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Brezsnyev előterjesztette 
a Központi Bizottság beszámolóját 

az SZKP X X IV . kongresszusán
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A KREML KONGRESSZUSI PALOTÁJÁBAN A VILÁG ÖT KONTINENSÉRŐL ÉR
KEZETT KÜLFÖLDI PARTKÜLDÖTTSÉGEK ÉS A SZOVJETUNIÓ MINDEN RÉSZÉ
BŐL ÖSSZESEREGLETT MINTEGY ÖTEZER KÜLDÖTT JELENLÉTÉBEN MEGNYÍLT 
AZ SZKP XXIV. KONGRESSZUSA, AMELY SZAMOT AD A PÁRTNAK A LEGUTÓBBI 
KONGRESSZUS ÖTA ELTELT ÖT ESZTENDŐ ALATT VÉGZETT MUNKÁJÁRÓL. S 
KIJELÖLI A KOMMUNIZMUS ÉPÍTÉSÉNEK TOVÁBBI TENNIVALÓIT, A KŐVET
KEZŐ ÉVEK LEGFONTOSABB FELADATAIT.

Nagy taps zúgott fel, amikor 
a hagyományos Lenin-emblé- 
mával díszített, zsúfolásig 
megtelt kongresszusi terembe 
léptek az SZKP Politikai Bi
zottságának tagjai, a  Központ; 
Bizottság titkárai s a  testvér- 
pártok küldötteinek vezetői, 
köztük J. Cedenbal, N. Ceau- 
sescu, E. Gierek, G. Husak, 
Kádár János, W alter Ulbricht, 
Le Duan, Todor Zsivkov  és a 
nemzetközi kommunista moz
galom több más, ism ert veze

tő je .
Nyilcolaj Podgornij, az 

SZKP Politikai Bizottságának 
tagja, a  Szovjetunió Legfel
sőbb Tanácsa Elnökségének 
elnöke, a tanácskozást megnyi
tó beszédében m éltatta az 
SZKP XXIV. kongresszusá
nak jelentőségét, az SZKP és 
a szovjet nép összeforrott egy
ségét,. amely ism ét nagy . erő
vel m utatkozott meg a  kong
resszus előkészületeinek idő
szakában.

Hatalm as taps fogadta, am i
kor Podgornij bejelentette, 
hogy az SZKP Központi Bi
zottságának meghívására öt 
világrész 90 országából 101 
pártküldöttség érkezett a 
XXIV. kongresszusra. Podgor
nij meleg szavakkal üdvözöl
te  a szocialista országok párt- 
küldöttségeit, azok vezetőit, a 
többi kom m unista- és m un
káspárt küldöttségeit, vala
m int a világ más haladó p árt
jainak és mozgalmainak a 
kongresszusra meghívott dele
gációit.

A kongresszus elnökségének 
és munkabizottságának meg
választása után a küldöttek 
egyhangú szavazással fogad
ták el a  tanácsikozás napirend

jét, amely szerint elsőnek Leo- 
nyid Brezsnyev főtitkár te r
jeszti elő az SZKP Központi 
Bizottságának beszámolóját, 
majd a  Központi Revíziós Bi

vezető szerveinek megválasz
tására.

A kongresszus vezető szer
veinek megválasztása és a  n a 
pirend elfogadása után, a kül

molc közötti kapcsolatokat” — 
jegyezte meg Brezsnyev.

K ijelentette: „A negyed év
század alatt felhalm ozott ta
pasztalatok arra is lehetőséget 
adnak, hogy mélyrehatóbban 
és reálisabban értékeljük és 
határozzuk meg az objektív és 
szubjektív természetű nehézsé
gek leküzdésének mindazon 
útjait, amelyek az új társada
lom építése és a szocialista tí
pusú államközi kapcsolatok k i

zottság jelentésére kerül sor. 
Ezután Alekszej Koszigin m i
niszterelnök mond beszédet a 
kilencedik ötéves terv irányel
veiről. Negyedik napirendi 
pontként kerül sor a párt új

döttek viharos tapsa közepet
te Leonyid Brezsnyev lépett a 
szónoki emelvényre, hogy az 
első napirendi pontnak meg
felelően elmondja a Központi 
Bizottság beszámolóját.

B R E Z S N Y E V
A z  SZKP Központi Bizottsá

gának beszámolójában Leonyid 
Brezsnyev kijelentette, hogy 
az SZKP XXIII. kongresz- 
szusa óta eltelt öt évben „a 
szovjet emberek nagy sikere
ket. értek el a kom m unizm us 
építésének valamennyi fő te
rületén”. Majd megállapította: 
„A Szovjetunió és a testvéri 
szocialista országok nagymér
tékben és tevékenyen hozzájá
rultak a békéért és a népek 
biztonságáért folyó harchoz. 
Hazánk nem zetközi pozíciói 
még biztosabbakká váltak, 
m egnövekedett a szocialista v i
lágrendszer szerepe. Tovább 
erősödött és m élyült korunk 
három alapvető foradalmi ere
jének  — a szocializmusnak, a 
nem zetközi munkásmozgalom
nak és a népek nem zeti fe l
szabadító harcának — nagy 
szövetsége.”

Brezsnyev hangoztatta: a
szovjet külpolitika célja „a 
többi szocialista országgal

együtt biztosítani a kedvező  
nem zetközi feltételeket a szo
cializmus és a kom m unizm us 
építéséhez, erősíteni a szocia
lista országok egységét és ösz- 
szeforrottságát, barátságát és 
testvériségét; támogatni a 
nem zeti felszabadító mozgal
mat és megvalósítani a sokol
dalú együttműködést a fiatal 
fejlődő országokkal; követke
zetesen kitartani a különböző 
társadalmi rendszerű államok 
békés egymás m ellett élésének 
elvei mellett, határozottan 
szembeszállni az imperializ
mus agresszív erőivel, meg
menteni az emberiséget az új 
világháborútól.”

„A Központi Bizottság fi
gyelmének középpontjában ál
landóan a szocialista világ- 
rendszer további összetartásá
nak és fejlesztésének kérdései, 
a testvéri szocialista országok
kal és azok kommunista párt
jaival fennálló kapcsolatok áll
nak” — hangoztatta.

A  szocialista világrendszer megerősödése

;,A szocialista világrendszer 
kialakulása és megerősödése 
hatalmas gyorsítója volt annak 
a történelmi folyamatnak, 
amelynek alapját a nagy ok
tóber rakta le. Űj távlatok 
nyíltak a szocializmus világ
méretű győzelm.e előtt. A z élet 
igazolja a kommunista  . és

munkáspártok 1969-ben tar
tott nem zetközi értekezletének 
azon következtetését, hogy „a 
szocialista világrendszer meg
határozó erő az antiimperia
lista küzdelemben.”

„A szocialista világrendszer 
hatul.nos m értékben hozzájá
rul a minden nép számára

életbevágó olyan feladatok 
megoldásához, m int az ú j vi
lágháború meggátlása. Teljes 
meggyőződéssel m ondhatjuk, 
hogy az imperialista agresz- 
szorok számos terve azért hiú
sult meg, m ivel a szocialista 
világrendszer fennáll és tevé
kenyen érvényesíti hatását.” 

„A szocializmus építésében 
elért sikerek jelentős m érték
bén függenek a társadalmi 
fejlődés általános vonásainak 
és sajátos nem zeti vonásainak 
helyes összeegyeztetésétől. Ma 
már nemcsak elméletben tud
juk, de a gyakorlatban is meg
győződtünk róla, hogy a szo
cializmushoz vezető utat, an
nak fő vonásait általános tör
vényszerűségek határozzák 
meg, m elyek valamennyi szo
cialista ország fejlődésére jel
lemzők. A zt is tudjuk, hogy az 
általános törvényszerűségek 
különböző — a konkrét törté
nelmi körülményeknek, nem 
zeti sajátosságoknak megfele
lő — formában érvényesülnek. 
A z általános törvényszerűsé
gek figyelembe vétele nélkül, 
az egyes országok konkrét tör
ténelm i sajátosságainak fi-  
gyelembe-vétele nélkül nem  
lehet a szocializmust épí
teni. E két tényező számításba- 
vétele nélkül nincs lehetőség 
arra sem, hogy helyes módon 
fejlesszük a szocialista álla-

alakítása közben m utatkoznak 
meg. A  szocialista rendszer 
azonossága a szocialista orszá
gok népei alapvető érdekeinek 
és céljainak egybeesése a mar
xista— leninista pártok helyes 
politikája esetén lehetővé te
szi, hogy sikerrel leküzdjük  
ezeket a nehézségeket, szaka
datlanul előbbre vigyük a szo
cialista világrendszer fejlődé
sének és megszilárdításának 
ügyét.”

„Az elm últ öt év jelentősen  
gazdagította a testvérországok 
és pártok kollektív tapasztala
tainak tárházát, előbbre vitte  
a szocialista világrendszer fe j
lődését és megerősödését. A z  
utóbbi öt évben lényegesen 
megnőtt a szocialista államok 
gazdasági ereje, megszilárdult 
a szocializmus politikai alapja, 
em elkedett a népjólét, tovább 
fejlődött a kultúra és a tudo
m ány” — állapította meg 
Brezsnyev.

Ugyanakkor megjegyezte, 
hogy „a szocialista világban 
továbbra is jelentkeztek bizo
nyos nehézségek és akadályok, 
amelyek kihatottak egyes ál
lamoknak a Szovjetunióhoz 
való viszonya alakulására is. 
Ez azonban nem változtatta 
meg a szocialista országok ba
rátsága és egysége megerősö
désére irányuló uralkodó ten
denciát. A testvérországokkal 
folytatott együttműködésünk 
egészében véve valamennyi 
területen sikeresen erősödött.”

M int az előadó rám utatott, 
az SZKP különösen nagy je
lentőséget tulajdonított az 
együttműködés továbbfejlesz
tésének a testvérországok 
kommunista pártjaival. „Ez az 
együttműködés lehetővé tette

számunkra, hogy — egymás 
tapasztalataival gazdagodva — 
együttesen dolgozzuk ki a szo
cializmus és a kom m unizm us 
építésének elvi kérdéseit, meg
találjuk a gazdasági kapcsola

tok legésszerűbb formáit, kol
lektív módon határozzuk meg 
a közös külpolitikai irányvo
nalat, kicseréljük- vélem ényün
ket az ideológiai és a kulturá
lis m unka kérdéseit illetően.”

A testvéri országok p o litik a i és gazdasági 
együttm űködése

„A testvéri országok külpo
litikai tevékenysége összehan
golásának fő középpontjául a 
Varsói Szerződés Szervezete 
szolgált és szolgál. A Varsói 
Szerződésben részt vevő or
szágoké a  kezdeményezés az 
európai béke megerősítése 
azon átfogó program jának ki
dolgozásában, amelynek tenge
lye az a  követelés, hogy bizto
sítsák a meglevő állam hatá
rok m egváltoztathatatlansá- 
gát” — jelentette ki Brezsnyev.

„Kétségtelenül a  Varsói 
Szerződésben részt vevő orszá
gok politikai mérlegének ak tí
vájához tartozik, hogy a NA- 
TO-n belül nem valósultak 
meg azok a tervek, amelyek 
értelmében az NSZK m ilita
ristáit nukleáris fegyverhez 
ju tta tták  volna.

A szocialista állam ok közös 
erőfeszítései lehetővé tették  a 
lényeges haladást olyan euró
pai helyzet stabilizálása szem
pontjából fontos kérdésnek a 
megoldásában, m int a Német 
Demokratikus Köztársaság 
nemzetközi helyzetének meg
erősítése. Meghiúsult az úgy
nevezett „H allstein-doktrina”. 
Az NDK-t m ár 27 állam is
m erte el és kétségtelen, hogy 
ez a  folyam at folytatódik.”

Az SZKP Központi Bizott
ságának fő titkára kijelentette: 
„A Szovjetunió és a többi szo
cialista ország részéről nyú j
tott tevékeny és következetes 
támogatás létfontosságú V iet
nam és Indokína más országai 
népeinek az imperialista in 
tervenciósok ellen folytatott 
harca szempontjából. A  Közel- 
Keleten a szocialista államok 
által te tt lépések azon döntő 
tényezők közé tartoznak, am e
lyek m eghiúsították az im pe
rialista terveket az arab orszá
gokban fennálló haladó rend
szerek megdöntésére.”

Az utóbbi években kollektí
ván kidolgozott és megvalósí
to tt intézkedések eredménye
képpen korszerűsödött a Var
sói Szerződés katonai szerve
zete — jelentette ki Leonyid  
Brezsnyev. — A szövetséges 
államok fegyveres erői a ké
szültség magas fokán állnak 
és szavatolni tudják a testvé
ri népek békés m unkáját.”

„A szocialista országok sok
oldalú politikai együttm űködé
se egyre szorosabbá és tevéke
nyebbé válik. Meghatározott 
célokat állítunk magunk elé, és 
azokat közösen érjük  el. Ennek 
természetesen óriási a  jelentő
sége, kiváltképpen a ké t tá rsa
dalmi világrendszer egymás el
leni harcának jelenkori felté
telei között.”

„Nem kisebb a jelentősége 
— jelentette ki az előadó — a 
szocialista országok gazdasági 
téren k ifejtett együttműködé
sének, népgazdasági kapcsola
taik kiszélesítésének és elmé
lyítésének. A beszámoló idő
szaka ezzel kapcsolatban is 
gyümölcsöző volt.”

„A Szovjetunió és a testvéri 
országok minden eszközzel se
gítséget kívánnak nyújtani 
egymásnak a  nemzeti gazda
ságok fejlődésében. Az elmúlt 
öt évben a mi műszaki közre
működésünkkel a  szocialista 
országokban több m int 300 ipa
ri és mezőgazdasági objektu
mot építettek vagy korszerűsí
tettek. B arátainknak kölcsönö
sen előnyös feltételek m ellett 
az ipari term ékek különböző 
fajtáit szállítjuk. A Szovjet
unió 70 százalékot meghaladó 
mértékben elégíti k i a  KGST- 
országok, Kuba  szükségleteit, 
s jelentős m értékben a V ietna
m i Demokratikus Köztársaság 
és a Koreai Népi Demokrati
kus Köztársaság im portját egy

sor fontos nyersanyagfajta és 
tüzelőanyag terén.”

Ugyanakkor — folytatta 
Brezsnyev — a szovjet nép
gazdaság az elm últ ötéves idő
szakban 54 vegyipari üzem be
rendezését kapta a KGST-or- 
szágokból.

A Szovjetunió flo ttáját eb
ben az időszakban kiegészítő 
tengeri hajók tonnatartalm á
nak 38 százaléka a szocialista 
országok hajóépítő műhelyei
ben készült. A KGST-országok 
beruházásaikkal részt vesznek 
a szovjet gazdaság fűtőanyag- 
és nyersanyagterm elő ágaza
tainak fejlesztésében, a fém-, 
műtrágya- és cellulóztermelési 
kapacitások növelésében. A ba
ráti országokból számos köz
szükségleti cikk is érkezik.

„A Szovjetunió és a többi 
KGST-ország gazdasági kap
csolataikat hosszú távú ala
pokra építik. Így például sor 
került a baráti országok 1971— 
1975. évi népgazdasági tervei
nek koordinálására.”

A továbbiakban elmondot
ta: folyam atban van a  B arát
ság kőolajvezeték második ve
zetékének lefektetése. Műkö
désének első évében, 1964-ben 
a kőolajvezetéken 8,3 millió 
tona kőolaj haladt keresztül, 
1975-ben pedig körülbelül 50 
millió tonna kőolajat fog to
vábbítani a baráti országokba. 
Épül az a méreteiben egyedül
álló gázvezeték, amelyen a szi
bériai földgáz elju t a Szovjet
unió európai részébe. Ez lehe
tővé teszi egyúttal a Csehszlo
vákiába és Lengyelországba 
irányuló gázszállítások növe
lését és az NDK, Bulgária és 
Magyarország gázellátásának 
megkezdését.

„Mindez meghozza az ered
ményeket, segítve a  társadalm i 
term elés hatékonyságának 
emelését, országaink népgaz
daságának gyors ütem ű fej
lesztését — mondotta Leonyid 
Brezsnyev. — A z elm últ öt
éves tervidőszakban a KGST- 
országok ipari termelése 49 
százalékkal növekedett. Bővül
nek kereskedelm i kapcsolata
ik is.

Azonban — jegyezte meg — 
a KGST többi részvevőjéhez 
hasonlóan, mi is úgy véljük, 
hogy a szocialista m unkameg
osztás lehetőségeit még nem 
használjuk ki teljességgel. A 
gyakorlat alapján arra  az á lta
lános következtetésre jutot
tunk: el kell mélyíteni a te r
melés szakosítását és koope
rációját, szorosabban össze 
kell kapcsolni a népgazdasági 
terveket, egyszóval tovább kell 
haladni a szocialista államok 
gazdasági integrációja útján. 
Ez fontos és szükséges dolog.

A szocialista országok gaz
dasági integrációja — új és 
bonyolult folyamat. Feltételezi 
számos gazdasági kérdés új, 
szélesebb körű megközelítését, 
a racionálisabb döntések meg
találásának képességét, ame
lyek nemcsak' egy adott ország 
érdekeinek felelnek meg, ha
nem az együttműködés min
den résztvevőjének. Megköve
teli a szilárd irányvételt a tu 
domány és a  technika leg
újabb vívmányaira, a legren- 
tábilisabb és műszakilag élen* 
járó  term elési ágazatokra.

„Az SZKP éppen az ilyen 
szemléletet kívánja fejleszteni 
tervező és gazdasági szerveink 
m unkatársai körében. Ezzel 
kapcsolatban nyilvánvalóan 
gondolni kell azokra az intéz
kedésekre is, amelyek fokoz
nák gazdasági rendszerünk va
lamennyi láncszemének érde
keltségét a testvéri országok
kal fennálló tartós gazdasági 
kapcsolataink fejlesztésében” 
— jelentette ki Brezsnyev.

A Szovjetunió és a szocialista országok  
kétoldalú kapcsolatain ak fejlődése

gunk a Lengyel Népköztársa
sággal. Mélységes megelége
déssel vesszük tudomásul, 
hogy a testvéri Lengyelor
szágban leküzdötték az ott 
felm erült nehézségeket. A 
Lengyel Egyesült M unkáspárt 
olyan intézkedéseket valósít 
meg, amelyek célja, hogy erő
sítsék kapcsolatait a  munkás- 
osztállyal és minden dolgozó* 
val, még szilárdabbá teszik $ 
szocializmus állásait az or
szágban. A Szovjetunió kom
munistái lehgyel barátaiknak

Rám utatott arra, hogy az 
SZKP XXIII. és XXIV. kong
resszusai közötti időszakban 
„nagymértékben gondoskodtak 
a Szovjetunió és a szocialista 
országok kétoldalú kapcsola
tainak erősítéséről. Szoros és 
sokoldalú együttműködés, ba
rátság és szívélyesség jellemzi 
kapcsolatainkat a  Varsói Szer
ződésben részt vevő állam ok
kal, Bulgáriával, Csehszlová
kiával, Lengyelországgal, Ma
gyarországgal, a Német De
mokratikus Köztársasággal és 
Romániával.”

„M egingathatatlan barátsá- 1 (Folytatás a 2. oldalon)



rea ra n  At»o IBI ÁPRILIS 1«.

. (Folytatás az-1. oldalról)

szívből a ' legnagyobb sikereket 
' k ívánják” — jelentette ki az 
] SZKP Központi Bizottságának 

főtitkára.
, „.A szocialista szolidaritás 

' érzülete és az erős harci ba
rátság fűzi pártunkat, a szov
jet népet a  Vietnami Dolgo- 

8 ?ók Pártjához, a  Vietnami De
mokratikus Köztársasághoz — 
jelentette ki Brezsnyev. — Ho 

‘ Si Mirih-nek, a nagy hazafinak 
f  és. forradalm árnak végakara- 
' tá t teljesítve a vietnami nép 

magasra emeli a  szocializmus 
' zászlaját és rettenheteűenü] 

szembeszáll az imperialista ag- 
resszorokkal.”

■ Leonyid Brezsnyev kijelen
te tte : „A Központi Bizottság

• ezekben ' az években állandó 
figyelmet szentelt a  Kubai 
Köztársasággal, a  Kubai Kom-

. munigta P ártta l folytatott 
, együttműködés megerősítésé-
• ,nek.. A kölcsönös erőfeszítések 
.eredményeképpen jelentős si-

. kereket értele el a szovjet—ku- 
, h a i .  kapcsába tok fejlesztésében. 
, A Szovjetunió.' és Kuba népei 
' iegyvertársak a közös harcban, 
. .barátságuk megingathatatlan. 
., Immár fél évszázada annak,

hogy az SZKP-t, a  szovjet ál
lamot szilárd, kipróbált barát
ság fűzi, a Mongol.. Népi For
radalmi Párthoz, a Mongol 
Népköztársasághoz. A Szovjet
unió szocialista Mongólia igaz 
barátja .és szövetségese — te
vékenyen támogatja mongol 
barátaink azon erőfeszítéseit, 
amelyek gazdasági életük fő 
problémáinak megoldására, or
száguk nemzetközi helyzetének 
erősítésére irányulnak.

Az utóbbi években kiszéle
sedtek kapcsolataink a  Koreai 
Népi Demokratikus Köztársa
sággal, a  Koreai M unkáspárt
tal, am i — meggyőződésünk 
szerint — mindkét ország né
pei érdekeinek megfelel.”

„A beszámolási időszakban 
tovább fejlődtek a szovjet— 
jugoszláv kapcsolatok — je
lentette ki Brezsnyev. — A 
szovjet emberek azt akarják, 
hogy erősödjék a szocializmus 
Jugoszláviában, hogy szilár
dabbakká váljanak kapcsola
tai. a szocialista közösséggel. 
Mi a  szovjet—jugoszláv
együttműködésért, az SZKP 
és a  Jugoszláv Kommunisták 
Szövetsége érintkezéseinek 
fejlesztéséért szállunk síkra.”

A  k ín ai vezetők szóvjeíellenes politik ája

A Kínai Népköztársasággal 
fennálló kapcsolatokat érint
ve az. elpadó kijelentette: „A 
kínai vezetők, m int ismeretes, 
a maguk sajátos, a leninizmus- 
sal összeegyeztethetetlen esz- 
>mei-politikai platformjukkal 
lép tek ,fel a nemzetközi élet és 
a nemzetközi kommunista' 
mozgalom alapvető kérdései
ével kapcsolatban, tőlünk pedig 
a X X . kongresszus irányvona
láról és az SZKP programjá
ról való lemondási követelték. 
Intenzív, ellenséges propagán- 
dát fejtettek ki pártunk és or
szágunk ellen, területi követe

léseke t tám asztottak a  Szovjet
unióval szemben, és odáig 
mentek el, hogy 1969 tavaszán 
és nyarán fegyveres határinci
denseiket robbantottak ki.

Pártunk határozottan fellé
pett azon kísérletek ellen, hogy 
eltorzítsák ’a  marxizmus—le- 

: nin,izmus tanítását, szakadást 
hozzanak létre a nemzetközi

■ kommunista mozgalomban az 
"im perializm us éllén háféölók1

soraiban. Az SZKP 'Központi; 
-Bizottsága"*'’'«*: a  Szovjet'' kor- 
- mány megőrizve önuralm át és 
nem engedve a  provokációnak,

' minden tőle i'telhdtőt megtett, 
hogy elérje a  kapcsolatok nor
m alizálását a Kínai Népköz
társasággal.”

„Kezdeményezésünk eredmé
nyeképpen az elmúlt másfél 
évben a Szovjetunió és a K í
nai Népköztársaság kapcsola
taiban bizonyos normalizáló
dás jelei m utatkoztak  — mon
dotta Leonyid Brezsnyev. — 
1969 szeptemberében sor ke—

■ rü lt a  két ország korményfői- 
'riek találkozójára; u tána meg- 
' indultak Pekingben a  kor
m ányküldöttségeknek a határ
kérdések  rendezésével kapcso-
■ latos tárgyalásai. Ezek a tá r
gyalások lassú ütemben halad
nak előre és kedvező befejezé
sükhöz természetesen nem ele-

alcadály azoknak az erőknek 
az útjában, amelyek megpró
bálják támadni, gyengíteni a 
szocializmus táborát, aláásni 
és megsemmisíteni a dolgozók 
szocialista vívmányait. A  szo
cialista országok népei felm ér
hetetlenül dem onstrálják az 
egész világ előtt, hogy nem 
mondanak le forradalm i vív
mányaikról, hogy a szocialista 
közösség határai érintetlenek 
és sérthetetlenek.

Őszintén örülünk neki, hogy 
a csehszlovák kommunisták si
keresen megbirkóztak a rájuk 
nehezedő megpróbáltatásokkal. 
A CSKP jelenleg XIV. kong
resszusára készül, amely meg
győződésünk szerint új, fon
tos szakaszt je len t m ajd a szo
cializmus állásai megerősítésé
nek útján Csehszlovákiában.”

„A szociálizmus világa egé
szében mozgásban van, szaka
datlanul tökéletesedik. Fejlő
dése természetesen az újnak a 
régivel folytatott harcán ke

resztül, a belső ellentétek m eg
oldódásán keresztül történik. A 
felhalmozott tapasztalat segí
tette a testvérpártolcat az el
lentmondások helyes és kellő 
időben történő megoldásában 
és abban, hogy biztosan halad
janak a proletariátus nagy ta
nítói — Marx, Engels és Le
nin  — által m utatott úton.”

„A Szovjetunió Kommunista 
Pártia internacionalista köte
lességének tekintette 6s tekin
ti. hogy minden erejével hoz
zájáruljon a szocialista világ- 
rendszer hatalm ának további 
növekedéséhez. Azért szállunk 
síkra, hogy a testvéri országok 
együttműködése még sokolda
lúbbá és mélyebbé váljék, a 
dolgozók még szélesebb töme
geit nyerje meg, hogy még 
alaposabban elsajátítsák egy
más konkrét tapasztalatait az 
állami, társadalm i, gazdasági 
és kulturális élet minden szint
jén.”

Az im perializm us agresszivitása  
és az im perialista harc

gendő csupán az egyik fél 
konstruktív magatartása.

A m últ év végén a Szovjet
unió és a Kínai Népköztársa
ság között nagyköveteik cseré
jére került sor. Hosszabb szü
net után kereskedelmi megál
lapodást írtait alá, .valaruelyest 
nőtt az árucsere-forgalom. 
Mindezek hasznos lépések. Mi 
a továbbiakban 1 Is készek va
gyunk ilyen irányban tevé
kenykedni.”

Az SZKP KB főtitkára le
szögezte: „Határozottan eluta
sítjuk azokat a  pártunk és ál
lamunk politikájával kapcso
latos rágalm akat és koholmá
nyokat, amelyeket Peking te r
jeszt és hint el a  kínai nép kö
rében. Kína és a  Szovjetunió 
között egyenetlenséget szítani 
annál inkább abszurd és káros 
tevékenység, minthogy ez 
olyan körülmények között tör
ténik, am ikor az imperialisták 
fokozzák a  szabadságszerető 
népek ellen irányuló agresszív 
tevékenységüket.' 1 Ebben a 

'helyzetben:l :minden 'eddiginél 
nagyobb' szükség-„ .van; arra, 
hogy valamennyi imperialista- 
ellenes, forradalmi erő tömö
rüljön, egységesen lépjen feles 
ne üsse fel a  fejé t — ellensé
geskedés „olyan államok-között, 
m int a  Szovjetunió és Kína.

Mi nem mondunk le a szov
jet állam nemzeti érdekeiről. 
Az SZKP a  jövőben is rendít
hetetlenül harcolni fog a  szo
cialista országok és a  kommu
nista világmozgalom marxista 
—leninista alapon megvalósuló 
egységéért.”

„Ami Albániát illeti — foly
ta tta  Leonyid Brezsnyev — , 
m int a  múltban, most is ké
szen állunk a normális kap
csolatok helyreállítására. Ez 
hasznára válna mind a  két or
szágnak, mind pedig a szocia
lista országok közös érdekei
nek.”

A  szocializm us világa mozgásban van, 
tökéletesedik

A Csehszlovákiában lezaj
lott politikai válságról szólva, 
amely nem csekély helyet fog

dáit el az utóbbi évek nemzet
közi eseményeiben, Leonyid 
Brezsnyev ezeket mondotta: 

v„Á kisebb-nagyobb mértékben 
még fenm aradt belső, szocia
listaellenes erők bizonyos kö
rülmények között aktivizálód
hatnak, sőt, nyíltan ellenforra
dalmi cselekmény ékre is vete- 

. medhetnek, számítva az impe
rializm us küteő támogatására, 
amely, a maga részéről min

d en k o r kész szövetkezni az ef
féle erőkkel.”

Ezzel kapcsolatban teljesen 
félreérthetetlenül megmutat
kozott a  jobboldali revizioniz- 

,..mus veszélye, amely a szocia
lizmus „megjavításának” álar- 

.ca mögött igyekszik elsikkasz
tani. a  marxizmus—leninizmus 
forradalmi lényegét és egyen
getni az utat a polgári ideoló- 

'g ia  behatolása számára.
„Világos volt számunkra, 

,hogy nem. csupán az imperia
lizmusnak és cinkosainak a 
szocialista rendszer Csehszlo
vákiában való megdöntésére 
le tt kísérletéről volt szó, ha
nem arról is, hogy ilyen mó
don megpróbáltak csapást 
mérni a szocializmus hadállá
saira Európa egészében, ked
vező körülményeket teremteni

ahhoz, hogy az imperializmus 
legagresszívebb erői ezt köve
tően lendületes támadásra in- 
dulhasanak a szocialista világ 
ellen” — mondotta Brezsnyev.

Az SZKP főtitkára igy foly
ta tta : „Tekintetbe véve á
csehszlovák pártm unkások és 
állami funkcionáriusok, a 
kommunisták, a dolgozók fel
hívásait, és figyelembe véve, 
milyen veszély fenyegeti a 
szocialista vívmányokat ebben 
az országban, a testvéri szocia
lista országokkal együtt olyan 
határozatot hoztunk, hogy a 
szocializmus. védelmében in
ternacionalista segítséget nyúj
tunk Csehszlovákiának. Az im 
perializmus és az ellenforrada
lom erői által létrehozott rend
kívüli körülmények között ezt 
parancsolta számunkra osz
tálykötelességünk, a  szocialis
ta internacionalizmus ’ iránti 
hűségünk, gondoskodásunk ál
laniáink érdekeiről, a  szocia
lizmus és az európai béke sor
sáról.”

„Egyetértünk azzal a  követ- 
Keztetéssel, amelyre a  Cseh
szlovák Kommunista P árt ju 
tott — mondotta Brezsnyev. — 
Az élet tapasztalata isméi 
meggyőzően rámutatott, hogy a 
--"•-’-lista országok testvéri 
egysége a legmegbízhatóbb

Korunk kapitalizm usának 
sajátossága jelentős mértékben 
azzal magyarázható, hogy al
kalmazkodik .. az új világhely
zethez — m utatott rá  Leonyid 
Brezsnyev. —  Ez az alkalm az
kodás azonban „nem jelenti a 
kapitalizmusnak, m int rend
szernek a stabilizálódását. A 
kapitalizmus általános válsága 
tovább mélyül.”

„Sem az integrációs folya
matok, sem az imperialisták 
osztályérdekeltsége az erőfe
szítések egyesítésében a világ- 
szocializmus elleni harcra, 
nem szünteti meg az im peria
lista államok közötti ellentéte
ket. A hetvenes évek elején 
világosan megmutatkoznak az 
imperialista versengés alapve
tő központjai, ezek: az Egye
sült Államok —  Nyugat-Euró- 
pa (elsősorban a  Közös Piac 
ha t országa) — Japán. Közöt
tük egyre szélesedik a  gazda
sági és politikai konkurrencia- 
harc.”

„Az imperializmus külpoliti
kája az elm últ öt év során új 
tanújelét adta reakciós, agresz- 
szív természete megváltoztat- 
hatatlanságának” — jelentette 
ki Leonyid Brezsnyev.

Az am erikai imperializmus 
az elmúlt években „újból be
bizonyította azon törekvését, 
hogy a kizsákmányolás és le
igázás nemzetközi rendszere 
sajátos kezesének és védelme
zőjének szerepét játssza. Min
denütt uralkodásra törekszik, 
beavatkozik más népek ügyei
be, minden teketóriázás nélkül 
megsérti azok törvényes jogait 
és szuverenitását, erőszakkal, 
megvesztegetéssel, gazdasági 
behatolással igyekszik rákény
szeríteni akaratá t egész sor ál
lamra, sőt, a  világ egész kör
zeteire.”

„A háború és az agresszió 
erői természetesen más im pe
rialista országokban is meg
vannak. Nyugat-Németország- 
ban ezek a revansisták, akik  
egyre jobban szövetkeznek az 
újnácikkal.”

Szem előtt kell ta rtan i azt 
a tényt is, jelentette ki az 
SZKP főtitkára, hogy a  hábo
rú utáni években a  kapitalista 
világon belül soha nem ta 
pasztalt m értékben erősödik a 
militarizmus. A m ilitarizálás a 
legveszélyesebb jelleget az 
Egyesült Államokban öltötte.

Nincs olyan bűntett, amelyet 
ne követnének el az im peria
listák, hogy megvédjék, vagy 
helyreállítsák uralm ukat az 
egykori gyarmatok vagy más 
olyan országok népei fölött, 
amelyek kiszakítják magukat 
a kapitalista kizsákmányolás 
harapófogójából — m utatott 
rá  Leonyid Brezsnyev. — Az 
elmúlt öt év ennek sok új ta- 
nűjelét adta. Az arab államok 
elleni agresszió, a gyarmatosí
tók behatolási kísérletei Gui
neába, a  latin-am erikai hala
dó rendszerek elleni felforgató 
tevékenység — mindez újból 
és újból emlékeztet arra, hogy 
az imperializmus háborúja a 
szabadságszerető népek ellen 
nem szűnt meg.

„Korunk gyarmatosítóinak 
gonosztettei közül a legfőben- 
iáróbb, Am erika szégyene: az

Egyesült Á llam ok Vietnam, 
Kambodzsa és Laosz népei el
len folytatódó agressziója” — 
hangoztatta Brezsnyev. — 
„Nehéz nyugodtan beszélni 
azokról a  geztettekről, am elye
ket az állig felfegyverzett in
tervenciósok követnek el. 
Százezer tonnányi napalm  a 
szó szoros értelmében egész 
körzeteket égetett fe l Dél- 
Vietnamban.. Majdnem félm il
lió vietnam i szenvedett m ér
gezéseket, .. .sokan meghaltak a 
vegyi fegyverek alkalmazása 
következtében.”
. „Ma is, akárcsak a  múltban 
a forradalm i erők kipróbált 
harci élcsapatának szerepét a 
nemzetközi munkásmozgalom 
tölti be — mondotta Leonyid 
Brezsnyev. — Az elm últ öt év 
alatt a  tőkésvilágban lejátszó
dott események teljes m érték
ben igazolták a munkásosz
tálynak, m int a  monopóliumok 
hatalm ával szembeszegülő leg
főbb és legerősebb ellenfélnek, 
valamennyi antimonopolista 
erő vonzási központjának a  je
lentőségét,”

„A legfontosabb az, hogy a 
nem zeti felszabadításért szá
mos országban megindult harc 
a gyakorlatban átalakul a ki
zsákmányoló —- hiiítdf’a feudá
lis, m ind pedig a kapitalista — 
társadalmi viszonyok elleni 
küzdelem mé” — jelentette ki 
az SZKP KB főtitkára.

„Az elm aradott társadalmi 
viszonyok nem  tőkés alapokon 
történő átalakítása az új gyar
matosítók 1 és a  belső reakció 
szakadatlan tám adása közepet
te természetesen nem köny- 
nyű feladat, és ezért még na
gyobb jelentősége van annak, 
hogy a  szocialista orientációjú 
államok minden nehézség elle
nére egyre előbbre jutnak a 
kiválasztott úton” — mondotta 
az előadó.

„Nagy változások játszódnak 
le számos latin-amerikai or
szág életében is — jegyezte 
meg az SZKP KB főtitkára. — 
A legkiemelkedőbb esemény a 
chilei nemzeti egység erőinek 
győzelme volt. I tt — e föld
rész egész történetében először 
— a  népnek alkotmányos úton 
sikerült olyan korm ányt alakí
tani, am ilyet kíván és am ely
ben bízik. Ez felbőszítette a 
belső reakciót és a  jenki im
perializmust, amely meg akar
ja  fosztani a  chilei népet az 
elért vívmányoktól. Chile né
pének azonban eltökélt szán
déka, hogy tovább halad előre 
a  maga választotta úton. A 
többi latin-am erikai ország 
dolgozói tám ogatják Chile ha
ladó irányzatát. Peru és Bolí
via kormányai harcolnak az 
am erikai monopóliumok rabi
gája ellen.”

„Az imperializmus elleni 
harc sikere jelentős mértékben  
függ az imperialistaellenes
erők és m indenekelőtt élcsapa
tuk  — a kommunista világ
mozgalom  — összefogásától — 
mondotta Brezsnyev. — A z el
m últ öt évben pártunk, a töb
bi testvérpárttal együtt nem  
kis erőfeszítéseket te tt azért, 
hogy erősítse ezt az öszefo- 
gást, erősítse a. komunista
mozgalom egységét.”

testvérpártok ilyen nemzetkö- , 
zi fórumait. Hasznos volna, ha I 
az ilyen értekezletek szilárdan 
a nemzetközi kommunista 
mozgalom állandó gyakorla
tává válnának.”

„Teljes joggal elmondhatjuk, 
hogy egyre jobban erősödik az 
összeforrottság a nemzetközi 
komunista mozgalomban, akti
vizálódnak a gyümölcsöző ké t
oldalú és több oldalú pártközi 
kapcsolatok. Pártunk üdvözli 
ezt. A  jövőben is hozzájárul 
ahhoz, hogy az ügyek éppen 
i ly e n . irányban haladjanak” — 
jelentette ki Brezsnyev.

De nem m indenütt küzdöt- 
ték le a negatív jelenségeket. 
Brezsnyev kijelentette: „Jelen
leg továbbra is időszerű a 
harc a jobboldali és a „balos” 
revizionizraus ellen, a nacio
nalizmus ellen. A  burzsoá ideo
lógusok, a burzsoá propagan
da éppen a nacionalista irány
zatokra, s különösen azokra 
közülük, amelyek a szovjetel- 
lenesség form áját öltik, építe
nek igen szívesen jelenleg a 
szocializmus és a kommunista 
mozgalom elleni harcban.

„Az imperializmussal vívott 
harcban egyre nagyobb szere
pet játszanak a forradalm i de
m okrata pártok, közülük so
kan program jukban célul h ir
detik meg r szocializmust — 
jelentette ki az előadó. — Az 
SZKP aktívan fejleszti kap
csolatait ezekkel. Meggyőződé
sünk, hogy az ilyen pártok 
együttműködése a kommunis
ta  pártokkal, köztük hazájuk 
pártjaival is, teljes mértékben 
megfelel az imperialistaellenes 
mozgalom érdekeinek, a nem 
zeti függetlenség erősödésének 
és a  társadalm i haladásnak.”

„Az 1969-es nemzetközi érte
kezlet irányvonalának megfe
lelően az SZKP kész az együtt
működés fejlesztésére a  szo
ciáldemokratákkal, mind a 
békéért és a demokráciáért, 
mind pedig a szocializmusért 
vívott harcban, természetesen

ugyanakkor nem  mond le sa
já t ideológiájáról,, sa já t fo rra
dalmi elveiről., A kommunis
ták  ezen irányvonala -azonban 
makacs ellenállásra talál a 
jobboldali szociáldemokrata 
vezetők részéről. P ártunk kér
lelhetetlen harcot vívott és fog 
vívni minden olyan álláspont 
ellen, amely a munkásmozgal
m at aláveti a monopoltőke é r
dekeinek, aláássa a dolgozók
nak a  békéért, a  demokráciá
ért és a szocializmusért folyta
tott harcát.”

„A Szovjetunió kommunis
tái nagyra becsülik azt a ha
talmas munkát, am elyet a test
véri kommunista és munkás
pártok folytatnak országaik
ban.” „Ma ismét biztosítani 
akarj uk harcostársainkat, a vi - 
lág kom m unistáit: pártunk
mindig egységes, szoros csata
rendben fog együtt haladni 
önökkel” — jelentette . ki 
Brezsnyev.

„Sohasem feledkezünk meg 
azokról a roppant áldozatokról, 
amelyeket e győzelmeik érde
kében hoztak. A kommunista 
mozgalom hőseinek nevei; a 
bátorság és a munkásosztály 
ügye iránti hűség példái örök
re szentek m aradnak minden 
igazi „ forradalm ár1 számára, 
ö rökre  szentek m aradnak Le
nin pártja, a Szovjet nép szá
mára, amely elsőként emelte 
magasra a győzedelmes forra
dalom zászlaját.

A Szovjetunió Kommunista 
P ártja  internacionalista köte
lessége tudatában továbbra is 
olyan, irányvonalat követ a 
nemzetközi küzdőtéren, amely 
elősegíti a világméretű impe
rialistaellenes harc további ak
tivizálását, valamennyi részve
vője harci egységének erősíté
sét.

A szocializmus teljes és. vi- 
i lágm éretű győzelme elkerülhe

tetlen. És ezért a győzelemért, 
a dolgozó nép boldogságáért 
erőnket nem kímélve fogunk 
küzdeni.”

Erősödik a nem zetközi kom m unista  
m ozgalom  összeforrottsaga

A kommunista és munkás
pártok nemzetközi értekezle
te nagy lépésnek bizonyult a 
kommunisták nemzetközi egy
sége megerősödésének és min
den imperialistaellenes erők

konszolidációjának útján.
„Pártunk teljes mértékben 
egyetért az értekezlet részve
vőinek azon következtetésével, 
hogy célszerű a  szükségnek 
megfelelően megszervezni a

A  Szovjetunió határozottan követeli 
az indokínai agresszió beszüntetését

A délkelet-ázsiai esemé
nyekre áttérve, Leonyid Brezs
nyev a  következőket mondot
ta: „Akik képesek reálisan
szemlélni a dolgolcat, azok szá
ntára világos,’ hogy '»sem nyílt 
katonai ij.ntervenmóval, -sem, a , 
tárgyalások' szabötátáSáiiái,' 
sem a zsoldosok egyre nagyobb 
arányú bevetésével nem  lehet 
megtörni a vietnami népnek 
azt az eltökéltségét, hogy or
szágában maga akar sorsának 
ura lenni.”

„A háború úgynevezett „vi- 
etnamizálása”, azaz a vietna
miak irtása vietnam iak kezé
vel Washington érdekében, az 
agresszió kiterjesztése Kam 
bodzsára és Laoszra — m ind
ez nem  húzza ki Amerikát az 
indokínai szennyes háború in- 
goványából, sem nem mossa le 
a szégyenfoltot, am elyet azok 
kentek erre az országra, akik 
kirobbantották és folytatják az 
agressziót.”

Brezsnyev így folytatta: „A 
Szovjetunió határozottan kö
veteli a Vietnam, Kambodzsa 
és Laosz népei ellen folyó im 
perialista agresszió beszünte
tését. Hazánk a hősi Indokína 
védelmezője volt és marad.”

„Az Izraelnek az EAK, Szí-

‘áPilílcialista

ria és Jordánia ellen intézett 
tám adása nyomán előállt vál
ság az elm últ időszakban a 
nemzetközi kapcsolatok/ fejlő
désében beállt egyik legkicle- 
zéttébb-Válság”" »hangsúlyoz
t a  .Bte^nyev-

A" S23Vjétőffiő' "’á  
országokkal együtt minden 
szükségeset megtett, hogy vé
get vessen az agressziónak/ és 
elítélje azt. A Szovjetunió se
gített helyreállítani az agresz- 
sziót elszenvedett arab orszá
gok, mindenekelőtt az EAK és 
Szíria védelmi potenciálját, a  
velük folytatott együttműkö
dés évről évre erősödik.'

„heonyid Brezsnyev rám uta
to tt azoknak a szégyenteljes 

.szerepére, „akik bátorítják az 

. izraeli szélsőségeseket — az 
am erikai imperializmus és a 
nemzetközi cionizmus, — m int 
az agresszív im perialista . kö
rök eszközének szerepére”, ;

„A Szovjetunió továbbra is 
határozottan tám ogatja arab 
barátait. Hazánk kész részt 
venni a többi nagyhatalm ak
kal — a. Biztonsági Tanács ál
landó tagjaival -r- a közel-ke
leti politikai rendezés nemzet
közi garanciámon, ¿dolgozásá
ban.”

IJj távlatok Európában
Külpolitikai aktivitásunk 

egyik legfontosabb területe
ezekben az években Európa
volt — mondotta Brezsnyev.

„Az európai helyzet szem
pontjából fontos pozitív kö
vetkezményekkel já r t  a szov
jet—francia viszony megjavu- 
lása. A Franciaország elnöké
vel nemrég Moszkvában foly
tato tt tárgyalások és á politi
kai konzultációkról szóló jegy
zőkönyv aláírásának eredmé
nyeképpen kibővültek a szov
jet—francia együttműködés le
hetőségei. Népeink barátsága 
szilárd történelmi . hagyomá
nyokra épült. Államaink szá
mára ma is a közös érdekek 
széles körű lehetőségei kínál
koznak. Mi hívei vagyunk a 
szovjet—francia kapcsolatok
továbbfejlesztésének és elmé. 
lyítésének, amelyet a nemzet
közi biztonság fontos tényező
jének tekintünk.”

A szovjet—nyugatnémet
kapcsolatokban bekövetkezett 
lényeges változás eredménye
ként új távlatok nyílnak meg 
Európában — jelentette ki 
az SZKP KB főtitkára. „A há
ború utáni egész időszakban 
szövetségeseinkkel és baráta
inkkal együtt abból a meggon

dolásból indlzit. y  ki, hogy a 
tartós európai' béke alapja 
mindenekelőtt az európai ál
lamok határainak sérthetet
lensége. Most a Szovjetunió
nak és Lengyelországnak az 
NSZK-val kötött szerződései; a 
határok sérthetetlenségét — 
beleértve az NDK és az NSZK 
közötti határokat, valam int a 
lengyel állam nyugati határá t 
— teljés határozottsággal biz
tosítják.”

„Az em lített szerződések ra
tifikálásának kérdésévé) kap
csolatban Nyugat-Németor- 
szágban a politikai erők éle
sen megoszlanak. Ügy gondol
juk: Bonnban és egyes . más 
nyugati, fővárosokban a reáli
san gondolkodó körök megér
tik azt az egyszerű igazságot, 
hogy a ratifikálás halogatása 
az NSZK egész politikájával 
szembeni újabb bizalmi vál
sághoz vezetne, rontaná az 
európai politikai, légkört é s ; a 
nemzetközi , feszültség ..enyhíté
sének kilátásait” — , mondott* 
ta  Brezsnyev.

Ami a Szovjetuniót illeti, 
kész arra, hogy eleget tegyen 
a szovjet—nyugatnébiet szer-

(Folytatás a 3. oldalon)
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ződés megkötésével kapcsolat
ban vállalt kötelezettségeinek. 
Készek vagyunk arra, hogy az 
NSZK és Európa szocialista 
része közötti kapcsolatok nor
m alizálása és megj avulása
érdekében megtegyük a m a
gunk tennivalóit, feltéve te r
mészetesen, . hogy a másik fél 
e szerződés szövegével és 
szellemével összhangban fog 
eljárni.”

„Áz általános európai hely
zet megjavulását szolgálhatná 
az összeurópai értekezlet Ösz- 
szehívása. Ma az európai álla
m ok többsége az értekezlet 
m ellett van. Előkészítése a 
gyakorlati politika síkjára te 
vődik át’’ — állapította meg 
Brezsnyev.

„Az európai helyzet norma
lizálódása érdekében term é
szetesen elengedhetetlen, hogy 
a szovjet—nyugatnémet és a 
lengyel—nyugatném et szerző
dés mielőbb hatályba lépjen.’’

Rendezni kell a Nyugat- 
Berlinnel kapcsolatos kérdése
ket is — mondotta: az előadó. 
„Ha az Egyesült Államok 
Franciaország és Anglia — 
hozzánk hasonlóan — a Nyu- 
gat-Berlin különleges státusát 
meghatározó szövetséges meg
állapodások tiszteletben ta rtá 
sából, az NDK m int független, 
szocialista állam  szuverén jo
gainak tiszteletben tartásából 
indulnak ki, akkor a most fo
lyó .tárgyalások valáménnyi 
érdekelt fél, így a nyugat-ber
lini lakosság javára sikerrel 
zárulhatnának.”

„Ugyanilyen aktuális fel
a d a t’ az ■ egyenjogú és a nem
zetközi jog általánosan elfoga
dott norm áin alapuló kapcso
latok kialakítás^ az NDK és 
az NSZK között, továbbá 
m indkét állam  felvétele az 
ÉNSZ-be. Nagy jelentőséget 
kell tulajdonítani a Csehszlo
vák Szocialista Köztársáság 
azon igazságos követelésének, 
hogy a müncheni egyezményt 
nyilvánítsák eleve érvényte
lennek.”

Leonyid Brezsnyev aláhúz
ta, hogy a Szovjetunió konk
ré t eredmények elérésére tö
rekedett a háborús veszély 
csökkentésére, igyekszik meg

akadályozni, hogy a népek 
hozzászokjanak, a fegyverkezé
si hajszához, m int elkerülhe
tetlen rosszhoz.

„‘Tárgyalásokat folytatunk  
az USA-val a stratégiai fegy
verek korlátozásáról. A  tár
gyalások kedvező kimenetele 
lehetővé tenné a rdkétafegy- 
verkezési hajsza újabb m ene
tének elkerülését, jelentős 
eszközök felszabadítását alkotó 
célokra. Arra törekszünk, 
hogy a tárgyalások pozitív 
eredményekét hozzanak.” 

Eléggé aktívak és sokolda
lúak voltak az utóbbi évek
ben a Szovjetunió kapcsolatai 
a kapitalista világ országaival.

A szovjet—am erikai kapcso
latok megjavítása, m utatott 
rá többek között az előadó, 
megfelelne a szovjet és az 
am erikai nép érdekeinél!:. 
„Nem m ehetünk el szó nélkül 
azonban az USA agresszív 
cselekedetei m ellett a  világ 
különböző övezetéiben. Az 
utóbbi időben az amerikai 
kormányzat megmerevítette 
pozícióját egy sor nemzetközi 
kérdésben, köztük olyanokban 
is, amelyek érintik, a Szovjet
unió érdekeit.”

„Abból indulunk ki, hogy a 
Szovjetunió és az USA közöt
ti kapcsolatok m egjavítása le
hetséges. Elvi . irányvonalunk 
a kapitalista országók, köztük 
az USA viszonylatában az, 
hogy következetesen és teljes
séggel megvalósítsuk a gya
korlatban a békés egymás 
m ellett élés elveit, fejlesszük 
a kölcsönösen előnyös kapcso
latokat, azokkal az államokkal 
pedig, amelyek készek erre, 
együtt akarunk működni a bé
ke megerősítésének területén, 
a lehető legszilárdabb alapok
ra helyezve az ezekhez az or
szágokhoz fűződő kölcsönös 
kapcsolatainkat.”

„Senkivel szemben sincse
nek területi követeléseink, sen
kit nem fenyegetünk és senkit 
sem szándékozunk m egtám ad
ni, az összes nép szabad és 
független fejlődése m ellett á l
lunk — mondotta Brezsnyev. 
— De velünk sé próbáljon 
senki az ultim átum ok és az 
erőszak nyelvén beszélni.”

A  béke védelm ének és a nem zetközi 
biztonság megerwsí lésének feladatai

.„Az imperializmus agresszív 
politikájával a Szovjetunió a 
béke aktív védelmének és a 
nemzetközi biztonság meg
erősítésének politikáját állítja 
szembfe” — mondotta Leonyid 
Brezsnyev. — „Ennek a poli
tikának a fő irányvonalai jól 
ismertek. Pártunk, szovjet á l

lamunk, a testvéri szocialista 
országokkál, a többi békesze
rető állam m al együttműködve 
és a több milliós néptömegek 
lelkes támogatásával a világ 
minden részén m ár sok éve 
harcol ebben az irányban, vé
delmezve a béke és a népek 
közötti barátság ügyét.”

Az SZKP KB főtitkára kijelentette: „Ennek a harcnak 
legfontosabb konkrét feladatait a jelenlegi körülmények között 
az SZKP a következőkben látja:

Először: fel kell számolni a háborús tűzfészkeket Dél- 
belét-Azsiában és a Közel-Keleten és elő kell segíteni a poli
tikai rendezést ezekben a körzetekben az agresszió áldozatává 
vált államok és népek törvényes jogainak tiszteletben tartása 
alapján.

Azonnal és határozottan vissza kell utasítani az agresszió 
és a nemzetközi önkény bármiféle megnyilvánulását. Ebből a 
célból teljes mértékben fel kell használni az Egyesült Nemze
tek Szervezetének lehetőségeit is.

Az erőszak felhasználásáról; és ase erőszakkal való fenyege
tőzésről való lemondásnak a vitás kérdések megoldásában a 
nemzetközi élet törvényévé kell válnia. A Szovjetunió a maga 
részéről felajánlja azoknak az országoknak, amelyek egyet
értenek ezzel, hogy kössenek ennek megfelelő kétoldalú vagy 
regionális egyezményeket.

Másodszor: A második világháború eredményeként ke
letkezett európai területi változások végleges elismeréséből 
kell kiindulni, gyökeres fordulatot kell végrehajtani az enyhü
lés és a béke biztosítására az európai kontinensen. Gondos
kodni kell az összeurópai tanácskozás összehívásáról és sike
réről.

Mindent meg kell tenni a kollektív biztonság megterem
téséért Európában. Megerősítjük a védelmi jellegű Varsói 
Szerződés részvevőivel közösen kifejezett készségünket arra, 
hogy az Észak-atlanti Szövetséggel egyidejűleg megszüntessük 
ezt a szerződést vagy — első lépésként — felszámoljuk mind
két szövetség katonai szervezetét.

Harmadszor: szerződéseket kell kötni a nukleáris, vegyi 
és bakteriológiai fegyverek betiltásáról.

El kell érni a nukleáris fegyverkísérletek, köztük a föld 
alatti kísérletek megszüntetését mindenütt és mindenki részé
ről.

Elő kell segíteni atomfegyvermentes övezetek létrehozását 
k  világ különböző körzeteiben.

Szót emelünk az összes nukleáris fegyverrel rendelkező 
állam nukleáris lefegyverzéséért és ebből a célból támogatjuk 
az öt nukleáris hatalom — a Szovjetunió, az USA, a KNK, 
Franciaország és Anglia — konferenciájának összehívását.

Negyedszer: növelni kell a harcot mindenfajta fegyverke
zési hajsza beszüntetéséért. Síkraszállunk egy olyan világkon
ferencia összehívásáért, amely teljes egészében megvitatná a 
leszerelés kérdéseit.

A külföldi katonai támaszpontok felszámolása mellett va
gyunk, Síkraszállunk a fegyveres erők és a fegyverzet csök
kentéséért olyan térségekben, ahol a katonai szembenállás 
különösen veszélyes, elsősorban Közép-Európában.

Célszerűnek tartjuk olyan intézkedések kidolgozását, 
amelyek csökkentik a háborús incidensek véletlen létrejötté
nek vagy előre megfontolt kiprovokálásának valószínűségét 
és ezek nemzetközi válságokká vagy háborúvá való kiterebé- 
lyesedését.

A Szovjetunió kész megállapodásra jutni a katonai kiadá
sok csökkentéséről, elsősorban a nagy országokkal.

ötödször: teljes mértékben végre kell hajtani a még fenn

hány év óta ötnapos m unka
hétben dolgozik ké t m unka- 
szünnappal. A dolgozók jelen
tős részénél megnövelték a fi
zetett szabadság időtartam át.

Amikor a p árt megvonja az 
ötéves tervidőszak m érlegét és 
elismeréssel nyugtázza a sike
reket, ugyanakkor világosan 
lá tjá  a gazdasági m unka fo
gyatékosságait, a megoldatlan 
problém ákat is' Ezek azonban 
— hangsúlyozta Brezsnyev — 
„nem homályosítják el a leg
főbbet, az ötéves terv  alapve
tően pozitív eredményeit. A 
párt és a nép sikeresen meg
birkózott azzal a nagy és bo
nyolult feladattal, hogy az or
szág népgazdaságának tovább
fejlesztését és honvédelmének 
erősítését összekapcsolja a 
dolgozók jólétének az eddigi
nél lényegesen gyorsabb üte
mű növelésével”.

„A szovjet népnek a gazda
sági építésben elért. sikerei 
nagy politikai jelentőségűek — 
mondotta Brezsnyev. — Ered
ményük a szocialista rendszer 
további megerősödése orszá
gunkban, az egész szovjet nép 
még szorosabb összefogása, tö
mörülése a p árt körül. Ezek a 
sikerek roppant tényezővel já 
ru ltak  hozzá a  szocialista álla
mok gazdasági ereje gyarapí
tásának közös ügyéhez, a  szo
cialista világrendszer pozí
cióinak erősítéséhez a kapita
lizmussal vívott gazdasági ver
senyben”.

A Szovjetunióban — folytat- 1 
ta  az előadó —, „óriási gazda
sági erő jö tt létre, am elynek  
alapja a sokágazatú ipar és a 
nagyüzemi szocialista mező
gazdaság, a korszerű tudo
mány, a m unkások, a szakem
berek, a gazdasági vezetők jól 
képzett káderei. Olyan gaz
daság ez, amely egyetlen nap 
leforgása alatt m ajdnem  ké t
milliárd rubellel, azaz tízszer- 
te több társadalmi term éket 
hoz létre, m in t am ennyit <* 
harmincas évek végén napon
ta term eltünk.”

A  jelenlegi körülmények kö
zött a gazdasági lehetőségek 
m ellett gyors ütem ben foko
zódnak azok a követélmények 
is, am elyeket a társadalom  tá 
maszt a gazdasággal szem
ben.”

„A gyorsan kibontakozó tu 
dományos-műszáki forrada
lom fontos sajátosságokat köl
csönöz az ország gazdasági 
fejlődése jelenlegi szakaszá
nak. A szocializmus, a szocia
lista tervgazdálkodás rendkí
vül széles tere t nyit meg a 
tudomány és a technika sok
oldalú fejlődése előtt. Ugyan
akkor a tudományos-műszaki 
forradalom  megköveteli gaz
dasági tevékenységünk sok ol
dalának tökéletesítését. Más 
szóval, roppant erő ez, amely 
hasznára válik a szocializmus
nak, de valóban kézben kell 
tartani.”

A* ötéves terv fő feladata, hog? biztosít««  
az életszínvonal Jelentős em elkedését

Kádár János a magyar kommunisták, a magyar nép üdvözletét 
tolmácsolja

maradt gyarmati rendszerek felszámolásáról szóló ENSZ-ha
tározatokat. A fajgyűlölet és a faji megkülönböztetés meg
nyilvánulásait mindenütt el kell ítélni és bojkottéin!.

Hatodszor: A Szovjetunió kész elmélyíteni a kölcsönösein 
előnyös együttműködést minden téren azokkal az országok
kal, amelyek a maguk részéről ugyanerre törekszenek. Hazánk 
kész részt venni más érdekelt országokkal olyan problémák 
megoldásában, mint a természeti környezet védelme, az ener
getikai és más természeti erőforrások kiaknázása, a közleke
dés és távközlés fejlesztése, a legveszélyesebb és legelterjed
tebb betegségek megelőzése és felszámolása, a világűr és a
világóceán kutatása és-meghódítása.”. , t e l i Í ' j f i s , ? j í ü r t . í  iv-nTÖrt -.vn, j tí-

bpfeítóósait®§Sl,‘diVéfziS'ift: Mi
ként eddig, úgy ezután is tá
mogatjuk' a népek harcát a de-

: , „Kijelentjük, hogy; követké- 
zetesen folytatva a béke és a 
népek közötti barátság politi
káját, a Szovjetunió továbbra 
is határozottan harcol az im 
perializmus ellen. erélyesen 
visszaveri az agresszorok pró-

mokráciáért, a nemzeti felsza
badulásért és a szocializmu
sért” — hangsúlyozta Leonyid 
Brezsnyev.

Í j a ltit hatalm as lépés a kom m unizm us  
anyagi-m űszaki bázisának  

m egterem tésében

Az SZKP jelenlegi belpoli
tikájá t jellemezve, az SZKP 
KB főtitkára megállapította, 
hogy a szovjet nép a nyolca
dik ötéves terv méltó befeje
zésével „újabb hatalm as lé
pést te tt a kommunizmus 
anyagi-műszaki bázisának 
megteremtésében, az ország 
erejének növelésében és a nép 
jólétének emelésében.”

„G azdaság téren az ötéves 
terv -, fő eredménye az, hogy 
lényegesen megnőttek a nép

gazdaság méretei, felgyorsult 
fejlődése és javultak minőségi 
mutatói.

A XXIII. kongresszusnak a 
fő gazdasági m utatókra vonat
kozó irányelveit sikeresen te l
jesítettük., A nemzeti jövede
lem 38—41 százalékos növelé
sét terveztük; a  tényleges nö
vekedés 41 százalék volt. Az 
ipari termelés 47—50 százalé
kos emelését irányoztuk elő 
és 50 százalékot teljesítettünk. 
Túlteljesítettük az irányelvek
nek a legfontosabb mutatókra, 
a dolgozók életszínvonala eme
lésére vonatkozó adatait.” -

„Egészében véve a nyolca
dik ötéves terv lényegesen 
jobb eredményeket hozott, 
m int az előző” — állapította 
meg Brezsnyev.

„Tovább fejlődött a gazda
sági élet alapja, a nehézipar. 
A többieket megelőző ütem 
ben fejlődtek a műszaki hala
dást meghatározó ágazatok, a 
villamos energetika, a vegy
ipar és a petrolkémia, a gép
ipar, ezen belül különösen a 
radioelektronika és a műszer
ipar” — m utatott rá  az elő
adó. A közfogyasztási cikkek 
termelése öt év leforgása 
alatt 49 százalékkal em elke
dett.

Egymagában az 1970-es év
ben hozzávetőleg kétszer any- 
nyi volt az ipar termelése,

„Az ötéves terv fő feladata 
az, hogy biztosítsa a nép anya
gi és kulturális életszínvonalá
nak jelentős emelkedését, 
mégpedig a szocialista te r
melés magas fejlődési üteme, 
nagyobb hatékonysága, a tu 
dományos-műszaki haladás, 
valam int a m unkaterm elé
kenység gyorsabb ütemű 
emelkedése alapján.”

„A IX. ötéves terv  szükség
képpen fontos szakasz lesz a 
kommunizmus anyagi-műsza
ki bázisának építésében, az 
ország gazdasági és védelmi 
potenciáljának erősítésében”
— m ondotta Brezsnyev. 

ö t  év leforgása alatt a
nem zeti > 'jö ved e lm e t....3-7 —140
"százalékkal, ezen belül a fo
gyasztási alapot 40 százalék
kal, a felhalmozási alapot 37 
százalékkal kell növelni. Az 
ipari termelés 42—46 száza
lékkal, a mezőgazdasági ter
melés átlagos évi volumené
ben meghatározva 20—22 szá
zalékkal em elkedik, majdnem  
egy harmadával magasabbak 
lesznek az egy főre eső reál- 
jövedelmek.

„A dolgozók jólétének fo
kozása m ind alapvetőbb szük
séglete lesz gazdasági fejlő
désünknek, egyik fontos gazda
sági előfeltétele lesz a term e
lés gyors ütem  növelésének”
— jelentette ki Brezsnyev.

A IX. ötéves terv  előirá
nyozza a dolgozók pénzbeli jö
vedelmének további növelését. 
A m unkábérek emelésével 
szándékozunk biztosítani a la 
kosság reáljövedelme egész 
növekedésének háromnegye
dét.

Az ötéves tervidőszakban a 
munkások és az alkalm azottak 
bérm inim um a a havi 70 ru 
bel fölé emelkedik. Emelni 
fogjuk az iparban, a közleke
désnél és az anyagi termelés 
más ágazataiban foglalkozta
tottak átlagos keresetű kate
góriáinak fizetését is. Előirá
nyozzuk a tanítók, az orvosok, 
az egészségügyi dolgozók és 
számos más szakterület dol
gozói keresetének növekedé
sét. Lényeges emelkedés v á r
ható az éjszakai órákban fog
lalkoztatottak pótléka összegé
nél.

Ezek az intézkedések—  
m utatott rá  Brezsnyev — ösz- 
szesen mintegy 90 millió m un
kás és alkalm azott érdekeit 
érintik. Végeredményben a? 
ötéves tervidőszakban a mun
kások és alkalm azottak havi 
átlagbére 146—149 rubelre, a 
kolhozparasztok havi átlagke
resete 98 rubelre emelkedik. 
Előirányoztuk azt is, hogy a 
dolgozók bizonyos kategóriáit 
további adókedvezményekben 
részesítsék.

A társadalm i fogyasztási 
alapok összegét 1,4-szeresére' 
növeljük, úgy hogy az 1975-re 
elérje a 90 m illiárd rubelt.

A lakosság életszínvonalá
nak emelését célzó újabb in
tézkedések keretében a folyó 
ötéves tervidőszakban a mun- 

és alkalm azottak többsége né-1 kabérelt vonalán, valam int a

m in t, az összes háború, előtti 
ötéves tervekben, együttvéve,

A mezőgazdaság évi term és
átlaga 21 százalékkal em elke
dett az előző ötéves terv 12 
százalékos emelkedési m utató
jával szemben.

1970-ben az ország több 
m int 186 millió tonna szemes 
terményt, 6,9 millió tonna 
nyersgyapotót kapott. „Ilyen 
magas terméseredményeink 
még soha nem voltak” -— je
lentette ki Brezsnyev!

Az ötéves tervidőszakban 
mintegy 1900 ipari nagyüzem  
és objektum  készült el.

Az egy főre eső reáljövede
lem öt év a latt 33 százalék
kal nőtt, jóllehet 'a XXIII. 
pártkongresszus irányelvei 30 
százalékos növekedést irá
nyoztak elő.

A munkások és alkalmazot
tak munkabére országos átlag
ban 26 százalékkal lett maga
sabb. A kolhozparasztoknak a 
közös gazdaságból eredő jö
vedelmei 42 százalékkal em el
kedtek. Bevezettük számukra 
a szavatolt m unkabért, leszál
lítottuk a nyugdíjkorhatárt, 
bevezettük a betegségi és 
munkaképtelenségi segélyek 
kifizetését a kolhozparasztok
nál.

A társadalm i fogyasztási ala
pok öt év leforgása alatt más- 
félszeresükre nőttek és 1970- 
ben összegszerűen elérték a 
64 milliárd, rubelt. A kiskeres
kedelmi áruforgalom növeke
dése 48 százalékot tett ki.

A z öt év alatt elkészült la
kások alapterülete meghalad
ja a másfél milliárd négyzet- 
métert. Erre a célra majdnem  
60 milliárd rubelt költöttünk.

Az elmúlt ötéves tervben 
eredményesen fejlődött a köz- 
oktatásügyi és közegészségügyi 
rendszer. A szovjet munkások

társadalm i fogyasztási alápok- 
ból történő kifizetések növelé
se vonalán 22 m illiárd rubelt 
utalunk ki, a nyolcadik öt
éves tervidőszakban k iu ta lt 10 
m illiárddal szemben.

Brezsnyev megjegyezte: „Az 
eddiginél is nagyobb arányo
kat ölt a lakásépítkezés. Öt 
év alatt 565—575 millió négy
zetm éter lakásterületű ú j la
kóházat kell felépíteni. Éz 
hozzávetőleg 60 millió ember 
lakásviszonyainak m egjavítá
sát teszi lehetővé.”

„A közfogyasztási cikkék 
term elésének gyorsabb ütem 
ben kell növekednie, m int a 
szovjet emberek pénzbeli jö
vedelmének’..

„Termelési potenciálunk — 
folytatta az előadó — a  Köz
ponti Bizottság véleménye sze
rin t lehetővé teszi, hogy az új 
ötéves tervben a „b” csoport 
növekedési üteme valamivel 
nagyobb légyen áz „a” csopor
ténál, ami módot ad  a dolgo
zók jóléte előirányzott fokozá
sának - biztosítására”.

„A nehézipar fejlesztésének 
gyors ütem e a jelenlegi körül
mények között is teljes m ér
tékben m egtartja jelentősé
gét.”

Brezsnyev rám utato tt arra. 
hogy a mezőgazdasági term e
lés növekedése m ár a követ
kező években lehetővé teszi 
a lakosság élelmiszerekkel és 
az ipar nyersanyagokkal való 
ellátásának módszeres kiszéle
sítését és megjavítását. Az 
előirányzat értelm ében az ál
lam és a kolhozok az ötéves 
terv során a mezőgazdaságbe 
mintegy 129 m illiárd rubelt 
fektetnek, vagyis ugyanany- 
nyit, m int a két megelőző öt
éves terv  során összesen.

A könnyűipar fejlesztésére 
az új ötéves tervben mintegy 
kétszer annyi eszközt fordíta
nak, m int az utolsóban — 8,7 
m illiárd rubelt. Az élelmi
szer-, hús- és tejipar, valam int 
a halfeldolgozó ipar fejleszté
sére mintegy 14 m illiárdot 
fordítanák. Brezsnyev hang
súlyozta: „A piac közszükség
leti cikkekkel való telítésének 
nagy és bonyolult feladatát az 
állam i kiskereskedelmi árak 
stabil szintje m ellett kell 
megoldani, és — a szükséges 
gazdasági elöfeletétélek kiala
kításának mértékében — az 
egyes árufajták  árának csök
kentése mellett.”

„A Központi Bizottság nagy 
jelentőséget tulajdonítva a 
lakosság fogyasztási cikkek 
iránti szükséglete kielégítésé
nek, szükségesnek tartja, hogy 
a közeljövőben kidolgozzál! 
annak program ját, hogy m in
den iparágban növeljék ezek 
term elését” — jelentette ki az 
SZKP KB főtitkára.

A z előadó a továbbiakban 
rámutatott arra, hogy a kö
vetkező ötéves tervben  s  
m unkatermelékenység növelé
se révén nem  kevesebb, m int 
80 százalékkal kell növelni al

(Folytatás tt 4. oldalon)
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nem zeti jövedelmet, 87—90
százalékkal az ipari termelést, 
95 százalékkal az építő-szerelő 
munkákat, s a vasúti teheráru

szállítás egész volumenét. A  
mezőgazdasági termelés ter
vezett növekedését teljes mér
tékben a m unka termelékeny
ségének növelésével kell biz
tosítani.

A  m unkásosztály vezető szerepének  
erősödése a kom m unizm us építésében

Az SZKP KB főtitkára el
mondotta: „A beszámolási idő
szakban igen nagy munkát 
fejtettünk ki a gazdasági me
chanizmus továbbfejlesztése 
érdekében. Az ágazati irányí
tási rendszer helyreállása után 
jelentősen növekedett a nép
gazdaság központi irányításá
nak színvonala. A párt hatá
rozatainak megfelelően az 
ipart új tervezési és anyagi 
ösztönzési rendszer alapjára 
helyezték, ami lehetővé tette 
az előző években gazdasági 
életünkben tapasztalt egyes 
nem kívánatos tendenciák k i
küszöbölését. A demokratikus 
alapelvek továbbfejlesztésének 
irányvonala ju to tt kifejezésre 
abban, hogy a dolgozókat szé
lesebb körben bevontuk a ter
melés irányításába, növeltük 
az egyes köztársaságok és te
rületek gazdasági hatáskörét, 
valam int a vállalatok opera
tív önállóságát.”

Brezsnyev ezután rám uta
to tt: a párt a jövőben is fej
leszteni fogja a szocialista de
mokrácia formáit.

„A párt által kitűzött gaz
daságfejlesztési tervek sikere, 
a nép jólétének emelkedése 
végső soron az emberektől 
függ. A munkások, a  parasz
tok, az értelmiség, a  párt 
tanácsi, szakszervezeti, gazda
sági kádereinek öntudatos és 
állhatatos m unkája jelenti a 
kommunista építés frontján 
ara to tt új győzelmek zálogát” 
■— mondotta az előadó, rám u
tatva: „Éppen ezért gazdasági 
program unkat széles körű 
pártszervezési, politikai és esz
mei nevelőmunkával kell alá
támasztani, amely teljes m ér
tékben működésbe tudja hoz
ni mindazokat a  gigászi erőket, 
amelyek a szocialista rend

szerben, a harcos, dolgozó, al
kotó szovjet emberben — e 
tulajdonságok kiváló hordozó
jában rejlenek”.

„A párt politikája arra  irá
nyul, hogy elősegítse a mun
kásosztály, a kolhozparaszt
ság, az értelmiség közeledését, 
a város és a falu, a szellemi és 
a fizikai munka között meg
levő különbségek fokozatos el
tűnését. Ez az osztály nélküli 
kommunista társadalom épí
tésének egyik fő szakasza” — 
jelentette ki Brezsnyev.

„A munkásosztály társadal
m unk legnagyobb létszámú 
osztálya. A  munkások képezik 
az ország foglalkoztatott la
kosságának több m int 55 szá
zalékát.”

„A munkásosztály volt és 
marad a társadalom alapvető 
termelőereje. Forradalmisága, 
fegyelmezettsége és kollektív 
szelleme meghatározzák veze
tő helyzetét a szocialista tá r
sadalmi viszonyok rendszeré
ben. A munkásosztálynak, 
mint a kommunizmus építőjé
nek vezető szerepe olyan
mértékben erősödik, ahogyan 
növekszik általános kultúrája, 
képzettsége, politikai tevé
kenysége”.

Brezsnyev kijelentette: 
„Törvényszerű, hogy az utóbbi 
években állandóan növekszik 
a munkások részaránya a 
kommunista párt soraiban, nö
vekszik a munkásosztály kép
viselőinek száma a tanácsok
ban, társadalm i szervezeteink
ben.” „A párt erőfeszítései a 
jövőben is arra irányulnak, 
hogy a munkásosztály befolyá
sa társadalm unk valamennyi 
életterületén növekedjék és 
erősödjék, hogy aktivitása és 
kezdeményező képessége még 
gyümölcsözőbb eredményeket 
hozzon.”

A  szocialista dem okrácia  
továbbfejlesztése

Brezsnyev kijelentette: „A 
szocializmus egyik legnagyobb 
vívmánya az, hogy a párt gya
korlatban megvalósította Le
nin nemzetiségi politikáját; a 
népek egyenlőségének és ba
rátságának politikáját.”

„A párt a  jövőben is erősí
ti a  Szovjet Szocialista Köz
társaságok Szövetségét, kö
vetkezetesen megvalósítja Le
nin irányvonalát a szocialista 
nemzetek felvirágoztatására 
és fokozatos közeledésére”.

A beszámolási időszak alatt 
a párt jelentős és sokoldalú 
m unkát végzett a szovjet ál
lam további megerősítése, tá r
sadalmunk egész poltikai szer
vezetének tökéletesítése érde
kében — mondotta Brezsnyev. 
— „E tevékenység fő irányvo
nala — a kommunista építés 
feladataival összhangban — 
a szocialista demokrácia to
vábbfejlesztése volt és ma
rad.”

„A párt nagy jelentőséget 
tulajdonít a szovjet törvény- 
hozás tökéletesítésének.”

M int az előadó megjegyez
te, a szocialista társadalmi 
rend fontos sajátossága abban 
van, hogy a  dolgozók részvéte
le  a társadalom irányításában 
nemcsak az állami szerveken 
keresztül valósul meg, hanem 
a dolgozók tömegszervezetei
nek kiterjedt hálózatán ke
resztül is, mindenekelőtt a 
szakszervezeteken, vagy a
Kommunista Ifjúsági Szövet
ségen keresztül. Ma a Szovjet
unióban több m int 93 millió 
szakszervezeti tag van. Ez
gyakorlatilag az egész mun
kásosztályt, az egész dolgozó 
értelmiséget, a mezőgazdasági

munkások nagy számú cso
portjait felöleli.

Az SZKP Központi Bizott
ságának főtitkára rám utatott, 
hogy a beszámolási időszak
ban a Központi Bizottság és a 
szovjet kormány folytatta 
azoknak az intézkedéseknek a 
megvalósítását, amelyek a 
törvényesség és a közrend 
megerősítését, az állampolgá
roknak a törvények betartá
sának és a szocialista együtt
élés szabályai m egtartásának 
szellemében való nevelését cé
lozzák. Megjavult a rendőr
ség, az ügyészség és a bírósá
gok tevékenysége.

„A nép akaratát megvaló
sítva a kommunista párt fá
radhatatlanul gondoskodik az 
ország védelmének megerősí
téséről. A beszámolási idő
szakban a katonai fejlesztés 
kérdései állandóan figyel
münk középpontjában állot
tak. Az utóbbi években foga
natosított intézkedések lehető
vé tették, hogy lényeges mó
don megerősítsük a fegyveres 
erők erejét és harckészségét.”

„Bármely esetleges agresz- 
szor nagyon jól tudja —, hogy 
országunk elleni nukleáris ra 
kétatámadás kísérlete eseté
ben megsemmisítő visszacsa- 
pásban részesül” — hangsú
lyozta Brezsnyev.

Brezsnyev ezután arról be
szélt, hogy nincs abszolút sza
badság, m int ahogyan abszo
lú t demokrácia sincs. Ez osz
tályfelfogás kérdése. „A szo
cialista demokrácia értelmét 
és tartalm át mi abban látjuk, 
hogy egyre szélesebb tömegek 
vesznek részt az ország irá
nyításában, vesznek részt a 
közügyekben.”

A z ideológiai harc kérdései

Brezsnyev említést te tt ar
ról, hogy az irodalom és a 
művészet mind nagyobb szere
pet játszik a szovjet ember 
világnézetének, erkölcsi meg
győződésének és szellemi kul
túrájának kialakításában. 
„Természetes tehát, hogy a 
párt, m int a múltban, most is 
nagy figyelmet fordít irodal
munk és művészetünk eszmei 
tartalm ára, arra  a  szerepre, 
amelyet az irodalom és a mű

vészet a társadalomban tölt 
be. A pártosság lenini elvének 
megfelelően mi feladatunkat 
abban láttuk, hogy a művészi 
tevékenység valamennyi vál
fajának fejlődését a kommu
nista építés hatalmas, összné
pi ügyében való részvételre 
irányítsuk.”

Ugyanakkor, m int Brezs
nyev mondotta, nem lehet fi
gyelmen kívül hagyni, hogy 
művészetünk fejlődésében vol

tak bonyolult mozzanatok is. 
Egyesek megkísérelték, hogy 
a korszerű szovjet valóság 
sokrétűségét azokra a problé
m ákra szűkítsék, amelyek a 
személyi kultusz következmé
nyei leküzdésével kapcsolatos 
pártm unka eredményeként 
mindörökre feledésbe m erül
tek. A másik véglet, amely 
szintén felm erült egyes irodal
márok körében: tisztára mos
ni a m últ azon jelenségeit, 
amelyeket a párt határozott 
és elvi kritikának vetett alá, 
tartósítani azokat az elképzelé
seket és nézeteket, amelyek 
szemben állnak mindazzal az 
újjal és alkotóval, am it a párt 
az utóbbi években vitt gya
korlati és elméleti m unkájá
ba. Lényegében mindkét eset
ben annak a jelentőségét pró
bálták csökkenteni, am it a 
párt és a nép m ár elvégzett, el 
akarták vonni a figyelmet a 
mai élet problémáiról, a  párt 
építő irányvonaláról és a  szov
jet emberek alkotó ügyeitől.

„Az irodalom és a művészet 
művelői az ideológiai harc 
egyik legexponáltabb szaka
szán végzik tevékenységüket.
A párt és a nép nem fogadta 
és ezután sem fogadja közöm
bösen azokat a próbálkozáso
kat — bármelyik oldalról in
duljanak is ki —, hogy el
tompítsák ideológiai fegyve
rünket, bemocskolják zász
lónkat. Ha egy író rágalmazza 
a szovjet valóságot, segítséget 
nyújt ideológiai ellenfeleink
nek a szocializmus elleni har
cukban, akkor csak egyet ér
demel: a társadalom  megve
tését” — állapította meg az 
előadó.

A továbbiakban ezt mond
ta: „Nem lankadó ideológiai 
háború viszonyai között élünk. 
Ezt a háborút az imperialista 
propaganda viseli országunk, 
a szocializmus világa ellen, a 
legagyafúrtabb módszerek és 
hatalmas technikai eszközök 
felhasználásával.”

„A propaganda és a töme
gek körében végzett agitáció 
frontján működő dolgozóink 
kötelessége, hogy idejében h a
tározott és hatékony visszauta
sításban részesítsék ezeket az 
ideológiai rohamokat, elvigyék 
az emberek százmilliói közé 

' az igazságot a szocialista tá r
sadalomról, a szovjet életfor
máról, a kommunizmus építé
séről.”

„Egész valóságunk azt tanú
sítja, hogy az SZKP becsület
tel teljesíti a munkásosztály 
és valamennyi dolgozó politi 
kai vezetőjének szerepét, az 
igaz úton, a lenini irányvonal
nak megfelelően vezeti a 
szovjet népet.”

Brezsnyev kijelentette: „Az 
SZKP a többi hatalmon levő 
kommunista párttal együtt 
folytatta a  szocialista világ- 
rendszer fejlesztése elvi kér
déseinek kidolgozását. Egymás 
tapasztalatainak tanulmányo
zása és általánosítása lehetővé 
tette a szocialista építés á lta
lános törvényszerűségei k a
rakterisztikájának pontosabb 
meghatározását és azt, hogy 
még teljesebben feltárjuk 
m ár felépített szocializmus 
alapvető vonásait. Különös fi
gyelmet fordítottunk a gazda
sági integráció elveinek és 
más olyan kérdéseknek a k i
dolgozására, amelyek a test
vérországok és testvérpártok 
együttműködésének folyama
tában vetődnek fel.”

Az SZKP Központi Bizott
ságának főtitkára kijelentette 
„A párt és valamennyi dolgozó 
széttéphetetlen egysége: ez te 
szi lehetővé, hogy magabizto
san haladjunk előre, hogy 
megoldjuk a  legbonyolultabb 
feladatokat is. Pártunk min 
dennél többre értékeli a dol
gozók bizalmát. Ezt tekinti 
legdrágább kincsének. Min 
den eszközzel erősíteni hatal 
más pártunkat, elmélyíteni 
néphez, a tömegekhez fűződő 
kapcsolatait — ezt hagyta ránk 
a nagy Lenin, és mi hűek le
szünk ehhez a, lenini hagyaték 
hoz.

„Lehetőségeink kimeríthe 
tetlenek. Az ország gazdasági 
ereje hatalmasabb, m int vala
ha. A szovjet tudomány és 
kultúra új m agaslatokat ért el, 
Népünk erkölcsi-politikai egy
sége törhetetlen. Együtt hala 
dunk szocialista barátainkkal 
és szövetségeseinkkel. Erősö
dik harci szövetségünk az 
egész világ forradalm i erői
vel.”

A világsajtóban változatla
nul központi helyet foglalnak 
el az SZKP XXIV. kongresz- 
szusával kapcsolatos tudósítá
sok, kommentárok.

A lengyel sajtó szintén rész
letesen beszámol a kongresz- 
szus eseményeiről. A Trybuna 
Ludu közölte a  tanácskozás 
második napján elhangzott 
felszólalásokat, üdvözlőbe
szédeket. A lapok vezércik
kekben és kommentárokban 
m éltatták a kongresszus egyes 
mozzanatait.

Az NDK lapjai Walter 
Ulbrichtnak, az NSZEP első 
titkárának a  kongresszuson 
elmondott beszédét állították 
tudósításaik homlokterébe. A 
Neues Deutschland „Teljes 
bizalom a  leninista vonal
ban” cím ala tt számol be a 
kongresszus második nap já
ról.

A csehszlovák sajtó főleg 
az SZKP Központi Bizottsá
gának beszámolójával foglal
kozik. A Rudé Právó „ki
egyensúlyozott, reális szem
léletű, megfontolt és egyide
jűleg kritikus élű” doku
m entum nak minősíti a  beszá
molót, am ely — m int ír ja  — 
egységes békeprogramot ta r 
talm az a  vitás kérdések meg
oldására.

A hanoi lapok közül a 
Nhan Dán első oldalán közli 
a  VDP Központi Bizottságá
nak a  kongresszushoz intézett 
táviratát, valam int Le Duan- 
nak, a  kb első titkárának a 
kongresszuson elhangzott be
szédét.

Az SZKP Központi Bizott 
ságának beszámolóját viha 
ros, szű—n nem akaró taps 
köszöntötte.

A szovjet béketerv a világsajtó
figyelmének középpontjában

A z SZKP kongresszusának nemzetközi visszhangja
A jugoszláv sajtó  továbbra 

is figyelemmel kíséri a  kong
resszust. A Borba megálla
pítja, hogy „eddig minden 
szónok hangsúlyozta, hogy a 
kommunisták és a  nép teljes 
m értékben tám ogatják a  fő
titkár által a  referátum ban 
kifejtett politikát, s  jóváhagy
ják  a  központi bizottság és a 
politikai bizottság kül- és 
belpolitikai tevékenységét.” 
Az újvidéki Magyar Szó az 
első nap v itá já t úgy jellem
zi, hogy „a felszólalók teljes 
m értékben tám ogatják a  
Brezsnyev beszámolójában ki
fe jte tt álláspontokat.”

A kairói sajtó főleg Brezs
nyev  beszámolójának nem 
zetközi visszhangjával fog
lalkozik. K itérnek a  beszá
moló izraeli fogadtatására. 
Az A1 G um hurija idézi az iz
raeli rádiónak azt a m egálla
pítását, hogy Brezsnyev Iz
raelt, Am erikát és a  cioniz
m ust tette felelőssé a  Jar- 
ring-misszió kudarcáért. Az 
A1 Ahram vezércikket szen
tel annak a békeprogramnak, 
am elynek részeként Brezs
nyev kifejtette, hogy a békés 
megoldás ú tján kell felszá
molni a  közel-keleti tűzfész
ket, am ely jelenleg a  legve
szélyesebbek közé tartozik a 
világon.

A nyugatném et lapok visz- 
szatérnek Brezsnyev beszá
m olójának belpolitikai ré
szére. A Kőinek Stadt-A n-

zeiger szerint Bonn üdvözli 
Brezsnyev referátum át.

A TASZSZ közli az t a  nyi
latkozatot, amelyet Michel 
Dumont, a  francia ENSZ- 
misszió képviselője adott a  
hírügynökség tudósítójának. 
„Leonyid Brez&nyevnek, az 
SZKP Központi Bizottsága 
főtitkárának a  kongresszusi, 
beszámolójában k ife jte tt ja 
vaslata, am ely szerint össze 
kellene hívni az öt nukleáris 
hatalom  — a  Szovjetunió, az 
Egyesült Államok, a  Kínai 
Népköztársaság, Franciaország 
és Anglia — értekezletét a  
nukleáris leszerelés kérdé
seinek m egvitatására, külö
nösen nagy figyelmet érde
mel” — m ondotta Michel 
Dumont. — „Véleményünk 
szerint Brezsnyev kongresz- 
szusi beszámolója helyesen 
tükrözte a  francia—szovjet 
baráti kapcsolatot fejlődé
sét.”

W illy Brandt kancellár a 
bonni kabinet ülésén á tte 
kintést adott a  nemzetközi 
helyzetről. Ennek során fog
lalkozott Leonyid Brezsnyev 
beszámolójával. — A beszá
moló — m ondotta ,— „egészé
ben véve is és a  ném et kér
désről szóló részeiben is m ér
sékelt volt”. Brezsnyev sza
vaiból kitűnt, hogy a  Szov
jetunió nagy figyelmet szen
tel a  leszerelési kérdéseknek. 
Ezt bizonyítja egyébként az 
a konkrét javaslat is, am elyet 
a  szovjet kormány Genfben a 
biológiai fegyverek eltiltásá
val kapcsolatban beterjesztett.

Szovjet-angol tárgyalások 
a közel-keleti rendezésről
A b rit külügyminisztérium 

szóvivője bejelentette, hogy 
Londonban kétoldalú szovjet— 
angol tárgyalásokat tarto ttak  
a közel-keleti -koa^iktus ren 
dezésének kérdéseiről. A tá r
gyalásokon Szityenko, a  szovjet 
küldöttség élén, az angol dele
gációt A. D. P.arsons állam tit
kár-helyettes vezette.

A két részből álló tárgyalási 
napot diplomáciai megfigyelők 
biztató kezdetnek tekintik, hi
szen évek óta nem került sor 
ilyen term észetű angol—szov
je t megbeszélésekre.

Jól értesült megfigyelőnk 
szerint a  tárgyalások célja, a 
közel-keleti helyzet általános 
áttekintése, és beható eszme
csere volt. Ezért konkrét 
döntésekről nem is volt szó.

A  svéd kormány hevesen bírálja 
a „vietnamizálási politikát"

Stockholm támogatja a bonni törekvéseket

Az NDK és Chile 
felvette a diplomáciai 

kapcsolatokat
Salvador Allende chilei el

nök kifejezte reményét, hogy 
hazá ja 'és  a  Német Demokra
tikus Köztársaság diplomáciai 
kapcsolatainak megteremtése 
nyomán nem rom lik meg Chi
le és a  Német Szövetségi Köz
társaság viszonya. Hozzáfűzte, 
hogy megfelel a  chilei nép 
óhajának a  diplomáciai kap
csolatok feltétele az NDK-val. 
Ez egyébként a  népi egység
front választási program jában 
is szerepel, és a  front még a 
hatalom átvétel elő tt tájékoz
ta tta  a  lakosságot erről a 
szándékáról — m ondotta Al
lende.

Berlinben és Santiágóban 
egyidejűleg közleményt hoztak 
nyilvánosságra a  diplomáciai 
kapcsolatok felvételéről.

Torsten Nilsson svéd kül
ügyminiszter a  parlam ent 
előtt,-:te tt,,hivatalos, korm ány
nyilatkozatban “élésen bírálta 
az Egyesült Államok „vietna
mizálási'’ politikáját és elítélte 
a  saigoni haderők am erikai 
tám ogatással végzett kambod
zsai és laoszi intervencióit. 
„Az indokínai országok ellen 
indított inváziók rendkívül 
káros következményekkel já r
nak és megnehezítik a  konf
liktus megoldását” — hangoz
ta tta  a  külügyminiszter. Kü
lönösképp az a nyugtalanító 
— folytatta Nilson —, hogy 
az am erikai korm ány nem 
nyilvánított fenntartásokat 
Saigon a rra  vonatkozó fenye
getésével kapcsolatban, hogy 
betör a  VDK-ba.

A svéd külügyminiszter ki
fejtette, hogy az indokínai 
konfliktus politikai megoldása, 
az egyetlen lehetőség, de rá 
m utatott, hogy amíg az Egye
sült Államok kiszélesíti a há
borút, nem érhető el haladás 
ebben az irányban.

A közel-keleti helyzettel 
kapcsolatban Nilsson úgy vé
li, hogy az utóbbi időben tör
tén t előrehaladás a háború ki- 
újulásának megakadályozásá
ra. Megjegyezte, hogy Gunnar

Solt
A Szovjetunió bécsi nagy- 

követségének épületében meg
tarto tták  a stratégiai fegyve
rek korlátozásáról szóló szov
jet—am erikai tárgyalások je
lenlegi ülésszakának ötödik 
munkaülését.

A tanácskozás egyik szóvi
vője közölte, hogy a résztve
vők 15 perces „tárgyilagos 
légkörben” lefolyt megbeszé
lést tartottak. Ebből 50 percig 
tarto tt a plenáris ülés, 25 per
cig pedig n,em hivatalos esz
mecserét folytattak., i

Jarring továbbra is fontos sze
repet jáitszik a  Biztonsági Ta
nács 1967 novemberi határo
zatának végrehajtása céljából 
te tt erőfeszítésekben.

Nyugat-Németországnak az 
a törekvése, hogy normalizál- 
ja  kapcsolatát a kelet-európai 
országokkal, a svéd külügymi
niszter véleménye szerint, a 
feszültség csökkenéséhez és az 
európai országok kooperáció
jához vezethet. Nilsson úgy 
véli, hogy a nyugac-berlini 
problém a megoldása lehetővé 
teszi a  szovjet—nyugatnémet 
és a  lengyel—nyugatném et 
szerződések ratifikálását és 
elősegíti az európai biztonsági 
konferencia ügyét.

A svéd korm ány támogatja 
az európai biztonsági konfe
renciára vonatkozó terveket, 
hangsúlyozta Nilsson és hoz
záfűzte, hogy a  biztonsági ér
tekezleten részt kell venniük 
az összes olyan országoknak, 
amelyek jelentősek az európai 
biztonság szempontjából — 
köztük az Egyesült Államok
nak és K anadának is. A svéd 
külügyminiszter véleménye 
szerimit a  biztonsági értekezlet 
ügye végső soron az Egyesült 
Államok és a  Szovjetunió vi
szonyának alakulásától függ.

Nguyen Thi Binh asszony 
és Hartke szenátor a vietnami háború 

befejezéséről tanácskozott
Nguyen Thi B inh  asszony, a 

dél-vietnami ideiglenes forra
dalmi korm ány külügyminisz
tere, a  DIFK Párizsban tá r 
gyaló küldöttségének vezető
je, megbeszélést ta rto tt Vance 
Hartke am erikai dem okrata
párti szenátorral, az Indokíná
ban állomásozó am erikai csa
patok teljes kivonásának egyik 
legfőbb washingtoni szószóló
jával.

Binh asszony és Hartke sze
nátor megvitatták a vietnami 
háborúval összefüggő kérdése
ket — közölte a  találkozó után 
a DIFK-küldöttség egyik szó
vivője és hozzáfűzte: Binh asz- 
szony hangsúlyozta, hogy kor
mánya a  vietnami probléma 
békés rendezésére törekszik, 
és kijelentette, ha az amerikai 
kormány valóban be akarja 
fejezni-a vietnam i háborút, ak
kor meg kell határoznia saját 
és szövetségesei csapatainak 
kivonási időpontját. A megbe

szélésen Binh asszony rám uta
tott, hogy a  vietnam i helyzet
ről tarto tt párizsi értekezlet az 
indokínai háború folytatására 
irányuló am erikai korm ányál
láspont m iatt ju to tt zsákutcá
ba.

A tanácskozás után Hartke 
szenátor sajtóértekezletet ta r 
to tt és ezen rám utatott, a  VDK 
és a  DIFK képviselőivel foly
tato tt eszmecseréi alapján 
meggyőződése, hogy ha az el
nök az év végéig hazarendeli 
Vietnamból az am erikai csa
patokat, akkor a háború vége 
és az am erikai foglyok haza
térése „kézzel fogható közel
ségbe” kerül.

Az AFP szerint Abrams tá ; 
homok, a  Dél-Vietnamban ál-> 
lomásozó am erikai fegyveres 
erők parancsnoka, Saigonból 
az Egyesült Államokba u ta
zott, ahová Nixon  elnök kéret
te tanácskozások céljából — 
közölte egy  saigoni lap.
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Berlini közlemény 
az NŐK és a nyugat-berlini 

szenátus tárgyalásairól

Az NDK . miniszterelnöksé
gi sajtóhivatala, az ADN hír- 
ügynökség/ révén közzétett 
nyilatkozatban összegezi azo
kat a  megbeszéléseket, ame
lyeket Wiíli Stoph  miniszter- 
elnök február 24-i kezdemé
nyezésére G ünther Kohrt, az 
NDK külügym inisztérium ának 
állam titkára és Vlrich Müller, 
a  nyugat-berlini szenátusi iro
da igazgatója eddig ta r to tt

A közlemény hangoztatja, 
m íg K ohrt állam titkár az 
NDK m inisztertanácsának 
megbízásából konstruktív ja 
vaslatokat terjesztett elő az 
NDK és Nyugat-Berlin közötti 
kapcsolatok általános rende
zésére, a nyugat-berlini 'sze
nátus egyetlen önálló javas
la tta l sem állott elő a Stopn 
levelében felvetett problém ák
kal kapcsolatban. Ezen okok 
m ia tt ' nem valósítható meg a 
nyugat-berlini lakosok húsvé
ti, húsvét előtti és húsvét u tá 
ni berlini látogatása. A teljes 
felelősség a nyugat-berlini le 
le t terheli, amely — nyilván
valóan külső nyomásra — 
mindeddig megakadályozta a 
tárgyalások eredményességét.

Az NDK korm ánya kész 
folytatni a  tárgyalásokat a 
felvetett kérdésekről konst
ruk tív  szellemben, a nvugat- 
fcerlini polgárok, valam int a 
feszültség enyhítése érdeké
ben.

Saigon lefújta 

az újabb laoszi inváziót

A saigonl katonai parancs
nokság szóvivője beismerte, 
lOgy a  DNFF fegyveres erői 

ti napokban sikeres tám adást 
Hajtottak végre a  Da Nangtó) 
■Síintegy negyven kilométerre 
délnyugatra levő Dúc Dúc já 
rási széfehély ellen. A Saigon
ba érkezett első jelentések sze
rin t a tám adás következtében 
a  dél-vietnam i zsoldosok két
száz katonája esett el és har
m inchat sebesült meg.

Egy sáigoni tudósítás sze
r in t m áris véget ért a dél
vietnám i zsoldosok állítólagos 
újabb laoszi „viillámtámadá- 
sa”, am elyet Thieu elnök saj
tóértekezletén nagy hűhóval 
harangozott be. A saigoni zsol
dosok 26 óra hosszat ta rtó  be
vetésükről .visszaérkeztek dél
vietnam i tám aszpontjukra. Az 
akció részvevőit, 83 am erikai 
helikopter szállította haza.

Bolgár
alkotmány-tervezet

Szófiában egy sajtóérte
kezleten nyilvánosságra hoz
ták  a  Beígér Népköztársaság 
új alkotm ányának tervezetét, 
am ely egyike a  BKP X. kong
resszusán m egvitatásra ke
rülő dokumentumoknak, s  a 
harm adik olyan okmány, 
am elyet az egész nép elé bo
csátanak m egvitatásra. Az 
alkotm ánnyal kapcsolatban az 
április végén, összeülő párt- 
kongresszus természetesen 
csak elvi állásfoglalásra szo
rítkozik, m ert azt — m iután 
m egvitatta a  nép és jóváhagy
ta  a  nemzetgyűlés — népsza
vazáson fogadják m ajd el 
véglegesen. A referendum ra 
valószínűleg m ájusban kerül 
sor.

Tizenegymillió 
olasz dolgozó sztrájkolt
Római hírügynökségi jelen

tések szerint Olaszonszágszerte 
leálltak a gyárak, bezártak az 
üzletek, iskolák, egyetemek, 
néhány órára m egbénult a 
közlekedés. A három nagy 
olasz szakszervezet — a  CGIL, 
CISL 'és UIL — felhívására 11 
millió olasz dolgozó és alkal
mazott lépett sztrájkba.

Az eredeti tervnek megfe
lelően — szem előtt ta rtv a  a 
lakosság érdekeit — a  városi 
közlekedés alkalm azottai, va
lam int az egészségügyi, illetve 
közszolgáltatások dolgozói csak 
korlátozott időre, 2—4 órára 
tették  le  a  mimikát.

Továbbra is áttekinthetetlen a helyzet 
Kelet-Pakisztánban

U Thant főtitkárt mélységesen aggasztják 
a kelet-pakisztáni események

Pakisztán keleti országré- , ni csapatok és Rahman sejk
szében heves harcok folytak a 
nyugat-pakisztáni kormány
csapatok és a  szeparatisták 
között. Az indiai hírügynökség 
értesülései szerint az ellensé
geskedések kitörése . óta Kelet- 
Pakisztánban hatszázezer em
ber vesztette életét. Nyugat
pakisztáni repülőgépek állító
lag több kelet-pakisztáni vá
rost — így Rajshahit és Khul- 
nát: — bombáztak.

Ugyanakkor a  központi kor
m ány ellenőrzése -alatt álló pa
kisztáni rádió — Űj-Del'hiben 
vett — adása szerint Kelet- 
Pakisztánban normalizálódott 
a helyzet.

Á Reuter jelentése szerint 
az indiai korm ány továbbra is 
azon fáradozik, hogy felhívja 
a világ figyelmét a  kelet-pa
kisztáni „védtelen em berek 
lemészárlására”. Jól értesült 
új-delhi körök úgy tudják, 
hogy az indiai korm ány ez 
ügyben kapcsolatot ta r t fenn 
a Szovjetunió és  az Egyesült 
Államok új-delhi, wasingtoni, 
illetve rrioazkvai diplomáciai 
képviselőivel.

A pakisztáni hadsereg légi
erő és nehéztüzérség bevetésé
vel általános offenzívát indí
to tt Chittagong, Comilla, Dac
ca, Rangpur és Bogra kelet
pakisztáni város ellen — je
lentette a  TJPI az indiai nem
zeti rádió közlésére hivatkoz
va. Súlyos összecsapásokra 
került sor a  nyugat-pakisztá-

katonái között a cherrapunji 
magaslaton is. A PTI hírügy
nökség jelentésében arró l szá
mol be,, hogy Nyugat-Pakis2$- 
tánból, Ceylonon keresztül, lé
gi úton újabb csapatokat vet
nek be a  kelet-pakisztáni vá
rosokban harcoló egységek 
megsegítésére. Több városban, 
így Jessoréban, az indiai ha
tártól mindössze 40 kilom éter
re, a  szembenálló felek közel
harcot vívnak.

Az indiai külügyminiszté
rium  szóvivője cáfolta azokat 
a híreket, amelyek szerint in
diai fegyveres erők szivárog
tak volna Kelet-Pakisztánba.

A nyugat-pakisztáni kor
m ány szóvivője igen súlyos
nak nevezte az indiai képvise
lőháznak azt a  határozatát, 
amely az erőszak alkalmazó-, 
sának azonnali beszüntetésé
re  szólított fel. „Ez durva be
avatkozás Pakisztán belügyei- 
be” — mondotta.

Hírügynökségi jelentések 
szerint V  Thant ENSZ-főtit- 
k ár a  világszervezet egyik 
szóvivője ú tján nyilatkozatot 
ju tta to tt el a  sajtóhoz. Ebben 
k ifejtette a  kelet-pakisztáni 
fejleményekkel kapcsolatos 
álláspontját. „Hé a  pakisztáni 
korm ány az em berbaróti erő
feszítésekhez segítséget kérne 
a  főtitkártól — hangsúlyozta 
a  szóvivő —, U T hant öröm
m el megtenne m inden tőle 
telhetőt az ügyben. A fő titkárt

magától értetődően mélysé
gesen aggasztják a legutóbbi 
kelet-pakisztáni események 
okozta emberveszteségek és 
emberi szenvedések.

Kelet-pakisztáni harci cse
lekményekről m ár csak az in
diai hírközlő szervek tudó
sítottak. A keleti országrész 
függetlenségéért küzdő sze
paratisták  titkos rádióadói — 
a  jelek szerint — beszüntet
ték adásukat.

Á londoni Times érdekes 
részleteket közölt M udzsubur 
Rahman  sejknek, a  kelet-pa
kisztáni választásokon győz
tes Avami Liga vezetőjének 
sorsáról.

A lap egy Daccából nem 
rég Londonba érkezett fia
talem ber „hitelt érdem lő” be
számolóját idézve arró l adott 
hírt, hogy Rahman sejket 
m árcius 25-én letartóztatták, 
m ajd két' nappal később Nyu
gat-Pakisztániba, valószínűleg 
Múltán városába szállították. 
A kelet-pakisztáni politikust 
az őrizetbe vételét követő első 
két napon egy iskolában ta r
tották fogva.

A londoni napilap értesülé
sei szerint a  nyugat-pakisztáni 
hatóságok Kelet-Pakisztán
ban rendkívül brutálisan 
bánnák nem csak az Avami 
Liga híveivel, hanem  egye
tem i professzorokkal és hall
gatókkal s a  hindu közösség 
tagjaival is.

A  Pravda cikke az európai biztonsági 
értekezlet összehívását fékező 

törekvésekről
Az európai közvélemény ál

lást foglalt az összeurópai biz
tonsági és együttműködési ér
tekezlet mielőbbi összehívása 
mellett. Neves államférfiak, 
közéleti személyiségek az ér
tekezlet gyors összehívása 
m ellett törtek lándzsát — írja 
Jurij Zsukov, a Pravda poli
tikai hírmagyarázója.

Néhány ország vezetői azon
ban vxég mindig- ilyen, vagy 
olyan előzetes feltételeket 
próbálnak tám asztani. A  kü
lönböző fa jta  kifogások nyil
vánvaló célja, hogy elhúzzák 
az értekezlet összehívását. E 
politikusok táborában mind 
gyakrabban hallhatók ilfen

vélemények: mi elvben nem 
vagyunk ellene az összeurópai 
találkozónak, de addig még 
egy sor jogi kérdést kell meg
oldani, m indenekelőtt pedig 
Nyugat-Berlin kérdését.

A Nyugat-Berlinről folyta
to tt négyhatalmi tárgyalások
nak — m utat rá  Zsukov — 
valóban nagy jelentősége van 
a közép-európai helyzet meg
javítása szempontjából. Telje
sen indokolatlan lenne azon
ban lefékezni az összeurópai 
értekezlet előkészítését e  tá r
gyalások befejezését várva. A 
szemleíró megállapítja, hogy 
elsősorban W ashington sugal
mazza ezt a m agatartást.

Hadiköltsegvetés 
az {Egyesült Államokban

Az Egyesült Államok új, 
1971—1972. költségvetési évre 
szóló költségvetéséről ír  a 
Pravdában Kolesznyicsenko, a 
lap New York-i tudósítója. „Az 
új költségvetés m indenekelőtt 
a Pentagon és a  legnagyobb 
am erikai monopóliumok szük
ségleteinek fedezésére irányul 
— állapítja meg a cikkíró. — 
A republikánus kormány költ
ségvetési politikája a pénzügyi 
és ipari oligarchiának kedvez, 
amely a jelenlegi gazdasági 
helyzetben elsősorban pozíció
já t akarja  megszilárdítani, s 
ehhez új hiteleket igényel, 
hogy felfalja a gyengébb kon- 
kurrenciát. Költségvetési poli

tikájával az Egyesült Államok 
katonai-ipari komplexuma ke
zére játszik a Nixon-kormány.

Az elnök által k ért hatm il- 
liárd dollárral együtt az 1971— 
72. költségvetési évben megkö
zelítőleg 80 m illiárd dollárt 
költenek „nemzetvédelemre”. 
Ha ezt a  számot kiegészítjük a 
költségvetési tervezet más ro
vataiba tartozó, de katonai cé
lokkal közvetlenül kapcsolatos 
kiadásokkal, a katonai kiadá
sok végösszege megközelíti a 
százmilliárd dollárt. Ellenben 
oktatásra 6,3 m illiárd dollárt, 
városfejlesztésre és lakásépí
tésre 4,5 m illiárd dollárt szán
nak”.

Csou En-laj interjúja a kínai gazdaságról
Csou En-laj kínai miniszter- 

elnök in terjú t adott Edgár 
Snow  am erikai újságírónak, a 
New Republic című hetilap 
számára, A beszélgetés folya
mán hosszú évek óta először 
konkrét adatokat ism ertetett a 
Kínai Népköztársaság gazda
sági helyzetéről. Elmondotta 
többek között, hogy 1970-ben 
Kína ipari term elésének érté
ke, a  közlekedést is beleértve, 
mintegy 90 m illiárd amerikai 
dollár volt.

A miniszterelnök az interjú 
szerint kifejtette, hogy Kína 
„csaknem teljesen pótolta” az 
úgynevezett kulturális forra
dalom m iatt a  mezőgazdasági 
és ipari term elésben bekövet
kezett visszaesést. Az ország 
acéltermelése, am elyet az 
1967—1968. évi „forradalmi 
harcok” ugyancsak súlyosan

érintettek, az utolsó öt év fo
lyamán 10 és 18 millió tonna 
között volt. 1970-ben 20 millió 
tonna olajat term eltek, ami a 
kormányfő szerint elegendő a 
jelenlegi szükségletek fedezé
sére. A mezőgazdaság helyze
té t ismertetve, Csou En-laj azt 
m ondta az am erikai újságíró
nak, hogy az utóbbi 9 évben 
gyors fejlődést értek el ezen a 
területen. A gabonatermesztés 
1970-ben m eghaladta a 240 
millió tonnát. Ennek ellenére 
Kína változatlanul búzát im 
portál, s ezt a  miniszterelnök 
azzal magyarázta, hogy az im 
portált búza olcsóbb a Kíná
ban term elt rizsnél. Ezért a 
búzát belső fogyasztásra vagy 
tartalékképzésre használják, a 
rizst viszont részben exportál
ják, cserébe más mezőgazdasá
gi term ékekért és ipari alap
anyagokért

Kormányprogram 
és pokolgép

Brián Faulkner, a  nemrég 
kinevezett új észak-írországi 
miniszterelnök politikai prog- 
rambeszédet m ondott a pro
testáns Unionista P á rt vezető
ségi ülésén.

Faulkner, akit a  p á rt középe 
irtás elemei közé sorolnák, be
szédében az t ígérte, hogy kor
m ánya egyformán m ér min
denki számára, a katolikusok
nak és a protestánsoknak egy
aránt. Ezt azután  szögezte le, 
hogy í,a törvény teljes szigo
rával” fenyegette meg azokat, 
akiket terroristának, bajkeve
rőnek nevezett — vagyis a  ka
tolikus kisebbséget. Ezt azon
ban — am int m agyarázta — 
úgy kíván ja megoldani, hogy 
politikájára nem  lesz jellemző 
a  katolikusokkal szembeni 
„kemény bánásm ód”.

Miközben még ta rto tt 
Faulkner programbeszéde, a 
tanácskozás színhelyéül szol
gáló épület előtt protestáns 
női tüntetők gúnyolták a kor
mányt.

Egyébként pokolgép robbant 
Belfastban, az egyik katolikus 
klub épületiben, am ely egy 
szülőotthonnal szomszédos. Se
besülésről nem érkezett jelen
tés.

Pompidou fogadta  
Riad külügym inisztert

Bonn támogatja a Biztonsági Tanács 
határozatát

Pompidou francia köztársa
sági elnök fogadta Mahmud 
Riad egyiptomi külügyminisz
te rt és 55 perces beszélgetést 
folytatott vele. Riad átadta a 
francia elnöknek Anvar Szá
dat üzenetét.

Az F.lysée-palotából távozó
ban az egyiptomi külügymi
niszter kijelentette, hogy az 
EAK nagyra becsüli a francia 
kormány igazságos álláspont
ját, azt, hogy igyekeznek m in
dent elkövetni a  békés és igaz
ságos megoldásért. Egy kér
désre válaszolva kijelentette, 
hogy ha Izrael negatívan vá
laszol Ja rring  jegyzékére, ez 
az ENSZ végét jelentené és 
„a Biztonsági Tanács átváltoz
na kávéházzá vagy bárrá”. 
Riad kijelentette, hogy a  ne
gatív válasz lényegében azt je
lentené, hogy a világszervezet 
fennállása óta először egy tag 
hivatalos okmányban leszö
gezné egy másik tagállam  
m egtám adását és terü lete egy 
részének annektálását. Ha a 
Biztonsági Tanács ezt elnézi, 
„ezt csak az ENSZ végének 
tekinthetjük”.

Riad egyébként annak a  vé
leményének adott hangot, hogy 
az izraelieknek, akár tetszik, 
akár nem , mégiscsak ki kell

vonulniuk a megszállt terü le
tekről. „Megrészegültek három 
és fél évvel ezelőtti győzel
müktől. De ezt a pókerjátsz
m át nem folytathatják, m ert 
m indent elvesztenek.”

Bonnból jelenti az M TI: A h-  
lers bonni kormányszóvivő 
nyilatkozatot olvasott fel, 
amely válasz Riad EAK-kül- 
ügyminiszternek a nyugatné
met televízióban elhangzott 
nyilatkozatára. Riad azt mon
dotta a nyilatkozatban, hogy 
az EAK hajlandó helyreállí
tani a diplomáciai kapcsola
tokat az NSZK-val, ha Bonn 
elítéli az izraeli agressziót és 
követeli az izraeli csapatok 
kivonását a megszállt arab  te
rületekről.

Az NSZK korm ánya —■ 
mondotta Ahlers — nagy je 
lentőséget tu lajdonít a  közel- 
keleti béke helyreállításának, 
Európa szempontjából is. 
Bonn tám ogatja a Biztonsági 
Tanács 1987. é r t határozatát. 
Ez a határozat megfelelő ala
pot nyújt a  béke helyreállítá
sára. m ert két elvet ta rta l
maz: 1. az idegen csapatok 
visszavonását, 2. az állam ok 
szuverenitását és függetlensé
gét.

Valószínűleg Kairóban rendezik meg 
az arab országok találkozóiát

ö tnapos hivatalos látogatá
sa befejeztével elutazott Pá
rizsból M ahmud Riad, az EAK 
külügyminisztere. Riad kőr
ú tjának  következő állomása 
Athén.

Hírügynökségi jelentések 
szerint Riad párizsi látogatása 
azzal az eredm énnyel járt, 
hogy a  francia politika felzár
kózott az EAK jogos követelé
sei mögé.

Riad megérkezése u tán  k i
jelentette: „Az EAK és Görög
ország között nincsenek, függő

iben lévő, rendezésre váró 
problémák, erőfeszítéseket kell 
azonban tennünk kapcsola
taink sz ilá rd ításá ra . .” „Egyip
tom  szívesen venné — tette 
m ég hozzá —, ha Görögország 
is részt venne a  Szuez és Ale
xandria között építendő ola j
vezeték finanszírozásában”.

A kairói A1 A hram  jelen
tése szerint eddig hét arab  or
szág — Kuwait, Libanon, Lí

bia, Szíria, Szudán, Tunézia és 
Dél-Jemen — ad ta  hozzájáru
lását az EAK álta l javasolt 
arabközi tanácskozásokhoz a 
jardándai válság ügyében. A 
találkozó időpontját, színhe
lyét és a  képviselet szintjét 
még nem  határozták meg, de 
jól tájékozott kairói körök úgy 
tudják, hogy a  találkozót az 
arab országok nagykövetei 
fogják m egtartani Kairóban.

Ugyancsak az A1 A hram  je
lentette, hogy az EAK moszk
vai nagykövete tanácskozott 
Gunnar Jarringgal, aki Svéd
ország moszkvai nagykövete.

A palesztinjai ellenállási 
szervezetek központi bizottsá
gának kairói szóvivője arró l 
számolt be, hogy a  Jordániái 
hatóságok és a  palesztin geril
lák közötti összetűzések k ite r
jedtek az ország egész észak
keleti térségére. A gerillák sú
lyos veszteségeket okoznak a  
haderőnek anyagiakban és 
emberben egyaránt.

Husszein támogatja az arab 
csúcsértekezlet összehívását

Továbbra is feszüli a helyzet Jordániában
Alig néhány órával Szadat 

egyiptomi elnöknek az arab 
vezetőíkhöz in tézett felhívása 
u tán  Husszein  jordániai u ra l
kodó csúcsértekezlet összehí
vását sürgette. Az am m ani rá 
dió jelentése szerint a  jordá
niai király táv iratban  szólí
to tta  fel az arab  államfőket, 
hogy üljenek össze Amman- 
ban a jordániai események 
m egvitatására. A tanácskozást

A  palesztinai ellenállók megkezdték 
a kivonulást Ammanból

A palesztinai ellenállók 
megkezdték a  kivonulást Am
manból, m iután Husszein k i
rály  fenyegető hangú nyilat
kozatban szólította fel őket a 
távozásra valamennyi város
ból. Az ellenállási mozgalom 
központi bizottságának egyik 
tagja Ammanban ki jelentette, 
hogy a  gerillák északi tá 
m aszpontjaikra vonulnak visz- 
sza, és m indent elkövetnek a 
tavalyi kairói és am m ani tűz- 
szüneti egyezmények betartá
sáért, bár a  korm ány bizonyos 
elemei provokatív nyilatkoza
tokat tesznek.

Üjabb harci cselekmények
ről nem  érkeztek jelentések és 
bizonyos, közvetett párbeszéd 
indult meg a  korm ány és a 
gerillák között. Jordániai é r
telmiségiekből alakult bizott
ság felkereste Husszein királyt, 
m ajd Teli m iniszterelnököt és 
A bu Ijadot, a  központi bizott
ság egyik vezetőjét. M indhár
m uknak azonos szövegű em
lékiratot nyújtottak át, am ely

ben felszólították őket a  fegy
verszüneti egyezmények be
tartására. A csoport jelezte, 
hogy vannak kilátások a  meg
egyezésre és folytatják a  köz
vetítő tevékenységüket

Az A1 A hram  közli, hogy 
a  jordániai válság ügyében 
kezdeményezett értekezlet, 
am ely az arab  országok á l
lam - és kormányképviselőit 
gyűjti egybe Kairóban, rövi
desen megkezdheti érdemi 
m unkáját.

A jordániai korm ány közöl
te, nem  vesz részt az arab  á l
lam - és kormányfők képvise
lőinek Kairói értekezletén.

Irak  külügyminisztérium! 
nyilatkozatban jelentette be, 
hogy nem vesz részt az arab  
országok kairói értekezletén. 
A nyilatkozat tám adja Egyip
tomot, am iért a  közel-keleti 
válság békés megoldására tö 
rekszik. Az ilyen megoldás 
Irak  szerint, „csak a  gerilla- 
mozgalom felszámolásával 
végződhet.” '

„a helyzet súlyossága és a pa
lesztinai ügyre árnyékot ve
tő körülmények” teszik szük
ségessé — hangoztatja a ki
rály távirata.

Szudán és a Palesztinai Fel
szabadítás! Szervezet pozitív 
választ adott Szadat kezdemé
nyezésére anélkül, hogy Husz- 
szein hasonló javaslatát emlí
tették  volna.

Jordániában nem volt ösz- 
szetűzés a legutóbbi napokban 
a gerillák és a korm ánycsapa
tok között. A helyzet azonban 
továbbra is feszült: a kor
mánycsapatok körülvették 
Am m ant és a  gerillák is ta r t
ják  állásaikat Jerashban és az 
ország északi részén.

Az A1 A hram  közli: az
egyiptomi kormány ammani 
nagykövete révén jegyzéket 
ju tta to tt el a jordániai kor
mányhoz, amelyben azzal vá
dolja az utóbbit, hogy meg
szegte a  palesztinai gerillákkal 
kötött megállapodásait. Az 
üzenet felszólítja a  jordániai 
hatóságokat: azonnal vessenek 
véget a vérontásnak. Kairó tá 
mogatja a palesztinai forra
dalmat. Kairó nem kíván be
avatkozni Jordánia belügyei- 
be, de am i most Jordániában 
a palesztinai néppel történik, 
azt nem  lehet ném án tűrni. 
Kairó úgy véli: a jordániai 
kormány érvei nem igazolják 
a  legutóbbi gerillaéllenes fel
lépést, a módszer nem tekint
hető másnak, m int a kairói 
és am mani egyezmények meg
sértésének. „Á jordániai had
seregnek inkább az izraeliek
kel vívott harcban kell helyt
állnia.” — hangzik a kairói 
üzenet.'
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Nem hallgatnak a jé  szóra
Csömör Katalin 1969. január 

7-én szabadult első szabadság
vesztés-büntetéséből. Szaba
dulása után Győrben, a Szol
gáltató és Vegyesipari Ktsz- 
nél helyezkedett el, havi kere
sete: 1200 forint volt. Szülei 
megbocsátottak neki. Egyetlen 
gyermekük. Jó nevelésben ré
szesült. Minden szükségest 
megkapott. Soha nem kérdez
ték meg tőle azonban, hol jár, 
kikkel szórakozik.

1970-ben újabb bűncselek
ményt követett el. Hobbyja 
volt az autóstop. A jóhiszemű 
embereket azután kihasználta, 
különféle cikkeket lopott el tő
lük. Üjabb szabadsávesztés- 
büntetést kapott. Büntetése 
alatt kilencszer volt fegyelmi- 
leg fényítve.

Véleménye szerint, m it szá
m ít az, hogy az embert hány
szor' fenyítik meg. Makacs ter
mészetét bizonyítja a soroza
tos fegyelmi vétségek elköve
tésé is.

Szülei mindig azt kérték tő
le, hogy

fogadjon szót
és dolgozzon becsületesen.
Néhány sor a szülők leveléből: 
„Drága kislányunk! Nagyon 
várjuk azt a  napot, amikor is
mét közöttünk leszel. Remél
jük, hogy megváltozol, és töb
bet nem követsz el bűncselek
ményt. Gondolhatod, hogy ne
künk milyen, nehezen telnek a 
napok. Szabadulásod után 
meglesz a  lakásod, velünk 
együtt fogsz lakni.”

Azonban a  szülői figyelmez
tetés és a jóra kérés hiába 
volt, magatartásán nem vál
toztat.

Székely Anna ap ja több 
esetben volt büntetve, jelenleg 
is szabadságvesztést tölt. Any
ja-szintén többször m egjárta a 
börtönt, jelenleg három nővére 
is szabadságvesztés-büntetését 
tölti.

Székely Anna kiskorától fel
nőttkoráig szüleitől és testvé
reitől csak azt tanulta, hogy 
egy-egy bűncselekményt ho
gyan lehet elkövetni. Ö is a 
bűnözés ú tjára tért, míg vé
gezetül ez az út a  börtönbe 
vezetett.

Az intézet szabályait, rend
jé t sorozatosan megszegi.

Kilenc esetben volt lenyitve

Fegyelmi vétsége között ta lál
ható munkamegtagadás, tiszte
letlenség, zárkarend be nem 
tartása. Jelenleg az általános 
iskola alapismereti I. osztá
lyában tanul, mivel írni, ol
vasni nem tud. Többször fi
gyelmeztettük, hogy változtas
son magatartásán, de ez sem 
vezetett eredményre. Azt haj
togatja, hogy ő makacs term é
szetű, nem tud megváltozni. 
Eddigi viselkedése m éltatlan
ná tette a rra  is, hogy feltéte
les kedvezménnyel szabadul
jon."

Anyja levelében k érte : „Kis
lányom! Változz meg, ne kö
vesd apád és testvéreid útját! 
A bűncselekményről szokj 
le, m ert ha nem, fiatal élete
det börtönben fogod tölteni.” 
Helyes ez a  figyelmeztetés, 
csak éppen szüleitől és testvé
reitől nem ezt tanulta, hanem 
a léha, könnyelmű életmódot.

Lászlóczki Ilona egyetlen 
gyermeke szüleinek. Gyermek
éveit -szüleinél töltötte, iskolai 
tanulmányai befejezése után 
elhelyezkedett. Munkájában 
azonban az 'esztendő egy-két 
hétig tartott, a többi időt szó
rakozással, csavargással töl
tötte.

Szülei házától gyakran elcsa- 
vargott, ismeretséget kötött 
férfiakkal. Eddig háromszor 
volt elzárással büntétve. A 
büntetésekből nem okult, to
vább folytatta előbbi életmód
ját, mindaddig, amíg

útja a börtönbe vezetett.

Közveszélyes munkakerülés 
m iatt tölti jelenleg szabadság
vesztés-büntetését.

Kilencszer volt fenyítve. A 
fegyelmi vétségek között talál
ható tiszteletlen magatartás, 
munkamegtagadás, verekedés, 
zárkarend be nem tartása, 
Többször beszélgettünk vele, 
hogy m iért nem  dolgozik be

csületesen. Erre azt a választ 
adta, hogy ő a polgári életben 
sem dolgozott, minek dolgoz
zon a börtönben. Kint sem sze
retett dolgozni, a börtönben 
sem szeret. A munkát nem ne
ki találták ki, vannak még jó
hiszemű férfiak, akiknek a bi
zalmát meg tudja nyerni és 
azok ellenszolgáltatásért el
tartják.

A sorozatos nevelői figyel
meztetés és a vele való foglal
kozás eredménytelen volt. Az 
intő szavakat semmibe sem 
veszi. Társaival szemben ösz- 
szeférhetetlen m agatartást ta 
núsít, drasztikus szavakat 
használ. Szabadulása után 
sincs szándéka dolgozni.

Szülei őit is figyelmeztetik 
levelükben: „Kislányom! Azt 
hiszem, hogy benőtt a fejed 
lágya, viselkedj mór úgy, mint 
egy felnőtt. Parancsnokodnak 
fogadj szót, akkor büntetésed 
könnyebben eltelik.” A szülői 
intő szó azonban a levegőbe 
száll, mit sem törődik vele.

Általában a szülő intő szava 
kíséri a gyermeket élete során 
mindenhová.1 Van, aki ennél 
többet nem is tud gyermeké
nek adni, amikor önállóan 
kezdi életét, de a gyermek eze
ket az intő szavakat jól hasz
nosítja. Ilyen az emberek több
sége. Becsüli a törvényeket, 
tiszteletben ta rtja  a  társada

lom együttélési szabályait. 
Ezek az emberek boldogulnak 
életük során. M unkájuk örö
met okoz. Embertársaiktól ők 
is tiszteletet kapnak. Egyszó
val, megbecsült tagjai társa
dalmunknak, Akik megszegik 
a  törvényeket, azoknak

vállalniuk kell 
a következményeket.

A szülői gondoskodás, a szülők 
intő szava ide. a börtönbe is 
eljut. Jönnek a  levelek. A 
mindig megbocsátó szülők ag
gódó, féltő sorai.

Bizony, nagyon sokszor az 
nem érti meg ezeket, akinek 
nagyon meg kellene szívlelni 
a tanácsot. Nem ad rá  sokat, 
m ert neki m ár semmi sem 
fontos. Szeretne felrúgni min
dent, am it a törvények, szabá
lyok írnak elő. így válik a  bör
tönben is kiközösítetté, a  fog
dák állandó lakójává.

Három ember a  sok közül, 
akiket még a börtön közössége 
is elítél. Felnőtt emberek már 
ők — legalábbis a korukra 
nézve —, cselekményeikért ön
maguk viselik a következmé
nyeket. Bizony, drágán fizet
nek a  makacsságért, a törvé
nyek, a szabályok be nem ta r
tásáért. Megéri így élni?

Sz. L. 
nevelő

Betontelep Tökölön
Az építőipar előtt álló feladatok mindenki előtt ismerete

sek. A negyedik ötéves tervben csak Budapesten 91 000 lakás 
épül. A kitűzött célok megvalósításához, az új házgyárakon kí
vül, bővíteni kell az építőanyagipari kapacitást is. Ebből vállal 
bizonyos részt az újonnan létesített és már részben működő — 
betonelemtelcp Tökölön.

A fiatalkorú elítéltek itt elsajátíthatják a korszerű gépesí
tett betonelemgyártás forélyai, amelyet nemcsak szabadság- 
vesztésük ideje alatt, hanem szabadulásuk úján a szabad élet
ben is hasznosítani tudnak.

Fényképfelvételeinken bemutatjuk, hogy az új telepen 
hogyan dolgoznak az elítéltek. — ZIMM —

■H M
■

A  tavasz eiső napja

1. A betonelemek gyártása a gépesítés ellenére is komoly fi
zikai munkát igényel a fiatalkorú elítéltektől

2. Fogynak a szállításra váró betonelemek.

— Vajon az itt várakozók
közül kinek hoz kellemes, m a
radandó emléket a küszöbön- 
álló tavasz, pontosabban: a
tavasz első napja? Bizonyára 
lesz közöttük olyan, aki ha 
megkapja a negyedet, m ár
cius 21-én fog szabaduln i. . .

A karva-akaratlanul erre 
kellett gondolnom, am ikor el
haladtam  a sor előtt s láttam, 
mennyire izgulnak az elítél
tek.

— Szám ított-e arra — kér
dezte a bíró az első behívott 
elítélttől, T arr Józseftől —, 
hogy a tavasz első napján 
szabadulhat?

A hatalm as term etű, negy
venöt év körüli férfi nehezen 
m erte kimondani,

mire gondolt 
várakozás közben.

— Nem is annyira magam 
m iatt szeretném megkapni a 
negyedet, hanem a család m i
att. Három gyermekem van, 
nehéz lehet szegényeknek apa 
nélkül. H át még a feleségem
nek!

A fejlődési lap sok jót mond 
T arr Józsefről. Az intézeti ta 
nács úgy látja, megérdemli a 
kedvezményt, s am ikor ilyen 
em ber áll a  bíró előtt, a  bíró 
sem mond mást.

Erre a napra esett a fiatal 
Durucz Gábor szabadulása is. 
Az előbb még hallgatag elíté l
te t m intha kicserélték volna, 
am ikor közölte vele a  bíró: 
m egkapja a  negyedet, de — s 
ez a  „de” kicsit vészjóslóan 
hangzott:

— . . .  de m ert ittasság okoz
ta  a  bűncselekmény elköveté
sét, az italboltokat nem láto
gathatja, amíg a  feltételes 
tart.

— Nem is akarom  — bugy- 
gyant ki hirtelen Duruczból a 
fogadkozás. — Elég volt!

Kelemen J  ános nehezebb 
perceket élt át.

— Ez bizony csúnya soro
zat — jegyezte meg a bíró, 
am ikor végigfutott Kelemen 
vádiratán. — Lopás, orgazda
ság, sikkasztás. . .  elítélték 
Szombathelyen, Körmenden, 
Budapesten — m ajd sokáig 
nézte az idegesen feszengő el
ítéltet. — A Balassagyarmaton 
kapott három jutalom  viszont 
szép dolog. Szeretném hinni, 
hogy ez egy kicsit a változás 
jele. Tehát tdd rendesen vi
selkedni és dolgozni is. Mi a 
véleménye erről?

— Nagyon szeretném meg
kapni a negyedet, tisztelt bíró 
úr!

— Ezt elhiszem.
— Édesanyámnak is meg

ígértem, hogy nagyon rende
sen fogok viselkedni.

— Az Ígéret önmagában
nem sok,

ha nem követik tettek

— A menyasszonyomnak is 
azt mondtam, hogy megjavu
lok. Szeretnék minél előbb 
megnősülni, hadd legyen igazi 
apja a gyereknek.

— Gyereke is van?
— Igen.
Nem az ígéretek eredmé

nyezték a kedvező döntést. A 
szorgalmas munka, a  fegyel
mezett m agatartás eredmé
nyezte ezt.

Fekete Mihálynak nehéz 
napja volt..

— Fenyítve, megint fenyít- 
ve, verekedett is. Most jött. ki 
a fogdából, de m ár megint fe
nyítés alatt áll. Akkor is fe
nyítve volt, am ikor a harma,- 
dot tárgyaltuk. Ha akkor har- 
madot kap, most nem  kerül 
sor erre a beszélgetésre. Ak
kor sem, most sem javasolta 
feltételesre az Intézeti tanács. 
Érthető. Le kell töltenie az 
utolsó napot is. — Mivel m a
gyarázza ezt a m agatartást? — 
kérdezte a  bíró.

— Nem tudom. Mindentől 
elveszik az em ber kedvét. Ta
nulni szerettem volna, nem 
engedték. Azt mondták, én is 
verekedtem, erre megfenyítet
tek. Most, hogy a negyedet 
sem kapom meg, csak augusz
tusban szabadulhatok. Talán 
be sem tudok iratkozni a tech
nikum  negyedik osztályába. 
H árm at ugyanis' m ár elvégez
tem. Ezért is szerettem volna 
tanulni. Legalább a  harm adik 
osztály anyagát ismételhettem 
volna át.

— Ha nagyon akart volna, 
Balassagyarmaton is tanulha-

■ tott volna.
Fekete Mihály úgy t e t t , .

mint aki nem érti 
a megjegyzést.

3. A műhelyben készül a formába öntött vasbetonlap.

— Annak, hogy valaki szak- 
irodalm at kérhessen be, felté
telei vaijnák: fegyelmezett
m agatartás, szorgalmas m un
ka. I tt is fordíthatja hasznos 
dolgokra az idejét az ember.

— Nemigen törődök én m ár 
semmivel. Nincs tervem, cé
lom,. m ajd rendeződik vala
hogy az életem.

— Okos ember ésszel é l . 1 i

— Nem hiszem, hogy ez rám 
is vonatkozna.

— Félő, hogy most igazat 
mondott. Az ilyen nézetnek 
nagyon szomorú következmé
nyei lehetnek. Egyet-egyet 
m áris érezhet.

Fekete Mihály szám ára is 
emlékezetes m arad az év első 
tavaszi napja.

Görcsi István sem já rt több 
szerencsével. Pusztán a form a
ságok m iatt jelenhetett meg a 
bíró előtt. Gyorsan megszüle
te tt a döntés: Aki úgy jön ide, 
hogy fenyítése van, az nem 
szám íthat arra , hogy negyedet 
fog kapni. Nehezítette Görcsi 
helyzetét az is, hogy eljárás is 
folyik ellenei Pedig az ember
ölési kísérletért is vaskos íté
letet kapott.

Amit észre kellett venni . a  
feltételes tárgyaláson: megle
pően sok a kérelmezők között 
a fiatal. A következő, Gyur- 
csán elítélt is fiatal volt. 
Egyik-másik társához hason
lóan, neki is volt m it hallgat
nia. ö t  esetben kellett megfe
nyíteni, m unkáját is rendszer
telenül végzi. Néha m intha azt 
akarná bizonyítani, tud ő jól 
is dolgozni, ám  ezek a felbuz
dulások csak villanásszerűek. 
Amilyen nehezen jelentkez
nek, olyan gyorsan el is m úl
nak. Megnéztük a nevelői vé
leményt. Ilyen mondatot is ta
láltunk benne:

„ . . .  saját sorsával 
nem törődik."

Ideje volna komolyabban gon
dolkodnia Gyurcsán elítéltnek 
is.

M ár-m ár attó l tartottunk, 
nem  áll meg a szomorú soro
zat. Binder Ferencnél tört meg 
ismét a jég. Nála is sok bűn- 
cselekvény „hozta össze” a  
három  év hat hónapot. Most 
érezte igazán, jobban kellett 
volna figyelnie, am ikor azt 
m ondták a  jóindulatú elítélt- 
társak: Vigyázni kell a  fegyel
mikkel, nehéz órákat okozhat
nak később is. A bíró is a két 
fenyítésnél időzött tovább.

— A m unkáját rendesen vé
gezte — tette hozzá.

Az elismerés sokat enyhített 
Binder Ferenc hangulatán. 
Még inkább örült, amikor így 
folytatta a  bíró:

— Azt is látom, hogy komo
lyan készül a  szabadulásra. 
Lakása, m unkahelye van, öt
ezer forintot kap a  szabadulás 
napján. így kell ezt!

— ko —

GÖRÖNGYÖS UTAKON
K ÉT NAP, KÉT ÉJJEL egy

folytában nyitva voltunk. 
Anyám még a fáradtságot sem 
érezte, örült, hogy így megy 
az üzlet. Az én szerencsémre 
csak az első napokban ment 
így, azután csendesség követ
kezett. Az embereknek nem 
volt pénzük. Szegény volt ak
kor a paraszt, a búzáját sem 
tudta eladni, nem  tudott vá
sárolni, a kereskedők is csőd
be jutottak, mindenki hitel 
után futkosott, a bankok na
ponta árvereztettek. Egyik es
te egy módos parasztgazda 
mesélte szomorúan, hogy most 
nem ihat két deci bort, m ert 
arra sem jut. Engedélyt kért, 
hogy a kocsijával beállhasson, 
m ert messziről jö tt a bankba, 
halasztást kérni az árverésre, 
de nem kapott. Szidta, káro
molta Bethlent.

Apám soha nem politizált, 
azt mondta, az az urak  dolga, 
az ilyen beszélgetésekben sem 
igen vett részt, m ert egy ven
déglősnek nem szabad a kor
mányt szidni. Az adta az ital
mérési engedélyt, el is veheti. 
— Egyébként, ha jól megy a 
sora a szegény embernek, a 
saját szempontjából ítéli meg 
a gazdasági helyzetet Nekünk 
most jól ment, nem volt ki
fogásolni valónk a kormány 
politikája ellen.

A nagy félelem, hogy apám 
ismét inni fog, feleslegesnek 
bizonyult, m ert még a részeg 
em bert sem állhatta az üzleté
ben. De az ivást felváltotta egy

másik szenvedély: a kártya. 
Ezt ismét a foglalkozása hoz
ta magával, m ert a kezdeti 
nagy forgalom után természe
tes visszaesés következett be 
és filléres alapon, vagy egy- 
egy, fröccsben kártyáztak a 
vendégek. Apám eleinte néze
gette őket, m ajd hiányzott egy 
partner és meghívták játszani. 
Kezdetben csak unalomból ült 
le, különösebb kedv nélkül, 
így kezdődött és olyan hatal
mas szenvedéllyé vált a kár
tya, amellyel legalább annyi 
keserűséget okozott nekünk, 
m int a korábbi részegeskedés- 
sel.

ÉN MINDEN REGGEL 
NÉGY ÓRAKOR KEL

TEM. Jégért mentem a verem
be a borok hűtéséhez. A jég
verem hidege té ríte tt magam
hoz a halálos fáradtságtól, 
am elyet éreztem a kevés alvás 
után. Utána borért küldtek a 
pincébe. A boroskanna és a 
veder a bokám at verte s a 
pincelépcsőn, ahogy felfelé 
hoztam az edényeket, mindig 
kilottyant belőlük a ' legna
gyobb elővigyázat m ellett is. 
A pálinkám érésnél sem való
színű, hogy hasznot hajtó volt 
a tevékenységem. Ha szüleim 
ott voltak a közelemben, na
gyon igyekeztem jól dolgozni, 
m ert ha észrevették ügyetlen
ségemet, órákon keresztül 
szidtak. De koromhoz képest 
gyorsan belejöttem a m unká
ba és ügyesen dolgoztam.

Hamar kitapasztaltam, hogy 
nem tudják, mennyi pénznek 
kell lenni a kasszában és egy

két pengőt m egtartottam  ma
gamnak. Hogy ne legyen lel- 
kiismeretfurdalásom, am iért 
szüleimtől pénzt lopok, ham a
rosan a vendégeket igyekez
tem becsapni. Kevesebbet ad
tam  visisz-a, vagy többet szá
moltam. Ezzel csináltam néha 
bajt is, hisz a vendégek álta
lában tudták, hogy mennyit 
kell fizetniük. Kis pénzű em
berek voltak, gondosan vi
gyáztak minden fillérre, ami 
visszajárt nekik. De az egy
két pengőt, melyet elcsentem, 
valaki mindig megfizette. Eb
ből soha nem csináltam lelki- 
ismereti kérdést. Ügy éreztem, 
nekem ez a pénz jár, hisz 
mindenről lemondok, am it 
szeretnék, csinálni. — A cso
koládéról nem voltam haj
landó lemondani. Csak titok
ban kellett megennem, m ert 
anyám szerint arra  semmi 
szükség nincs. „Van elég enni
való, a szegény csak a gyom
rán tud spórolni, és hova ju 
tunk, ha csak zabálunk” — 
mondta anyám vég nélkül.

P ÉNTEK KIVÉTELÉVEL
a  többi napokon já r

tam  az iskolába, roppant 
szorgalommal, nagy ta 
nulási vággyaí és tudni aka
rással. Szerettem az apácá
kat. Mindig nagyon ápoltnak, 
finomnak . és műveltnek lá ttan | 
őketi Jól éreztem magam a |  
iskolában, m ert otthon, az én. 
tartózkodási helyem csak a  
kocsma söntése volt. I tt ü l
tem  le tanulni, m ert anyám 
szerint közben kivihetek a
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„M egjártam  Európa börtöneit"
A feldősségrevonást is vállalva tért haza Svédországból egy magyar disszidens

Keserves csalódásokkal, fá
sultan, kalandos körülmények 
között érkezett haza Svédor
szágból Horváth Lajos. Ami
kor magyar földre ért, meg
könnyebbülten sóhajtott fel:

— Végre itthon vagyok!

Nyugati paradicsom 
helyett börtön

— Nem politikai, hanem 
családi okok m iatt hagytam el 
az országot — kezdte a beszél
getést. — Mind a. két házassá
gom rosszul sikerült. Elkese
redtem  és elhatároztam, hogy 
az lesz a legegyszerűbb meg
oldás, ha elhagyom az orszá
got.

— Amikor Ausztriába é r
keztem, a  csendőrök elfogtak, 
letartóztattak  és fogdába te t
tek. U tána a  klagenfurti bör
tönbe szállítottak. Kihallgatás 
kihallgatást követett. Minden
re kíváncsiak voltak. Őszintén 
megmondom, nem így képzel
tem el a  „szabad világgal” va
ló találkozást. Egy hét múlva 
egy szögesdróttal, őrtornyok
kal körülzárt táborba szállítot
tak. I tt  még alaposabb k ihall
gatás következett. Közölték azt 
is, hogy Ausztria nem fogad 
be, csak addig maradhatok, 
amíg valamelyik ország nem 
ad letelepedési engedélyt. De 
hová. m ehettem  volna? Auszt
ráliába vagy Kanadába fair
tásra? Sokat gondolkoztam, 
hiszen célomat sikerült elérni, 
elhagytam az országot, meg
szabadultam  m inden kötele
zettségtől, nehézségtől, szabad 
voltam, m int a  m adár, csak 
éppen a  tábort nem  hagyhat
tam  el: A jövő teljesen bizony
ta lan  volt. Hónapokig seny- 
vedtem a  táborban és a meg
vetett, m egalázott disszidensek
• késerű kenyerén tengődtem. 
■Később Svédországba kerül
tem. Itt m ár szabadabban mo
zoghattam, adtak ruhát és ci
pőit is. Egy hónapig a svéd

■nyelvet tanultam , m ajd az 
egyik autógyárban,, helyeztek 
.ej bet,apíjptt >köszörűsnek.,...

Svédország-nagyon szép és
• gazdag, de. nem a  disszidens- 
nek. A gyár m ellett egy ba
rakkban szállásoltak el. Örül
tem, hiszen itt legalább kon- 
zervekből tudtam  magamnak 
főzni.

Keserű csalódás

— Köztudott, hogy Svédor
szág Európa egyik leggazda
gabb országa, magas az élet

vendégeknek egy-két pohár 
bort; h& kér . valaki. Ő addig 
moshat vagy takarítha t és 
nem -kell a m unkáját abba
hagyni. -

M e g  t iz e n n é g y  é v e s
SEM VOLTAM, de h ir

telen, ■ egyik napról a  m á
sikra éreztem, hogy a 
férfiak jobban megnéznek. 
Ettől kezdve még ' job
ban törődtem magammal, 

■gyakran fésülködtem és ké
nyes lettem ruhám ra, cipőmre.

Mindezt nem egészen csak 
■ ezért csináltam. Az apácák 
szóltak óra alatt, orrukat fin- 

■ torgatva, hogy m iféle szag van 
(az osztályban. Senki nem  fe
lelt. M ária Karolina tovább 
szaglászott,, mondván, itt olyan 
áporodott, füstös, büdös ruhá- 

, ja  van valakinek. Erre töb- 
, ben felálltak és mondták, hogy 
nékem. Az én ruhám  volt bü
dös, füstös, a kocsmaszagot be- 

' szívta, m ert otthon is ezt a 
; ruhát hordtam, csak másik 
: kötényben’ dolgoztam. Akkor 
■ alaposan megnézett Mária 
K arolina’ és közölte, hogy pacs- 
kerban többé nem járhatok és 
a ruhám at is gondosabban kell 
tisztítani, a zárda nívójára vi
gyázni kell, különben is, leg
jobban szeretnék, ha kim arad
nék a zárdából. Sok értélm e 
úgy sincs az iskolába járásnak, 
nem is lesz, m ert hol jövök, 
hol nem. Arról is beszélt, hogy 
a zárda jó hírneve, tisztasága, 

.ú ri lá n y o k ..., am it én m ár 
; nem is hallottam , csak szé
gyelltem  magam és néztem a 
katedra feletti kis oltárt, ahol 
Szűz M ária ta rto tta  a  kis Jé 
zust. Csak bám ultam  mereven, 
nem m ertem  a lányokra pil
lantani, akik vihogtak, Halk 
megjegyzéseket te ttek  és han
gosan helyeselték az apáca 
szavait.

színvonal, hiszen több m int 
150 éve nem pusztította hábo
rú. Hogyan élt itt  a  magyar 
disszidens?

— Svédország szépségéből, 
m érhetetlen gazdagságából 
sem én, sem a többi disszidens 
nem részesült. Lehet, hogy 
évek m últán jobb anyagi kö
rülmények közé kerültem  voí- 
na, de itt m inden idegen volt 
számomra. Nem értettem  a 
nyelvüket.

— Kivel ta rto tta  a  kapcso
latolt?

— Egy magyar fiúval, de ő 
is szomorú v o lt Legtöbbször 
önkéntelenül is az otthonról 
beszélgettünk. Aztán m egír
tam  a  feleségemnek, hogy jól 
vagyok. P ár hét m úlva meg
jö tt a válasz. Elmondta, hogy 
kislányunk súlyos beteg, hosz- 
szú ideje kórházban van. Az
zal zárta a  levelet, hogy vi
gyázzak m agam ra és sok sze
rencsét kívánt új életemhez.

— Mi történt ezután?
— Napokig nem  tudtam  

aludni, nem találtam  a  helye
met, legszívesebben azonnal 
indultam  volna haza.

— Hiányzott a  család?
— Tudom, furcsán hangzik, 

hiszen a  feleségem m iatt jö t
tem el, de a  kislányomat, n a
gyon szeretem. Négy hónap 
után nem bírtam  tovább, el
határoztam, hogy hazajövök. 
Igen ám, de nem  volt pénzem, 
csak Dániáig futotta.

— Hogyhogy, hiszen dolgo
zott?

— Dolgoztam, de a  fizeté
sem egyharm adát a  vállalat 
visszatartotta. Ezt csak egy év 
m úlva kaptam  volna meg, de 
akkor sem a  teljes összeget, 
hanem  csak a  hetven százalé
kát. Ez am olyan biztosíték a 
vállalat szám ára a rra  az eset
re, ha valaki meggondolja 
m agát és elmegy máshová dol
gozni, így nem  éri károsodás a 
tulajdonost. Ezenkívül sokba 
kerü lt az üzemi étkezés és a 
barakklakás is. . .

Bori öniölbör lőnie

Dánián keresztül szöktem 
Nyugat-Németorsságba. Itt 
m ár minden, fillérem  elfogyott. 
Nem is tudom megmondani, 
hány száz kilom étert gyalogol
tam. A cipőm elkopott, a  ru 
hám rongyos volt, hiába in 
tettem  a  gépkocsiknak, nem 
vettek fel. A fáradtságtól, éh
ségtől kim erülve egy erdei 
tisztáson pihentem  meg, am i
kor a rendőrök elfogtak. Ma-

N AGYON MEGSZEGYE- 
NlTETTEK, de egy.pi'l- 

lanatra sem gondoltam ’ a r
ra, hogy én innen' k i
m aradjak. Ügy éreztem,, 
nekem valami rendkívülit 
kell tennem. Meg kell mu
tatnom  nekik, az egész viho
gó bandának, hogy ki vagyok. 
Végezzék ők is azt a  m unkát, 
am it én, azután vihogjanak. 
M ár korán reggel a  kocsmá
ban dolgoztam; am ikor őket 
még a  m am ájuk mosdatja, fé
süli a  copfjukat, addig én fel
mosom a  padlót, a  részeg ven
dégek gyomortartalmát, cipe
lem a  bort a  pincéből, húst 
mérek, m indent felelősséggel, 
ahogyan az ő m am ájuk sem 
tudná. „Majd én megmutatom 
nekik!” — ezzel vigasztaltam 
magam, de tovább nem jutot
tam. Nem tudtam  még, milyen 
úton-módon bizonyítsam be, 
.hogy igazságtalanok velem 
szemben.

Rövidesen megjött az alka
lom is. A Petőfi Társaság pá
lyázatot hirdetett polgári isko
lás lányoknak. Egy árva lány 
levelére kellett válaszolni, aki 
Pesten é lt és nyílt levelet ír t 
a  lányoknak. Ö is hasonló ko
rú  volt. A levélben elmondta, 
hogy nincsenek, szülei, roko
nai, őt nem szereti senki és 
hogy nekünk milyen jó, hogy 
a  szüléinkkel lehetünk, meg 
van otthonunk. A pályázat cí
me ez volt: „Levél M argitká
nak.” Amikor elolvastam a 
levelet és a  felhívást, éreztem, 
hogy én nagyon szépen meg 
tudnám  erre  írni a választ, tá
lán a  legjobban is. de ehhez 
idő kellene és csendes, nyu
godt hely, m ert a kocsmába — 
hiába nem akarom — mindig 
jönnek a vendégek, szólnak 
hozzám és akkor elfelejtem  a 
szép. gondolataimat.

gyarázgattam, hogy Svédor
szágból jövök és Ausztriába 
tartok. Nem m ertem  megmon
dani, hogy Magyarországra 
megyek. Bevittek a  rendőr
ségre. Kihallgattak. Kértem, 
hogy segítsenek m unkához, 
m ert nincs pénzem. Napokig a 
fogdán voltam  — ez volt a  vá
lasz. Aztán kitoloncoltak az 
ország területéről.

— Ügy tudom, Ausztriában 
kapott egy ideiglenes útiok
mányt, am ikor Svédországba 
vitték.

— Igen. Abban bíztam, hogy 
ezzel a  hivatalos okmánnyal 
m inden fennakadás nélkül á t 
jöhetek Ausztria területén. De 
nem ez történt. Igazoltattak és 
hiába m utogattam  a  papíro
mat, előállítottak. A csendőr
ségről nem  engedtek el. Bör
tönbe zártak. Több m int két 
hónapon keresztül arró l fag
gattak, m iért hagytam  ott 
Svédországot. Mondtam, hogy 
nem találtam  m eg a  szám ítá
somat és máshol szeretnék el
helyezkedni. — „Erről szó sem 
lehet” — jelentette ki határo
zottan a  kihallgató tiszt. Meg
fenyegetett, hogy kitoloncol
tat. Amikor megmondtam, 
hogy haza akarok menni, fel
hívta ,a figyelmemet, hogy Ma- ■ 
gyarországon e ljárást indíta
nak  ellenem. — „Tudom” — 
válaszoltam. — „Vállalom vét
ségeim ért a  felelősséget, csak
hogy még egyszer otthon le 
hessek.” — Követeltem, hogy 
engedjenek szabadon. Napokig 
felém sem néztek. Egyszer az
tán  hívatták, megkérdezték, 
hogy meggondoltam-e magam.

— Haza akarok menni M a
gyarországra — válaszoltam.

Elengedtek.

ttjra itthon

Gyalog indult a  m agyar ha
tá r  felé. A fáradtságtól m ár 
nem  érezte a  lábait, de leg
szívesebben szaladt, rohant 
volna. A m ikor átlép te a  m a
gyar határt, felsóhajtott: „Vég
re  itthon vagyok!” A magyar 
határőrök k ínálták  még ciga
rettával.

★

— K int az idegen tájakon 
egyedül kóborolva tudtam  
meg igazán, m in t jelent a  ha
za, a  szülőföld. Gyáván m ene
kültem  a  kötelességek elől. A 
gondok azonban nem szűntek 
meg, sőt fokozódtak. Talán 
m ajd most sikerül végérvénye
sen révbe ju tn i . . .

— ZIMM —

A n y á m n a k  e l m o n d 
t a m  a  megszégyení

tésem et és; megmondtam, 
hogy a  . pályázaton részt 
akarok venni. Elintézte any- 
nyival, hogy jó az én 
ruhám , csak az a  bajuk, hogy 
reform átus vagyok, így akar
nak kényszeríteni, hogy térjek  
á t a  katolikus vallásra. „így 
lesz több pénzük az egyházi 
adóból” — te tte  hozzá. A pá
lyázatra meg az t mondta, mi
nek törném  magamat, úgy 
sem szegény lánynak adják  a 
díjat, m ajd valaki nagykutya 
lánya kapja meg. Hosszas kö
nyörgésemre beleegyezett, 
hogy írjak.

Abba a  levélbe szívem bá
natát, rem ényét beleírtam. 
Teljes együttérzéssel az árva
lánnyal, m elyet csak egy so
ka t szenvedett gyerek érezhet. 
Radnaiék könyvei — am ely 
ebben az időben még elég volt 
olvasottságomhoz — hozzá se
gítettek ahhoz, hogy szépen, 
irodalmi stílusban fejezzem ki 
őszinte érzéseimet.

Amikor beadtam  a pályáza
to t és m agyar tanárnőm  elol
vasta, megkérdezte: „Ki írta 
ezt a  dolgozatot?” — Nagyon 
fájt, hogy ilyenre gondolt; 
tudhatta, hogy még én sem 
érek rá  mindig iskolába járni,
■ nemhogy szüleim ilyesmi
vel foglalkozzanak. P ár hét 
m úlva m egjött Pestről a 
Petőfi Társaságtól a pá
lyázat nyerteseinek és ki
tüntetettjeinek névsora. Az 
apácák és a tanulók nagy 
meglepetésére és irigységére 
én kaptam  aranyérm et a  dol
gozatért. Szólni sem tudtam  az 
örömtől, m ert erre én sem szá
mítottam. De a megszégyenítés 
kiegyenlítése sikerült.

T. K.
(Folytatása  ̂  köve.tkfzüc) >

.....................................................................................................................

HEJ, AZ AZ ÚT!
|  A szólás-mondás szerint a 
|  pokolba vezető ú t is jó szán- 
§ dékkal van kikövezve. . .
|  Mostanában sokszor eszébe 
I  ju t ez a  közmondás annak 
|  az idősebb asszonynak, aki 
|  az egri bv.-intézetbein ráér 
I  ilyenekéin töprengeni.
|  Nagy u ta t te tt m ár meg ő 
|  is és m indig kimondottan 
I  „tiszta, jó szándékkal”.
|  Ez a  nagy út elég gyakran 
|  a  bíróság elé, s onnan a 
|  börtönbe vezetett.
|  Hogy jő  szándéka gyakran 
1 ilyen csúfos kudarcba ful- 
|  ladt, ennek — szerinte min- 
|  m indig más volt az oka.
I  Korábbi szabadulása után 
|  bejárónőként szegődött el 
|  jobb módú családokhoz. Leg- 
|  utóbb az egyik családnál 
|  feltűnt neki, hogy va,n egy 
|  fiókos szekrény, a két fel- 
!  ső fiókban m indig benne a 
|  kulcs, csak az alsó fiókot 
|  zárják  szigorúan. Ez kíván- 
|  csivá tette:
|  — Mi lehet ebben a zárt
§ fiókban?
I Addig „ügyeskedett”, míg 
|  m eg nem oldódott a  zárt fi- 
|  ók rejtélye.
|  Takarékbetét-könyvet és

készpénzt ta lált benne. 
Nyomban magához vette, s 
elm ent bevásárolni. A maga 
részére.

Több ezer forintot elköl
tött, elegánsan felöltözködött, 
m ajd  a  m aradék pénzzel el
m ent a  rendőrségre és felje
lentette alkalm azóját:

— Bizonyosan sikkasztok, 
csalók, azért va.n ennyi 
pénzük.

H ívták a  tu la jdonost. . .  A 
„becsületes m egtalálót” már 
nem  is engedték ki.

Vizsgálat, bírósági tárgya
lás és isimét szabadságvesz
tés-büntetés következett.

Hogy m egérdemelte a  bün
tetést, ez ta lán  eszébe sem 
jut. Nem azon töpreng, hogy 
visszaélt jótevői bizalmával, 
akik — míg dolgoztak —, 
nyugodt szívvel rábízták a 
lakást, m agára hagyták ott
hon . . .  Sehogyan sem érti 
— legalább is nem akarja 
megérteni, hogy egyeseknek 
becsületes m unkával szer
zett keresetükből hogyan le
het m egtakarított pénzük. 
Hiszen még nem is olyan 
idősek! F iatalabbak nála . . .  
Hogyan lehet másaknak, s 
neki m iért nem  lehet? . . .

hat. |
A lehetőségek a ta k a ré -f  

koskodás számára is a d v a f  
voltak. De erre nem  gondolt, |  
nem  használta ki a lehető-1 
séget. |

Jó  lenne elfelejteni p é l - i  
dául azt, hogy m ikor az f  
egyik házban bejárónőként |  
dolgozott, azt hazudta, hogyf 
nincs megfelelő lakása és |  
rendelkezésére bocsátották a f  
személyzeti szobát, hogy lak- f  
jón ott, a  lakását — m e rt!  
volt neki —, tizenkétezer fo- § 
rinitért eladta. ,A sok pénz |  
h irtelen elfolyt a markából. |  
Semmi látszatja nincs . . .  |  
Talán igaz sem volt, hogy § 
annyi pénze volt.

Az lenne a legjobb, ha 1 
nem  lett volna igaz. De m ert |  
igaz volt, most nem képes 1 
elszámolni ezzel és egész I  
életével anélkül, hogy vá- § 
dolnia kelljen önm agát. . .  §

Nehéz súllyal nehezedik rá |  
felelőtlenkedése a múltban, f  
Valamit talán még lehetne § 
tennie, de m indent pótolni f 
m ár késő.

Példája kom oly tanulság |  
leltet m inden könnyelműskö- |  
dö számára. sz. g. =
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A KAPZSISÁG ÁRA
BESZÁM O LÁSRA h i v a t 

t á k  A Z  ÜZEMVEZETŐT. A z  
asztal m ellett az igazgató, a 
helyettes, a párttitkár és a 
szakszervezeti titkár ült. Az 
igazgató kezdte:

— Nem  véletlen, hogy be
hívattuk. Ez az üzem  évekkel 
ezelőtt a, legjobb minőségű 
árukat készítette. Szinte so
sem  hangzott el panasz. Mos
tanában pedig szinte kifejezést 
sem  találok, hogy m ilyen  
a zsemle, a kifli, a kenyér. 
Őszintén fe lve tjük  a problé
mát, m ert úgy látjuk, valami 
baj van. Sürgős tennivalók- 
m  vem szükség!

A  párttitkár vette át a szót:
■— Nem értjük a minőség- 

romlás okát. Egymás után ér
keznek a panaszok. Jók a 
szakemberek, te magad régi 
ember vagy a szakmában, 
mégis egyre lejjebb csúszik az 
üzem  a le j tő n . . .

Dezső szorgalmasan jegyezte 
a  kérdéseket. Úgy tett, m in t
ha m inden szót fontolóra ven
ne. Néha helyeslőén bólintott 
is.

A  párttitkár kérdései egy
m ást követték,

— M ilyen az összhang a 
dolgozók között? . . .  A  két 
m űszak között? . . .  A  dolgozók 
és a vezető között? . . .  Mi gá
tolja a kollektíva jobb m un
káját? . . .  , Kellenek-e ú j szak
emberek? Termelés-szervezést 
hajtsanak-e végre? Neked  
van-e valami olyan egyéni 
problémád, amelyben segíte
ni lehet? — És így tovább . . .

— Nem  hiszem, hogy ilyen  
nagy problémák lennének ná
lunk. — mondta komolyan az 
üzemvezető. — A z a baj, hogy 
m indig felnagyítják a kis dol
gokat. Eddig is érkezett be 
panaszos levél, mégsem hívat
tak beszélgetésre.

— De m ost naponta panasz
kodnak a vásárlók! — sza
kította félbe az igazgató.

Dezső kontrázott:
— Nem  a becsületes embe

rek reklamálnak, hanem azok, 
akiknek nincs jobb dolguk, 
m int hogy belénk kössenek. 
M egmondtam én már néhány
nak, hogy kivel szórakozzon.

—  Ne beszélj így! — in 
tette le az igazgató helyette
se. — N ekünk nem  mesére 
van szükségünk, ezt ism erjük. 
Őszinte véleménycserére ül
tünk le.

— Igazad van, — csendese
dett el az üzemvezető. — Néz
zétek meg, m ilyen rosszak a 
lisztek! Nem lehet abból jó 
term éket sütni. Meg odatette
tek hozzám azt a bolond Fer
két. Gyagyás szegény, nem  
lehet vele bírni. ■ Ha rájön, 
k iü l  az udvarra: vagy össze
dobálja a pléheket, a szakaj- 

■ tókat. Hiába mondom, a töb
bieknek, ne. törődjenek, vele, 
azt mondják, az is kap fize
tést.

— Lehet azzal a fiúval szé
pen is beszélni. Eddig miért 
nem  szóltál, hogy gondod van 
vele?.

— Nem  akartam  nektek  Is 
gondot o kozn i. . .  A  brigád 
sem olyan, hogy lehetne rá 
számítani.

— M it akarsz tenni?
— összehívom  az embere

ket, elmondom, m i a kíván
ság és megbeszéljük. Néhány 
hónap türelm et kérek. S fog
tok ti még solcat beszélni ró
lunk . . .

A Z  ÍGÉRETET KÉSZPÉNZ
NEK VETTÉK A Z  ILLETÉ
KESEK. Hamarosan meghívó  
is érkezett az üzem i értekez
letre.

Jó értekezlet volt. A  dót-, 
gozók fogadalmat te ttek  m un
kájuk megváltoztatására, a 
vezető pedig aláírta a fe l
ajánlást. „Fél év m úlva be
szám olunk tetteinkről”. — 
zárta a vezetőséghez küldött 
levelet Dezső.

Csak. néhány hét te tt el, s 
egy reggel rossz hír várta az 
igazgatót. A  titkárnője jelen
tette:

— Igazgató e lv tá rs. . .  De
zsőt letartóztatták.

Szó nélkül hagyta ott az 
igazgató a titkárnőjét. Gondol
ta, érezte akkor, a beszélgetés
kor, hogy ott valami nincs 
rendbe. Dehát ez :iz ember be
csületes volt. Legalábbis ő 
azt hitte. Saját maga előtt is 
szégyellte, ha kételye merült 
fel. Járkált le s föl a szobájá
ban. Nem  akarta elhinni, hogy 
igaz, ami történt. H ívta az 
üzemet, kérte a vezetőt. On
nan is az a válasz érkezett, 
am ellyel a titkárnője fogadta.

— Hát ezért volt a sok pa
nasz! . . .  De m iért is nem  vé
geztettem  egy vizsgálatot? . . .  
Majd szétm ent a feje. Egyre 
azon töprengett: m it tehe
te tt ez az ember s fájt, hogy 
csalódnia kellett benne . . .  
Nem lehet megbízni senkiben 
— morogta félhangosan . . .  — 
Hogy is mondta? „Majd hallo
tok sokat rólunk” . . .  A zt hi
szem, hallhatunk éppen ele
get!

★
NEM CSAK A  V Á L L A L A T  

DOLGOZÓIT, hanem a köz
vélem ényt is foglalkoztatta a 
bűnügy! A  „Kék fény” is meg
em lékezett róla, sok bosszúsá
got okozott azoknak a dolgo
zóknak is, akik ebben a szak
mában, de má  . üzem ekben dol
goztak. . A közvélem ény mindig  
kész az általánosításra'. A z ügy 
kapcsán nem  egy olyan véle
m ény született, hogy „persze a 
sütőipar, ahol ki tudja, még 
m ik sülnek ki a kemencékből 
a kenyerek és a sütem ények  
m elle tt. . . ”

A m i azonban elégtételt adott 
a vállalat m inden becsületes 
dolgozójának s mindazoknak, 
akiié m élyen elítélték a sik
kaszt ókat: a bűnösök m egkap
ták méltó büntetésüket.

A  VAD BŰNSZÖVETKE
ZETBEN folyamatosan elköve
tett sikkasztás volt. Hogyan 
történt? A z üzemvezető társa
kat keresett-és talált a term é

kekből „megtakarított” te j el
adására. Kannánként 25 forint 
ju to tt az üzemvezetőnek. A  
többin a bűntársak osztoztak. 
Eleinte naponként két kanna 
te j vándorolt így el, m ajd há
rom s egy nap négy is. A  ter
m ékekbe m ind kevesebb ju 
tott. Nem csoda, ha a vásárlók 
egymás után a minőséget rek
lamálták.

A z  üzem  újságja így írt:
„A vádlottak által elkövetett 

bűntett társadalmi veszélyes
sége igen nagy. A  hosszan tar
tó: elkövetési idő pedig — - az  

"ellenőrzés hiánya m ellett — 
árra "váítj-hogy a bűnösök nem  
m enthetik magukat pillanat
nyi rövidzárlattal, nagyon is 
tudatában voltak annak, m it 
tesznek. A z okozott kár több 
tízezer forintra rúg. A  sikkasz- 
tók büntetésükön tú l anyagi
lag is felelnek az okozott 
ká rér t. . . ” :

AZ ŐSZINTESÉG A  BE
SZÉLGETÉS IDEJÉN talán 
segíthetett volna Dezsőn. De
zső azonban beismerés helyett 
másokat becsmérelt, másokra 
próbálta hárítani a felelőssé
get, megjátszotta a jó fiút, a 
törekvőt. M indenki és minden  
hibás volt. csak ö nem. O, aki 
olyan régi vezető. Éppen ez 
lepte meg feletteseit i s . . .  
Mennyi segítséget nyújto ttak a 
panaszok idején, hogy régi hír
nevét visszaszerezhesse az 
üzem. Elvitték azokat az em 
bereket, akikre panaszkodott, 
jobb lisztet biztosítottak, kie
melt üzem ként kezelték az 
ö v é t. . .  Biztatták, lelkesítették 
s ha egy-egy napon szebb lett 
a termék, azonnal mondták: 
Látod, így kell, jól van, csak 
így tovább!. . .  Aztán a kollek
tíva is rákapcsolt, m ert szere
tett volna adott szavának ele
get tenni. Ugyeskedtek, szor
goskodtak . . .  Csak akkor ke
seredtek el, am ikor törekvé
sükért elismerés helyett a 
megszégyenítés jutott osztály
részül. A z üzletek nem  akar
ták átvenni árujukat, a közeli 
boltot messzire elkerülték a 
vásárlók.

Keseregni azonban nem  le
het a végtelenségig. A bűnügy 
felderítése után az üzemre ke
rült sor: Vissza tudja-e hódi-> 
tani a vásárlólcat? A  régi hír
név méltó tud-e lenni? Ez nem, 
volt könnyű. De m iután ism ét 
a régi finom  minőségű süte
m ény és kenyér került a kosa
rakba, lassacskán a vevők ma
guk lettek a hírnökök: Jól süt 
ez az üzem!

A z egyik munkás m egkér
dezte az igazgatót:

— Mi lesz Dezsővel, ha k i
szabadul? Visszajöhet ide?

A z igazgató elgondolkodott:
— Miért ne? A dunk neki al

kalmat, hogy jóvá tegye a hi
báját; m int vető vagy terítő, 
dolgozhat. . .  ha visszajön!

K, A.



Nem volt forró katlan a Práter
Ausztria — Magyarország C:2 (0:0)

Szabad az út> Bene előtt. A két osztrák védő már lemaradt, a 
magyar csatár elindult s a labda végül a hálóban kötött ki. Ez 

volt az első.

A u s z tr ia :  R ettensteiner — F á k , 
Eturm berger (Horwath 46. p.),
Sehm idradner, K riess — Starek, 
H ol — Ettm ay^r, Kreuz, Leitner  
(Kodat 79. p .), G allos (Gassner 
69. p.).

M a g y a r o r s z á g :  R otherm e! —
N oskö, M észöly (ju h ász  15. p .l. 
Vidáts, P án csics —■ D unai, Zámbó  
—  F a z e k a s ,  K ocsis!!(Szűcs 46. p .), 
l í e n e ,  Albert.

Az eső félidő végéig senki 
Sem számított arra, hogy a 
m utatott játékból a magyar 
csapat kerül ki győztesen, de 
mégis így történt, m ert Bene 
két góljával váratlanul meg
fordította a helyzetet és a m a
gyar csapat tovább javította a 
két ország közötti mérleget a 
maga javára.

(A Práter-stadionban az if
júságiak mérkőzésén Sebes 
Gusztáv és Sárosi László fia
taljai nagyszerűen játszottak 
és a kétszer 40 perc alatt gól
záporos,', 5:0-ás győzelmet a ra t
tak.)

Inkább 'a  házigazda osztrá
kokat ihlette meg az arany is
tennő, m ert a magyar csapat 
m indjárt az 1. percben kiha
gyott nagy helyzete, m ajd egy
két feüángolás u tán  mindin
kább védekezésre kényszerült. 
Nehezítette a helyzetet, hogy 
Mészöllyel m ár az első percek
ben történt valamilyen húzó
dás, és a 15. percben fel is 
emelte karját, jelezve,*- hogy 
nem tud tovább játszani!

Sajnos, a Mészöly—Juhász 
fcsere zavart okozott, s az volt 
a szerencse, hogy a jó idegzetű 
Rothermelt ez nem érintette 
és Kreuz lövését a  kapuból k i
futva, remek lábreflexszel há
rította.

Közben az első félidőben 
erőteljesebben játszott az oszt
rák  válogatott. Jobb benyo
mást keltett tehát az osztrák 
Csapat ebben az időszakban, és 
igaz, hogy az első félidőben 
■ egy lesgólt rúgott (Leitner lab
dája Gallost a gólvonalon ta 
lálta), de egy szót sem lehetett 
volna szólni egy 0:l-es osztrák 
vezetésnél.

Szerencsére, az osztrákok az

első félidőben, az eredmény 
nélkül diktált iram tól m ár fá
radtabban játszottak és a Ko
csis kisebb vállsérülése m iatt 
Szűccsel szereplő magyar csa
pat egyre inkább szóhoz jutott.

A 69. percben azután mégis
csak siker koronázta a magyar 
csapat játékosainak fáradozá
sait, és felragyogott a váloga
tott csillaga. Az egész eddigi 
játékidő a latt most sikerült 
végre a középre keveredett 
Benének áttörnie a teljes vé
delmet, jól sikerült lövés
sel megszerezte a magyar csa
pat gólját!

Ez az 1:0 azután végre még 
több önbizalmat adott a m a
gyar csapatnak, érthető módon 
az osztrákokat idegesítette. Az 
ellenfél még két újabb csere- 
játékossal is próbálkozott, de 
most m ár a magyar csapat 
nemcsak hogy m egtartotta elő
nyét, hanem a 83. percben Be
ne újabb lövésével 2:Ó-ra vál
tozott az eredmény.

JÁTÉKOSRÓL JÁTÉKOSRA
R otherm el: Párduc, kü lön leges  

reflexek k el. N osk ó: B elépők, ba
baarccal. M észöly: B alszeren csés
öreg harcos. V idáts: M intha á F áy  
utcában lett volna. P án csics: 
Szoborkészitéshez (m egbízhatóság) 
m odell. D unai: Jó kezdés — fo ly 
tatás n é lk ü l. Szűcs: K ezdhetett
volna. F azek as: A  fé le lem  rossz  
tanácsadó. K ocsis: K edvetlenü l
nem  lehet. B en e: R égi gyorsaság  
és robbanékonyság n élk ü l is gól- 
lövő. A lbert: B em utató a töb biek
n ek : m indig íg y  ke ll küzdeni. 
Juh ász: S ik eres bem utatkozás — 
m ost v o lt először válogatott.

R ettcnsteiner: A gólok  ellenére  
fázott. F ák : Takarító -— beatles- 
frizurával. Sturm berger: Színész
és fu tballtanár. Sehm idradner: 
Szürke em inenciás. K r ie ss : G yak
ran m unka n élk ü l — m égis pá
nikban. S tarek: Sztár, k is  h ib ák 
kal. H of: K önnyű beosztást ka
pott, A lbert testőre volt. Ett- 
m ayer: N égytü zes tűzm ester.
K reuz: T ank, k icsin y  k ezd őseb es
séggel. L eitner: P ályán volt. Gal
lo s : O jonc m ódra igyek ezett.
H orw ath: Sturm bergert nehéz fe 
ledtetn i. G assner: Sem m i kü lönös  
m utatvány. K odat: N em  seg íth e 
tett.

JÉGKORONG

1963 óta sár rendben kilencszer 
világbajnok: a Szovjetunió

Először az utolsó két helye
zett csapat helyezése vált is
meretessé a jégkorong-világ
bajnokság hat válogatottja kö
zül. Az Egyesült Államok 
együttese ugyan 5:1 (1:0, 4:0, 
0:1) arányban legyőzte az 
NSZK csapatát, de így sem tu 
dott előbbrejutni a hatodik 
helyről, s jövőre csak a B cso
portban szerepélhet.

A még aranyérem-esélyes 
'csehszlovák válogatott alapo
san megizzadt a finnekkel 
szemben. Jóllehet már az első 
harmad elején 2 :0 volt az ered
mény a csehszlovákok javára, 
a folytatásban azonban a fin
nek értek el gólt és 2:1 -gyei 
fordultak a csapatok. A máso
dik játékrészben Nedománsz- 
ky talált a hálóba (3:1). de a 
finn együttesnek ú jra sikerült 
csökkentenie a hátrányát (3:2). 
Az utolsó harmadban Hlinka 
végül is bebiztosította a cseh
szlovákok győzelmét (4:2).

Zsúfolt nézőtér előtt került 
sor a világbajnokság utolsó 
találkozójára, a Szovjetunió— 
Svédország mérkőzésre. Még 
fél perc sem telt el, és Firszov 

■ lövéséből már a svéd kapuban 
táncolt a korong (1:0). Né
hány perccel később Kuskin 
talált a hálóba (2:0), s úgy lá t
szott, hogy a szovjet csapat, 
akárcsak az első fordulóban — 
akkor 8:0 volt —, most is 
könnyű győzelmet arat. Nem 
így történt. A svédek magukra 
találtak, s a harmadban Wiek- 
berg lőtt gólt (2:1), majd szü
net után előbb Lundström 
egyenlített (2:2), aztán várat
lanul Wickberg vezetést szer
zett a svédeknek (2:3).

Tombolt a nézőtér, amikor 
az utolsó harmadra felálltak 
a csapatok. A szovjet együttes 
azonban ebben a húsz percben 
fantasztikus iramot diktált, és 
valósággal lehengerelte ellen
felét. Harlamov, Mihajlov,

Petrov és Lucsenko révén 
négyszer került a svéd hálóba 
a korong, s végeredményben a 
szovjet válogatott 6:3 (2:1, 0:2, 
4:0) arányban győzött, s ezzel 
1963 óta sorrendben kilencedik 
alkalommal nyerte meg a vi
lágbajnoki címet.

A  v i l á g b a jn o k s á g  v é g e re d m é n y e :

1. S z o v je tu n ió  10 8 1 1 77:24 17
2. C s e h s z lo v á k ia  10 7 1 2 44:20 15
3. S v é d o r s z á g  10 5 1 4 29:33 11
4. F in n o r s z á g  10 4 1 5 31:42 9
5. N S Z K  10 2 — 8 22:62 4
6. U S A  10 2 — 8 31:53 4

Továbbjutott az MTK
Igen gyenge színvonalat ho

zott az MTK-visszavágó, 
amelyen az első félidőben a 
hazai csapatot csak a  játék
vezető hibás döntése segítette 
á t a holtponton. K oritár gólja 
után m indkét csapat beletörő
dött az eredménybe, állójáték, 
felesleges szabálytalankodások 
bosszantották a  közönséget. 
Kiemelkedő egyéni teljesít
mény nem volt.

Végeredmény: MTK—Gra-
zer AK 2:1 (2:1). Góllövők:
Dunai és Koritár, illetve (Ko- 
leznik) 11-esből. Az első m ér
kőzés 0:0 volt, így az MTK 
bekerült a  KK elődöntőjébe.

ASZTALITENISZ

Kína és Japán nyerte a világbajnokságét
A magyar iérfiak az 5., a nők a 9. helyen végeztek

Törött ütővel is lehet világ- 
bajnokságot nyerni? Ez a kér
dés m erült fel a  kínai—japán 
férfidöntő utolsó szettje előtt, 
amikor is Liang Ke-liang soft- 
ütője eltörött. A játékvezető 
néhány perc szünetet engedé
lyezett, amely végül is 20 perc 
lett, m ert a kínaiak egy új 
ütőt készítettek. S bár a sza
bály szerint a japánok nem 
lettek volna erre kötelezve, 
nagyon sportszerűen elfogad
ták a döntést.

A kínaiak a vártnál bizto
sabb, 5 :2 arányú győzelmet 
arattak és az esélyesebbnek 
tarto tt japán együttestől visz- 
szaszerezték a világbajnoksá
got. I tt jegyzem meg, hogy az 
újdonsült világbajnokokkal 
szemben a legjobb eredményt 
— az emlékezetes 5:4-et — a 
magyarok érték el. Más csa
pat nem tudta őket ennyire 
megszorítani. Ennek ellenére 
a mieink kénytelnek voltak az 
ötödik hellyel megelégedni. . .

A magyar férficsapat meg
erőltetés nélkül győzött 5:2-re 
az NSZK elien, de ez kevéssé

vigasztalta meg őket. A fiúk 
még mindig a  csoportbeosztás 
igazságtalanságát nehezmé
nyezik, s úgy tűnik, nem is 
alaptalanul. A jugoszláv—svéd 
találkozót kivéve —, amelyen 
déli szomszédaink 5:3-as győ
zelemmel a bronzérmet meg 
is szerezték — minden helye 
zésért vívott páros mérkőzés
ben a magyarok csoportjában 
levő együttes győzött.

Lányaink azonban nem pa
naszkodtak, hanem ehelyett — 
Magos 2 és Kisházi 1 győzel
mével — 3:2 arányban legyőz
ték a svéd együttest, s igy 
végeredményben a 9. helyen 
végeztek. A női mezőnyben 
egyébként négy év után ismét 
Japán szerezte meg a csapat
világbajnokságot, miután Im
ponáló, 3:1 arányú győzelmet 
arato tt a Kínai Népköztársa
ság válogatottja ellen.

— Ha nem Japánban lett 
volna a VB, talán más csapa
tok is döntőbe kerülhettek 
volna — mondta Ogimura, a 
sokszoros világbajnok a fényes 
ázsiai siker után, S ebben sok 
az igazság.

NB I. B
Kecskemét—Oroszlány 4 :Q 
Bp. Spartacus—Szív. MÁV 1:0 
Ganz-MÁVAG—BVSC 2:2 
BKV Előre—Szolnoki MTE 1:1 
Zalaeg. TE—MÁV DAC 0:0 
Eger—Ózd 2 :0
Debr. VSC—Várpalota 1:1 
P. Bányász—Egyetértés 0 :0 
Békéscsaba—Szállítók 2:0
1. E g y e té r té s
2. E g e r
3. K e c s k e m é t
4. O ro s z lá n y
5. B é k é s c s a b a
6. M Á V -D A C
7. B p . S p a r ta c u s
8. P . B á n y á s z
9. Z T E

10. G .-M Á V A G
11. S z á l l í tó k
12. D V S C
13. B V S C  

S Z M T E
15. Ó zd
16. S z. M Á V
17. V á r p a lo t a
18. B K V  E lő re

22 14 8 — 30: 6 44 
22 12 6 4 31:13 35 
22 10 6 6 25:18 33 
22 9 5 8 28:26 30 
22 9 5 8 26:23 29 
22 9 5 8 19:17 29 
22 7 7 8 21:20 29 
22 6 8 8 19:28 29 
22 7 7 8 27:24 26 
22 7 8 7 25:29 26 
22 5 7 10 18:27 26 
22 8 7 7 22:21 25 
22 8 7 7 33:36 24 
22 7 6 9 24:27 24 
22 7 5 10 23:31 22 
22 6 C 10 13:22 20 
22 4 10 8 21:22 19 
22 4 5 13 9:24 16

NB II.
Nyugati csoport 

Szekszárd—Fűzfő 1:0
Pápa—Itaposv. Rákóczi 2:0 
Táncsics ,SE—Zalaeg. D. 4:1 
Ajka—Pécsi BTC 2 :2
Pécsi Ércb.—Máza-Szászv. 4:0 
Dorog—Bauxitbányász SE 4 :1 
Savaria—Győri Dózsa 1 :2 
Bakony V.—Almásfüzitő 4:1

Dorog—Bauxitbányász SE 4 :1 
Savaria—Győri Dózsa 1 :2
Bakony V.—Almásfüzitő 4:1
1. P .  É rc b . 18 11 3 4 40:16 25
2. D o ro g 18 10 4 4 32:13 24
3. G y ő r i  D . 18 8 6 4 29:17 22
4. S z e k s z á rd 18 10 2 6 21:11 22
5. B a k o n y  V , 18 8 4 6 23:19 20
6. P á p a 18 8 4 6 16:20 20
7. S a v a r i a 18 8 3 7 37:27 19
8. A jk a 18 7 5 6 19:21 19
9. Z a la e g .  D . 18 8 2 8 26:26 18

10. B a u x i tb .  S E 18 8 2 8 26:30 18
T á n c s ic s  SE 18 8 2 8 17:21 18

12. A lm á s fü z i tő 18 6 5 7 20:29 17
13. P B T C 18 4 5 9 24:27 13
14. F ű z fő 18 5 2 11 15:30 12
15. M á z a -S z á sz v . 18 4 4 10 10:28 12
16. K . R á k ó c z i 18 3 3 12 13:33 9

Északi csoport
Kossuth KFSE—Esztergom 1:1
Vasas Izzó—Salg. KSE 1:1 
Volán SC—S.-újhelyi Sp. 3:0 
Nyíregyháza—V. Ikarus U:U 
Lenin város—KELTEX 3:0 
BEAC—Kazincbarcika 2:2 
Borsodi B.—Miskolci VSC 1:0 
Kisterenye—N agybátony 0 :0
1. V o lá n  SC 18 11 5 2 44 22 27
2. K a z in c b a r c ik a 18 11 4 3 37 :16 26
3. N a g y b á to n y 18 8 7 3 28 15 23
4. E s z te rg o m 18 9 3 6 20 :21 21
5. V . Izzó 18 7 6 5 28 :21 20
6. S . - ú jh e ly 18 8 4 6 19 17 20
7. N y ír e g y h á z a 18 3 4 6 16 :19 20
8. M V SC 18 4 7 25 16 18
9. K is te r e n y e 18 6 5 7 21 :17 17

10. I k a r u s 18 7 3 8 26 26 17
11. K K F S E 18 6 g 7 16 24 17
12. L e n in v á ro s 18 6 3 9 28 34 15
13. S a lg . K S E 18 3 8 7 21 23 14
14. B E A C 18 il 3 10 17 31 13
15. K E L T E X 18 3 5 10 17 36 11
16. BoFSOdi B . 18 3 3 12 17 42 9

Keleti csoport
Bocskai SIí-M CM  Dcbr. 1:2 
Szolnoki MÁV—Szarvas 3:1 
Szegedi Dózsa—Vecsés 4:0 
Szegedi VSE—Jászberény 1:1 
KISTEXT—Ceglédi VSE 1:0 
Középület Ép.—Gyula 1:0 
Budafok—K.-f élegyháza 2:0 
Pénzügyőr—Debr. EAC 4 :0

1. P é n z ü g y ő r 18 11 5 2 33:12 27
2. C e g lé d 18 11 5 2 36:19 27
3. S z e g e d i D . 18 9 4 5 31:19 22
4. J á s z b e r é n y 18 8 6 4 17:10 22
5. S z . M Á V 18 5 8 5 26:20 18
6. K IS T E X T 18 6 6 6 22:22 18
7. B u d a fo k 18 6 5 7 24:22 17
8. S Z V S B 18 6 5 7 23:22 17
9. B o c s k a i  SE 18 6 5 7 29:29 17

10. K ö z é p . É p . 18 6 5 7 15:17 17
11. D E A C 18 6 4 8 29:30 16
12. M G M  D e b r . 18 6 4 8 23:31 16
13. G y u la 18 5 5 8 24:27 15
14. S z a rv a s 18 4 7 7 18:26 15
15. V e c s é s 18 4 5 9 9 i25 13
16. K .- f é le g y h . 18 3 5 10 15:43 11

Nagy versenyek 
a szőnyegen

Á Sportcsarnokban lezaj
lott a XII. nemzetközi fel- 
szabadulási birkózőverseny. A 
kötöttfogású viadalon nyolc 
európai ország 178 birkózója 
lépett szőnyegre, a  verseny az 
augusztus végén kezdődő szó
fiai világbajnokság egyik 
nagy erőpróbája.

A kötöttfogású és a szabad
fogású találkozók az első na
pon az esélyesek győzelmét 
hozták. A világbajnok román 
Berceanu tussal nyert a  szov
je t Demjanij ellen, 62 kg- 
ban Réczi pontozással le
győzte a szovjet Csajkát. Sza
badfogásban Rusznyék két
vállal nyert Salli (jugoszláv) 
ellen.

A magyarok közül a kötött
fogásban Gál, Hegedűs, Kiss 
F., szabadfogásban Laták, 
Bajkó és Csatári első helyen 
végzett súlycsoportjában.

S A JT Ó S Z E M L E
K ia d j a :

a z  I g a z s á g ü g y i  M in is z té r iu m  B v . 
O rs z á g o s  P a r a n c s n o k s á g a  

B u d a p e s t ,  V ., S te in d l  
u tc a  8.

S z e r k e s z t i :
a  s z e r k e s z tő  b iz o t ts á g  
■ S z ik r a  L a p n y o m d a
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E llism jt K iss  M an yi
Hatvanéves korában tragikus 

hirtelenséggel elhunyt Kiss 
Manyi, Kossuth-díjas kiváló 
művész, a Madách Színház 
tagja. A Madách Színház sa
ját halottjának tekinti.

★
Ha sorolni kezdjük: miben 

kell tehetséget mutatnia, m it 
kell tudnia egy vérbeli szín
művésznek — egészen ritkán  
m utathatnánk rá  egyetlen, 
mégoly kimagasló művész
egyéniségre: ő m indent tud. A 
ritka  kivételek egyike volt 
Kiss Manyi. Sugárzó lényével 
kapcsolatban teljesen hihetet
lennek tűn ik  a m últ idő hasz
nálata — a  döbbenetes hir 
azonban tényt közöl. A szín- 
művészetnek az a kiapadha
ta tlan  forrása, am elyet lénye 
jelentett, több m int négy év
tizedes szüntelen áradás után 
hirtelen mégis kiapadt. Tud
tuk; csak a rideg halál apaszt
hatja  ki — és soha nem  gon
doltunk szeretett személyével 
kapcsolatban a halálra. Akkor 
sem, ha súlyos tragédiák so
kaságában lá ttuk  őt a  szín
padon, ha vele együtt éltük 
át sok tragikus hősnő halálát. 
Kiss Manyi az életnek, a ki
fogyhatatlanul sokszínű élet
nek szinte jelképévé nőtt a 
művészi nagyságával gazdagí
to tt színpadok és pódiumok 
sokaságán. Hozzánk tartozott 
m ár valahogy. A m eghatott
ság, a  szomorúság és a neve
tés, amelyet csodálatos ember
form álásainak köszönhettünk,

form álta és gazdagította azt a 
sok-sok em bert is, aki bárhol 
találkozott ezzel a kivételes 
művészettel, ezzel a kivételes 
művésznővel. Mindegy, hogy 
most Molière, Gogol figurái
nak bámulatos groteszkségére, 
humorára, Csehov, vagy 
Brecht alakjainak tragikum á
ra gondolok-e a gyász meg
hökkentő pillanatában, vagy a 
dalokra, kuplékra, songokra, 
am elyeket énekelve telített 
eredeti m ondanivalójukkal és 
tulajdon, eredeti mondanivaló
jával.

Kiss Manyi a m agyar szín
m űvészet zsenije volt, neve a 
legnagyobbak Közt addig  él> 
am íg a m agyar színm űvészet.

KÉTMILLIÁRD,

KÁVÉRA
Az idén több, m int 26 ezer 

tonna cukorka, mintegy 21 
ezer tonna csokoládéféleség, 
2,5 ezer tonna kakaópor, 30 
ezer tonna keksz, ostya, ap- 
rósűtem ény és tízezer tonna 
pörkölt kávé kerül az üzletek
be — értesültünk Farkas Ist
vántól, a Magyar Édesipar ke
reskedelmi igazgatójától. Ká
véból a  tavalyinál 9.1 száza
lékkal többet hoznak forga
lomba, az ország lakossága az 
idén hozzávetőleg kétm illiárd 
forint értékű kávét iszik majd.

Több új cukorka- és csoko
ládéféle kerül az üzletekbe, 
különféle ajándék jellegű desz- 
szertdobozokat hoznak forga
lomba. A hazai ellátás javí
tása érdekében exportra, csak 
akkor szállítanak majd, am i
kor a  hazai igényeket m ár ma
radéktalanul kielégítették.

Meghalt

Hollós Korvin Lajos
H atvanhat éves korában, vá

ratlanul elhunyt Hollós Kor
vin Lajos költő, író, akit a 
Magyar Írók Szövetsége saját 
halottjának tekint.

Hollós Korvin Lajos Buda
pesten született. Munkás volt, 
m ajd tisztviselő, később újság
író lett. Elbeszélései, versei, 
cikkei a felszabadulás előtt a 
jobboldali lapok kivételével
csaknem minden fővárosi fo
lyóiratban megjelentek. Költé*. 
szete, novella-, valam int
regényírói m unkássága egy
arán t jelentős. Műveiben
az em bertelen Horthy-
korszakban a munkásság 
életét m utatta  be, a  fel- 
szabadulás utáni verseiben 
a megváltozott élet szépségéről 
énekelt. Gazdag életművet
hagyott hátra, önéletrajzi el
beszéléseit „óbudai búcsú” 
címmel adta közre.

Budapesti

Erőtakarmány
gyár
FELVÉTELRE KERES
SEGÉDMUNKÁSOKAT,
VILLANYSZERELŐ,
ES MOLNÁR 
SZAKMUNKÁSOKAT.

Kereseti lehetőség:
Segéd- és 
betanított
munkások 2300—2500 Ft

Szak
munkások 2500—2800 Ft
Minden második héten 
szabad szombat
NAPI i  FORINTÉRT 
ÜZEMI EBED
A telepen belül munkás- 
szállóval rendelkezünk, hol 
8—10 főt tudunk elhelyezni

JELENTKEZNI LEHET:

Budapest,
IX. Soroksári út 33.
Lantos Péter üzemvezető
n él

Szerelvényértékesítő
Vállalat
Bp. VI., Bajcsy-Zs. út 31.

felvételre
keres:
Központi üzletébe:
VI,, Bajcsy-Zs. út 31. 
Fióküzletébe:
VI., Liszt Ferenc tér 4. 
Szállítási o.:
XIV., Francia út 44. 
Központi raktára:
IX., Gubacsi u. 24.
SEGÉDMUNKÁSOKAT
FÉRFI
ÁRU KIRAKÁS,
V AGONKIRAKÁS 
CÉLJÁBÓL,

Kezdő órabér: 8—10 forint. 
Üzemi kedvezményes ét
keztetés, minden második 
héten szabad szombat.
A vidékről bejáró dolgozók 
részére a vasúti bérletet a 
vállalat biztosítja.

JELENTKEZÉS:
BUDAPEST,
VI., BAJCSY-ZS. ÜT 31. 
Munkaügyi csoport,
I. em. 13.


