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„Az ötéves terv végrehajtásának csaknem 
hároméves ta p a s z ta la ta  h izo n y itja , hogy 
n ép g a zd a sá g u n k  ered m én yesen  fejlődik, 
gazdasági életünk felfelé ívelő. Az életkörüh 
mények javulnak.“

(A kormány beszámolójából.)

^szág prole- 
irriperiatizmus 

.talmasabb or- 
gdönté^vel ural- 

munkásosztályt. • 
t el azóta, de a hő

áldozatos munka meg
bíz emberek, milliói sza- 

^ákmángolás alól, új, füg- 
•szágok alakultak, gyorsabb 

a történelem.
p im  forradalom óta eldőlt a nagy 
'/történelem kerekeit visszaforgatni 

’let,, az ú f világ eszméi a különböző 
.seken diadaimasan tért hódítanak. '. 

munizmus eszméje már, nemcsak Euró- 
hanem a távoli földrész Közép-Amerika 

'iitos kulcshelyén levő országát, Kubái is 
'Meghódította, s gyökeret ver a fekete Afrika 
.értágaiban is. A leapitalista világ legerősebb 
¡Malmának közvetlen szomszédságában, az 
■VSA mellett építi szocialista hazáját a ku- 
Imí nép. Nincs olyan erő többé, mely vissza- 
lardithatná é társadalom, a szocialista fej- 
IMés menetét. Nincs. olyan erő, mely sorom
pót állíthatna a kommunizmus, jövendő fej- 
.¡óiése elé.

A szocializmus megerősödött, erői állan- 
ióan gyarapodnak,, eszméje emberek száz- 
fiillióinak szivét, lellcét hódítja meg, kiala- 
Mt a szocialista világrendszer. Életerejét 
mtatja,. hogy az első szocialista állam em- 
krfeletti erőfeszítéssel térdre kényszerítette 
i népek ádáz ellenségét, a fasizmust, bar- 
Itngjában adta meg részére a halálos csa
pást; ő küldte fel az első embert a kozmosz- 
ii, az ő sarlós-kalapácsos jelvénye szállt el
írnék a Holdra.. Erőfeszítésié, hallatlan tekin- 
tíiye, gazdasági, 'katonai ,fölénye hárította el 
B elmúlt évben a karib-tengeri válság ide
jén az atomháború rémét.
Hálásak az emberek ezért a Szovjetuniő- 

uk, ;Az-egyszerű emberek bárhol élnék és 
íolgoznak, piegértik, hogy a világ első szo- 
dáista állama tűzte zászlajára a leghumá- 
tmbb jelszót: mindent az emberért és an
tik boldogságáért.

A szovjet munkások, parasztok, értelmisé
giek kettőzött erővel dolgoznak azért, hogy 
ennek érdelcében a reális célkitűzés, az VSA 
'Mérése és elhagyása megvalósuljon. A  köz- 
mkn-.cél, hogy á termelt javak összességé- 
ibeií'és az égy főre jutó mennyiségben is túl- 
■lámyalják az Egyesült Államokat, s ezzel a 
világ legmagasabb életszínvonalát biztosit- 
'A  a szovjet embereknek. Előzetes számítá- 
wk szerint a Szovjetunió 1965-re a főbb ipari 
tmnékek egy főre jutó termelése terén eléri 
ipjlztt európai tőkés országaikat és 1970-re 
Hlszáfnyalja az Egyesült Államokat is.
A fejlődésnek ez az üteme, mely a Szovjet- 

piában van, .a kapitalista országokban el
képzelhetetlen. A lekicsinyített, tudatlannak 
tartott szovjet emberek a tudomány, a kultú- 
rt terén is óriásit alkottak. Olyan tudomá- 
njos, műszaki eredménnyel büsdliélkedhet- 
teJt, mellyel bámulatba ejtették a világot, 
hm véletlen, hogy az Egyesült Államokban 
¡Mták a jelszót; utol kell érni a Szovjet- 
miét a tudqrrianygs káderképzés és a tech- 
íilM fejlesztése terén.
ttOsszü es Kü z d e l m e s  volt a megtett 
II :út, az első péfervári munkáskörök meg- 
mvezésétől a hagy Októberi Szocialista 
lortadalom győzelméig, az első szocialista 
ílbn .alapjainak lerakásától a hatalmas po
litikai, gazdasági,. tudományos és műszaki 
tredmények eléréséig. Ma már . történelmi 
tény, hogy az'októberi forradalom és a szo- 
iAxzríius. azóta elért eredményei olyan halá- 
los. sebet ejtettek az imperializmuson, hogy 
át soha nem heverheti ki, nem szerezheti

vissza, többé régi stabilitását, biztonságát, 
hatalmát.

A történelem tanulsága, hogy az új, a jobb 
legyőzi a régit, á rosszat, új világ épül a régi 
helyén. A szocializmus fölénye a kapitaliz
mussal szemben véglegesen és visszavonha
tatlanul 'bebizonyosodott.

A második világháború után gyökeresen 
eltolódtak az erőviszonyok a szocializmus, 
javára. 1917 útán a föld területének. 17 szá
zaiéiul tartozott a szocialista rendszerhez és 
a világ ipari termelésének mindössze egy ti
zedét adta. Most, hogy a szocializmus világ
rendszerré vált, hatalmas területtel és tgr- 
mélőerókkel rendelkezik,

A földkerekség területének több mint egy 
negyede tartozik hozzá., amelyen 1 milliárd 
ember él, vagyis a világ lakosságának egy- 
harmada. A szocialista, világrendszer rész- 
.vételének aránya a világ össz-ipari ter
melésében a kövétkezőképpen alakul: A szo
cialista tábor 1950-ben a világ össztermelé
sének 18, az imperialista hatalmak 77, az 
egyéb országok pedig 5 százalélzát adták.

Ezzel szemben 1960-ban a szocialista tábor 
inár 33, az. imperialista tábor 56, az egyéb 
országok pedig 11 százalékát adták. A fejlő
dés ütemét, a termelés mennyiségét tekintpe, 
ez 1970-re a következőképpen alakul; a szo
cialista tábor 51, az imperialista tábor 37, az 
egyéb országók 12 százalékát adják a világ 
ipari össztermelésének.

A  Szovjetunió mostani 7 éves tervére azt 
mondták egyes kapitalista „ideológusok”, 
hogy ez teljesíthetetlen, az csak a Kreml 
vágyálma. Most, a tervek végrehajtása során 
látják, hogy a Szovjetunió nemcsak a kitű
zött feladatoloat teljesíti, hanem jelentősen 
túl is teljesíti. A z . OSZSZK például 30 mil
liárd rubelnyi túlteljesítéssel készül a 7 éves 
terv végére. A szovjet népgazdaság terven 
felül legalább 40 milliárd rubelt kap a ter
melésből. • ■

Lenin áltat alapított szovjet állam hatal
mas utat tett meg, gigászi erejét mosd kezdi 
igazán megmutatni.

Tisztelet és megbecsülés övezi világszerte, 
mert hűen ahhoz, hogy első dekrétuma a bé
kéről szólt, fennállása óta élvonalban küzd 
a békéért, a háború elhárításáért.
A m i  h a z á n k  egyedül a világ imperia- 

. Uzmusával szemben kis erő, de része 
vagyunk a hatalmas szocialista tábornak. Lé- 
tünlk, nemzetünk felemelkedése összeforrott 
a Szovjetunió. fejlődésével. A mi számunkra 
is az Októberi Forradalom nyitotta meg az 
utat a nemzeti függetlenség, a társadalmi ha
ladás, a szocializmus felé. j 

A  felszabadulás óta eltelt 18 év alatt né
pünk felszabadult ereje, alkotókészsége új: 
országot teremtett, ahol annak, aki eleget 
tesz állampolgári kötelességeinek — öröni 
élni és dolgozni.

Az országban évről évre javul a dolgozó 
emberek élete, emelkedik életszínvonala. 
Törvényes rend van, jó a közbiztonság, szi
lárd a néphatalom. Aki betartja a törvénye
ket, nyugodtan élhet, dolgozhat, alkothat. 
Hazánkban járt 'sok tízezer külföldi és a 
rendszeresen megforduló nyugati újságírók 
elismerően szólnak nagyszerű eredményeink
ről.

A  rrii országunk példájából is látni' lehet, 
bogy a világ első szocialista államának zász
lajára írt jelszó: mindent az emberért, an
nak boldogságáért, hogyan válik valóra. 'A 
világ többi dolgozóival együtt ezért ünnepli 
olyan forró lelkesedéssel népünk a Nagy Ok-., 
tóberi Szocialista Forradalom születésének 
negyvenhatodik évfordulóját.

B e f  é l e z ő d ö t t  

a  p a r la m e n t  i i lé s s iz a k a
A kormány beszámolója az ország gazdasági helyzetéről

összeült az országgyűlés. Az ülésen részt vett Dobi István, 
a Népköztársaság Elnöki Tanácsnak elnöke; Kádár JáiioSj a 
Ma^ar Szocialista Münkáspárt Központi Bizottságának első 
titkára, a forradalmi munkás^páraszt kormány elnöke, Biszku 
Béla, jPoek Jenő, Kállai Gyula, Komócsin Zoltán, dr. Münnicta 
Ferenc, Rónai Sándor, Szirmai István, az MSZMP Politikai 
Bizottságának tagjai, valamint a kormány tagjai.

Az ülésen jelén voltak az országgyűlés meghívására ba
ráti látogatáson hazánkban tartózkodó jugoszláv, parlamenti 
küldöttség tagjai,- élükön Zvonko Brkiccsel, a Jugoszláv Szo
cialista Szövetségi Köztársaság szkupstinajának alelnökévek

Az ülésen részt vett Mangalin Dugerszuren, a Mongol 
Népköztársaság külügyminisztere.

A diplomáciai páholyokban helyet foglalt a budapesti dip
lomáciai képviseletek számos vezetője és tagja.

Az ülést Vass Istvánné, az országgyűlés elnöke nyitotta 
meg, majd Kiss Károly jelentése következett az Elnöki Vanács 
munkájáról.

Az országgyűlés a beszámolót jóváhagyólag tudomásul 
vette.

Ezután Fook Jenőj a Minisztertanács elnökhelyettese is
mertette a Minisztertanács beszámolóját az ország gazdasági 
helyzetéről.

F a c h  J e n a  h e s s é d e
A kormány a gazdasági éle

tet úgy irányítja, hogy , minél 
eredményesebben váltsuk va
lóra pártúnk Vili. kongresz- 
szusának . határozatait. Teen
dőink konkrét programja- a 
népgazdasági terv — hangoz
tatta bevezetésül Fock Jenő. 
— Az ötéves terv végrehajtá
sának csaknem 3 éves tapasz
talata bizonyítja, hogy a cé
lok helyesek, megalapozottak, 
reálisak. , Gazdaságvezetési 
irányelveink helyesek.

Népgazdaságunk eredmé
nyesen fejlődik, gazdasági 

életünk felfelé ívelő.
Az életkörülmények "javulnak.

1961—62-ben az ipari terme
lés — az ötéves terv időará
nyos részét valamelyest meg
haladóan — 21,1 százalékkal
emelkedett. Az 1963. évi terv 
az előző évhez képest további, 
mintegy 7 százalékos növeke
dést irt élő.
. Az ötéves tervben előirány

zottnál gyorsabb volt , a géi)- 
ipar fejlődése. Bár a gépipari 
termelés fejlődésének üteme 
meghaladja a szocialista ipar 
termelésének átlagát, a ki
emelt gépipai-i ágazatok ter
melése nem növekedett. meg
felelően.

Ahhoz, hogy a híradástech
nikái ipar gyorsan fejlődjék, 
mint minden ipárágnál, itt is 
követelmény a gyártmányfej
lesztés gyorsítása.

A kormány határozatokat 
hozott új üzemek és labo

ratóriumok -létesítésére,
valamint külföldi licencek és 
gyártóberendezések vásárlásá
ra, hogy az elmaradásokat rö
vid időn belül behozhassuk. A 
híradástechnikai ipar dolgozói

használják ki a kormány 
nyújtotta segítséget és emeljék 
még magasabbra iparáguk 
nemzetközileg is elismert mű
száki színvonalát.

■A műszeriparon belül — 
hogy kedvezőbb szerkezet ala
kuljon ki — egyes elavult és 
gazdaságtalan termékek gyár- 
.tását leállították. Ez átme
netileg akadályozta 'ugyan a 
termelés növekedését, de fel
tétele volt a gazdaságos, ma
gas műszaki színvonalú gj’’árt- 
mányok termelése növelésé
nek. A gyártmányfejlesztés 
kezdeti eredményei biztatóak. 
Ma már olj'an új gyártmá
nyokkal jelentkezhetünk a pia
con, melyék' keresettek, mert 
korszerűségük és minőségük 
elismert.

A gépipar kiemelt ágazatai
nak fejlesztése közül

a szerszámgépgyártás terü
letén mutatkoznak a leg

nagyobb problémák.
A Kohó- és Gépipari Minisz
térium á gyártmányfejlesztési 
tervét nem teljesíti, az új 
gyártmányok kibocsátása 
rendkívül vontatott. Az új tí
pusok — az előirányzáthoz 
képest —̂ késéssel jelennek 
meg a piacon. A szerszám
gépipar jó néhány világszín
vonalon álló, a piacon kelen
dő gyártmánnyal büszkélked
het. Az , iparág tehát képes ki
váló termékek gyártására.

A z ip a r gazdafiiágpoIiáikAnliiMik 
m e^ elelően  fejlő d ik

Fock Jenő megállapította: a 
gyártmányfejlesztésre általá
ban az jellemző, hogy már a 
feladatok kijelölése sem elég
gé átgondolt; az új, korsze
rűbb ■ gyártmányok kifejleszté
sének ideje ■ indokolatlanul 
hosszú, az új gyártmányok be
vezetése, a tömeges gyártás 
elkezdése, az új technológia 
megvalósítása lassú, a műsza
ki propagandamunka nem ki
elégítő.. Alacsony, a gyárt
mányfejlesztéssel foglalkozó 
műszakiak száma, ösztönzési 
rendszerünk sem elég jó. A fö
lösleges párhuzamosságokat is 
el kell kerülni, biztosítani kell

a kutatások összehangolását; 
Az új gyártmányok konstruk
ciójának kidolgozásától és, el
fogadásától a sorozatgyártás 
megindításáig eltelt idő je
lenleg lényegesen hosszabb, 
mint amennyit' a piaci igények 
változása megenged.

Elmondotta, hogy iparválla
lataink a termelést ' irányító 
munkahelyeken aránytalanul 
sok mérnököt, műszaki kép
zettségű szakembert foglalkoz
tatnak. Ezáltal erőt vonnak el 
a fejlesztési feladatoktól, ho
lott lehetőségeink és problé
máink figyelembevételével sok 

(Folytatás a 2. oldalon.)

Az afrikai külügyminiszterek értekezlete 
állapítja meg az algériai-marokkói hátárt

Az algériai—marokkói meg
egyezés híre mindenütt meg
könnyebbülést és megnyugvást 
váltott ki. Az algíri rádió 
megszakítva adását, jelentette 
be a tűzszünet létrejöttét. A 
bamakói értekezlet —.am e
lyet még megkezdése előtt 

kudarcba akartak fullasz- 
tani egyesek, végül is bé

két hozott.
Igazolta reményeinket, ame
lyeket Afrikában és másutt, 
főként a szocialista országok
ban is osztottak, nevezetesen, 
hogy tárgyalások útján meg
van a lehetőség a megoldásra.

A bamakói egyezményt a 
legnagyobb megelégedéssel fo
gadta V Thant, az ENSZ főtit
kára is. Ez alkalomból ENSZ- 
közleményt tettek közzé, 
amely hangsúlyozza: őszinte 
tisztelet illeti nemcsak az ér
dekelt kormányfőket, hanem 
a közvetítésben sokat fáradó 
Hailé Szelasszié császárt, és 
Mobido Kéita mali köztársasá
gi elnököt, mert a megállapo
dással bölcsességükről tettek 
tanúbizonyságot. Jazid, Ben 
Bella különmegbízottja Ne-w 
Yorkban, a sajtó képviselői 
előtt kiemelte: a tűzszüneti 
megállapodás
’ a vitatott szaharai térség

ben az. amit Algéria ki- 
i vánt.

Reméli — tette hozzá —, hogy 
az észak-afrikai országok ' el
fogják felejteni, az elmúlt he
tek'eseményeit és együtt fog
nak működni az egységért.

Kairóban az egyiptomi sajtó 
„az afrikai diplomácia diada
lának” könyvelte el a bama
kói megállapodást. Kairóban 
különösen azt vették elégtétel
lel tudomásul, hogy Ben Bel
la és II. Hasszán megállapo
dott: az afrikai egységszerve
zetre bízzák annak a kérdés
nek a tisztázását, hogy kit ter
hel a felelősség a határvíszá- 
lyért. '

Párizsban Ben Bella, vala
mint a két köz\’'etítő államfő, 
Módiba Keita és Hailé Sze
lasszié diplomáciai sikereként 
értékelik a megállapodást. II. 
Hasszán ugyan élérte, hogy a 
határkérdés nemzetközi fórum 
elé kerül, de le kellett mon
dania arról a ter\'éről, hogy 
katonai támadásával kész té
nyek elé állítsa a tárgyalókat.

„A fegyvereknek meg kel
lett hátrálniuk a diplomá

cia elől
— állapítja meg a Libération 
—, a bamakói megállapodás 
meghiúsította a marokkói ki
rály tulajdonképpeni célját, 
azt, hogy csapást mérjen az 
algériai forradalomra”.

Több mint 3 milliárd rnbel 
hitel Ázsiának és Afrikának

Szem jón Szkacskov minisz
ter, a szovjet kormány külföl
di gazdasági kapcsolatokkal 
foglalkozó állami bizottságá
nak elnöke Moszkvában saj
tóértekezleten számolt be a 
fejlődő ázsiai és afrikai füg
getlen államoknak nyújtott 
szovjet segélyről és hitelről, az 
együttműködés eredményeiről. 
Elmondetta, hogy a Szovjet
unió eddig több mint három- 
milliárd rubel összegű hosszú- 
lejáratú hitelt nyújtott a bi
zottsággal kapcsolatot tartó 
húsz országnak.

A miniszter elmondotta, 
hogy a mai napig. 480 nagy
üzem, nagyszámú egészségvé
delmi,. tudományos és kulturá
lis létesítmény épült fel szov
jet segélyből és hitelből az 
ázsiai és afrikai országokban.

Dobi István üdvözlő 
távirata Ben Bellához

Dobi István, az Elnöki Ta
nács elnöke táviratban üdvö
zölte Ahmed Ben Bellát, az 
Algériai Demokratikus és Né
pi Köztársaság elnökét az al
gériai nemzeti felszabadító 
háború kezdetének 9. évfordu
lója alkalmából.
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BEFEJEZŐDÖTT A PA R L A tlE N T  ÉLEl§Ü§iZAKA
(Folytatás az 1. oldalról)

helj^en nem műszatei képe3Í- 
tésú káderek is megfelelné
nek. Esszerűtlenség és pazar
lás, hogy egyes iparágakban 
a vezetők Idfejezetten közgaz
dasági — például tervosztályt 
vezetői — munkakörökben is 
mindenáron mérnököket kí
vánnak alkalmazni. A szak
emberekkel való gazdálkodás 
megjavítása újabb tartaléko
kat tárhat fel mind a műsza
ki fejlesztés, mind az irányí
tás javítására.

Az elmúlt években az ön
költség a tervezettnél jobban 
csökkent. Az év eleji rendkí
vüli körülmények - leginkább 
az önköltség alakulására ha
tottak kedvezőtlenül. Ezért 
a tervezett önköltségcsökken- 

■tési előirányzatok némi kor
rekciója indokolt. Ez azonban 
nem adhat felmentést az alól 
a kötelesség alól, 

hogy minél takarékosab
ban gazdálkodjunk, s rend- 

- kívüli erőfeszítéseket te
gyünk a gazdaságosság fo

kozására.

összefoglalva az eddig mon
dottakat, iparunk komolyan 
fejlődött. A végbemenő vál
tozások jó irányúak, megfelel
nek gazdaságpolitikánknak. 
Gazdasági életünk sokrétűsé
géből, a feladatok bonyolult
ságából következik, hogy az 
egészében kielégítőnek mond
ható fejlődésen belül negatív 
jelenségek is mutatkoznak. 
Szocialista gazdasági vezeté
sünk stílusa azt követeli, hogy 
eredményeink mellett elsősor
ban a fejlődésünket gátló, ne
gatív jelenségeket állítsuk ref
lektorfénybe. így válik köny- 
nyebbé felismerésük és meg
szüntetésük. Ezekről azért is 
szükséges beszélni, mert fel
adataink még nagyobbak, új
szerűbbek és bonyolultabbak 
lesznek. Figyelmünket az ipar
ban a műszaki haladás gyor
sítására, a, termékeik korszerű
sítésére, minőségük javí
tására, a leggazdaságosabb 
gyártmányszerkezet kialakítá
sára összpontosítjuk. Ez fon
tos feltétele a belső szükségle
tek kielégítésének és az export 
fokozásának.

A  mezog'azdaság eredményei 
a szocialista gazdálkodás fölényét 

bizonyítíák

A mezőgazdaságban jelentős 
változások mentek végbe, az 
uraJjkodóvá vált szo
cialista termelési vi
szonyok talaján, politikai és 
gazdasági szervező munkánk, 
valamint erőforrásaink céltu
datos felhasználása álapján a 
korszerű nagyüzemi gazdálko
dás objektív és szubjektív fel
tételei egyre jobban kialakul
nak. A mezőgazdasági terme
lés — az elmúlt 3 évi szokat
lanul kedvezőtlen időjárási vi
szonyok ellenére — 

egyre kielégítőbben bizto
sította a lakosság élelmi- 

ssBer-eHátását.
A mezőgazdaságban elért 
eredmények a szocialista gaz
dálkodás fölényét bizonyítják. 
Ezeket jelentősnek kell tekin
tenünk, annak ellenére, hogy 
a termelés növekedésének üte
me, elmaradt a- második ötéves 
terv előirányzatától.

Az elmúlt években a terve
zettnél többet fordítottunk a 
mezőgazdasági termelés fej
lesztésére, a korszerű szocia
lista nagyüzemi gazdálkodás 
anyagi feltételeinek megte
remtésére. Szilárd meggyőző
désünk, hogy éz helyes volt, 
a helyenként felvetődő ellen
kező véleményt képviselő né
zetekkel szemben is. Határo
zottan állíthatjuk, hogy a 
többletberuházások nélkül az 
időjárás okozta károk lénye
gesen nagyobbak lettek volna. 
Véleményünk szerint a követ
kező években is főleg a me
zőgazdaság anyagi-műszaki 
bázisának erősítésére kell fel- 

, használnunk terven felüli erő
forrásainkat. Gyorsítjuk az 
élelmiszeripar korszerűsítését, 
a kapacitás és a tárolótér bő
vítését is.

Ez érdeke mind a városi, 
mind a falusi lakosság

mert így tehetjük biztonságo
sabbá a mezőgazdasági terme
lés növelését, a lakosság élel
miszerellátását.

1961-ben és 1962-ben a nép- 
gazdasági beruházások 17—18 
százaléka közvetlenül a mező- 
gazdaság fejlesztését szolgálta. 
Ez évi tervünk előirányzatai 
szerint a mezőgazdasági be
ruházások aránya körülbelül 
20 százalék lesz. Három év 
alatt mintegy 21 milliárd fo
rintot fordítunk a mezőgaz
daság fejlesztésére.

Ez évben már több mint 
53 000 traktor áll a mezőgaz
daság rendelkezésére. Növek
szik a kombájnok és a kéve
kötő-aratógépek száma is. Az 
idén a kalászosok vetésterüle
tének mintegy 85 százalékát 
takarították be géppel és ezzel 
elértük az ötéves terv végére 
előírt gépesítési szintet, . . A 
kormány szükségesnek tartot
ta, hogy a tervezettnél na
gyobb mértékben növeljük az 
öntözött területek nagyságát 
is.. Így már 1963-ban e terü
let nagyobb volt, mint, ameny- 
nyit 1965-re terveztünk. Év
ről évre növekszik a mezőgaz
daság rendelkezésére bocsátott 
műtrágya, növényvédő- és 
gyomirtószer mennyisége.

Állami gazdaságaink — 
amelyeknek. gazdálkodását ko
rábban oly sokszor és joggal 
bíráltuk —

az elmúlt években ered
ményesebben gazdálkod

tak.
Az állami irányító munkában 
a mezőgazdaság alapvető po
litikai és gazdasági problémá
jára, a termelőszövetkezetek 
megszilárdítására, gazdálkodá
suk színvonalának jelentős nö
velésére összpontosíthattuk fi
gyelmünket.

A gabonaellátás
és az Őszi mezőgazdasági munkák

A gabonaellátásról és az őszi pest — előreláthatólag mint-

radás. Ezért ebben az évben 
az elmúlt évieknél nagyobb 
gabonaimportra szorulunk. 
Többen felteszik a kérdést: 
miért kell gabonát importál
nunk? Erre röviden azt vála
szolhatjuk, hogy a felszaba
dulás előttihez képest mintegy 
10 százalékkal nőtt a lakosság 
száma. Ugyanakkor lényegesen 
kisebb területen termelünk ga
bonát, összefüggésben azzal, 
hogy a vetésszerkezet alapjá
ban véve kedvezőbb, fokozó
dott a belterjesség. Míg az 
1931—10-es évek átlagában a 
szántóterület 40 százalékán, 
csaknem 3,9 millió katasztrá- 
lis holdon termeltünk kenyér- 
gabonát, addig 1961-ben csak 
2,2 millió, 1962-ben 2,3 millió 
katasztrális holdon, a két év 
átlagában tehát összes szántó- 
területünknek csak 25,2 szá
zalékán termett kenyérgabonaj

A gabona átlagtermése 
ugyan az elmúlt években na
gyobb volt, mint korábban — 
az átlagtermés emelkedése 
azonban nem •pótolta a vetés- 
terület csökkentése miatti ki
esést.

Az idei — eredetileg terve
zettnél nagyobb — behozatal
nak más okai is vannak. Hi
bák történtek már a vetésnél 
is: sok helyen későn, a terve
zettnél kisebb területen vetet
tek. Helyenként még az elemi 
agrotechnikai előírásokat is 
megsértették.

A rendkívül kedvezőtlen
időjárás ilyen körülmé
nyek között nagyon jelen

tős károkat okozhatott.
A kemény tél, valamint a bel
vizek és árvizek következté
ben, kipusztult mintegy 150 000 
hold kenyérgalbona-és mintegy 
190 000 hold árpavetés. Ennek 
csak kis részét tudtuk pótolni 
tavaszi kalászosokkal. Átlag
termésünket nagymértékben 
csökkentette az aratás előtti, 
hetekig tartó forróság. Mindez 
arra vezetett, hogy kedvezőt
lenül alakult gabonatermelé
sünk eredménye. A kedvezőt
len időjárás miatt Európa- 
szerte — a szocialista orszá

gokban is — gyenge volt a 
gabonatermés. Ilyen körülmé
nyek között tőkéspiacokról 
kell gabonát importálnunk. A 
szokásosnál nagyobb mértékű 
gabonavásárlás jelentős terhe
ket ró külkereskedelmünkre, s 
így egész népgazdaságunkra. 
Ezért a népgazdaság minden 
területén az eddigieknél na
gyobb gondot kell fordítanunk 
az exportárualapok növelésére.

Ahhoz, hogy az ideihez ha
sonló gabonaellátási problé
mák a következő években ne 
legyenek,

a kormány szükségesnek
tartja a gabona vetésterü

letének növelését.
Még rossz időjárás esetén sem 
szabad még egyszer előfordul
nia annak, hogy olyan nagy
arányú gabonabehozatalra szo
rulunk, mint ebben az évben. 
Egész népünk érdekében arra 
hívjuk fel a mezőgazdasági 
dolgozókat: tekintsék elsőren
dű feladatunknak a gabonater
melést, ne kíméljék erőiket az 
ország gabonaellátásának biz
tosításáért.

A jövő évi gabonellátásunk 
biztosítása is azt követeli, 
hogy gyorsítsuk meg az idő
szerű őszi mezőgazdasági mun
kákat, a betakarítást, a talaj- 
előkészítést, a vetést. Ügy lát
juk, hogy az őszi mezőgazda- 
sági munkák üteme javul. 
Örömmel tapasztaljuk, hogy a 
gabonavetésterv túlteljesítésé
re vonatkozó kezdeményezés 
megértésre és követésre talált. 
Bízunk benne, hogy a paraszt
ság szorgalma s a jobb szer
vezés meghozza gyümölcsét.

Összefoglalva a mezőgazda
ságról mondottakat: a kor
mány úgy ítéli meg, hogy he
lyes volt az elmúlt években a 
mezőgazdaság fejlesztését cél
zó, sokoldalú segítség. Dolgozó 
parasztságunk is fokozódó oda
adással végezte munkáját. A 
mezőgazdaság sajátos jellem
zője, hogy a fejlesztésre fordí
tott munka és anyagi áldozat 
nem azonnal, hanem a termé
szeti adottságoktól is függően, 
későbbi években térül meg.

Az életszínvonal alakulása

mezőgazdasági munkák hely
zetéről szólva Fock Jenő hang
súlyozta:

A mezőgazdasági termelés 
az idén — a múlt évihez ké-

egy 4 százalékkal növekszik. 
Ez azonban azt jelenti, hogy 
alacsonyabb lesz a tervezett
nél. Különösen a gabonafélék 
termelésében jelentős az elma

Hazánkban az elmúlt két 
évben az ipari termelés növe
kedése gyorsabb volt a terve
zettnél, a mezőgazdaságé las
súbb. így a nemzeti jövedelem

két év alatt csaknem 11 
százalékkal nőtt, 

ez megközelíti az ötéves terv
ben figyelembe vett ütemet. A 
nemzeti jövedelem növekedé
sének üteme tehát kielégítőnek 
tekinthető; lényegesen gyor
sabb, mint a tökésországoké 
általában és biztosítja, hogy 
fejlődésünk lépést tartson a 
többi szocialista országgal.

A nemzeti jövedelem emel
kedése lehetővé teszi, hogy a 
fogyasztás és a felhalmozás, a 
beruházás egyaránt növeked
jék. Az ötéves terv első két 
évében a beruházások összege, 
mintegy ötmilliárd forinttal 
meghaladta az eredetileg szá
mításba vett összeget. A beru
házásokkal kapcsolatos előké
szítő, tervező és kivitelező 
munkát fejlődés, fokozatos ja
vulás jellemzi.

A lakásépítési tervet 1961- 
ben és 1962-ben túlteljesítet
tük. A lakóházépítési idő az 
előző évek 14—15 hónapos idő
tartamával szemben H' hó
napra csökkent. Változatlanul 
hosszú azonban az ipari be
ruházások megválósításának 
időtartama.

Fock Jenő a kormány beszámolóját tartja

Beruházási és ipartelepítési 
tevékenységünk fontos része 
Budapest ipari súlyának csök
kentése, a vidék fokozottabb 
iparosítása. Ennek ellenére a 
kormány az előrehaladás üte
mével elégedetlen. A beruhá
zások előkészítésénél szerzett 
tapasztalatok azt mutatják, 
hogy a főváros túlzsúfoltságá
nak enyhítésére irányuló kö
vetelményeket a vállalatok és 
az irányító szervek, különféle 
okokból, még mindig nem te
szik következetesen maguké
vá. A vidék iparfejlesztése szá
munkra nem egyszerűen gaz
dasági kérdés. Ez a szocialis
ta fejlődésünk egyik alapkér
dése is.

Fock Jenő ezután az élet
színvonal alakulásával foglal
kozott. Rámutatott: a bérből, 
és fizetésből élők

egy főre Jutó reáljövedel
me 1962-ben — 1960-hoz
viszonyítva — 3 százalék

kal nőtt.
Őszintén meg kell mondanunk 
— mint ahogy erről már több 
alkalommal szóltunk —, hogy 
eredetileg a reáljövedelmek 
gyorsabb emelkedésével szá
moltunk. A jövedelmeket 
azonban csak olyan mérték
ben emeljük, ahogy ezt a ren
delkezésre álló fogyasztási cik
kek mennyisége és összetétele 
megengedi. Így biztosítható, 
hogy az áruellátás egyre bő
ségesebb legyen. Büszkén 
mondhatjuk, hogy hazánkban 
évről évre javul az ellátás, 
gazdagodiki a választék.

A reáljövedelmek növekedé
se a tervnek megfelelően, az 
Idén több, mint 5 százalék 
lesz. Már most bejelenthetem, 
hogy a Központi Bizottság ja
vaslatára a kormány a jövő 
évi népgazdasági tervben elő
irányozza mindazokat az élet- 
színvonal emelésével kapcso
latos központi intézkedéseket, 
amelyeket ebben az évben 
nem tudtunk megvalósítani. 
Ennek kapcsán először a MÁV 
és a posta dolgozóinak bérét 
emeljük. A jövő évben növel
jük a bérből és a fizetésből 
élő

kétgyermekes családok 
családi pótlékát is,

sor keiül egyes közalkalmazot
ti kategóriák bérrendezésére.

Tovább növeljük azoknak a 
fizikai dolgozóknak a körét, 
akik csöklrentett munkaidőben 
dolgoznak.
, Gazdasági helyzetünk nem 

ad lehetőséget más dolgozó 
csoportok bérének emelésére, 
noha tudjuk, hogy ez — töb
bek között a pedagógusoknál, 
a kereskedelmi dolgozóknál — 
indokolt. Bízunk aíoban, hogy 
ennek feltételeit 1965-re meg 
tudjuk teremteni.

A parasztság fogyasztásának 
reálértéke az elmúlt két év
ben több mint 4 százalékkal 
nőtt. A lakosság jövedelmeivel 
összhangban emelkedik a kis
kereskedelmi forgalom. Az 
idén háromnegyed év alatt ha
vi átlagban 15 százalékkal több

árut adott el a kiskereskeáe. 
lem, mint 1960-ban, A vásár- 
lási kedv növekedésével 
együtt általában javult az áte. 
ellátás is, bár még sok vonat, 
kozásban nem felel még telje, 
sen a lakosság igényeinek. Vi. 
szonylag bő,séges volt a gyí. 
mölcs- és a zöldségellátás. A 
ruházati cikkek választéka 
még nem elég gazdag. Egyej 
más iparcikkekiiől — 'a bővé. 
lö választék ellenére — idősza. 
konként kevés kapható a bol. 
tokban.

A lakosság növekvő életszin. 
vonalát mutatja az is, hogy a 
takarékbetétek — háromne. 
gyed év alatt — 2,9 milliáti 
forinttal emelkedtek, s meg. 
közelítik a 11,7 milliárdot.

A tüzelőanyag-ellátási

Az elmúlt évi kedvezőtlen 
téli tapasztalatok alapján a 
lakosságot élénken foglalkoz
tatja az a kérdés, hogy lesz-e 
elegendő tüzelőnk? A kormány 
a jó téli felkészülés érdeké
ben határozatokat hozott az 
energiahordozók termelésének 
fokozására, a tüzelőanyag- 
importra, az ellátás és a 'szál
lítás biztonságának növelésére. 

A szénbányászat termelési 
feladatát 1 millió tonnával 

emeltük.
Ebből csaknem 800 000 tonnát 
szeptember végéig termeltek 
ki derék bányászaink, részben 
vasárnapi munkával. Árra szá
mítunk, hogy november köze
péig a bányászok teljesítik a 
terven felüli feladatot. A kül
kereskedelem szerződésben 
már biztosította az előírt szén
ás brikettimportot. Az import
áru folyamatosan érkezik. 
Mindenekelőtt a villamosener- 
gia-ipar és a közlekedés fűtő- 
anyagigényét kellett meg
nyugtatóan kielégíteni: Foko
zatosan megszüntethető min
den fennakadás a lakosság tü
zelőanyag-ellátásában is, eb

ben azonban a lakosságnak Is 
segítenie kell. Ez év másodili 
és harmadik negyedében a 
belkereskedelem 19 százalék
kal több tüzelőt adott el a la
kosságnak, mint az elóaő 
év azonos időszakában. A vi- 
sárlás-oknait a szoká.sosnál na
gyobb emelkedése arra utal, 
hogy a  lakosság egy része ai 
idén — az- elóaJ. 
évektől eltérően — egész évi ' 
tüzelőanyag-szükségletét a tél 
beállta előtt igyekszik bizto
sítani, sőt feleslegesen is tar
talékol. Ez indokolatlan és ne- 
hezíti az ellátást.

Az 1964. január 1-én vég
rehajtandó átszervezésekkel a 
minisztériumi iparban — a: 
építőipar kivételével — az át
szervezés lényegében befejező
dik. A már átszervezett válla
latoknál fontos feladat az új 
szervezet megszilárdítása, i 
nagyobb egységnek megfeleli 
munkastílus kialakítása. Ez a 
feltétele annak, hogy mielőlili 
megvalósulhasson az átszerve
zés fő célja: a termelés, a tér- 
melőerők valóságos koncentrá
ciója.

Erősödjék a K G ST  keretében megvalósuló 
együttmíiköfléis

Külföldi kapcsolataink to
vábbi bővítése, ’bépgakdasá-' 
gUn'fc fejlesztése szempontjá— 
bői igén nagy jelentőségű, ho
gyan veszünk részt a nemzet
közi munkamegosztásban. Gaz*- 
dasági struktúránkra az a jel
lemző, hogy a nyersanyagok 
jelentős részét külföldről kell 
beszereznünk, amiért minde
nekelőtt késztermékekkel fi
zetünk. 1962-ben az ipar áru
termelésének mintegy harma
da a kivitel céljait szolgálta.

A  külkereskedelem általá
ban teljesíti népgazdasági fel
adatait, munkájával hozzájá
rul gazdasági fejlődésünkhöz. 
Ebben az évben a külkereske
delem előreláthatólag tel
jesíti tervét. Különösen jelen
tősnek tartjuk, hogy az eddig 
eJitelt háromnegyed év alatt a 

tőkéspiacokra irányuló ki
vitel tervét több mint 5 
százalékkal túlteljesitette. 
Hazánk 108 országgal tart 

gazdasági kapcsolatot. A for
galom csaknem harmadát a 
nem szocialista országokkal 
bonyolítjuk le. Ezeken a pia
cokon különösen bonyolult fel
adatokat kell külkereskedel
münknek megoldania. A kon-

élesedik, s magával hozra, 
h'tígy^tsák kö'rszérű,'̂ kiválo*Wi- 
nőségű-'* árukkal' ■ tüdunk éfed- 
ményesen, gazdaságosan ke
reskedni. • Ezért szükséges, 
hog.v 'a  népgazdaság különbS- 
ző ágazataiban, mindenekelótl 
az iparban, sokkal gondosab
ban segítsék a külkereskedeU 
mi feladatok megoldását.

Gazdasági kapcsolataink a 
szocialista országokkal szá
munkra egész fejlődésünk̂  
szempontjából alapvetőek.. Sa
ját tapasztalatunk alapján.va
gyunk arról meggyőződve, 
hogy népgazdaságunk szocia
lista fejlődése csak a testvéri 
országokkal együttműködés
ben mehet végbe. Ennek meg
felelően messzemenően helye
seljük a KGST-hez tartozó or
szágok kommunista és mun
káspártjai első titkárainak, 
valamint kormányfőinek leg
utóbbi moszkvai értekezletén 
hozott határozatokat. Ezek a 
határozatok véleményünk sze
rint további reális alapot ad
nak ahhoz, hogy a KGST ke
retében megvalósuló együtt
működés erősödjék és mind 
gyümölcsözőbbé váljék. Ké
szek vagyunk a határozatok 
végrehajtásáért következeié-

junktúra lanyhul, a verseny sen dolgozni.

Javítan i a m unkát m inden szinten

Az 1963-as évből már nem 
sok van hátra, de még sokat 
tehetünk és kell is tennünk 
azért, hogy az évet sikeresen 
zárjuk és

kedvező kiindulási alapot 
hozmunk létre a Jövő évi 

munkához.
Arra van szükség, hogy min
den kapkodás nélkül, céltuda
tosan, a népgazdaság alapve
tő érdekeit szem előtt tartva, 
szervezzük a munkát. A terve
ket azokon a területeken tel
jesítsük túl, ahol az a legked
vezőbb gazdasági eredmények
kel jár. Fokozni kell az erő
feszítéseket, hogy az export
tervek a népgazdaság számára 
legelőnyösebben váljanak va
lóra.

Az ipar vezetői gondosan 
tervezzék meg és alaposan ké
szítsék elő a jövő évi felada
tok teljesítését. A mezőgazda
ságban fokozni kell az őszi 
munkák szervezettségét. A 
termeléssel foglalkozó dolgo
zóknak a külkereskedelem dol
gozóivá! együttműködve sokat

kell tenniük a külkereskedel
mi forgalom növeléséért, a! 
egyensúly biztosításáért.

További fejlődésünk kvlcsH 
javítani a munkát minden 
szinten. A vezetés legyen ké 
rültekintőbb, előrelátóbb, kö
vetkezetesebb. Használja tí 
jobban a szocialista rendezet 
erőforrásait és előnyeit, s eb- 
iiez vegye figyelembe, a leg
jobb szakértők véleményéi, 
állásfoglalását.

Legyen a vezetés inódszete 
még demokratikusabb. 

Munkásosztályunk, parasztié; 
gunk, értelmiségünk alkoté 
munkája legyen igényesebb, 
felelősségteljesebb és fegyel
mezettebb. Ha így dolgozunk, 
gyorsabban fejlődik, korszerű
södik a magyar népgazdasáfe 
előbb teljesülnek a népjólét 
növelését célzó terveink.

Fock Jenő beszámolója után 
a vita megindult. A vitában az 
interpellációt benyújtó képvi
selők értékelték a Miniszter- 
tanács beszámolóját, majd aZ 
országgyűlés egyhangúan elfo
gadta a beszámolót.
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Vita a franeia páriám  entben  
a korm ány k iilp o litik á|áró l

A írancia külügyntíniszté- 
tium költségvetésének: megtár- 
gj’alása külpolitikai . vitára 
adott alkalmat a francia par
lamentben —r jelenti az MTI.

Couve de Murville külügy- 
. ffliníszter védelmezte a kor
mány külpolitikáját. Beszédé
ben nyilvánvalóan kettős célt 
követett: egyrészt biztosítani a 
NATO-paitnereket Franciaor
szág' hűségéről, másrészt iga
zolni, hogy a francia kormány 
miért tagadta meg a moszlevai 
sierződés aláírását.

— Franciaország azért nem 
mtiakozott a moszkvai szer
ződéshez — mondotta—, mert 
ekkor nem folytathatná az 
atom fegyverkezést, és nem 
t%dm hefejezni saját atomátő- 
erejének megteremtését.

Couve de Murville kijelen
tette, hogy Franciaország 
n̂em szándékszik részt venni 

ez angol—amerikai—szovjet
etomtárgyalásokon”.

A külügyminiszter felszóla
lása után megindult a vita. A 
kommunista párt nevében 
fmncois Billoux képidselő 
emlékeztetett arra, hogy De 
Gauüe július 29-i sajtókonfe
renciáján bejelentette, a fran
cia kormány javaslatot készít 
elő az atomfegyvereket hordo- 
zé légi, tengeri és szárazföldi 
berendezések korlátozására. A 
javaslat azonban mind a mai 
napig nem látott napvilágot. A 
kormány időnként a békéről 
vagy a leszerelésről beszél,

hogy félrevezesse a népet, de 
hallgat, amikor konlcrét tet
tékre lenne szükség — han
goztatta Francois Billoux.

A  kommunista képviselő vé
gezetül arról beszélt, hogy a 
Közös Piac és a KGST közöt
ti esetleges kereskedelmi 
egyezméiny alapján létrejövő

árucsere valamennyi európai 
állam javát szolgálná, és elő
segítené a kapcsolatok norma
lizálódását a világ országai kö
zött.

A szocialista párt képviselő
je pártja nevében ugyancsak 
elvetette a kormány költség- 
vetési javaslatát.

D é l - V i e t n a m b e i n

Diem eímeaeküli Sai&onbót
A dél-vietmami katonai zen

düléssel új szakaszához érke
zett az ország belső konfliktu
sa. A hírügymölkségi jelenté
sek szerint a Diem-dáktatúra 
ellen pénteken reggel felvo
nult katonai egységek szerve
zettebbek, az előkészítés úgy 
látszik, alaposabb, mimit a 
korábbi hatalomátvételi kí
sérletek idején volt. Ennek 
eredményeként a támadástól 
meglepett Saigonibam. 

a lázadók néhány óra alatt 
^foglalták a legfontosabb 
kormányzati épületeket, 

kezükbe kaparintották a fővá
rost, és Diemet is menekülés
re kényszierítették. A diktátor 
most egy hadihajón várja sor
sának alakulását.

Az első jelentések alapján 
térmészetesen nehéz áttekint
hető képet alkotni a helyzet
ről. A távirati tudósítások is

kerülő utakon jutnak el a vd- 
lágba, eUenőrzésük szinte le
hetetlen. Annyi azonban meg
állapítható belőlük, hogy min
den eddiginél nagyobb mozga
lomról van szó, és a lázadást 
irányító katonatisztek minden 
bizonnyal külső támogatást 
érezhetnek maguk mögött.

A Diem-féle családi ura
lom végleges összeomlásá

ról van-e szó,
ezd csalt az elkövetkező napok 
mutathatják majd meg. Arra 
is csak később kaphatunk ha- 
iározott választ, ha valóban 
változás történt, az milyen 
mértékű és mennyiben hoz 
igazi fordulatot Délkelet-Azsia 
legforróbb tűzfészíkében. Bár
hogyan alakuljon is azonban a 
helyzet, az Egyesült Államok 
minden körülmények között 
tekiniélyveszteséggel hagyja 
ott a politikai csatateret.

Tfereskova és lilyikolajev esküvője Moszkvában
A Magyar Távirati Iroda a világon elsőként adhiatja hírül, | 

hogy a 34 éves Anárijan Nyikolajev, a harmadik szovjet űrha
jós a napokban feleségül veszd a 36 esztendős Valentyina Tye- 
reskovát, a világ első női űrhajósát.

Az esküvőt előreláthatólag az egyik moszkvai házasság
kötő palotában tartják meg, s a fiatal p^r kívánságára csak 
egy-két újságírót, fotoripoctert hívtiak meg, hogy minél benső
ségesebb, meghittebb legyen a világ első űrhajós lakodalma. 
Természetesen ott lesdnek az űrhajós kollégák és a ma még 
ismeretlen űrhajós-jelöltek is.

A Moszkvában évek óta dolgozó tudósok jól emlékeznek 
arra a nyári napra, amáiteor a Vörös téren köszöntötték a 

-moszkvaiak-a-töibb napos Föld körüli útról visszatérp Tyeres- 
kováté&.BvkovszkAii  ̂Amikor az űrhajósok Hruscsov miniszter
elnök társaságában felléptek a  Mauzóleum emelvényére, Nyi- 
kiíffi Szergejevícs kézenfogta Tyereskovát és atyás mosollyal 
Hyikolajevhez vezette. A harmadik és a hatodik szovjet űrhajós 
szokatlan gyöngédséggel fogott kezet. . .

Néhány napon belül a szovjet nép és a világ egyedülálló 
házaspárt kövszönthet; a. férj is, a feleség is megjárta a világűrt. 
Ezúttal talán időszerűnek hangzik a régi mcoidás: a házasságólt 
az égben köttetnek.

H É T R Ő L  HÉ T RE
Aiáírtálf a magyar— francia 

kulturáiís kapcsolatok tervét
Párizshan aláírták a magyar 

—francia kulturális, tudomá
nyos és műszaki kapcsolatok 
1964. évi tervét. Magyar rész
ről Rosta Endre, a Kulturális 
Kapcsolatok Intézetének ügy
vezető elnöke, francia részről 
Francois Charles-Roux megha
talmazott miniszter, a külügy
minisztérium kulturális főosz
tályának igazgatóhelyettese ir
ta alá a megállapodást. Uj vo
nása a tervnek, hogy először 
irányozza elő a műszaki szak
emberek és oktatók cseréjét.

1965-ben nagyszabású ma
gyar képzőművészeti kiállítást 
rendeznek Párizsban.

A T A 5ISI nyilatkoiata a NA TO nukleáris 
erőinek megteremtéséről

A TAS2SZ nyilatkozatot 
ídott ki a NATO nukleáris 
haderőinek megteremtéséről, 
amelyben megállapítja, hogy 
az atomcsendegyezmény, va
lamint az Egyesült Államok, 
a Szovjetunió és Anglia kép
viselőinek eszmecseréje nyo
mán kedvező lehetőség alakult 
ki a nemzetközi feszültség eny
hítésére és a béke megszilárdí
tására. Érthető, hogy ilyen 
körülmények között az álla
moknak kerülniük kell a hely
zetet bonyolító, további megál
lapodásokat nehezítő cselek
ményeket.

Mégis: a NATO tagállamai 
konkrét műszaki-katonai terv 
kidolgozásába kezdtek NA
TO keretei között, sokoldalú, 
nukleáris haderő létrehozásá

ra, nukleáris töltettel ellátott 
rakétákkal felszerelt hadihajó
flotta formájában. E terv kez
deményezői és fő mozgató erői 
az Egyesült Államok és a Né
met Sizövetségi Köztársaság 
katonai körei.

A szovjet kormány' már 
többször figyelmeztette az 
Egyesült Államok kormányát, 
hogy milyen veszélyes követ
kezményekkel jár a béke ügyé
re nézve a nukleáris fegyve
rek elterjedése. A szóban for
gó terv megvalósítása szabad
dá teszi az utat a nyugatné
met hadsereg nukleáris felsze
reléséhez, ezáltal hozzáférné
nek nukleáris fegyverekhez az 
európai határokat revízió alá 
venni kívánó revansvágyó kö
rök.

Hőronunillidrd rubel 
értékű gépek a szovjet 

kolhozok részére
A Moszkvában nyilvános

ságra hozott adatok szerint 
1964-ben és 1965-ben a szov
jet kolhozók (az eddig benyúj- 1 
tott megrendelések alapján) 
hiárommilliárd. új rubel értékű I 
mezőgazdasági gépet vásárol- | 
nak. A szántás 98 százalékát \ 
a vetés 97 százalékát, a gabo- j 
nabetakarítás 96 százalékát 
eddig is gépekkel végezték, s | 
ezért érthető, hogy az újon
nan' megrendelt gépek Között 
elsősorban újszerű, tökéletesí
tett, úgynevezett célgépek van
nak. A szovjet ipar az idén 
körülbelül 600 féle mezőgaz
dasági gépet gyárt. Ezek közül 
különös érdeklődésre tarthat 
számot a leningrádi Kirov 
gyár K—700 már,kájú univer
zális traktora, amely egyaránt 
alkalmazható smntásra, boro- 
nálásra, tárcsázásra, vetésre, 
sorközi megmunkálásra, mély- 
talapművelésre, szállításra stb. 
Minszkben 50 lóerős, különle
gesen könnyű és gyors járatú 
Diesel-traktor készül a kapá
sok sorközi művelésére.

Odaítélfék az idei 
orvosi Nobel-díjaf

A stockholmi Karolinska 
intézet professzorainak kollé
giuma — mint zsűri — egyen
lő arányban megosztva, egy 
ausztráliai és két angol tudós
nak ítélte az 1963. évi orvosi 
Nobsl-díjat.

Az új Nobel-díjasok: az 
ausztráliai Sir John Carew 
Eccles, valamint az angol 
Alatt. Lloyd Hodgkin és And
rew Fielding Huxley. Eccles 
a Canberrái egyetem proíesz- 
szora. Hodgkin és Huxley 
Cambridge-ben, illetve Lon
donban folytat tudományos 
munkásságot.

A három tudóst az idegsej- 
téket ért impulzusok ionikus 
mechanizmusára vonatkozó 
felfedezéseiért részesítették 
Nobel-dijban.

AS ZUS ZURET
Hegyalja délre nyúló lejtőin, ahol a világhírű tokaji te

rem, már halványra sárgultak a tőkék. Megelevenedik az 
egyébként oly nyugalmas táj, szüretelnek a hegyi emberek. 
A kiadós termést nyelik a hordók, arrébb már a szemet ta
possák, préselik a levet.

— Igen jó év volt. A hegy megérdemli a tiszteletet — 
mondja Bandi János, az öreg borász. Nagy szeretettel, meg
elégedéssel nézi a megtelt gönci hordókat, s már hozzá is 
teszi magyarázatul, hogy a Nyírség felöl bőven jött a meleg, 
s a tőkéken tisztességesen megindult a nemes rothadás.

— Tudtam előre, jó év lesz. 1934-ben volt utoljára ilyen 
rendkívüli aszús esztendő, de az idei termés annak a haj
daninak is az ötszöröse. A fürtök 30 százaléka beaszúsodott. 
Ügy láttuk, esőt hoznak a következő napok, hát belefog
tunk.

Az öreg Bandi közben már azt számolgatja, hány put
tonyos lesz az idei. A számítást az egyik hordó oldalán, kré
tával nyomban elvégzi, s közben megjegyzi, csakúgy mellé
kesen, attól függ, hány puttonyos a tokaji, hogy hány put
tony aszúpépet tesznek egy gönci hardó mustba. . .

A hegyoldalban már csak a Békeharcos dolgozik. A 
többi tsz elkészült, lassan ők is meglesznek. Az elnök a tag
sággal, s a felvásárlóikkal, a Tolcsvai Állami Pincegazdaság 
szaikembereivel azt latolgatják, hogy fizet az idén az aszú. 
Ügy mondják, egy kilóért száz forintot is megadnak.

Még néhány nap, s elárvulnak a tőkék, a hegyoldal 
azonban nem marad csendes, a puttonyokat kétágú kapák 
váltják fel, s újra kezdődik a munka. Felpuhítják a földet. 
Elkészitik a szőlőt a télre. Mert az idei rekordtermés csak 
négy esztendő múlva lesz bor, s addig még háromszor kell 
szüretelni.

Befejezték a kenyérgabona vetését
Meg kell gyorsítani a betakarítást

nagykövetségi rangra 
emelte diplomáciai képviseleteit

Argentína magyarországi, 
csehszlovákiai, romániai, bul
gáriai és lengyelországi diplo
máciai képviseletét nagykövet
ségi rangra emelte.

Ramon Vasquez argentin 
Külügyminiszter-helyettes Id- 
jelentette, hogy a fenti intéz
kedés Illia köztársasági elnök 
utasítása alapján történt.

Ötvenéves könyvtár
ötvenéves Budapest legré

gibb közkönyvtára, a Szabó 
Ervin és Madzsar József ala
pította régi, Almássy téri 
könyvtár. Akkor 3600 könyv 
állt a kölcsönzők ' rendelfcezé- 
sére, ma pedig — mint a Sza
bó Ervin Könyvtár 2. számú 
fiókjának —, 43 ezer kötete 
van.

A Minisztertanács megtár
gyalta és elfogadta a földmű
velésügyi miniszter tájékozta
tóját az őszi mezőgazdasági 
munliák menetéről. A kenyér- 
gabona vetését október végére, 
a tervnek megfelelően, orszá
gosan befejezték, a korábbi 
esztendőkhöz képest, jobb mi
nőségben.

Á kormány szorgos és ered
ményes munkájukért elismeré
sét fejezte ki a mezőgazdasá
gi üzemek, valamint a mező- 
gazdasági munkát segítő válla
latok- és-irányító- szervek-dol
gozóinak.; A.korn}áii.y megálla

pította: a mezőgazdaságban 
további nagyon fontos és 
sürgető feladatok vannak. 
Felhívja a mezőgazdaság dol
gozóit, hogy kedvező időjárás 
kihasználásával is gyorsítsák 
meg és gondos munkával mi
előbb fejezzék be a betakarí
tást, az istállótrágya kihordá
sát és az őszi mélyszántást.

Az Országos Tervhivatal el
nökének előterjesztése alapján 
a -kormány megvitatta a mező- 
gazdaság ötéves terve végre
hajtásának eddigi eredménye
it és tapasztalatait, s a továb
bi' tennivalókra határozatokat 
hozott.

Százezer új tv-előfizető kilenc hónap alatt
1,3 milliárd percet töltöttünk telefoftálással az idén

AZ IRÁNI EGÉSZSÉGÜGYI 
Ál l a p o t o k  ren d k ív ü l siralm a* 
sak . Az országban  35 ezer em 
b e rre  J u t  egy orvos, 500 ezerre  
egy  sebész, 142 ezerre  egy gyógy
szerész és 135 ezerre  egy fogor
vos •**' közölte az  Irán i egészség
ügyi minisztérluxuu

SZILÁRD BENZINT ké
szül forgalomba hozni egy 
amerikai vállalat. A műanyag
gal kevert benzindarabot, 
amely állítólag nem robban és 
nem párolog el, az autó 'ben
zintartálya felett szivacssze- 
rüen meg kell nyomni, és a 
benzin kifolyik.

A  VILÁG SZÉNKESZLETET a  
geolögusolt 50—60 billió to n n á ra  
becsülik . A  tu d ó so k  sz erin t a  
Szovjetunió  te rü le té n  legalább  15 
billió to im a  szénkész le t van .

Öt érdekes hírt hallottunk a 
Posta Vezérigazgatóságán. El
készült az elmúlt kilenc hónap 
gyorsstatisztikája. Ebben az 
időszakban 358 190 000 levelet, 
8 300 000 csomagot, 15 105 000 
postai utalványt továbbítottak. 
Még soha nem kézbesítettek 
annyi hírlapot, mint ebben a 
kilenc hónapban: 587 954 000-et. 
Ismét emelkedett a telefonbe
szélgetések száma: 403 397 000 
helyi beszélgetést bonyolított 
le a posta, az interurbán vo
nalakat pedig 99 692 000 perc
re vették igénybe. A statisz
tikusok számítása szerint az 
elmúlt kilenc hónapban több 
mint 1,3 milliárd percet töl
töttünk telefonálással.

Az osztrák postai szakembe

rekkel a napokban fejezték 
be a tárgyalásokat. Megálla
podtak a két ország közötti 
interurbán kapcsolatok továb
bi bővítésében, a telefonköz
pont építését a jövő év köze
pén kellett volna befejezni. A 
postások 1964. júliusa helyett 
már most, november 7-én 
üzembe helyezik a nemzetközi 
telexközpont egy részét.

Szeptember végén 425 500 
televíziós készülék volt az or
szágban. Figyelembe véve  ̂
hogy az elmúlt napokban je
lentős forgalmat bonyolított le 
a kereskedelem, rendkívül sok 
készüléket adtalc el, így a szá
mítások szerint az év eleje óta 
százezerrel emelkedett az elö- 
íizetök száma.
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Panaszok, észrevételek 
— levelezőlapon

Október elseje óta újfajta 
„panaszkönyweil” találkoz
hatunk a budapesti és vidéki 
élelmiszerüzleitekben. A Bel
kereskedelmi Minisztérium 
rendelkezése értelmében az 
élelmiszerboltok vezetői „pa- 
naszlevelezőlapokat” kötele
sek — JÓI látható helyen — 
elhelyezni a bolthelyiséqek- 
ben, azzal a céllal, hoqy a 
boltok Jobb munkáját előse
gítsék, a bolthálózat áruellá
tását ellenőrizzék, s az eset
leges ú| termékekkel kapcso
latos közvéleménykutatást is 
elvégezzék. Komoly eredmé
nyeket várnak ettől a kez
deményezéstől, amely már a 
nyári hónapoítban az V„ VI. 
kerületi Közért Élelmiszer
értékesítő Vállalat újításaként 
bebizonyította létjogosultsá
gát

A most bevezetett új mőd- 
ster elsősorban az élelmiszer- 
keres!<edelmi dolqozók mun
káját scqítl, de közvetlen se- 
dftsóq a vásárlóknak is.

Százhatvanlcétmíliiárd forintos vagyona 

van a magyar állami iparnak

I
1 VÍZSZINTES; (K étbetűsek : OD,
í  LS, IL, DA.) — 1. K ocsm ai argu- 
z  inen tum . 6. Az idézet első révsze. 
J 12. V egyi fo ly am ato k a t befolyá- 
^ soló anyag . 14. P iperkőc, nyegle 
^ ficsúr. 15. Az éveik  szám a. 16. 
» Végtag. 18. L atin  prepozíció. 19. 
» É le ttá rsad  (ék.-h.). 21. T akar-
í  m ány t verm el. 24. H alfajta . 25. 
Z Zsák, ideg  m nyelven. 26. . . .  tor-
2 hágy . 28. Tű, ném etü l. 30. Az 
^ idézet m ásodik  része. 32. A teljes 
^ lé tszám . 33. Alapvet<5, eevszerű. 
í  36. K e r í té s  i s  le h e t .

egyszerű. 
38. Római

Az állami ipar beruházásai 
az utóbbi éveikben növe
kedtek, a gyárakat korszerű 
gépekjkel • szerelték fel, s szá
mos új üzemi épületet emel
tek. 1958 és 1960 között évi át
lagban 12 és fél milliárd, 1960- 
ban 14,6, 1961-ben 14,7, tavaly 
pedig már 16,4 milliárd forin
tot költöttek ipari beruházá
sokra. A Központi Statisztikai 
hivatal adatai szerint az álla
mi ipar jelenleg összesen 162 
milliárd forint értékű géppel, 
épülettel és egyéb, úgyneve
zett állóeszközzel rendelkezik, 
tehát olyan nagy vagyonnal, 
amely meghaladja az ország 
egy évi nemzeti jövedelmét.

A „vagyonosok” ranglistá
ján a villamosenergia-ipar ve
zet 28,8 milliárd forint érték
kel, de szorosan nyomában

van a gépipar 28,1, és a bánya
ipar 25,1 milliárd forint érté
kű felszerelésével. A magyar 
iparban a többi között 460 000 
villanymotor dolgozik, ame
lyek minden egyes dolgozó 
munkáját átlag 6 kilo'vvatt 
energiával segítik.

Az országnak fontos érde
ke, hogy a termelés arányban 
legyen a gyárak felszerelésé
vel, a beruházásokra költött 
összegekkel. Az ipar állóeszkö
zeihez viszonyítva néhány év
vel ezelőtt még nem volt ked- 
v'ező a termelés alakulása, csu
pán az utolsó esztendőkben ta
pasztalható fejlődés, az egy
millió forint értékű gyári fel
szerelésre jutó termelés jelen
leg körülbelül három szá2«3.1ák- 
kal magasabb, mint 1960-ban, 
ami több milliárd forintos ja
vulást jelent.

S ű rűn  beüti 
j! a  fe jét. , 49. C sattanó. 50. Elve* 
2 tendő. 52. . . .  káposzta. 53. For- 
y  télyon tö ri a  fejét. 57. N ém et ze- 
ő n e tö rtéhész  és kom ponista . 60.
V N éhány éve e lh ü n y t v ilágh írű  
á m ag y ar ^basszista.- 62. Ráfizetés.
V  I r á n  a  l o i - Ő T h f  R d  ‘N T ia m  o  m  á _Félig lerán t. 64. Nem  a m á- 
J  sika t. 66. Az U ránia  Csillagvizs-
1 gáló igazgató ja . 68. A fu tball- 

m űve. 72. 
ázsiai te-

2 rü le t lakó ja . 75. Egym áshoz való

^ gáló igazgató ja . 68. A 
J  kap u s igéje! ’70. Ibsen  ;
^  K arddal küzd. 74. Egy 
^ rü le t lakó ja . 75. Egymás 
X viszony. 76. M átyás .hada. 77. 
5  Enekesm-adár. ,
Z FÜGGŐLEGES: ' (K étbetűsek: 
? SR, KU, YN, FM.) — 1. Neki ad- 
^ nak . 2. A llatküzdelm i látványos- 
^ Ság. 3. . . .  tea . 4. Mazo d e . . .  : 
í  kanadai tr(5nő. 5. L yuk, tájszó- 
z  val. 6. Tésztaízesítö . 7. Citrom 
í  ízű Üdítő Hah 8. Szovjet diplo- 
« ihata . 9. Amemj'Oibe kerül. 10. A 
J  költő pengeti. 11. Tevékenység 
^ m vköriés (la tinu l'. 13. Házíszár- 
^ \7. Folyami hordalék . 20.

■" város. 22. B ériem ért’’
y ", A Z rínyiek  vára  volt. 26. 

'i;/éles, ném etül. 27. Skálahan-

gok. 29. K ukucskálok . 31. Török 
férfinév . 34. Ital. 33. A Földet 
veszi körül. 36. Az idézet h a r
m adik  része. 37. A 35. sor, sok 
kal rövidebben. 41, Ugyanaz 
m int a 6-os. 43. . . .  és Rendek 
44. N ém et összehasonlító  szó. t" 
S zárnyas. 48. Légi ragadozók. 49 
Autonóm  köztársaság  a finn ha-

. . .  B ias, g 
inul'. 55. g

táron. 50. Érdekes. 51.
54., Valóság, igazság, latinul', uu. ^ 
K érdöszó, 56. Belső ű rm éret. 58. ^ 
összéelégylíi. Szigetcsoport, á
61. Az ő p á rtjá n  vannak . 65. ^ 
V isszavárt. 67. V ictoria g ö r ö g j  
testvére. 68. Kicsi, ha  jelző. 69. ^ 
Olasz, régi csúfnevén. 71. G örög ^
prepozíció. 73. Eszközrag. 74. Ital. á

?
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Több mint 
szabálytalanság!

A börtön szabályai ért
hetően előírják, hogyan 
kell a zárkákban és á fó- 
yosóKon viselkedni, hogyan 

és milyen öltözékben kell a 
kihallgatá^n megjelenni. 
Mégis, amikor megnézzük a 
kihallgatásoii megjelenő Ic- 
artóztatottak öltözékét, 
gén sok hiányosságot és 
zabálytalanságot tapaszta- 
unk.
A Budapesti Megyei Bör- 

önben például Jelics Já
nos előzetes letartóztatott 
köszönés nélkül lépett be 
az irodába. Lábán nem volt 
zokni és cipő helyett sza
kadt tornacipőt viselt. Mint 
utólag kiderült, zoknija is,, 
cipője is van, csapán nem 
vett magának annyi fáradt- 
ágot, hogy felhúzza. 
Jgyanilyen rendezetlen 

külsővel jelent meg Holecz 
József is, aki a zokniját 
nem a lábán, hanem a ka
bátja zsebében hordja. . .

És még lehetne tovább 
sorolni a rendezetlen külső
iét. Égy valamit azonban 
világosan kell látni: a ki- 
lallgatáson való ilyen meg- 
élenés nemcsak hogy sza- 
»ábialan, hanem nagyfokú 
iszteletlenségre, alacsony 
lultúrszinvonalra vall!

— Z —

A  fiatalok „meggondolatlansága
— súlyos bűn!

44

Fiatalok állnak a zárkában 
sorban. Skrabász István húsz
éves, Borsodi Pál huszonket
tő és Gusztafik István huszon
három éves. Fiatalok és elítél
tek mind a hárman. KÖ2:ösen 
végreliajtott bűncseleikmé- 
nyük: büféket, italtároló he
lyeket törtek fel. Miért?

Erre a miért-re elfogadható 
válasz: a felelőtlenség, a meg
gondolatlanság, meg még az is, 
amit maguk mondanaJt, hogy 
csak a hecc kedvéért. . .

Valamennyiüknek megfelelő 
munkaköre volt. Gusztafik vil
lanyszerelő segédmrmkás. Bor-- 
sodi lakatos segédmunkás. 
Életkorukat tekintve nem két
séges, hogy ha igyekeznek egy 
kicsit, hamarosan ' szakmun
kás-képesítést is nyerhettek 
volna a munkakörben, ahol 
mint segédmunkások dolgoz
tak.

Jói kell tudni gazdálkodni 
az élettel

Első bűntényesek. A helyze
tükkel — rni mást tehetnének 
—, elégedettek, örülnek, hogy 
kevéssel megúszták. De vajon 
a büntetés szolgálhat-e szá
mukra egy egész életre való 
komoly tanulsággal?

Maguk, vallják kárát,, ha 
nem szűrnek le sorsukból 
megfelelő következtetésekét

— Meggondolatlanság voÍt
— jelentik ki bűncselekmé
nyükre egységesen.

— Meggondolatlanságban el
követett bűncselekmény volt
— javítja ki a nevelő —, mért 
meggondolatlanság az, ha az 
ember nem visz útra esőkabá-

Válóper e lő tt
Vannak házastársak, akik 

között a mézeshetek elmúltá
val már ke25dődik az egymás 
iránti indulat, a követelőzés, s 
mind alacsonyabb fokra süly- 
lyed a megértés. Hamarosan 
úgy érztk, hogy tálán ' köny- 
nyebb yolna egymás nélkül él
ni.

A gyei'ek, összekötő kapocs 
lehet, és, az is a család életé
ben — ha a házastársak józa
nok, okosan, emberien visel
kednek egymással szemben, s 
nem feledkeznek meg a fele
lősségükről. Körösi Gábor el
ítélt is említi a gyermekét, 
hogy mennyire szereti, s emlí
ti, hogy a felesége most válni 
akar.

— Én nem akarok .tőle el
válni, nem is tudom, hogy ő 
miért akar? . . .

Ha gondolkodna egy kicsit 
Körösi elítélt, könnyen kitalál
hatná, hogy vajon miért akar 
válni az asszony? Bizonyosan 
azért, mert egy férfitől többet 
vár a család! Bizonyosán csa
lódott benne az asszony, s 
hogy miért? Erre leglcézenfek- 
vőbb válasz Körösi jelen hely
zete.

Lopásért ítélték szabadság- 
vesztésre. S hogy mire kellett 
a lopott pénz? Italra, csavar
gásra. Hogy az italozás és a 
csavargás az asszonynak 
mennyi gyötrelmet okozott; 
Körösi elítéltnek erről nem 
szabadna megfeledkeznie. S ha 
erről nem feledkeznék meg, 
mindjárt megértené az asz- 
szonyt.

— Próbálja csak a fordított 
helyzetet elltépzelni; küzd a 
gyermekJcel. s az asszony éli 
á felelőtlen, bűnös életet. Eb
ben az esetben vajon ragasz 
kodna-e hozzá?

—■ Hát, igen. . .  — ez a
töpi-engö válasz. De Körösi el
ítélt még remélhet.

Még hátra van a válóper 
tárgyalása. Az asszonyok sok 
mindent rneg tudnak bocsátani 
és meg is bocsátanak, ha lát
ják. hogy érdemes. De ehhez 
elsősorban az kell, hogy a férj 
mutassa meg, hogy éi-demes a 
megbocsátásra. Ne szépítse. iS' 
merje be a bűnét. És őszintén, 
határozottan igyekezzék meg
javulni. Erezzen több felelőssé
get a gyerek, a család iránt, és 
tisztelje azt az asszonyt, alá a 
gyermekének életet adott, és 
tisztességben akarja azt felne
velni.

Körösi elítélt ígér. Egyelőre 
ígéreteinek betartását csak a 
börtönben tanúsított magatar
tásával hitelesítheti. Fegyelmé
vel, szorgalmával és a soros 
levelekben övéihez küldött
Üzeneteiben.

A bíróság a válóperekben is 
alapos körültekintéssel dönt. 
Körösi elítélt megnyugodhat 
majd a döntésben. Ha válniuk 
kell, majd egyedül, magányo
san bizonyítsa be, hogy fele
lősségei'érez a 'gyéfniéke iránt. 
Teljesítse -a taptási kötelessé
gét! S ha a bíróság úgy dönte
ne, hogy a házasságot nem 
bontja fel, sokkal komolyab
ban, meggondoltabban, több 
szeretettel és odaadással le
gyen a csaZádjával szemben, és 
sose feledje, hogy a megbocsá
tásnak is van határa.

—kr.—

tót és megázik. Ez meggon
dolatlanság, de nem bűn. Vi-: 
szont a betörést sehogy se le
het méggondolatldnságiiak ne
vezni. Ez már súlyos bűn. 
Tudják ezt önök is, hiszen . 
mindhármán egyöntetűen be-> 
ismérik, hogy tudták: tettük
nek súlyos következményei le
hetnek.

Bűncselekményük súlyos a 
társadalmi tulajdon ellen. De 
súlyos ezen túl a saját életük, 
a saját ifjúságuk ellen is. Az 
embernek, még ha száz évre 
lenne is biztosítva az élete, az 
se olyan sok, hogy pazarlóan 
szabadná bánni véle. Az élet
ből minden egyes nap drága, 
jól kell tudni gazdálkodni vé
le. Kiváltképpen drágák a fia
tal évek, ahol az ernber egész 
életére alapoz eredményekben 
gazdag, ' dolgos esztendőldvel 
biztosítva a derűs, nyugodt, 
boldog öi-egkort.

Nemcsak önmagának, a jö
vőjének tartozik ezzel az em
ber, hanem tartozik az elődei
nek: a szüleinek, akik benne 
szeretnék látni becsületes éle
tük folytatóját, öregségük örö
mét, bearanyozóját. Tartozik 
ezzel az utódoknak is;-a gyer
mekeinek, az tinokáinak, akik 
benne szeretnék látni a még 
csak remélt eredményes, bol
dog életükre a példaképet.

Ez a staféta; áz emberiség 
örök szép, harmordklis állan
dósága!

Könnyelműen elkótyavetyélik 
ifjúságukat

Azok, akik az ifjúságukat el
pazarolják, nem tudnak örö
met szerezni az elődöknek, ■ s 
nem tudnak jó példát muíáthi 
az utódoknak se. De még ön
maguknak se tudják biztosíta
ni a derűs, boldog életet. Ha 
sokáig élnek is, magukban 
hordják a homályt, a bűn folt
ját. S ha majd körülöttük már 
senki' se emlékszik erre a bű
nös múltra, ha korosodva egy
re inkább csendesednek, ben
nük annál erősebb lesz a fáj
dalom az . eljátszott, a . köny- 
nyelműen „elheccelt”, az el
kótyavetyélt ifjúság után-.'/.-. 
És mindhiába . . .  Akkor már 
késő lesz.

Ezért nem lehet mindegy, 
nem szabad, hogy mindegy le
gyen, hogy hol, s milyen tevér- 
kenységekben tölti el az em
ber az ifjú éveit. Nem mind
egy!

Nem lehet senkinek se mind-

Rekorder a
egy, hogy majd idők rhúltán, 
ereje' fogy távál ■vússzapülantva, 
szégyenkezni kéíl-e, vágy á 
küzdélflíös, de félt nélküli éle
tére , büsidcén tekinthet-e visz- 
sza? ,

Mert jó, hogy a szabaduló 
iránt humánus a, társadáiöm. 
Törvény biztosít iélhélyezke- 
dést, munkfdehetőséget. De té
vednek azok, akik ezt a huma- 
nlzinust túimagyarázzák Ön- 
magüknák éS — sájnös, vári
nak ilyenek is —, a szabadu
lás után ihajdhogynem előjo
gokat szeretnélek elvezni.^

A ,szabadságvesZtés-biintétés 
alatt meg kell barátkózrii az
zal á gondolattal, hogy jó, kap
nák megélhetést biztosító 
münkaléhetöSeget, dé egy azo
nos képességű, f éddhfetetlén 
előéletű ejnberrel szemben 
ütem számíthatnak előnyre.-

A bizalmat ki kefl érdemelni

Sokat hallani, olvasni a tár
sadalom szabadulok iránti se
gítségéről. Mindez megvan. De 
e humanizmus láttán azt se 
ázabad-elfelejteni, hogy a sza
badultat sehol se ölelik a keb
lükre az emberek, mondván, 
hogy de jól tetted, amit tet
tél. A szabadulás után fenn
tartással vannak a volt elítélt 
iránt, csak lassan, idők niúl- 
tá.n, a cselekedetek beszédje 
alapján támad' ismét szilárd 
bizálom irántuk.

Ménnél többször él valaki 
vissza a bizalommal, mennél 
többször volt bűncselekménye
kért 'szabadságvesztésre -ítélve, 
riiennér többször igényelte a 
társadalofn bizalmát érdemte
lenül, annál kevesebb lesz 
iránta a bizalom. A bizalom 
is a bűnök számához és a sú
lyához, valamint a tisztességes 
munka eredményeihez viszor 
nyitva nő vagy csökken.

Sajnos, . sokan ih-inöezeket 
közömbösen veszik. Valahogy 
természetesnek , tartják, hogy 
a társadalom milliós közössé
gében — azok között, akik 
mindenért, ami aZ életet szeb
bé, az embert boldogabbá te
heti, becsülettel küzdenek —, 
ők néhányan semmi jót,, nem 
tettek, liem használtak, csák 
ártottak. Az embernek az ár- 
tás tudatára ébféd&e idővel 
súlyosabb lehet a legsúlyo
sabb büntetésnél is.

Éppen ezért, jobban tennék 
a „meggondoJatlán’' fiatalok, 
ha meggondolnák: cselekede
teik milyen életet. alapoznak?

.— r, sz. —

Vádló rekord egy elítélt ré
szére, Ka a büntetésé alatt 27 
esetben kellett fegyelmi fenyí
tésben részesíteni. Aktoör, 
amikor , szabadságvesztésre 
ítélt emberek többsége a bör
tönben úgy készül a szabad 
életre, hogy többé nem akar á 
törvények ellen véteni.

Az elítéltek zöme felismer
te azt az igazságot, hogy 

a büntetése alatti rendes 
viselkedés szinté próbaté
tele a szabad életben Való 

magatartásának,
másrészt pedig saját magának 
tesz azzal jót, ha a szabályok 
szerint fegyelmezetten él. 

tiórvdth József elítélt, ez a

re, jövő év első feléig tart á» 
összkedvezmény elvonása, ígji 
nem valószínű, hogy látogatót 
kaphat. t

Keressük az embert :

ebbén a 26 éves fiatalban, aiiji 
olyan sokat „szenvedett”, s 
szenvedéseinek, nagy részét 
önmaga zúdította magára. ' 

Hogy beteg, ennek senki ; 
nem oka. De hogy bétegsé- 
gét túlozza, sőC meggon- ; 
dolátlanul súlyosbítja, én- i 
nek csakis és kizárólag > 
Horváth József elítélt az 

okozója. ;
— Mit gondol, a felügyelőd, 

nek okozott bosszúság nen̂
cinikus „rekorder”, n ^  ismer magára üt vissza? Miért neii

tud rendesen viselkedni, mint 
annyian mások?

Betegségével, kínjaival má

éi semmit. Amikor beszélge
tünk véle, ellentmondásokba 
kévéredik.

Hány évre ítélték?

— Tizenhárom évet kaptam 
összesen. Lopásért, rablásért 
nyolcat, meg még ötöt. Úgyse 
bírom én azt k i . . .

Horváth elítélt beteg ember.
A gondos orvosi gyógykezelést 
megkapta, s jelenleg is a gyó
gyulásához szükséges gyógy
szerekkel és vitaminokkal lát
ják el. Mégis, amikor az egyik 
Utolsó fegyelmi fenyítést ki 
Kellett szabni rá, az orvosi el
látás miatt zúgolódott, elége
detlenkedett . . .

— Évek. óta szenvedek, s 
nem segítenek rajiam. Ha 
fájdalomcsillapítót kapok, az 
is csak egy órára szünteti meg 
a fájdalmamat, aztán újra 
szenvedek. Ezért gyűlölnek 
már zárkatársaim is, meg 
azért, mert cigány vagyok.
Törűirementem a sok fegyel
mibe . . .

Akkor miért kellett min
dig, mindenütt renitens- 
kedni, megtagadni a sétát, 
az étkeizést? Hiszen a sé
ta a napfény, az élet!,..

. Csüggedt tartással ül, nem 
tud m it válaszolni. Hát persze, 
mit is tudna. S még azt hiszi, 
hogy megsajnálja valaki, ami
kor azt mondja:
. ■ — Mindennek^a fb.^feg^gera, gyelmezetlms^géért,,. ■ fényiét
az oka. Olyan ideges vagyok^ l âp.' ’ .........*
hogy sokszor nem tudom, mit 
csinálok... Mit is tehetnék, 
tessék mondani, amikor évek 
óta nem látom az apámat?
Csak irigykedem, amikór más
hoz látogatók jönnek, én meg 
még csak levelet sem kapha
tok ..:

Természetesen, nem. Két fe
gyelmi fenyítése van egyszer-

gyarázkodik. Erről már hallob 
tünk.

Megcsillantjuk előtte, a nei 
gyedkedvezmény lehetőségét: '

— Három évet vihetne niaí
gával, ha rendesen viselkeá, 
nék! Három év, nagy idő, szar 
badon élni még nagyobb..; 
Még fiatal, meggyógyul ét 
örülhet az életnek. '

Erre. sóhajt, egy pillanatra 
tán elképzeli, hogy jó lenn  ̂
látja nriagát szabadon, sétálni; 
gyógyulni, s dolgozni. Aztán: ■>

— Jó lenne, de úgyse kap
hatok én már. kedvezményt -í 
mondja.

— Természetesen, ha így vi
selkedik, nem. Ez csak magért 
múlik! ' !

— Hogy ígérjem meg, hogrj 
megváltozók? Hogy ígérjem 
meg?

— Ne Ígérje meg! Csak te
gye. ígéretekből már sok van, 
S minek ígérni szóban?

Az ígéret belül kell, hogy 
éljen Horváth elítéltben. ígér 
rét árra, hogy megszünteti ösz- 
szeférhetetlenségét, csúnya 
modorát, alakoskodását.

Be keli látnia i
Horváth elítéltneik, hogy öib 
maga ellensége az, aki a gyó
gyulás helyett szíhészkeáil  ̂
hogy sajnálatot keltsen. Fér

Érdemes ezekén' elgottdót- 
kodni, Horváth József! A bűnf 
tetése jogos, igazságos. Soka
sok fegyelmi fenyítés után is; 
erős akarattal lehet még Oii- 
bői a szabályolcat betartó, bér 
csületes életet élni akaró elí- 
ítélt — s egyszer majd boldog 
sza'bad ember! j

Cs. L.-né

(7
^élszegen, tétovázva lé

pett a nevelői irodába. 
Jelentkezett, bánatosan 
mondta a szavakat, s 
szája remegve meg
keményedett.

— Üljön le — mutatott a nevelő 
tiszt a szemben levő székre.

Simányi elítélt maga alá húzta a 
széket, s szomorú tekintetét a tisztre 
emelte. A főhadnagy, aki előző nap 
jelen volt Simonyi Jenő befogadásá
nál, tudta, hogy mélységes keserűség 
bántja az előtte ülő férfit. így kezdte 
hát a beszélgetést:

— Hallgasson . rám, Simonyi, mi 
jól tudjuk, hogy milyen nagy a bá
nata. Mégis azt mondjuk, hogy nem 
szabad ennyire nekikeseredni. Ezzel 
nem segít a helyzetén. Ami történt, 
az megtörtént, nem lehet változtat
ni rajta. Viszont jóvá lehet tenni.

— Jóvátenni? Aligha tudorh. . .  — 
mondta lemondóan az elítélt, s 
hangjába még nagyobb keserűség 
vegyült: — Főhadnagy úr, rettentő 
az én szégyenem . . .

A tiszt arcán mosoly suhant át, 
majd összeráncolta homlokát. Emlé
kei, tapasztalatai között ' kutatott. 
Többször volt már dolga hitevesztett 
emberekkel, akik valamikor Ugyan
olyan kilátástalannak látták jövőjü
ket, mint ahogyan most Simonyi lát
ja. Reményt keV gyújtani az ilyes
fajta elítéltekben. El kell velük be
szélgetni, hogy reálisan mérlegeljék 
a helyzetüket. Ilyen segítségre van 
szüksége Simonyi Jenőnek is, aki 
hajlamos a túlzásokra.

A nevelő tiszt már tanulmányozta 
Simonyi elitéit bűncselekményéről 
készült ítéletokmányt. Jól tudja, 
hogy első bűntényes. Másfél éves 
börtönbüntetése van, amiből öt hó
napot előzetes letartóztatottként le
töltött. Ezek szerint tizenhárom hó
napja van még hátra. Ha pedig meg
kapja a harmad-kedvezményt, akkor 
már tavasszal ismét szabad ember, 
végleg mehet, és együtt lehet a csa
ládjával.

De vajon, Simonyi elítélt gondolt-e 
már ezekre? Nyomban megkérdezte 
az elítéltet:

— Simonyi, tndja-e azt, hogy 'ha 
minden jól megy, akkor tavasszal új
ra szabad ember lehet?

A töprengő férfi hirtelen nem tud
ta felfogni a szavak értelmét. Az ab
laküvegen táncoló napsugarat fi
gyelte, s a gondolatai messze kalan
doztak. Most bocsánatkérőeü nézett 
a tisztre, s válaszából bizonj/táiaii- 
ság érződött:

— Lehetséges lenne. . .?  — gon-

kalma . ettől meggyőződni előzetes le- 
tartóztátása idején. Különben is, 
miért ne mondhatná el mindazt, ami 
annyira elkeseríti, reménytelenné te
szi az életét. . .  ? Vajúdott. Figyelte 
a nevelőt. Az türelmesen várta a vá
laszt. Ez a nyugalom határozottsá- 
gói, nyugaimát kölcsönzött neki is.

— Ahbáii reménykedtem — kezdte 
Simányi —, hogy az illetékesek helyt 
adnak kérelmemnek. . .  Hogy nem

REMÉNYSUGÁR
dolkozott egy keveset —, valóban 
igaz az, hogy kedvezményt is kapha-  ̂
tok?

— Igen. Van erre lehetőség. De 
éhhez az kell, hogy az elítéltekre Kö
telező magatartási szabályokat be
tartsa, és a magára bízott munkát 
mindig a legjobb tudása szerint vé
gezze. Mindenkor fegyelmezetién él
jen és cselekedjen.

— ígérem, hogy magatartásomra 
nem lesz panasz, a munkától meg 
nem félek — jegyezte meg magabiz
tosan Simonyi, akinek a lelke mé
lyén felderengtek a reménykedés 
csillámai.

De amilyen gyorsan jött, el is 
tűnt a szívéből a remény. A ke
serű jelen tudata még efőéebh 
volt, a holnap legbiztatóbb ígé
reténél . . .  Ahogy eszébe jutottak 
az otthoniak, azon nyomban határ
talan szomorúság és elkeseredés ke
rítette hatalmába. Hallgatagon, fá
tyolos tekintettel nézett maga elé.

A nevelő észrevette a változást. S 
most már minden igyekezetével azon. 
volt, hogy megtudja: mi csüggeszti 
el annyira ezt az embert?

— No, mi bántja? Mi az, airti eny- 
nyire lesújtja?

Az elitéit nem válaszolt azonnal. 
Tiszta igazság, hogy a nevelők a le
tartóztatottak javát akarják. Volt al-

kell letölíehein a félbeszakított bör
tönbüntetésemét. Csalódtam. Le kell 
töltenern. . .  tiirtelen, szinte egyik 
ófáról á mÁsikra történt mindez, 
'tíefn készültem fá . . .  Hamarosan 
itt a tél, s otthon magára marad a 
család. . .  — s elcsuklott a hangja. 
A tisztre tekintett.' Az érdeklődés- 
,sel, bátorítóan nézett rá:

— Beszéljen.
És Simonyinák ntegerédt a hang

ja. Gyors patakként kezdett folydo- 
gálni, s minden csobhanástól köny- 
nyébbült a lélék,

— Tizenkét éve dolgozom a mis
kolci szénbányánál, Soha semmi ba
juk nem volt velem, Mindig becsü
lettel védettem a munkámat. Most 
Sem tolnék itt, ha a rendelkezések
hez tartom magam és szigorúan csak 
azt á szenet adom ki, amire a hite
les utalványok szóltak. Másokon 
akartam segíteni, megfeledkeztem 
arról, hogy ez a nagylelkűség nem 
más, mint a társadalmi tulajdon 
hűtlen kezelése. Ekkora szégyent 
é n ...

— Ebben igaza van. . .
— Rettenetes fájdalmat okoztam 

a családnak — folytatta keseregve 
—, mert nem én, hanem ők szenved
nek igazán. Most helyettem is a fele
ségem dolgozik, pedig eddig is volt 
éppen elég gondja. A munha, a gye

reknevelés, az operált, rokkant édes
anyjának az ápolása, mind-mind rá 
vár. Milyen nagy szüksége lenne a 
Segítségemre, és . . .  — amikor, idáig 
ért Simonyi, szinte felkiáltott: -r- éii, 
bűnös ember, itt vagyok. . .  — aztán 
átengedve magát elsziabadult érzel- 
meineh, könnyezve megjegyezte: — 
Nem kell a beszélő, nem akarom, 
hogy így lásson a feleségem...

— Arra nem gondol, hogy ezzel 
még csak fokozza az otthoniak szo
morúságát? — kérdezte a nevelő, s 
mintegy jótanácsúi, így fölytattá: . 
— Azt gondolja, hogy ha nem íalál- 
kozik a feleségével, úgy majd köny- 
nyebb lesz a börtön? Két-három hét 
múlva egészen más lesz a vélemé
nye. Alig várja majd azt a napot, 
amikor, ha rövid időre is, de láihas-. 
sa a családját, és elbeszélgessen ve
lük. Meglássa, milyen nagy meg
könnyebbülés lesz, amikor azt 'hall
ja majd tőlük: „Ne nyugtalankodjál, 
hiszen otthon níinden féhdben van. 
Légy türelemmel, viselkedjél fegyel
mezetten, meglásd, jóra fordul min
d e n . . .”

A  tiszt szavai valamennyire meg
nyugtatták Simonyit. Kiszaladt belő
le a kérdés:

— S őket ki vigasztalja? . ..
— Hát ön. legalább ilyen meg

nyugvás lesz a családja számára, 
amikor arról fog beszélni nekik, 
hogy itt is rendesén viselkedik, dol
gozik. Hogy innen a börtönből is se
gíteni tudja őket. Gondolkozzék, s 
akkor beláthatja, hogy nem kesereg
ni kell, hanem a mostani körülmé
nyeknek megfelelően cselekedni! Lé
gyen fegyelmezett, dolgozzék szor
galmasan, és akkor bizonyosan 
rendbejön a helyzete.

Simonyi hallgatott. Csendesen el
uralkodó megkönnyebbülést érzett. 
Távozása előtt bizakodó tekintettel 
nézett a tisztre, s különös hangsúly- 
lyal mondta:

— Főhadnagy úr, köszönöm ezt a 
beszélgetést. S ha szabad, akkor 
mind, amiről itt szó volt, elmondom 
a feleségemnek. Igen, elmondom az 
első beszélőn. . .

(—ENC.)
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liárom új játékfilmet mutatnak be a szovjet filmnapokon
Több nagy sikerű szovjet filmet felújítanak

Budapesten ési vidéken a hagyományokhoz 
liíven november 7—13 között rendezik meg 
a szovjet íilmnapoíiat. Az ünnepi héten a 
szovjet íilmművészet három új alkotását mu- 
■tatják.be a mozik.

Az Optimista tragédia az idei, tizenhatodik 
eannés-i' nemzetközi íilmfesztiválon „A for- 
radalom eposzának legjobb filmjéért" kijáró 
díjat nyerte. Visnyevszkij nálunk is nagy sd- 
tenel játszott • színművének filmváltozata a 
Moszíilm-stúdióhan készült. A történet a pol- 
gshiábórú' idején játszódik. A film forgató- 
tónyvét Visnyevszkaja és Szamszonöv irCá. A 
rendező ugyancsak Szamszonov, az operatőr 
Manakoy. A főbb szerepekben Margareta Vo- 
lo0jinát, Vjacseszlav Tyihonovot, Borisz 
Andrejevet és Oleg Szrtrizsenovot láthatjuk.

A szovjet filmnapok másik bemutatója; 
Antonov Üresjárat című ismert novellájának 
filmváltozata. A film magyainil beszélő vál
tozatban jelenik meg a mozik vásznán. A 
fiatal újságíró szerepét alakító Gyemjanyen- 
ko hangját Mécs Károly, a Hromov sofőrt 
megszemélyesítő Jumatovét Avar István, s az 
Arinka alakját megformáló Tamara Szjomi- 
náét Szemes Mari tolmácsolja. A film szink
ronrendezője dr. Márkus Éva. Megjelenik a 
mozik vásznán a Papát vásároltam című 
szovjet vígjáték is.

Ezenkívül több, hazánkban is nagy siker
rel játszott szovjet, fjlmet felújítanak. így 
például ismét műsorra tűzik a Szállnak a 
durvák é̂ s a Tiszta égbolt című álkotasO'kat.

I I J  K Ö N Y V E K
i
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Mozgásról és 
beszédkultúráról Szakáts Miklóssal

.SzaJíáts Miklós »z u tóbb i éveb- 
ten romantikus szcre jrekbén n y ú j-  
lott érdekes a lak ításokat: tierm on- 
lov Álarcosbálja, a  C yrano, A  né- 
np. levente. Krthetö há t,.bogy  Mes- 
lerbár! Lajos Az á rta tlan ság  k o ra  
elmü darabjának b em u ta tása  u tán  
mint Rózsa p rofesszor m eglor- 
oiálójától elsősorban a z t kérdez- 
dllt, milyen különbsóget je len t a  
romantikus bősöket a lak ító  színész 
Icikészülésében, h a  m ai em ber
ként, egyszerű u tca i ru h á b a n  kell 
izfnpadra lépnie.
— Lehet, hogy meglepő, amit 

mondok, de olyan színésznek, 
iki sokat próbált a mesterség
en, mlóságos felüdülés saját 
kortársait megeleveníteni a 
aínpadon, A mai szerep lehet 
ifjalmas, érdekes, de sohasem 
Ifhet félelmetes. A  klassziku
soknál vagy félklasszikusoknál 
i stílust k^U megtálálni és a 
stíluson bélül^'á lehetőségei, 
hpgi/. .korszfTílejí,. a, húszadik 
¿átad:'emberéhéi szólón kelt- 
sik életre az író teremtette 
figurát.

— Tehát a  klasszikus szerepeken  
[ nevelkedett színésznek könnyebb

megformálni a  m ai k o r  hőséit?
— Természetesen. Ezért nem 

tudok egyetérteni a mai szl- 
néstképzés gyakorlatával. A  
tzinészpedagógia különben is 
tégi v e s s z ő p a r i p á m A  mi 
generációnk — olyan tanárok 
iktattak még minket, mint 
Údry Árpád vagy Gál Gyula, 
úiröl ma már kevesen tudják, 
iogy niekikora művész volt, 
hogy még Csortos Gyula is ke
lét csókolomot köszöni neki! 
-  a klasszikusokon nevelke- 
iett. Meg kellett tanulnunk a 
imes szenvedélyek ábrázolá- 
fíf, az igazi pátoszt, az érzel
mek maximális sűrítését, úgy, 
ihogy azt Shakespeare követe- 
íi, és amikor ezt már tudtuk, 
csttic akkor mondhattuk ki 
einpadon az első hétköznapi 
siót. Ma valahogy fordítva’ 
m: hétköznapi szövegeken 
kmlnak a fiatalok, és talán 
íppeti ezért olyan ritka a jó ;  
mozgású, szépen beszélő fiatal 
tótiész.
— Tehát a  m ai darabokban  is 

Elsődlegesen fób íosnak  ta r t ja  a 
USolgozott mozigást?'
— A színésznek egész teste, 

kngja, orgánuma ,,munkaesz- 
köz”. Magától értetődő, hogy 
tökéletesen uralkodnia kell fe
kte, vágy nem? A közelmúlt- 
teti Londonban két előadást 
nézhettem végig. Be kell val- 
knom — remélem, nem sér
tőinek meg angol vendéglátó- 
itti —, umlmas előadások vol- 
tik, de egyvalami nagyon

megfogott. Ott még a néhány 
szavas szerepek megformálói, 
akikről ordított a tehetségte- 
lenség,>. rri-ég azok is . tökélete
sen szépen 'tudtak beszélni. 
ÍCícsit szcm&niari ‘ gondoltarh 
arra, hogy hot vagyunk mi 
még ettő l,..!

— .Mozgás és beszéd, m in t a  m es
terség  e lengedhete tlen  része , fe l
té tlenü l lényeges. D e e lő fordu lhat 
az  Is, hogy a  szép  m ozgás és szép 
beszéd bűvöletében a  színész el
feledkezik  a  lényegről, a  ta rta lom 
ról.

— Ez szerintem a kisebbik 
baj, mert könnyebb rajta se
gíteni. Az ilyen formalizmus 
különben is idegen a mi szín
játszásunktól, német sajátság. 
És a mi színházi kultúránk a 
német kultúra elleni nemzeti 
harcban született meg. Ezért 
nem tud a mi közönségünje 
megbarátkozni Brecht néhány 
darabjával és Piscatorral, akik 
bírálják, támadják ugyan ezt 
a mentalitást, de mégis a né
met kultúra szülöttei.

— A  .j,H áború és bék e”  K sc a to r  
feldolgozásában k e rü lt sz ín re . Si
k e r  volt!

— Igen, de a Háború és béke 
elsősorban mégiscsak Tolsztoj. 
Hiába próbáltam volna a dek- 
lamálás szépségével pótolni az 
ö 'világát, ez lehetetlenség. 
Tolsztojt mindig elfogadja' a 
közönség és magáénak érzi; 
Pisoator érdeme csak annyi, 
hogy színpadra tudta állítani 
ennek a zseniális regénynek a 
lényegét.

— A beszéd, a  szép sz ínpad i be- 
széd lényegf^ szerepéből indu ltu n k  
k i. Szakáts Miklós sokszor szere 
pel pód ium on is verssel vagy p ró 
zával. r.nényeges-e, vélem énye sze
r in t, az ilyen  m űvészi m u n k a  a  be
széd techn ika  fejlesztéséhez?

— A pódium a színész szá
mára a legnehezebb vizsga. 
Díszlet, jelmez, színpad nél

kül csak a szó bűvöletével hat
ni, ez a legnagyobb dolog. Sok
szor még óriási művészek közt 
is akad, aki képtelen rá; Csor
tos például rettegett'á^''VeTs- 
fttöildástól,' éJ áfhiköt^ egyszer 
horribilis' összegért élvnondótt 
egy négysoros verset, utána 
szívrohamot kapott az izga
lomtól. Ezért, bár valóban a 
beszédtechnika legjobb iskolá
ja, nem lehet elvárni minden
kitől, hogy pódiumon is szere
peljen. De verset mondani 
vagy prózát, otthon is lehet

ÁKOS KAROLY: AZ ÁLDOZAT. 
ISTENEK NYOMÁBAN. A szerző 
ebben a  m u n k á jáb an  sikeresen  
fo ly ta tja  azt a  sa já to s stílust, 
am ely  eddig m űveit népszerűvé 
te tte . E zú tta l a  különböző tá rsa 
dalm i fo rm ák , e lsősorban az Ős
közösség m ítoszainak , h itv ilágá
nak , b ab o n á in ak  re jté ly é t k u ta tja  
és ad  azokra  tudom ányos m agya
rázato t. Á kos K ároly nem csak 
azé rt ad  az  ősközösség vagy a 
rabszo igakorszak  különös szoká
sa iró l szóló m agyarázatokhoz iro 
dalm i, m űvészettö rténeti, népm e
séi a láfestést, hogy ébren  ta r tsa  
az olvasó érdek lődését, hane.-n 
m ert szenvedélyes m esélő. Ez a 
m ésélökedv színessé, o lvasm ányos
sá  teszi a szám os fényképpel, 
festm ény- és szoborreprodukció
val, va lam in t Á kos K áro lyné  ra j
zaival illu sz trá lt könyvet. (Móra) 

RUFFY PÉTER : CSAVARGÁSOK. 
A kö te tb en  m ég m eg nem  je len t 
rip o rto k  az  utolsó tíz  . esztendő 
ú jság író  te rm ésén ek  leg java , h a 
zai és kü lfö ld i u tak ró l ad  szá
m ot, egy k ifo rro tt ú jság író  to llá
ból. R uffy  P é te r  a  m ag y ar ú jság 
írá sn a k  m a egyik  leg jelentősebb 
a lak ja , r ip o rte r  — a  leg jobbak  kö 
zül való  n em csak  a  m ában , a  m a
g y a r ú jsá g írás  egész tö rténetében  
is. Ez a  k ö te t a  k lassz ikus h a 
gyom ányokban  oly gazdag m a
g y a r ilp o rtiro d a lo m  jav a  term ése  
közö tt k é r  he lyet. Szép nyelve, 
gazdag ta r ta lm a , a lá tta tá s  vágya 
és képessége  — m indegyik  írás  
sa já tja , H agyom ányszereteté  pél
dásan  okos, s  ahogyan  a  m áról 
ír.; ahogyan  a  m ú lta t és a  m ár 
érzelm ekben és érv ek b en  gazda
gon egybeveti, az vallom ás is, 
szép vallom ás a  m a igazsága m el
lett. (Szépirodalm i)

BAUDELAIRE, VERLAINE ÉS 
RIMBAUD v á l o g a t o t t  VER
SEL R endszerin t eg y ü tt em leget
jü k  a  m ú lt század f ran c ia  k ö lté 
szetének  ezt a  h árom  jelen tős 
a lak já t. Pedig  h a  m eg is ta lá lju k  
h an g ju k b an  az t a  közös vonást, 
am elyet a  ,,dekadenc ia’’ szóval 
szok tak  je lö ln i, m indegy ikük  köl
tészete  összetéveszthetetlenül egyé
n i. B audela ire  k lassz ikusan  csi
szolt in te llek tuális verse iben  a 
b ű n t és a  m ozdula tlan  harm ó
n iáb a  ö ltö tt szépséget ének li. Ver- 
la ine  kö ltem ényeiben  a  h angu
la t, a  'zeneiség  rag ad ja  m eg az 
olvasót, R im baud. ,,a  kölyök- 
S hak esp eare”  — ahogy H ugó ne
vezte — röv id  kö ltő i p á ly á ján  sok 
o lyan  m aradandó  m űvet a lko to tt, 
m i n t ' ,,A .'völgy - a lv ó ja ’V ,,A m eg- 
.hökkentek” ; v a g y  a  levert, kom - 
m ün u tá n ’ az é llen fo rradalm árő - 
k a t á to k k a l fogadó , .Párizsi o r
gia, vagy P árizs ú jra  b enépesü l” , 
A -k ö te tb en  a  h áro m  költő  versei
ből gazdagon összeállíto tt an to ló 
g iát k ap u n k . B abits, T óth  Á rpád, 
Szabó Lőrinc, K oszto lányi klassz.l- 
kussá  v á lt fo rd ítása in  k ív ü l több, 
m a élő költő  és m ű fo rd ító  sike
resen  to lm ácso lta  a  f ran c ia  kö l
tészetnek  ezeket a  rem ekeit. A 
válogatás és az előszó Szegzárdy- 
C sengery József m u n k á já t di- 
•cséri. (Móra) -

Őszirózsák forradalma
1918 őszén szavalta Beregi Oszkár

Megállt a föld és jó nagyot lélegzett, 
s a fuldüklása mig alábblMgyott. 
megmarkolták az ingadozó percet 
öreg babák és ifjú hadnagyok.
Kiket parancsszó indított el harcba, 
visszafordult a fegyveres menet, 
midőn felsírt egy köUőasszony hangja:
— Ne löjj fiam. mert én is ott leszek!

A kaszárnyákban dobbanó bakancsok, 
gép rabszolgája, tarlón nyütt paraszt 
megértette a szívből jött parancsot:
— Fordulj vissza, mert rabszolga tnaradsz! 
Az aléltságból felrianó élet
harcmezé helyett virágszedni ment. 
ember lett újra, aki élt és vérzett, 
felkelt az őszirózsás regiment.

Katonasapkán, kabát gomblyukában 
ott virított egy fehér kisvirág. 
hirdetve, hogy a nagy felfordulástan 
magához tért az eszelős világ.
A véres- hóhér — kit fegyverek védtek — 
vezényszavával magára maradt, 
s a harcmezőre irányított léptek 
az őszirózsák útján megragadt.

Dalolt a vágy, hogy legyen béke újra. 
tiszta boldogság itt a föld ölén, 
virágos rétté változott az uccu 
és virág nyílt a fegyverek csövén.
Az őszirózsák békés forradalma 
utat nyitott egy szebb jövő felé. 
hol nem lehet úr, csak a nép ’hatalma, 
ha a válág is megrendül belé!

Jevtusenko új költeményei
Kemény bírálat és , féléves 

hallgatás után ismét megszó
lalt Jevgenyij Jevtusenko, a 
31 éves szovjet költő. A Ju- 
noszty című moszkvai folyó
iratban — amelynek főszerkesz
tője Borisz Polevoj, és Jevtu
senko változatlanul a szer
kesztő bizottság tagja meg
jelent a költő hat verse. A lap 
a költő arcképét is közli.

A csokor legjelentősebb ver
se a hosszabb lélegzetű „Ismét 
Zima állomáson” eímü költe
mény-. Jevtusenko leirja,^.hogy 
a sok nyugati utazás tarka él
ményei, s a kíméletlen, de 
„végső soron hasznos” bírálat 
után visszatért szülőfalujába, 
a kis szibériai Zima állomás
ra. Elmondja találkozását ro
konaival, majd szereplését a 
helyi komszomolisták estjén, 
ahol úgy érezte, hogy az egész

ország hívja és támogatja, S 
verseit valóban melegen fo
gadták a fiatalok.

Verse végén arról ír, hogy 
az egyszerű emberek legfőbb 
óhajtása: ne legyen háború. A 
költő hazája, amely a békét 
védi, hűséget és engedelmes
séget vár el minden fiától. 
„Nem hizelgek, nem álázko- 
dom meg, nem hajbókolok, de 
meghajtom magam hazám 
előtt és védelmére esküszöm. 
Esküszöm, hogy megóvlak, ha-̂  
eám, a háborúktól, minden, 
viszontagságtól, a rosszindula
tú, sanda pillantásoktól, a hir 
bák megismétlődésétől, a buz
gó karrieristáktól és az álha- 
zafiaktől. . .  Esküszöm, hogy 
munkádnak, akaratodnak, 
szenvedélyednek és lelkiisme
retednek élő része leszek!’*-

TAMKO-SIRATO KAROLY:

Gyermekdal-variációk
kczy-Muezy. . .  — melyik

szíved fáj?
Mind a kilenc egyformán!
Első fáj — a kék mennyboltért 
Mísodifc — a hideg holdért 
Üartnadik — ha szemem riadt 

02 iramló szépség miatt 
fíegyedifc — egy bús

homlokért
öfó'dt/c — a hullt lombokért 
Hífodifc-— mert semmit

sem ér;

szerelmetlen életemért! 
Hetedik — elsírt örömért 
Nyolcadik — az egész földért 
Kilencedik — Teéretted 

mert a sorsot elvétetted.

ü g y . . .  — élhetnél velem
mintha

égbe vinne ezüst hinta.
De így . . .  — éljünk bár

örökké
nem érlek el soha többé!

sajnálja őket.

so-
Szegények 

anyárm
— Bizony, szegények 

pánkodlk apám is.
Anyám közben ebédet ké-̂  

szít, apám inget cserél, mert 
rokonokat várunk.

Üzenték, hogy ma délelőtt 
erre járnak, benéznek hoz
zánk.
. — Aztán ne dicsérd már 

előttünk a tsz-t — int apám 
előre.

— Miért? — kérdem.
— Miért? Hisz van ezeknek 

bajuk, szegényeknek elég. 8— 
10 forintot kapnak egy egy
ségre, Tavasszal is négyszázan 
adták be a kilépési nyilatko
zatot.

— Én egy szót se szólok — 
ígérem meg.

Délfelé jár az idő. Port Ica- 
var a teherautó a száraz úton. 
Egyszer csak egy ilyen por
felhőből begurul az udvarra 
két biciklis. Rájuk gágognak 
a libák.

— Itt vannak szegény roko
nok — sóhajtja anyám.

— Itt! — és apám eléjük 
siet.

Aztán kiderül, hogy csak 
az egyik rokon, a másik-cim
borája. Mind a kettőn hosszú, 
bokáig érő csizmanadrág van 
és szandál. Biz az, jó kövérek 
mind a ketten. Az egyik, a ro
kon — én csak valamikor 
gyerekkoromban láttam — 
magas,-fekete hajú, sima arcú 
férfi. Apámtól jóval fiatalabb. 
Le is tegeződün-k.

A másik, a cimborája, még 
barnább, hegyes bajusza van, 
kis, alacsony, mozgékony em
ber.

Lekezelünk vele is. Aztán 
asztalhoz ülnek. Zöldbableves ■ 
van ebédre, benne füstölt ol
dalas, meg csülök. A vendégek 
kanalazzák, apámmal mi is.

A húst utoljára hagyják, ki
veszik a tányérbólj ráteszik a

Szegény rokonok
kenyérre, a bicsikájukkal úgy 
vagdalják. Jó étvágyú mind a 
kettő.

— Egyenek még — kínálja 
őket anyám, és látom, milyen 
szívesen mondja szegények
nek. Azok esznek.

— Itt jó! — mondja a ro
kon. Itt készpénzben fizet a 
csoport.

— Igen! — mondja apám — 
így csakugyan jobb.

— No, hála istennek — gon
dolom magamban, nem én 
kezdtem.

— Hát nálatok? — kérdi 
sajnálkozva anyám. Jaj, sze
gények . . .  éppen halljuk . ..

— Ne is kérdezze, néném —■ 
feleli a rokon.

Legyint a kezével, a cimbo
rája bólingat rá.

Nézem az arcukat. Telt a 
képük, piros, barna. Az in
gük hófehér gyolcs, a nadrág
juk se olcsó szövet.

— Enni csak van mit? — 
néz rájuk apám.

— Hál, istennek, az még ép
pen akad — feleli a kis baju
szos.

— Disznót öltünk — folytat
ja a rokon fanyalgó képpel 
—, de hát megette ezt a fene 
az egészet. Nincs már az em
bernek étvágya, se hozzá.

— Nem is lehet — todja 
meg a cimborája — és újra 
merít a bablevesből.

Anyám közelebb tolja tá
nyérjához a tálat, félrefordít
ja, hogy könnyebben merül
jön a merőkanál.

— Disznót, azt tudom, öltök, 
folytatja az apám, öltetek Rá
kosi alatt is mindig. Pedig 
akkor szigorú volt!

— Nem is hagyjuk mi ma
gunkat — szól bele a rokon.

Aztán arról beszélgettünk, 
hogy mennyi a jövedelem,

— Szinte semmi! — mondja 
a piros arcú, kis bajuszos. — 
ötszáz mimkaegységre hatszáz 
forint!

— Lehetetlen — sajnáljuk 
őket apámmal.

— Pedig úgy Van!
Aztán beleszólok én is. De 

hát, ötszáz munkaegységet 
teljesítenek, akkor az után a 
munka után csak kell vala
minek teremni is.

— Nem nagyon — feleli a 
rokon. — Jobbára csak úgy 
Íratjuk az egységeket. Hiába 
dolgozna az ember — úgyse 
ér az egység semmit.

— Ja?! — mondom —, s 
anyám nyugtalan lesz a han
gomra. Csak nem akarom ezek 
előtt a szegény rokonok előtt 
dicsérni a szövetkezetét?

— De hát, akkor miből él
tek? — kérdezem.

A rokon kanalaz, éppen egy 
nagy füstölt bőrös hússal van 
elfoglalva. Helyette a cimbo
rája mondja;

— Hát, hizlal az ember egy- 
egy kis paci bikát. . .

— Az milyen? — kérdem.
— Hát, olyan kicsi. Paci, 

úgy mondjuk.
— No, de hát miből? — fag

gatom tovább. — Hisz nincs 
föld, ami a takarmányt meg
teremje!

— Az nincs, de hát annyit 
loposgatunk, hogy annak az 
egy-két bikának elég legyen. 
Megéri — folytatja —, mert 
ha jó a bika, felmegy 4—5 
mázsára is. Nyolc-tízezret csak 
megadnak érte.

— Csak hát — kapcsolódik 
bele a  rokon — nem ér sem

mit! Nincs az embernek kedve 
hozzá.

— Hogy is lenne szegények
nek — sóhajtozik belé anyám.

Aztán edmondják, most is 
milyen ügyben járnak itt. 
Egész kicsi borjúkat venné
nek, meg szénát télire.

— De hát, hogy tudnátok 
elvinni — kérdezi apám —, 
hisz nincsen fogat.

A kis bajuszos befejezi az 
evést, hetykén .mondja:

— Hm! Mi azt elintézzük. 
Eljön érte éjszaka valamelyik 
zetoros legény. Mire az elnök 
felkél, már otthon is vagyunk.

— így jobban jövünk ki — 
magyarázza a rokon is, mert 
csak a zetoros fiúnak fizet az 
ember.

— Miből is fizetnének sze
gények — sajnálkozik anyám 
újra.

— Persze, persze, bólogat 
rá mind a kettő.

Hátrébb toljuk a széket 
magunk alatt, vége az ebéd
nek. A libák odamennek a 
kerékpárhoz. Csak most lá
tom, hogy vadonatúj mind a 
kettő. Aztán azok az átkozott 
szárnyasok kezdik csipkedni a 
gumit.

— Nem hiába mondta nagy
apád — zsörtölődik apára; 
hogy a liba gyújtogatna, há 
lenne gyufája!

— Hess, te! — riasztja őket 
anyám; hess!

Még csak az kellene, hogy 
tönkretegyék a biciklijét 
ezeknek a szegény rokonok
nak!

A seprűvel elkergeti őket, 
aztán visszajön, ebéd után még 
sokáig jóízűen sajnálkoznak.

Én hallgatok, mert meg
ígértem, hogy nem szólok be
le.

— . Szegények . . .  sóhajtja 
anyám, ki tudj hányadjára —, 
amikor beteszi utánuk a ka-

V..A.



Labdarugó mlogatottunk Európa nyolc 
legjobbja között
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/Egy to rm á s végén Bene m egszerzi a  m agyar csapat első gó lját

';,' A jugós2iév NedelkovszTd 
jjjátélwezető gipjeiére .ebbén. az 
^zeállításbsn kezdték a csa- 
¿iatók a mérkőzést’:
:, : MA($tÁRÓÍ^Z4G: ' 'Szént- 
mihályi' '-r-. 'Mátrai, 'Mészöly, 
'Ihász -i- 'ijágyí ' Solyrhósi — 
Sájidpr, .Rékosí,' Albért, Béne, 
dt': fenyvesit

NDK: Heínieh ^  Vrban- 
ezî 'k, Heine, Krampe — Kai
ser: Liébréchi '— Nachtigall, 
NSídner, P. Ducke, Erler, ■ R. 
Dácke.'

M  kezd a magyar csapat
'AlbeH indítja él a labdát és 

Sándort csak. szabálytalanság 
árán tudják/szórelni a néme- 
{g%, TáWádTOk. Fenyvesi elfu- 
iésa és jó béád4§^,,>táé^t,,ka^ 

.percben Mg0 zé^zzük '^a 
pe^t'ést. Mátrai' ' —' mintegy 

m-ré a 'kaputól — szabád- 
rppasból íveli előre, a labdát. 
A  .riérnet -védők és Albert vg- 
ráñák fel, ' “"

á labda a kapu előtt állő 
Benéhez k e ^ , ' aki nagy 

/érővel a felső léc alsó 
■tápját találja : e l . é s . on
nan a labda a kálóba itat
t a  1:0 Magyarország ja- 

; yára. • '
;,'!Na^ az ‘iram, változatos a 

játé^ ', többrijnre ma táma- 
dűnfc Éppéti' ezért váratlanul 
ér; . b^nnünkét a németek 
e^énlítő' gólja'.. A 13- percben 
iSfészöly talpáiásáért szabadrúr 
^ s t  ít^  a játékvezető, 19 ñi
re.’ a kapunktól. Heine fut. ne-- 
Jd a.labdának és á sorfal mel
lett, laposan, a. bál sarokba 
lövi. 1:1.

dife szögletre a labda. Az ak
ciónál a berohanó R. Ducke 
megsérül, sántmál azonban 
Mészöly'' is. Középhátvédünk a 
halszélre áU, Solymosi lesz 
most. a középhátvéd. Szinte ál
landóan a németek támadnak, 
mi csak élVentárríadásokra 
szorítkozunk. Hosszú percek 
után'Sándor hozza fel csapa
tunkat, de aztán ismét a né
metek jönnek és távolról is 
veszélyesen lőnek. A 37. perc
ben Mészöly rosszul. passzol, 
Erlerhez kerül a labda, aki 
megindul ákapunk felé és egy 
jó csel után,, mintegy 15 m-ről, 
a kapu baloldalába lő. 3:3.

hatalmas küzdelemben 
továbbjutás

Amint az várható volt, a 
magyar labdarúgó-válogatott 
400. mérkőzése igen küzdel
mes, nehéz mérkőzést hozott. 
A chilei világbajnokság ezüst
érmes csapatát, Gsehszlová- 
kiát a -Nemzetek, Kupájából 
kiverő NDK válogatottja el
len a magyar válogatottnak 
csak újabb küzdelmes 90 perc 
után sikerült a továbbjutást 
jelentő eredményt kiharcolnia 
a Népstadionban.

1964. szeptember 5 -15 : 
N ő i kosárlabda 
EB Budapesten

A Magyar Kosárlabda Szö
vetségben megkezdődtek az 
plőkészületek a jövő évi női 
Európá-bajnokságra, amely
nek színhelye 1964. szeptem
ber 5—13. között a Sportcsar
nok lesz. Megalakult már az 
EB szervező bizottsága, s ké
szítik a nagy verseny lebonyo- 
.litásának terveit. Legjobb fér
fi és női kosárlabdázóink 
egyébként az idén már csak 
az MNK küzdelmeiben vesz
nek részt, bár lehetséges, hogy 
férfiválogatottunk december
ben Finnországban, női csa
patunk pedig Jugoszláviában, a 
Balkán Kupában szerepel.

Elkészültek 
a téli olimpia 
létesítményei

ja-

A ném et válogato tt fenegyereke, P . D ucke, néhányszor m egfeledkezett 
m agáról. Egy ilyen  sportszerű tlen  belem enése u tán  S zentm ihály i sé rü lt

m eg.

Az Innsbruckban, 1964. 
nuár 29. és február 9. között 
sorra, kerülő IX. téli olimpiai 
játékok előkészületei jól ha
ladnak. Már valamennyi 
sportlétesítményt átadtak ren
deltetésének és rövidesen tel
jesen befejeződnek a Tivoli
hegyen épülő jégstadion mun-- 
kálatai ás. Nyolcezer néző be
fogadására-lesz alkalmas ez a 
sportlétesítmény, amelynek 
egyik része nyitott — 30X60 
méteres — műjégpályát foglal 
rnagában, másik része fedett 
lesz. Ennek hosszúsága 98 mé
ter, szélessége 65 méter, ma
gassága pedig 27 méter.

Büszkék az angolok 
a világválogatfotft elleni 

győzelemre

Az anQoI újságok büszkén- ír
nak a 2:1-es győzelemről. Meq. 
állapítják a lapok, hoqy látvá
nyos futbalthemutatóvai ünne
pelték az angol szövets^  száz
éves Jubileumát. »,Ez a kilenc
ven perc méltó befejezése volt 
az angol futball első évszázadá
nak, hiszen kitűnő küzdetehíben 
nagyszerű győzelmet aratott 
együttesünk a világ legjobb íab. 
darúgói ellen’* — írja a Daily 
Mail.

A Daily Tetegraph azt álla
pítja meg, hogy ha a világválo
gatott végig ugyanabban az 
összeállításban Játszik, talán nem 
is születik meg az angol győ
zelem. A Guardian elsősorban 
a kitűnő kollektív játéknak tu
lajdonítja az angol sikert és az 
a véleménye, hogy az angol lab
darúgásnak ez volt a legjobb 
teljesítménye az utóbbi évek
ben. A világválogatott tagjai 
nagyszerű képességekről tettek 
bizonyságot, a csapat egysége 
azonban hiányzott.

Találó a Daily MlrTor véle
ménye. A lap szerint a világ
válogatott játékosai az angol 
16-oson belül — amikor küzdeni 
kellett volna a gólért — nem
igen merték odatenni a lábukat. 
A világválogatott támadósora já
tékával egy tréningkönyvet ele
venített meg, illetve adott hozzá 
illusztrációkat«

Újabb gól -újabb egyenlítés

A. TT. p e r c b e n  S á n d o r  e l lö -, . lö- I
késéért .sígbádrúgást. ítél a-já- á

7je- ?téfeezető a,16r-os sarka köze
léből. ' ,.

Hetvenöt éves az MTK
Gazdag nemzetközi műsor a jubileum tiszteletére

S^olymos! élesen, ; fcjnnt- 
gas^gban lő, Sándor bele- . 
dobja magát a lövésbe és 
á Éabda a fejéről a bal fel
ső, sarokba vágődik. 2:1. 

■^észofiil 'a  német csapét, 
ei^k. szövetét a másik után 
rúgjuk. A, 28. .pehcben ártatlan 
ellentámadást vezetnfek a ven
dnek.. P. Ducke a jabbszélen 
elrnegy Ihász mellett, maga
san a kapu élé ivei, Szentmi- 
hálfp. rosszul és röviden ment, 
s 4  közelben álló R, Ducke a 
hálóba lő. 2:2. • r

1888. november 14-én rrieg- 
alakult a Magyar Testgya
korlók Köre, s működésbe 
lépett az atlétikai szakosztá

lly á . Később sportolni kezd
i t e k  a kerékpárosok, a torná- 
g szqk„ majd a labdarúgók.

Az MTK most ünnepli het-
g venötödik „születésnapját”. 
^.Az ünnepi díszközgyűlést
V. december folyamán rendezik
i-meg novemberben és de- 
 ̂ cemberben pedig nagyszabá- 

^ sú nemzetközi műsort bo- 
nyóUtanak le a jubileum

8 tiszteletére.

Szünet után : német fölény

Az ő.' percben Rákosi a bal- 
összekötő helyén ugrik ki a 
Védők közül, az- egyik német 
védő elkaszálja, a játékvezető 
íl-est Ítél.

A büntetőt Solymosi érté
kesíti. 3:2.

Feljönnek a németek, és 
gyakran veszélyeztetnek. P. 
Ducke távoli bombáját Szení- 
mihályi kiejti, a közelben 
azonban nincs német csatár. 
Aztán Erler csapja be védőin
ket, az alapvonalig fut, a lab
dával, élesen középre ad és 
magyar játékos lábáról vágó-

Az MTK súlyemelői a 
Sportcsarnokban a Kraft 
Sportverein 'Wien csapatát 
látják .vendégül. Az ünnepi

í  program keretében rendezik
meg november 30-án a Hun
gária úti pályán az MTK— 
Motor Zwickau labdarúgó 
visszavágó mérkőzést a kupa
győztesek tornája keretében. 
December 15 és 22 között o. 
Petörivel együtt nemzetközi 
kosárlabda tornát bonyolíta
nak le a Sportcsarnokban. 
Részt vesz a krakkói KS 
Wawel, a lipcsei DHFK, a 
Bp. Petőfi, az MTK, s esetleg 
az osztrák és a magyar válo
gatott. Az MTK decemberi

gyorskórcsolyázó versenyén 
valószínűleg indulnak a Bu
dapesten felkészülő külföldi 
gyorskorcsolyázók. Vívásban, 
kézi- és röplabdában is ju
bileumi tornát rendez a 
klub.

A jubileum tiszteletére a,z 
MTK KISZ-bizottsága kiállí
tást rendez, s vetélkedőre is 
sor kerül „Ki mit tud a,z 
MTK-ról?” címmel. Az egye
sület háromnegyed százados 
története eseményekben bő
velkedik, lesz tehát téma a 
vetélkedőn. Az MTK nevelte 
például az egyik legrégebbi 
olimpiai bajnokot, Halmai 
Zoltánt, aki 1904-ben St. 
Louis-bán két aranyérmet is 
nyert. 1908-ban Weisz Ri- 
chárd birkózásban, 1912-ben 
Fuchs Jenő kardvívásban 
lett olimpiai bajnok. Vízi
labdázókat, majd labdarúgó
kat adott az MTK az olim
piai győztes csapatba, 1952- 
ben Papp László az MTK 
ökölvívójaként győzött a.z 
olimpián, s első lett Hódos 
Imre is. Török Gyula 1960- 
ban szerzett olimpiai arany
érmet.

Az első magyar atlétikai 
világrekord is MTK-verseny-

ző nevéhez fűződik. 1913-ban 
Rajz Ferenc, Rajz János 
színművész bátyja, 500 m-es 
síkfutásban ért el hivatalos 
világcsúcsot. A legtöbb világ- 
bajnoki aranyérmet az aszta- 
liteniszezö Klucsikné Med- 
nyánszky Mária nyerte: 
szám szerint húszat. Barna 
és Szabados is egész sor 
VB-n diadalmaskodott.

Az MTK labdarúgó-csapa
ta éppen hatvan esztendővel 
ezelőtt alakult meg. Az első 
barátságos mérkőzést az FTC 
ellen vívta és 5:l-re kika
pott. Azóta tart az MTK— 
FTC-vetélkedés. 1904-ben 
már bajnok lett az MTK és 
azóta még tizenhétszer sze
rezte meg az országos első
séget. Sok nagy nemzetközi 
siker fűződik az MTK nevé
hez. Az egyik legszebb ered
mény az idei KK-győzelem 
volt, amikor a sztárokkal 
teletűzdelt Bolognát idegen
ben verte meg a magyar 
csapat, majd két nagyszerű 
döntőt vívott a. Vasassal. Egy 
másik KK-döntő is emléke
zetes: 1956-ban az első mér
kőzésen a „nagy” Honvéd 
5:2-re nyert, a visszavágón 
az MTK győzött 5:l-re.

Sieion végi mérleg a rekordá t íilr é b
Végéhez érkezett az idei 

atlétikai versenyidény. A 
mérleg; 31 férfi és' 11 női 
új világrekord, 7 férfi és 
6 női Európa-rekord, 17 férfi 
és; 8 női magyar rekord.

Áz új világrekorderek kö
zül az amerikai rúdugró, 
John Pénnél hat ízben adta 
át a múltnak a régi világ
csúcsot. A második helyen 
az ausztrál ’futónő, Elisabeth 
Cuthbert és az amerikai 
Brian Sternberg rúdugró áll 
egyaránt 3—3 új világrekord
dal. Az európaiáknál. a  finn 
Pentti Nikula (rúdugró), ,a 
francia Michael Jazy (közép- 
távfutó) a listavezető 2—2 
Burópa-csúccsal.

A magyar atlétáknál Ha
vasi István gyaloglót illeti a 
pálma; ötször javított orszá
gos rekordot. A további sor
rend: Sütő József (hosszútáy- 
futó) és Bognár Judit (súly- 
löikő) 4—4 magyar csúccsal.

Az eredményeket figye
lembe véve, az „év atlétája” 
Havasi István. A 34. éves 
Postás-versenyző; aki civil
ben a Népstadion elektro
technikusa, nyolc év óta- fog
lalkozik ezzel a nehéz sport/ 
á g g a l .  -

—, Pályafutásom nem u 
legszerencsésebben kezdő-' 
dött -/- rnóndja, — Jelenlegi 
edzőm, Selmeczi József, o 
többszörös viVágrekorder; sc- 
hogy sem akart felvenni n 
gyaloglók közé, mondván, 
alkalmatlan . vagyok erre e 
sportágra. Aztán mégis gya
logló lettem, sok versenyt 
megnyertem, é?. több magyar 
rekordot értem el a különbö
ző távokon. Hetenként 20—32 
órát- edzek, ez napi 25—30 ki
lométeres gyaloglásnak felel 
meg. Nyolc év alatt mintegy 
80 000 kilorhétert gyalogol, 
tam. Ezzel a teljesítménnyel 
kétszer kerültem, volna meg. 
a földet.

Mint minden sportoló, én 
is Tokióra .gondolok. Elsősor
ban az 50 kilométeres távon 
szeretnék indulni, ha állan
dósítani tudom a 4:10 perces 
időmet, amely Jövő évi ter
vemben szerepel — akkor 
még áz elsők között 'is vé-' 
gézhetnék. A  legnagyobb cl- 
lenföleimnek , az angol Midié, 
tont, az olasz .. Pamichót,. g 
svéd Pettérssont és a szovjet 
versenyzőket tartom.

Hullámzó teljesítmény átlétikában
Változatlanul a dobók eredményessége az élen

Meglepő volt atlétáink helyt
állása a kitűnő britek elleri, 
hiszen a kétnapos viadalon vá
logatottjaink küzdőkedve, for
mája régi szép időkre emlé
keztetett, s új, szép időkkel 
kecsegtetett. Azért volt meg
lepő, mert atlétacsapatunk az 
évi nemzetközi porondra lé
pése balul kezdődött; kínos 
vereséget szenvedtünk a gyen
ge finnektől, s élgárdánk a 
hazai és külföldi versenyeken 
csak nagyritkán szerepelt ki
elégítően. ' MajdttefA íViíndéh 
versenyzőnk Nagy-Britannia 
válogatottja ellen ,ihozta’'* lég
jobb formáját.

Érdemes megnézni, mi tör
tént volna, ha atlétáink min
den nemzetközi-viadalon ilyen 
magabiztosan versenyeznek.- 

Simán verjük a finneket, fö
lényesen a svédeket és köny- 
nyen .az ukránokat.

A britek ellen szerepelt fér
ficsapat a finnek ellen pályára 
lépő, önmagát Í3.0:82-re, a své̂ - 
deket 10 ponttal' verő váloga
tottat 130:82-re, a jaltai ma^ 
gyár együttest 140:72-re le
győzte volna, S mivel azt is 
tudjuk, hogy az atíétaváloga- 
tott összetétele nem sokat vál
tozott év közben, akkor egye
nes, direkt a következtetés: 
nagyon hullámzó, atlétáink tel
jesítőképessége. .

Női csapatunk ■— ha Jaltá
ban mégismétli a britek elle
ni teljesítményét — az ukrá
nok ellen 56:51-re nyerhetett 
volna.

Az a kérdés, vajon a britek 
elleni sikerék, vagy a kudar
cok a „valódiak”. ^

Nézzük csak sorba: 
Százasaink a  f innek  ellen 11 má* 

Bodperces ..serdülő’» e redm ény t ér
tek  el. C sutorás a  b rite k  ellen 
10.5-öt fu to tt. Ügy tű n ik , sprln te- 
reink  nem  já tsz h a tn ak  szerepet 
sem m iféle v ilágversenyen. De a 
4xl00-as váltó  rem ek  (39.9 mp) 
csúcsa ébresztgeli a  . rem ényeket.

Négyszázon G yulai M etcalfe ’és 
B rlghtw ell m ögött, ha  le tt volna 
benne elég kurázsi, m eg jav ítha t
ta  volna C sutorás 46.8 m p-es csúcs- 
eredm ényét. E rre  azonban, úgy 
látszik, m ég v á rn i kell.

P arsch  P é te r  é r te  el középtáv- 
fu tó ink  közül a leg jobb eredm énye
ket (l:49;7 és 3:45 perc), de ezek az 
eredm ények  európai szem m el néz
ve nem  soka t m ondanak.

M ecser 13:53.6 perces 5000 m-es 
Ideje, üstökösszerű  feltűnése, fia
talsága reiTiénytkeltő. E n ny it kel
lene fejlődnie jövőre is, ak k o r  áll
ha tn á  a sa ra t akárho l, csak  ahhoz 
ennyira  kell akarn ia , an n y it kell 
dolgoznia jövőre is. •

Sütő tavasszal k irobban t, aztán 
kissé m egcsendesült. végül 29:16.4 
percet fu to tt 10 000 m éteren  a  k i
tűnő b rit T aylor mögött.

P alánkosaink  közül az idén  a 
fiatal Csányl és Vértess.v p róbáh 
birkózni a ros.sz hagyom ányokkal.

M egint rem ek eredm ényt é rt el 
M ácsár 300C akadályon  <8:35 p.). 
Kár, hogy fo rm ája  nem  tartós.

Súlylököink klasszisa . állandó 
m int a n ap  az égen. Nagy Zsiga 
szívó.san ragad V ar.iú ra .‘ versengé
sük ta lán  a legm egkapóbb szín
foltja a m agyar atlétikának.- V ar
jú 19.42 m éteres csúcsa, m egbíz
hatósága olim piai babérokkal k e 
csegtet. s ha visszapillantunk, m i
lyen m élyről hozták  felszínre r 
m agyar csúcsot röv’d id-'
alatt. szüksécfRpr'^rűen telöfnv g 
gondolái, a 'többieknek,'' a spririte*^

rekneik, a  gátasoknak  és ugrók* 
nak  m ié rt nem  sikerül? Varjú és 
N agy m ég fia tal. ' És nyomukban 
m ár új teh e tség  bontakozgat: Fe
jér, ak i évről évre szorgosan ja
v ítja  az  ifi-csúcsokat, kis és nagy 
sú llya l egyarán t.

■ A gerelyv^tő  Kulcsár tökéletes 
kiegyensúlyozottságát a válogatod 
v iadalakon  e lé r t ‘ éredm ényel‘iga* 
Zólják (77,82 m , -.77,83 m, 78,8080̂2« m).
■ 'ZslVótzky ■ kánikulában érté d 

csúcsform ájá t.' SVédorézágban 
69,06 m é te rt 'dobott. Később nála 
szokatlan  Thódön .vereséget szeiv 
vedéit P o rto  Alegrébéiv az UnlVé̂  
Biádén. az tán  Jap án b an ,' a próba* 
Olimpián k ia ss íisáh o i képtet-gy«* 
ge, .6& m éteréö ; eredménnyel, csak
^töí^lk le tt, ;P*dte az’ e'lirnpíát aa 
idény  végén' reiide ’!ézik, a jó formál 
konzerváln i kellene;'

DÍszköszvétÖlnk közül ’ áz 8«g 
harcos Kllds 'é íő tt fontolgatás .nél
kü l fe je t kell* hajtan i. A  Népsta
d ionban  55,29 rnéterré  repült'.á/ 
dlsizfcol5àài':'''Ehnÿ^'‘'éVvél' á villán, 
lïÿeh b ra v ú rra  csak  az .çxtraklasz- 
szlS ' ö lasz ' Consolinl volt k t o  
Szécsényi' • 5ft m éter ■körtll '̂ 'óbáll, 
Ja ltá b an  é r te  a  rövidzárlat”: 51,ÎI 
m :-  ̂ '

.R údugróinknál Is majdnem, ez i 
helyzet, de M iskeinek az idény vé* 
gére, úgy -látszik, sikérült' „be
tö rn ie ’* az Ü vegnidat (4,49*m). R 
áz eredm ény  rhessze- van .a nem* 
zetközl: színvonaltól, . de minden
ese tre ' á  fejlődé.? illúzióját' keltd.- ̂  
távol- és hárm asugró  BUlocsfl 
-hármásugró, csúcsát (13.89 m), sem 
a leg jobb  techn ikával érte el. Tá* 
vo lugrásban m ég mindig bizony* 
tá lán .

NŐI a tlé tá in k  közül Kazl Olga a 
legeredm ényesebb és a sprintet 
M arkó M argit ébreszt még biza* 
kodást. Kazl Olga minden nagyobí) 
versenyén  jó  id ő t futott, bátot 
Iram ot d ik tá lt és győzött. A világ 
legjobb . női- középtávíutói Wri 
szám ítha tjuk . £ .s.fia tal.
' M arkó M aréit í l .5 mp-cel beállí

to tta  Neszihéíyl IW .m-es slkfuté 
csúcsát. Nem  Is egyszer, han.eifl 
három szoi; egym.ás után. Az állafl' 
dó fo rm a pedig  mindig továblji 
fo rm ajavu íássa l biztat.

R a jtu k  kívül még Bognár 19.13 
m -es .sú ly lökő  csúcsát kell meg* 
em líteni, és jó  Irartiú fejlődését, A 
diszkoszvető K ontsek  nagyon visz* 
szaesett.

A 4xl09-as nő! váltó Is országos 
csúcsot é r t el (45.5 mp). Mind a 
négyen fia talok  'é s  .rendkívül te 
hetségesek, •' további szereplésül! 
elé jóleső várakozással lehet te* 
k ln teni.

N éhány kiem elkedő . képességé 
versenyzőnk mögö’tt  az átlagok to
vább javultak,, s lehet, hogy jövír« 
T okióban olyanok Is szóhoz jut
nak, ak ikrő l 'm ost még .nem is be
szélünk.

Földi vilátírriiordo^ 
jjavíloit

Ja p án b an , a  fujisawa! verse
nyen Földi Im re  a pehelyéúljtl 
nyom ásban 125 kg-ra .javította s 
v ilágrekordot. KÖnnyűsűIyban » 
lengyel Baszanow ski 163 kllás ri- 
lágcsúcsot é r t  el szakftősbaa. ,
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