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a munka sze- 
!|;nemesebb tulaj- 

^pttnk ennek szel- 
Akadnak azonban 

megszegik e fontos 
cselekedeteket hajta 
ngeségük kdvétkezté- 

el. Bűnös cselekedetük- 
kkal lerombolják maguk kö- 
elvesztik munkatársaik, ba- 

laládjuk szimpátiáját, szeretetét. 
a törvénysértők börtönbe ké

ből szigorú szabályok között élnek.
[ a börtönszabályok, de embersége- 

letartásnk a befogadás első pillanatától 
!&ve a szabadulás utolsó pillanatáig köte- 

valamennyi letartóztatott számára.
Az elítéltek túlnyomó többsége eleget is 

tesz a velük szemben támasztott követelmé
nyeknek, betartja a börtönszabályokat. A fe- 
giyelmezett viselkedésben csakúgy, mint a 
munkában példás magatartást tanúsítanak.

Vajon ugyanezt elmondhatják-e magukról 
azok az elítéltek, akik hibát hibára halmoz
nak, akiknél szinte egymást érik a fegyelmi 
vétségek? Erre a kérdésre egyértelműen az 
a válasz: nem, nem beszélhetnek ilyesmiről 
a legyelem megbontó!.

A sorozatban elkövetett fegyelmi vétsé
gek elrettentő példáival találkoztunk a közel
múltban Sopronkőhidán. Felháborító és egy
ben rendkívül elítélendő dolog az, ahogyan 
egyik-másik elitéit a fegyelemhez és a mun
kához viszonyul. Miközben a letartóztatot
tak zöme, felismerve korábbi bűnös élete 
tarthatatlanságát, tisztességes szándékkal 
készül a szabadulásra, addig Rábaközi Ká
roly, Kovács L. Rudolf, Nyíri Sándor és 
még néhány elítélt minden szégyenérzet nél
kül mételyezi a közösségi életet. A börtön
szabályokat megszegve, tiszteletlen maga
tartást tanúsítanak a felüg^yelettel szemben, 
megtagadják a munkát, tetttegesen bántal
mazzák clitélttársaikat.

teé^élmí Vétségék ezek, amiért ke
mény fenyítés jár. Rábaközi, Kovács, Nyiri 

a többi fegyelmezetlen elítéltek meg is 
kapták a jogos büntetést, de makacsok, ed
dig még nem tanidtak a kedvezményelvo
násból és a fegyelmi zárkából.

Nyiri elítéltet, akit legutóbb a felügyelet
tel szemben tanúsított tiszteletlen magatarr 
tásért rendeltek kihallgatásra, ebben az év
ben már hétszer fenyitették meg. Mintegy 
másfél hónapot töltött már fegyelmi zárkán 
az idén. Legtöbb esetben a munka hanyag 
végzéséért és a zárkarend elmulasztásáért 
kellett felelősségre vonni őt.

A fegyelmi fenyítéseket „megörökítő” be
jegyzések özöne tarkítja Rábaközi Károly 
elitéit fegyelmi lapját is. Rábaközi egyike 
azoknak az elítélteknek, akik nem bíznak 
senkiben, minden zárkatársukban rosszat lát
nak. Mindez abból adódik, hogy a tisztessé- 

élet útjait kereső elítéltek nem hunynak 
szemet a fegyelmezetlenkedők kivetnivaló 
viselkedése felett. Rábaközi másokkal szem
ben bizalmatlan, elveti azok tanácsait, akik 
pedig jót akarnak neki. Ugyanakkor fegyel- 
mezéttenül viselkedik, tiszteletlen hangot 

a felügyelettel szemben, gyakran 
végzi a munkáját, sőt, már az is 

elófordult vele, hogy megtagadta a munkát.
itt meg kell említeni Barta Lajos elitéit 

nevét is, aki ha a fegyelmi vétségé számá
ban nem is, de azok súlyosságában egyik 
követője Rábaközinek. Munkamegtagadásért 
már két esetben vonták felelősségre Barta 
elítéltet.

A büntetésvégrehajtás szem előtt tartva 
a munka társadalmi szerepét, egyik fontos 
feladatának tekinti a munkára való neve
lést. Az elítéltekre érvényes magatartási sza
bályok világosan és félreérthetetlenül ki
mondják: a kiadott munka pontos és jó vég
zése minden letartóztatott számára kötelező. 
Aki nem tesz ennek eleget, ám lássa annak 
következményét. Mint ahogy eddig, úgy a jö
vőben is szigorú fegyelmi fenyítésben ré
szesülnek a mnnkamcgtagadók.

Kemény hangok ezek, de elengedhetetlen 
azokkal az elítéltekkel szemben, akik egysze
rűen nem akarnak tudomást szerezni arról, 
hogy a fegyelemnek és a munka szereteté- 
nek milyen fontos szerepe van az ember éle
tében. Akinek pedig a figyelmeztető szó sem 
használ, az majd a fegyelmi zárkán döbben 
rá arra: önmagának árt az olyan elitéit, aki 
Dcm tartja be a börtönszabályokat. Előbb- 
utóbb a munkatagadók is rádöbbennek ar
ra, hogy csak a fegyelmezett, tisztességes 
munkával párosuló életnek van értelme. 
Mennél előbb jut el valaki idáig, annál több 
öröme lesz az életben.

Mindenkinek megvan a módja ahhoz, hogy 
az emberek őket megbecsüljék, tiszteljék és 
magukkal egyenrangúnak tartsák. Ehhez 
nem kell más, mint úgy élni, ahogy az em
berek többsége él. A fegyelmezett magatar
tás. a munka eredményes végzése vezeti el 
az elítélteket is a szabaduláshoz, s onnan to
vább a becsületesség magaslataira.

(—ENC.)

Nyár a határban
A vágyak és a megvalósulás útja

F ájlhalmán a célgazdaság egyik — No, te kajakos legény! Hát mire J 
üzemegységében száz főg bri- bírsz velem tartani? ^
gád kapálja a takarmányká

posztát. Á  haÉalmois táblán egy fő 
teljesítmény normája hétszáz négy
szögöl. A  brigádvezetővel, Ferenczi 
Sándor elítélttel beszélgetünk.

— Hat munkacsoportra van osztva 
a brigád — mondta Ferenczi — . s 
az első négy munkateljesítményére 
nemigen lehet panasz. A  másik kéf

És az ilyen serkentésnek hasznát ? 
látják mindketten. Hiszen a több \ 
mvmtóért több a bér is, nem is be- f, 
szélve az elismerésről. í

Baj van a fiatalokkal
Panaszt haillottünk a fiatalokról.  ̂ ra 

Munkájuk nem ér egy fabatkát á B
csoport lassabban mozog, de azegéúe ^  ® A  í  =itobbitol messze lemaradva halad ?

most is két alig húszéves ember.  ̂ '  
Megkérdezzük a magasabbiikat: i  m.

tűrhetően dolgozik.

Szorgalmasan dolgoznak
Haűilottuk a  parancsnolkságoai is, 

hogy a késői kitavaszodás ellenére, 
minden területen behozták a lema
radást. Visszaesők dolgoznak ü t 
többségben, de a munkájukra nem 
lehet panasz. Fegyelem szempontjá
ból se olyan rosszak, ahogy valami
kor hírüket költötték. A brigádveze
tő mondta a kettes csoportról:

Többszörösen visszaesők, nem 
valami finom modorral beszélnek egy
mással. De a munkától nem félnek, 
és megtalálják a módját, hogy ser
kentsék azt, aki lemaradna, lazsálna.

E csoport tagjai általában megkü
lönböztető nevekkel illetik egymást. 
Nem gúnyból, iTzikább egymás iránti 
bizalomból, az együvé tartozás kife
jezőjeként használják ezt. . .  Nem 
érzik, hogy az ilyen elnevezés rendel
lenesség? Vagy tudják nagyon ig jól, 
s éppen ezáltal akarnak kitűnni a 
többiek közül? Pedig nem ezáltal tűn
nek ki jelen esetben sem, hanem a 
szorgalmukkal, azzal, hogy .virtust 
tjjdnali vinni a munikába. És ez az

— Nem rossz érzés, hátul kullogni? 6 
Mosolyra húzódik Kobza Rudolf el-,? 

ítélt szája — 6 a megszólt fiatalem- \  
bér — a mosolya kényszeredett,
mentegetödzik: í  a . Borsodi VegyUcomblnát január óla a hajdúszoboszlöl földsázt dol-

-  A kukoricakapálás jobban m en í.P "“'“  képünkön a vegyikom btaát földgázbonté berendezéséU átiuk  
Én még nem csináltam ilyet, 
ha belejövök, ez is megy jobban.

A  másik fiatal, Keresztes József 
elítélt másodszor van elzárva a sza
bad élettől, mindkét esetben vereke
désért.

Négy testvére van. Szülei Is jóra- 
való emberek, talán maga is jóindu
latú tud lenni, ha józan és ha akar. 
Mondja, hogy valami más munkában 
szeretne tevékenykedni.

De milyen bizalommal helyezzenek 
más munkába olyan embert, aki itt 
is hanyag, kényszeredett? Itt, ahol 
mindig a nyomában vannak, itt se 
állja meg a helyét. Erős fiatalember 
létére hanyagul végzi a munkát.

Utolsólcént, mert míg Keresztes
sel beszélgettünk, Kobza Rudolf is 
rákapcsolt. Hamarosan beéri a töb
biekét, tettével bizonyítva, hogy az 

utóbbi a komoly, nagy dolog, Az el-, ott el61jár;ók ^  különbek n á la . .V o -  
nevéié^ komoíytklánságra véti, fél- ' jbh étré kefűl-'e? S ha ígéh, ki iart-é 
homállyá teszi á felnőtt embert.
ez maga bizalmatlanságát táplálhat 
velük szemben.

Kukoricakapálásnál, egyelésnél le
lemaradt Nifcoda elítélt. A csoport 
vezetője. Mészáros Péter elítélt ser- 
ikentette:

— T e . . . ha nem igyekszel, én 
nem is tudom, m it csinálok veled!

Most a káposBtakapálásnál Nikoda sen dolgozik, 
jár előbb, s vissza adja a kölcsönt az elismerést. 
Mészárosnak:

ott az elsők között? Majd elválik.
Sajnos, nagyon sok fiatalra az jel

lemző, hogy nincs szívósságuk. Csak 
a szájuk nagy valóban, s csak :^y- 
szer-egyszer lendülnek neki, azt hi
szik, ezzel máris bizonyították; hogy 
különb legények. Pedig nem így van. 
Az a különb munkás, aki rendszere
sen, módszeresen okosan, egyenlete- 

az ilyen megérdemli

MENNYIT ER

Vilics elitéit szeretete?..a

— sz. g.

Legutóbb, amikor a Szegedi 
Országos Börtönben jártunk, 
sok panasz hangzott a láda
üzem dolgozóinak munkájára. 
Több emberrel beszélgettünk, 
szorgalmasakkal és igyékvők- 
kel, s bes2:éltünfc azokkal is, 
akiknek nagy szerepük van a 
szégyenletes lemaradásban. A 
munkában utolsók között em
legették Vilics Géza elítéltet 
is. S ahogy hallottunk kéiiysze- 
redettségéről, lassúságáról, ázt' 
gondoltiik, íígy .beteg öregem-. 
bérről lehet szó, aki életkora, 
s egészségi állapota miatt las
sítja társait is.

Hamarosan szemtől-szemben 
álltunk Vilics elítélttel. Ele
ven, élénk tekintetű emiber, 
magabiztos a  fellépése, a be
szédje is friss. Életkora a leg
szebb férfikor, túl a  harmin
con, s a negyvenen innen. Töb
bek között kérdeztük:

— Családja van?
—  Igen . . .  Hatszáz forinttal 

hagytam otthon óikét — mond
ta elérzékenyedve —, a gyerek 
akkor volt háromhetes ..'. Hej, 
de sokat

gondoltam rójuk

a télen! Mikor azok a nagy hh  
-degek voltak, az a nagy hó 
v o lt . , .  Szegény asszony, most 
fekteti lé a gyéreket, rázárja, 
dz-ajtíii és megy-en Htttw.í lapií- 
tolni, hogy kereshessen egy k it  
pénzt, hogy fenn tudják ma* 
gulcat tartani . , ,

Tudná-e változtatm eddigi életmódjáén a siokásos bűnözők?

Gyönyörű szép apai érzés, 
családfői felelősség hangzik a 
szavakból Az ember .meg is 
hatódna, ha őszántének vehet
né mindezt. Dé Vilics Géza el
ítélt nem őszinte. Ha őszintén 
gondolt is a családjára, nem 
igaz, hogy velük érez. Aligha 
igaz, hogy felelősséggel van 
irántuk, hogy segíteni szeret
ne rajtuk és őszintén törődik 
velük.

B e t c / e ís ő  r é s a

Kinek hogyan alakul sorsa, élete?
A z „Útkeresők** egy részének nincsen kitűzött céi,ja. csupán az életnek a 

könnyebbik részét szeretnék vállalni, igényeik  vannak« de hogy azok k ielégí’* 
tését becsületes m unkával szereznék m eg, arra nem  ha,ilandök. A mának é l
nek, á nehézségek leküzdésekor az alkoholban keresnek megoldást, ettől vár.lák, 
sorsuk jobbra fordulását. Mondani sem  kell« hogy hiába« s az újbóli felébredés 
mindig későn következik be, am ikor már segiteni nem lehet.

Gálfy György tavaly júliusban szabadult Sopronkőhidáról s rövidesen elhe
lyezkedett, Dolgozott« ezerötszáz forint volt a  keresete. A h c^ zú  börtönévek  
miatt term észetszerűleg nála is nagy volt a  k iesés. Ezenkívül különböző pénz
összegeket kellett kifiztenie. (Hozzá kell tennünk, nem jelentős tartozásokról 
volt sző, am elynek kifizetése lehetetlenség lett volna.)

N éhány hónap múlva, elfogyott akaratere.ie. Nem  tudott tovább átmenetileg 
szűkösen, de becsületesen élni. Elhatározta, hogy majd szerez valam i „kis m el
lékest” , am ivel helyre tudja állítani egyensúlyát, összejött néhány ism erősével, 
s rövidesen közösen újabb bűncselekm ényt követtek el.

Mit ért vele? M egváltozoti-e az élete? Nem , sőt bűnös cselekedetével össze
rombolta m ég azt a néhány hónapi eredm ényt is , am it tisztességes m unkáiával 
létrehozott. Most ism ét büntetés vár rá« s szabadulás után újból kezdheti 
e lö lrő l. . .

Gálfy nem ' fiateiember, az évek 
már elszálltak felette, így az új
bóli kezdés, a mostaninál sokkal 
nehezebb lesz. Ha lett volna a)ka-

szerények és munkájukat kifogás- 
tajanul végzik.

Ezekről az emberekről elmond
hatjuk, hogy életük helyreállt,

rata és kitartása, hogy átvészelje megváltoztak.
a szűkös hónapokat, akkor ma , jpsg ,óta dolgozom itt a gyár- 
már szebben, _ jobban, de főleg bán — mondja Fodor Árpád. ~  
nyugodtabban élne. Mondjuk úgy, Három évvel ezelőtt megnősültem, 
ahogyan Fodor Árpád, a Goldber- jelenleg segédművezető vagyok a

lentkeztem. Először, mint szövőt 
alkalmaztak. Második lépégként 
albérleti szobát kerestem. Ez sok
kal nehezebb volt. Nagyon sokat 
kellett mennem, míg találtam.

— Addig hol aludt?
— Egy régi ismerősömnél kap

tam átmenetileg szállást.
— Ezután már sokkal könnyebb 

volt a helyzetem. Hamarosan hen- 
gerszerelö, majd később segédmü- 
vezetö lettem. Fizetésem 1700 fo
rint. Három esztendővel ezelőtt 
nősültem. Feleségem is dolgozik, 
szépen keresünk, egyikünk fizeté
sét félre tudjuk tenni. Takarékos
kodunk és vásárolunk.

— Jobb így?
— Egy napon sem lehet említe

ni, mennyivel nyugodtabb, meny
nyivel

szebb az életem.

ger Textilgyár dolgozója is él.
Ebben a gyárban, több olyan 

személy dolgozik, akik korábban 
büntetésüket Sopronkőhidán töl
tötték. Amikor a kelenföldi üzem
egységben a szövődé vezetőjével 
elbeszélgettünk, örömmel újságol
ta, hogy a náluk dolgozó volt sop
ronkőhidaiak nagyon jól, tisztes
ségesen megáilják helyüket. Van 
olyan személy is — mondotta — 
alti már

hosszú évek őta

áll alkalmazásban minálunk és 
soha egyetlen szóval sem kellett 
figyelmeztetni, hogy rendesen dol
gozzon, vagy hogy fegyeJmezet- met, életemet.'Sikerült 
ten viselkedien.. KÖtelesséfítudóak. MnMrc íh

szövődében.
— A  közelmúltban meg a szak

ma kiváló dolgozója lett — újsá- 
goíita az üzem vezetője.

— Hogyan sikerült a visszail
leszkedés a tíz évi börtönbünleíés 
után?,

— Megmondom őszintén, nem 
volt. könnyű. A hosszú elzárás, va
lamint az, hogy az ég egy világon 
hozzátartozóm nem volt, sok 
gondot, problémát okozott. De el
határoztam, hogy többet nem fo
gok a börtönbe kerülni. Nem fo
gok több bűncselekményt elkövet
ni, még akkor sem, ha napjában 
csak egyszer is eszem. Hittem ab
ban, hogy helyreállítom becsülete-

Az én véleményem az, hogy 
igenis érdemes a börtönben jól vi
selkedni, még akkor is, ha kedvez
ményt nem kap az ember. Érde
mes és szükséges is jól dolgozni, 
a szabályokat betartani. Azt mon
dom, aki becsületesen akar ezen
túl élni, annak adva vannak a 
feltételek. Mindenkinek saját ma
gától függ, hogyan fog alakulni 
sorsa, élete.

Riportsorozatunk befe.iezS részéhez 
értünk, A négy héten keresztül közölt 
riportokban igyekeztünk reális képet 
adni a szabad életbe való visszaillesz
kedés kérdéseiről. Természetesen ezzel 
még korántsem  merítettük fcl e témát. 
Rppen ezért lehetőséget biztosítunk az 
elítélteknek, hogy az ezzel kapcsola
tos problémáikat, gondolataikat, elkép
zeléseiket Írják meg szerkesztOségünK-
nek,

OK-.-_

Aki etggődik az otthoniakért, 
aki szeretettel és segítőkészen 
gondol rájuk, az a szabadság
vesztés ideje alatt is törekszik 
szorgalmas munkával, fegyel
mezett magatartással könnyíte
ni az otthoniak helyzetén.

Ha Vilics elítélt szorgalma
sabb volna, lehetne hinni, hogy 
szereti a családját, mert tö
rekszik, hogy. keresetéből több 
jusson neldk. Á m  Vilics Géza 
nem igyekszik, nem törekszik. 
Hű akar maradni önmagához, 
ahhoz a múlthoz, amit szavak
ban már olyan sokszor rhegta- 
gadott. Mert valahányszor kér
dés elé állítottált, megtagadta 
a múltját; ígérte, hogy ez volt 
az utolsó, s most már májét 
jó útra té r . . .

Jelenleg' nyolcadszor van 
szabadságvesztésre ítélve. S 
mint valamennyi előző bünte
tése idején, azt mondta:' „Ez 
volt az utolsó", ma is ezt 
mondja, s ha keU, meg is ma
gyarázza, hogy niire álapözza 
az ígéretét. Ez esetben a csa
ládja iránti szeretetét említet
te.

De e nagy szeretetnek mi é: 
konkrét bizonyítéka, Vilics el
itéit? . . .  Talán maga se tud
ja . . .  Pedig könnyen kaphat rá 
választ, csak ■ ■

kérdezze meg

a munkája által létrejött érté
keket. Adott esetben nézze 
meg a maga késsűtetté ládákat 

Az általa készített ládák 
mennyisége és minősége min
dig igaz választ ad — jelen 
esetben az utolsók között —, 
de pontosan mondja: csak eny- 
nyire becsülöd te a családodat» 
Vilics Géza és. semmi többre? 
Csák ennyit érsz te, és semmi
töbljet?! ■ :
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Szinte nyögnek a gépek a 
gazdag termés alatt. A lapá- 
lyosabb rész alaposan próbára 
tenné Állampuszta határában 
is a kaszásokat, ám a gépek 
mellett „csak” a hőséggel — 
a hőmérő higanya gyakran 
emelkedik 30 fok fölé — és a 
porral kell megbirkózniuk az 
aratóknak. Dicséretére legyen 
mondva minden kombájnos- 
nak, minden segédvezetőnek 
és valamennyi vonta tósnak: 
eddig nagyszerűen állták a hő
séget is. És azt is, hogy ami
óta az aratás tart, a szokott
nál jóval korábban kell éb
redniük.

n eére tt az ország kenyérnek valója. Itatal- 
x5 más, jó termést ígérő gabonatáblákat 

zizegtet a meleg nyári szél, keskeny darab
kákat alig-alig látunk Győrtől — Allampusz- 
tán keresztül — Szegedig. Százholdas vagy 
ennél is nagyobb kiterjedésű vetések annál 
sűrűbben váltogatják egymást. Nagyszerű ér
zés végigfuttatni rajtuk a tekintetet, és arra 
gondolni: parasztságunk is megértette az 
idők szavát, felzárkózva az ipari munkásság 
mellé, tényekkel bizonyítja: szakított a ma
radival, a szocialista nagyüzemet, a biztosat 
választotta. Többet akar adni az országnak, 
inint amennyit eddig adott.

Aratűnk, vagyis hát: aratunk és csépelünk

egyszerre. Mert a gabonatáblák zömében 
olyan gépeket látunk, amelyek ezeket a mű
veleteket egyszerre végzik el — kombájnon. 
Szovjet és magyar gyártmányú gépek sora
koznak egymás mögött, és milyen szép mun
kát végeznek. Minden faluban dicsérik e 
nagyszerű alkotásokat, az ember leghűsége
sebb segítőtársait.

Ha a fiatalok nem is, az öregek még jól 
emlékeznek a régi aratásokra. Ilyenkor, jú
lius derekán itt-ott lézengett valaki az utcá
kon, a falu apraja-nagyja a határban nyüzs- 
gött: férfiak a kaszát forgatták, az asszony es 
a gyermeknép kötelet terített, markot szedett 
és kévét hordott.

Hatalmas nyárfe áirtnyékáíban 
állunk meg, idős paraszt bá
csi mellett. A helyi termelő- 
szövetkezet nyugdíjasa. Nyug
talan természetű ember, het
venéves létére sem tud oda
haza maradni.

— Látni akarom, mi folyik 
a határban. Gyönyörködöm a 
gépek munkájában, s ha. alka
lom adódik, illetve, ha össze
akadok valamelyik cimborám
mal, hát emlékezni szoktunk. 
Van mire. Felszabadulás előtt 
ez a határ — mutat a távol
ba jobbjával — egy uradalom
hoz tartozott. Emlékszem, öt 
arató brigádja volt az uraság
nak, virradatkor kezdtük a 
munkát, és addig vágtuk, amig 
csak láttunk. Lerohadt — de 
szó szerint vegyék — rólunk 
az ing. És azért áz emberfe
letti munkáért csak minden 
tizedik kaszacsapás lett a 
m ienk. . .  Mégis örültünk az 
aratásnak — különben hon
nan lett volna kenyerünk. De 
féltünk is: bírjuk-e öt hétig a 
megfeszített munkát. Akkori
ban akkor lehetett legény a 
legény, ha már kiállta az első 
aratást. . .

okozott a mezőgazdaságban. A 
nagyüzemi gazdálkodás adta 
lehetőségek kihasználásával 
azonban jelentős mértékben 
sikerült csökkenteni a veszte- 
.ségeket. Egyéni gazdánál a 
hasonló elemi csapás a család 
több éves sízűkölködését hoz-

Kombájnnaí 
és aratógéppel 

vágják a  gabonát

Sok falut hagyunk magunk 
mögött — mintha nem is arat
nánk, annyi az ember. Olyas
mit is mondott az öreg, hogy 
falun már nem veszik úgy ész
re az aratási, mint régen, 
mert az emberek helyett a 
gépek dolgoznak. . .  Igazát 
számok bizonyítják: csaknem 
hétezer kombájn és 5200 ara
tógép járja ezekben a napok
ban a határt. A hagyományos 
paraszti szerszámokat — a 
kaszát és a sarlót — sok he
lyütt már elő sem veszik. Az 
állami gazdaságokban 100, a 
termelőszövetkezetekben 91 
százalékát kombájnnál és ara
tógéppel vágják a gabonának. 
Mintegy 700 ezer ember mun
káját végzik a gépek. Az így 
felszabadult munkaerőt más 
területen foglalkoztatják.

Tennivaló az aratási mun
kák mellett is akad bőven a 
határban. Gazos kukoricát és 
répát elvétve látunlt a több 
száz kilométeres úton. Legné
pesebb csoportok a konyha- 
keríészetekben dolgoznak. A 
gondos munka nyomán bő ter
mést várhatunk kapásokból is. 
Június végén legtöbb helyen 
már embermagasságú volt a 
kukorica.

A tavaszi hirtelen olvadás, 
a  rengeteg belvíz sok kárt

ÍO  millió ember 
látja hasznát

rekkenS hSséeben Jólesik egy
két kannafedő víz

ta volna magával. Nem így a 
termelőszövetíkezetekben és az 
állami gazdaságokban: a tsz- 
ek, ritka kivétellel, a gazdasá
gi év végén most is többet 
szándékoznak osztani egy-egy

Egy gép 4 0  embert 
helyettesít

Megnézzük a tarlót: elszórt 
szemet keveset találunk. Az 
SZK. gépeket jobban dicsérik 
a kombájnosok. Kevesebb ná
la a műszaki hiba, alacso
nyabb mögötte a tarló, és ki
sebb a .szórása is. Szalmako
csiján nincs külön kiszolgáló
személyzet, üzemeltetése te
hát minden tekintetben gaz
daságosabb. De jó talajelőké
szítés is szükséges volt ahhoz, 
hogy a kombájnok ilyen jól 
dolgoznak.

Állampuszta, noha általá
ban csapadékos tavaszunk 
volt, nem bővelkedett esőben 
ez év tavaszán sem. Mégis azt ’ 
mondják:

— Ha az országos átlag 
megközelítené az állampusztai 
célgazdaság átlagát, úgy elé
gedettek lennénk. A z időjá
rás okozta „kiesést” jobb nö
vényápolással, a fejlettebb ag
rotechnika alkalmazásával pó
toltuk — sikerrel. A  holdan- 
kénti átlag így is megközelíti 
a 20 mázsát.

Sürget a munka, de azért jut 
idő pihenésre is. És ez így van 
rendjén. Egy csoport elítélt 
most éppen az akácos árnyé
kában hűsöl. Ezek az emberek
— pedig messze még az ebéd 
—, a 8 órát már végigdolgoz
ták. Most a váltótársak viliáz
nak a magyar kombájnok szal- 
makocsijain . . .  Van időnk szót 
váltani a kombájnok segédve
zetőivel és egyik-másik vonta- 
tóssal is. Mert bármilyen jól 
fizet Állampuaztán az őszi ár
pa, ennyi vontatónak nem kell 
állandóan úton lennie.

Kezdjük a kombájnok segéd
vezetőivel.

Értesüléseink szerint, műn- 
kaszerető emberek, valameny- 
nyien. Kiss Sándor elítéltnek a 
Tatabányai Állami Gazdaság
ban is hasonló szakmája volt. 
Előző munkahelyén ugyancsak 
a szorgalmasabb traktorosok 
közé tartozott.

— Kombájnvezető is voltam
— mondja —, napi teljesítmé
nyem gyakran meghaladta a 
20 holdat. Jó gépem volt. Kü
lönben nagyon szeretem a gé
peket. Mint parasztember, ba
rátkoztam meg a kombájnnal. 
Szakiskolát végeztem, úgy let
tem traktoros. Nehéz munkát 
végeztünk, de ki törődik most 
ezzel. Mindannyiunk érdeke, 
hogy minél előbb magtárba ke
rüljön a gabona. Még ha elítél
tek vagyunk is. De hiszen az 
elítélteknek még szorgalmasab
ban kell dolgozniuk, hogy ezál
tal is bizonyíthassák, nagyon 
szeretnének rendes emberek 
lenni. Részben ezért igyekszem 
én is. így dolgoztam odahaza 
is.

Geiger József elítélt azzal 
kezdi, milyen nagyszerű gépek 
dolgoznak Állampusztán. A 
hármas kombájn segédvezető
je. Ö is traktoros volt. Kun

szeretném megkapni. De meg, 
kapom-e7 Ez foglalkoztat most 
nagyon.

— Fegyelmije?
Kissé meglepődik, de mind

ez néhány másodpercig tart.
— Munkám és magatarté, 

som miatt figyelmeztetni sen\ 
kellett eddig. Tudom, mi a Jcö- 
telessége a traktorosnak, ezl 
már odahaza megtanultam. Tú 
éves traktoros múlt van mö
göttem. Eddig 123 százalék volt 
az átlag teljesítményem, 8 ez 
a jövőben sem csökkenhet. Hí 
dolgoztam végig a tavasü sze
zont is. Úgy érzem, az én mw 
kám, szorgalmam is hozzájá
rult ahhoz, hogy az Allampusz- 
tai Célgazdaságban jó termési 
takaríthatunk be. A traktore- 
sok mindig kitesznek magu
kért.

— Család?
— Nagyon vámok haza. Sze

retném már látni a 11 éves kis
lányomat. Remélem, kedvezi 
döntést hoz a börtöntanács üté
se. Ha igenlő választ kapok, 
nem egészen 7 Jióno-pof keü k- 
töltenem. Az én ítéletemet egy
szer már megfelezte a köih- 
gyelem.

A jó  munkát jutáimmá 
a puruncsnokság

— Negyedet kaptam — ú).'; 
ságolja széles mosollyal a má
sik vontatós, Kiepe Sándor elí
télt. — Ezek szerint e hó 18-ón 
szabadulhatok. Az én mtinlt 
rhat így jutalmazta a munfeh 
helyparancsnokság.

Elmondja azt is, hogy csa
ládján kívül a helyi termelő- 
szövetkezet is várja a szaba
dulását.

— Először szerződött munká
sa voltam a Selyei Termelő
szövetkezetnek, de tagként sx-

munkaegységre a betervezett 
összegnél. Köszönhető ez a gé
pesítés fokozásának is. Marad
junk az aratásnál: hányszor 
pergett a mag, mire a tarlóról 
a magtárba került, amíg ha- 
gyorc^yos .inódon aratott., a 
falu?' A gabonát „csépelte” a 
kaszás, a kötélcslnáló, a ma
rokszedő, a kévekötő, a kéve
hordó, verte a kalászt, aki ke
resztbe rakta, s aki szekérre 
dobálta a kévéket. Mennyi lett 
a kár? Sok, nagyon sok. Hor
dásra a legfelső kévék csak
nem üresek maradtak. . .  A 
madarak lakmároztak belőlük.
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Arat az ország, a sajátunkat 
vágjuk, de már nem tizedén... 
S ha jobb munkát végzünk, az 
egész országnak ju t nagyobb 
darab kenyér, ha gyorsabban 
dolgozunk, 10 millió ember 
látja hasznát. Vonatkozik ez a 
büntetésvégrehajtási célgazda
ságokra is.

Mintegy másfél-két hét óta 
gazdaságaink gabonaföldjein 
is a gépek „vették át a szót”. 
Állampusztán az egyik őszi- 
árpatáblában gép és gép min
denütt. A tábla keleti részén 
magyar, az ellenkező oldalon 
SZK. típusú szovjet kombáj
nok alatt dübörög a föld. A 
tarlón Zetor és 35-ös vontatók 
cikáznak. A volánok mellett 
többnyire elítéltek ülnek. Ar
cukat, karjukat csokoládébar
nára égette a júliusi hőség, sű
rű por kavarog körülöttük, de 
ki törődik most ezzel: fontos, 
hogy az ürítésre megállt kom
bájnnak egyetlen perc kiesése 
se legyen.

\

Petre István elitéit brigádja Is szorgalmasan dolgozik a fúvöberendezés mellett

Ismét a nagyüzem biztosí
totta előnyükre kell hivatkozni, 
a nagyüzemre, ahol magasabb 
lehet a gépesítés foka, szer
vezettebbé tehetik a munkát, 
ahol már nem annyira az idő
járás az úr a határban . . .

A már említett kombájnok
ból Állampusztára 13 jutott. 
Teljesítményük kitűnő: négy
négy és fél vagon naponta. Itt 
is érdekes az összehasonlítás: 
a cséplőnél általában 20—22 
ember dolgozik. Egy-egy cséplő 
napi teljesítménye 200—220 
mázsa. Mondihatnók: ezek sze
rint ismét 40 embert sorolha
tunk azok közé, akik helyett 
egy gép végzi el a nehéz fizi
kai mrmkát. Igen, de ennél 
többről van szó: aki dogozott 
már csépiönéi, nemcsak meg
érti, de érzi is, hogy a kombáj
nok megjelenése a gabonatáb
lákon több, mint segítség.

szentmiklóson kezdte. Kom- 
bájnnail egy évig dolgozott 
odahaza, örült, mikor közölték 
vele, hogy a célgazdaságban is 
kombájnra ülhet. Beszélgetés 
közben sűrűn tekinget a köze
ledő gépe felé. Egyenletesen 
dolgozik a gép, a felelős veze
tő is mestere a szakmájának.. - 
Műszaki hiba miatt ritkán kell 
megállniuk. Első perctől kezd
ve részese lehet a nagy mun
kának. Töretlen szor.gEilomma.1 
szeretné végigdolgozni a hátra
levő időt is. Ez óv októberé
ben szabadul.

Két vontató áll mellettünk. 
Horváth Ernő elítélt vezeti aZ 
egyiket. A kis csoport legbol
dogabb embere.

— Örülök, de izgulok is — 
szól Horváth elítélt. — Ebben 
a hónapban tárgyalják a har
mad-kérelmemet, és nagyon

retnék visszamenni — magjja' 
rázza Kiepe. — A gépállofíléi’ 
ról mentem át, Azt írták, a tü' 
ben is traktort kapok. Szépen 
fejlődik a mi szövetkezetik 
Az elmúlt esztendőben ii p' 
rint jutott egyregy munkMí}' 
ségre, most többre számítmk

Kiepe még folytatná, milyei 
elképzelésekkel hagyja el J 
börtönt, de első a kötelesséí! 
Vontatójának indulnia JttH 
mert az egyik kombájnnál ii' 
mét megtelt a gabonatartályt.

Mi pedig követjük a vonta' 
tók ú tjá t. . .

A tavalyihoz hasonlóan, al 
idén is kiiktatják a zsákolásU 
magtáraknál Gépek dolgozni! 
az emberek helyett; szállító' 
szalag és fúvóberendezés.

— Itt sem a munka, intótt 
a par nehéz — magyarázza* 
szállítószalagosok csoportveze* 
tője — ezért gyakran váUjuh 
egymást. Ebédszünetet íe*> 
tartunk, ezt is váltással oMi»! 
meg. Nem maradhat árpa (¡' 
szakára a szabad ég áld 
Amióta a fúvót felszerelték 
könnyebben győzzük. Azelőtt 
olyan napunk is volt, amiW 
3 ezer mázsánál többet rd' 
tünk szalagra. De sokszor fal 
kellett volna szaladnunk d 
emeletre, ha nincs száttítóiii' 
lag. és fúvóberendezés!

Hazafelé jövet Állampusztá' 
ról, már jóval kevesebb talpal 
álló gabonát látunk, A gépe! 
segítségével gyorsan halad ai 
aratás. Az ezer hold ősá áipi 
learatása Állampusztán sem 
tartott tovább egy hétnél. Min

Megtelt a gabonatartály, de már itt Is a  vontató, hogy minél kevesebb legyen a kombájn kiesése a munkából. A jó munkaszervezés nagybanbozzájárult ahhoẑ  hogy Állampusztán gyorsan végeztek az aratással«

aratási „körképünk” megjele“ ] 
nik, a kombájnok már Páliial' 
mán dolgoznak. Ott több muO' 
ka várja őiket. AHampusztÜ 
sűrűn dicsérték a kombíjnosc 
kát és vontatósokat —, bizjr 
nyara így lesz ez Pálhalmá» 
is. I—VAN.
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Ü n n e p s é g e k  B e r l i n b e n
Walter tJlhricht 70 . sfsüíetésntípgan

W alíer U lbricliiot A  Szov|etanió Hőse cím m el
és a Lenin«renddel íü n lc ílé k  k i

Az NDK népének szeretete 
és ragaszkodása jellemezték a 
ffdíter Ulbricht 70. születés
napja alkalmából rendezett 
vasárnapi ég hétfői berlini 
megemlékezéseket. Az ünnep
léseket a berlini niederschön- 
hauseni kastélyban, a díszszá- 
zad tisztelgése, az ifjúság és a 
Eltolók köszöntője nyitotta 
meg. A .kora reggeli órákban a 
kastély kapuja előtt már gyü
lekeztek a gratuláló Icüldöttsé-

Oíto Grofewohlmik, az NDK 
Minisztertanácsa el'nökének ve
zetésével az NSZEP Politikai 
Bizottsága tolmácsolta jókí
vánságait. Majd. Ottó Grote- 
woM átnyújtotta Ulbrichtnak 
a Munka Hőse kitüntetést.

Ezután következtek a iküllöl' 
di vendégek.

Hruscsov egy ZIL—^lll-es 
autót, a, moszkvai Liha- 
csov Autógyár legújabb 
termékét hozta ajándékba.
Antonin Novotny fejezte ki 

ezután jókívánságait és egy 
hatalmas modern gobelint 
nyújtott át.

Kádár János, az MSZMP 
Központi Bizottsága, az Elnö
ki Tanács, a kormány, a ma
gyar nép és saját maga nevé
ben gratulált Ulbrichtnak. Á t
adta a magyar küldöttség há
rom ajándékát, egy arany se- 
tíélődobost, a magyair ötvösmű
vészet remekét, Mikus Sándor 
Zászlóvivő című szobrának 
bronzból öntött kicsinyített 
mását és egy hímzett térítőt.

N, Sz. H ruscsov üdvözli a. fogadására egybegyfilt ném et dolgozókat

Walter Ulbricht megköszönta 
a születésnapi gratulációt és 
sok sikert kívánt Kádár Já
nosnak és a magyar népnek a 
szocializmus építéséhez.

Vasárnap délelőtt Berlinbe 
érkezett Wladyslaw Gomulka, 
a LEMP első titkára és fodor 
Zsivkov, a Bolgár KP Közpon' 
ti Bizottságának első titkára.

N a g y g y ű ié s  a a  JK D M  fó v á r o s á b a n

A berlini nagygyűlés Hrus- 
csov NDK-ibeli látogatásának 
legkiemelkedőbb eseményei' 
közé tartozik.

A szovjet miniszterelnök

nagy beszédben vázolta 
kormányának, korunk né
hány leglény^esebb nem
zetközi kérdésében vallott 

álláspontját.

írIdfátásDk a szóitjSt^améríkai 
atomegyüttműködésre

- Gknn Seáborg, az amerikai 
Atomerő Bizottság elnöke, az 
Amerilia Hangján adott rádió- 
tnterjújában bészámolt a Szov
jetunióban nemrég tett látoga
tásáról.

Seaborg a többi között hang-

^  írái légierők 167 kard falut

Kcinéfl)' harcok Kirkuk kömyáén
A kurd függetlenségi mozga

lom párizsi képviselete nyilvá
nosságra hozta a kurd fáhadi- 
ezállás jelentését, amely be
számol arról, hogy a szabad
ságharcosok a harcok során 
hét iraki és egy Szíriái repülő
gépet lőttek le. A jelentés köz
li, hogy az utóbbi. két hétben 
kemény harcok folytak Kir- 
kuk, Szulaimanija, Szalah el 
Din, ZaMio és Szplik környé
kén. E hadműveletek során az 
iraki kormánycsapatok több 
mint kétezer halottat, sebesül
tet és foglyot vesztettek. Nyolc 
harckoc.si, 164 géppuska, 9 ak
navető, 1000 puska és 80 ön
működő fegyvw Icerült a kui-- 
dok kezére, A szabadsághar
cosok vesztesége 134 halott és 
263 sebesült.
A kurd főhadiszállás jelen

tése szerint az irald légierők 
Gáli—Ali—Bak, Harire, Zawi- 
fe, Mangez, és Diará vidékén, 
167 helységet bombáztak. A lé
gitámadásoknak a polgári la
kosság körében 634 halálos és 
1309 sebesült áldozata van.

súlyozta, nagyon jó kilátásaik 
vannak arra, hogy az Egyesült 
Államok a Szovjetunióval 
együtt tud működni az atom
energia békés jelhasználásá
ban.

Legutóbb szovjetunióbeli 
íátogatásunk nagyon felbátorí
tott bennünlret — mondotta 
nyilatkozatában az amerikai 
Atomerő Bizottság elnöke. Fo
gadtatásunk rendkívül meleg 
volt. Mindent megmutattak, 
amit látni alcartunk, és még 
érméi többet. Azt hisszük, na
gyon jó hatása lesz ennek. 
Nemcsak tudományos kérdé
sekre gondolok — mondotta 
Seaborg —, hanem remélem, 
hogy ez nagyon fontosk kiin
dulási pontja lesz a két ország 
kapcsolatai megjavításának is. '

Kifejtette véleményét a német 
kérdés megoldásáról, a  nuk
leáris kísérletek betiltásáról, és 
az európai béke biztosításának 
lehetőségeiről. A szovjet kor
mányfő CJsaJcnean kétórás be
széde két rendkívül fontos ja
vaslatot tartalmazott. Mind
kettő a nemzetközi feszültséget 
van hivatva. ensdiíteni. Az 
egyik javaslat a nukleáris kí
sérletek betiltására vonatkozik. 
Hruscsov közölte: kormánya a 
nyugati hatalmak álláspontját 
figyelembe véve, a megegyezés 
érdekében kész olyan megálla
podást kötni, amely a légköri, 
a világűrben történő és a víz 
alatti nukleáris :klsérleték ti
lalmát rendelné el. Ez a  meg-

es
Kemedyt az amerikai neimeti 

ünnep aikahnábél
A z Egyesült Államok nem

zeti ünnepe alkalmából Nyiki- 
ta Hruscsov és Leonyid Brezs- 
nyev melegen üdvözölte John 
F. Kennedyt, békét és boldog
ságot kívánt neki és az ame
rikai népnek.

A  szovjet miniszterelnök és 
a Legfelsőbb Tanács Elnöksé
gének elnöke üdvözlő táviratá
ban a következőket írja:

Korunkban, az atomenergia 
birtoklásának és a világmin
denség mélységéi felkutatásá
nak korában, a  béke megőrzé
se az egész emberiség számá
ra válóban létfontosságúvá 
vált. Meggyőződésünk, hogy ha 
országaink kormányai más ál 
lamok kormányaival fgyü tt 
reális szellemben határozottan 
rálépnek a nemzetközi feszült

ség gócai megszüntetésének és 
a gyakorlati együttműködés ki- 
szélesítésének útjára,' akkor a 
népek majd mindenütt úgy üd- 
vözlik majd ezt, m int a világ
béke megszilárdítása szem
pontjából nagy fontosságú lé
pést.

Nehru :
India nem csatlakozik 

a tömbökhöz

ezért elesik a kísérleti robban
tások betiltásának eddigi leg
lényegesebb akadálya: a hely
színi nemzetközi ellenőrzés, 
amelyhez a nyugati hatalmak 
kémkedés céljából ragaszkod
tak. Ennek a  javaslatnak a 
moszkvai háromhatalmi tár
gyalások előe.stéjén igen naigy 
jelentősége van:

jelzi a Szovjetunió jőszán- 
dékát, őszinte megegyezési 
készségét, s egyúttal meg 
is teremti a tanácskozások 
sikeréhez a kellő feltéte

leket.
A másik javaslat arra vonat
kozik, hogy a varsói szerződés 
és az észak-atlanti paktum tag
államai kössenek meg nem tá 
madási egyezményt. Mint 
Hruscsov mondotta, ennek az 
indítványnak az elfogadása 
megnyitná az utat az átfogóbb 
leszerelési megállapodás felé.

Dzsavaharlal Nehru, Indiai 
miniszterelnök Kalkuttában 
beszédet mondott egy gyűlé
sen, Hangsúlyozta; nem tér le 
árról a politiikáról, amelynek 
értelmében — történjék bármi 
is —,. nem csatlakozik a töm
bökhöz. Nehru megállapította, 
hogy az el nem kötelezettség 
az indiai politika alapelve, itt 
nem lehet engedményt tenni. 
Ha India lemondana erről a 
politikáról — állapította meg 
—, az meggyengítené az orszá
got és végső soron a független
ség feladásálioz vezetne.

Puccskísérlet Irakban ?
A bagdadi rádió bejelentést 

ismertetett, amely szerint az 
iraki hadsereg, a  nemzeti gár
da és a rendőrség alakulatai 
puccskísérletet hiúsítottak 
meg. A felkeld szervezői elő
ször egy Bagdad melletti kato
nai tábort Akartak hatalmuk
ba keríteni.

Fidel C astro  n y ila tk o z a ta
szovjetunióbelí útjáról

A Siempre című mexikói fo
lyóirat közölte azt a nyilatko
zatot, amelyet Fidel Castro 
adott a lapnak szovjetunióbe
li útjának benyomásairól és a 
latin-amerikai helyzetről.

Bevezetőben arról a  baráti 
vis'zonyróX beszélt, amely a 
Szovjetuniót és Kubát összefű
zi. Ezt a viszonyt — mondot
ta Castro —, áthatja a kis és 
nagy államok teljes egyenjogú
ságának szelleme, olyan vi
szony ez, amely a szocializ
mus körülményei között jön 
létre. A  Szovjetunió nagy fi-

ttruscs^v és Bressnyer> 
üdvös id e  Titóh^s

Njlkita Hruscsov és Leonyid Brezsnyev szívélyesen üd- 
Vörölte Joszip Broz Titót, Jugoszlávia elnökévé történt meg- 
Vsla.'atása alkalmával. A táviratban eredményes munkát kí
vánnak neki a szocializmus felépítésén, a népek közötti béke 
és barátság megszilárditásán munkálkodó jugoszláv nép ja
vka,

A szovjet vezetők üdvözölték Alekszandar Bankovicsot is, 
Insfoszlávia elnökhelyettesévé, Edvard Kardeljt pedig a szö
vetségi nemzetgyűlés elnökévé történt megválasztása alkalmá
ból

Nyikita Hruscsov szívélyesen köszöntötte Petar Sztamboli- 
*®t, a szövetségi végrehajtó tanács elnökévé történt megvá- 
"“ lésa alkalmábóL

gyeimet tanúsít országunk 
iránt, ami nem csupán az irán
tam megnyilvánuló hivatalos 
megbecsülésben juto-tt kifeje 
zésre, hanem megmutatkozott 
a bennünket kölcsönösen ér
deklő politikai problémák meg
vitatásánál is.

A Szovjetunió a világpiaci 
árnál többet fizetett a kubai 
cukorért, és amikor a cukor 
ára emelkedett, a Szovjetunió 
saját kezdeményezésére fel
ajánlotta, hogy felemeli az 
egyezményekben már megálla
pított árakat.

Arra a kérdésre válaszolva, 
hogy fennáll-é a harmadik vi 
lágháború kirobbanásának ve
szélye, Castro hangsúlyozta, 
hogy amig imperializmus van, 
nem tűnik el a háború veszé
lye. Én azonban úgy vélem  
mondotta —, hogy ez a veszély 
napról-napra csökken, olyan 
mértékben, ahogyan változnak 
az erőviszonyok. Azért is csök
ken ez a veszély, mert a Szov
jetunió következetes békepoli
tikát folytat, és az a katonai 
erő, amelyre a Szovjetunió bé
kepolitikájában támaszkodik, 
oly nagy, hogy az imperialis
ták tudják, ha megtámadják a 
Bzocialdsita tábort, az eltörli az 
imperializmust' a  íöM száiérőL,

Küipoiiiikai jegyzeiek:

Újabb szovjet békejavaslat
Hruscsov szovjet miniszterelnök beszéde a berlini nagyra 

gyűlésen, amelyben javasolta, hogy kössenek egyezményt a, 
légköri, a magaslégköri és a víz alatti atomfegyver-kísér-, 
letek eltiltásáról, valamint, hogy a NATO és a Varsói Szer
ződés tagállamai írjanak alá megnemtámadá^ ^:yezményt^ 
rendkívüli érdeklődést keltett világszerte.

Hruscsov javaslata — állapítja meg az AP amerikai hír% 
ügynökség — láthatólag új elemet visz az atomfegyvere 
kísérletek beszüntetésével foglalkozó genfi tárgyalásokba, 
amelyek zsákutcába jutottak. A washingtoni tudósítók ér-, 
deklődéssel várják a kormány hivatalos kommentárját, egyee 
lőre azonban az amerikai külügyminisztérium képviselői 
csak annyit mondtak a  tudósítóknak, hogy most ismerkednek 
a Hruscsov-beszéd szövegével, de lelhet, hogy a közeljövőben 
nyilatkomak e kérdésről.

Kennedy elnök a Fehér Házban tanácsadóinak i:so-; 
portjával mégvitatta Hruscsov szovjet miniszterelnök javas-, 
latát. A tanácskozáson, amely egy óra hosszat tartott, gondo-, 
san tanulmányozták a szovjet miniszterelnök Berlinben monn 
dott beszédét. Jelen volt McNamara hadügyminiszter. Ball 
és Harrlman külügyminiszter-helyettes, valamint Foster, 
leszerelési és fegjyerzetellenőrzési hivatal vezetője. Salínger, 
a' Fehér Ház sajtófőnöke kijelentette, hogy Kennedy fontom 
megnyilatkozásnak tekinti Hruscsov berlini beszédét.

Egy bonni kormányszóvivő szerint a' Szövetségi kormány 
.áirömmel üdvözölné” korlátozott megállapodás megkötését 
az atomfegyver-kísérletek eltiltásának kérdésében. A szövi-* 
vő ugyanakkor helytelenítette a 'Varsói Szerződés és a NATO 
tagállami közötti megnemtámadási egyezmény javaslatát 
és eleve úgy próbálta feltüntetni az ilyen ^yezményt, hogy 
az „jogilag megszilárditaná Németország kettéosztását”.

A londoni Daily Héráid diplomáciai tudósítója a címlas 
pon számol be a berlini beszédrői. A Hruscsov által a  NATO 
és a Varsói Szerződés tagállamai számára javasolt megnem
támadási egyezmény kapcsán meg.iegyzi, hogy a javaslatot a  
nyugati kormányok kétségkívül hajlandók lesznek megfon
tolni, feltéve, hogy egy ilyen egyezmény egy nagyobb kelet
nyugati megállapodás — például atomfegyver-kísérleti tila» 
lom része lenne. A Guardian diplomáciai munkatársa szeg 
rint Londonban biztatónak tekintik Hruscsov berlini nyilats 
kozatát. Angol kormánykörök nem kételkednek, hogy a rész-, 
leges kisérleti tilalom fontos lépés lenne a  kelet-nyugati le
szerelési egyezmény felé.

Párizsból és Londonból eddig nem hangzott el hívatalo# 
állásfoglalás Hruscsov új javaslatát illetően. A francia állás
pont ismeretes — mondják Párizsban — s emlékeztetnek rá, 
hogy a francia kormány nem tekinti leszerelési intézkedés
nek a nukleáris kísérletek beszüntetését. Hozzáteszik azon
ban, hogy .Franciaország szívesen aláírna egy megállapodást 
a nukleáris fegyverkészletek megsemmisítéséről, s ilyen kö
rülmények között lemondana a nukleáris kísérletek végre
hajtásáról is.

Tókiói kormánykörökben és politikai megfigyelők -között 
bizonyos optimizmussal ítélik meg Hruscsov berlini javas
latát. Véleményük szerint az a tény, hogy a szovjet kormány
fő elvben helyesli a nukleáris kísérletek részleges beszünte
téséről szóló szerződés megkötését, elmozdíthatja a holtpont
ról a leszerelési tárgyalásokat.

A nyugati sajtó értesítései szerint a Varsói Szerződés éS 
a NATO tagállamai közötti megnemtámadási egyezményről 
tárgyal majd Spaak belga külügyminiszter is, aki a brüsszeli 
kormányválság ellenére, az eredetileg tervezett Időpontban 
elutazik Moszkvába. Spaak az utóbbi Időben többször is sík- 
rászállt e gondolat megvalósításáért. Spaak környezetében 
közölték azt is, hogy a belga külügyminiszter véleménye sze
rint az európai államoknak le kellene mondaniok a straté
giai atomfegyver-készletekről és az azokhoz szükséges kilövő 
berendezésekróL

A z új szovjet kezdem ényezések a vÜúgsajté 
érdeklődésének középpontjában

A New York Times szerint Washington „elvben" elfogadja Hruscsov javaslatát

Htirsesov berlini beszéde n 
világsajtó központi témája. A 
nyugati I^ o k  főként a szovjet 
kormányfőnek az atomfegy
ver-kísérletek részleges meg
szüntetésére vonatkozó javas
latát tárgyalják, s általános 
az a vélemény, hogy a közel
jövőben megkezdődő három
hatalmi moszkvai tárgyalások
ra a meg^yezés esélye növe
kedett.

A New York Times tudósí
tója ügy értesült, hogy „Hrus
csov miniszterelnök javaslatá
ra válaszolva, Kennedy kor
mánya kijelentette, kész meg
kötni a nukleáris fegyverkí
sérletek korlátozott megtiltá
sáról szóló szerződést”. Az 
amerikai kormány jelenlegi 
álláspontja — mutat rá a tu
dósító — abban foglalható 
össze, hogy kész a lusérletek 
korlátozott megtiltására, ha 
az átfogó szerződés megkötése 
jelenleg nem lehetséges. Ezt 
az álláspontot Kennedy elnök 
és magas állású katonai és 
diplomáciai tanácsadói a le
szerelési tanácsadókkal együt
tesen dolgozták ki. Anglia, 
Franciaország és Nyugat-Né- 
metország nagyköveteit behív
ták a külügyminisztériumba és 
ismertették velük az Egyesült 
Államok kormányának Hrus
csov javaslatával kapcsolatos 
álláspontját.

A tudósító szerint 
„bizonyos jelekből ítélve, 
az Egyesült Államoknak 
nincsenek elvi kifogásai 
Hruscsov összefüggő ja
vaslatai közül egyik ellen 
sem, abban a formában, 
ahogy a javaskatok megté

telére sor került”.
Azonban rámutat arra,

bogy, M a r ik á i  hivatalos sze-

mélyiségek kételkednek az 
olyan próbálkozás célszerűsé
gében, amelynek célja az 
egyezmény megkötését össze
kapcsolni a Nyugat és a Kelet 
közötti megnemtámadási szer
ződés aláírásával, ahogy ezt 
Hruscsov minisziterelnök ja
vasolta berlini beszédében.’’

Áz angol alsóház befejező
dött kétnapos vitájának végén 
Macmillan miniszterelnök be
szédet mondott. Hangoztatta, 
hogy szükség van az atomkí
sérletek megtiltásáról szóló 
szerződésre, de nem adott ha
tározott választ Hruscsov ja
vaslatára. Kifejtette, hogy 
Anglia a moszkvai háromha
talmi tárgyalásokon „teljes si
kert” akar, valamennyi atom- 
kísérlet eltiltását. Kijelentet
te: — Nem fogadhatunk el 
részleges megállapodást, amíg 
nem tettünk meg minden erő
feszítést valamennyi kísérlet 
teljes eltiltására.

nek ez a javaslata — hang02X 
tatja a Les Echos — növeli a 
moszkvai hármas találkozó si
kerének esélyeit.”

Az olasz lapok közül a tori
nói La Stampa így ír: „Hrus
csov berlini beszédében arról 
tett bizonyságot, hogy nem  
akarja megcsalni az emberi
ségnek a béke fenntartására 
vonatkozó rem ényeit. . .  A  
szovjet vezető nyugodt, józan 
hangon beszélt. Felhívta a 
bonni kormány vezetőit, hogy 
szorosabban működjenek 
együtt a Szovjetunióval.”

A nyugatnémet lapok Hrus
csov beszédének különösen 
a német kérdésre, az NSZK 
és a Szovjetunió kapcsolatai
nak megjavítására vonatkozó 
részeit emelik ki.

A francia lapok a szovjet 
kormányfő beszédének békés 
hangját méltatják és főleg an
nak a bejelentésnek tulajdo
nítanak nagy jelentőséget, 
hogy

a Szovjetunió kész a nyu
gati atomhatalmakkal 
részleges megegyezést köt
ni a kísérletek megszünte

tésére.
I „Hruscsov a békés egymás 

mellett élés elvének mielőbbi 
konkretizálására törekszik” —
állapítja meg a gaulle-ista Na- 

ÜQn. „A szovkt kom ám iín-

R. J. Maiinovszkij 
Magyarországon

R. J. Maiinovszkij, a Szovjet
unió marsallja, a Szovjetunió 
honvédelmi minisztere Buda
pestre érkezett. Malinovszkii 
marsall családjával évi szabad
ságának egy részét Czinege 
Lajos vezéi-ezredes, honvédel
mi miniszter meghívására, Ma
gyarországon tölti.

Kádár János, az MSZMP 
Központi Bizottságának első 
titkára, a forradalmi munkás- 
paraszt kormány elnöke, és fe
lesége, R. J. Maiinovszkij és 
családja tiszteletére vacsorái 
adtak, amelyen részt vett Bisz- 
ku Béla, az MSZMP Politikai 
Bizottságának tagja, a Közpon
ti Bizottság titkára, Czinege 
Lajos vezérezredes, a Politikai 
Bizottság póttagja, honvédelmi 
miniszter, G. A. Gyenyiszov, a 
Szovjetunió magyarországi 
nagykövete, K. l. Proválov ve
zérezredes, az Ideiglenesen 
Magyarországon tartózkodó
szovjet csapatoK íőpaiancöHD*
kfl.
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U THANT:

ta rtózkodásom 
nem is lehetett volna jobb

Elutazott hozónkból az ENSZ főtitkóro
;^.rforradalmi munKás-parASzi kormány iqeErlifvá- 

sá^Á U Thant, az ENSZ főtitkára néhány napos Iá- 
tett Magyarországon. U Thani, akit útjára 

el&sért Ramses Nassif sajtötitkár is, találkozott 
a  magyar politikai és tudományos élei képviselői- 
vei, beszélgetést folytatott több munkás- és terme
lőszövetkezeti dolgozóval*

Az E^íSZ főtitkára a Magyar Tudományos Aka
démia dísztermében előadást tartott „Kultúrális 
kapcsolatok és a  világbéke*’ cinünk. tJ Thaut ez
után részt vett azon. a fogadáson, am elyet Dobi 
István, a Népköztársaság'Elnöki Tanácsának elnö
ke. tartóit a főtitkár t is^ lé té r e . A fogadásnál je
len volt Kiss Károly, az Elnöki Tanács titkára és 
Péter János külügyminiszter.

U Thant magyarországi látogatása során felkereste 
a  Csepel Vas- és Fémművek dolgozóit. Az üzemlá
togatáson jelen volt Kádár János miniszterelnök, 
Péter János külügyminiszter és a  Külögyrainiszté- 
rium több vezető munkatársa. A csőgyárban tartott 
gyűlésén Kádár János és U Thant beszédet mon
dott.

Magyarországi tartőzkodásónak utolsó napján U 
Thant a délelőttöt a  besnyői Sallai Termelőszövet
kezetben töltötte. Vendégünket ez aXkalonunal Lo-

AAindenki
kedves fogadtatásban 

részesített
Naffy örömömre szolgált, 

hogy részt vehetek ezeri <iz 
ülésen és szólhatok önökhöz 
■— mondta ü  Thant, az ENSZ 
főtitkára a Csepeli Csőgyárban 
tartott gyűlésén. — Elsősorban 
szeretném megköszönni a m i
niszterelnök úrnak és az üzem 
igazgatójának kedves szavait, 
amelyeket rólam, s  általában 
az Egyesült Nemzetek Szerve
zetéről mondtak. Őszinte kö- 
szönetemet kívánom nyilvání
tani a magyar népnek és kor
mányának' a kedves meghívá
sért, amely lehetővé tette, 
hogy meglátogathassam ezt a 
szép országot. Budapesten 
mindenki kedves fogadtatás
ban részesített, a tartózkodá
som ebben a történeti város
ban nem is lehetett volna 
jobb.

— Rendkívül nagy hatással 
volt rám az a kitűnő munka, 
amelyet önök ebben a gyár
ban végeznek. Minden ország
ban természetesen a munká
sok alkotják az gr^ág gerin
cét, s ha eí varínák szánva,', 
hogy hozzájárulnak a gazda
sági és szociális fejlődéshéz, 
ekkor a gazdasági és a szócia- 
Us helyzet egyre inkább ja
vul,

V Thant ezután az Egyesült 
Nemzetek Szervezetéinek kér
déseivel foglalkozott, méltatta 
az ENSZ alapokmányainak je
lentőségét, Beszéde végén így 
szólt: „Befejezésül engedjék 
meg, hogy több termelést, erőt, 
egészséget, boldogságot és bé
két kívánjak önöknek.“’

U Thant, az ENSZ főtitkára 
Magyarországról történő eltá
vozása előtt a Ferihegyi re
pülőtéren sajtó-konferencián

sonczi Pál töldm fivelésügyi miniszter kísérte el. A 
hajóút, és a látogatás kitűnd alkalmat adott U Xhant- 
nak, hogy tájékozódjék a  magyar mezőgazdaságról 
és a termelőszövetkezeti mozgalomról. Az eszmecse
re során az ENSZ főtitkára elism eréssel szólt a lá
tottakról. Mély benyomást gyakorolt a m agas ven
dégre, amikor a  beszélgetés fo lyam in  megtudta, 
h o ^  Losonczí Pál a felszabadulás előtt és még az 
azt kővető években m aga Is gazdálkodó paraszt volt, 
majd tizennégy éven át term előszövetkezeti elnök.

A kellem es hajókíránlulás után Sarlős Istvánnak, 
a Fővárosi Taijács végrehajtó bizottsága elnökének 
társaságában U Thant rövid városnéző sétát tett, 
volt'a gelléthegyi kilátónál és a  Iágm/»nyosi új lakó
telepen. Az utcán játszadozó gyerekek mosolyogva  
vették körül a  főtitkárt,

A  városnézés után elérkezett a  búcsúzás ideje is , 
A Ferihegyi repülőtéren a  kormány nevében Kállai 
Gyula, a Minisztertanács elnökhelyettese búcsúzíat- 
ta U Thantot, aki Budapestről a  Bolgár N é p k ö z t^  
saságba repült.

Az alábbiakban részleteket közlünk az KNSZ fő
titkárának csepeli beszédéből, valamint a repülő
téren tett sajtónyilatkozatából,

— Azzal az érzéssel hagyom 
el Budapestet, hogy Magyaror
szág vezetm őszintén töreked
nek egy ú j társadalom megte
remtésére, saját gazdasági és 
társadalmi filozófiájuk kon
cepciója alapján. Természete
sen — Ttiint önök is tudják —, 
látogatásom első célja az volt, 
hogy megismerkedjem éiz or
szág valóságos helyzetével és 
hogy eszmecserét folytassak 
Magyarország vezetőivel. Ma
gyarország és az ENSZ köl
csönös érdekei javára. Azt 
mondhatom, hogy

láfogatásom nagyon 
gyümölcsöző volt

A magyar vezetőkkel foly
tatott ^zmecseréről p. főtitkár 
megállapította, hogy őszinte és 
kötetlen eszmecserét folytatott 
velük.

A z  ENSZ szerepére vonat
kozó kérdésre válaszolva ü  
Thant megállapította:

- Ügy góndolóm, az első lé
pés ahhoz, hogy a világszerve
zet a béke és a nemzetek kö
zötti megértés valóban haté
kony eszközévé váljék az em
berek .nevelése. • Valamennyi 
tagállamban arra kell nevelni 
az emberelcet, hogy az ENSZ- 
et hasznos és a béke megvédé
sét szolgáló kívánatos szerv
nek tekintsék.

— Mi tette a főtitkár úrra 
a legnagyobb benyomást Ma
gyarországon? — hangzott az 
utolsó kérdés. U Thant erre 
így válaszolt:

— Egyik legkedvesebb em
lékem, amelyet budapesti lá
togatásom után hosszú ideig

fogadta a m a^ar és a nemzet- fogok megőrizni, abból a me- 
közi sajtó képviselőit. Az új- I lég, baráti magatartásból fa- 
ságírók kérdéseire a főtitkár I kad, amelyet a magyar nép 
elmondotta: ' tanúsított irányomban.

H É T R Ő L  H E T R E
Habsburg Ottó 

nemkívánatos személy 
Ausztriában

Az osztrák parlament a ti
zennyolc éve tartó néppárti — 
szocialista koalíció történeté
ben példátlan, viharos, drámai 
összecsapásokban és botrányos 
jelenetekben bővelkedő hat
órás ülésen többségi határozat
tal nemkívánatosnak minősí
tette Habsburg Ottó beutazá
sát Ausztriába.

Az ülés végén, 76 szocialista 
és 8 szabadelvű adta szavaza
tát a Habsburg Ottó hazatéré
sét nem kívánatosnak ntiinősí- 
tő határozatra, 81 néppárti 
képviselő a határozat ellen 
szavazott. ,

Thant a  Ferihegyi repülőtéren

ÜJ SZABADALMA VAN  
egy londoni motorkerékpár- 
gyárnak: oldalkocsi helyett 
babakocsit szerel a motorke
rékpárokra. A  kisgyermekes 
anyák máris használják az új 
konstrukciót. Természetesen 
ezzel nem lehet száguldani.

„CAMPING ERÖDÖK”-ET 
Ál l ít o t t a k  f e l  a Szolnok 
megyei tsz-földeken. A csősz
kunyhókat a weekend-sátoré- 
hoz hasonló felszereléssel lát
ták el, sok helyen trahziszto- 
rosi rádióval is. Számos kuny
hó mellé pedig ideiglenes 
motorgarázst is emeltek.

ÖTVEN KIS d á m v a d d a l  
gyarapodik rövidesen a kis
kunsági erdőgazdaság nyíri 
vadrezervátuma. Az utóbbi 
években kétszeresére szaporo
dott a dámállomány.

REPÜLŐGÉPRŐL VETET
TÉK EL a rizst a ' tiszasűlyi, 
a nagykúnsági és a Közép-ti
szai Állami Gazdaságban és a 
környék tsz-einek • mintegy 
2000 holdas, határában, A hét 
végén m egkérik a repiülögé- 
peik a rizstelepek- vegyszeres 
gyomirtását. 'A légpörzással 
mintegy két héttel rövidítik 
meg a vegyszerezés idejét.

FEJLESZTIK A MARTFŰI 
TISZA CIPŐGYÁRAT. tJj 
gyárépületet emelnek, bővítik 
és korszerűsítik a műhelycsar
nokot. Milliós összegeket for
dítanak az üzem és a lakóte
lep szociális létesítményeinek 
fejlesztésére is.

k án iku lái ö tlet :

Tizenkilencezer új népi ülnök
A  szocialista igazságszolgál

tatásban igen fontos szerepet 
töltenek be a népi ülnökök, a 
dolgozó nép küldöttei g bíró
ságon. Az üzemek, a vállala
tok, az állami gazdasá
gok, a, termelőszövetkeze
tek és egyéb állami intéz
mények dolgozói az elmúlt he
tekben kiválasztották . maguk 
közül az ülnöki funkció betöl
tésére alkalmas személyeket. 
Elénk érdeklődés kísérte ál
talában mindenütt a jelölést, 
s a régebbi idő óta működő 
népi ülnökök beszámolóit.

amelyek során számot adtát, 
bírósági tapasztalataikról, az 
általuk elbírált peres ügyek
ről. A  tanácsüléseken csak
nem 19 000 népi ülnököt vá
lasztottak meg. A büntető el
járásról szóló új törvény le- ■ 
hetóséget ad arra, hogy né
pi ülnökök önállóan végezzed 
nek bizonyos bírói teendőket. 
Így például a magánvádas 
ügyekben a felek személyes 
meghallgatását, az úgyneve
zett kibékítést ülnökök is vég-, 
zik.

Csaknem félmilliárd forint értékű új gépi berendezés 

szolgálja a textilipar műszaki fejlesztését
Az óv eleje óta számos új 

géppel gazdagodtak textilgyá- 
raink. A Goldberger Textilmü
vek óbudai telepe például több 
kikészítő-berendezésen kívül, 
egy holland gyártmányú tizen
két féle szín nyomására alkal
mas filmnyomó gépet kapott. 
A Kistext-ben a napokban 
szintén automata filmnyomó 
gépet helyeztek üzembe, még
pedig rekord idő, mindössze 7

hét alatt. A Kistext új gépe 
osztrák gyártmányú. A Győri 
Pamutszövő- és MűbSrgyáí' 
szövő-üzemrésszel gyarapsák.

A textilgyárak műszaki fej
lesztésére az idén a Könnyűi 
ipari Minisztérium 750 miUtó 
forintot szán. E beruházási 
összegnek nagy többségéértj 
csaknem félmilliárd forintérti 
gépieket vásárolnak.

i . .  4

82 milliárd forint értékű beruházás két és fél év alatt
A mezőgazdaság, a vegyipar, 

a közlekedés és az élelmiszer- 
ipar a tervezettnél gyorsabban 
gyaropodott az ötéves terv el
ső felében.

Június 30-án jutott túl az 
ötéves terv első félidején, 

pontosan két és fél évvel 
ezelőtt kezdett hozzá az 
ország új ötéves tervének 

végrehajtásához. 
Mennyivel gyarapodtunk, ho
gyan teljesítettük beruházási 
terveinket az ötéves terv első 
felében? A kérdésre megnyug-; 
tató választ kapunk a számok; 
tükrében.

Az ötéves terv 180 milliárd 
forintos beruházással számolt, 
ez az összeg azonban a' szük
ségletek és lehetőségek mér
legelése után azóta emelkedett. 
Bebizonyosodott, hogy a fel
újításokra szánt anyagi erő 
egy részét sokkal gazdaságo
sabban hasznosíthatjuk, ha 
azokat a régi gépek foltozása 
helyett új berendezésekre 
költjük, amit fel tudtak hasz
nálni a beruházások bővítésé
re.

Az ötéves terv kezdete óta 
1963 első félévének becsült 
adatait is hozzászámítva, 82— 
83 milliárd forintot költött 
beruházásokra a magyar nép
gazdaság. Mintegy négymil- 
liárd forinttal többet az ere
deti terv esedékes részénél.

A tervezettnél majdnem 
másfél milUárddal többet 
kapott a mezőgazdaság, 

hogy gyorsabb ütemben gépe
síthessen, növelhesse az öntö
zéses gazdálkodást és meg

gyorsíthassa a szőlő- és gyü- 
mölcsteíepítést. A  vegyipar
ban az ötéves terv első felé
ben mintegy 300 millió forint 
a beruházási többlet. Részben 
ez is összefügg a mezőgazda
ság fejlesztésével, mert a ter
vezettnél nagyobb erőket moz
gósítottak a műtrágyagyártás 
és a növényvédőszerek gyár
tásának fokozására. A vasút 
és az úthálózat fejlesztésére, 
tanácsi beruházásokra és az 
élelmiszeripar fejlesztésére

szintén többet áldoztak, mint 
amennyivel eredetileg szá
molni lehetett.

A következő két év beruhá
zási tervei nagy vonalakban 
már ugyancsak ismeretesek, a 
hátralevő időszakban is 

gyorsabb ütemben fejlő
dünk, mint amilyenre két 
és ifél évvel ezelőtt számí

tottunk.
Ugyanakkor az életszínvonal 
emelésére kidolgozott tervek 
is sorra megvalósulnak.

Közös áramelosztó központ épül Munkácsnál
Bulgária, Csehszlovákia, Ma

gyarország, Románia és a 
Szovjetunió kormányának 
képviselői egyezményt írtak 
alá egy áramelosztó központ 
építéséről és üzemeltetéséről. 
A központot Munkács térsé
gében fogják felépíteni. Már 
elkészült a bekötő vezeték 
Magyarország felé; most sze
relik fel Románia és Csehszlo
vákia részére a magasfeszült
ségű vezetéket.

Az áramelosztó központot a 
legkorszerűbb automata be
rendezéssel látják el, amelyek 
lehetővé teszik, hogy megvaló
suljon a különböző országok 
energiahálózatának egységes 
munkarendje.

A Szovjetunió ^píti fel és 
tartja üzemben a központot. 
Bulgária, Csehszlovákia, Ma
gyarország és Románia az évi 
költségek négyötöd részén

egyenlő mértékben osztozik, 
és azt megtéríti a  Szovjetunió
nak. A munkácsi áramelosztó 
központ elősegíti a testvéri or
szágok energieűiálózatának 
egyesítését.
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E lkészü li B ulgária  

legnagyobb bőerőműve

Szombaton ünnepélyes kere
tek között átadták rendelteté
sének a Marica „Kelet” (Isz
tok) 1. hőerőművet. Ez jelen
leg Bulgária és a Balkán-fél
sziget legnagyobb hőerőműve, 
első egysége a Marica „Kelet” 
energetikai komplexumnak. A 
hőerőmű négy 50 és két 150 
megawattos turbinájával évi 
három és fél milliárd kilo
wattóra elektromos energiát 
fog termeink
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MENTOZSAK

összehajtogatva nem na- 
lyobb az újfajta, automatiku- 
m  felfújódó mentőcsónak egy 
ektatáskánál. A felfújódó csó- 
mk a benne elhelyezkedő sze
mélyt hálózsákszerűen bebur- 
Mja, s a háborgó tengertől és 
tz időjárás viszontagságaitól 
egyaránt megvédi. A  csónak, 
myagát különleges bevonóré- 
teggel látták el, amely vissza/- 
téri a radarsugaraikat, s így 
biztosabban és gyorsabban 
megtalálják a tengeren há- 
tyódó hajótöröttet.

Nem csírázó burgonya

A Szovjetunióban és Kana- 
áiban rnind több besugárzott 
burgonyát hoznak forgalomba. 
Az étkezési burgonya besugár
zásának előnye, hogy nem csí
rázik Iá, s ezért hosszabb 
ideig raktározható. 1962-ben 
Kanadában már félmillió kilo
gramm burgonyát sugároztak 
be hordozható kobalt 60 su
gárforrás 20 ezer Curie erőssé
gű rúdióaktív sugárzásával. A  
túrázás meggátlására egyéb- 
ként mindössze 4 perces besu
gárzás szükséges, a berendezés 
Így óránként mintegy 1000 kg 
burgonyát dolgoz fel. A  tervek 
Kerint a következő években 
még jobban tért hódit majd a 
burgonya rádióaktív csírátla
nítása.

VÍZISZÖRNYER AZ ÍSVIIÁGBAN
Napjainkban

alakú, kisebb-nagyobb állat él 
a tenger titokzatos mélyén 
csakúgy, mint a part menti 
sekélyebb vízben. Gondoljunk 
a cápára, a nyolc-tíz méteres 
ördögrájára, vagy ha folyóról 
van szó, a krokodilusra. De 
méltán tartják a hajósnépek 
szörnyetegnek a 16—18 méter 
hosszú óriáspolipot, vagy a ja
pánt tengeröblök mélyén élő, 
kaszáspók alakú óriás tengeri 
rákot, amely megnő három
négy méternyire is.

Ez néhány állatfaj csak 
mutatóba. Százával sorolhat
nánk fe l a legkülönbözőbb ál
latfajokat, amelyek a legvér- 
mesebb képzeletet is felülmúl
ják alak, méret, erő, s olykor 
bizony kegyetlenség dolgában.

Elképzelhető, ha visszafelé 
megyünk az időben és egyik 
évmillió váltja a másikat, 
egyik őstenger tűnik el és ad 
helyet egy-egy másik östen- 
gernek — mondom, elképzel-

kőzetrengetegeiben. Voltait kö
zöttük 14—15 méteres óriások.

Az egyik alakot tylosaurus- 
nak hívják a szakemberek, 
ősei szárazföldről vándoroltak 
lassan, évmilliók alatt a ten
gervízbe, testük fokozatosan 
átalakult a vízi életmódhoz, 
bár egyes részeik tagadhatat
lanul megtartották szárazföldi 
rokonságuk főbb jellemvoná
sait. Keskeny, megnyúlt, jel
legzetesen gyíkszerű koponyá
juk s két rendkívüli tágulásra 
képes állkapcsuk volt. A  tylo- 
saurus testét pikkelyek fedték. 
Nagy kúpos, hegyes fogai az 
állkapocs csontjával szilárdan 
összenőttek és rendkívül erős, 
szilárd fegyverek voltak.

Őspolipokat, halakat, más 
hüllőket, a kréta időszak fo
gas csőrű ősmadarait könnyű
szerrel szétharapta vagy szét
tépte és elnyelte. Megtámadta 
a cápákat is, az ősvilágok ten
gereiben már otthonos bestiá-

I tonnás hidrau liku s s a jtó

hefő, minő különös, mai sze
münknek szokatlan állatvilá
gok váltják egymást. És ezek
ben az ősvilági tengerekben 
milyen réges-régen kihalt ő's- 
állat-szörnyek élhettek. Halak, 
hüllők, sőt, emlősállatok is. De 
az alacsonyabb fejlődési fokon 
élő állatok között is találunk 
akárhányat. Csónak nagyságú 
ősrákokat, fantasztikus alakú 
páncélos őshalakat, több mé
teres férgeket.

Ezek között i$ egyike volt a 
legmohóbb ragadozó bestiák
nak a tengeri ősgyikok népes 
és félelmetes csoportja. Csont
vázaikat megtalálták Európa 
és Amerika hegyeinek s mé
lyen bevágott folyóvölgyeinek

kát, sőt, az olyan egyedül élő 
remetéket is, m int a szoba 
nagyságú, óriás tengeri őstek
nős volt,

Észak-Amerikában, ugyan
abban a kőzetrétegben, amely
ben az óriás tengeri gyíkok 
csontvázait találták, ráakad
tak az óriás teknős teljes 
csontvázára. Egyik lábfeje 
hiányzott. A  lábszárcsontot 
mintha éles bárddal kettévág
ták volna. De a szörnyű seb 
behegedt, meggyógyult, ami a 
csont visszamaradt csonkján 
kitűnően látható. így tudták 
meg a tudósok, hogy a teknős 
a támadást túlélte, s ma már 
ismeretlen okból, talán öreg
sége következtében, jóval ké
sőbb pusztult el.

Ugyanabban a tengerben, 
ahol a tylosaurus élt, volt egy 
másik vízi szörnyeteg is, az 
elasmosaurus. Tizenhárom mé
teres óriás példányai is akad
tak. Ez is hatalmas fogazattal 
felszerelt, félelmetes ragadozó 
volt. Több tucat hegyes és éles 
fogával biztosan ragadta meg a 
legfürgébb halat, s a sima, fi
cánkoló haltest nem könnyen 
csúszott ki állkapcsai közül. 
Torpedó alakú teste gyorsan 
hasította a vizet, s az úszás
ban jó hasznát vehette hosszú, 
erős, kígyózó nyakának, amely 
nem kevesebb mint 76 csigo
lyából állott. Ez a legtöbb csi
golya, amit kihalt vagy ma élő 
gerinces állat nyakán észlel
tek.

Amíg Amerikában ezek a 
vitorlás hajó nagyságú állat
óriások uralták a tengert, ad
dig Európában valamivel ki
sebb, de ugyancsak félelmetes 
rokonai vadásztak halakra.

Áx őshüllőknek' ^ vízi élet
módhoz alkalmazkodott cso
portja rendkívül sok nemzet
ségből és fajból állott. Lej- 
többjük hosszú. korszakokon 
át, fajról fajra és nemzetség
ről nemzetségre . követhető a 
fejlődés láncolatában. A z el
ső ősök a mintegy 150 millió 
évvel ezelőtt lepergett triász 
időszakban tűntek fel, fejlő
désük virágkorát az ezután kö
vetkező jura-korszakban ér
ték el, s egyik-másik águk csak 
az úgynevezett kréta időszak
ban halt ki.

Egy másik ilyen tengeri 
rablónak törzse a teknősöké
re emlékeztetett. Lapított, 
pajzsszerű tömeg volt, amely
ből messzire kinyúlott az 
aránylag vékony nyak, s ezen 
a teknősbékáéhoz hasonló fej 
ült. A  szakemberek fio^ttyú- 
nyakú sárkánynak nevezték 
el.

A z angliai és a németorszá
gi hattyúnyakú sárkányok öt 
méterre is megnőttek. Bár tes
tük nem torpedó alakú, áram
vonalas test, m int a tengeri 
gyíkoké, mégis jó és kitartó 
úszók lehettek, mert mind a 
négy végtagjuk, hatalmas, szé
les evezőlapáttá alakult át. 
Elsősorban a part menti se
kélyebb vizek lakói voltak, és 
gyakran kimásztak a parti 
iszapzátonyokra napozni.

Honnan tudjuk mindezt? 
Onnét, hogy ezeknek a hatal
mas tengeri ragadozóknak 
olykor nemcsak teljes csontvá
zaik maradtak meg, hanem a 
finom szemű, megkeményedő 
tengeri iszapban testük teljes 
lenyomata, bőrük, uszonyaik, 
megkövesedett gyomortartal
muk. Ezek a megkövesedett 
ősmaradványok segítik első
sorban a tudóst kutatómunká
jában.

TRABANT 1964

A zwickaui VEB SachsenriRfr Automflbilwerk bemutatta 
az új típusú, 600 höbceaitis Trabantot, amelynek soruzatgyáx- 
tását 196á-ben kezdik meg-. Az új karosszériájú kocsi vala* 
mivel hosszabb a régebbi tpusnál. A tető lapos kiképzése 
következtében a belső magasság a hátsó ülések fölött jelen
tősen növekedett, s az így tágasabbá vált kocsi ablakai a 
réginél nagyobbak lettek. Az autó hátsó része Is teljesen új 
kivitelben készült, a magasra húzott sárhányók következté
ben jobb megoldású a hátsó világítás, s a kívülről zárható 
csomagtartó belső térfogata is nagyobb lett. A rugózást a i 
eddiginél hatásosabb lengéscsiUapitőval látják el.

FEJES FORGOPADON

rsé/któr lewlyá víz .fítr^pad

■ P. P. Ponomarjöiv ;ég Z. N. 
Kazalk szovjet mérnökök 
„Möszkvicska” elnevezéssel 
automatizált . forgó fejőberen
dezést terveztek,' amellyel 12 
tehén fejése 5—̂6 perc alatt Vé
gezhető el. Az eddigi automa
tizált íéiésl-vrí-JiiagpldásoHlif.l 
szemben az új fejőberendezés 
kisebb alapterületen —̂ tehát 
kisebb anyagfelhasználással — 
építhető meg. A fejökészülékek 
6,5 m átmérőjű forgópadozat 
közepén helyezkednek el. 
Eköré vezetik be a teheneket, 
úgy hogy tőgyük a központi 
irányítótér falában kivágott 
50x60 cm méretű ablak elé ke
rüljön.

Első lépésként a tehenek tő- 
gyét 4 atm nyomású langyos 
vízzel lemossák és egyben ma- 
szírozzák is. A maszirozó mo
sás elvégzése után a forgópad 
mozgása lelassul, s az említett 
ablakon keresztül elhelyezik a 
vákuummal működő fejőké- 
szüléket a tehénen.

Közben a tehenek takarmá
nyozása, valamint a kifejt tej 
továbbítása automatikusan, 
csővezetékeken keresztül tör
ténik. A 12 tehén fejesét' végző 
fejőnő központi munkahelyen 
dolgozik. A tehenek beengedé

sére Illetve kivezetésére adott 
jelzéseket, a fejőkészülékek 
működését és a takarmány 
adagolását gombnyomással irá
nyítja.

Minden egyes lejőállás fe
lett mérőedényt szereltek feh 
,^melyfn állgndőan látható a 
kifeji tej mennyisége. A tel 
ezekből az edényekből a tető*, 
téren elhelyezett tartályba, on
nan pedig a tejszállító gépko
csiba kerül.

Körköszörű automata
A Csehszlovák Szocialista 

Köztársaság kiállításán fő- 
k ^ t  a most először bemu
tatott gépek között egy prog.. 
ramvezérlésű körköszörfi au
tomata keltette fel a szak
emberek figyelmét. A rend* 
kivül érdekes szerszámgép
pel — amely a legjobb nyu
gati szerszámgépekkel felve
szi a versenyt — maximáli
san 3 méter hosszúságú és 
650 mm átmérőjű munkada
rabok munkálhatók meg 
nagy pontossággal.

A moszkvai 1. sz. Kísérleti 
Gépgyár megkezdte a 20, 50 
és 100 t nyomóerejű könnyí
tett szerkezetű hidraulikus 
sajtók gyártását. A 100 t-ás 

\ sajtó lökete 150 mm, üzemi 
j tyomása 400 kg/négyzetcenti- 
t méter, 295 mm hosszú, 210 mm 
széles és (minimálisan) 270 
ara magas; súlya olaj nélkül 
é3 kg. Ugyanebben a gyárban 
kidolgozták egy 200 tonnás, 77 
kg súlyú sajtó terveit is. Ké
pünk a sajtót feszmérővel fel
szerelve, kipróbálás közben 
íbrázolja.

Függő gyorsvasiJt 
épül Moszkvában

Upjelentések szerint
Moszkvában, a délnyugati vá
rosrész és a vnukovói repülő
tér között felépül a Szovjet
unió első egysínű magasvas- 
Ótja, am elyen  300 kilométeres 
maximális sebességgel haladó 
áramvonalas szerelvények 
Szállítják majd az ' utasokat, 
liasonló függővasutakat ter
veznek a fekete-tengeri part
vidék, v a la m in t Harkov, Kri- 
Voj Rog, Taskent és több más 
Város számára. A függSvasút 
Mtése annyiba kerül, mint a 
Inetrovonalak lefektetése, üze- 
neltetése azonban csak na- 
írobb távolságra kifizetődő.

Tüdősök, szakemberek, 
munkások csodálatos össz
m unkája teszi lehetővé, 
hogy magasba em elkedje
nek .. Vosztok űrhajók. Ké
pünk ¡A Vosztok Űrkabin 
szerelési munkálatait ábrá
zolja.

Ugyan kit röpít majd a 
csillagok felé? Vajon a 
roppant égióccánon ki szá
guld majd az emberi tu
domány e nagyszerű k é
szítm ényével? Talán az 
utasa m ost készülődik va
lam i páratlan, egyedülálló  
űrutazásra? E kérdésekre 
most még nincs felelet.

Annyi azonban minden
esetre bizonyos, hogy a  v i
lágűr bátor me.ghódífói 
ilj'en roppant rakétában 
száguldanak a kozmoszba 
óránként 28 ezer kilom éte
res sebességgel. ím e, hát 
ilyen a Vosztok űrhajó, 
am elynek lenyűgöző m ére
téről e kép alapján, fogal
mat alkothatunk.
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Nehéz napok előtt állnak a 
ihagyar vívók: július 17-én 
Gdanskban, a világbajnoksá
gon kell pástra lépniük. Nem 
könnyű a. feladat, hiszen a 
nemzetközi mezőny állandóan 
fejlődik,, s mindinkább ki
egyenlítődnek az erőviszonyok. 
Ma már ugyanúgy nem le
het beszélni olasz , vagy fran
cia egyeduralomról a szúró 
fegyverekben, mint ahogyan 
nem hivatkozhatunk a ma
gyar kardhégemóniára sem.

Áz „egyeduralkodók” ideje 
lejárt, nincs előre lefutott vi
lágbajnoki verseny, s minden 
győzelemre egész sor esélyes 
pályázik, teljes joggal.

A magyar vívókra kettős 
feladat vár a lengyel tenger
parton.

Klsősorban iQOZolniuh kell 
e  tavaly Buenos Airesban ara
tott nagy sikert, hiszen tudva
lévő, hogy Kausz dr. párbaj
tőr egyéni győzelem, Horváth 
kard egyéni világbajnoiksága, 
a női tőrcsapat aranyérme, s 
a sok kitűnő helyezés révén a 
•magyar vívók nyerték a Nem- 
eetek Kupáját. Ezt kellene 
most megvédeni.
• A másik feladat talán még 
;énnél is nehezebb. Sok a kö
szörülni való csorba Mert 
e^általán nem nevezhetjük 
egyöntetűnek a tavalyi sikert. 
Sc&an maradtak adósságban, 
Sokalmak van törlesztenivaló- 
jiik, még azokban a fegyver- 
nemekben Iŝ  amelyekben 
afányérmet szereztünk. A pár
bajtőrvívók például nagysze
rűen szerepeltek az egyéni 
bajnokságon, Kausz dr. győ
zött. Gábor Tamás máso
dik lett, A  csapat azonban még 
a -döntőbe sem jutott be.

A nők éppen fordítva sze
repeltek: népszerű csapattel
jesítménnyel rűkkpltalc elő, 
az egyéni.. bajnokságban v|- 

már „csáíc** harmadik 
helyre telt erejükből, Juhász 
Kati révén. A kardvívók ezzel 
szemben a csapatküzdelmek
ben voltak kénj^elehek áten
gedni á babért a kitűnő ellen
feleknek.
• liegtöbb törlesztenivalójuk 

van azonban a férfi tőrvívók
nak. Joggal vártunk tőlük ta
valy jó szereplést, mégis csa
latkoznunk kellett. Most itt a 
lehetőség annak bizonyításá- 
rá; hogy a tavalyi gyengébb 
szereplés nem állandósul.
• Kiknek kell majd megbir

kózniuk a nem mindennapi 
feladattal?

Női tőrben Sákovicsné, Ko- 
Váesné, Juhász Katalin, Rejtő 
ndikó, Mendeléni/iné és Sza- 
lontay Katalin képviseli szine- 
itíket. E pillanatban ez a leg
erősebb niagi’-ar együttes, _s a 
két tartalék: Gulácsy Mária, 
továbbá Marosi Paula, méltó 
kiegészítője.

Férfi tőrben Kamuti Jenő és 
László, Pacséry Kázmér, Gyu- 
riaza József, Szabó Sándor és 
Gyarmathy Béla lép pástra. 
Ebben a csapatban is helyet 
kapott mindenki, aki jelenleg 
a, leg jobbak közé számít.

Hasonlóképpen legjobb ösz- 
szeállításában utazik el a pár
bajtőrcsapat. Kausz István dr., 
Gápor Tamás, Bárány Árpád, 
Kiucsár Győző, Nemere Zsolt 
és B. hagy Pál alkotja az 

.együttest, s Marosi József a 
tartalék. . Még elkelne a csa
patban Sákovics József, a volt 
világbajnok, aki azonban, ha 
otbis lesz a világbajnokságon, 
njár nem mint versenyző, ha
nem, mint a szövetségi kapi
tány helyettese.

Ugyanígy hiányzik majd a 
fcárdvívók listájáról Kárpáti 
Rudolf neve. A sokszoros vi
lág- és olimpiai bajnok is le
tette a fegyvert, s- ezúttal mint 
a válogatott kardcsapat fegy
vernemi felelőse izgulja majd 
végig a VB-t.

Heti h í r a d ó
CSAJTTOSZEMtB)

Szerkeszti:
■ izerCeszte tnzottsás 

laeiUa:
■ heiogyminisztérimn Bv. 
Országos Psrancsnoksága 

Budapest Vt.i (.endvav utca 
U-M■iákra Lapnyomda

Varga világbajnok!
P o íy á h  M n a sm iik , G u r te a  h é a rtn 'a d ik  a  b ir h ó s ió  V B - n

A svédországi Hálsingb.orgban befejező
dött a kötöttfogású birkózó világbajnokság. 
A magyar versenyzők ismét méltóak voltak 
a sportág hagyományaihoz:

ezúttal is sikerült aranyérmet nyernie 
együttesünknek.

Először könnyűsúlyban dőlt el az elsőség 
sorsa: a jugoszláv Horváth lett a világbaj
nok a szovjet Gvanzeladze előtt.

A következő súlycsoport döntő mérkőzé
sén felcsattanó taps azonban már magyar 
versenyzőt köszöntött: Varga János ponto
zással legyőzte a szpvjet Karavajevet, s mi
után nyert a csehszlovák Svec ellen is, 

megszerezte a világbajnoki címet.
Á 24 esztendős Varga két évvel ezelőtt 

mint teljesen ismeretlen versenyző indult a 
magyar, bajnokságon és megszerezte az el
sőséget mind a kötött-, mind a szabadfogás
ban. Győzelme révén bekerült a világbajno
ki csapatba és Yokohamában óriási megle
petésre szabadfogásban második lett. A ta
valyi, toledói, VB-n bronzérmet szerzett eb
ben a fogásnemben. Az idei szófiai VB nem 
úgy sikerült számára, ahogy szerette volna, 
Svédországban azonban alaposan javított a 
mérlegen.

Lepkesúlyban Alker negyedik mérkőzése 
után esett ki, végül jugoszláv győzelem szü
letett a súlycsoportban.

Pehelysúlyban Pólyák döntetlenül mérkő

zött a svéd Olsohnal és így a szovjet Szapu- 
novval, valamint a bolgár Ivanovval együtt 
bejutott a hármasdöntőbe. Pólyák következő 
ellenfele a szovjet Szapunov volt. A mérkő
zés döntetlen eredménnyel végződött és ez 
a szovjet versenyzőnek kedvezett.

Pólyák ezüstérmet nyert.
Középsúlyban a török Kis megvédte vi

lágbajnoki címét. Gurics György és a jugo
szláv Simic — akik döntetlenre végeztek 
egymással — egyenlő pontszámmal álltak a 
második-harmadik helyen. A mérlegelés dön
tött: Simic volt a könnyebb súlyú, így 6 
nyerte az ezüstérmet, Gurics pedig harma
dik helyezést szerzett.

Félnehézsúlyban Csatári hat hibaponttal 
kiesett és a hatodik helyen végzett.

Nehézsúlyban Kozma a nyugatnémet Diet- 
rich után a szovjet Rozscsinnal is döntetle
nül mérkőzött és hat hibaponttal kiesett 
Végül ötödik lett.

A végeredmény:
Lepkesúly: 1. Vukov (jugoszláv). Légsúly: 

1. Varga János. 2. Svec (csehszlovák), 3. Pet- 
rov (bolgár). Pehelysúly: 1. Szapunov (szov
jet), 2. Pólyák Imre, 3. Ivanov (bolgár). Köny- 
nyűsúly: 1. Horváth (jugoszláv). Váltósúly: 
1. Koleszöv (szovjet). Középsúly: 1. Kis (tö
rök), 2. Simic (jugoszláv), 3. Gurics György, 
Félnehézsúly: 1, Abasidze (szovjet). Nehéz- 
súljr: 1. Rozscsln (szovjet);

A z MTK nyerte a  Közép-európai Kupát

MTK; Kovalilc Készéi, Dftnsie- 
Ici, Jeaei — Nagy, Kovács III, •— 
Laczkó, Vasas, Bodor, Kuti, Szím- 
Csák.

VASAS; Varga — Ihász, Mé
szöly, Sárosi — Sas, Bereiidi — 
Bozó, Kékesi, Machos, Pál I*, Pál 
0.

Mindjárt á mérkőzés elején 
látszott, hogy az MTK egygó-

M T K — V a s a s  1:1 (0 : 0 )
te oldalra. A  22. percben Be- 
rendi a 16-oson belül kézzel 
ért a labdához, de a bíró to~ 
vábbot intett.

A második félidő igam’KK- 
hangulatban kezdődött. Nagy 
akarással küzdöttek a csapa
tok, volt. iram és lendület a 
játékban, a közönség pedig

+ Vtwirfií* A  -í
A két egykori klubtárs: Nagy és Sas párharca a labdáért

Danszki fe Iszabadít, ,(1:1). A  
következő percben Kuti került 
nagy helyzetbe, de rosszul he
lyezett lövését Varga védte.

A  félidő rhásodik részében 
teljesen beszorult az MTK, 
Látszott, hogy némileg elfá
radtak a játékosok, a Vasas 
pedig nagy lelkesedéssel küz
dött dk MTK előnyének behó- 
zá^rt. Jő néhány helyzetet is 
^alakítottak 'a Vasas-játéko- 
sok. Egy ízben Sárosi tört elő- 

’ r e , egész a fél pályáról, nagy 
lövése azonban elsuhant a ka
pu előtt.

Pár perccel a befejezés 
előtt a johboldali szöglet- 
rúgás után Mészöly élesen 
tejelt a bál sarokra, Ko- 
vallk azonban óriási bra

vúrral védett.
Meccslabda volt! Az utolsó 
percben még szabadrúgáshoz 
jutott a Vasas, de Machos lö
vése lepattant a sorfalról. A  
mérkőzés t^hát 1:1 arányban 
döntetlenül végződött és ezzel 
az MTK elnyerte a Közép
európai Kupát. (Az összgól- 
arány 3:2.)

A  mérkőzés után a közönség 
melegen ünnepelte a kupa
győztes MTK-t.

los előnnyel állt ki. A kék
fehérek alaposan megerősítet
ték védelmüket. Amikor a 
Vasas támadott, csak Bödör 
volt elöl. Az MTK játékosai
nak jó erőnlétét és akarását 
dicséri, hogy támadásaik al
kalmából nemcsak a többi csa
tár. hanem még a fedezetek is 
fel tudtak zárkózni.

Az első 25 percben veszé
lyesebbek is voltak az MTK- 
akciók.

Az első nagy helyzeteket 
is a kék-fehérek alakítot
ták ki. Először a 14. perc
ben Kuti ugrott ki, de a 
labda a kivetődő Varga lá

bán akadt eL
Pár perc múlva Kuti Bödört 
ugratta ki és a középcsatár lö
vését Varga jó reflexszel ütöt-

buzdításával még forróbbá tet
te a légkört. Sas veszélyes fe
jesével iridult a  játék, aztán a 
másik kapu ' került veszélybe 
és a ’Vasas-védők csak sza
bálytalanság árán tudtak tisz
tázni. A szabadrúgást a 4. 
oercbe,n Nagy puhán ívelte a 
ksjpu elé,

a kiugró Kuti közelről a 
hálóba lőtt (1:0).

A  7. percben egyenlített a 
Vasas. Jobboldali támadás 
után Bozó beadott és az ugrá- 
iós labdát

Maclios mintegy 15 mé
terről kapásból lőtte a bal 

alsó sarokba.
A labda közvetlenül az ötösön 
álló Danszki lába mellett su
hant el. Kovalik nem is vető
dött, nyilván azt hitte, hogy

Zsivótzky legyőzte 
Conollyt

A helsinki olimpiai stadion
ban folytatták a nemzetközi 
atlétikai versenyt.

A második versenynapon 
Zsivőtzky Gyula is indult, s 
67,98 méteres eredményével 
legyőzte az amerikai Conollyt 
(65,35). Harmadik helyen a 
csehszlovák Matousek végzett 
64,33 m-es teljesítményével. 
További eredmények: Hármas 
ugrás: 1. Malcherczyk
(lengyel) 15,83, 3. Areta
(spanyol 15,70 m.

Bp. Vörös Meteor-Partizán 
lilovísad 6B:60

Nem volt különösebb tétje a 
Margitszigeten lejátszódott Bp. 
Vörös Meteor—Partizán Novi- 
sad női kosárlabda-mérkőzés
nek. Csupán annyi, hogy a 
Meteor-lányokat fűtötte a 
visszavágás a júniusban Novi- 
sadon elszenvedett 22 pon
tos vereségért. A mérkőzés 
végefeié a magyar csapat re
mek hajráit vágott ki, s 68:60 
(30:28) arányban nyert.

» * * * * * * — ****■■**»■“ ■■■ ------

INKEN-ONNAN
PÜSPÖKLADÁNYBAN 

a napokban először ren
deztek nagyobb szabású 
úszóversenyt: a járási baj
nokság közdelmeit bonyolí
tották le a járási székhe
lyen. Püspökladányi, bihar- 
nagybajomi és kábái fiata
lok mellett a DVSC után- 
pótlás-gárdájánalí legjobb
jai is rajthoz álltak. 130 in
dulója volt a versenynek. 
Az elmúlt években Kábán 
rendezték a járási úszóbaj
nokságot. Ebben az esz
tendőben a püspökladányi, 
tavaly avatott új 33 1/3 mé
teres termálvízzel töltött, 
s megfeleöen temperálható 
medencében bonyolították 
le a versenyt. A versenyen 
harminc olyan fiatal is in
dult, akik a Kilián testne
velési mozgalom keretében, 
a múlt évben tanultak meg 
úszni.

SZORGALMASAN KÉ
SZÜLNEK a nemzetlíözi 
négytusa-versenyre az or
szágos négytusa-bajnoksá- 
got nyert szolnoki Koltói 
Anna úti általános leány
iskola tanulói. Ezt bizonyít
ják a megyei serdülő baj
nokságon elért eredmé
nyeik is. Különösen a tá
volugrásban elért sikerek
nek örültek, hiszen orszá
gos egyéni úttörőbajnokuk; 
Kertész Rózsi kétszer ug
rott 519 cm-t, de Garai 
Csák Judit is igen jó 
(495 cm-es eredményt ért 
el. A csapat ötös átlaga 
476,6 cm volt július 7-én 
indulnak a jövő atlétái 
Lengyelorsizágba a nemzet
közi négytusa-versenyre, s 
izgalommal telve remény
kednek, hogy első külföldi 
szereplésük alkalmával 
nem vallanak szégyent.

AZ MTK A LABDARŰ- 
GÓ KK-ban a felszabadu
lás előtt tízszer indult, s 
egyszer sem került a. dön
tőbe. A felszabadidás után 
a kékfehérek ezúttal ötöd
ször vettek részt a KK küz
delmeiben, most másod
szor bizonyultak a legjobb
nak, egyszer pedig csak á 
döntőben maradtak alul. Az 
MTK 1963. évi KK-mérle- 
ge 6 mérkőzés, 3 győzelem, 
3 döntetlen, 0 vereség, a 
góiarány 7:4. A Vasas 
1963. évi mérlege: 6 mérkő
zés, 2 győzelem, 2 döntet
len, 2 vereség, a gólarány 
14:7. A KK összesített 
mérlege: 11 magyar, 4 oszt
rák, 3—3 olasz, és csehszlo
vák védő.

VÉGLEGES A MA
GYARORSZÁG—LEN

GYELORSZÁG férfi kósár- 
labdamérkőzés időpontja. 
Augusztus 5-én Budapes
ten mérkőznek a két or
szág legjobbjai. Másnap, 
Szekszárdon bitumenes pá
lyán Budapest—^Varsó né
ven ismét találkozik egy
mással a két csapat.

NEMZETKÖZI ÖTTUSA. 
VERSENYÜNK UTÁN a 
záróvacsorán Sz. Markov 
a szovjet csapat vezetője 
pohárköszöntőjében az öt
tusasport egész embert kö- 
vetelő feladatairól beszélt 
Állítását komoly érvvel tá
masztotta alá.

— Elárulorh önöknek, — 
mondotta — hogy Valerij 
Bikovszkij az űrrepülő is 
öttusázó volt. A hadser^- 
nél választotta ezt a sport
ágat, és indult is egy alka
lommal Moszkva bajnolksá» 
gában. Ma is szívesen őt-' 
tusázna, — de ebben más- 
irányú elfoglaltsága akadá
lyozza.

BOLY, BARANYA ME
GYEI NAGYKÖZSÉG most 
ünnepli fennállásának 870i 
évfordulóját. Ez alkalom
ból nagyszabású kultúr- és 
sportműsort bonj'olítanak 
le a községben. A műsor 
fénypontja a magyar baj- 
nőit Ferencváros vasárnapi 
szereplése lesz. Délelőtt a 
nagyon szép fekvésű köz
ségi park szabadtéri szín
padon Mészáros József, ed. 
ző, és a Fradi legnevesebb 
játékosai élménybeszámolót 
tai-tanak, délután először á 
bólyi ifik a mohácsiakkal 
játszanak; majd 18 órakor 
kerül sor a Ferencváros 
óriási érdeklődéssel várt 
vendégjátékára a Bólyi 
MBDOSZ csapatával.

AZ ÖKÖLVÍVÓ EB-N 
BRONZÉRMET NYERT 
szekszárdi Kálmán János 
Nyakas Istvármal, a megyei 
TST lelkes sportpropagaíi- 
distával vasárnaponJtént a 
megye községeit járja. Leg
utóbb Závodra látogattak 
el. ahol a 800-as lélekszá
mú község 600 lakója nézte 
végig a Závod—Klsmányok 
járási bajnoki labdarúgó 
mérkőzés szünetében tar
tott bemutatót. (Kálmán 
edzőtársa Miklósi volt). A 
fiatalság virággal köszön
tötte a népszerű öklözöt

BBYRIFTHBAN SOR
SOLJÁK a  férfi ko^la^ 
da Éurói>á-i>á jnoksáá tíiép- 
közéseit. Az idei EB szín- 
helye a lengyelorszá  ̂
Wroclaw lesz.

MEGSZAPORODTAK 
BUDAPESTEN ősszel a 
labdarúgó NB I-es mérkő. 
zések, mert az NB I, 1962— 
63 évi küzdelmeiben csak 
öt budapesti csapat vett 
részt, most azonban két 
vidéki csapat kiesett, s he
lyére egy budapesti, és égy 
vidéki került. A vidéld csa
patok fölénye azonban to
vábbra is megmarad, da 
most már csak 8:6 arány- 
bán. A most felállításra ke. 
rülő NB I—B̂ osztályban 
az arány 10:6 a vidékiek, 
javára.

BRANDI JENŐVEL
BRANDl JENŐ HÁROM SZEMSZÖGBŐL 

is megítélheti a magtjar vízilabda-sport hely
zetét: először is egykor játszott az arany
csapatban, . jelenleg a Honvéd edzője és 
emellett több mint h'úsz éve játékvezető is. 
Éppen ezért érdekes a véleménye.

— Ma sem nehezebb a vízilabda-játékve
zetők helyzete, mint régen. Mérkőzést ve
zetni mindig nehéz volt. Sok minden törté
nik ugyanis a víz alatt és éppen ezért a kü
lönféle helyzetek megítélése szakértelmet és 
nagy' gyakorlatot kíván a játékvezetőtől.

— Legújabban gyakran mondanak le mér
kőzést a játékvezetők, vajon miért?

— Nem látok ebbén semmi különöset, a 
játékvezetők elfoglalt emberek, a •napi mun
kájuk mellett vezetnek mérkőzéseket. Elő
fordulhat, hogy a munkájukkal vagy akár a 
magánéletükkel nem tudják összegyeztetni a 
vidéki utakat, mert például Egerbe vagy 
Szolnokra utazni egész napot kíván.

— Kritizálják a játékvezetőket azért, mert 
állítólag a védőket előnyben részesítik a tá
madókkal szemben, jogos-e ez a bírálat?

— ÜGY ÉRZEM, A  JÁTÉKVEZETŐK 
valóban, a védőknek kedveznek. Talán azért, 
mert félnek a sok góltól. Pedig mi történik, 
ha egy mérkőzésen gyakran köt ki a labda 
a hálóban. Semmi különös, csak éppen a ha
gyományok ápolása, és lesz végre régi vízi
labda-eredmény is. A 2:2 vagy a 3:3 helyett 
8:7 vagy 9:6, mint az aranycsapat idejében. 
A játékvezetőktől függ, hogy a medencében

a mai vizilabdáról
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vízilabda vagy pankráció álakul ki. Már I 
mérkőzés elején eldőlhet a játékvezető jó
voltából, hogy milyen lesz a légkör, á 0 h  
a medencében. A  játékosok ug^yanis a nézők
kel együtt az első vagy a második szigeti 
ítéletnél talán nevethetnek vagy •méltatlan
kodhatnak, de később kénytelen-kellethn 
alkalmazkodni kell a játékvezető íiéleték!'

— Csak a bírók ludasok abban, hogy ke
vés a gól?

NEM. AZ IDEI BAJNOKSÁGBAN túlzot
tan nagy a tét, ezt jelzi az is, hogy gyakni 
hagynak ki a játékosok négyméféresekei, és 
még em,bérelőnyből sem tudnak gólt dobni 
Úgy érzem/ hogy idén közelebb kerültek 
egymáshoz az első osztályú csapatok. Sajnos, 
nem úgy, hogy a legjobbak javultak és i 
gyengébbek fejlődtek. Ellenkezőleg, az első 
vonalbeli csapatok gyengébbek. Tavaly U- 
rom-négy góllal is győztek a hátsó régió 
együttesei ellen, idén ez általában egy-kél 
gólra olvadt le. A  játék sem olyan színes, 
mint azelőtt, nincs elég vállalkozó szellem és 
önbizalom a játékosokban. Gyakran előfor
dul, hogy biztos helyzetből sem lőnek,, ke
nem továbbadják a labdát a szorongatott 
társuknak, mert ilyenkor négyméterest re
mélnek. Minél több váratlan mozzanatot 
kell belevinni a játékba, bátrabb, mozgal
masabb és ötletesebb vízilabda-játékra van 
szükség. Csak így csilloghat a magyar vízi
labdasport.


