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I „ . . . A  SZOVJET NÉP MÉLYEN ATÉRZI AZT A |  

I HATALMAS FELADATOT. AMELYET A TÖRTÉNE- |  

I LEM ELÉJE TŰZÖTT; A VILÁGON ELŐSZÖR FEL |  

I KELL ÉPÍTENI A KOMMUNISTA TÁRSADALMAT |  

I ÉS LE KELL GYŐZNIE E VERSENYBEN A TŐKÉS |  

I ORSZÁGOKAT.” |s r

. Hruscsov és Kádár János
ink meg bonthatatlan barátságáról^

rendszer békés egymás mellett éléséről  ̂
a szocializmus eszméinek győzelméről

'Kreml Kongresszusi Palotájában 6000 részvevő- 
frmgyar—szovjet barátsági nagygyűlést tartottak a 

u^oiíjetunióban tartózkodó magyar párt- és kormány- 
küldöttség tiszteletére. A m egjelentek nagy tapssal 
'köszöntötték a magyar párt- és kormányküldöttség  
tagjait, akik Hruscsov és az SZ K P  más vezetőinek k í
séretében jelentek meg az elnöki emelvényen.

Anatolij Birjukov, az S2.KP M oszkva városi párt- 
bizottságának titkára nyitotta meg a nagygyűlést. Ez. 
után felcsendült a Magyar Népköztársaság és a Szov
jetunió himnusza. B irjukov átadta a szót Szergej A n .

HRUSCSOV:

tonovnak, a Vlagyim ir lljícs-gyár m unkásának aiki 
Moszkva dolgozói nevében üdvözölte a küldöttségét.

A  főváros értelmisége nevében Borisz Polevoj író 
szólalt fel. Borisz Polevoj részletesen beszélt a rrva- 
gyar és a szovjet nép barátságának történelm i hagyo- 
m-áVAiairól.'

M oszkva ifjúsága nevében Nyina Morozova, a 
K ujblsev nevét viselő villamossági gyár technikusa, a 
Szovjetunió Legfelsőbb Tanácsának képviselője szólalt 
fel.

Ezután Hruscsov, a SZK P Központi Bizottságának 
első titkára, a minisztertanács elnöke mondott nagy 
-.szedet.

Hiszünk a munkásosztály erejében^ a népek erejében, 
a népek józan eszében, abban a törekvésükben, 

hogy megvédelmezzék a Földön az életet
Azért ültünk ma össze ebben a 

teremben, hogy kifejezzük magyar 
barátaink iránti testvéri érzéseinket, 
síívélyes megbecsülésünket. Ami- 

' kor a magyar küldöttség moszkvai 
földre lépett, így fogadtuk magyar 
elvtársainkat: „Érezzék m agukat 
otthon nálunk, a  Szovjetunióban”. 
Népünk szokásainak megfelelően, ez 
annyit jelentett: azt akarjuk, hogy 
magyar barátaink előrehaladásában, 
a ltommunizmug felépítéséért vívott 
harcában láthassák meg országun
kat, hogy megismerkedhessenek 
gazdasági, társadalmi és kulturális 
eredményeinkkel. Amikor azt mond
tak magyar barátainknak, hogy 
érezzék magukat nálunk otthon, ez
zel ki akartuk fejezni azokat az é r
zelmeket, amelyek az egész m agyar | 
nép iránt, a szocializmus, a  kom- 
mimizmus győzelméért vívott harc
ban velünk tartó testvérünk, elv
társunk iránt eltöltenek bennün
ket.

A szovjet emberek szélesre tá r
ták a magyar párt- és korm ánykül
döttség előtt az üzemek, a  szovho- 
zok, a kolhozok, a tudományos és 
kulturális intézmén.yek kapuit, tu 
datában lévén annak, hogy egymás 
megismerése gazdagítja pártunkat és 
népeinket, a kölcsönös tapasztalatok 
megsokszorozzák erőinket.

Engedjék meg, hoigy a' Szovjet
unió Kommtinista P ártjának  Köz
ponti Bizottsága, a szovjet kormány 
és az egész szovjet nép nevében 
most újra szívből kö'szöntsem a Ma
gyar Népköztársaság párt- és kor
mányküldöttségét.

Az önöik személyében üdvözöliük 
a magyar kommuni.s.ták dicső p árt
ját, a Magyar Szocialista Munkás
párt vezette Hazafias Népfrontot, 
üdvözöljük az egész dolgos és tehet
séges magyar népet, amely eredmé
nye,sen építi a szocializmust.

A békéért, a szocializmusért. a 
kommunizmusért vívott közös harc
ban a szovjet emberek hű társuk
nak tekintik a testvéri m agj'ar né
pet, Ezért fogadta a  szovjet nép 
mindenütt olyan nagy érdeklődés
sel, figyelmességgel és szívélyes ba
rátsággal a magyar nép -küldötteit.

Mai találkozónk messze túllépi 
ennek a teremnek a méreteit. A mo
dem technika, a rádió és a televízió, 
lehetővé teszi, hogy kiszélesítsük 
hallgatóságunk körét. Ezért jog'osian 
mondhatjuk, hogy e találkozón a 
itovjet és a magyar dolgozók m il
liói vesznek részt. Találkozónk or- 
szág-világ előtt bizon,yítja a közös 
nagy cél felé együtt haladó Oirszá- 
gaink népeinek internacionalista 
szolidaritását, kölcsönös tiarátsá- 
gunk érzelmeit.

A magyar párt- és korm ánykül
döttség szovjetunióbeii utazása a 
«ocialista Magyarország vezetődnek

második testvéri és baráti látogatá
sa.

Az első látogatás óta nagy ese
mények tö r té n t^  a  M agyar -Nép- 
köztóx’saságban, de világszerte is. Ma 
m ár mdndenild látja, milyen, nagy 
u ta t te tt meg azóta Magyarország, 
milyen messzire haladt előre a ma-, 
gyár nép a  kom m unisták pártjának  
vezetésével, a  szociaJásta társadalom  
m egterem tésnek  útján.

IVÍegélégedéssel áiHapítjuk meg, 
Iwgy a testvéri Magyarország azóta 
nagy siikereiket é r t  el fejlődésében. 
M agyarország jól fe jle tt iparra l és 
kctó’szerű mezőgazdasággal rendelke
ző országgá változott. Elegendő 
meg jegyezni, hogy az ország ipari 
termelésének jelenlegi volumene öt
szöröse a háború előtti 1938. évi 
szihvonaXnak. Ez a  szocializmus 
egyik legnagyobb vívm ánya M agyar- 
országon. .................

A z  imperialisták kénytelenek szám olni 
a  m egváltozott erőviszonyokkal

Bármilyen tüzes beszédejí is han
gozzanak el, bárm ennyit i s  esküd-, 
jünk arra, hogy a szocialianius a  ̂
legjobb társadalm i rendszer; ha eze
ke t a szavakat nem  tám asztjuk alá 
tettekkel, a helyzet nem  változik. A 
nép abból ítél, hogy m it ad neki a 
S'ZrOciaiizmus; nem a beszédekből és 
ígéretekből, hanem abból, hogyan i 
változik helyzete a szocializmus győ
zelmével, mll.yen politikai jogokat,, 
milyen szabadságot hóz S2:ámára a 
szocializmus, hogyan változik meg' 
anyagi helyzete.

És ha a szocializmus nem bizto-, 
sít ja ezt, ha nem  jelent előnyöket 
a kapitalizm ussal szemben, akkor 
azok az emiberek, akik az ilyen szó-, 
cializmus m ellett szónokoimak, fe- 
csegők és nem forradalm árok.

A nagy Lenin, a bolseyikok létre-, 
hozták a proletariátus harcos, for
radalm i pártjá t, és e párt vezetése; 
a la tt elindítottál^, töfnörítették és, 
megszervezték a munkásosztályt, a 
népet a korhadt földesúri-kapitalis-'

ta  rendszer elleni kemény küzde
lemre. A nagy Lenin p á rtja  vezette 
a  munkásosztályt, Orószórszág né
peit a 'forradalom hoz, a néphatalom  
megteremtéséhez. Mi nem  azért csi
náltunk szocialista forradalm at, 
hogy hálx>rút viseljünk, hanem 
azért, hog.v békében éljünk, építsük 
az új életet a Földön — építsük a 
szocializmusit és a  kommunizmust, 
hogy a  nép saj,át m unkájával vigye 
dicsőségre október nagy országát, 
megsokszorozza a szocializmus vív
m ányait, megm utassa az egész em 
beriségnek, milyen sikereket érhet 
el egy nép, am ely mindöi'ökre szét
zúzta a  kapitalizm us bilincseit. Di
cső fegyveres erőink katonáinak jó 
hagyóm ányaik vannak — a  harco
sokat olyan szellemben nevelik, hogy 
n e  féljenek a harcban; bárm elyik 
pillanatban, bármikor, am ikor a ha
za megköveteli azt, a harcos gon
dolkodás nélkül áldozza fel életét a 
nép boldogsága, a  szocializmus ese^ 
méiriek: diadala érdekében. De az

életet csak . a nép boldogságáért, 
nagy ügyének, a szocializmus, a kom 
m unizm us győzelmének érdekében 
szabad feláldozni.

Talán a szocializmus, a kommuniz
mus győzelméhez világháborúra van 
szülíség? Azok, akiket elfogott a há
borús visaketegség; aicik úgy vélik, 
hOigy a szocializm.us győzelméhez 
világháború kell, nem  azért helyez
kednek erre az álláspontra, m ert 
bátrak, hanem m ert nem bíznak a 
m unkásosztály erejében, a szocializ
m us erejében. Nyilvánvalóan nem 
hisznek annak a lehetőségében, hogy 
azok az országok, am elyekben a nép 
kezében van a hatalom, a békés 
együttélés viszonyai között le tud 
já k  győzni a kapitalizmust, gazda
sági, tudományos és kulturális té
ren és hogy a szocialista országok 
gazdasági hatalmára, fegyveres erői
re támaszkodva, rettegésben lehet 
tartani az imperialistákat, lehetet
lenné, tud juk tenni azt, hogy kirob. 
bántsák a világháborút.

Ezek azt mondják, hogy az im 
perializmus . különös sajátosságai 
.mjatt..,nem. ,lehpt megvédeaii. a  bé-. 
két. Tökéietesen igaz az. hogy az 
im perializm us ragadozó term észete 
nem változott meg és nem  is változ
hat meg. Ezt m indnyájan mondjuk 
és. helyesen mondjuk. De, elvtársa.k, 
az im perialista országok politikáját

is em berek határozzák meg, s ezek
nek az embereímoic is van sütniva- 
lójuk, van eszük.

Milyen irányban forognak agy
sejtjeik — ez m ás kérdés. Mi, koih- 
m unisták vagyunk és gondolataink 
egy irányban haladnak. Az impe
rialisták pedig ellenkező irányban 
gondolkodnak. De az im perialisták 
is kénytelnejí számolni a  reális va
lósággal, a nemzetközi erőviszonyok 
megváltozásával, a  béke és a szet. 
cializmus m ellett álló erők növeke
désével.

Természetesen, ha mindenki kom
m unista módon cselekedne és gon
dolkodna, akkor nem  lennének an- 
tagonisztikus osztályok és a kom
munizmus m ár m indenütt győzött 
volna. De. egyelőre két rendszer van 
— szocialista és kapitaiista —, s 
mindegyiknek megvan a maga po
litikája, a maga irányzata, s nekünk 
számolnunk keli a két rendszer lé
tezésének tényével.

E két rendszer között harc fo
lyik, harc nem életre, hanem  halál- 
,xa. De, n ik  kopirnunistálü, ebben 
harcban kisebb veszteséggel akarunk  
győzni, ahhoz pedig, hogy győzni 
fogunk, semm i kétség nem  férhet! 
Ezért törekszünk nulileáris tdlagihá- 
ború ki robbantása nékül győzelem
re, a kommunizmus diadalára.

Ahhoz, hogy o kom m unizm ust közelebb hozzuk, 
o volóságbon kell bebizonyítanunk  

o szocialista rendszer fölényét

M egkérdezhetik: m iért állnak a 
szocializmus m ellett az oroszok, az 
ukránok, az üzbégek és a Szovjet
unió m ás népei — nem fogom fel
sorolni m ert országunkban több 
m int 100 nemzetiség van — a ma
gyarok és más szocialista országolc 
népei, és m iért nem győztek még a 
szocializmus, a kommunizmus esz
méi, m ondjuk Angliában, vagy az 
Egyesült Államokban? E rre azt le
het válaszolni: m inden gyümölcs a 
maga idejében érik. Eljön az idő — 
és mi mélyeíi bízuaxk ebben —, am i
kor a munkásosztály Anglia, Fran
ciaország, az Egyesült Államok dol
gozói és m á s ' tőkés országok dolgo
zói is döntő harcra kelnek a szo
cializmusért.

Nyíltan beszélünk erről — elmon
dottam  ezt aildror is, am ikor az Egye
sü lt Államokban voltam —, miv'el 
tudjuk, ho.gy a jöv'ő az egész világ 
munká.sosztályáé. a jövő a ko.m- 
munizmusé!

De ahhoz, hogy ezt az időt minél 
közelebb hozzuk, dolgoznunk l:ell,

A nágygyűlés elnöksége

a valóságban kell bebizonyítanunk a 
szocialista reaidszer fölényét.

Nem is olyan régen még, amikor 
a Szovjetunió képviselői a kapitalis
ta  állam ok képviselőivel beszélget
ve azt mondták, hogy országunk fel
tartóztathatatlanul utoléri az Egye
sült Állam okat a gazdasági verseny
ben, a kapitalistái; m egvakarták a 
tarkójukat és szemmel láthatóan azt 
gondolták: badar beszéd ez, nem  kell 
hinni ebben. Most azonban m ár 
másképp beszélne'k: „Már a tarkón
kon érezzük a bennünket utóiéra 
Szovjetunió leheletét". Ez m ár — 
ahogy mondani szokás — nagy kü 
lönbség.

Nem mindenki fogja fel, m it je
lent az, am ikor azt mondjuk, hogy 
a szocializmus jobb, m in t a kapita
lizmus. Egyesek az életet csa-k azok. 
naik a javaknak az alapján értéke
lik, am elyeket ők kapnak, a gyom
rukon keresztül érzékelik az életet. 
Természetesen, nem szabad így kö
zeledni az élethez. De feltétlenül 
számolni kell azzal, hogy ténylege
sen milyen javak jutnak az embe
reknek. Azt mondjujf, a  kapitalis
táknak: maguknál munkanélküliség 
\-an, nálunk nincs munkanélküliség. 
Űk erre így válaszolnak: nálunk a 
m unkanslküli többet kap, m int ma
gúidnál a dol.gozó. Igaz, sajnos, ez 
így volt. am ikor a szocializmu.st még 
c.sak épiteni kezdtük azokban az o.r_ 
szágokban, amelyek gazdaságilag el
m aradottak voltak s amelyeket há
ború sújtott.

Követl;ezésí;éppen feljesztenünk  
kell gazdaságunkat, hogy tú l
szárnyaljuk gazdasági téren a ka
pitalista országokat, túlszárnyaljuk 
őket m inden ember életszínvonalá- 

I nak emelésében. De hogyan lehet ezt 
: elérni? Háborilval? Nem! A hábo- 
I rú csak újabb áldozatokat és újabb 

pusztulást hoz.
Ezt csak munílcával lehet elérni, 

kihasználva a szocialista rendszer- 
hatalm as előnyeit, a,melyek bizto
sítják előrehaladásunikat a szo
cializmus és a kommunizmus épí-

(Falytatás a 2. oldalon.)
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fiéscnek útján. Csak éssaerűen kell 
kihasználni , a szocializmusnak eze
ket az óriási előnyeit, elvtársak!

Nincs messze az idő, am ikor a 
szocialista országok túlszárnyalják a 
legfejlettebb kapitalista országokat 
gazdasági téren is. A szovjet ember 
több anyagi juttatásban részesül 
majd, m int a  kapitalista országok
ban élő emberek, nem beszélve a 
kultúráüs javakról, hiszen a szovjet 
emberek ebben a  tekintetben most 
is felülm úlják az egész kapitalisita 
xdlágot.

Jelenleg katonai téren magunk 
mögé utasítottuk az imperialistákat. 
Ellenségeink tudják, hogyha megtá- 
maánalz bennünket, új világháborút 
robbantanák ki; akkor maguk is elég
itek annak füzében.

A szocialista rendszer megmutat

ta  előnyeit a  kapitalista rendszer
rel szemben a gazdasági fejlődés 
ütemében. A rra vem szükség, hogy 
a  mennyiség a. minőségbe menjen át, 
hogy fölénybe kerüljünk a kapitalis
ta  államokkal szemben az egy főre 
jutó termelésben és aifckor az az 
ember is, aki csupán a gyomrán 
keresztül érzékeli az életet, ezt fog
ja mondani; — A kommunizmus jó 
rendszer, nekem  is megfelel, annál 
is inkább, mert azoknak az aszta
lán, akik a kom m unizm ust építik, 
több van, m in t az enyémen.

Vajon, a szocialista országokban 
állandóan növekvő életszínvonal 
nem a szocializmus győzelmeinek 
mércéje? Vajon ezellen lehetnek-e 
bárkinek is elenvetésed?

Ismétlem; hiszünik abban, hogy a 
szocialista rendszer győz a kapitais- 
ta  rendszer felett a békés gazdasá
gi versenyben.

A  szocialista társadalom teljes felépítésének 
megkezdése a m agyar nép kim agasló győzelme

A Szovjetunió népei, a  Magyar 
NépJíöztársaságnak és niás szo
cialista országokmak a sikerei szol
gálnak ehhez nagyszerű például. 
Nézzék, hogy előrehaladt Magyar- 
ország a  gazdasági fejlődésben: -Ma
gyarország ipari termelésének szín
vonala a  háború előtti időszakhoz 
viszonyítva ötszörösére növekedett 
Nem m utatja ez elég szemléltetően 
a  munkásosztály, a  dolgozó paraszt
ság, az egész nép sikereit, amtíiy ki
vívta a hatalm at és építi a szo
cializmust? Kétségtelen, hogy a győ
zelem a  m iénk lesz, elvtársak!

A  szocialista forradalom teljes 
győzelmet aratott a rnugyar falun. 
Köztudomású tény, hogy a  szo
cialista építés egyik legbonyolúl- 
tabb kérdése az egyéni parasztság 
átsegítése a  közös gazdálkodás útjá
ra. Ez teljes egészében vonatkozik 
Magyarországra is, annál is,inkább, 
m ert Magyarországon a  korábbi ve
zetés Eiz önkéntesség lenini elvét 
megsértve, nem  a meggyőzés, hanem 
a durva adm inisztratív nyomás ú t
ján próbálta megvalósítani a falu 
kollektivizálását.

Egészen másképpen já rt el az új 
vezetés, a Magyar Szocialista Mun- 
káspái't Központi Bizottsága.

A párt hatalm as szervező- és po
litikai nevelőmrmkája biztosította a 
magyar népi tömegek töretlen egy
ségét. A magyar munkásság, pa
rasztság és' értelmiség szorosábban 
töm.örült pártja  köré, s -a legaktí
vabban részt vesz a  szocialista épí-
téS'ben.

A szocialista termelési viszonyok 
végleges g,yözelme városon és falun, 
a  gazdasági élet és a ku ltú ra fejlesz
tésében elért nagy sikerek lehetővé 
tették, hogy a Magyar Szocialista 
M unkáspárt VIII. kongresszusa ta 
valy novemberben ünnepélyesen ki
jelentse: Magyarországon lerakták a 
szocializmus alapjait és megkezdő

dött az új történelmi szakasz, a szo
cialista társadalom teljes felépítésé
nek korszaka.

A m arxisták—^leninisták számára 
a népek barátsága rendkívül gaz
dag tartalmú, konkrét fogalom. E 
barátság forrásai a  szovjet és m a
gyar nép dicső forradalm i hagyomá
nyai.

Amikor szívélyesen, testvérek 
m ódjára üdvözöljük a  Magyar 
Népköztársaság párt- és korm ány
küldöttségét, jól tudjuk, hogy or
szágunk népeit, a  Szovjetunió és 
Magyarország kom m unistáit a m arxi 
—lenini elvek diadaláért, a szocializ- 
miis és a kommunizmus győzelméért 
folyó közö,s harc tanulságos történe
te  egyesíti. A szovjet em berek nem 
felejtik el azt a történelm i tényt, 
hogy röviddel a Nagy Októberi Szo
cialista Forradalom győzelme után, 
1919. m árciusában a  ma,gyar mun
kások a  kommunisták vezetésével 
kikiáltották a tanácshatalm at. A  
szovjet em berek kegyelettel adóznák 
a magyar önkéntesek hőstettének, 
akik a polgárháború és a külföldi 
intervenció éveiben segítséget nyúj- 
tottaSk országunk munkásosztályá
nak, hogy megvédje a szovjethatal
mat.

Vlagyimir Iljics 1919: áprilisában 
a következőket mondta egyik beszé
dében:

„ . . . A  szovjethatálomért folyó 
mozgalom valamennyi országban nö
vekszik és a niagyar forradalom  
megmutatta: amikor arról beszélünk, 
hogy nemcsak magunkért, hanem  
az egész világ tanácshatalmáért har
colunk, hogy a Vörös Hadsereg har
cosai nemcsak éhező elvársainkért, 
hanem a szovjethatalom világmére
tű győzelméért is ontjáík vérüket — 
Magyarország ■ példája megmutatta, 
hogy ez nem  csupán józan ígéret, 
hanem a legelevenebb, legkézzel
foghatóbb valóság”.

dúlt a történelemben. Megbocsát
hatatlan lenne, ha a kommunisták e 
szemfényvesztésben együttm űköd
nének az imperialistákkal és eltit
kolnák a népek előtt az igazságot.

A kommumsták a kapitaliz(mus 
teljes felszámolásáért harcolnak,
azért, hogy győzedelmeskedjék a 
szocialista forradalom. Meggyőző
désünk, hogy előibb vagy utóbb va-

lamennyi nép egyszer s mindenkor
ra leszámol ezzel az elavuló rend
szerrel. De a szocializmus győzelmé
nek kérdését minden egyes ország
ban az illető ország népe, a forra
dalmi munkásosztály és a marxista 
—leninista párt, nem pedig m ás né
pek, nem más pártok oldják meg. 
És főként nem term onukleáris világ
háború kirobbantása útj.án oldódik 
meg ez a kérdés.

Hiszünk a szocialista rendszer növekvő fölényében 
a kapitalizm ussal szemben

Hiszünk a szocialista rendszernek 
a kapitalizmussal szemben növekvő 
fölényében. Hiszünk a nemzetközá 
munkásosztály, a  nemzeti felszaba
dító mozgalom, mindazok hatalm as 
erejében, akik szeimibeszállnak az 
imperialista elnyomással, a gyarma
ti rendszerrel. Aki tagadja a  mun
kásosztály forradalm i erőd győzel
mének lehetőségét a  békés együtt
élés viszonyai között folyó osztály
harcban, az nem hisz a  munkásosz
tály forradalm i energiájában, és el-

Káddr János:

tökéltségében, túlbecsüli az impe
rializmus erőit, megretten az im
perializmustól.

Hisizünik a munkásosztály erejé
ben, a népek erejében, a  népek jó
zan eszében, abban a törekvésűikben, 
hogy megvédelmezzék a Földön az 
életet, és m indent megteszünk, hogy 
az agresszió és a háború elleni harc
ra mozgósítsunk m indenkit, akinek  
drága a béke; m indent megteszünk 
azért, hogy segítsünk osztálytestvé- 
reinkriek; feliszabadulni az im perialis

ták, a gyarmatosítók igája alól, 
m indent megteszünk a szocializmus 
világméretű győzelméért.

A marxisták-^leninistá'k jól tud
ják. hogy amíg létezik az imperializ. 
mus, fennáll a háború veszélye is.

A Szovjetiunió azonban sohasem 
veti be elsőként ezt a fegyvert, nem 
fogja kirobbantani a világiháborút; 
Egész hatalm unkat a békéért vet
jük latba, a szocialista országok és 
a  tőkés országok békés egymás mel. 
le tt élésének megszilárdításáért har- 
colimk. Nem esedezünk az impe 
rialistákhoz, hanem tettekkel har. 
colunk a békéért, s a szocialista or- 
szágok gazdasági és katonai hatal
mára, a nemzetközi munkásosztály 
egységére, a nemzeti felszabadítq 
mozgalomra, a  bélreszerető népek
re  támaszkodunk.

k
Ezután hosszan tartó taps és él

jenzés fogadta a szónoki eraelvenyen 
K ádár Jánost, az MSZMP Közpon
ti Bizottságának első titkárát, a 
M agyar Népköztársaság forradalmi 
m unkás-paraszt kormányának el
nökét.

A  szovjet-magyar barátság fegyveriink és pojzsunk 
o szocializmus, a kommursizmus, a béke győzelméért

vívott harcunkban

hO'gy nem saját érdelreiből indult ki, 
hanem a közös érdekek, a két nép 
és az általános társadalm i haladás 
ügyét ta rtja  szem előtt. Állandóan 
bővül és m ind szorosabbá válik 
országainir gazdasági együttműkö
dése.

Nyersonyagbehozatalunk m int
egy 40 százaléka, ezen belül a  vas
érc, a  nyersvas, a kohókoksz, a 
nyersolaj, a műgumi, a gyapot tú l
nyomó többsége a Szovjetunióból 
származik. Számottevő mennyiség
ben kapunk a  Szovjetuniótól ötvö
zeteket, hengerelt árut, vegyianya
got, m űtrágyát és egyéb ipari ter
mékeket. A M agyar Népköztársa-

Teljes nézetazonosság áll fenn pártjaink  
és kormányaink között

így értékelte Lenin annak a harc
nak a jelentőségét, amelyet a  m a
gyar forradalm ár munkások és a 
magyar kommunistálr forradalmáért, 
a magyarországi tanácshatalom ért 
vívtak. A magyar munkásosztály, a 
magyar kommunisták harcának pél
dája nyomán Lenin megállapítja, 
hogy ez a harc másként m ent vég
be Magyarországon, m int nálunk 
Oroszországban. Lenin nagy jelen
tőséget tulajdonított annak, hogy 
Magyarországon a tanácshatMom k i
kiáltása fegyveres felkelés nélkül 
ment végbe. Ez azt példázza, hogy 
a hatalom békés úton m ent át a 
munkásosztály kezébe. Lenin sok
szor hangoztatta, hogy az emberek 
a tapasztalatokból tanulnák. Sza
vakkal nem lehet bebizonyítani a 
szovjethatalom igazságát állapítot
ta  meg Lenin —, csupán Oroszor
szág példája nem volt érthető az 
egész világ munkásai számára, akik 
tudták, hogy Oroszországban szov
jetek vannakjwValamennyien a szov
jetek m ellett voltak; de megijedtek 
a véres harc szörnyűségeitől. Ma
gyarország példája döntő le tt a pro
letárhatalom  számára — hangsú
lyozta Vlagyimir Iljics —, az euró
pai proletariátus és a dolgozó pa
rasztság számára.

A magyar munkásoknak és kom
munistáknak — 1919-ben nem sike
rü lt megvédelmezniük foiTadalmi 
vívmányaikat, megőrizni a  tanácsha
talmat. A nemzetközi ellenforráda- 
lom munkás vérbe fojtotta Magyar- 
országon a tanácshatalmat. A pol
gárháború és a külföldi intervenció 
láncgyűrűjében küzdő fiatal szovjet 
Oroszország azokban a  napokban

nem tudott segítséget nyújtani ma
gyar testvéreinek, hogy visszaverjék 
az elJenforradalom támadását. De 
a  nemzetközi imperializmus nem 
tudta kiirtani a magyar munkások
ból a szocializmusba vetett hitet,

Pártunk és a M agyar Szocialista 
M unkáspárt sokat és eredményesen 
dolgozott azért, hoigy elmélyítse a 
magyar és a szovjet nép baráti vi
szonyát. Ma teljes joggal elmond
hat jxok, hogy a magyar és a  szovjet 
nép testvéri barátsága pártjaink 
történelmi érdeme. A Szovjetunió 
kommunistái, a szovjet emberek, a 
jövőben is megtesznek mindent, 
hogy erősödjék és fejlődjék kom
munista testvériségünk.

A szocialista országok, köztük 
Magyarország és a Szovjetunió gaz
dasági együttműködésének sikeres 
fejlődését ékesszólóan példázza a 
nemzetközi Barátság-kőolajvezeték 
és az egységes Béke-villamosenergia- 
rendszer létrehozása. A villamos- 
energia-csere valamennyi ország 
számára tíz- és tízmillió rubel meg
takarítást jelent.

A szovjet nép tudja, milyen ne
héz egyedül építeni a szocializmust. 
Csaknem 30 éven á t törtünk ma
gunknak uta t a  szocializmus felé, 
düliödt ellenségekkel köiáilvéve, akik 
minden tőlük telhetőt megtettek, 
hogy megdöntsék a szocialista for
radalom támaszát. Ma m ár mások a 
viszonyok. Ma m ár az emberiség 
egyharmada a szocializmus, a  kom
munizmus ú tjára lépett. Ezért fur
csa lenne, ha a szocialista államok 
nem élnének a  szocialista rendszer 
keretein belüli együttműködés ked
vező lehetőségeivel és előnyeivel.

A  világháború m egakadályozása nemcsak lehetőség, 
hanem létszükséglet is a  Föld népei számára

Éppen az események ilyen fordu
latától tartva, törekszenek manap
ság az amerikai imperializmus leg
aktívabb erői arra. hogy mindössze

egy újabb elkerülhetetlen emberi 
tragédiának, olyasféle tragédiának 
tüntessék fel a termonukleáris há
borút, amilyen m ár sokszo'r előfor-

Utunk során a  nagy szovjet ország | szocialisita építőmainkánkihoz. A 
mérhetetlen térségein jártunk. Meg- j nagy Szovjetunió velünk való kap- 
néztünk gyárakat, vízierőműveket, | csolataiban is példáját ad ja  annak,
kolhozokat, tudományos, kutatóin- ' ..............
tézeteket. Láttuk, hogyan teljesítik 
határidő előtt a hétéves tervet. Sa
já t szemünkkel láttuk, hogyan ölt 
testet, a kommunizmus építésének 
XXII. kongresszuson jóváhagyott 
programja, hogyan lesz a  győztes 
eszme hősies m unka nyomán reális 
valósággá.

Láttuk a kapitalizm us feletti békés 
győzelem előjeleit. A Szovjetunió 
m áris a sarkában van a  legfejlet
tebb tőkés országoknak, sőt, több, 
korunkban elsőrendű fontosságú te
rületen le is győzte azokat. Bebizo
nyította fölényét az automa-tilcában, 
a nukleáris fizikában, a rákétatech- 
nikában és — nem  utolsósorban — 
tartja és állandóan növeli világel
sőségét az űrhajózásban.

Ismét meggyőződtünk arról, hogy 
a szovjet nép m élyen átérzi azt a ha
talmas feladatot, am elyet a történe
lem  eléje tűzött: a világon először 
fe l kell éíútenie a kommunista tár
sadalmat és le kell győznie e ver
senyben a tőkés országokat. Büsz
kék lehetnek arra, hogy ez a tör
ténelmi küldetés önöknek ju to tt ősz- 
tályrésaüi!

P ártunk és népünk rendíthetet
lenül k itart a  proletár internaciona
lizmus mellett, hű a  szocialista or- 
sízágok testvéri közösségéhez. Ez 
megfelel népünk sa já t érdekeinek, 
az egész nemzetközi munkásmoz
galom érdekeinek, a béke és a  hala
dás ügyét szolgálja. Tudatában, va
gyunk annak, hogy szocialista vív
mányaink azért visszavonhatatla
nok. m ert őrködünk néphatalm unk 
szilárdsága felett és hűek vagyunk 
a  proletár internacionalizmus ügyé
hez. Eltéphetetlen szálak fűznek 
bennünket a  világ első szocialista 
államához a  kommunizmust építő 
Szovjetunióhoz. Összeköt bennünket 
közös eszménk, a marxizmus—le- 
ninizmus« a közös történelm i cél.
Barátságunk forradalm i küzdel
mekben született és egységünk szik
laszilárd. A Szovjetunió vezetőivel 
folytatott tanácskozásainkon újból 
bebizonyosodott, hogy teljes az 
egyetértésünk a szocializmus és a 
kom m unizm us építésének, a nem zet
közi munkásmozgalom és a nem zet
közi helyzet megítélésének vala
m ennyi kérdésében. A Nagy Októ
beri Szocialista Forradalom óta el
te lt évtizedek szám talan módon bi
zonyították, hOigy a  proletár interna
cionalizmus biztos fokmérője a 
Szovjetunióhoz, a Szovjetunió Kom
m unista Pártjához való viszony.
Negyvenöt év történelm e bizonyítja, 
hogy nem  lehet valaki internacio
nalista, kommunista, o népek sza
badságának híve, és ugyanakkor 
szovjetellenes. A magyar nép számá
ra  különös jelentősége van a  Szov
jetunióhoz fűződő testvéri barátság
nak. Túl azon, am it a Szovjetunió 
és a Szovjetimió Kommunista P árt
ja, az egész világ munkásosztálya,
(minden elnyomott és kizsákmányolt, 
minden igaz forradalm ár számára 
jelent, számunkra a Szovjetunió az 
az ország, amelynek a proletár in
ternacionalizmus, a kommunizmus 
szellemében nevelt íiai vérüket 
'hullatva, életüket áldozva elhozták a 
fasiszta rém uralom  alól való fel- 
szabadulást, a nemzeti függetlensé
get és a  társadalm i felszabadulás 
lehetőségét. A Szovjetunió minden
kor, jó és rossz időben egyaránt, 
m ellettünk volt. segített bennünket 
tapasztalataival, példájával és ön
zetlen tám ogatást nyújto tt és nyújt

ság egyebek között gépipari terma, 
keket, híradástechnikai cikkeket 
szállít a  Szovjetuniónak. Rendkívül 
előnyös szám unkra a  nemrég meg
épített Barátság-olajvezeték ,a Eé. 
ke villamos-távvezetéli és a közel 
m últban m egkötött szovjet—ma
gyar aluminiumegyezmény. A Ma. 
gyár Népköztársaság és a Szovjet
unió teljes mértékben egyetért a 
szocialista országok sokoldalú gaz
dasági együttiniű'ködés'ének fontos, 
ságával. Amellett vagyunk, hogy « 
Kölcsönös Gazdasági Segítség Ta
nácsa keretében mindannyiunk ér
dekeinek megfelelően, tervszerűen 
és együtt használjuk fel erőforrL 
sainkat, terem tsünk ésszerű és fej
lődésünket gyorsító munkamegosz
tást.

Teljesen egyetértünk a Szovjetunió kormányával 
o mai nemzetközi helyzet megítélésében

■i:-.;.;    - f.-.'a X.'-I ,
Mi eddig is m indent megtettünk,: 

ezután is m indent megteszünk, hogy 
megőrizzük a  nemzetközi m unkás- 
mozgalom egységét. Neim vagyunk 
hajlandók azonban engedni azokból 
az elvekből, am elyeknek helyességét 
a gyakorlat igazolta, és amelyek az 
egyedül helyes m arxista álláspontot 
jelentik az emberiség sorsát érintő 
legfőbb kérdésekben. Teljesen egyet
értünk a Szovjetunió kormányával 
a mai nemzetközi helyzet megítélé
sében és tám ogatjuk a Szovjetunió 
külpoiUtikáját. Az a véleményünk, 
hogy a Szovjetunió korm ánya külpo
litikájában a  fennálló világpolitikai 
helyzet realitásából, annak tudom á
nyos elemzéséből, s az erőviszonyok
ból indul ki. Rendkívül fontosnak 
tartjuk az általános pS teljes leszere
lésért folytatott harcot, m ert az reá-’ 
lis célt ad a békét akaró tömegek
nek. Üres és tartalm atlan lenne 
minden ilyen küzdelem, mely álta
lában tűzné ki céljául a békét, de 
nem jelölné meg azokat a konkrét 
feladatokat, amelyeknek végrehaj
tásán a háború elkerülése, a béke 
védelme múlik. Ilyen konkrét fel
adat az általános és teljes leszerelés 
kivívása. Senki so tudná megmagya
rázni, ha a szocialista országok ab
bahagynák az általános és teljes le
szerelésért vívott harcot és átenged
nék ezt a  harcot azoknak, aidk nem 
békét és leszerelést, hanem háborút 
és fegyverkezést ak'amak. Mozgósító 
hatása van és a leszerelést segíti 
elő az, ha a világ népei ism erik az 
im perialisták fegyverkezési hajszáját 
és tudják, hogy ez milyen veszélyek
kel fenyeget. Ez lehetővé tes^i az 
agresszió erőinek leleplezését és el
szigetelését. Küzdenünk kell a  nuk
leáris fegyverekkel folytatott kísér
letek beszüntetéséért. A Szovjet
unió a leszerelés és a  nukleáris 
fegyvereikkel folytatott kísérletek 
m egtiltásáért vívott állhatatos harc 
m ellett küzd a külföldi ka tanai tá 
maszpontok felszámolásáért, a V ar
sói Szerződés és az A tlanti Szövet
ség állam ai közötti megnemtáma
dási egyezményért.

Mi erősíteni kívánjuk és fogjuk 
a Varsói Szerződés szervezetét m ind
addig, amíg arra  szükség van, de 
bármely percben hajlandók vagyunk 
tárgyalni a  feszültség enyhülését ígé
rő m inden ésszerű javaslatról. Meg 
kell mondanom, hogy a Szovjetunió 
tárgyalási készsége, rugalmas dip
lomáciája nagymértékben hozzá
já ru l ahhoz, hogy a béke, a leszere

lés ■ problémái m a sokkal, világosfithi 
bán állnak az emberiség előtt,, és. 
a  népek mínidinkább tudják, ki ellen ■ 
és m iért kell harcolnlult, ha bőkét' 
akarnak.

Teljes m értékben támogatjuk a 
Szovjetuniónak a német kérdés eí' 
ezen belül a nyugat-berlini kérdés' 
rendezésére te tt javaslatait. A Nyu-. 
gatnak tudomásul kell vennie azt a. 
tényt, hogy két különböző társadal-, 
mi 'berendezésű Németország van 
és az egyesítést rá  kell bízni a né
m et népre, m ert a^t nem lehet kí
vülről és felülről ráerőszakolni Né-' 
metországra. A legfontosabb feladat, 
m °st a Nyugat-Németországban újjá
éledt és napról-napra veszélyesed 
váló ném et imperializmus megféke
zése. Ebben a magyar nép érde
kelt úgy ' is, m int békeszerető néji 
és úgy is, m int olyan nép, amely 
a sa já t sorsán többször is érezte, 
m it jelent Európában az agresszíti 
ném et imperializmus.

A háború nem  végzetszerűen el
kerülhetetlen többé. Ahhoz azonban, 
hogy biztosítani lehessen a békét, 
a szocialista tábor szoros egysése, 
erejének növelése, minden békesze
rető és haladó nemzeti függetl0r 
ségi erő egységfrontja, a tömeghírt. 
és a diplomácia együttes alkalmi; 
zása szükséges. Tudjuk és látjiíc, 
hogy a  világ békéjének védelméből 
az oroszlánrészt a  Szovjetunió vál
lalja. A .Szovjetunió hozta létre és 
ta rtja  fenn a világ legkorszerűbben 
felszerelt és legerősebb hadseregét, 
a  béke legfőbb biztosítékát. A sW 
je t nép vállalva az áldozatokat, lét- 
rehorta és fenntartja  ezt a honvé
dő erőt, m ert tudja, hogy ez elen- 
gedhetétlenül szükséges az impe
rialisták fékenitartásához.

Erre az erőre támaszkodik a bé
keharc, ezt az erőt érzi maga mö
gött m inden nép, amely védelmed' 
békéjét, nemzeti függetlenségét. Eí, 
az az erő, amellyel számolnak és 
amelyet elismernek az imperialistáfc 
Ezúttal is szeretném kifejezni a 
magyar nép háláját és elismerését, 
a szovjet népnek a béke fenntartá
sa érdekében végzett hatalmas muo- 
kájáért és a magára vállalt ter
hekért. A Magyar Népköztársaság, 
m int a Varsói Szerződés tagja, ki
veszi és ki fo'gja venni részét a béke 
védelmének közös feladataiból.

(Folytatás a 3. oldalon.)
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(Folptatás a 2. oldalról.)

Államunk m indinkc^b az  egész nép 
diiam ává vdlik

Az elmúlt években eredmé
nyesen végrehajtottuk az 1958 
-1960. évi hároméves tervet 
is most második ötéves ter- 
(itilc végrehajtásának harma- 
jik esztendejében vagyunk. 
I95S—1962. között 50 százalék
kal nőtt szocialista iparunk 
termelése. Ezen belül vegy
iparunk termelése több, m int 
kétszeresére emelkedett, a 
gépiparé pedig 74 százalékkal 
nőtt. Nagy lépéselikel ha
ladt előre kulturális forradal- 
menk is. Oktatási reform ot 
kajtattunk végre, amely még 
közelebb viszi az iskolát az 
élethez, és lehetővé teszi, 
hogy a tanulók m ár az isko
lában megismerkedjenek a 
termdőmunka elemeivel. A 
lyoleosztályos elemi iskola él- 
wgzése egyformán kötelező 
minden gyermek számára, 
ígérjük, nincs messze az az 
idő, amikor általánossá tehet
jük a középiskolai végzettség 
megszerzését is. Az elm últ 
esztendőkben emelkedett né
pűnk életszínvonala. Nőtt a 
bérből és fizetésből élők reál- 
fogyasztása. A mezőgazdaság 
szocialista átszervezésével, a 
parasztság szociális biztosítá
sának megoldásával gyakor
latilag az egész lakosság biz
tosítottá lett, azaz térítés nél
küli orvosi ellátásban és kór
házi ápolásban részesül, nyug
díjra jogosult.
A szocializmus alapjainak 

lerakásával lényegesen meg
változott társadalmunk osz
tályszerkezete. Munkásosztá- 
IjTinkat a szocialista ipar fog
lalkoztatja. A volt városi kis- 

' polgárság nagy része a  kisipa

ri termelőszövetkezetben tö
mörül, vagy a népgazdaság kü
lönböző területei.n helyezke
dett el. A  magyar -faluban meg
szűnt a régi osztályrétegező- 
dés. Nincsenek többé szegén,y- 
parasztok, középparasztok és 
kulákok. Értelmiségünket, 
m érnökeinket, pedagógusain
kat, orvosainkat, kutatóinkat 
és tudósainkat a szocialista 
ipar. a szocialista mezőgazda
ság és a szocialista állam  kü
lönböző tudományos, ku ltu rá
lis és közoktatási intézményei 
foglalkoztatják.

Mivel Magyarországon befe
jeződött a szocializmus alap
jainak lerakása, nincsenek töb
bé kizsákmányoló és kizsákmá
nyolt osztályok, társadalm unk 
messze előrejutott azon az 
úton, hogy a munkásosztály, a 
parasztság és az értelmiség 
egységes szocialista társadal
m ává váljék. Hazánkban a 
társadalom  életét a  munká.s- 
osztály forradalm i élcsapa
ta, a p árt vezeti. A hazafias 
népfront-mozgalomban tükrö
ződik a munkások, a parasz
tok, s az összes dolgozó osztá
lyok szövetsége. Megvalósuló
ban van népünk szocialista 
nemzeti egysége. A Magyar 
Népköztársaságban m a prole
tár d ik ta túra van, de államunl- 
fejlődik és előrejutott azon az 
úton, hogy m indinkább az 
egész nép állam ává váljéí 
Hazánkban m indenkit aszerint 
ítélnek meg, mennyire hű  a 
néphez, a  szocialista építéshe.z 
m ennyire áldozza tudását és 
energiáját a  szocialista építő- 
m unkának, nem  pedig szárm a
zása vagy korábbi osztály- 
helyzete szerint.

Megegyezés Moszkvában 
az atomfegyver-kísérletek 

részleges tilalm áról
íééírc§ittt ars uÉmmcsentl^íegyesítnénf/

Kibontakoztotfuk a  marxizmus-leninizmus 
eszmei offenzívdját

Pártunk VIII. kongresszusa 
kimondotta, ideológiai terüle- 
taf-ki kell bontakoztatnunk a  
marxizmus—leninizmus esz
mei ofi'enziváját, A m arxista 
-leninista ideológia terjesz- 

Sjésében már jelentős eredmé- 
/nyeket értünk el. Most azon

ban, a szocializmus alapjainak 
lerakása után minden eddigi
jei kedvezőbbek a lehetősé
lek arra, hogy népünk gon- 
UMásában, a tudományban  
ii kultúrában is mielőbb osz- 
Uenul uralkodóvá, tegyük a 
mniemus—leninizmust. Ez 
lehetséges és szükséges i.s, 
mert a lakosság egyes ré ts- 
leinek gondolkodásában, tu 
datában még jócskán vannak 
maradványai a m últ téves esz
méinek, a kispolgári gondolko
dásnak, az erkölcsnek és ez 
tégső fokon fékezőleg hat a 
mcialista építésre. Szükséges 
íz ideológiai offenzíva azért 
is, mert a nemzetközi impe
rializmus, látva a szocializmus 
növekvő sikereit és koc- 
jkázatosnak ítélve a szocialista 
ôrszágok elleni háborút, még 
több erőt, pénzt fordít az 
Ideológiai harcra, helyesebben

lélekmérgezésx’e, ideológiai 
kártevésre. A m arxizm us—le- 
ninizm us eszmei ofíenzívája 
azért is fontos, hogy kizárjuk 
az ideológiák békés együttélé
sét és utolsó hadállásaiból is 
kiszorítsuk a burzsoá ideoló
giát,

E lért eredm ényeink m ellett 
vannak le nem  becsülhető 
gondjaink és nehézségeink is. 
Mezőgazdaságunk fejlődését 
éveken á t késleltette az aszály, 
m ajd idén a nálunk szokatlan 
hosszú és kemény tél. Vannal- 
nehézségek iparunkban és kül
kereskedelm ünkben is. Ennek 
ellenére azt m ondhatjuk, hogy 
a mögöttünk levő több, m int 
fél évtizedet a sikerek jellem 
zik, hiszen megvédtük a  nép 
hatalm át, leraktuk a szocializ
mus alapjait, végrehajtottuk a 
hároméves tervet és alap já
ban véve sikerrel teljesítjü l 
második ötéves tervünket.

A magyar nép ma szégyen
kezés nélkül, em elt fővel egy 
sorban halad a szocializmust 
építő testvéri népekkel. Ez a 
mi kom m unista és nemzeti 
büszkeségünk, ez m unkánk 
és harcunk eredménye.

Mindaz, amit láttunk, újabb erőt adott, 
örömmel és büszkeséggel töltött el bennünket

Küldöttségünk, hitében és 
bizakodá,Sábán megerősödve 
lét haza szovjetunióbeli út- 
iárói. Mindaz, amit láttunk, 
ijsbb erőt adott, örömmel és 
büszkeséggel töltött el bennün
ket is. Hálásak vagyunk a 
Szovjetunió Kommunista 
Pártja Központi Bizottságá- 
Jak, a Szovjetunió kormányá- 
Jak és az egész szovjet népnek, 
hogy lehetővé tették szá
nunkra ezt a gyönyörű utat, a 
lok feledhetetlen élményt, 
te'ásak vagyunk a páratlan 
lendégszeretetért és még egy- 
ker köszönetét mondunk érte.
Az elmúlt napokban sok- 

laor szólott küldöttségünk a 
bűnünket egybefogó barát- 
%ól, testvériségről, biztosíí- 

önöket, hog y  pártunk

és népünk szám ára a  szovjet 
—n^Egyar barátság nem  ün
nepnapokra tartogatott szép 
sz-% hanem  állandó éltető erő, 
fegyverünk és -pajzsunk a szo
cializmus, a kommunizmus, a 
béke győzelméért, nemzeti fel
virágzásunkért folytatott szün
telen harcunkban. A szovjet 
—magyar barátsághoz való 
hűség szám-unkra a m arxi—le
nini- eszm ékhez való hűséget, 
a kom m unizm us zászlajához, 
magyar népünk igazi ügyé
hez. az önmagunkhoz való hű
séget jelenti.

■k
A nagygyűlést AnatoUj 

Birjv.kov zárta be. Szünet után 
levetítették az „Optimista tra 
gédia” című új szovjet fil
met.

Moszkvában parafál-túk a 
nukleáris kísérleti robbantá
sok megszüntetéséről szóló há- 
rom hatalm i egyezményt. (A 
parafú!l.ás olyan előzetes dip
lomáciai aktus, amely vala
mely egyezmény esetében az 
elvi megegyezás.t rögzíti. A 
pa-rafálást általában ünnepé
lyes aláírás szolvta követni.)

Az egyezmiányt A ndrej Gro- 
m íko  szovjet külügym-inász- 
ter, A verell Harrimann, az 
Egyesült Álfamok . politikai 
ügyekkel foiglalkozó külügy
m iniszter-helyettese és Lord 
Hailsham, az angol tudomá
nyos és technoló-giai minis z- 
te r  parafálta.

Körülbelül hetven újságírót

bocsátottak be ,a tárgyalószo
bába, ahol kerek  fehér asz
talnál Gromiko balján Lord 
Hailsham, jobbján pedig Ave- 
rcll Harrimam foglalt helyet. 
Az okmány piros szattyán
bőrbe kötve, hálom  példiány- 
ban, orosz és angol nyelven, 
az asztalon hevert.

A paraíálás- után a hetven 
újságíró kérdés-ekliel ostro
m olta a  Iiár-o-m diplom atát. 
Az egyik kérdésre Gromiko 
líij.el-entette: reméljük, ez az 
egyezmény alapot je len t a to
vábbi előrehaladásra. Lord 
Hailsham  ehhez hozzáfűzte: 
ll-^en kezdet csak jó fo lyta
tást hozhat.

JL k ö sö s  kösittMÉBénf!

Moszkvában az alábbi fcöz- 
I-eroényt adták  ki a  részleges 
atomcsend-szeírződés panaifálá- 
sával kapcsolatban:

— Az Aúierikad Egyesült 
Államok elnökének és az 
Egyesült Királyság minisz- 
tereinökének rendkívüli m'eg- 
bízottai, A verell Harriman, a 
politikai ügyekkel foglalkozó 
ameiákai kü-lűgyrniniszlerhe- 
lyettes, és Lord Hailsham, a 
tdlkostanács lord-elinöke, a  tu 
dományos és technológiai 
ügyek b rit m inisztere tanács
adóikkal együtt jú lius 14-én 
Moszkvába érkeztek.

— Harrimant és Lord 
Hailshamet fogadta Nyikita

' Szergejevics Hruscsov, a Szov- 
,jet Szociaiiste Köztársaságok 
Szövetsége M inisztertanácsá
nak elnöke, aki július 15-én 
elnökölt a nukleáris fegyver
kísérletek megiszüntetésének 
kérdéséről és más, a  feleket 
kölcsönösen érdeklő kérdé
sekről m egindult tárgyalások 
első ülésén.

— A tanácskozások tárgyi- 
l-aigios, szívélyes légkörben 
folytak. Megállapodás szüle
te tt egy szerződés szövegéről, 
am ely eltiltja a nukleáris 
fegyverkísérieteihet a levegő
ben, a világűrben és a v íz  
alatt. A szerződés szövegét 
külön, és a  jelen közlemóny- 
nyel egjúdejűleg hozzáír nyil-

' vánosságra. A szerződést 
A ndréj Gromiko, Averell 
Harriman  és Lord Hailsham  
parafálta. Harriman  és Lord 
Hailsham  tanácsadóival együtt 
rövidesen elutazik Moszikvá- 
búj, hOigy je le n te t  tegyen 
korm ányának és m agával vi
gye a parafá it szerződést. A 
szerződés aláírásái'a előrelát
hatólag a  közeljövőben Moszk
vában kei'ül sor.

— A három  küldöttség ve
zetője egyetért abban, hogy a 
nukleáris fegyverkísérletek el
tiltásáról parafáit részleges 
szerződés jelentős első lépés 
a nem zetközi feszültség eny
hülése és a béke megszilárdí
tása felé. M indhárm an to
vábbi haladást várnak ebben 
az irányban.

A három  küldöttség veze
tője m egvitatta a  Vansói Szer
ződés és a  NATO tagállam ai 
közti m egnemtámadási egyez
m ényre vonatkozó szovjet ja 
vaslatot. A három  korm ány 
m egállapodott abban, hogy 
teljes mértélíbzn tájékoztatja 
szövetségeseit e  ké t szerveze
ten belül ezekről a  tárgyalá
sokról és tanácskozik velük 
arról, hogy folytassák a  tái'- 
gyalásokat errő l a kérdésről, 
azzal a  céllal, hogy az összes 
részvevoii szám ára kielégítő 
megállapodás szülessék. Rö
vid eszmecserét folytattak vé
gül más, a  te zü ltség  enyhí
tésével összefüggő intézkedé
sekről is.

Nasszer beszéde az új arab állm szövetség  
_ létrehpzásáaak problémáiról

Gamal Abd'el N'asséer, az 
Egyesült A rab Köztái’saság 
elnöke az 1952. évi egyiptomi 
forradalom  11. évfordulója 
alkalm ából rendezett nagy
gyűlésen, mintegy százezer 
főnyi hallgatóS'ág előtt beszé
det mondott.

Nasszer a  többi között az 
EAK és a B aath-párt vezetői 
közötti viszonnyal, valamint 
a hái'om arab  állana — Egyip
tom, Szíria  és Irak  — szövet
ségének létrehozásával kap- 
cso'latos problém ákkal fogJai- 
kozott. K ijelentette: a jelen
legi Szíriái válság legalább 
annyira komoly, m in t az 
1961-es őszi szalcadás, s hogy 
a B aath-párt vezérei Egyip
tom és Szíria szövetségének 
első pillanatától kezdve a 
szakadásra és a hatalom  meg- 
kaparintására töidltedtak.

Nasszer ism ertette az 1961. 
évi szakadás történetét, m ajd 
rá té rt az idei eseményekre: a 
március 8-i szíriai állaanfor- 
dulatra, valam int az egyip
tomi, szíriai és iralíi képvise
lők közötti három oldalú tá r
gyalásokra. — M i szkeptiku
saik voltunk a Baath-párttal 
szemben. Világos vo lt ugyan
is, hogy a Baath-párt által el
képzelt egység — egyszerű 
manőver. Rájöttünk, hogy a 
Baath-párt csupán a hatás
kört akarja megszerezni m a
gának Szíriában. Amllíor 
1963. április 17-én aláírtuk  a  
kiáltványt a  hánnas egység
ről, nemzeti érzéseinket, az 
arabok érdekeit,’ Irak érdekeit, 
az általunk szorgalmazott 
hárm as eg3''ség érdekeit ta r
tottuk szem előtt — jelentette 
ki Nasszer.

A kiáltvány aláírását köve
tően a  szíriai Baath-pártiak 
ezt az egyezményt, amelynek 
a közeledés kiindulópointjául 
kellett volna szolgálnia, arra  
használták fel, hogy csapást 
m érjenek az egység híveire és 
likvidálják őket.

- Az Egyesült Arab Köz
társaságnak — mondotta 
Nasszer — niarcseneJc többé 
közös céljai a damaszkuszi 
rendszeiTcl.

Az EAK és az Iraikl Köz
társaság közötti kölcsönös vi- 
szon.yról szólva Nasszer elnök 
megemlítette, hogy A ref iraki 
elnököt látogatásra várták 
Kairóba, de az iraki forra
dalmi parancsinoikság nemzeti

tanácsa nem  szentesítette ezt 
a látogatást addig, am íg az 
egyiptomi küldötfeég nem  lá 
togat el Irakba. A m ikor az 
EAK üsormánykiiEdöttséget 
akart küldeni Irakiba, hogy 
üdvözölje az iraiki forradal
mat. az iraki fon-adalmi pa
rancsnokság nemzeti tanácsa 
m inden afkalomroal csöisö- 
nyösen haiogatta ezt az uta
zást.

— Nem  kételkedünk ab
ban, hogy az egység elkerül
hetetlen  — folytatta Nasszer 
—, de i t t  is fe lü l kellett vizs
gálnunk néhány tételt. Eleinte 
valamennyi nem zeti párt 
együtt-működése m ellett száll
tunk  síkra. Ez a  Icancepció 
azonban liibásn.ak bizonyult. 
Nem egyesíthetjük az arab  
országokat, h a  mindegyikben 
sa já t párt m űköd ik . . .  Ezért 
m eg kell kezdenünk az arab 
nem zeti m ozgalm ak egyesíté
sét valamennyi arab ország
ban.

Az. ai-ab egység megvalósí
tása érdekében Nasszer sze
r in t lé tre  kell hozni az egysé
ges a rab  mozgalmat.

Nasszer ezután áttéá't az 
Egyesült Arab Köztársaság 
belső helyzetére és hangoz
ta tta : az ország i-parositásá- 
rvaik politikájában az a cél, 
hogy ne csak az egyiptomi 
nép. hanem  az\ egész arabság 
jó lé té t em eljék. Em lítést te tt 
a  11 év  a la tt e lé rt sákerekrőL 
— Ez a la tt az idő a la tt — 
m ondotta az elnök — 700 új 
ipari üzemet építettünlk.

Szarni el Dzsundi szíriai tá- 
jékoztatásügyl m iniszter, a  
korm ány hivatalos szóvivője 
saj-tóérteJiezletén bejeieinitette, 
hogy a  szíriai korm ány Nasz- 
szer  d n ö k  nyilatkozatát az 
egyiptomi—szíriai—iraki á l
lamszövetséget létrehozó áp
rilis n - i  egyezm ény hivatalos 
felm ondásának tekinti.

W iliy Brandt feltűnő előadása
A német kérdés megoldása csak a Szovjetűníóval 

egyetértésben lehetséges

W illy Brandt nyugat-bex'lini 
polgármester, az SPD alelnö- 
ke, a bajorországi Tutzingban  
előadást tartott.

Előadásának külpolitikai ré
szében több olyan kijelentést 
tett, am ely feltűnően elüt ko
rábbi hidegháborús kirohaná
saitól. Azt hangoztatta ugyan
is, hogy a ném et kérdés meg
oldása csak a Szovjetunióval 
egyetértésben lehetséges, és 
sem m i esetre sem  a Szovjet
unió ellen. Azt mondotta, hogy 
az újraegyesítés megvalósítá
sához arra  van szükség, hogy 
új viszony alakuljon ki a  Ke- 
b t  és a Nyugat között. A to
vábbiakban kijelentette, hogy 
„a nyugatném et politika igazi 
p-óba.tétele csak azután követ
kezik".

Végül nyomatékosatx lánd
zsát tö rt a Kennedy-fele  kon
cepció, az „atlanti társvi
szony” mellett, és anélkül, 
hogy nevén nevezte volna De 
Gaulle-t, bírálta a francia el

nök magatartását, mondván: 
„Megdöbbentő, hogy az egyik  
felelős európai állam férfi nem, 
adott megfelelő választ az 
Egyesült Államaik elnökének 
ajánlatára."

A z  Indonéz KP 
küldöttsége Moszkvában

A z  SZKP Központi Bizott
ságának meghívására Mos:di- 
vába érkezett az Indonéz 
Kommunista Párt küldöttsége. 
A küldöttség vezetője. D. N. 
Aidit, a párt központi bizott
ságának elnöke.

A seremetyevói repülőtéren 
N. Szuszlov, az SZKP Köz
ponti Bizottságának titkára, a 
KB elnökségének tagja, B. 
Pönomarjov, az SZKP Köz
ponti Bizottságának titkára 
és mások fogadták az indonéz
küldöttséget.

A lengyel nép 
ünnepe

A  Lengyel Népköztársaság 
népe július 22-én ünnepelte 
országa felszabadulásának M. 
évfordulóját. 1944-ben e na
pon te tték  közzé a Lengyel 
N em zeti Felszabadítást B izott
ság kiáltványát. Ez a bizott
ság, am elyet az Országos N em 
zeti Tanács hivott létre, volt 
az első lengyel m unkás-pa
raszt kormány, a K iáltvány  
pedig a korm ány első nyilvá
nos aktusa, az ú j néphatalom  
programjának kinyilvánítása.

A  több m in t harm inc m il
liós Lengyelország nagy, ko
m oly erőfeszítéseket, áldozat
kész m unkát és helytállást 
követelő, eerdm ényekben és 
sikerekben gazdag u ta t te tt 
meg az elm últ csaknem  ké t 
évtized alatt. A  'Lengyel 
Egyesült M unkáspárt vezeté
sével a lengyel dolgozók az 
élet m inden területén jelentős 
fejlődést és előrehaladást ér
tek  el, s joggal lehetnek büsz
kék  a szocialista építésben el
ért kimagasló teljesítm ényeik
re.

A  lengyel nép, pártjának és 
korm ányának vezetésével kö
vetkezetesen síkra száll a bé
kepolitika, a különböző társa
dalmi rendszerű országok bé
kés egymás m ellett élésének 
érvényesítése, az újabb világ
háború elhárítása m ellett. 
Lengyelország napjainkban  
nagy megbecsülésnek és nerh- 
setközi tekin télynek örvend.

A  magyar nép, am elyet a 
teljes nézetazonosságon alapu
ló közös békepolitika szálai, a 
hasonló nemes törekvések el- 
tépheteflenűl összekötik len
gyel barátainkkal, most, a fe l
szabadulás ünnepén őszinte 
testvéri üdvözletüket kü ld ik  
azzal a szilárd meggyőződés
sel, hogy az elkövetkező évek
ben még tovább erősödnek 
kapcsolataink, az élet m inden  
területén kiterebélyesedik  
együttm űködésünk a szocializ
mus és a béke javára.

Kuba nemzeti 
ünnepe

Moncada, a santiagói ka
szárnya elleni támadás napja
— 1953. július 26. — Kuba né
pe számára történélm í dátum 
m á vált. Fidel Castrő és tár
sainak akciója  — legalábbis 
úgy látszott eredm ényte
len lett. Mégis, ez a sok áldo
zatot követelő támadás rázta  
fel Kuba népét, vetette el an
nak a m ozgalomnak csíráját^ 
amely súlyos, sokszor kilátás
talannak tűnő szakaszt élt éti 
s am ely mégis meghozta a 
szigetország felszabadulását, 
Moncada megtámadása jel^ 
kép: jelképe annaik, hogy a 
hősiesen kitartó, a legnagyobb 
nehézségeket lekiizdő népi 
megmozdulás — hol előbb, hol 
később — m indig sikert arat.

A  l,júUus 26." mozgalom  
vezette népi felkelés Í959 ja
nuárjában aratott végső győ
zelmet. A z  ország, am ely sza
bad vadászterülete vo lt az 
amerikai m onopóliumoknak, e 
naptól m egindul a felem elke
dés útján. Nem  tud ták és nem  
tud ják ezen az úton az ellen
forradalmárok támadásai sem  
megakadályozni. Ezt bizonyít
ják azok az adatok, am elyek  
a felszabadult kubai nép bé
kés építésének sikereiről ta
núskodnak. íg y  például az or
szág össztermelése a fo rra l 
dalom előttihez képést 31,3 
százalékkal növekedett meg  
1962 végéig. ^

A  kubai gazdaság gyökeres 
átszervezése, a m élyre ható 
társadalmi változások nyom án  
m egteremtődtek a fe lté telek a 
szocializmus építésére. S  K u
ba —i Fidel Castro vezetésével
— m a a legfejlettebb társa
dalmi rendet építi, s egyúttal 
példát m utat Latin-Am erika  
népei számára is.

Kuba népe a legnagyobb 
imperialista hatalom állandó 
fenyegetéseinek árnyékában  
él. Azonban olyan legyőzhe
tetlen erő támogatja, m int a 
Szovjetunió és a szocialista 
országok közössége. Saját ere
jére és erre a támogatásra tá
m aszkodva  — bizonyos, hogy 
a szigetország népe nem  ho
zott hiábavaló áldozátőkat, s 
meghódítja a szocializmus, a
k o m m m iz n m  magaslatait.
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A  magyar küldöttség 
hazaérkezése

A m a^ar párt- és kor
mányküldöttség kűlönvonata 
útban Budapest télé, néhány 
percet időzött Brjanszkban és 

-Kijevben, ahol a helyi párt- 
és állami vezetők köszöntöt
ték a delegáció tagjait. Kijev
ben beszállt a vonatba Sze- 
nyim, az Ukrán Szocialista 
Szovjet Köztársaság Minisz
tertanácsának első elnökhe
lyettese és Szllpcsenko, az 
Ukrán Szocialista Szovjet 
Köztársaság külögyminiszter- 
h’elyettese, akik a határig kí
sérték, a magyar vendégeket.

A tnagyar párt- és kor
mányküldöttség, amely a

Szovjetunió Kommunista Párt
ja Központi Bizottsága és a 
Szovjetunió Minisztertanácsa 
meghívására baráti látogatást 
tett a Szovjetunióban, kedden 
délután különvOnaton vissza
érkezett Budapestre. Kádár 
.lános, az MSZMP Központi 
Bi^ttságának első titkára, a 
forradalmi munkás-paraszt 
kormány elnöke, a delegáció 
vezetője Moszkvában maradt, 
ahol részt vesz a KGST-or- 
szágok kommunista és mun
káspártjai első titkárainak és 
kormányfőinek tanácskozásán.

A Moszkvából hazatérő 
párt- és kormányküldöttség

elé a határra utazott Hollai 
Imre, az MSZMP Központi 
Bizottsága külügyi osztályának 
vezetője és Gyémánt András, 
a Külügyminisztérium proto- 
koll-osztályának vezetője.

A párt- és kormánydelegá
ció tagjait, valamint a velük 
együtt érkező Kádár Jánosnét 
a Nyugati pályaudvar fel
díszített üvegcsarnokában ün
nepélyesen fogadták.

H É T R Ő L  H E T R E
Incze Jénő külkereskedelmi 

miniszter Ausztriában

A küldöttség fogadására 
megjelent Kállai Gyula veze
tésével a politikai, gazdasági 
és társadalmi életünk sok ve
zető személyisége.

Kétmillió hoU öntözésére készítenek tervet
Szükségessé válik a harmadik tiszai vízlépcső 

és a Duna-Tisza csatorna megépítése is

A z öntözéses gazdálkodás 
az elm últ évben a népgazda- 
ságnaik kereken egymilUárd 
forint értékű terméstöbbletet, 
á mezőgazdasági üzemeknek 
pedig mintegy 220 millió fo
rint tiszta jövedelmet hozott. 
Szaikem'berek ezért nemrég 
ismét megvizsgáltáik az öntö
zéses gazdálkodás még gyor
sabb ütemű fejlesztésének le
hetőségeit. A z elgondolások 
szerint az Ötéves terv végén 
a tavaly előirányzott 640 000 
hold helyett 700 000 holdat 
öntöznének. Ezután az öntö
zött terület évente átlagosain 
100 000 holddal növekedne, s 
1980-ban meghaladná a két
millió holdat. így húsz év 
alatt,, 1960-tól 1980-ig tizen
háromszorosára bővülne a 
mesterséges csapadékkal ellá
tott terület.

A  fejlesztés súl3T>ontja az

éghajlati és domborzati adótt- 
ságok következtében, tovább
ra is az Alföldön lesz, bár az 
ütem gyorsul a többi ország
részeken is, főleg a  Dunán
túlon. A most általánosan el
terjedt, de a  nagyüzemi kö
vetelményeknek m ár nem 
megfelelő hordozható öntöző- 
berendezéséliet fokozatosan 
felváltják a  solckai korsze
rűbb felszín alatti, beépített 
öntözőrendszerek.

A z öntözéses gazdálkodás 
nagyarányú fejlesztésének fel-

tétele. hogy elegendő v íz  áll
jon rendelkezésre. A most 
készülő beruházási program 
szerint a második tiszai víz
lépcső 1967—68-ban lép majd 
üzemibe, s a  Tisza bal part
jára 60, a  Jászságba 40 köb
m éter vizet ad másodi>ercen- 
ként. Ez a  mennyiség 1975-ig 
elegendőnek látszik, akkor 
azoniban szükség lesz a  har
madik Hazai vízlépcsőre is. 
Előreláthatóan 1980 táján vá
lik időszerűvé a Duna— Tisza 
csatorna megnyitása.

A Pittermann alkancellár 
meghívására Ausztriába érke
zett Incze Jenő külkereskedel
mi miniszter és A. Spinoy bel
ga iparügyi miniszter tisztele
tére Pittermann a Bécs mel
letti Badenben vacsorát adott, 
amelyen az osztrák kormány 
tagjai közül Kreisky külügy
miniszter, Körinek pénzügy
miniszter és Probst közleke
désügyi miniszter jelent meg. 
Részt vett a vacsorán Sebes 
István bécsi magyar követ és 
Kólót belga nagykövet is.

A magyar és belga minisz
ter Pittermann társaságában 
kedden országjáró körútra in
dult, amelynek keretében 
osztrák nagyüzemeket láto
gatnak meg, és '— meghívott 
díszvendégként — részt vesz
nek a salzburgi ünnepi játé
kok megnyitásán.

A KÖZÉPISKOLÁSOK m a
tem atikai olimpiáján, amely
nek döntőit a lengyelországi 
Wroclawban tartották, a Szov
jetunió csapata lett az első. 
Második Magyarország csapa
ta.

M AG YAR G YÁRTM ÁN YÚ  
iskolai szemléltető eszközöket 
és politechnikai felszereléseket 
m utatnak be az ősszel Prágá
ban. Hasonló bemutató nyílik  
— a tervek szerint — 1964 ta
vaszán Stockholmban is.

Jelentős változás az egyetemi 
hallgatók állami támogatásában

Bhcs megye termelősziívetliezetei 
félév a la tt 40 millió forint értékű 
termékkel többet értékesítettek, 

mint tavaly
Bács megyében, az ország 

egyik legjelentősebb éléstárá
ban elkészült a mérleg az év 
első felében felvásárolt álla
tok és állati tem ékek  meny- 
nyi^géről. A megye termélő- 
szövetkezeti gazdaságai és 
szakszövetkezetei hat hónap 
alatt 283 millió forint értékű 
húsárut, tejterm éket és tojást 
adtak' el az államnak. 40 mil
lió forint értékűvel többet, 
m int a m últ év hasonló idő
szakában. Hízott sertésből 
12 000-rel, hízott marhából 
1000-rel, tejből 50 000 hektó- 
ütérrel több került felvásár
lásra a m últ évinél.

Barna László kombájnos 

tiílszárnyalta a 100 vagonos 

teljesítményt

Az utóbbi napokban új si
kerek születtek az állami 
gazdasági és gépállomás! kom- 
bájnósok versenyébe.n. Az ál
lami gazdaságiak közül már 
35 kombájnos érte el vagy ha
ladta túl az 50 vagonos telje
sítményt SZK—3-as géppel. 
Közülük v  messze kimagaslik 
hozzáértő és gyors, mu!jkájá- 
val Barna László kombájnos, 
aki eddig 10 880 mázsa gabo
nát takarított he a Pankota: 
Állami Gazdaság tábláiról. A 
második helyre Bazsin József 
a Tornádi Állami Gazdasó p 
dolgozója került. 7560 mázsa 
a harmadik helyre pedi" 
Gyecht Rez.sö. a Sótorhelj 
bólvi Állami Gazdaság komi 
bájnosa. 7150 mázsás teljesít
ménnyel, A hazai .gyártmányú 
kombájnok kai dolgozók vetél
kedésében Nagy Ferenc tartj? 
az elsőséget.

A napokban rendelkezés je
lent meg, amely fontos válto
zásokat léptetett életbe a fel
sőoktatási intézményék nap
pali tagozatos hadlgatóinak 
áílamj támogatásában. Eddig 
hiába volt valakinek jó ta
nulmányi előmenetele, ha a 
szülők jövedelme egy megha
tározott összeget meghaladt, a 
hallgató nem kaphatott ösz
töndíjat. Ez most megszűnt. 
Az új rendelkezés értelmében 
az állánii támogatás kétféle 
lehet; szociális támogatás és 
tanulmányi ösztöndíj, s ezeket 
egymástól függetlenül adha
tók.

A  szociális . támogatás for
mái: diákotthoni vagy kollé
giumi elhelyezés, rendszeres 
pénzbeni támogatás, kedvez
ményes étkezés, valamint 
rendkívüli segély. A szociális

támogatás m értéke az egy 
családtagra eső jövedelemtől 
függ, s  ebből a szempontból 
a hallgatókat három  kategó
riába sorolják.

Általános tanulmányi ösz
töndíjat kap minden haügató, 
akinek tanulmányi átlagered
ménye legalább jó. A z ösztön
díj összege 100—300 forintig 
terjedhet. A  kitűnő repdűek 
300, a  jelesek 250, a jók 150 
forint ösztöndíjban részesül
nek havonta.

Népköztársasági tanulmányi 
ösztöndíjnál eddig csak egy 
kategória volt, s ennek összege 
700 forint. A  jövőben két foko
zat lesz.

Az 1963—64-es tanévtől sok
kal többen részesülhetnek a 
népköztársasági tanulm ányi 
ösztöndíjban, körülbelül nyolc- 
tízszer annyian, m int eddig.

Magyar hajó — norvég rendelésre

A gépállomások kömbájno 
sai közül Regős János, a Szed
res! Gépállomás dolgozója i'-’ 
az éler 86 vagonos teljesitmé-
viyével.

AMERIKAI FARMEREK 
két küldöttsége az Agrártudo
mányi Egyesületbe látogatott, 
ahol magyar mezőgazdasági 
szakemberekkel találkoztak.

ALBERT SA BIN  .ielen lee  JU- 
goszláviábein tartózkod ik , frj- 
sá^irók k érdéseire  e lm ond ta, 
hog:y az eg ész  v ilágon  m in tegy  
250 m illió  szem é ly t o lto ttak  be 
gyerm ek b én u lás e llen i szérum 
mal.

VESZPRÉMBEN megnyitot
ták  a balatoni nyári szabad- 
egyetemet. Nyolc országból 
több m int 200 hallgató jelent
kezett. Előadásokat hallgat
nak a Balaton-vidék m últjá
ról és jelenéről, műemlékeiről, 
természeti ritkaságairól és 
kulturális, életéről.

500 LÓERŐS, sekély m erü
lésű motoros vontató építése 
kezdődött el a balatonfüredi 
hajógyárban.

MEGAKADALYOZZAk  a z  
ö n g y u l l a d á s t  a  borsodi 
szén m ed en ce  orm osl bán yaüze
m ében: ahol a vágatban vagy  
a fe jtések b en  m eleged ést ész
le ln ek . n agyn yom ású  levegővel 
elporlasztott v izüveg  és kálcl- 
um klorld k everék et fec sk en 
deznek  a szénre. A védőin téz
k ed ések  ered m én yek én t az  
id én  eg y etlen  tű zeset sem  for
du lt elő .

F O G Y Ó K Ú R A

A kövérség, korunk rákfenéje  — ismételgette a fciüá- 
íó belgyógyász, a fogyókúra jeles szakértője.

Kifejtette baráti körünkben, hogy Magyarorszigot 
átlagban tíz kilóval súlyosabbak az emberek, mint a fel- 
szabadulás napjaiban, és m indenki pár kilóval többet 
nyom, m int am ennyit a hivatalos orvosi „szabvány“ en
gedélyez.

De én rájöttem  egy biztos fogyókúrára — folytatk 
hamiskás mosollyal.

Szalma vagyok, és elvittem  ebédelni a feleségem ítél 
barátnőjét. A Duna-parti étterem ben eléjük tettem a me
nükártyát. Illendőségből kényeskedtek egy keveset, aztótl 
alaposan nekiláttak a finom  ételekriek. Legalább hárgit̂  
SZOT annyi kalóriát fogyasztottak, rnint ámennyit a mo-.j 
dern orvostudomány megenged.

Másnap délben benéztem egy eszpresszóba, ott 'ült 
két barátnőnk, éppen befejezték az ebédjüket. Az egyifi 
egy pár virslit lakmározott. a m ásik egy üveg iogfiürtat,

Korszakalkotó tudományos felfedezésre jutottam:
A  legjobb fogyókúra, ha a nők maguk fizetik az ebéd

jüket.

Befejeződött a magyar 
autókaraván 

nyugat-afrikai útja

VÁNDOROLNAK a szarvas
bikák a gemenci erdőben. A 
nagyvadak az ember okozta 
zaj elől zavartalanabb vidékre 
vonulnak.

Útja végállomására, Accrá
ba érkezett a nyugat-afrikai 
magyar autóexpedició. A két 
Ikarus-autóbuszból, műhely
kocsiból és Csepel-teherautó- 
ból álló karaván február vé
gén indult el Dakarból, Szene
gál fővárosából, s Accráig 
több, mint húszezer kilométe
res utat tett meg, helyenként 
rendkívül nehéz viszonyok kö
zött. A magyar gépjárművek 
kitűnően viselkedtek, megáll- 
ták a próbát a legnehezebb 
viszonyok között is.

Et k e z Es i  paradicsom
b ó l  22 fajfát temiesztenek i 
szeged i fa.HalLísérIeti állomá* 
só n , KGST-megbízásból. A 
v izsgá latok  cél.1a az, hogy a 
közterm esztésben lev$ fajták̂  
összehason lítsák  az új külföld 
szov.iet, rom án, bolgár és ne
m et fajtákkal, s megáilapltsáS 
tula.1donságaikat. : •

A  SZABADTÉRI játékokra 
felkészült a szegedi vendéglá
tóipar: a több mint száz cttei 
rém, vendéglő, espresso jélfn- 
tős . részét felújították, újakjí 
is. nyitottak.

Az expedíció tagjait Accrá
ba érkezésük után Bensab 
ghanai közlekedésügyi minisz
ter fogadta.

HIRLAPOLVOSO Nfllt 
Szom bathelyen . Az orszií éld 
ily en  - .iellegű intézményébe  ̂
töb b  m in t 250. nagyrészt Mt; 
fö ld i hírlap és folyóirat vilii 
a  látogatókat.

SZOLNOK LEGSZEBB és 
legnagyobb lakóépülete — öt 
em elet magas^ 77 lakggps,;^.— , 
a Kossuth té r  és a Táncsics 
Mihály utca sarkán felépült. .

T í z  N APPAL ELŐBB telje-' 
sítette júliusi tervét az első 
hazai, folyam i kavicski'rakó 
hajó, amely óránként :l()0 köb
m éter kavicsot rak a partra 
az uszályokból. A hajó rako
dószerkezete 33 méterről is 
eléri a partot,' s alacsony víz
állásnál is zavartalanul m ű
ködik.

ULTRARÖVID hullámoii 
sugározzák Miskolcon a Kjsi 
suth, adó műsorát, mert ii 

..orszá_a. m áspdik ,i : jegnagyoliji 
városában a yétel nsni ¡sifil̂  
gítő. Az egy kilowatt teíieíil-: 
ményű adó az avas! új kilátó; 
toronyban kap helye,t, . ij

A JUGOSZLÁV közszükség
leti cikkek kiállítása Kijevben 
ünnepélyes külsőségek között 
megnyílt. Száznál több jugo
szláv vállalat m utatja be ter
mékeit. '

AIZ ALFÖLD nagy zöUsfts- 
k ertiéb en , a Jászságban. Ab# 
.szalók é s  Vezseny köniyékén 
csak nem  15 000 holdról szűreit- 
lik  a  paprikát, a naradicsomot, 
a d in nyét, valamint más zSIt 
ség fé lék cf és frissen szedeit 
term ést, jelen leg otven tther: 
gép k ocsi tovTábbitja rendelteiét 
s i  helyére. Ausztriába 'iiífi 
p ress” -gépkocsdkon szilUIJll 
a  d in n yét és a paradicsomot;

FELÚJÍTJÁK és tanyai kol
légiumnak rendezik be a mű
emléknek nyilvánított Kállay- 
féle kállósemjéni kastélyt. 
Munka közben előbukkant egy 
falfestmény; pálma koronája 
gyümölcsökkel. Ez a második 
barokk-kori világi tárgvú fres
kó, am it eddig Szabolcsban ta 
láltak.

45 EZER ÉVVEL E;ZEL0TT 
végezték  fö ld ünk ön  az e lső  sé-' 
b észeti b eavatk ozást — állapir  
to ltá k  m eg orvosk utatók . . Az 
e g y ik  ásatásk or em beri cson t
vázat ta lá ltak , am elyrő l a le 
lek  szerin t az eg y ik  kart m ű
téti ú ton  távo líto tták  c l.

3500 HŐLDŐN létesít öntöző
telepet a Balatonalig-ai V íz
hasznosítási Társulat; az önfe- 
zömű még a nyáron elkészül.

ZSUGORODIK AZ ÖSLÁP, 
Legnagyobb erdei' tavunkból, 
a 300 holdas kaszópusztai ,ős- 
lánból, az úgynevezett oáiála- 
tóból sok vizet rabolt az idéi 
kánikula. Húsz-harinihe hold-, 
niyra zsugorodott a -'víztükör, 
amelyen a feke te , gól.yák, gé
mek, vadkacsák sóllasága ta
nyázik. . • .

VÉDETTÉ NYILVÁNÍTÓT-. 
TÁK Salgóvár körn,vs':ét 
összesen mintegy 200 holdnií 
fenyvesekkel, bükkel, s K'.gv« 
gyei borított területre vonats 
•kozik az intézkedés. 'i'.

'-.É
MAGYAR KISFILM N.AOyo 

DIJA. Június 15-től ¡áiius IK 
ig Marseille-ben .-endeí# 
meg a turisztikai és .degs® 
forgalmi filmek fesztiváílíf 
Magyar siker született;.* 
..Magyar rapszódia 1963” "i'.íi 
filmünk nyerte 'a  nagydljat '

6 3  város, 3 2 0 7
MagYarországprj. L

é i

, A Magyar Hajó- és Daru- 
gyár újpesti gyáregységében 
vízre bocsátották a negyvene
dik tengerjáró teherszállító 
aajót. A Sagastrond 1400 ton- 
lás, és norvég rendelésre ké- 
ízült. A vállalkozó Einer Höv- 
ding maga is eljött a vízre-
b o c s á tá s  ü n n e p i e s e m é n y é r e ;

a keresztanya szerepét lánya 
látta el. Az új hajó a magyar 
ipar eddigi legszebb vonalú 
alkotása. A megállapodás sze
rin t további öt, hasonló vízi 
járm ű készül el gyors egymás
utánban a Hövding-cég ren-

m a g a s s a g i  r e k o r d o t
rep ü lt X—15 típ u sú  rakétare
pü lőgép ével Joscph Walker 
am erikai p ilóta . Jóval a lacso
nyabbra tervezett k ísérleti re
pü lése  közben m in tegy  106 680 
m éteres m agasságb a „ tév e 
dett” . A  gép et PfiTvébként 
15 000 m éter m agasságb ól, re
pülőgépről Indították.

A M AG YAR KERRSKEüF.Tr- 
MI K AM ARA először vesz’ 
részt az ausztráliai Sydney-ben  
megrendezésre kerülő nem zet
közi vásáron: július 26 és 
augusztus 10 között tizenegy 
magyar külkereskedelm i vál
lalat tart itt árubem utatót

Meg.fclent az új helysi 
tár, amely ismerteti az otsiá! 
lakott' helyeinek Icgfontosi«!)} 
adatait. Terjedelme 10h>«l’ 
dal, s áttekintést ad az orsií! 
63 városának, 3207 községfié 
területi, közlekedési, poslii 
viszonyairól. . Az új helysíí' 
névtár 10 000 példáayban feí 
szült.

TÉRKÉPE”; t á j é k o z t a 
t ó  jelent meg Győr megyé
ről: felsorolja a történelmi ne
ve -íességeket és érdekessége
ket, s túratanácsokat ad az ér
deklődőknek.

KABINOS A BALATONNÁL

AZ ARANYFEJ című angol 
—magyar koprodukciós film  
egy részét július utolsó nap
jaiban Győrött forgatják.

EGY PÁRIZSI optikai inté
zet, az agy vizsgálatára érde
kes esziközt fejlesztett ki. A 
koponyacsontba fúrt parányi 
lyukon át kvarccsövet vezet
nek be, mely erős, parányi iz
zó- és prizmarendszer segítsé- 
g 'vel kivetíti az agy felületé-
nel-c Icépét, a m i fén y k ép ezh e tő . — Én minóLig; télen megyek üdiilxii . . .
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gARAI GÁBOR;

M ajakovszkijhoz
KI hirdetted, hogy ,ynem merni: hadár', 

lázits fel, légy velem, 
ha szívem — dolga bár 

robbanások időzítése volna — 
mint a metronóm mutatója 

kocog türelmesen, 
s nincs vágya, dühe sem, 

sah méricskél jót-rosszat, jobbra-balra 
biccentve, s vissza — Indulhat Radarja, 
ük  kiütő, vezéreld szent haragra 

lent-száiló énekem!
Ke dekázzam igazát a hazugnak, 
bi magának kapar csak, s másra tol 
bűnt, színlelést; ki erkölcsről papol, 
te veszteget, s előnyért élre rugtat,
|U parancsra hisz, árul, öl, ha épp kell,
¡le önként csak csörgő haszonra kémlel, 

mit semlegesen besöpörhet;
<ki meghurcolhat igaz szeretőket, 

mert gyönyört kéz alatt 
ad, vesz, cserél;

ki számlát nyújt be mindenért,
8 oiy gőgösre és pohosra dagad, 

begy láttán a hétköznapi haladók, 
e gyarlók 

s türelmesek szelíd 
ajkai közt a jőfalat 

is megkeseredik!
De legyek lángja a hűségeseknek,
I holnapért fölbátorult seregnek, 
giely, bár tegnapi gáncsokba botol ma, 
aaiókon s csfiggedőkön átnyomulva 

itt árad, itt 
sokasodik,

és embermód eszmélni Ihlet: 
fél-boldogsággal már nem alkuszik meg, 
iHindenség szfiretjét fölvirrasztó nyarat hoz, 
bit nem tapad kicsiny bálvány-javakhoz — 

testet így ád a hitnek,
I tisztulni kényszerít, mint lúg a vásznat, 
begy ne  vallják, vállaljak soha mást, csiűc 
egy-elű szót, embersége fegyelmet 
I szigorú munkát: örömét a szemndc, 

szív vigaszát, ha szenved, — 
és csak halált feledtető szerelmet 
és csak tömegből felnövő hatalmat,
I békességet csak milljomod-magamnak!

0, költők bátra, add hogy tenni merjem 
I Jót, s győzzem a rosszat, —

lásd, kóncrik
bú, keserű mámor s kacér gyilok 
kísért — szenvedélyed váltson meg engem! 
vagy essem el — ha élni nem tudok — 
egy álmaihoz méltó ütközetben.

^  enki sem  tudja, m ikor te- 
^  lepült ide az első ember.

A n n y i azonban bizonyos, 
hogy nem  túlságosan régen, m ert 
a Hanság néhány száz esztendő
vel ezelőtt még mocsár volt, nyá
ron is pocsogós nagy láp, fé lelm e
tes útvesztőivel, gyilkos és bűzös 
ingoványokkal, ahol sok ember 
lelte halálát. De a m últ század 
végén m ár lakták a lápot, a bécsi 
országúttól kilenc kilométernyire 
négy-ötszáz lelket számláló falu  
bújt meg az egyik hátason, bűzlő 
mocsárral, csenevész nádasokkal 
és madarak seregeivel körülvéve. 
S  azután m intha úgy akart volna 
maradni minden, nyolcvan esz
tendő édeskevés változást hozott, 
csak a falu lélekszámú gyarapo
dott fe l a duplájára.

A z  első áldás, am elyet az embe
rek észrevették és meghatódva 
fogadtak — 1936-ban érkezett. 
Követ és téglát hoztak akkor az 
apró vagonok, fehér m észkövet és 
szép piros téglákat. E kövekből 
és téglákból építették fel a tem p
lomot, alacsony, kajla te tejű  to
ronnyal, bronzból öntött harangot 
is kaptak, de alig nagyobbat, m int 
egy tejesköcsög, vagy csíkfogó 
kosár. Pap is jött, tanító is jött, 
és azt h itték nz emberek, végre 
közelebb kerülnek az alig tíz k i
lométernyire robogó világhoz, de 
m indenekelőtt az istenhez.

A  férfiak  ekkor még nem  tö
rődtek a pap intelm eivel, a meg
élhetésért v ívo tt küzdelem  pa
rancsa erősebb volt, és dolgoztak 
vasárnap is, kaszáltak, ha ka
szálni kellett, máskor meg arat
tak, hiszen oly drága volt itt  az 
érett mag, a piros búza és a szőke 
árpaszem, am ilyen kevés helyen  
lehetett az országban, hiszen itt  a 
m adarak egyetlen vasárnap is 
sok-sok mázsát szem eltek ki a 
kalászokból. A  templomba csak az 
asszonyokat és gyerekeket küld
ték  — im ádkozzatok érettünk is 

ők m aguk pedig kaszáltak, 
vagy arattak vasárnap is, hajnal
tól késő estig.

Egy ilyen m unkával megcsúfolt

SZÉN DREI JÓZSEF:

V a s a r n a p
vasárnapon történt az első baj. 
Csatár Lajos fiatal napszámos 
hirtelen összeesett, szembogarára 
vér ömlött, elvesztette a látását, 
és olyan volt, m in t az eszelős.

— Megszállta a mocsár szelleme 
— m ondták. Ez volt az első, ami
re gondolhattak, m ert századok 
óta élt az a hit, hogy a mocsár 
rossz szellemek, elkárhozott lel
kek  világa és egyik-m ásik szellem  
olykor kóborol, s belebúvik abba 
az emberbe, aki éppen útjába  
akad. H itték, hogy ilyen  láthatat
lan mocsári szellem  kerítette ha
talmába Csatár Lajost is.

— V igyük a templomba! — k i
áltotta valaki, és az emberek 
ágakból szerkesztett hordágyon a 
templomba vitték  Csatár Lajost. 
A  pap hirtelen m egszakította a 
misét, a beteghez fordult, keresz
tek sokaságát szórta rá, im ádko
zott fölötte, s maga is megrendül
tén szólt híveihez.

— ím e, az úr első figyelm ezte
tése, K értelek titeket, hogy ne 
dolgozzatok vasárnap, m ert a fe l
támadás napja az atyaúristené, és 
az ő egyszülött fiáé, a m i urunké, 
Jézus Krisztusé.

A  döbbenetét, a szívekben fe 
szengő szorongást és a tudatokban  
vergődő félelm et maga Csatár 
Lajos szakította meg. Hirtelen fe l
ü lt zöldágakból fon t ágyán, és 
riadtan nézett körül.

— A  sze n tsé g it! ... Hol va
gyok? . . .
. Riadtan, de már m egkönnyeb
bülve néztek rá. Csakhogy feléb
redt. Ezt érezte a pap is, de nem  
mulasztotta el kinyilatkoztatni:

— Íme, az úr csodát tett. A z  
Isten felszentelt házába meggyó
gyult testvéretek. Jertek, adjunk  
hálát érte az ú rn a k . . .

Hálát adtak. És attól a naptól

kezdve, soha senki sem  dolgozott 
vasárnap. A z  ünnepeket és a va
sárnapokat nem  sértették meg 
soha.

A zóta viszont igen sok idő el
telt. Csatár Lajosnak m ár unokái 
vannak, egykorú társai közül 
nem  egy el is költözött már az 
élők sorából, belemerült a laza 
lápba, m ásfél m éter mélyre, a 
tőzegréteg alá. D e.a  „csodák” ta
núi és a Hanság titka inak tudói 
közül még sokan élnek. A  láp 
sem  olyan veszélyes már, m in t 
régebben volt, és valamicskét 
apadt a vallásos babona mocsara 
is. Ma már tudják, hogy Csatár 
Lajos napszúrást vagy mocsárgáz- 
mérgezést kapott annak idején, és 
a templom  hűvöse élesztette fel.

Csatár Lajos bácsi most brigád
vezető a közös gazdaságban. Nem  
hiszi már, hogy a világot isten  
terem tette, templomba sem  jár, 
de azt sem tudja pontosan és tu 
dományosan megmagyarázni, 
hogy mégis, körülbelül, hogyan 
keletkezett a világ. Egyszerű em 
ber Lajos bácsi, de a brigádját 
jól vezeti.

1937 óta ő sem  dolgozott éjjel, 
se vasárnap, de m ár negyedik 
éve hadakozik az em berekkel, 
akik pontosan az ö nevezetes ese
tére hivatkoznak. A m  hiába 
m ondta Lajos bácsi, hogy „régen 
volt, talán igaz sem volt”, a jeget 
ezzel nem  lehetett megtörni. A z  
idén aztán nem  is évödött velük.

— Vigyen a fene m indenkit — 
gondolta az öreg, és nyugodtan  
kaszálni kezdett. Levágott egy 
rendet, azután felszedte a zizegő 
term ényt és kévékbe kötötte. Így 
dolgozott egészen reggelig, most 
már csak azért is, amíg jö ttek  az 
emberek. Csodálkozva látták, 
hogy Lajos bácsinak nincs semm i

baja, és jókora területet learatott. 
S  ráadásul nem  tért pihenni, ha
nem  dolgozott tovább.

Este hét órakor a Fertő mögül 
m egint visszanézett a nap, és 
m intha ezt m ondta volna:

— M enjetek haza, m ert nap
szállta után jönnek a mocsár szel
lemei.

A z  em berek szedelőzködtek, so
kan el is indultak, de néhányan  
m egálltak a tábla, szélén, és néz
ték a nyugodtan dolgozó brigád- 
vezetőt. A  himbálódzó, görnyedt 
test valahogy vonzott, és erősebb 
parancsot adott, m in t a sárga 
arcú, lenyugvó nap.

— Mégiscsak igaza van. Pereg 
és pusztul a szem  — m ondták  
ezek a férfiak, s ném i tétovázás 
után, ■ m egindultak Lajos bácSi 
nyomában.

Sziszegve, szőke hullámokban  
dőlt a búza, és másnap este már 
harmincán kaszáltaík. Lajos bácsi 
egy szót sem szólt, csak húzta a 
sort.

— M egjön az eső — m ondta az 
egyik.

— Hamarosan — így a másik.
— Hétfőre, vagy keddre.
— És még hatvan hold búza áll.
Szom bat este volt. Senki sem

prédikált, senki sem  bizonygá- 
tótt. Lajos bácsi egy szót sem  
szólt. Másnap, vasárnap reggel 
feleségével együtt indult a ha
tárba. Szép idő volt. Tejszínű, va
kító fény t locsolt a Hanságra a 
kora reggeli nap. Csatár Lajos ka
szával, felesége sarlóval vgnult 
végig a főutcán. A m ikor kiértek  
a határba, még csak ketten  vol
tak. De alig fél óra m úlva szál
lingózni kezd tek az emberek. 
Férfiak és nők. öregek és fiata
lok. Egy óra m úlva száznál is töb
ben vágták a búzát, szedték, cso
mózták, kötötték a learatott ter
m ényt. A  délelőtti m ise előtt 
üres templomba lépett a pap. 
Csak néhány idős asszony térde
pelt a padok között.

Másnap délelőtt szélvihar hozta 
a fellegeket és sebes, meleg eső 
zúdult a  földre.

magabiztos. Sze- 
tenyérnyi nap- 

is elbűvö- 
a gyékénye 
métert, egy 

szomszédságában

Olyan fölényesnek, számítónak 
m int most, am ikor idehurcolkodtél mellém. ? 
¡STem gondoltam . . .  g

— Mit? — kérdezte a  fiú csöndesen. g
— Hogy segítségre van szükséged. . .  Azt z

sem tudom ki vagy. g
A fiú felkönyökölt. M egbiccentette a fejét.  ̂

Vida Gábor, villanyszerelő. Intézetben ^

akar mellém telepedni? 
meglepetten emelte föl a fejét, 
nem szeretek kiabálni, 

eigészen elibódulhatott a tűző napon.

 ̂tegezhetnélek le, ha megcsókolnálak. Ez szem- 
á telenkedésre ösztökélne.

fölült és rá- nél be?
— Az más.

csak akkor

— Ez csak a keresztmets: 
rám?

— Nem.
H allgattak egy darabig.

Imost végzett főiskolások közül talán a leg- 
becesebbct Nagy Annáról hallottunk ez  éi>- 
ben; nem kapott film en vagy színpadon fő- 
tíercpef, nem volt körülötte hangos hírhar- 
tom. Mégis lehetséges, a legtöbbet hallottuk  
tik: azt, hogy tehetséges. Most elkezdi élete 
első filmföszerepét: ö játssza a  Pacsirtát, 
hsztolányi regényének filmváltozatában. Ez 
• kép mégsem a Pacsirta indulása, nem  az a 
hknet, amelyet a rem ekm ívű regényéből jól 
tmerűnk. De egy kicsit jelképe lehetne an- 
>MI[ is, csakúgy, m int a pályakezdésnek. A  
tóticsznő diplomájával zsebében, életének él
té színháza felé indul Debrecenbe, otthagy- 
téti a diákkollégiumot. Elkezdődik, tehát a 
PélVfi, a tehetség érlelése és kifejlődése, a 
PiÜya mely teli van ismeretlen útkeresztező- 
kisekkel és sorompókkal, de éppen ezért na- 
tbon szép. Pacsirta is, a színésznő elindul a . 

holnap fe lé . - .

fülsiketítő lárm ában letés melegben semmi sem ju to tt eszembe. SAS légitársaság táskája volt a fiúnak, g
A fiú egy kis szünetet tarto tt, de Ju tka  meg Ju tka előhalászta belőle a napolajat és gyen-^

feltápászkodott a  se moccant. géd mozdulatokkal bekente a fiú hátát. U tána ^
olyan volt, — Több m int fél éve ism erlek, m inden hé- ott m aradt mellette, a gyékényen. ^
magas, ki- ten láttalak, néha kétszer is. — Én is sdkszor lá tta lak  m ár téged. Fü- ^

Meddig m enjünk így egymás mellett, szó työrésztél vagy fölhajtott gallérral, zsebre- ^
nélkül? dugott kézzel kísérgettél egy darabig ■■ • ^

Ju tka kuncogott. Olyan fölényesnek, számítónak látszottál, ^
— Én még bírtam  v o ln a .. .  ------ -j *,-------------------- ... >
— Csakhogy megszólaltál — sóhajtott a fiú.
A lány ú jra  fölült. Figyelmesen a  fiú  szeme

közé nézett.
— Mit akar tőlem tulajdonképpen?
— A segítségedre van szükségem.
— Miben? ___  _____, ____________  ______
— Először is be kellene kenni a  hátam  nap- nőttem fel. A katonaságnál repülős voltam, g

olajjal. M ár egész yogaficamokat tettem, még- majdnem bentragadtam . Ott jó volt, m inden-^ 
se sikerült tisztességesen bedörzsölni. ki csak m agára volt utalva, m int én . . .  Egy- ^

— Mit képzel maga? — fortyant föl Jutka, szer verset írtam. A rádióm at magam építet-^
— Em berbaráti szívességre kérlek. Ha itt tem, a házinéni szokott veszekedni, hogy ,tú- ^

ocsúdott, hogy tegezte ez a vad- feküdnék súlyos sebbel, vérezve, nem kötöz- ráztatom ”. Főzni tudok, a m acskát nem sze-^ 
aiomHopv vtq,’/,,Qcar, faiíiit ¿o r*á_ Ko? Cetem. Nyáron evezni járok a Vasasba. d

— Nincs tovább? — mosolygott Jutka.
Olajozatlan bőrrel másodfokú égési se

m agyarázta a  fiú beket is lehet szenvedni.
— Akkor m enjen az árnyékba.
— Ott is harm inc fok van.
A fiú hasra feküdt, hogy jobban érje a há- merkedő szemmel. ,

A lány úgy nézte, m int aki álmodik. Egy tát a  nap. Tűnődve mondta. — Én még iskolába járok. Két hét m úlva |
Egyszer láttam  egy kopasz embert. Órák érettségizek. g

legalább olyan meleg — Tudom. Mit c.sinálsz utána? '
elkékült az egész feje, — Cinkografus leszek 
án vége lett. A nnyit nem tudom pontosan, mi 

pólyán harmonikus, m int a külsőd, te  vagy a sem b írt mondani, hogy 
«legtökéletesebb nő a világon. Drukkolok, hogy — Nahát! — nevetett a
y — I. u,'..:;-----vái'om, amíg elkékül a  feje. .......................................................................................................— ------------ - — .............  „  — ^

— Mulatságos? — pattan t föl a fiú. — Azt csak nagyobb darab.  ̂ g
hiszed, ezt csak úgy mondtam a levegőbe? . . .  Nekem is az ju to tt eszembe róla. i

kopasz ember! — Érdekes munka. M ajdnem olyan erde- g 
1 »1 »T y kés, m int az elektromo.sság — mondta Gábor, á

elöl Nem tud ta _  Bem enjünk a vízbe? -  kérdezte Jutka. 3 
K -  Menjünk. |

ang]a aK. Fölálltak. A fiú egy kupacba rak ta  a tás- 3
Nem hiszed? El- kákát, a gyékényt, meg a pokrócot. A kupac g 

kikötözték egy ott m aradt, m int valami összeroskadt sátor. 3 
-gyulladása volt. Ju tka  m enet közben gumisapka alá g y ű r-«

kérdezte ailoadozva ködte a haját. • g
— Le fog ázni a napolaj

em ber volt, a  bá- mondta Gábor.
p geztem. Mit csináljak, ha utálok fiatalokkal nya pedig sokkal erősebb vo-lt nála. — Nem baj majd bekenem
3 magázódni? — Ki kötötte ki? A hangszórókra a rádiót kapcsolták
I Ju tka  megemelte egy picit a fejét. — Vitéz Gyerg” — <=’- —
g — Na, ne ijedj meg, egyelőre nem akarok munkaszolgálatos
 ̂ együtt ívni veled! — mondta csibészesen, tázsért. Frontra
 ̂ mégis kicsit rém ült hangsúllyal a  fiú. Az egészet végignéztem egy fa te te jé rő l. . .  perzselő nap elől. ^

z
3Z utana? g

a nyomdában. Még p 
i az, csak kétszer já r- 3, .. . _ti *5

g Ju tkának  hívjanak.
 ̂ Honnan tudja? — kérdezte a  lány gya-
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győzte le az
MIhqibv legyőzte az amerikai ItÓ-es gátfutókat

Brumel 22S cm-re iavította a magasugró-világcsúcsot
, A csapatok felvonulása, , az 

ünnepélyes megnyitó után, (i7 
ezer néző előtt kezdődött el a 
Lenin-stadignban a szovjet és 
az amerikai válogatott ötödik 
találkozója. Igazán ;ia.gy ered
mények nem születtek és ál
talában idegesség látszott sze
replésükön. Meglepetésekben 
viszont nem volt hiány, első
sorban a szovjet férficsapat 
okozott vaskos meglepetése
ket. Így első ízben győzőit 
110-es gáton szovjet versenyző 
és — , ha az ellenfél kizárása 
révén is — a szovjet 4xl00-as 
váltó. 100 és 400 m-en pedig 
megszakították az amerikaiak 
edőAgí kettős győzelmi soroza
tát.

‘A férfi 100 m-t nagyszerű 
formában, stadion :süccsal 
nyerte ,a néger Hayes, Ozolin 
meglepetést okozott második 
helyével. A szovjet 10 OOO-esek 
váltott vezetéssel, 0000 m 
(14:29) után leszakították el
lenfeleiket. Annál lagyúbb

Távolban a hagyományos ' 
Boston—Ter-Ovaneszjan ősz- ' 
szecsapás ismét az, am erikai 
olimpiai bajnok győzelmével 
végződött. Mindketten kétszer 
ugrottak 8 m-en felül, a szov
jet ugró egyenletesebb volt. 
Kalapácsvetésben Cohnolly, 
aki csak szombaton érkezett 
meg, ötödik dobásával szerez
te meg a győzelmet,

A női viadal első napján 
csak szovjet győzelem szüle
tett. Popova 100-on féltáv 
után a harm adik helyről nyo
m ult fel ellenállhatatlanul, jó 
váltásolkkal biztosan győzött a 
szovjet váltó is. Egyedülálló 
„csúcsot” ért el magasugrás
ban Csencsik; eddig vala
mennyi viadalon indult és 
mind az ötször győzött!

FÉRFIAK;

100 m: 1. H ayes (a) 10.2, 2. 
Ozolin (sz) 10.4, 3. G ilbert (a) 
10,.1, . 4. P ro h o ro v szk ij (sz) 10,6. 
400 m : 1. U. W illiam s (a) 46,2, 
2. A rhipcS 'U k (sz) 46.3. 3. Mil-

' y - 1
- ’-í lit.

.lOO-tőI 1500-iB — am erika i lu tógyőzelm ek . A . 2O0^at a táv  legnagyobb  
specia listá ja . H erb Carr n yer i Pau l D rayton  előtt

küzdelmet láthattu.nk 300 
m-en, Krivosejev vezette az 
első kört 52 mp-re, a túisó 
egyenesben az am erikaiak elő
retörtök és bezárták Eulisevet.

A  nap legnagyobb meglepe
tése, a IjÖ-es gátjutás érdeke
sen indult: A z első rossz rajt 
után Jones másodikra nem in
dult el, az indító 'a  negyedik 
gátnál visszalőtte a mezőnyt, 
de a többiek ezt nem hallot
tá k  és végigfutották a ver
senyt (Mihajlov győzött!). A  
jó egy órával később megis
mételt versenyben Jones a 6. 
gátig vezetett, ott azonban Mi
hajlov' előretört és bár Lind- 
gren a végén felnyomult, a 
szovjet futó biztos győzelmet 
aratott! , A 400 m hajrában 
Arhipcsuk szorította meg vá
ratlanul VilUamst, majd 4x100 
m-en áz amerikai csapat 2 
m-rel győzött, de második és 
harmadik váltása is szabály
talan volt.

*, ( S í “
V . : ,  ' « 1  

n ,  •«. 1 ,

b u m  (a) 46.7. 4. .S zverbetov  (sz) 
47,8, 800 m : 1. D u p re e .(a)' 1:47,8,
2. B ulisev (sz) 1:48, 3. G ro th  (aj 
1:48.6, 4. K riv o se jev  ( s z ) 1:30.3. 
10 000 m: 1: V anov (sz) 20:10.2,
3. Je tlm o v  (sz) 29:25.8, 3. . Mo-
Arclle (a) 28"45, 4. Edele.i (a) 
30:04, 110 m qát: 1. Miha,ilov 
(sz) 13:8, 2, L in d g ren  (a) 13.9,
3. H. Jo n e s  (a) 14,0, 4. .K on tarjöv
(sz) 14:3. 4x100 m váltó: 1. Szov
je tu n ió  (P ro h o ro v szk ij, T u jakov , 
K oszanov, Ozolin)' 40,2. Az am e
r ik a i v á ltó t' tú lv á ltá s  m ia tt disz- 
k v a llfik á lták . 20 km , qyaloqlás: 
1. Szolodov (sz) 1:33:45. 2. Ze- 
ny in  (sz) 1:35:06, 3. Zinn (a)
1;41:34, 4. D alrd (a) 1:42:24.
Távol: 1. Boston (a) 819. 2. Ter- 
Ovianeszjan (sz) 807 , 3, 'H orn (a) 
798, 4. B a rkovszk ij (sz) 791. 
Rúd: 1. U elses (a) 498, 2, F en 
nel (a) 470, 3. P e tren k o  (sz) 440,
4. B liznyeoov (sz) 440. Súly: 1.
D avis (a) 18.90, 2. O’B rien (a)
18.87, 3. P ip sn ls  (sz) 18.22, 4. 
K arász jov  (sz) 18.21. Kalapács: 
1. Conolly (a) 66.75, 2. K ondm - 
sov  (sz) 65.78, 3, B ak arin o v  (sz) 
65.32, 4. Hall (a) 61.61. Tizpró- 
bában az első nap után; 1. Kuz- 
nyeoov  (sz) 4103, 2, E m b e rg e r
(a) 4004. 3. P au ly  (a) 392.7.' 4. 
O vszelenko (sz) 3774.

A  pontverseny állása; 'Egye
sült Államok—Szovjetunió
61:54.

NŐK:

100 m: 1. Popova (sz) 11,7. 2. 
M cGuire (a) 11,8, '3: Itk ln a  (sz) 
11.8. 4. Tyus (a) 12. 4x100 m:
1. Szovjetunió (K repkine, Masz- 
lovszkaja , Ttkina, Popova) 45.0,
2. E gyesült Á llam ok (W. W hite,
Tyus. V. Brow n, McGuire) 45.3. 
Maqas: 1. Csencsiik (sz) 173.2, 
M ontgom ery (a) 170, 3. Koez-
tyenko (sz) 165, 4, D aniels (a) 
160. D iszkosz: 1. T. P re ss  (sz) 
5 5 ,6 1 ,2 . J e ’.k ina (sz) 51.97, ,3 . 
.Shepherd (a) 45.20, 4. W yatt (a) 
4".24. Gerely: 1. Ozolina (sz) 
51.41, 2. S asz ty itko  (sz) .50.77, 3. 
B 'a ir  (a) 48.90, 4.' D iavenport (a) 
48.82.

A pontverseny állása: Szov
jetunió— Egyesült Államok 
35:17.

110 m  iteren  M ihajlov legyőzte  az 
am erikaiakat, 400 m éteren  a ko-' 
rom lek ete  Jim  A ílen  legyőz i a  

ranglistavezetö  R ex C aw leyt

A viadalok során csúcsot je
lentő 75 ezer néző előtt ke
rültek sorra a vasárnapi küz
delmek. A  meglepetések elma- 

\ radtak. a szombatiaknál azon
ban általában jobb eredmé- 

'nyek születtek, és ezeket mél
tón tetőzte be Brumel ú j vi
lágcsúcsa.

Egy kicsit vontatottan in
dult a második nap. A férfi 
pzámok során 400-aS gáton el-

í ^
s l

V alerlj verh etetlen . K erek  tíz  c en tiv e l veri e llen fe le it  és egy  cen tive l 
— m é g  a  rég i v ilágcsú cso t is leg y ő z i. A z ú j: 228 cm :

m a ra d t'a  ,remélt szovjet .meg
lepetés, 200-on sem volt vitás 
a kettős am erikai győzelem. 
Az akadályfutásban Traynor 
sokáig ' ta rto tta  az iramot, 
m ajd am ikor Oszipov 2000 
m-es részidejéről 05:41) közöl
ték, hogy négy tizeddel jobb 
a világcsúcsnál, lázba jö tt a 
közönség. A feltámadó szél
ben Öszipov azonban az utolsó 
km-en nem tud ta ta rtan i az 
iramot. A szovjet 1500-asok 
bátor iramrnal próbálkoztak 
az am erikaiak ellen, de a  ven
dégek rémek, 300 m-es h a jrá
ja  ellen nem  volt ellenszerük. 
Az 5000 m viszont a sérült 
Beatty távollétében' a szovjet 
futók „háziversenye’’ lett. így 
is kitűnő iram ot diktálok és 
m indketten’ egyéni csúcsot ér
tek el. A 4x4O0-c(S' váltóban az 
am erikaiak nagyszerű időt fu
tottak, a szovjet váltó pedig 
csúcsot ja'vított. Az ügyességi 
számok' közül hárm asugrásban 
biztos kettős, szovjet győzelem 
született. , , Disziíoszvetésben 
Silvester Moszkvában is bebi
zonyította nagyszerű form áját, 
a többiek m ár elm aradtak szo
kott eredinényéiktől. A gerély- 
hajítá^ban. Lusis két 80-ori fe
lüli. dobása ellenére sem volt 
olyan biztos, m int .máskor. Ci- 
bulénko pedig nagyón. gyenge 
napot fogott ki. A-210-et a

tottak. Távolban Scselkanová- 
nak csak két érvényes kísér
lete volt, de így is csak a má
sodik helyért folyt a küzde
lem. A súlylöliésben Tam ara 
Press a világ idei legjobb 
eredményével győzött.

FÉRFIAK:

200 m: A . C a rr  (a) 20.9, • 2. 
D ray to ii (a) 21.3, 3. Ozolin (sz) 
21.5, 4. ’T ujakov (sz) 21.7, 1500 
m: 1. B urleson  (a) 3:41, 2. O’Ha
r a  (a) 3:41.3, 3. Szavirekov (sz) 
3:44.8, 4. B elickij (sz) 3:45.6, 
5000 m: 1. T yurin  (ez) 13:50, 2. 
Ivanov  (sz) 13:50.4, 3. K eefe (a) 
•14,30, '4. F ighback  (a) 14:51.4,
R észidők; 2:43, 5:30, 8:19,
11:08.4. 400 m qát; 1. A tte rb e rry  
(a) 50.4, 2. C aw ley (a) 50.9, 3.
A nyisz im ov (sz) 51.3, 4. Ku'klics 
(sz) 52.6. 3000 m akadály: l .
O sz ip o v '(sz ) . 8:35, 2. Szolcolov
(sz) 8:41.6, 3 . , ’T ray n o r (a) 8:50.4 
4. Zwolak (a) 9:19.6 4x400 m: 1. 
E gyesü lt Allamo.k (U. W ilUams, 
S a d d le r , M llburn , C arr) 3:04,4, 2. 
S zov je tun ió  (Szverbetov , B ulisev , 
A rh ip csu k , Anyiszim ov) , 3:08,6, 
csú.os, Maqas: 1. B rum el (sz) 228, 
v ilág csú cs (régi 227, B rum el, 
1962), 2. G. Jo h n so n  (a) 215, fi. 
Bolsov (sz) 2il0, 4. S tu b e r (a) 
210. Hármas: 1. F ed o sz e jev  (sz) 
16.11, 2, K-reJer. (sz) 15.97, 3.
H orn  (a) 15.68, 4. S h a rp e  ■ (a)

(. 15.59. Diszkosz; 1. S ilv este r (a) 
41.44, 2. B abka (a) 56.39, 3.
B a ltu en ik as (sz) 54.42, 4 .' T ru- 
Kzenyev (sz) 53,95'. Gerely: 1. L'u- 
s ls  (sz) 83.09, 2. Covelly (a)
78.36. 3. S m a r t (a) 71,80, 4. Cl 
b u len k o  (sz) 71.49. Tízpróba: 1. 
K uznyecov (sz) 7666 p,, (11.
713. 13.60, 188, 51.1, 15,4 . 46.91,

■í'í

N ő i s ík on  is  szo v jet fö lén y . Itk in a (balról) n yer i a  200-at, P op ova  a 
százat. W ilm a K udolph b izony  n agyon  h ián yzott

versenyzők elsőre ugrották. A 
215-tel a néger Johnson első
re. Brumél másodikra birkó
zott meg. A szovjet világcsúcs
tartó a 218-at elsőre, a 223-at 
csak harmadikra ugrotta, de 
utána 228-as világcsúcsmagas
ságra emelte a lécet, ö t  per
cen belül háromszor m ent ne
ki és harmadikra óriási taps 
közben átugrotta. Utána még 
a 230-cal is. megpróbálkozott.

A tízpróba utolsó számai ér
dekesen alakultak. Ovszejenko 
460-as (5) rúdugrásával, az 
1500 m előtt felnyomult Pauiy 
n»ögé harmadiknak.

A női viadslon 200 m-en iz
galmas Iküzdelem után az 
utolsó . métereken fogta be 
Itkina a vezető Popovát. Az 
am erikai futónök idegességét 
m utatta, hogy. kiugrás m iatt 
ketten is a kizárás sorsára ju-̂

410, 67.12, 4:53,6) 2. O vszejenko 
(sz) 7631. . Pauly, (a) 7536, 4.
E m sb e rg e r  í.a) 7113.,

Pontversenyben: Egyesült
Á llam ok—Szovjetunió 119:114.

NŐK:

• 200 m: 1 . I tk in a  (sz) 24:1, 2. 
P opova (sz) 24.2, 3. V. Ilrow n (a) 
24.5, 4. W ilson (a) 35.2. 800 m: 
1. D m itrijev a  (sz) 2:07.8, 3. Mu 
h an o v a  (sz) 2:08, 3. H a g e r ly  (a) 
2:18, K notto t (a) k é t k iu g rá sé r t  
k iz á rtá k . 80 m qát: 1. Kul'kova 
(sz) 10.9, _2„. C sernyJseva (sz) 11, 
P o n d so t (a) k é t k iu g rá sé r t  k iz á r 
ták . T e rry  (a) fe lb u k o tt. Távol: 
1. S cse lkar.ova (sz) 6.35, 3. Tali- 
se v a  (sz) 612, 3'. W. V hite (a) 
610. 4. M cG uire (a) 569. Súly: 1. 
T. P re ss  (sz) 17.59. 2. Zibina (sz) 
16.29. 3. S hephercí (a) 14,22. 4. 
W yatt (a) 13.99.

Pontversenyben: Szovjet
unió—-Egy esiíli' Á llam ok 75:28.

A z összesített pontverseny 
végeredménye: Szovjetunió— 
Egyesült Á llam ok 189:147.

A VÍVÓ-VILÁGBAJNOKSÁGRÓl
íkardvivasbtM n t t i ls s h ij  a  vittighajnoh 

Bahottf/ i a  ncf/tgetlih

A gdanski sportcsarnokban 
hatalm as érdeklődés előzte 
meg a kardvívók versenyét. 
Az érdeklődés érthető is, m ert 
a házigazda lengyelek eddig 
még egy aranyérmet sem  
nyertek, s ezen már csak 
Pawloivskiék segíthettek. Iz
galmas légkörbe!" lépett pást
ra az első pár. az olasz Cala- 
rese és a szovjet Mavlihanov. 
Az olasz versenyző lendülete
sebben vívott, és 10.8-ra győ
zött. A ikövetkező csörtében, 
Pawlowski a francia Lefevre 
ellen 10:4-re nyert, és így 
m áris bekerült a döntőbe. 
Ekkor következtek a  magya
rok. Kovács A ttilának a szov
jet Rilszkij volt az ellenfele. 
Kovács ta rto tt a mérkőzéstől, 
m ert eddig csaknem mindig 
vereséget szenvedett a két év 
előtti világbajnoktól. Most is 
így történt. Rilszkij 10:8-ra 
győzött.

először Calarese és Pawlowski 
‘lóllt fel a pástra. A lengyel ví- 
vő kitűnő tempóval egyre- 
m ásra szerezte találatait, s 
5:2-re győzött. Ezután Küsikij 
m érkőzött Bakonyival, i 
szovjet versenyző már 
vezetett, amikor Bolcont/i 
ügyes közbeszúrásokkal ti- 
egyenlített. A  döntő folálofol 
Rilszkijnek sikerült beriiwiie, 
s így 5:4-re győzött.

Bakonyi ellenfele a lengyel 
Ochyra volt. ’Változatosan ala
kult a csörte, felváltva veze
tett m ind a két versenyző. 
7:7-nél Ochyra elhúzott 9:7-re, 
s m ár csak egy tus kellett ne
ki a továbbjutáshoz. Bakonyi 
azonban nem adta meg magát, 
huszáros tám adásokat veze- 
tet[t, és három  tiszta ta lálattal 
beverekedte m agát a döntőbe.

A négyes döntőben Bakonyi 
előbb legyőzte Calaresét, aztán 
Rilszkij Pawlow'skit, m ajd Ga- 
larese Rilszkijt, Pawlowski 
pedig Bakonyit. így az első 
forduló után mind a négy ver
senyzőnek egy győzelme és 
egy veresége volt. Követke
zett a második kör.

Nagy izgalmak közepette

A világbajnoki cím tehát t 
Pawlowski— Rilszkij mérkkí- 
sen dőlt el. Rövid lélegzetvé
telnyi szünetet tartottak a 
csarnokban, amíg „kifújják” 
m agukat a  versenyzők, s az
tán a nemzetközi vivósport 
két régi, neves versenyzője-  
mindkettő m ár a múltban d- 
lágbajnokságot nyert —, el
kezdte a küzdelmet. Áj első 
összecsapás — és Ritekij 
l:0-ás vezetésre tett Síért, 
Utána újabb roham, s márt! 
2;0. A hazai közönség még bí
zott, hogy Pawlowski megfor
dítja  a mérkőzést a maga ji- 
vám . Nem igy történt. A szoí- 
je t vivő ellenállhatatlaml 
versenyzett, védett, támadóit 
s a találatok egymás után et
ték  a lengyel versenyzőt. 3:1, 
4:0, s a legvégső elörevágásíi 
R ilszkij 5:0-ás imponáló, gjí- 
zelem m el megnyerte a uildf' 
bajnokságot az egyéni lati- 
vívásban.

A kardvívás világbajnoie: 
R ilszkij (szovjet), 2. Pawlowt- 
ki (lengyel), 3. Calam 
(olasz), 4. Bakonyi, 5. Lejem 
(francia), 6. Ochyra flenggdl 
7. Kovács, 8. Mavlihatá 
(szovjet).

MfítgygBW parhajtóröső 
nem Jutóit döntőbe

M ár az első fordulóban igen 
éles volt a harc: a 12 csoport
ból hatban holtverseny ala
kult ki, több vívó között. A 
holtversenyből a magyarok 
sem m aradtak ki: Nemerének 
és Gábornak ú jra  kellett vív
nia a  továbbjutásért. Kausz 
dr. csoportelsőként, Kulcsár 
másodikként, Bárány pedig 
harm adikként ju to tt .tovább.

Nyolc hatos csoportban ví
vott az „állva” m aradt 48 ver
senyző a 32 közé jutásért. Saj
nos, a legnagyobb meglepetést 
itt magyar versenyző szolgál
tatta: a tavalyi világbajnok 
dr. Kausz csoportjában holt
versenybe került a francia 
Dreyfussal, s az újravívásnál 
5:3 arányban a francia vivő 
került k i győztesként. Kiesett 
a versenyből a hatodik cso
portba sorolt Bárány is. A 
másik három magyar, Kul
csár, Nemere és Gábor beke
rü lt a legjobb 32 közé, ahol 
m ár kieséses rendszerben 
folyt tovább a küzdelem.

Ebben a fordulóban m ind
három magyar versenyzőnek 
szovjet ellenfél jutott. A két 
fiatal. Kulcsár és Nemere 
nagyszerűen megállta a he
lyét. Kulcsár a négy évvel ez
előtti viláaba.jnok Habarov el
len győzött biztosan 10:5-re,

míg Nemere ’Vitebszkij ellei 
nyert ragyogó küzdelemta 
(1. :8), Gábort Kosztava vert! 
ki a további versenyből (7;I0|i 
Egyébként — s ez talán a les- 
nagyobb meglepeté.? — a szov
je t versenyzők közül Koszíaft 
ju to tt egyedül a legjobb nyolc 
közé. Nyikancsikovot Losert 
míg Krisst Trost (mindkeli 
osztrák) győzte le.

A nyolc közé jutásért mir 
nem kísérte szerencse ver
senyzőinket. A Nemere-Lé- 
sert csörte 4:4-re állt, amikor 
le já rt az idő, s 9:9-re kereti’ 
tették az eredményt. A dönt) 
találatot ekkor Losert érte el 
Ugyanez volt a helyzet a Kai 
csár—Saccaro találkozón if. 
Itt 8:8 után kerekítettek 9;!’ 
re, s  utána Saccarónak kei’ 
VGzett a szerencse. A párbaj’ 
tő r döntőjébe tehát nem )«’ 
tott magyar versenyző. Érdé 
kesség, hogy a ’VB-n részt vC’ 
vő öt világbajnok — Kaiis! 
dr., Habarov, Quittet, Hősit,vns 
és .Mouyal — közül egy sem 
került a nyolc közé.

A négy közé jutásért ai 
alábbi a párosítás: AbraliaiW’ 
són (svéd)—I,osert, Kosztava- 
Breda (olasz). Klein (belga)- 
Caccaro, Melzig (NDK)—Drej’’ 
fus. ’

Súlyos vereségei' 
szenvedett Moszkvában 

a Ferencváros
A m oszk vai Lenin-s4iadionbaii 

hetven ezer  n éző  e lő tt k erü lt sor  
a  Szovjet klubválojratott—^Ferenc
város labtlarúijó-m érközésre. A 
k ét csanat a k övetk ező  összeállí-  
tá^sba'n á llt fe l:

S zovjet klubválojsratoit: Jasin  
(Pauzsa) — D ubinszk ij. Igarjov. 
K rutyikov — V oronyin , K orayajev  
— M etroveli. Ivan ov  (Malofe.jev). 
G uszarov íK raszn yick ij), K orolen
ko, H uszaínov.

PTC: .Aczél — N ovák , Mátrai, 
D alnok i (H avasi) — V ilezsá l (Pe- 
recsi). Orosz — F en y v esi IT. (K ö
kény). Varga, A lbert, R ákosi (Bát- 
kai), dr. F en yvesi,

A  m agyar bajnokcsap atnak lé 
n yegéb en  a  szo v jet vá logatott volt 
az e llen fe le . Már az e lső  p ercek 
b en  kitűnt, hogy  a  hazaiak  s o k 
k a l job b erőb en  vann ak , szin te  
állan dóan  tám adva, egym ás után  
érték  e l gólja ikat: a 7., 24. és  30. 
percben G uszarov vo lt eredm é
n yes. Szün et után sem  m en t lob
ban a  já ték  a  zö ld -feh éreknek . 
V égeredm ényb en  a m agyar baj
n ok csap at 5:1 arányban vereséget 
szen ved ett.

Negyedik helyen végzett 

az Ú. Dózsa New-Yorkbaii

Az Újpesti Dózsa labdarúgí’ 
csapata ragyogó kezdés utál 
teljesen összeroppaiit a bW 
York-i torna hajrájában. ) 
lila-fehér együttes háro®
mérkőzés után 8:l-es gól’ 
aránnyal, veretlenül állt >
tabella élén, s talán egyetlee 
szakember sem volt, aki kéj’ 
ségbevonta volna a végső gvó’ 
zelmet. A torna második IC’ 
lében pontot sem ért el.

Heti h ír a d ó

(SAJTÓSZEMLE!
Szerkeszti:

a sze rk esz tő  bizottság 
E iad la :

t  EelOgymlnisztériam Bw 
O rszágos Parcincsnokságs 

B udapest. V., Árpád utca I. 
Szikra Lapn.vomda


