Arra per
sze nem  számítottak, hogy 
sok-sok jóságukért egyszer rá
galmazással fizet vaXamélyik 
gyerek a négy kÖsüL Szeren
csére nem hallották, hogyan 
vélekedett Rozmann, amikor 
azt kérdeztük, hogyan- került 
böiiiönbe; Minden bizonnyal 
az esett volna a  lehető lég-

Elhamarkodott cselekedet
, Ez' a nagy, általános meg- 

Lhatátozás, hogy „csele'kedeif%
( jeleli esetben szörnyű bűnt ta
kar, gyilkosságot. Hiába becé-^ 
eik, ' mondják szívszaggató 
bénkódóssal, hogy „meggroTi- 
doïatïan, elTwimfírfcodoíí csele- 
icedet poltr S hiáfha azt is, 
hogy „ú -kárvallott rongy em
ber volt, mindenkinek mindig 
mk ártott”, mert még ha így 
Volt is, a törvényé a jog, hogy 
ítélkezzék és megtoroljon, s 
nem az egyes személyeké!
Ugyan mi lenne a világból, 

a társadalmakból, az emberek 
egymáshoz való viszonyából, 
ha'a törvények nem őrködné
nek a renden, a mindenki me
hetne forró vagy jéghideg, 
éles vagy tompa szíve, esze 
után? Hirtelen úgy nézne ki 
a világ, mint jégzivatar után 
a kertek.

A törvények őrködnek, 
liosy ne legyem íĝ % Ör- 

; ködnek s. szigorúan meg
torolják a „meggondolat
lan, elhamarkodott csele- 

, keáeteket”  ̂ amelyek el 
I akarják tulajdonítani tőle 
r a megtsriást, a hüntetés 

jogát;
Ősz- hajú, markáns, robusz

tus ember Zvladár elítélt. Öt
vennégy éves. Tizenegyedik 
évét tölti börtönben, évek óta 
a Balassagyarmati Megyei 
Börtön házi dpészüzemében 

: dolgozik. Csendes, a munkájá- 
i hak élrj, szavát is alig hallani.
I Nom háborgat senkit és, bé- 
: kességés, ha öt is békén hag^- 
; iák. ■ . . .
' Tizenegy év a börtönben. 

Dö sok elítéltnek pillanthatott 
Dz álarca mÖgé! Ha csak azo- 

■ kát vesszük, akik . itt 'a házi- 
: műhelyben végezték a lábbeli- 
: javításokat. Közvetlen szom- 
' Bzédságban botránkoztatták,
; Zvladár eiítélt pökhéndisé- 
I giikkel, .könnyelmű feltögá- 
i sukkal. Voltak itt fiatalembe- 
I Teli, akikre család várt otthon,
1 uíd/c áradozva beszélték el a 

tissíessepes élet xitáni vágyu
kat Szabadulásuk után mégis 
hmrosan ismét visszakerül-. 
lefc, mert nem voltak erősek 
ellentállni a bűnnek. Voltak 
könnyelműek, akik nem' fo- 
gadkoztak. Nem bánták meg 
Előző büntetésüket se, újabb 
Rosszaságot terveztek, de még-

se tértek vissza. Megjavultak... 
Az embereken it t  nehéz eliga
zodni.

N«hé® |t t  eldönteni» h o ^  
ki az érdemes a  bizalom
ra, s ki nem. Ezt majd a  
jövőbeni cselekedetek 
alapján lehet megítélni.

Ha az ember önmagában 
csak megszokott, egyhangú 
bánatot, szomorúságot talál, 
szívesen veti a  tekintetét a 
környezetére. Vizsgálni pró
bálja a  társait, ezzel fedi el a 
saját gyötrő jelenét, mintegy 
siettetve az időt, amely rá  is 
vár a  messzi jövőben, A na
pok, a hetek is hosszúalc a 
börtönben. Hát még a hóna
pok, az évek, az évtizedek . *

A szigorú élet hallgatag- 
ságra, a  bűnt jóvátenni 
igyekvő akarat serény te-, 
vékenys^re  serkenti az 

embert.
Csendesen ül Zvladár elítélt 

a- háromlábú széken. Javítgat
ja a rossz lábbelit. Mardossa 
az önvád a meggondolatlan, 
elhanyirkodott cselekedetért... 
A szabadulás még messze van. 
Tudja, hogy várják, elképzeli 
'százféleképpen a majdani fo
gadtatását . . .

—kr—

$rosszabbul mind az édesanyjá- ̂  
nak, mind az édesapjának. . ^

Arról vajon tudnak-e, ho-Í[l, : 
gyan viselkedik a fm k  a ba-^f.. 
racskai munJcahelyen? Ha. m a? '

hogy az egyik soros 
vagy a  soros beszélő éPPen a

fegyelmezeflen 
magatartása

m iatt m arad el. S hogyan m a - | ' 
gyarázza meg, ha megkérdik^ 
tőle: ekkor és ekkor miértig. 
nem  írhattál levelet, m iért^ \ 
nem  jöhettünk el r hozzád? , ‘ ̂  

Munkájáról általában jó-l^; 
vélekednek, nem így a m aga-í . 
tartásáról. A f^yelm it. nem a f  
m unkája m iatt kapta. A ztj 
mondják: akár három em beri 
feladatát elvégzi, hu egyszer^ 
nekidurálja . m agát.,.. A z j 
jí^gyób” tennivalók alól azon- ̂  
bán m ajd minden .esetben ki- 2 
húzza magát. A múltkoriban ÿ 
hallani sem akart a ^ ó l, hogy^. 
ö ebédért megy. Figyelmeztet- '' 
ni kellett — már íöbb eset-g 
ben — elhanyagolt  ̂ külsője^ 
rendetlen körlete m tatt is. f  
Ezekből az „apró” ' dolgokból 
jött össze a  fegyelmi fényi-áií 
t é s . . .  ■ gi
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JCÜlöBÖS term észetű  szolno-k m egyei xjjs.'zásKon, a. vasú'|íilomás bőz-vetlen közelében, a Kitűzött kétévea batáridő a l^ t ^1*
Nem tudja elviselni, ha Ot va-g ékítették az orszáu ez idő szcHnt legkoi-szerűbb gabopatárolóját. A 23 milliós beruházássá! eUcéŝ AUt ha- 

ir- « L-óv» ó itLlrrtaá AníUM-. U.TTtjTuiiir* TH\3.(ra,sba. R'/.Ökkuiniö IS s íiló iá b an  és ilam iért figyeímeztetlN 
munkahelyén, 
ben.

18 s iiú já b a n  és a z  em eletek  fö d é m je in  n em  k eveseb b ,‘I m e z t e t i k  a k á r  a  á tatm as ép ü let h a im ia c  m éte r  m a g a sb a  szö k ken ő  18 s iiú já b a n  és a z  em eletei
■ V á  m m t h atszáz  vaffon  szem ésterm én yt le h e t táro ln i. ^

1, akar, a  K O iie i- g  ü js z á s z  és k ö rn y é k e , a z  e g é sz  Járás id eszáíH th atja  m ajd  a 'te r m é s t , a  vasú tállorn ásra-érkező  s ze re lv én y e 
i k e t  k ü lö n  ip a rv á g á n y o n  to fa tíü itjá k  a  tárh á zh o z. A  tárh á zb a n  m in d en  m o zgatási m ű v eletet gép  vég ez.

Egyetlen p illw atra .ssm  sza- 
bad elfelejteni egyik elítélt- 

j^ózmanh eUféU- 
nek sem! —» hogy '̂ jelenleg
b ö rtö n b e  vamiaíc, s az őrsé
gen, a nevelőkön kívül mástól 
is kaphatnak — ̂ kapnak is 
különböző utasításokat. A bri- 
gádvezetŐ parancsát éppen 
úgy végre kell hajtani, m int az 
őr utasításait. A tehenészet
ben, ahol Rozmann is dolgo
zik, elsősorban a  tehenészet 
brigádvezetője határozza megj 
mit, hogyan kell csinálni. S ha 
rendetlen a  körlete, hanyag az 
öltözete, ezért is • •

jogosan figyelmeztetik.
A z  ilyen vonatkozású utasítá
sokat is végre kell hajtani. Er
re  is kötelezik az elítélteket a 
magatartási szabályok,,

— Beláttam én később, hogy 
rosszul cselekedtem, .amikor 
valam iért zsörtölődtem — bo
csánatot is kértem, de m ár ké
ső. Előbb kellett volna gondol
koznom.. •

Előbb bizony, méghozzá jó
val előbb. Egy-egy ilyen elha
markodott megnyilvánulás sok 
kellemetlenséget vonhat maga 
után. Nem kizárólag a fegyel
mi kihallgatásra gondólúnk ^  
előkerülnek a  fegyelmi lapok 
majd akkor is„ amikor azt JfeU 
eldönteni: megérdemU-e Roz
mann Sándor elítélt a negyed 
kedvezm ényt? . . .

i —ács—

A raktáros kötelessége figye
lembe venni, hogy a meghibá- 
sódott anyagok elhasználódá
sát mi okozta: mi teszi szük
ségessé a . cserét. Természetes 
kopás, elhasználódás törtéht-e, 
avagy szándékos rongálás.

kit, mikor terhei 
, ó  felelősség

A szándékosság alapos gya
nújával cserére került anya
gokról, külön jegyzőkönyv ké
szül, s kártérítésre, ezenkívül, 
ha sűiyősdbb a szándékos ron
gálási büntetésre Ítélik a kár
tevőt. Ha a szándékosan meg
rongált anyagot a raktáros á t
veszi, és ezt nem Jelenti, a 
rongálást .elkövető ' személy 
helyett a felelősség^ őt ,terheli.. 

Ezekről beszélgettünk Ktin 
József elítélt . ráktárossal' a 
Pálhalmí Célgazdaság hangost 
üzemegységében. , Példákkal 
bizonygatta, .hogy az anyag 
mindén esetben magán viseli 
a iermészeies elhasználódás, 
vagy a szándékos rongálás 
nyomait. Csak akkor „lepte el 
a pír Kun  elítéltetj' m ikór' uta
sították, hogy párosítsa össze 
a gumicsizmákat. Ez a  műve-

A TU 124-ES BUDAPESTEN

A  B u d ap esti N em y.etközi V á sá r  e^gyik k tá llitá si tá r g y a k é n t é rk e ze tt  a  F e rih e g y i rep ü lő térre  a  szo v je t légi- 
k ö zlek ed és ú jd o n sága , a  TU — 124-es típusú  re p ü lő g ép ,A  gép  utaitósebessége 8ü0 k ilo m éter ó rán kén t, s  e g y 

szerre  negyvenoiétgy u ta st száaitbat»  a  TU *csaIád legk iseb b , é s  leg fia ta la b b  tag ja .

tét igen verejtékés, gyötrél- 
mes munka volt.

A párósítási kísérlet után 
egy kis minőségvizsgáíat kö- 
vötkezétt.

;— Mind selejt, vagy javí
tásra szoru l. . .  Azért volt a 
polc etZaff. EtsZálUtdsra vár, 
m int a többi is: a bőrlábbelik 
ott a polcon, s em itt a fal 
'mellett a rossz ingek, 7iadrá- 
gok, lepedők, szalmazsákok . . .

— De miért itt~ tárolják? 
Szabályos ez?

—  Jelentem, már kértük az 
elszá llításá t...

A raktárosnak soha nem 
szabad bizonytálankodnia. Az 
anyag: őszintén, és mindig 
egyértelműen beszél. Vagy- 
használható, vagy haszfíálhá- 
tatlan. '

A bernáikúti üzemegység 
csereraktárában idősebb el
itéit a raktáros. Meglepte az 
ellenőrzés. Csupa izgalom, csu
pa — majdnem kapkodó* 
készség, hogy ugorjon, s mu
tassa, amit az ellenőrzés kí
ván. Pedig a kapkodás , TOSSZ 
tulajdonság. Egy anyaggal bá
nó ember fő jellemvonása a 
nyugalom, a pontosság keíl le- 
gyen. A kapkodással .sok min
dent' elronthat!
: Pár napja kerültem  csak
ide, a rá^tárba..;. mente
getőzik, ......... " ■ ,

És m i a feladata? . ,
Kicsit izgatottan, de részle-, 

tesen elsorolja a  fe ladata t, 
amelyríek tartalm a: a, raktár^ 
bán levő társadalmi tulajdon 
óvása, célszerű kezelése és a 
rendeltetés szerinti felhaszná
lásáról való gondoskodás.

Izzad a raktáros, éspedig 
jogosan. Hiszen, a halom nad
rág ?cÖ.zöfí csak kettő, amelyik 
teljesen hibátlan. A  többi 
lyukas, , szakadt, kisebb-na- 
gyobb hibával.

— Miért mondta, hogy jók?
— Jelentem, nekem  azt 

m ondták . . .
Gyenge érv: Egy anyaggal 

bánó ember, €£ry raktáros so
ha nem  támaszkodhat az 
„aszontákra*\ Mindig meg kell 
néznie, mit ad ki, különben 
ráfizethet.

A  ra/cídra/cbóZ a körletekbe 
vitt az utunk. A rend a leg
több zárkában előírásszerű —

látszatra. Ez a látszat ̂  — a  
pálhalmai üzemegységekben 
ugyanúgy tapasztalható, m int 
Állampusztán —, gyakran sú
lyos kártevés, szándékos 
anyagrongálás takarója, leple- 
zője.

Arasznyi hasítások 
o szolmazsókon

A szabályzatok előírják, 
szemléltető segédletek is mu
tatják, hogyan kell kinéznie a 
zárkában az ágyaknak. A 
szalmazsákok a szobarend 
után sarkosak, egyenesek, le
gyenek^ Csak hanyagsággal és 
lustasággal lehet vádolni azo
kat a z e lí té r te k e t , akilí^ —, 
hogy a szálmazsákok napón- 
■kéntl megigazításátoli .'kisimí
tásától '.szabáduljanak, a pa
rancsot féíre értelmezve —, 
olyan keményre tömik a szal- 
ntazsákjukat,: hogy az ' szinte 
reped,., .

Felhajtjuk a  takarót ezeken 
a szép;sárkos ágyakon. Az új
nak tetsző szalmazsákokon 
arasznyi; hasítások. Négy, hat 
.is. egy-egy szalmazsákon. Hogy 
a tömpbot könnyebben „dol
gozhasson”,' hogy a látszat- 
eredmény rninél nagyobb le- 
gj;en. Más szalmazsákokon 
nincs külön vágás, csak a nyí
lás van mindkét oldalon fel- 
liasítva végig, - Ez mind meg
annyi. nyilvánvaló bizonyíté
kai az anyag szándékos ron
gálásának, a zárkarendre kÖ- 
téíezö parancsok kijátszásá
nak.

A fent sorolt példák bizo
nyítják: nagyon sokan nem 
'értik még —, vagy nem akar
ják megérteni — , hogy a tá r- ■ 
sadalmi ■ tulajdon rongálása 
milyen súlyos vétek. Áz, aki 
a társadalomnak, amelyben 
él, hanyagságával, nemtörő
dömségével árt, közvetve vagy 
közVetlénül önmagának is 
kárt okoz.

Akiknek „erkölcsi felfo
gása” a társadalmi tulajdon 
kímélését felfogni nem képes, 
azok megérdemlik, hogy az 
ányagggt szemben elkövetett 
bűneiket a ve lü k . szemben fo- ■ 
firajiatosífoít. dnyagi hátrányok
kal is megtorolják.

................. r. 52?.,-». .
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BAKAI SÁG
A  börtonökbeu is szö

vődnek barátságok, épp
úgy, m int kinn a  szabad- 
életben. A baráti érzés 
egyike a  legszebb emberi 
tulajdonságoknak, alapja 
két ember összetartozásá
nak, szeretetének, segíteni- 
akarásának. Általában az 
elítéltek azonoskorú, ér
deklődési körű, s azonos 
bűncselekményért elítélt 
emberekkel, zárkatársak
kal barátkoznak össze. Ez 
nem is lenne hiba, hiszen 
a büntetésnek nem az a 
célja, hogy megtörje az 
emberekben a  hitet a má
sik ember iránt, vagy 
megszüntesse emberi érzé
seit, megvonja jogát az em
beri közösségbe való be
illeszkedéstől.

KétJféle barátság van: 
Önzetlen és önző.

Az önzetlen barát igyek
szik segíteni, amiben tud, 
megosztja örömét, fájdal
mát sorstársával. Sok olyan 
eset van, amikor a bör
tön falain túl, a  szabadulás 
után is éi'zik az összetarto
zást, Összeismertetik csa
ládjaikat, s megmaradnak 
egymás tiszteletében so
káig. Ez a  barátság szép, 
nemes és létjogosultsága 
van. A jó barát azonban 
nem cinkos, aki takargatja 
a másik hibáját, sőt azt sa
já t érdekében felfedi előt
te. Figyelniezteti a másikat, 
ha az rosszat készül ten
ni.

HabUs Mihály „Jónás 
könyve” című versében 
azt írja: „Vétkesek, közt 
cinkos, aki néma”. Ezt je
len esetben úgy vonatkoz
tathatjuk, hogy aki elhall
gatja a  másik hibáját, az 
nem lehet igazi barát. Nem, 
mert, nem segít társának 
felismerni a  rosszat, hagyja 
elindulni azon az úton, 
mely kárára lehet. o

Vannak, szövődnek bör
tönökben Önző barátságok 
is. Azok az elítéltek, akik 
már többször voltak bör
tönben, „jogi” ismereteik
kel kérkedve, oktatják ki 
az ú j befogadottaliat. Nem 
egy esetben ezek az értesü
lések vezetik az elítélteket 
arra, hogy újra a bűn ú tjá
ra térnek. Ezek a „jó ba
rátok” tanítják ki újdon
sült társaikat arra  is, ho
gyan lehet a börtönszábá- 
lyokat kijátszani, s esetleg 
a nekik előnyös helyzete
ket éppen öáltaluk hasz
nálják ki. Magyarul: ki
kapartatják a  gesztenyéjü
ket a tűzből, s ők eszik meg, 
m íg. a gyakorlatlannak 
megégeti a  kezét a tűz.

Legyen minden visszaeső 
elítéltben annyi emberies
ség — ha többször hibáztak 
is —, hogy ne vezessék tév
útra azokat, akik után még 
először zárultak be az aj
tók, akik először érzik, hogy 
súl5̂ a van cselekményük
nek. Nem emberi vonás, a 
mások becsapása, kihasz
nálása, ilyesminek az igaz 
barátsághoz semmi köze.,  

Minden büntetésnek cél
ja, hogy az az ember, aki 
letért a  becsület útjáról 
saját vállán érezze cselek
ményének súlyát.

A káröröm nem tiszta 
öröm, iianem aljas öröm, 
csak rosszlelkíí emberek 
tudnak ezen vigasztalódni. 
Azok az emberek, akik 
más kárán Örülni tudnak, 
elvesztették jogukat arra. 
hogy őket barátnak te
kinthesse bárki. Töreked
jenek igazán, őszintén s 
becsületre, hiszen most még 
inkább, mint valaha, töre 
kedniük kell erre. S ne le
gyenek büszkék arra, hogy 
ha valakit magukhoz ala- 
csonyithatnak. . .

CS. L-né. 
Vi- _______ __________

Tóth Zsuzsa
még mindig a  régi...

Nem egészen tizenhét éves 
lány nyomorúságos, bűnnel 
tarkított életét eleveníti m ega 
Heti Híradó régi, kissé meg
kopott, 1958. május 30-i szá
ma. Az egész kolumnás össze
állítás szerint hemzseg a meg
döbbentő fordulatoktól, mé
lyen elgondolkoztató esemé
nyektől, s az olyan megjegy
zésektől', amelyek öt év távla
tából is szinte nyomasztóan 
hatnak az olvasóra,. A  beveze
tő, m ajd T. Zsuzsanna 
levele, a  „helyszíni tanul
mány”, a szerkesztőség meg
jegyzései és a  felelőtlen ígéi*- 
getések alapos tanulmányozá
sa után, mind tisztábban ki
kristályosodik előttünk egy 
fiatal gyermeklány minden 
emberi jótulajdonságoktól el
rugaszkodott, s csak bűnt ke
reső jellemtelensége.

Tóth Zsuzsa — ne titkoljuk 
tovább a nevét — tragikus 
pályafutása nem tizenhét éves 
korában kezdődött: gyermek
nek is kicsi volt még, de m ár 
jobban érezte magát, ha vala
kitől valamit ellophatott___
Ekkor már a szülők is jobb
nak láttak, ha lánjm kat-javí
tó-nevelőintézetbe viszik.

Nyugtolan természete
nem bírta az intézetet, meg
szökött, de hamarosan vissza
kerü lt S  ez így m ent egészen 
a fiatalkorúak börtönéig. . .  
Tóth Zsuzsanna neve hamaro
san ismertté vált ott is . . .  „A 
mások bűne az én hibám” — 
című levelét már a fiatalko
rúak börtönében írta:

„Tetszett nékem, hogy 
más dolgozó emberek ke
resetét, megdolgozott pén
zét könnyűszerrel maga
mévá teszem. Mindig lej
jebb és lejjebb, süllyed
tem  . , .  Elhatároztam, hogy 
lopásból fogom tartani 
magam. Persze, ez nem  

: ment sokáig^ ismét letar
tóztattak és 24 rendbeli 
lopásért . kétévi börtön
büntetést szabtak rám. Ez 
sem volt elég...*’

Milyen érzést válthatott ki 
a szülőkből,, amikor bementek 
az egyik pressizöba, hogy meg
isznak egy kávét és azzal lép 
hozzájuk a kiszolgáló:

— Na,' hogy van a lányuk, a 
Zsuzsika, aki m inket is kira
bolt.

Az intézetben:
— Éles eszű gyereke volt, 

nagyszerű ember lehetett vol-

Továbbolvassuk a  kolum
nás anyagot: ily szépen hang
zik, amit Tóth elítélt ígért;

„Minden tüdásomat és 
akaratomat arra fogom 
összpontosítani, hogy ha 
szabad ember leszek, szor
galmas tagja legyek a 
társadalomnak. . . ”
Öí esztendő telt el azóta. 

Ahogyan a Heti Híradó bekö
tött példányában, úgy Tóth 
Zsuzsa emlékezetében is meg
fakultak , már ezek az ígérge
tések. Semmitmondó, üres 
frázisok voltak, amelyek eset
leg mások megtévesztésére 
voltak jók, semmi egyébre.

Bár gyermeknek éppen nem 
mondható már, szerencsétlen
nek annál inkább. Huszonkét 
éves, s immár a harmadik 
börtönbüntetését tölti. Mindig 
lopásért ítélte el a bíróság.

— ̂ Nem tudom, m i törféní 
velem, képtelen vagyok ural
kodni magamon, ha olyasmi 
kerül a kezem ügyébe, amit 
elvihetek . . .  A zt hiszem, már 
a véremben van a lopás.

Hírlik, hogy Tóth Zsuzsan
na szabadulni szeretne már 
ettől az élettől, azért kereste 
fel több alkalommal a  néve
lőjét is. Panaszkodott és is
mét segítséget kért. De hihet- 
jük-e, hogy őszinte nála ez a 
törekvés? Élvezheti-e még 
környezetének bizalmát az 
olyan ember, aki ennyiszer 
megmártózott már a pocsolyá
ban? Egy tisztességes család 
szégyenfoltja. Édesanyja, a je
lek szerint, örökre szakított 
vele. Nem akarja még egyszer 
átélni azt a  szégyent, amelyet 
ott, abban a presszóban át 
kellett élnie. Még akkor sem, 
ha Zsuzsi ragaszkodni szerét- 
ne az édesanyjához. Legalább
is ezt mondja a Kalocsai Or
szágos Börtönben. A  börtön
ben persze, nemcsak az édes
anya — 6 a  legjobban —, de 
még a távolabbi ismerős,ök is 
nagyon hiányoznák. Túfeágb-' 
san

— Mennyit keresett havon
ta, és mire költötte a pénzt?

— Ezernégyszáz forintból 
nem sokat vásárolhat az em
ber.

— Húszéves lány —, akkor 
még ennyi volt — szépen ki
jöhet ennyi pénzből.

— Én meg sem próbáltam  
kijönni az ezernégyszázból. A  
lopott pénzből könnyebben él
tem.

— Inkább kockázatosabban. 
Lehet könnyű életnek nevezni 
azt, amikor minden pillanat
ban várhatja, hogy létdrtóztat- 
ja a rendőrség? Lehet köny- 
nyen élni abból a pénzből, 
amiért más ember dolgozott? 
Avagy: nevezhető-e életnek az 
effajta tengödés? Mindig a 
piszkos célnak é ln i. .  •

Mindig a bűn 
homólyábon

!s

zdrt ez az é le t . . .

na belőle.

Fal, rácö, szigorú napirend és 
megannyi „nehéz” ember . . .

“  Többször álltam már vá
laszúton az otthon és a bör
tön között — mondta Tóth el
ítélt. — Gyengének bizonyul
tam a jobbat választani. . .

'— Milyen segítséget kért ed
dig? Tudomásunk szerint volt 
munkahelye.

— Hát dolgoztam.

járni, amiiloor napfényein 
járhatna az em ber. . .  ,

Eleinte is több segítséget 
kapott a társadalomtól, m int 
amennyit megérdemelt volna. 
Nem élt a lehetőségekkel. El- 
korcsosodott életszemléletén 
ez sem változtatott. Mégis van 
bátorsága előhozakodni azzal, 
hogy: ha több segítséget kap... 
A zt várja tálán, hogy a sza
badulás után kézen fogva ve
zetik? Vagy azt szeretné, ha 
szépen berendezett otthonnal 
várná a társadalom? Pont őt, 
aki mindig azt kereste, ho
gyan károsíthatná meg újra 
és ú jra . embertársait, a  kör
nyezetét? Aki az édesanyjá
nak az utolsó filléreit is képes 
volt ellopni. . .  Nem véletlen, 
hogy a második szabadulás 
után korántsem bíztak Tóth 
Zsuzsannában annyira, m int 
jóval előtte, s az sem lesz vé
letlen, hogy a harmadik, eset
leg a negyedik börtönbünteté
se után még inkább kivetik 
maguk közül az emberek.

Legyünk itárgyilagosak: Tóth  
elítélt nehéz jövő előtt áll. Je
lene annyival biztatóbb, hogy 
Kalocsán ott jártunk alkalmá
val nem panaszkodtak szor
galma nűatt. Elég szép óra
bért kap. Ezt persze, figye
lembe véve az előzményeket, 
kissé korai volna dicsérni. Sok 
mindennek kell még párosul
ni Tóth Zsuzsánál a jelenlegi 
szorgalommal ahhoz, hogy el
ismerően vélekedjenek róla 
úgy is, m int mtinkásról, úgy is 
m int emberről. Reméljük, egy
szer ez is bekövetkezik. . .

—ko—

ISI
Emberek dolgomnak. . ,

Emberek kapálnak a  cél
gazdaságban. Elítéltek. A 
szabad életben az egyik 
tanár volt, a  másik kereske
dő, a harmadik orvos, bá- 

, nyász, és ki tudná felso
rolni mind a  sok foglalko
zást, amelynek egykori gya
korlói itt kezdik helyre
hozni kisiklott életüket.

Munkalehetőséget, mun
kát kapnak az elítéltek, 
m unkát kötelesek végezni, 
mégpedig azt, amire utasít
ják őket. Büntetést tölte
nék, s  a  büntetés egyik ki
fejeződése, hogy nem azt 
csinálhatják, am it akarnak. 
Az elítéltekre kötelező m a
gatartási szabályok, s  a  rab 
parancsok, utasítások még 
a  munkavégzés m ikéntjét 
is megszabják, rögzítik. S 
aki ezeknek példásan meg
felel, soronkivüli kedvez
ményre, jutalom ra érde
mes. Aki nem felel meg, az 
nem számíthat semmi jóra.

A tisztességes, életre tö
rekvő embereknek nem 
kell ezt magyarázni. Min
den rendes dolgozó em
bernek munka közben ott a  
gondolata, ott a  figyelme a 
munlcán. Ereznie, sejtenie, 
tudnia kell, hogy tevékeny
sége fontos, szükséges ré
sze a  világ minden értékét 
létrehozó és fenntartó em
beri alkotásnak.

A m unka csak így lehet 
öröm, m ert megadja a  
hasznos tevékenység tu 
datának boldogságát. Mert... 
— aki új, szokatlan mim- 
káfc is szívvel végez, érez
heti elmondhatja ma
gáról: „Lám, csak derék 
ember vagyok én! Mindig 
azt képzeltem, hogy ilyes
m ire képtelen lennék, s 
íme! A m unka — amelyre 
büntetésből kötelezték 
ráébresztett, hogy többet 
érek, m int «ddig gondol
tam!”

— Aki nem így fogja fel, 
annak nehéz, s  napról* nap

ra  súlyosabb lesz a bűnho- 
dés, m ert ahelyett, hogy ai 
elkövetett bűnért kiszabott 
büntetés férfias, tisztes« 
séges elviselésével, fegyel
mezetten,  ̂ szorgalommal, 
odaadással igyekezne köny- 
nyíteni a lelkiismerctén — 
inkább hanyag munkával, 
fegyelmezetlenséggel, szín
leléssel, terheli a lelkiis
m eretét —, súlyosbítja bű
nös magatartását.

Lelkíismcret! — s le
gyintenek tán egyesek, azt 
mondják; „Én nekem mái: 
mindegy!”

És ez nem igaz. A „mlnű. 
ogy*‘ újabb hazugság, mert 
a  legmegrögzötíebb hír
ben álló gonosztevőnek se 
mindegy! A legaljasabb 
ember is szeretne különb 
lenni, olyan lenni, mint az 
egyszerű, tisztességes, be
csületes átlag. De nem ta
lálja  az utat. A bűnök mé
lyen lehúzzák. A bűnök so
kaságát, súlyát érezve, az 
ilyenek eraberfelettiiielí 
képzelik a  javulás fclaüa* 
tát, s bután elvetik még a 
javuló szándékot is. Képte
lennek, gyöngének tart
ják magukat erre, de ezt 
bevallani — gyávák.

A javulást illetően vala- 
nií rettenetes hagy dolog
ra  gondolnak. És ez logi
kus. Töméntelen nagy . a 
bűnük —s és a bűnért meg
felelően bűnhődni kell 
Úgy vélik, hogy ekkora bű
nért bűnhődni már lehetet
len. Talán igazak lenne.. 
De van megbocsátás is, éi 
így nem lehetetlen. Csak el 
kell kezdeni mennél előbb.

Nem válogat a mun
kában, s nem halogatja jó
vátenni a  mulasztásait. 
Iparkodik, törekszik, hogj» 
mennél előbb emberi mél
tóságra emelkedjék: em
berhez méltó felelősséggel 
állja meg helyét az élet
ben, a munkában! — sz —

Egy volt elítélt 
levele nevelőjéhez

Tisztelt Százados Úr!
Engedelmet kérek a zava

rásért, de úgy érzem; mielőtt 
még teljesen beleilleszkedem 
a szabad életbe, szükséges, 
hogy viss2:agondoljak a sza
badságvesztés' alatt eltöltött 
időkről és áriról írjak.

Állampusztán m ár az első

EGYHANGÜAN KATTO G TAK A  
VONAT KEREKEI. Forgách fá-

radtan dőlt hátra az ülésen. Jólesett ez 
a kis pihenés, hiszen a napi tárgyalás 
kimerítette. S aztán a régi környezet is 
alaposan megviselte, feldúlta amúgyis 
felkorbácsolt érzéseit. Behunyta szemét, 
pihenni szeretett volna^ de nem  bírt el- 
o-tildni. Újra és újra a nap eseményei 
törtek fel benne. Szinte ismét hAÜlotta 
az emberek megjegyzéseit:

— Nézzék, itt viszik Forgáchot. Ki 
gMiáolta volna '^óla?. . .  Szegény fele- 
ségénefe éppen elege le h e t. . .

Lehajtott fejjel m ent az utcákon, ahol 
azelőtt m indenki üdvözölte, ahol jófor
mán mindenkit ism ert S  aztán az is
kola előtt mentek el, ott, ahol a fele- 
sége tanít, ahol legkisehbik leánya, Ci
liké tanul. Szörnyű volt! Még most is 
kiveri á  verejték, ha rágondol. A zt kér~ 
te a sorstól, nehogy valaki észrevegye. 
Aztán a tárgyalás. Zsúfolt terem. Min
denütt ismerős arcok, de mások, m int 
azelőtt . . ,

t/ A d a k , Té n y e k , b i z o n y í t é k o k  
r  h a n g z o t t a k . Nehéz helyzet

ben volt, m int elsőrendű vádlott. '
Újra felidéződtek tenne a hí?ó sza

vai:
— Hogyan süllyedhetett ilyen mélyre 

Forgách Tivadar? Hisze^n jó állásban 
volt, megbecsülték, tisztelték.

Erre a kérdésre nehéz vó.íaszt adni. 
Főkönyvelő volt a földmüve^^szövetke- 
zetnél, 2200 forint fizetést kapott. Fe
lesége is dolgozott. Tehát nem í;oIta’c 
rossz anyagi körülmények között.

Aztán  . a három gyerekre gondolt. 
Felvillant előtte a képük. ,M i lehet ve
letek? Juditkám, gimnazista^ lányom, 
vajon mennyi álmatlan éjszakát okoz
hattam neked? Mennyit sírhattál tit
kon miattam? S m it érezhetsz, amikor 
társaidat szüleivel együtt látod?

Péter fiam, veled vajon m i van? Tu
dod-e, hogy most Te vagy a ferH ^ 
háznál, segítened kell a családot? Min
dig jó fiú  voltál, kitűnő tanuló, jó spor
toló. De én mindig gyerefenek tartót-

találkozás
hogyfalak és alig tudom elképzelni, 

mint felnőtt kell helytállnod.
S  m int egy rossz álom, úgy peregtek 

az emlékezés vásznán a képek. Feltar
tóztathatatlanul törtek fel a mélyből az 
emlékek, az érzések.

Egyhangúan kattogtak a kerekek. 
Kint virágban pompázott a táj. A  föl
deken serényen dolgoztak az emberek, 
A leeresztett ablakon kellemes tavaszi 
illat áradt a kocsiba.

EGYSZERRE EGY FIATALEMBER  
x i  LÉPETT BE a termes kocsiba. 

Háttal állt ForgácliTiak, akinek egy pil
lanatra még a lélegzete is e lá llt Hiszen 
éppen 'olyan volt, m int a fia.

— Nem, ez nem lehet Péter — prő- 
tália megnyugtatni magát. Bizonyára 
az előbbi gondolatok hatására képzelő
döm — gondolta és másra próbálta te
relni fig ye lm é t... De mégsem tudta 
levenni szemét a  fm talem berro. Ahogy 
az végigment a folyosón egyre heveseb
ben vert a szive. Nézte, nézte, s majd
nem felkiáltott:

— Péter! Péter fiam!
A  következő pillanatban már arra 

(nmdrőlt, csak vissza ve nézzen, s való
sággal könyörgött, nehogy észre vegye 
a fia.

A  fiatalember visszafordult, s meg
látta az örök között' ülő meg" i incsett 
édesapját.

t̂ IN C S  s z ő  ARRA, amit ebben a 
pillanatban érzett a tizenkilenc 

esztendős Péter. A  keserűség, x bánat, 
n szégyen marcangolta szivét. Tudta, 
hogy nem beszélhet az apjával.

A fiú  percekig mozdulatlanul állt, 
majd leült szembe apjával egy távolab
bi padsorba.

így kezdődött el Forgách Tivadar éle
tének talán legnehezebb fcHórája. 
amíg fiával szernben ülve haladtak a 
vonaton. ^

Nézték egymást, s  tekintetükkel pró
báltak beszélni.

— Hogy vagytok? Ki tudtok-e jönni 
tt fizetésből, egészségesek-e az otthoni- 
atk? — kérdezte tekintetével.

A  fiú  mintha csak megértette volna 
apja gondolatait, biztatóan nézett a 
megbilincselt kezű férfire.

Forró melegség öntötte el az apa szi
vét, hogy milyen derék fia- van, akire 
a legnehezebb időszakban is számíthat 
a család. De ugyanakkor ismét feltört 
szívében az önvád, hogy milyen nagy 
fájdalmat okozott a családjánál.

Nézte, nézte p a  arcát, de ilyennek 
még soha nem  látta. Mindig mosoly
gott, nevetett, jókedvű, vidám  volt. Mi
lyen büszke is volt, amikor hazazütte « 
fatűnö rendű érettségi bizonyítványt. 
Milyen öröm sugárzott arca rCl, amikor 
megnyerte az egyik tornászversenvt s 
elsőnek apja gratulált siker^,hez.

— Most m eg . . .  Talán megvet, vádol, 
sajnál, vagy megbocsátott? — próbálta 
megfejteni a fia  érzéseit.

Olyan idegállapotban volt, hogy leg^ 
szívesebben felkiáltott volna:

—  Fiam! Bocsás^gtok meg.
De nem volt bátorsága megszólalni. 

(A szabályzat is tiltja.) Meg különben is 
a vasúti kocsi tele volt utasokkal, s mit 
szóltak volna ezek az emberek, hogy 
fiának ilyen apja van. Milyen szégyen, 
megalázás lett vo lna . . .

Kezébe temette arcát, ennél horzal- 
rnasghb perceket még nem élt át soha
sem.

yOGYTAK A  KILOMÉTEREK, a vo-r p c
U  nat már Kecskemét közelében m rt  

A leszálláshoz készülődő utasok szánó, 
megvető pillantásokat vetettek rá. 
Mindezt Péter is látta,

Forgách leszálláskor még egy hücsű- 
pillantást tett a fia felé, aki könnyen 
szemmel nézett u tána . . .

—ZIMM—

hetekben-hón apókban tapasz* 
taltam  és éreztem, hogy . . 

nem tönkretenni, hanem 
magasabbra emelni akar- ' 

ják  a i  embert.
Azt alc-arják, hogy a fejletted 
kultúrájú emberekkel együtt 
megvesse és szégyellje a bűnt 

Ezt felismerve, mindent el* 
követtem, hogy a rám hízott 
feladatot úgy hajtsam végre,, 
hogy meg legyenek velem Élé* 
gedve. Az első hónapokban,' 
ahogy most átgondolom, íu*̂ 
dóm, nem sikerült mindazt ad*., 
nőm, am it akartam és a kfr" 
sőbbiek folyamán tudtam ad*' 
Ili. Eleinte megvolt bennem' 
a bizalmatlanság, ami a többi 
elítéitben is megvolt és amit, 
igyekeztek bennünk táplálni' 
a „nagyobb stílű”, rutinosabb' 
elítéltek. Rájöttem, Iiofflí 
ezek akkor tudtak itralífodni 
és élni. ha a becsületes 52011* 
dékú elítélteket ijesztgették 

A  feladatok végrehajtást  ̂
az ösztönzött, hogy emhersí̂  
ges bánásmódban részesiiltm 

Komolyabb emberek hamar 
rájönnek a rosszra és igyelíez-; 
nek bebizonyítani ennek elien* 
kezőjét; Megkezdik íncffuk 
köré tömöríteni az cUíélíe*' 

"két, felvilágosítani őket a íifl* 
zugsággkkal, rágalmazásokU 
kapcsolatban. Nevetségessé te
szik a fenyegetőzőket. 

Látják a  felügyelet tár
gyilagos és igazságos dön- -.j 

téseit. •
A ' magabiztosság átragad rá* 
juk, lendületet tudnak vinni a 
munkába, a fegyelem kiala-: 
kításába, am it nagyban elő
segít az is, hogy egyes elítél
tek egyéni problémáit gyor
sabban elintézik.

A nevelő urak segítségemig 
köszönhetem, hogy eredmén]¡t 
tudtam elérni és ezzel törleszt 
teni tudtam az adósságaimat. 

Az ott tanultak részemre 
egész életre szólóak és 
mindig hasznát tudom 

venni.
Kérem, szíveskedjen tolnú‘ 

csolni az agrohónius úrnak IcÖ* 
szönetemet, tőle nem tudtom 
eüköszöami, mivel korábbak 
szabadultam. Tőle is sokat 
nultam, aminek itthon is hasZ' 
ná t veszem. Kovács János
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Castro cs H ru s c s o v  
a Fekeíe-tcngcr p a r t  jó n

Pidel Castro kubai minisz
terelnök és NyikUa Hruscsov, 
a Szovjetunió Minisztertaná
csának ebiökc üdülésre a 
Kaukázus körzetének fekete- 
tengeri partvidékére utazott.

Jugoszlávia helyesli 
a földközi-tengeri 

atommentes övezet 
szovjet javaslatát

Dragó Kmic. a jugoszláv 
külügyi államtitkárság szóvi
vője sajtóértekezletén kije
lentette, hogy a jugoszláv 
kormány nagy jelentőséget 
tulajdonít a Földközi-tenger 
atommentes övezete megte
remtésére irányuló szovjet 
java&latnak. mert i t t 'a  .^uk- 
Icarizálás” különösen veszé
lyes fajtájáról van szó, Ezen- 
¿'vül pedig Jugoszlávia is 
ama országok közé tartozik,, 
amelyeket ez a legközvetle- 

érint,

Ü iiiiep é ly e íse ii b e fe je z ő d ö tt  
a z  a f r ik a i  esiú ei^ értek ezlet

fíarntitM ! iáttam fó ír t a  a ta  aa r g y s é g o k tn á n y t  
F e lo s a ta tt  a  m a n r o v ia i és  c a s a b ta n e a i á lta m c s a p a r t

K en ja ita  a la k í t  
kormányt K e n y á b a n

Malcolm Macdonald, ke
nyai kormányzó felkérte Jo- 
mo Kenyattát, a Kenyai Afri
kai Nemzeti Unió elnökét, 
hogy alakítsa meg kormá
nyát

Az űj kormány — a gyar
mat első kormánya a belső 
önkormányzat elérése óta —■ 
június elsején vette át hivata-' 
lát, amikor Kenya új alkotmár 
nya életbe lépett

Több mint Ifi órás záróülés 
után, Addisz Abebában be
fejeződött az afrikai államfők 
értekezlete. A záróülésen az 
államfők felszólították az ösz- 
S'zes afrikai kormányokat, 
hogy szakítsák meg a  diplo
máciai és a  konzuli kapcsola- 
tolcat Portugáliával és a  Dél
afrikai Köztársasággal, a fel
hívták a világ valamennyi or
szágát, szüntesse be diplomá
ciai és gazdasági kapcsolatait 
ezzel a két állammal. Az érte
kezlet végül elhatározta, hogy 
május 25-rőI ezentúl, mint Af
rika felszabadulásának napjá
ról emlékeznek meg.

Az okmányt végül is har
minc államfő írta alá. nem ír
ta tehát alá Togo és, Marokkó 
képvisélöje. Az utóbbi nyiván- 
valóval a  Mauritániával tá
madt területi vitája miatt.

Az aláírás ábécé sorrendben 
történt, s elsőnek, a  jelenlevők 
nagy tapsa közepette, Ben 
.Bella algériai miniszterelnök 
írta alá a történelmi jelentő
ségű okmányt. Elhatározták, 
hogy a  ratifikációs okmányo
kat az etiópiai kormány ter
jeszti majd az ENSZ elé.

Az aláírás után Hailé Sze- 
lasszié etiópiai császár záró- 
nyilatkozatában hangsúlyoz
ta, hogy a most véget ért ér
tekezleten megtisztították a 
talajt a közös problémák egy-

’ séges megoldására. — A kon
ferencia azért lehetett- sikeres 
— mondotta —, mert résztve
vőit az egyetértés, az egymás 
iránti tisztelet, s az afrikai 
népek ügye iránti odaadás ve
zette.

Az elfogadott határozatok 
közül, túl azokon, femelyeket 
nyugati hírforrások alapján 
már közöltünlc, említésre mél
tó még, hogy a Dél-afrikai 
Köztársaságnak Délnyugat-Af- 
rika bekebelezésére irányuló 
kísérletét, az afrikai államok 
mint agressziót fogják élbírál- 
ni.

Az állam- és kormányfők 
kifejezik óhajiíkat, hogy erő
sítsék meg az ENSZ-t, mint a 
béke és a  biztonság íenntai’- 
tásának fontos eszközét,

s követelik az afrikai or
szágok képviseletének nö- 
veJését a  Biztonsági Ta
nácsban, valamint SKt 
ENSZ más szervezeteiben.

A határozat sürgeti, hogy 
minden állam, de főképpen á 
Dél-afrikai Köztársasággal 
kapcsolatban, levő országok, 
szigorúan hajtsák végre az 
ENSZ-nek a faji elkülönítés
ről szóló határozatát. Az érte
kezlet aggodalmát fejezte ki 
az afrikai kontinensén kíxnil, 
főképpen az Egyesült Álla
mókban élő afrikaiakkal

Hruscsov üdvözlete a Balkéhértekezlethez
A balkáni együttműliödési 

bizottságok képviselöineik érte
kezlete folytatta munliájál Az 
ülésen tapsvihar közepette ol
vasták fel Hruscsov szovjet 
miniszterelnöik üdvözlő levelét,

A levél így hangzik:
„A szovjet nép és a magam 

miében szívélyesen üdvözlöm 
: a balkáni együttműködésért 

küzdő bizottságok értekezleté
nek részvevőit.

A Szovjetunió népei mélyen 
 ̂egyűttéreznek a szomszédos 

«baikátó rgekkel, amelyekhez 
f régi baráti kapcsolatok fűzik, 

és amelyeknek a súlyos meg- 
próbáUaiáSok éveiben nem
egyszer nyújtottak baráti ke
zet.

A szovjet emberek maradék- 
Ulaml megértik a balkáni né- 
pek erőfeszítéseit, hogy félszi
getükön megteremtsék a köl
csönös megértés és a baráti 
együttműködés légkörét.
A Balkán békéje és bizton- 

síga, valamint a világbéke ér
iekében a szovjet kormány, 
nirít ismeretes, annak idején 
javasolta, fiogy atommentes 
övezetté nyilvánítsák a Bal
kán-félsziget és az Adriai-ten
ger térségét, és kifejezte kész
ségeit, hogy más nagyhatal
makkal együtt szavatolja az 
kezet országainak ■ biztonsá
git és függetlenségét.

A jelenlegi helyzetben, ami
kor az agresszív nemzetközi 
körök a Balkánt és á Földkö

zi-tenger medencéjét atomra
kéta támaszponttá akarják ki
építeni a békeszerető államok 
éllen különösen időszerű ift- 
fézlcedéseket hozni a béke és a 
biztonság szavatolására a Bal
kán-félszigeten éppúgy, mint 
az egész földközi-tengeri tér
ségben. A  szovjet kormány eb
ből a célból nemrégen java
solta: nyilvánitsák atomraloé- 
íaméntes övezétté az egész 
földközi-tengeri térséget, s az 
Egyesült Államokkal és más 
nyugati állarmoKIial szavatol
ják kellőképpen é  térség kl- 
vülmaradását az atomfegyve
rek alkalmazásának szférájá
ból.

Biztosak vagyunk abban, 
hogy e javaslatok valóráváltá- 
sávál e kiterjedt térség álla
mai még több energiát és 
pénzt fordithatnánalc gazdasá
gi és szociális problémáik 
megoldására, s jelentősen eny
hülne a nemzetközi feszült
ség, növekednének az esélyek 
az általános és teljes leszerelés 
elérésére. Mindez, kétségtele
nül, még biztósabbá tenne 
bennünket abban, hogy az 
emberiség évszázados vágya — 
fegyverek nélküli, . háborúk 
nélküli élet '■— már korunkban 
megvalósítható.

A  balkáni és földközi-tenge
ri országok lakosságának kü
lönböző rétegei aktív közre
működésükkel jelentősen elő
segíthetik ennek a nemes fel
adatnak a megoldását.

f Az afrikai csúcsértekezletet te tte k  követik:

Algéria leállította a Portugáliába irányuíó 
húsexportot

Ben Bella az afrikai és az arab egységről
Ben Bella algériai miniszter

elnök az AFP külön tudósí tójá
nak Kairóban ado-tt interjú
ban, az Addisz Abeba-i csúcs- 
értekezleten a gyarmatosítás 
ellen hozott határozatolvról és 
azok következményeiről fel
tett kérdésekre kijelentette, 
hogy az Afrikai Charta min
den részt vevő államot kötelez. 
Mi már hozzáláttunk a  tettek
hez; leállítottuk a portugáliai 
húsexportot — mondotta.

Franciaországnak az arab és 
aírikai állanjotohoz való viszo
nyáról szólva Ben Bella úgy 
Vélekedett, hogy az algériai 
háború befejezése óta nincs 
elyan ok, ami ’miatt Francia- 
tezág ne építhetne ki jó kap- 
isolatokrt ezen államok ösz- 
tzességével. E tekintetben az 
együttműködés könnyítését 
tzolgálhatja az az újabb té- 
hyező, hogy Addisz Abebában

.^géria közelebb k e ^ lt  az 
Afrikai és Malgas Államok 
Uniójálroz.

Az öt felszabadult arab or
szág „forradalmi unionista” 
politikai pártjainak a  politikai 
unió megteremtése céljából 
tervezett kairói értekezletének 
megtartását Ben Bella helyes
nek látja és hangsúlyozta: 
egyesíteni leéli az arab moz
galmakat, azokat minden 
sz¡empontból egybe kell vetni, 
hogy egyik arab állam a má
siknak átadhassa tapasztala
tait.

Az. Újságírónak arra a  kér
désére, nem látja-e összeegyez
tethetetlennek az együttműkö
dést egyrészt Franciaországgal, 
másrészt' az EAK-kal, Ben 
Bella röviden azt válaszolta, 
hogy az együttműködés e kgt 
formája kiegészíti egymást.

Biztos vagyok abban, hogy 
az értekezlet munkája pozitív 
lépés lesz a balkáni és föld
közi-tengeri béke- és barát
ság-övezet létrehozásának út
ján, és engedjék meg, hegy si
kereket kívánjak az értekezlet 
részvevőinek, munkájukhoz.

Szívélyes üdvözlettel
,V. Hruscsov.’“

Merkurisz gö'rög 'küldött fel
szólalásában megállapította, 
hogy a görög nép többsége tu
datában van á  nüMeáris há
ború veszélyének: Ellenez 
mindenféle fegyverkezéstv kü
lönösen pedig az alomfegyver
kezést. A görög küldött ki
emelte, hogy Hruscsov szovjet 
miniszterelnök számtalanszor, 
késznek mutatkozott szavatol
ni a balkáni atomfegyvermen
tes övezetet. Követelhetjük az 
Egyesült Államoktól — álla
pítja meg a felszólalás —, 
hogy adjon hasonló biztosíté
kot

szemben tanúsított faji meg
különböztetések miatt.

Az általános és teljes lesze
relésről hozott határozati ja
vaslat kimondja,

hogy ao! állam- és kor
mányfők értekezlete hitet 
tett az afrikai atommentes 

övezet mellett,
az értekezlet síkraszáll az 
atomfegyverek gyártásának és 
kísérletezésének betiltása, va
lamint a meglevő atomfegy
ver-tartalékok megsemmisíté
se és az afrikai támaszpontok 
felszámolása mellett.

.Az értekezlet felhívja a 
nagyhatalmakat, tegyenek lé
péseket a hagyományos fegy
verkészletek csöMcentésére, 
vessenek véget a fegyverkezé
si hajszának, és írják alá a 
nemzetközileg szigorúan ellen
őrzött általános és teljes le
szerelés szerződését.

A Reuter jelentése szerint 
Sekou .Touré guineal elnök 
Addisz Abebában sajtóérte
kezleten számolt be az afrikai 
államfők értekezletéről.

A többi között elmondotta, 
hogy június, második felében 
a  szenegáli Dakarban ismét 
összeülnek az afrikai külügy
miniszterek, A guineai elnök 
közölte, hogy a  szervezet fő- 
■ titkárát ' Etiópia, főtitkárhe
lyetteseit pedig Ghaná, Nigé
ria, Tanganyika,, az EAK és a 
Niger Köztársaság fogja kine
vezni.

Sekou Touré végül kijelen
tette:

Feloszlott az afrikai álla
moknak mindezidáig leg
nagyobb két csoportosulá
sa, a  monroviai és a  casab- 

laucai csoport.
Mint mondotta;. Az Addisz 
Abeba-j értekezlet után nem 
ragaszliodhaturite alsóbbrendű 
intézményekhez, amikor m ár 
létrehöztunjs, „egy. .iMsőbbrendÜ 
szérvezetet.

A MÉN hírszolgálati ii-oda 
tudósítása szerint vasárnap, 
visszaérkezve Tuniszba, Ha- 
bib Burgiba tunézdai államel
nök a  következőket mondotta: 

— Derűlátással és remény
nyel eltelve érkeztem haza,, 
mert az értekezlet sikeresen 
oldotta meg az afrikai egység 
alapjainak lerakását. — Nasz- 
szerral és Ben Bellával foly
tatott eszmecseréjéről s.zólva 
kijelentette: — Megbeszélé
seink előhírnökei az orszá
gunk közötti szorosabb kap
csolat és együttműködés új 
szakaszának.

K ü ip o H t ik a i  ie s f y z e t i

Letartóztatások és kivégzések 
Irakban

Nasszer-barát elemeket tartóztattak lé 
A  Szíriái vezetők szolidárisak Bagdaddal

Néhány évvel azután, hogy 
a bagdadi rádió a kormányel
lenes összeesküvés leleplezését 
bejelentette, az iraki fővái’os- 
ban tiltakozó felvonulást szer
veztek. A felvonulásban El 
Bakr tábornok miniszterelnök
kel az élén részt vettek a kor
mány tagjai is. '

A rádió nem közölt részlete
ket az összeesküvés természe
téről és annak részvevőiről. 
Csak annyit mondott, „hagy 
az értelmi szerzők az iraki nép 
ellenségei, akik együtt dolgoz
tak Kasszemmel" és azt remél
ték, hogy Irakban új diktató
rikus reakciós kormányzatot 
vezetlietnek be. A közlemény 
méltatta a népet és a hadsere
get, amelyneüc ébersége lehető
vé tette az összeesküvés meg
hiúsítását.

A MÉN hírügynökség jelen
tette, hogy az összeesküvéssel 
kapcsolatban 60 tisztet és 120 
polgári személyt tartóztattak 
le. A katonák közül megemlí
tik Kerim Farahan ezredest, a 
moszuli különítmény parancs
nokát és Razek repülőtisztet. 
A polgári személyek között 
szerepel az Arab Szocialista 
Párt több vezető személye. A 
rendőrség állítólag megszerez
te azoknak á  személyeknek 
névsorát, akikből az összees
küvés sikere esetén megalakí
tották volna az új komiányt,

Az iraki biztonsági erők 
hétfőn Kút városban letartóz
tatták Szolom Ahmedet, az 
iraki arab nacionalista mozga
lom egyik vezető tagját. Neve 
szerepelt azon a  listán, amely 
a megalakítandó kormány tag
jainak névsorát tartalmazta,

A nyugati hírügynökségi je
lentésekből arra lehet követ
keztetni, hogy a lezajlott iraki 
események a kormányellenes 
összeesküvés leleplezésének 
bejelentése és 11 szeahély ki- 
végzé.se komolyan veszélyezte
tik az arab államszövetség, 
Egyiptom, Szíria és Irak unió
jának létrejöttét.

A nyugati hírügynökségek 
egyöntetűen úgy értékelik a 
letartóztatottak listáját és azt 
a névsort, amely az iraki kor
mány állítása szerint az össze
esküvők által tervezett új ka
binet tagjait sorolta fel, hogy 
elsősorban a Kairóval rokon
szenvező személyekre csaptak 
le az iraki hatóságok,

Szalah Bitar szíriai minisz
terelnök telefonon beszélt 
Aref iraki elnökkel, utána 
Szalah Bitar az újságíróknak 
azt mondta, hogy Aref elnök 
szerint a helyzet Irakban jó. 
A szíriai forradalmi tanács 
teljes támogatásáról biztosítot
ta az iraki kormányt és közöl
te, kész minden rendelkezésére 
álló erővel a  segítségére sietm.

Az ottawai értekezletről
A NATO, külügyminisztereinek és hadügyminiszterei« 

tiek hár'tmiiapos ottawai tanácskozása nem hozott senuniféle 
meglepetést, sőt, ezúttal elmaradtak az egyébként szokásos és 
látványos „veszekedési jelenetek” is az egyenetlenkedö at
lanti partnerek között. Diplomáciai szemleírók már a NATO 
miniszteri tanácsának összeillése előtt részletesen beszámol
tak az Atlanti Szövetséget megosztó sokrétű érdekellentétek
ről. Behatóan elemezték a NATO vezető tagállamainak állás« 
pónt.ját, elsősorban a katonai kérdéseket illetően, és arra az 
egyöntetű megállapításra jutottak, hogy a jelenlegi időpont
ban eleve reménytelen kísérlet lenne összeegyeztetni a me
rőben eltérő felfogásokat.

Politikai megfigyelők nyomatékosan hangsúlyozzák, hogny 
a tanácskozások egész menete és a megbeszélésekről kiadoÜ 
záróközlemény félreismerhetetlenül magán viseli a kompro
misszum jegyeit. Az ottawai értekezleten a  katonai problémák 
tekintetében végeredményben a francia álláspont győzedete 
meskedett. A francia polgári sa.jtó már a hivatalos megnyi
tó előtt arról cikkezett: „A tanácskozás legfőbb célja, hogy 
senki se haragudjon meg." Az angolszászok és a franciák kö
zötti szakadék további elmélyítésének elkerülése érdekében az 
amerikaiak kénytelenek voltgk beleegyezni abba, hogy ked
venc .„multilateriális” atomerő tervük „multinacionális", majd 
„szövetségUözi” atomerővé híguljon. Bár a brit kormányfő 
Nassauban minden tekintetben alávetette magát a washing« 
toni elgondolásoknak, később London — bizonyára belpolitikai 
megfontolásokból, választási okokból — fokozatosan vissza
kozott aa amerilraiak támogatásától. Az angol vezető körök 
felismerték, hogy a közvélemény előtt mennyire népszerűt
len az Egyesült Államok elképzeléseinek követése, kidolgoz.: 
ták a saját „multinacionális” tervüket. Ennek a lényege az, 
hogy a NATO európai atomhadseregének erejét a brit stra
tégiai légierő — 180 ’Vulcan mintájú atombombázógép — szol
gáltatná, Ehhez kapcsolódnék a .jelképes” amerikai hozzájá
rulás: három-négy Poláris tengeralattjáró és a niüileáris fegy
verekkel nem rendelkező hatalmak — elsősorban Nyugati 
Németország — atombombázásra alkalmas Icgikötelékei. Al 
sokoldalú N.ATO átomhaderő felállításával tehát voltalcéppen 
Anglia is szembeszegült, holott az angol, miniszterelnök első
ként fogadta el Nassauban az új multilateriális nukleáris 
erők parancsnoksága felállitásáriak elvét. London persze nem 
fukarkodott megfelelő magyarázatokkal és kifogásokltal, aa 
angol kormány egyrész súlyos pénzügyi nehézségeire hivatko
zott, másrészt — gondosan titkolva az amúgy is nyilvánvaló 
választási indítékokat — azt hangoztatta, ' hogy meg szeretné 
tartani a  nemzeti ellenőrzést a  parancsiiiokság rendelkezésérfl 
bocsátott haderő fölött.

A franciáknak még ez a leszállított igényeMiel jelentkező, 
kedvezményes feltételekkel felkínált alku sem volt elfogadha
tó. De Gaulle változatlanul ragaszkodott saját koncepciójához 
és semmiféle néven nevezendő új parancsnoksági-ól sem akart 
hallani. Mint az angol kormánykörök álláspontját tükröző 
Daily Tclegrapli keserűen megjegyezte: ,,Franciaország nem 
volt hajlandó belemeiMii a  játékba és világosan az érdekcltels 
értésére-adta, hogy az ottawai értekezlet zsákutcába jut, ha az 
angolszász hatalmak ragaszkodnak terveikhez”. így azután, a 
francia kívánságoknak engedve, olyan megoldás született, amit 
Couve de iSlufville sem vétózott még. A tanácsülés első nap
ján elfogadták a NATO nukleáris erőinek megszervezésével 
foglalkozó poníöK, Ez a  „megszervozós” azonban csupán az i ed
digi álláspontot rögzíti, a már ténylegesen meglevő atlanti 
atomerőket koordinálja cs ezeket.a nukleáris erőket formáli
san alárendeli az európai NATÖ-föparancsnok: Lemnitzer 
amerikai tábornok új helyettesének, aldnek személyében azon
ban még nem állapodtak meg. A Nyugat-Európában állomá
sozó NATO-erők főparancsnoka helyettesének rendelkezésére 
bocsátja Anglia a  megígért 180 'V'ulcan-típusú répfílögépböl 
álló, hidrogénbombávál felszerelt légiflottáját, az Egyesült 
Államok pedig három Polaris-rakétákkal ellátott atqm-íenger- 
alattjáróját, míg más országok jelenlegi taktikai 'légierejüket 
ajánlják fel a „közös ügy” szolgálatára. Ezeket az erőket vi
szont „nemzeti szükségállapot” esetén vissza lehet vonni a 
NATO keretéből. De Gaulle követeléseinek eleget téve aa 
ottawai gyermek névtelen maradt.

Az Egyesült Államok emellett az eddig féltve őrzött tit
kainak birodalmába is kénytelen bebocsátani partnereit. Aa 
ottawai megállapodás értelmében ugyanig közvetlen kapcsola
tot létesítenék ma jd az amerikai Omahában székelő stratégiai 
légierőparancsnokság és a nyugat-európai NATO-föparancs- 
nokság között, ami gyakorlatilag azt jelenti, hogy a NATO- 
tagállamok tisztjei is betekintést nyerhetnek az Egyesült Álla
mok legfőbb „katonai rejtelmeibe” — már amennyire azt az 
amerikaiak megengedik.

Nemzetközi politikai kérdésekről is jócskán esett sző Otta
wában. A külügyminiszterek felszólalásaiból kiderült, hogy 
sok tekintetben ellentétesen értékelik a világhelyzet alakulását 
és a  NATO-ra háruló feladatokat. Akadtak reális és józan el
képzeléseknek hangot adó megnyilatkozások is — gondolunk 
például Spaak Javaslatára, hogy nem szabad elévé elvetni a 
■Varsói Szerződés országai és a NATO államai közötti megnem
támadási szerződés megkötésének tervét. Többen beszéltek ar
ról is, hogy a NATO-nak nem annyira katonai, mint inkább 
politikai jellegű szövetségnek kell lennie és behatóan foglal
koznia kellene gazdasági kérdésekkel is. E nézetek kifejtői 
azonban most is kisebbségben maradtak, s a tanácskozás ve
zérmotívumát McNaniara amerikai hadügyminiszternek kizá
rólag támadó irányzatú katonai problémákra összpontosuló 
fels^lalása adta nieg. A NATO miniszteri tanácsának tavaszi 
ülésszaka ezért semmivel sem járult hozzá a nemzetközi meg
értés előmozdításához, ellenkezőleg, növelte az egyetemes bé
két fenyegető veszélyeket.

Újabb szovjet— amerikai

megegyezés az űrkutatásról

Genfben nyolcnapos tár
gyalás után rgegegyezés szü
letett a Szovjetunió és az 
Egyesült Államok képviselői 
között az űrkutatásban vég
zendő közös munka újabb 
programjáról.

Hugh Dryden, az amerikai 
űrhajózási hivatal helyettes 
igazgatója, és Blagonravov 
szovjet akadémikus a megbe
szélés befejeztével aláírta a 
Föld mágneses terének közös 
kutatásáról szóló egyezményt. 
A két ország összehangolt 
program keretében bocsát fel 
mesterséges holdakat a nyu
godt Nap esztendejében, 
amely 1964-ben kezdődik és 
mintegy 2á hórmpig' tart.

Beitz beszámolója a Szovjet* 
unióban tett látogatásáról

Beitz, a Krupp-vállalat ve-: 
zérigazgatója, aki a közelmúlt
ban a Szovjetunióban járt, 
tájékoztatta tapasztalatairól a 
nyugatnémet kormány képvi
selőit.

Erhard gazdaságügyminisz- 
ternél tett egyórás látogatását 
követően hivatalos közle
ményt adtali ki, amely szerint 
Beitz a szovjet ipartelepek 
megtekintésénél szerzett ta
pasztalatairól tájékoztatta a 
kancellár utódját.

Beitz később a köztársasági 
elnöki hivatalban tett látoga' 
tást, majd a bonni külügymi-« 
nisztériumot kereste fel, s otl 
a Hruscsov szovjet miniszter- 
elnökkel folytatott megbeszél 
léséről adott tájékoztatást.
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Lengyel nyilatkoiút a laoszi helyzetről
Á je l^ lé 0  laoszi ; helyzettel 

kapcsolatban a  PAP lengyel 
liírügyiíökségét' ■ felhatalmáz-'- 
tálc az alábbiak, közlésére:

A lengyel kormány, mint a  
genfi konferencia .részvevője, 
más szocialista országok kór- 
mányához hasonlóan, őszinftén 
érdekelt a genfi egyezmények 
B22górú betartásában, 

afea® Laosz függetiehségé- 
aaek és semlegességének 

mi^őrzésében,
0 e ^ e l  á  világ' egyik' veszélyes 
fészültséggöcánák megszünte- 
sében.

Iiéngyelo^zág képviselpjé a  
laoszi nemzetközi felügyelő és 
eHenőrző b iz o ttsá g in  ebben 
a szellemben tevekenykedik/ 
E célok elérésének elengedhe-^ 
tetlen feltétele azonban, hogy 
Valamennyi' érdekelt fé l a 
genfi e g y e ^ ^ y e k  szellemé
hez és betűjéhez tartsa magát. 
Sajnos azonban ez nem így 
töríénik. ■

A nyilatkozat a továbbiak
ban utal arra, hogy Nosavan 
tábornak \’ezérkara egyebek 
között az Air American légi
társaság segítségével diver- 
záps csapatokat képez ki és 
ta r t feg5Tvérbén a  Patet Imo 
háta mögött, hogy Kong Lé 
tábornok csapataiba beszivá

rognák a  jobboldali csoporto
sulás tisztjei és katonái, hogy 

Viehtiane-ben nincsenek 
biztonságban a  kormány 

tagjai,
hogy' félújítottálc a  kizárólag 
jobboldali képviselőkből álló 
nemzetgyűlés mtinkáját,

A PAP megállapítja, hogy 
növeli a feszültséget az Egye
sült Államok katonai de
monstrációja Indokína térsé
gében, valam int a  jobboldali 
csoportosulásnak . juttatott
fégyverszállítmányok. ‘ 

Lengyelország a  genfi 
egyezményekkel teljes ossz-, 
hangban úgy véli, hogy Laosz 
belső vitáit maguknak a lao
sziaknak kéü megoldaniuk.

' A nyilatkozat ■ ezekután a 
nemzetközi felügyelő és ellen
őrző, bizottság feladatkörét 
éíemzi, Emlékeztet azoikra a 
nemzetközi megállapo dások- 
ra, amelyek értelmében 

a  bizottság csak a  kor
mány Jóváhagyásával te- 

vékenykedhet,
a jóváhagyás pedig csak. mind 
a három laoszi erőcsoportosu
lás ^egyöntetű beleegyezése 
után érvényes.

Ezen alapvető követelmé

nyekből kiindulva — hangoz
tatja  a PAP —, a nemzetközi 
felügyelő és ellenőrző bizott
ságban működő lenigyel kül
döttség megtagadta a részvé
telt a  bizottság kanadai és in
diai tagjai által a Kőedénysik- 
Ságra irányított állandó ellen
őrző csoport munkájábanj hi
szen egy ilyen állandó ellenőr
ző bizottság létrehozása a 
Patet Lao, a nemzeti egység- 
kormány egyik tagjának hatá- 
r c ^ t t  ellenzése esetében, va
lamint a  bizottság egyik tagja, 
a  lengyel képviselő nélkül a 
genfi egyezmények megszegé
sét, a bizottságon belül pedig 
az egység megbontását jelen
tette és fokozta a laoszi fe
szültség további élesedésének 
veszélyét. ^

Lengyelország — hangoz
tatja  végül a nyilatkozat — 

kész a  továbbiakban is 
együttműködni valameny- 

nyi érdekelt féllel 
a  laoszi béke helyreáUítása és 
az ország semlegességének, 
függetlenségének, valamint 
egységének biztosítása végett. 
Mindez azonban megköveteli, 
hogy valamennyi érdekelt 
kormány és laoszi erőcsopor
tosulás a  genfi egyezmények 
alapján működjék együtt.

ANGOL BÉKEHARCOSOK 

KIÁLTVÁNYA
Nagy béketüntetés volt a 

skóciai Holy Lochban levő 
amerikai Polaris^támímzpont^ 
fiái. A  tüntetők függetlenségi 
kiáltvánnyal fordultak az ah- 
gol néphez^ amelyben Jcijeíen- 
Éík;. „Meggyőződésünk^ hogy a 
hazánk földjén létesített kűí- 
főlái támaszpontok, különben  
a ^ioly Loch-i amerikai 
PolaTis-bázis, egyáltalán nem  
szolgálják Nagy-Britannia üé- 
delmét, ellenkezőleg, halálos 
veszélybe sodorják sziget- 
országunk népét Meg kell 
s^ín tétm  minden nwkleéris 
támciszpontoil’*

Á ' tüntetés ' iiápjanf 'Upiéi- 
háík^harcosőkat. áÜíiotiak bíró- 
ság elé, ez alkalommal a mar- 
hami légi támaszponton ren
dezett két előbbi tüntetés 
részvevőit Ítélték el, többségű" 
ícet pénzbüntetésre,, tizenegy 
hékeharcos egy héttől egy 
hónapig terjedő bör0nbüníe~ 
tést kapott

Amerikai atomtudősok 
a Szovjetunióban

A Szovjetunióban tartózko
dó amerikai atomtudó&ok kül 
döttsége megtekintette aSzov- 
Jeftunió atomközpontját, az ul- 
panovszki reaktorkutató inté
zetet. Ebben a z . intézetben új 
típusú reaktorok Mdolgozásá- 
val kísérleteznek. A végső cél 
létrehozni egy békés célú nuk- 
ieárís energetikai rendszert; 
hatékony Ipari atomerőművek 
láncoltát.

'Az amerikai atomtudósok 
csoportja, G. Seaborg. az Ame
rikai Atomenergia Bizottság 
elnöké vezetésével, megállapí
totta, hogy az amerikai tüdő
sök kissé irigylik szovjet kol
légáikat azért á  nagy teljesítő- 
képességű reaktorért, amelyet 
az intézetben láttak, és amely
hez fogöiató nincs a világon.

Sikeres szovjet kísérletek 
tökéletesített kozmikus rakétákkal

Az utóbbi napokban a  Szovjetunióból sikc^'esein kilőtték, 
több mint 12 000 kilométer távolságra, a  Csendes-óceán kö
zépső Övezetébe a  kozmikus objektumok továbbítására al
kalmas hordozórakéták tökéletesített változatait.

A raltéták ú tja  és valamennyi fokozatuk működése az 
előre megadott programnak m ifé lé id én  folyt le. A hordozó- 
rakéták utolsóelőtti foko^tainak  modelljei a  megadott becsa
pódási övezetben rcsidkíviU nagy pontossággal érték el a  víz 
felületét.

A túkeletesitett hordozórakéták sikeres kilövése biztosítja 
a  világűr megismerésére irányuló szovjet tudomány további 
fejlődését és a  naprendszerünkhöz tartozó bolygók további ta
nulmányozását.

A Idsérletek Jó eredménye aJapján felhatalmazták a 
TASZSZ-t annak közlésére, hogy május 28-tól kezdve sza
baddá válik a  tengeri hajózás és a  repülés számára az 1963. 
május 12-i XASZSZ-közleinéuyben meghatározott övezet.

»

HÉTRŐL HETRE
Hliiieumok nyilnak Jáa i Mór, 
Jásiai Mari, I t e k s  Mihály 

síülőhelyén
Komáromban, Jókai S9̂ 1ő- 

városában, a  híres igmáhdi 
erődben rendeznek be múzeu
mot. A város történetét be
mutató részegben helyet 
kapnak majd a  törökkori és 
a 4S-as entlékek, a  Klapka 
György Vézette haroók, vala
m int Jókai komáromi tartóz« 
kódásának dokumentumai. Ki
állítják a  szomszédos Szőny 
községből az egykori római 
tábor helyéről előkerült ér
tékes leletek egy részét is. Já 
szai M ari szülőfalujában. 
Ászáron, em lé teo b á t rendez
nek be a  nagy magyar trágika 
szülőházában. Ugyancsak em- 
léliszoba berendezését terve
zik Acsteszéiren« T áñeles 
szülőfalujában.

EGY UBORKA 70 CENTIMETER
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BAN IS megrendezik az ősz^ 
szel a  magyar gyártmányú is
kolai szemléltető eszközök 
kiállítását; ezen mintegy 300 
szemléltető eszközt mutatnak 
be.

A  Kevfc^zetí és Szőlészeti Főiskola üveghAzáiban a szokásánál 
máisfél honlappal korábban s>zedhetik az úgynevezett kígyóuborkát, kfe* 
tűk nem egy» rekord bosszu^dgot, 70 centimétert is  eiér. Az űvegház* 
bán jó eredméiimyei tenyészik a vlzkultúrás paprika is. Az Űveghfte« 
bán csaiknejn 400 tő tovább nemesített cecei paprika h  gazdag a 
voiést ad. '

h a l a s z ó g é p é t  helyez
tek üzembe d  csaknem 3000 
holdas szegedi tógazdaságban. 
A z ötletes konstrukció nagy 
hálóból emeli k i a halat és 
raJcja száUítóeszközökre, 
Óránként 60 mázsa pontyot 
tesz szárazra. A  hálóhúzást 
eleíktrcyinos halterelővei köny- 
nyitik meg.

Népszámlálás -  Faországban

Magyar szakemberek 
közreműködésével talpraállt 

a guineai bauxítipar

Két nap alatt 
tíz centimétert nőtt a 
kukorica Csongrddban

Csongrádban. ahová az 
múlt napokban legtöbb ju
tott az országos esőkből, 
máris szemmel látható a  ki
adós c^padék  hatása. Külö
nösen a legfontosabb takar
mánynövényeknél, a kukori
cánál szembeszökő az ered
mény; valósággal „megug- 
rottaik” a  növények. A rend
kívül száraz földeket 60—70 
hüljiniéteres langyos eső per- 
Inetezte, s mélyen átázott a 
lalaj, A rákövetkező napok
ban viszont kellemes, meleg 
napsütéses volt az idő, s így 
két nap alatt mintegy 10 
fcentimétert nőttek a kukori- 
fcáik.

Másfél évi távoliét u tán  
hazatért Guineából df. Cső- 
both György, a  Nehézipari 
Minisztérium kereskedelmi 
igazgatóságának osztályveze
tője, egyike annak a  19 magyar 
szákembemek, akik a guineai 
kormány kérésére, magyar 
kormányszervek hozzájárulá
sával a m últ év elején azért 
utaztak a gyarmati sorból fel
szabadult afrikai országba, 
hogy közreműködjenek bauxit
bányászatának újjászervezésé
ben. Dr. Csohoth György, aki 
az újjászervezésben nünt 
kereskedelmi vezető vett részt, 
a  magyar szakértő-csoport 
eredményes munkájáról szá
molt be az MTI munkatársá“ 
nak.

Mint elmondotta, munkájuk, 
megértéséhez tudni kell, hogy 
Guinea nagy bauxit-kincsének 
tetemes részét Conakryval, a 
fővárossal szomszédos Kassa- 
Bzigeten, az Ötvenes évek eleje 
óta francia tőkéstársaság ak
názta ki. .Amikor az ország 
felszabadult, a  kormány nem 
tudott megegyezni a  tőkések- 
keL s azok csapot-papot ott
hagyva, sorsára bízták a 
bányát, amely irányító mü- 
Bzaki és ^zdasági Szakembe
rek hiányában teljesen leállt. 
A nyolc mérnökből, két köz
gazdászból, több művezetőből 
és egyéb szalcemberből álló 
magyar különítmény meg
érkezése után űövidesen üzem
be helyezte az államosított 
bányát, valam int'törő-, mosó- 
és szárítóműből álló előkészítő 
üzemét, s azóta valamennyi 
részleg folyamatosan dolgozik. 
A bánya az elmúlt egy esz
tendő alatt, amióta teljes 
üzemmel működik, több száz
ezer tonna bauxitot termelt. 
A magyar mérnökök bevezet
ték a  bauxit úgynevezett 
másodlagos mosását. Ez az 
előkészítési mód úgy meg
javította a bauxitot, hogy 
mindig megfelelő minőségű 
terméket tudnak a külkeres
kedelmi szervek rendelkezésé

re bocsátani. A bánya erre 
alkalmas dolgozóit kisebb egy
ségekben rendszeresen oktat" 
ják  a különböző szakmai tud
nivalókra, felsőfokú techniku
mi szinten. Most megszerve
zik, hogy a  Tesco Külkeres
kedelmi Vállalat közvetítésé
vel a  bánya magyar alkat
részeket kapjon gépeihez.

Elmondotta Csoboth György, 
hogy a  magyar különítmény 
tagjai és a  helybeli szervek, 
valamint a bánya dolgozói 
között tökéletes összhang 
alakult ki. A guineaiak vala ' 
mennyien nagyra értékelik azt 
a segítséget, amelyet magyar 
barátaiktól kapnalr.

A magyar szakemberek 
munkájónk első szakasza, a 
guineai állami bauxitipar 
talpraáUítása tehát sikerült, a 
csoport többi tagja — a  csa
ládtagokkal együtt mintegy 
ötventagú magyar kolónia — 
továbbra is kinn marad 1984 
elejéig és hozzáfog munkája 
második részéhiaz, a talpra
állított guineai bauxitipar 
megerősátésében.

ROBOGÓ VONATON pró
bálták ki a  dán Stomo cég' 
„Stomophon” nevű berende
zését. A készülék segítségé
vel a  MÁV vezérigazgatóság 
és a robogó szegedi vonat kö
zött állandó telefonösszeköt
tetést tartottak fenn egész 
úton, A kísérletbe érdekes
ségként egy gépkocsit is be
kapcsoltak, amelynek utasai 
ugyancsak beszélgethettek, a 
vonaton tartó^kodókfeaL :r

IFJÚSÁGI VILLANEGYE
DEK, emeletes társasházdk 
épülnek Csongrád megye vá
rosaiban, Makón 29 lakóház 
építési munkáiban vettek  
részt a fiatalok, $ végül ki
sorsolták egymás között az 
épületeket. Hódmezővásár^ 
helyen 28 családi házat épí
tenek.

A z  utobbtt száz évben •— 
főleg a  felszabadulás előtti 
évekbén — meg'sondoilatla'nül 
irtották erdeinket. Az újabb 
telepítés meg sem közelítette 
a  kitermelést. Az utóbbi 
tizenöt év ala tt kedvezően 
alakult az erdők területi 
részaránya, és javulóban van 
a  . faálliomáiny minősége is. 
1938-baín az ország területé
nek 12 százaléka volt eadő. 
1962-^ben elértük a  14,4 szá- 
zaléköt Távolabbi fdadjat, 
hoigy az ország területének 
20—25 százaliékót borítsák 
erdők. Az utóbbi tízenJtoét 
^ 2rtend6  al^tfe 97 000 hektár 
új erdőt ttíepítetteké és 
1962. év számításai szerint er- 
deinkben körülbelül Öt-hat- 
m illiárd különböző korú fa 
található. A jelenileg uralko
dó fafajból, a  tölgyből 27,4 
százalék van, m ajd a  <ser 
következik 18,3 százalékkal, 
míg az akác százalékaránya 
15.8.

TŰZ ÜTÖTT KI í  
T H R E ^E R  TESTVÉRHA. 
JÓJANj a  :^asher nevű 
rilíai nukleáris tengeralattjá  ̂
rón, a  Connecticut, állajtibell 
Groton Hajógyárban. A teii' 
geralattjáró építés alatt áll. í 
Bzéfreaicsétleinség követeatóf 
ben három munkás 
kettő megsebesült

ÚSZÓ SZIVATTYÜKIIÓI» 
öntöznek a Tiszán. Az 
lyokon elhelyezett szívat̂  
tyúkkal naponta több mini 
egymiUió köbméter vizit 
emelhetnek át a gátakon.

T ÍZ  ÉVVEL EZELÖTP 
kezdte működését Debrecen̂  
ben a  Hajdu-Bihar megyei 
vérellátó alközpont. Tíz év 
ala tt 110 000 vérvételt vége& 
tek és 145 000 esetben biztoi 
sították az életmentéshez szüli 
séges vérátömlesztést ; '

A LEGKONOKABB Upé 
selőjelölt az olasz politikái 
bán d’Andrea genuai író,̂  aki' 
44 éven keresztül mindéig vái , 
lasztáson fellépett és mindig 
megbukott. Most végre sikei 
rü lt a  liberális párt progcar(u 
jával mandátumot szereznie,

Ulbricht és Novutny 
megbeszélése
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Wálter Ulhncht, a Német 
Szocialista Égységpárt Köz
ponti Bizottságának első tit
kára, az NDK Államtanácsá
nak elnöke, aki a Csehszlovák 
Szocialista Köztársaságba ér
kezett, hogy ott szabadságát 
töltse, a prágai várban felke
reste Antonin Novoinyt, a 
Csehszlovák Kommunista Párt 
Központi Bizottságának első 
titkárát, a Csehszlovák Szo
cialista Köztársaság elnökét.

A_ két államférfi szívélyes, 
baráti légkörben eszmecserét 
folytatott az időszerű nemzet
közi kérdésekről, valamint a 
két ország politikai és gazda
sági együttműködésének el
mélyítéséről. A z Összes meg
vitatott kérdésben teljes egyet
értés nyilvánult meg.

VÍZSZINTES: (Kétbetűsek: SÎ  67. A '  film egyik legnagyobb ve. 15. Vasúti kocsik. 16. Szá»*, 
ÉK, SI>, AH.) — 1. Kinek a mű- sztárja volt. 68. A nyomdai betű- név. 22. Tintafolt az irkán. 25. 
ve? 6. Dél-európai pénzegység, fém fő anyaga. 70. Visszakért. Híd, spanyolul. 24. Tegnap se... 
9. Kinek a művei? (Két mű cí- 72. Idegen férfinév. 73. Szllár- és holnap se. 27. Hátrálitat 
me, folytatólagosan.) — 17, Ta- dító sejt egyes növényekben. 75. munkában. 2S. Csahol. 80. KineK; 
zieff, a vulkánkutatő film es ke- Ravaszdiak (ék.-hiány). 77. Spár- a-m űve? — 32. Férfi becenév. -̂; 
resztneve. 18. Rövidé prémes tai király. 79. Az Ivanhoc írója. ,Lelkes .felkiáltás. 35. Picinyeit.: 
ködmöne. 19. A 66. sz. vízszin- 80. Fa, németül. 81. Skálahangok. 36. Búfelejtő. 38. Társai rövidí*: 
tes lakója. 20. A koponya védi. 82. Erdélyi nagyváros. 84. Fo- tése. 40. Ital. 42. Régi súlyméf 
21. Egymáshoz való viszony. 22. gyasztja. 86. Spanyol női név. 87, ték. 44. Hivatásos parketwán-

 ̂ Csupasz. 23. Zsoltár, Idegen nyelf Cél, eszperantóul. 88, Ruhanyí- • cos. 49. 19S3-ban megszűnt nem* 
4 ven. 25. Óva intem tőle! 26. Ed- lós. 89. Nem hagyja bent. 92. Hó- zetközi segélyszervezet. 51. A

űlg. 27. Trójai csel. 28. Egyfor- bortos, bolondos. 93. A legna- trójai háború hőse. 53. Kályhá
ira hangzók. 29. Római szám és gyobb földrész idegen neve. 94. fajta. 55. Üvegharang. 57. Szô

Jl névelő (mindkettő megdupláz- Áz Illető sem különb a Deákné galmas édesipari munkás. 
 ̂ va!). 31. Komikus színészünk. 33. vájvásznánál. 95. Ellenértéke. 96.' Kinek a műve? 60. Pusztít. 62. 

ITlC 34. Bosszantó, íngerkedő Korholó. 97. ,,Hódié mlhl.*? 98. Régi láncos béklyó a lábon. 6S. 
móka. 35. Idegen ügynök. 37. Kinek a műve? 99. Darál. Hat, eszperantóul. 66, Leánynév.
Mindenkinek ad. 39. Egykori ro- FÜGGŐLEGES; (Kétbetűsek; 69. Volt ifjúsági szervezetünk. | 
mán földesúr. 40. Város Moszk- AN, VE, PK, ÖB, ER. AS.) — 1. 71. 73. Arról. 74. A testré*
vátől délre. 41. Európai nép. 43. Kinek a művei? (Két mű címe, szed. 76. . . .  hldeglcút: tolnai ía* 
A hajnal istennője. 45. Vissza- folytatólagosan.) — 2. Szívélyes lu. 78. Érzékszerve. 81. A Lenifl 
szól. 46. ö  viszi el a pálmát. 47. kapcsolat. 3. Mátkáik. 4. Hosszú, alapította első államvédelmi 
Veteményes. 48. Kakaskorona. 50. angolul. 5. Maupassant hallgatott : szerv (ék.-felesTeg). 83. Egy ma* 
Régi török rang, 52. Orosz ze- rá. 6. Adósságot fizet. 7. Ba- . gyár és egy olasz névelő. 95. 
neszerző, az „ötödik** egyike, rázdahasító. 8. Kinek a műve? .Ázsiai állam, Idegenes.en. ff.

 ̂ kedelml dolgozó. 64. A rendes hemzsegés, angolul; 13, Össze- • első sorában olvashatjuk. W.‘ 
A időn túli. 66. Német hadikikötő, varrják. 14. Az ürge német ne- ! ÖSA.
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Alagút báromezer 
méier magasban

Szovjet lapok legújabb Je
lentései szerint befeje2ödtek a 
Fnmze—Os közötti új gépko- 
csiút legfontosabb létesítmé
nyének, a 2630 méter hosszú 
és .3000 méter magasban levő 
Xien-San alagútnak a robban
tási munkálatai. A Kirgizia 
déli részét az északi területtel 
összekötő 600 km hosszú aptó- 
dtlink eddig 450 kilométeres 
szakasza épült ki. Az új útnak 
roppant nagy a gazdasági Je
lentősége. Teherszállításon kí
vül, feliiasználják majd a nagy 
marliacsordáknak a magas 
Tien-S(in hegységben való át
terelésére is.

Rovarírtpszerekkel 
szemben immunis méhek

A kaliforniai egyetem bioló
giai kuta^soportja megálla
pítottá, hogy a. méhek általá
ban teljesen, vagy legalább is 
nagymértékben immunisak a 
legtöbb rovarirtószerrel .szem
ben; Az érdekes jelenség okát 
kutatva, rájöttek, hogy m  el- 
lenáHóképesség a természetes 
kiválasztódás eredménye. Fel
tevésük szerint a mézelő mé
hek rovarirtószerekkel enyhén 
szennyezett virágport és nek
tárt Js összegyűjtenek* Ezeket 
az anyagokat a kaptárba vi
szik és elraktározzák. A kaptá- 
takban munkálkodó dolgozók 
elfogyasztják ezt az anyagot, s 
vele táplálják a királynőt, to
vábbá a heréket Is, A termé
szetes kiválasztódás eredmé- 
ryefént csalc az ellenállóképes 
cgyedek maradnak életben, 
ezek viszont olyan utódokat 
hoznak létre, amelyek maguk, 
is Immunisak a legtöbb rovár- 
irtóázer alapanyagával,, ,1a 1 klqr 
rozott szénhidrogénekkel 
szemben.

 ̂ Az alkohol és a rák’

FráJiciaországban mintegy 
négyezer rákos beteget hosz- 
Bznbb ideig megfigyelve meg
állapították, hogy a túlzott al
koholfogyasztás határozottan 
elösegíli egyes rosszindulatú 
daganatok kifcjlötlését. A vizs
gálatok szerint nyelv-, garat- 
és gégerák esetében feltétlenül 
összefüggés van a megvizsgált 
személyek betegségének kifej
lődése és a betegek alkoholiz
musának foka között. Xem ta
láltak viszont összefüggést az 
alkoholizmus és a nyelőcső-, 
valamint a hólyagrák között.

A  Mars 1.195 millió kilométerre 
távolodott a Földtől

M öeletnenfif a  h o í^ g ó h ö s i á tío m á s  ú tjá r ó l  
és é rté k e s  k u ta tá s i e r e d m é n y & it'S í

Miért nem fulladnak 
meg az alligátorok?

A zoológusok vizsgálatai 
üetint az alligátorok légző- 
aervei és “érrendszere lénye
iében semmiben sem külön
bözik más szárazföldi lények 

, tasonló szerveitől, mégis az 
alligátorok akár két órán át 
is a víz.alatt tartózkodhatnak 
légzés nélkül. Ezt a, különös 
jelenséget csak a legutóbbi 
Hőben sikerült norvég tudó
soknak felderíteniük. Kísérle
tekkel megállapították, hogy 
az alligátorok olyan különleges 
fiziológiai mechanizmussal 
rendelkeznek,, amely lehetővé 
teszi, hogy a víz alá merülve^ 
csak a létfontosságú szerveket 
és szöveteket lássák el oxigén
ül Kimutatták, hogy a tej
sav, amely a víz- alá merült 
alligátorok izmaiban keletke
zik, mindaddig néni jelenik 
meg a vérükben, dmig a víz
felszínre nem kerülnek. Ez 
azt bizonyítja, hogy' a víz alá 
merülve képesek lecsökkenteni 
vagy teljesen leállitani az iz
maikon áthaladó véráramlást. 
Szívük verése lelassul, olykor 
'csak kettőt-hármai ver per
cenként a víz alatt, s lehetsé
ges, hogy csak szítnzmuk jut 

? ozigénhez a merülés tartama 
alatt. Kiderítették azt is, hogy 
i két órára lemerült alligáto
rok már az első húsz percben 
elfogyasztják oxigéntartalékuk 
felét, s a maradék oxigénnel 
még 100 percen át teljesen 
'intudatuknál vannak a víz 
alatt. i

„ A Mars 11. ' önműködő boly
góközi állomás, amelyet 1962. 
november 1-én indítottak .út
nak a Föld egyik, nehéz mes
terséges .holdj ának fedélzeté
ről, folytatja útját. Május 17- 
ig az állomás 195 millió kilo
méterrel távolodott el a 
Földtől és a Mars bolygótól 
11 millió kilométer távolsátg- 
ra volt. -

Amint már közölték, már
cius 21-én a  Földtől álékor 
106 rhillió kilométer távolság
ra levő bolygóközi állomásról 
rendes rádióadások indultak 
meg. A kapott' telemetrikus 
adatok előzetes feldolgozása 
megmutatta, hogy az állomás 
berendezése szabályszerűen 
működik.

A bolygóközi állomás
adói által kisugárzott rádió
jelek kapacitása és a . vevő- 
berendezések érzékenysége a 
megadott szinten -volt, az ál
lomás energiaszolgáltató rend
szere kifogástalanul működött, 
és az egész berendezést ellát
ta villamos energiával. A  te
lemetrikus adatok elemzése 
azt is kimutatta, hogy a Mars 
I. állomás tájoló rendszerében 
üzemzávar támadt, ennek kö
vetkeztében zavar keletkezett 
az állomás fedélzeti anten
náinak a  Föld felé irányítha
tóságában, s ez megpkadá- 
lyozta, hogy ezután a bolygó
közi állomással rádióösszeköt
tetést tartsanak fenn. Most 
erőfeszítések • töí^fíhek a rá
dióösszeköttetés • helyreállítá
sára.

A Mars 1. bolygóközi állo
más segítségével végzett vizs
gálatok egy sor foritos tech
nikai probléma megoldását 
tették lehetővé és értékes'ki- 
sérletl anyagot szolgáltattak.

Első ízben, sikerült kétolda
lú rádióösszeköttetést létre
hozni a Földtől 106 millió ki
lométerre levő bolygóközi ál
lomással.

Az állomássdl, 61 alkalom
mal létesítettek rádióössze
köttetést, é közvetítések so
rán ' a bolygóközi állomás fe
délzetére több mint 3000 ve
zérlési rádiójelet továbbítot
tak.

Megfelelőnek bizonyult az 
állomásban elhelyezett beren
dezések elektromos árammal 
történő ellátásának rendszere. 
Sikeresen oldották meg dz ál
lomás egész műszaki beren
dezés-komplexuma megbíz
ható munkájának biztosítá
sát a világűr vákuumviszo
nyai közepette, a kozmikus 
sugárzás hatása alatt, a súly
talanság állapotában és olyan 
bonyolult hőmérsékleti viszo
nyok között, amelyek részben' 
a  napsugárzás intenzitásának 
változásával kapcsolatosak, 
ugyanis az intenzitás a  Nap
tól távolodva csökkent.

Az állomás útja új aágflo- 
kat szolgáltatott a világűr 
azon térségeinek fizikai tu
lajdonságairól, amelyeket a 
Föld és a Mars pályája közé 
eső repülése során érintett. 
Miközben a. Mars 1. a Föld 
ma Ismert három sugárzási 
övezetén haladt keresztül, 
azok határainak Jelentékeny 
mérvű megváltozását regiszt
rálta.

A Mars 1. műszerei
a Földtől nagy , távolságra 
megkezdték a koanikus su
gárzás regisztrálását. Megálla
pítást nyert, hogy a kozmikus 
sugárzás erőssége a világűr 
Föld körüli és bolygó közötti 
részében, az 1959 éveihez ké
pest majdnem kétszeresére

növekedett. Az észlelt válto
zások nyilván összefüggnek a 
naptevékenységi ciklus válto
zásával.

Fontos eredményeket kap
tak a bolygóközi és a  na,p- 

. plázma megismerésével kap
csolatban. Már az első szov
jet űrrakéták repülése, folya
mán bebizonyosodott, hogy 
a Földet ionizált gázburok 
veszi körül, amely 10—20 ezer 
kilométer magasságban he
lyezkedik el. A Mars 1. útján 
szerzett tapasztalatok alapján 
ez újból beigazolódott. Meg
állapították, hogy a töltések
kel ellátott részecskék leg
külső övezetének, amelyet a 
szovjet tudósok 1959-ben fe
deztek fel, a  határai a geo- 
mágneses tér erővonalainak 
megfelelően húzódnak. Most 

- első ízben sikerült megfigyel
ni azt a tartományt, ahol a 
Föld ionizált gázburka talál
kozik a töltésekkel ellátott 
részécsk&k legkülső övezeté
ü l .

A bolygóközi térségben
regisztráltak olyan ionizált 
gázáramokat, amelyek a Nap
ról indulnak ki (ezeket az 
utóbbi időben gyakran „ n a p 
szélnek” nevezik). Észlelték 
továbbá ezen- áramok nagysá
gának, változását is.

A bolygóközi állomás révén 
adatokat nyertek a világűr 
mágneses terének intenzitásá
ra vóriátkozóldg is. Érdekes 

j adatokat ..nyertek „a. - világűr
nek a Föld pályáján túli ré
szében található meteorok 
megoszlására vonatkozólag is.

A kapott eredmények szá
mottevően hozzájárulnak a vi
lágűr megismeréséhez. A 
Mars 1. állomásról nyert szé
les körű tudományos adatok 
feldolgozását folytatják.

H old-autó

Egyedül a niúúr sivatagjában
A Mars- vagy Venus-utazás 

jelenlegi hordozórakétáinkkal 
S—12 hónapot venne igénybe, 
ez idő alatt a szűk űrkabin 
lesz majd az űrhajós otthona. 
Az utóbbi évek vizsgálatai 
alapján már sok részletet 
sikerült feltárni arról, hogyan 
viselik el az űrhajósok a vib
rációt és a súlytalanság álla
potát, de még nagyon kevéssé 
ismertbe az űrhajózás pszicho
lógiai hatásai, a hosszú ' egye
düllét, elszigeteltség követ
kezményei. Az amerikai űr
hajózási hivatal most érdekes 
közleményben számol be erre 
vonatkozó kísérleteinek egyes 
eredményeiről. A  beszámoló 
szerint a kísérleti személyt az 
elmúlt év novemberében 
helyezték el egy elszigetelt 
fülkében, s március közepén 
még jól viselte elszigetelt

ségét. Az első 49 napban a 
kísérleti személy számára 
teljesen megszűnt az idő ér
telme. Kizökkent , az alvás
ébrenlét megszokott ritmusá
ból, olykor 30 .órát is ébren 
töltött megszakítás nélkül, s 
alvásának idöszdkd nem esett 
egybe a ' rrvegfigyelökamrán 
kívüli sötétség,' éjszaka idejé
vel. Amikor azután órával is 
ellátták, még akkor is 26 órára 
hosszabbította m eg  napját. A 
teljes elszigeteltség alatt a 
kísérleti személynek külön
böző feladatolcat is kellett 
végeznie. Ahhoz, hogy például 
cigarettához jusson, nyolcvan
szor meg kellett nyomnia egy 
gombot. Normális körülmé
nyek között d kísérleti sze
mély -40 cigarettát szívott el 
24 óra alatt. Később az egy 
cigaretta megkapásához szük

séges gombnyomások számát 
500-ra növelték, ekkor a 
kísérleti személy cigaretta- 
fogyasztása napi tízre esett 
vissza, s oly ingerlékennyé 
vált, hogy a gombnyomások 
számát azonnal csökkentették. 
Megbízták azzal is, hogy írjon 
elbeszéléseket és fessen képe
ket magányában — művei 
nagy fogékonyságról és érzel
mi gazdaságról tettek tanú- 
bizonyságot. Vajon a fokozott 
ingerlékenység és az érzelmi 
gazdagság jellemző lesz-e az 
űrhajósra is hosszú Utazása 
alatt. Ezt ma még nem lehet 
tudni. Anriyi azonban bizo
nyos: meg kell találni a módot 
arra, hogy a hosszú ideig el
szigetelt űrhajóst a pszicholó
giai nehézségeken ̂ is átsegít
sék.

A  C h ry sle r-cég  m á r  e lk é sz íte tte  e lső  h o ldbé li fá rm ű v é n c k  m odell
jé t.  A  k é tszem ély es , egyeneU en  ta la jo n  is  h a lad ó , fo ly ék o n y  h id ro g én - 
n e l és ox igénnel h a j to t t  h o ld -au tó  3,5 m  hosszú  és 3 m  szé les  lesz , sjú- 
ly a  a  F ö ld ö n  m in te g y  1700 k g -o t a  H o ldon  p ed ig  k h . 300 k g -o t ny o m . 
A  m odell m á r  tö b b  s ik e re s  m ű sza k i p ró b á t á u t  k i, am e ly  e k e t a  hoW - 
b é ll v iszo n y o k n a k  m egfe le lő  k ö rü lm é n y e k  k ö z ö tt végez tek .
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Hajóvezető, sáskafelderítő, 
tűzjelző műholdak

A Meteorológiai Világszer
vezet nemrégiben Genfben 
tartott IV. kongresszusán a 
mesterséges holdak gyakorla
ti felhasználásának újabb le
hetőségeit vázolták fel a  tu
dományos szakértők. Egyebek 
között már kidolgozták' a 
mesterséges holdak. oceano
gráfiai kutató célokra való 
felhasználásának módszeréit: 
a tengerek és óceánok külön
böző pontjain elhelyezett bó
ják méréseredményeit nagy 
sebességgel haladó műhol
dakkal gyűjtenék össze, s to
vábbítanák a  kutatóközpon
tokba. A lehorgonyzott vagy 
úszó bóják állandóan méíríék 
a-teyfigő- és. a  teiigervíz hő
mérsékletét különböző mély
ségekben, regisztrálnák a 
hullámzás erősségét és a hul
lámok magasságát, továbbá a 
tengeráramlások sebességét, s 
ultrahangos mérőkészülékkel 
vizsgálnák az óceánok esetle
ges mélységváltozásait. E 
mért adatokat a  bójákon tá
rolnák, majd amikor a 
„gyűjtő" műhold a látóhatár
ra érkezne, a méréseredmé
nyeket rádiőparancsra rádió 
útján a műholdra sugároznák, 
itt mágnesszalagon tárolnák, 
s a kutatóközpont felett a 
földre továbbítanák. Az effaj
ta gyong és rendszeres adat
gyűjtésnek tudományos érté
kén kívül gyakorlati szem
pontból is nagy a jelentősé- 
ge.

A helyi időjárási viszonyok 
állandó megfigyelése például 
növelné a hajózás biztonsá
gát, a tengervíz hőmérsékle
tének és más jellemző ada
tainak rendszeres megfigyelé
se , megkönnyítené a halrajok 
felkutatását és eredménye
sebbé tenné a  halászatot. A 
jéghegyekre és úszó jégtáb
lákra ledobott műszerek Jel
zéseinek állandó felfogása le
hetővé tenné a jéghegyek út
jának követését — teljes egé
szében elkerülhetők lennének 
a még ma is gyakori hajó
katasztrófák.

A mesterséges holdaknak

mind nagyobb szerepük lesz 
az időjárás előrejelzésében is. 
Éppen nemrégiben született 
megegyezés a  meteorológiai 
műholdak közös programja 
tekintetében a Szovjetunió és 
az Egyesült Államok között. 
Az eddigi kísérletek vetették 
fel azt a  gondolatot, hogy a 
meteorológiai műholdakat 
felhasználhatnák a Földégyes 
térségeiben ,még ma is pusz
tító .sáskajárás elleni védeke
zésre is.

A műholdak műszerei, tv- 
kamerái könnyen észlelhetik 
a sáskafelhőket, kiindulási 
helyűket és vonulási irányu
kat — ezeknek az adatoknak 
a birtokában jobban megszer- 
vézhető a védekezés ellenük.

Végül felvetették annak le- 
het&égét is, hogy mestersé
ges holdak segítségével meg
szervezhetnék az egész Föld
re kiterjedő erdőtűz-jelző 
szolgálatot is.

A megfelelő magasságban 
keringő sugárzásérzékelö mű
szerekkel felszerelt műholdak 
azonnal jelenthetnék még a 
kis méretű erdőtüzeket is, így 
időben megkezdődhetne a 
a tűzoltás, óriási értékeket 
lehetne megmenteni ezen a 
módon.

A mesterséges holdak már 
eddig is felbecsülhetetlen ér
tékű mérésadattal gazdagítot
ták isrhereteinket, s lehetővé 
tették, hogy jobban megis
merjük bolygóinkat és kör
nyezetét.

K o k sa  — tó a v g h ó l
A novoknznyecki (Szibéria) 

bányászati kutatóintézetben .új 
eljárást és megfelelő berende
zést fejlesztettek ki a gyeng« 
minőségű szenek kokszolására. 
A berendezés segítségével a 
hírek szerint a tőzeg is kokszo- 
sitható. Az első ilyen nagy Je
lentőségű berendezést a knz*̂  
nyecki vas- és fémkombinát
ban helyezik majd üzembe. Az 
ÚJ eljárás bevezetése óriási je
lentőségű lenne a magyar ipar
ban.

Betegség-felismerő
számítógép

A tokiói orvostudományi 
egyetemen a minap érdekes 
kísérletet hajtottak végre: tíz 
tapasztalt orvossal közölték 123 
vqle született szívbajban szen
vedő beteg valamennyi jellem
ző vizsgálati tünetét, és Ugyan
ezeket az adatokat betáplálták 
egy orvosi célokra épített és 
programozott elektronikus szá
mítógépbe is. Az orvosok 
diagnózisa 75—78 százalékban 
bizonyult pontosnak, a számí
tógép betegség-felismerő pon
tossága azonban elérte a 90,1 
százalékot. Az orvosoknak ké
sőbb lehetővé tették, hogy az 
írásban rögzített tünetadato
kon kívül röntgenátvilágítást 
és más rdzsgálatokat is végez
zenek a betegeken, de a szá

mítógép még így is csak .né
hány százalékkal maradt le a 
betegségfelismerés pontossá
gában.

Saénes h a jó k
H ajó k  b e f« stésé re  c sak n em  k izá 

ró lag  fe k e te  fe s ték e k e t baszn á l- 
n a k , m e rt a  ta p a sz ta la to k  s ze rin t 
ezek  a  leg ta r tó sab b a k  és a  leg
o lcsóbbak , s a z  is  e lő n y ü k , hogy 
a  b a jó  részleges  ú jra fe s té se k o r az 
ú j  fe s ték ré teg  sz ín e  nem  ü t e l a  
rég itő l. H anem  tró p u s i v izeken  ha
jó zv a  a  fe k e te  szín  k ife jeze tten  
h á trá n y o s , m e rt a  fe k e té re  fe s te t t  
h a jó te s t e ln y e li a  n a p su g á rz á s t és 
tú lsá g o sa n  fe lh ev ü l. E zé rt m egpró 

b á lk o z tak  azzal ts, h o g y  a  h a ló 
k a t  s zü rk é re  fessék . M eglepődve 
ta p a sz ta ltá k  azo n b an , hogy a  
s zü rk é re  fe s te tt fedé lzetű  ta r tá ly -  
h a jó k  jo b b a n  ro z sd áso d n ak , m in t 
a  v ilágos sz ín ű re  fe s te ttek . Vizs
g á la to k k a l m e g á llap íto tták , hogy 
a  sö té t sz ínű  fedé lzet e lnye li a  
n a p su g á rz á s t, fe lh ev ü l, s en n ek  
k ö v e tk ez téb en  az  a la tta  e lh e ly e 
ze tt szá llítm án y  égy  ré sze  e lp á 
ro log . A m ikor a zu tán  a  n a p  le 
b u k ik , a  p á ra  lecsapód ik  az im 
m á r le h ű lt fed é lze tre  — en n ek  tu -  
la.Tdonítható a  g yo rs  ro zsd áso d ás. 
H olland  te ch n ik u so k  m ost m eg
á lla p íto ttá k , hogy  a  h a jó k  befes- 
té sé re  a  halványzö ld  a  leg a lk a lm a
sab b  szín , fP ersze  a  fe h é r szín 
len n e  a leg jobb , de en n ek  csillo
g á sa  tú lsá g o sa n  zav a rn á  a  legény 

sége t.) A zö ld  szín  ^Ó1 a lk a lm az 
h a tó  a  h ű tő h a jó k  b e fe sté sére  is : 
eb b en  az  e se tb en  u g y an is  a  foko 
z o tt fe lh ev ü lé s  d rá g íta n á  a  h a jó  
ü zem ét. A n ag y  h o llan d  fe s ték 
g y á ra k b a n  m á r  m eg  is  k ezd ték  
a  zö ld  h a jó fe s té k  g y á rtá sá t.

Motorblokkok javítása 
műanyaggal

Az orenburgi (Szovjetunió) 
útépítőgép-tröszt javítóműhe
lyében érdekes eljárást fejlesz
tettek ki a belső égésű moto
rok vízköpenyén és szelep
fejein levő repedések mű

anyaggal való tömítésére. 
Ilyen módon azok a motor
blokkok is megjavíthatok, 
amelyeket korábban beolvasz
tottak. A műanyag javító
massza epoxigyantából, polie- 
tilénaminból, dibutilftalátból, 
acélporból és töltőanyagból 
áll; csak annyit készítenek el 
belőle, amennyit tüstént fel
használnak, mert 20 perc múl
va megkezdődik a megkötése. 
Javításkor a motorblokkot a 
repedés végénél áfúrják, a 
repedést V-alakban kimunkál
ják, majd acetonnal zsírtala
nítják, ezután a fémfelületet 
előmelegítik, a a repedést^ 
javltómasszát tömnek. Negy4 
vennyolc óra alatt a javító
anyag teljesen megköt; a mo- 
uA'blokk letisztítható és újra 
használható.
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Lelkesen küzdött Prágában a tartalékos
magyar labdarúgó válogatott

Csehszlovákia—Magyarország
2:2 (1:0)

f»«. '

. magyarok második gólja. Sckroiff luiptis már M̂ t>a vctödS«
CSmsZLOVAKXA: Schroiff — 

X.ala, Poi^uliar, Novak—Pluskal, 
Bubemik—PospicbaU Scherer, 
JSadraba, Kvasnak, Alasek.

MAGYAltOasz Ag  ; Ilku—Mát  ̂
arai, Mészöly, Sárosl—Nagy. Nóg
rádi—Benie, Rákosi, Machos, Ti- 
cky. Fenyvesi dr.

Néhány perces tapogatód- 
zás után mi ka-punk először 
lábra, Rákosi az 5. percben 
veszélyes lövést ereszt meg 
Schroiíf kapujára. Hullámzik 
a  játék, hód az egyik, hol a  
Kbásik csatársor támad. A 
védelmek azonban biztosan 
állnak a  lábukon. A 13. perc
ben majdnem gélt lövünk: 
3pi^e viszi fel a  labdát, ügye
sein Rákosi edé gurít, a  jóbb- 
^ z é k ö tö  a230inban a  jó hely- 
izetet kihagyja.

Gólt kapunk

Igaz, hogy á  magyar támadá
sok többnyire fcözépen futnak, 
6 így könnyű is azokat hárí
tani;

Tichy egyenlít, 
Machos vezetést szerez

Baloldaíion visszük fel a 
labdát, az az elorehúzódott 
Mátrai elé kerül, aki naigy 
erővel a  kapu^ felé bornbáz. 
Néhány csehszlovák próbálk<> 
aás következik. A 18. x>orc- 
ben Scherer közelről rosszul 
lő. Aztán a  csehszloválcoik is 
eg5rre többet k^em ényeznek , 
és a  22. percben megszerzik a 
vezetést. Mintaszerű csehszlo
vák támadás fu t a  pályán, 
amelynek a  végén

Scherer közelről b iz to^h  v
lő á  hálóba. 1:0 Csehszlo

vákia javára
A .gól a  vendéglátókat fel-' 

feikesíti és továbbra is. veszé
lyesen; rohamoznak.. ; A 28, 
percben ¡Kvasnák ‘ mlntiégy "10 
méterről felső lécre fejeli a 
labdát. Aztán B,ene kever jól 
a 16-^ ,oldalvonalánál, a  'cseh- 
szlovák védelem csak üggyel- 
ba jja l tudja szögletre szerelni.. 
Ez már az ötödik magyar 
szöglet a csehs^ovákok egy' 
'szoíglete éllenében!

Á félidő vége előtt Machos 
16, kapura, Schroiff azonban 
biztosan véd.

Szünet után is mi kezdünk 
Jobban. Az első percben Mát
rai' előretör, beadott labdáját 
Machos m_e^ durrant ja. Az
tán .llku .Scherer elé vetődik, 
és megsérül. A magyar kapus 
egy percig ápolásra szorul. 
Tichy 20 méterról nagy" lövést 

, ereszt meg, Schroiff látványo
san véd. Aztán Nógrádi lyuk
ra  teszá Tichyt, a  balösszekötő 
mintegy 12 méterről nagy erő
vel a  jobb saipokra lő. Schroiff 
azonban ismét a  helyén van. 
Szinte állandóan a  magyar 
csapat támad, de egyelőre 
Bem találja a rést a  Jól tömö
rü lő  csehszlovák védőfalon.

Élénkebb a  játék, m int az I. 
félidőben volt, s a  csehszlo
vákok többnyire védekeznek. 
A 16. percben Mátrai rosszul 
fejel be egy labdát, Kadraba 
kapja, veszélyesen kapura 
húZi lIku azonban a kapojibói 
kifutva, ÖnféJáldozóaii ment. 
Mészöly és Scherer ö^zecsap; 
a  csehszloválc játékos rövid 
időre ápolásra szorul.

A csehszlovákok ismét iá- 
madnalc. Scherer az 5-ösről 
fejéi kapura. lUcu biztosan 
véd. A 24. percben két magyar 
szöglet következik, A második 
szöglet után másodpercekig a  
baloldalon pattog a  labda. 
Nógrádi ügyesen Tichy elé 
játszik,

és Tichy a 16-osró1, fordu
lásból hatalmas gólt lő a 

léc alá. 1:1,
Fergetegesen támadunk to

vább. És a  26. percben megr 
szerezzük a vezetet. Machos 
Fenyvesi dr-t küldi táihadás- 
bá, a balszélső ügyesen el
megy a  hátvédje mellett, nagy 
erővel kapura lő, Schroiff ki
üti a labdát és 

a  befutó Machos 5 lépés
ről a  kapu bal oldalába' 

kü ld i. 2:1.
Lelkesen -és jól játszik á  :ma-. 
gyár csapat, a. levegőben lóg 
a harrnadik gól. ,'A-3Q. percben 
Popluhar röviden, ad haza, 
Machos elcsípi a labdát, és á t
emeli a kétségbeesetten. kifutó 
Schroiff fölött. Balszerencsé
jére azonban a  „fals’* labda a 
kapu mellé. jut. . ^

támadás után a  40. percben a 
bal oldalon szöglethez ju t a 
hazai csapat. Masek íveli be a  
labdát, a  kapu elé, Kvasnák 
feje emelkedik a  Ijegmaga- 
sabbra, kapura ívél^
. Ilka csak a felső lécre 

tudja tolni a  labdát, s az 
onnan a hálóba hull. 2:2
Továbbra is a  csehs^ovákok 

támadnak.' A 41. i>ercben 
Scherer középen kiugrik, ve
szedelmesen tor kapura, s 
Mészöly csak bravúros, becsú
szással tudja szérelái K ét 
perc múlva Machos 20 méte
res bombája villanyozza fel a  
hiieinké't: á  labda ; Schroiff 
kezéről a  kapufára vágódik, 
onnan Tichy. elé p£d;tan, a  já
tékvezető azonban közben 
m ár les m iatt fütyül. Említés
re  méltó esemény aztán m ár 
nem is történik.

Kajdi János aranyérmet nyert az ököhívó EB-ú
A  szovjet versenyzők „taroltak" Moszkvában

Nógrádi, Machos, Tichy

Kvasnalc
fejesgóllal egyenlít

A csehszlovákok még egy
szer újítanak. Több lendületes

A nagy érdeklődéssel várt 
mérkőzés változatos, érdekes 
játékot hozott. Különösen a 
II. félidőben tetszett a  közön
ségnek a  küzdéleim. Az öj^sze- 
állításában lényegesen meg
változott' magyar csapat a  
Sfrahovi Stadionban a mérkőr 
zés nagyobb részében irányí
totta a  játékot, le lk ién ,'id ő n 
ként jól küzdött. Némi szeren- 
c^vel a  győzelmet ié megsze- 
:^ezhette volna. A csehszlová
kok ezúttal jobban játszottak, 
mint az ánigolok ellen, táma
dó játékuk ’ azonban változat- 
l ^ u l ‘, lassú volt, ,s ezt techni
kával, ügyes , húzásokkal, és 
lövésekkel igyekezték ellensú
lyozni. ‘ A mérkőzés nagyjá
ban. egészében, két egyforma 
tudású együttes játékát m u
tatta.

A magyar csapatban min
denki dicséretet érdemel igye
kezetéért. Különösen Nógrádi 
friss,, lendületes és ötletes já
téka volt nagy hasznára, első
sorban a  csatároknak. Elől 
Machos jeleskedett, de vele 
majdnem egyenramgú teljesít
ményt n3nijtott H cby is.

A moszkvai Európa-bajnok- 
ság forró légkörében kiderült, 
hogy minden okunk megvolt 
a  szerénységre. Szénást kezdte 
meg a  kiesők sorozatát, aztán' 
Tótht Budai és a többiek foly
tatták. A legjobb négy közé 
csak Kandinak és a váltósúlyú 
Kálmánnak sikerült bejutnia. 
Kajái szombat este a finn Ha- 
lonen ellen arato tt biztos győ
zelmével ■ a  döntőbe jutást is 
kiharcolta. A döntő szenzá
ciója ' egyébként az volt, hogy 
minden súlycsoportban szov
je t versenyző is szerepelt. így 
tuíc(.jdon?céppe?i a moszkvai 
EB döntője nyugodta.n nevez
hető egy Szovjetunió—Európa 
válogatott találkozónak is,

A XV. ökölvívó EB döntői
re ismét zsúfolásig megtelt a 
15 000 nézőt befogadó, nagy
szerű - sportlétesítmény, a 
Sportpalota. A súlycsoportok 
tíz szovjet versenyzővel szem
ben 2—2 olasz és lengyel, to
vábbá 1—1 magyar, bolgár, 
Jugoszláv, skót, csehszlovák és 
román versenyző lépett a  szo- 
rítóba, hogy eldöntsék; kinek 
ju t az EBÍ arany-, illetve ezüst
érme? A bronzérmek sorsa 
m ár szombaton eldőlt Minden 
d ic^re te t megérdemel a  ma
gyar Kálmán, hogy ebben a 
teldntélye^ rangsorban ő is ott 
szerepel. Vasárnap azonban a 
fő figyelem m ár az EB dön
tői, elsősorban Kajái mérkőzé
se felé fordult.

Kajáinak sikerült. Remek 
küzdelemben, kezdeti bizony
talankodás után biztosan győ
zött, ő volt az első versenyző 
a döntők délutánján, akinek 
sikerült a  szovjet ökölvívók 
győzelmi sorozatát megállíta
nia.

A vasárnaíá döntők ered
ményei;

Xiégsúlybati a szőke, hosszú karú 
Bisztrov (szovjet) ellen a bolgár 
Panajotov belharcot igyekezett ki
erőszakolni. A szovjet ökölvívó 
azonban kiszurkálta ellenfelét, sőt, 
Panajötovof tenyeresei miatt a 
második menetben meg is intet
ték. Európa-bajnok: Bisztrov
(Szovjetunió, 2. Panajotov (Bulgá
ria).

Harmatsülyban az olimpiai baj
nok Grlgorjev (Szovjetunió) ellen

a jugoszláv Petrics csak két me
neten keresztül .állta, a sarat. 

Pehelysúlyban Sztyepaskin (Szov
jetunió) az olasz Girgentiyel ta
lálkozott. A szovjet fiú ededig az
EB-n valamennyi ellenfelét ki
ütötte. Az ' olasz ökölvívó azonban 
kemény ellenfélnek bizonyult. 
Európa-bajnok: Sztyep2iskin (Szov
jetunió), 2, Girgénii (Olaszország).

A szovjet győzelmi sorozatot 
könnyűsúlyban Kájdi János álU- 
totta meg. Az első menetben Kajdi 
és a szovjet , Nyikaronov csak 
„kóstolgatták” egymást. A máso
dik menettől a magyar ökölvívó 
fokozatosan feljött, sőt, a soroza
tosan szabálytalankodó szovjet 
versenyzőt a harmadik menetben 

többszöri figyelmeztetés után — 
meg is intették. Európa-bajnok: 
Kajdi, 2. Nyikaronov (Szovjet
unió).

Kisváltósúlyban egy váratlan 
lengyel győzelem született.

A váltósúlyban ismét szovjet 
iSurőpa-bajnokot ünnepelt a kö
zönség.

A nag3̂ áltósúlyúak küzdelmét 
nagy érdeklődés előzte meg, hi
szen mindkét versenyző ragyo
góan szerepelt a moszkvai EB-n.

Az egy fejjel magasabb és hoŝ  
szabb karú Lagutyin (szovjet) vé
gig irányította , a küzdelmet és 
úgyszólván akkor ütötte meg a 
skót Víppert, amikor akarta, 
Európa-bajnok: Lagutyin (Szovjet
unió), 2, Vipper (Skócia),

A középsúlyban a szovjet, Po* 
pencsenko már az első másodpe> 
cekben földre küldte a román 
neát, majd ebben a menetben méj 
kétszer számoltak nyolcat a ro
mán öklözőre. Európa-bajnok: Po- 
pencsenko (Szovjetunió), 2. Mo- 
nea (Románia).

A félnebézsúlyban lépett szőri- 
tóba a félelmetes liírű lengy«| 
Pietrzykowsky a .szovjet Poznyak- 
kai szemben. A második menet
ben. mutatott több aktivitást mind
két versenyző. A második menet
ben Poznyak szemhéja felszakadt 
és leléptették. Európa-bajnok: 
Pietrzykowsky (Lengyelország),: l 
Poznyak (Szovjetunió).

Nehézsúls'ban a' szovjet Abra- 
mov kiegj^eniített első menetet ví
vott a csehszlovák Nemeccel. A 
második menetben ^bramovot te 
nyeres ütés miatt megintették, a 
csehszlovák ökölvívó került a do
bogó legfelső fokára.

A XV. ökölvívó Európa Bajnoksógoti Moszkvában a köimyűaúlyi 
döntőben Kajdi János győzött a  szovjet Nyikanorov ellen (a képen 
háttal), és ezzel aranyérmet nyerít ^

Kikapott a Dunaújváros,
a Csepel már bajnok

Amint várható volt, a labdarúgó 
NB n .  Nyugati csoportjában ha
mar eldőlt a bajnokság kérdése: 
négy fordulóval a finálé előtt. A 
Csepeltől már nem lehet elvenni 
a  bajnoki címet. A csepeliek 
ugyanis — ha néni is  könnyen — 
legyőzték a BVSC-t, a Dunaújvá
ros pedig — némi meglepetésre — 
egyetlen pontot sem tudott elhoz
n i Budafokról. Az éllovasoknak 
egyébként rossz,napjuk volt nyu
gaton, mert a Székesfehérvár ere
jéből is csak döntetlenre téliéit 

Nem ismer elveszett pontot 
egyetlen csapat sem  — ezt Iga
zolta a keleti csoportban a mind
eddig sereghajtó DEAC is, amely 
a Szegedi VSE elleni szép győzel
m ével került el most az utolsó 
helyről.

RAJT A KK^BAN:

egy győzelem, egy döntetlen
A nemzetközi . labdarúgó- 

sporthari ismét eseménydú:? 
napok voltalí- Szarajevó
ban, , Bécsiben, Budapesten 
megkezdődött a  versengés a 
Közép-európai Kupéért.

A szurkolásból k ijutott a  
magyar közönségnek is: a  
Népstadionban igazi kupamér
kőzés-hangulatban tapsolt a  
nagyszerűen játszó Vasas gól
záporos győzelmének, majd 
utána az MTK együttesét búz^ 
dítóttá; nagy hírű ellenfele, az 
olasz Bologna ellen^

NYUGATI CSOPORT
Csepel—BVSe 
Szállítók—Orosriány 
Budafok—Dunaújváros 
PVSK—EVTK 
Z.-egerszeg—B. Spartacus 
Kaposvár—K. Lombik 
Győri MÁV—Cs. Autó 
Mosonm.—Sz,-fehérvár

3:2 (2:1) 
1:0  (0 :0) 
3:1 (1:0) 
1:0 
0:1 
6:1 
4:1 
3:3

« ^  ^ ¿Ml f  '

Heti HÍRADÓ
C&AJTOSZEMtJB)

Szerkeszd:
m Bzerkesztő bizottság 

átadja:
•  BelOgymintsztértuis Bv. 
Országos Parancsnoksága 

Budapest Vl.i Lendvay utca' 
14-16

BzSkra Lapnyomda

1. Csepel
2. BVSe
3. Sz.-fehérvár
4. Dunaújváros
5. Szállítók
6. Budafok
7. Győri MÁV
8. Oroszlány
9. B. Spartacus

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

26 19 
26 14 
26 11 
26 12 
26 11 
26 11

7 10 
11 9
8 11 

11 IC
4 17 
1 19 
7 16

53:17 43 
40:36 34 
44:21 33 
50:30 33 
31:23 30 
34:31 30 
35:26 29 
41:35 27 
28:33 26 
32:35 25 
33:37 23 
30:42 22 
24:29 21 
20:56 14 
25:43 13 
26:58 13

KELETI CSOPORT
Láng—Borsodi B.
DEAC—Szegedi VSE
Kecskemét—Salg. KSE
Eger—Szolnok
Özd—Miskolc
Bp. Spart.—Ganz-MAVAG
Egyetértés—Bp. Előre
Diósgyőr—Nyíregyháza

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

Elsöprő formában 
játszotf a Vasas

VASAS: Varga — Ihász, Mé
szöly, Sárosi — Sas, Berendi — 
Bozó, Pál II., Machos, Pál I., Ma
tesz.

BANYIK OSTRAVA: Dvorak I. 
— Köhier. Danek. Dvorak II. — 
Siu-Delar. Stanko — Kniezek, 
Wieczek, Mtkeska, Siry, Yalosek.

A régi lendülettel, a  megszo
kott lelkesedéssel kezdte a  Va
sas a másfélórás kupaküzdél- 
met. Már az első percekben 
Machos lövése a  kapuba ta
lált, a  játékvezető azonban 
les címén érvénytelenítette a 
gól. (Nem volt les!) A cseh
szlovák labdarúgók egyre - in
kább beszorultak a kapujuk 
elé, de ez sem segített a  meg
megújuló piros-kék rohamok
kal szemben.

a „karmester” Machos közeM 
beállította az  5:0-ás végered* 
ményt.

Nem volt dirigense 
az MTK-nak

1. Diósgyőr
2. Özd .
3. Miskolc
4. Nyíregyháza
5. Egyetértés
6. Láng
7. Ganz-MAVAG 26 10
8. Borsodi B. 26 10
9. Bp. Spartacus 26 10

26 16 . 
26 15 
26 13 
26 11 
26 11 
26 10

filen kl^aözi Scherer íejéséi

10. S^lnok
11. Kecskemét
12. Eger
13. SZVSE
14. Bp. Előre
15. DEAC
16. Salg. KSE

26
26
26
26
26
26
26

4 12
5 12 
9 11
3 14 
7 Í2 
2 15
4 15 
7 14

48:17 39 
46:19 37 
38:21 33 
39:37 30 
36:29 29 
36:35 29 
38:33 27 
33:34 27 
34:42 24 
25:32 23 
26:29 21 
25:34 21 
30:46 21 
32:43 20 
27:43 18 
23:43 17

A 14. percben Machos át
adásából Pál I., majd a  29. 
percben Pál II. akadályo
zása m iatt túl szigorúan 
megítélt 11-esből Machos 
lövésével 3:0-ra húzott ^ 

. Vasas,

MTK: Lauezkor — Kesal
Dánszki, Jenei — Na^y, Sípos - 
Major, Bödör: Kutí, lÁczii 
Szimesák I.

BOLOGNA: Rado — Capra. 
iiich, Fúrlanls — Tumburus, FoíH 
— Corrali, Franzini. Pace, W 
Marco, Renna.

A Vasas jó játéka lellcesitó- 
lég hatott az MTK játékosai' 
ra: a sérült Sándor nélküli* 
nagy lendülettel kezdtek. Kü' 
lönösen. Szimesák elfutásai ve
szélyeztették a Bologna kapu* 
ját. A balszélső érdeme volt* 
kék-fehérek gólja is; szép el-  ̂
futás után Kulinak már nem 
volt nehéz dolga, hogy a lab
dát a  hálóba juttassa (1:0).

A második félidőben  ̂
MTK nagy akarással küzdött) 
csak úgy. záporoztak a lövést 
az olasz kapura, de hol egí 
védő, hol a  kapus, vagy a szfr 
rencse mentette meg a vendé 
geket az újabb góltól. Az óla* 
szók ritkábban támadtak, de 
aklror veszélyesen, és a sok ki
hagyott MTK-hdyzet után 
egyenlítettek. Baloldali szög' 
letrúgásra többen is felugrót' 
talí, végül

a  labda Lanczkpr ökléről
pattant saját hálájába, 

öngól

Nem sokkal később újabb gól 
koronázta a  tetszetős Vasas
támadásokat.

Szünet után is nagy közön
ségsikert arattak a tervszerű 
Vasas-akciók, többször sakk
makk lett a vendégel? védel
me. Az eredmény: Machos 
mérnöki pontosságú átadásá
ból Pál II. megszerezte a  ne
gyedik gólt, s a  befejezés előtt

M ágyar vítorlázörepülol 

b rav ú rja

A magyar vitorlázó sportrepiJ- 
lük az MHS V. kongresszusa lisr 
tcletére magasság! repülést vég«* 
tek a dunakeszi repülőtér felett 
A rekordkísérlet sikerrel járt 
Több versenyző zivatarfelhőbefl 
6000 méter magasságig, illetre 
azon túl is emelkedett. Magpt 
Bálint 6300, Kovács Pál, Ojrári 
György és Pásztor Ottó GOOO-ílWi 
Opiti: Nándor pedig 5800 méteHí 
jutott fe l a  gépével.


