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Nixon fogadta 
Indira Gandhit

Nixon  elnöik tüntető szívé
lyességgel fogadta a  Fehér 
Házban Indira Gandhi indiai 
miniszterelnököt, akii London
ból érkezett az Egyesült Álla
mokba.

Amerikai és indiai diplomá
ciai megfigyelők azonban egy
általán  nem  titkolják, hogy á  
hangsúlyozott hivatalos szívé
lyesség külsőségei nem  a két 
ország kapcsolatainak valódi 
állapotát tükrözik, hanem el
lenkezőleg: annak elkendőzé
sét szolgálják. „Az indiai kor
mányfő látogatására olyan idő
pontban kerü lt sor, amikor 
Washington és Delhi kapcso
latai eddigi mélypontjaikra ju 
tottak, s  a  jelek szerint egyre 
¡romlanak” — állapította meg 
hírm agyarázatában a  CBS fe
hér házi tudósítója.
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Szovjet javaslat a leszerelési 
világértekezlet összehívására

Malik felszólalása alán kezdődik a közgyűlés vitája

Tito „lényegretörőnek" 
nevezte

kanadai megbeszéléseit
Joszip Broz Tito jugoszláv 

köztársasági elnök ottaw ai saj
tó-értekezletén kijelentette, 
hogy lényegretörő, ny ílt és ba
rá ti megbeszéléseket ta rto tt a 
kanadai kormány képviselői
vel a  jugoszláv—-kanadai, va
lam int a  nemzetközi kapcsola
tok kérdéseiről.

Semmi sem gátolja Kanada 
és Jugoszlávia kapcsolatainak 
fejlesztését — m ondotta Tito 
sajtóértekezletén, amelyet azt 
megelőzően tartott, hogy a  ka
nadai fővárosból Quebecbe 
utazott.

A jugoszláv elnök am erikai 
és kanadai látogatásáról úton 
hazafelé, Londoniba lá togato tt

Az Egyesült Nemzetek Szer
vezetének közgyűlése meg
kezdte a leszerelési Vdlágérte- 
kezlet összehívásáról szóló 
szovjet javaslat vitáját.

Malik szovjet delegátus fel
szólalásában részletesen kifej
tette a Szovjetuniónak az é r
tekezlettel kapcsolatos állás
pontját. Malik em lékeztetett 
arra, hogy a  -béke és a lesze
relés politikája a  szovjet kül
politika szerves részét képezi 
az első szocialista állam  meg
alakulása óta. Ez a politika 
újabb megerősítést nyert az 
S'ZKP XXIV. kongresszusán. 
A Szovjetunió meggyőződése 
szerint a növekvő katonai ki
adások szükségessé teszik, hogy 
valamennyi állam  közös intéz
kedéseket hozzon a  leszerelés 
érdekében. A fegyverkezési 
hajsza megfékezésére, a kato
nai kiadások csökkentésére 
irányuló intézkedések kedvező 
hatással lennének valamennyi 
ország társadalm i és gazdasá

gi fejlődésére, aí nemzetközi 
kapcsolatok javulására, a  bé
ke és a  biztonság megszilár
dulására. E célok érdekében 
javasolta a  Szovjetunió a le
szerelési viláigértekezlet ösz- 
szehívását, a  fegyverkezési 
hajsza megfékezését célzó nem 
zetközi tevékenység aktivizá
lását.

A közgyűlés Malik felszóla
lásának meghallgatása után a 
mexikói küldött javaslatát el
fogadva, úgy döntött, hogy a 
leszerelési világértefcezlettel 
kapcsolatos vitát elnapolja, 

.mig megérkeznek a  világszer
vezet székhelyére a Kínai Nép
köztársasáig képviselői is.

A Szovjetunió, Kuba és négy 
másik ország ENSZ-képvisettő- 
je javasolta a  közgyűlésnek, 
hogy a  jelenlegi ülésszakon v i
tassák meg a  „New York-i 
ENSZ-missziók és azok sze
mélyzetének biztonságával” 
összefüggő kérdéseket.

A  KNK ENSZ-küldötiségének tagjai
Kína egyik legtapasztaltabb 

és befolyásosabb diplom atájá
nak vezetésével valóságos „vá
logatott csapatot” jelölteik ki 
az ENSZ-közgyűlés 26. üléssza
kára — állapították meg a pe
kingi diplomáciai megfigye
lők, am ikor értesültek a dele
gáció összetételéről,

A 63 éves Csíao Ruün-hua, 
a  küldöttség vezetője egyike

Kína diplom atasztárjának. A 
hajdani újságíró több m int 
húsz éve dolgozik vezető kü l
ügyi beosztásban. Csiao Kuan- 
hua egyike Csőu En-laj kínai 
kormányfő legszorosabb m un
katársainak. Rendre elkísérte 
a fontos nemzetközi, tanácsko
zásokra, . többek _között 1957- 
bsn a  kínai kormányfővel 
együtt Magyarországon is járt.

A „kulturális forradalom ” 
utáni időszakban egyike volt 
a legaktívabb külügyminisz
ter-helyetteseknek. A legké
nyesebb tárgyalásokat ő ve
zeti — többek között ő az 1969 
őszén kezdődött kínai—szovjet 
tárgyalásokon részt vevő kínai 
delegáció vezetője.

Huang Hua, a  kínai küldött
ség helyettes vezetője Kína ál
landó képviselője a Biztonsági 
Tanácsban. Kinevezéséből íté l
ve az az ember, ak ire a  kínai 
vezetők többek között az ame
rikaiakkal való kapcsolat ta r
tását bízták. Egyike Kína leg
tapasztaltabb hivatásos diplo
matáinak. Részt vett a  koreai 
fegyverszüneti tárgyalásokon, 
az első genfi értekezleten, a 
„kulturális forradalom ” idején 
az egyedüli volt a  nagyköve
tek közül, akit nem  hívtak ha
za akkori állomáshelyéről.

Az ENSZ-küldöttség egyik 
kulcsszemélyisége Hsziaung 
Hsziang-hui, aki a  „kulturális 
forradalom” előtt K ína angliai 
ügyvivője volt, és aki legutóbb 
részt vett Pekimgben a  Kissin- 
garrel folytatott megbeszélése
ken is.

A Kínai Népköztársaság az 
ENSZ-ben a  béke- és igazság
szerető országok és népek 
m ellett fog kiállni — m ondot
ta Csi Peng-fej kínai ügyve
zető külügym iniszter azon a 
külügyminisztérium} banket
ten, am elyet a  K ína ENSZ- 
tágságát támogató országok 
tiszteletére adtak.

A  két német álksm tárgyalásai 
hasznos szakaszba érkeztek

Von Wechmar sajtóértekezlete

Nyugatnémet hivatalos kö
rökben pozitívan ítélik meg a 
két ném et állam  küldöttségei
nek találkozóját.

Von Wechmar, a bonni kor
mány helyettes szóvivője saj
tóértekezletén aláhúzta, hogy 
a két küldöttségvezető — Kohl 
és Rahr — egybehangzóan ál
lapította meg: a  tárgyalások 
hasznos stádium ba érkeztek. 
Wechmar rám utatott, hogy 
most m ár „intenzívebben fog
lalkoznak érdemi kérdések
kel”, b á r számos kérdésben 
különböznek még az áEáspon- 
tok. Egy lépést te ttünk előre, 
de még nagyon intenzíven kell 
tárgyalni — állapította meg.

A tárgyalásokon — emlékez
tetett rá  — két nagy témakör 
szerepel: általános forgalmi
szerződés, megkötése az NDK 
és NSZK között, átmenő for
galom az NDK területén az 
NSZK és Nyugat-Berlin kö
zött. A második témakörön 
belül szó volt a  szárazföldi, és 
vízi áruforgalomról, a  sze
mélyforgalomról és az á lta
lányban fizetendő illetékekről.

W echmar arról is beszámolt, 
hogy a küldöttségek már meg
kezdték egyes kérdések meg
fogalmazását, de részletekbe 
nem bocsátkozott. Hangsúlyoz
ta ugyanakkor, hogy miég a 
ffésziettémák sem lezáratlanok.

A két főtém a időbeli össze
függéséről annyit mondott, 
hogy m egvitatásukra „párhu
zamosan” kerü l sor, de a fi
gyelem elsősorban az átmenő 
forgalomra összpontosul a 
nyugat-berlini négyhatalmi ke- 
retm egállapodás „kitöltése” 
céljából.

A Reuter jelentése szerint a 
Telegraf című nyugat-berlini 
szociáldemokrata napilap kü 
lönkiadásban közölte W illy 
Brandt bonni kancellár nyi
latkozatát.

A nyugatnémet kormányfő 
hangot adott meggyőződésé
nek, hogy a  Nyugat-Barlinről

szóló négyhatalmi keratmeg- 
áliapodás gyakorlati végrehaj
tására irányuló német állam 
közi tárgyalások „kielégítő 
eredményre” fognak vezetni. 
„A jövőben többé nem  lesz
nek veszélyes berlini válságok 
— fűzte hozzá —, ha hatály
ba lép a  teljes négyhatalmi 
megállapodás, beleértve a Né
m et Demokratikus Köztársa
sággal kötött megállapodáso
kat is.”

Megfogalmazása szerint Leo- 
nyid Brezsnyevvel, az SZKP 
KB főtitkárával ta rto tt meg
beszélései megerősítették az 
európai enyhülést célzó „új 
irányvonalat”, és „folyamat
ban vannak a  tárgyalások” az 
európai biztonsági konferencd- 
áróL

A LEMP kongresszusi irányelveinek visszhangja

Edward Gierek beszéde 
Katowicében

Eáward Gierek, a  LEMP 
KB első titkára beszédet mon
dott a  p árt katowicei vajda
sági konferenciáján. A többi 
között hangoztatta: 

Meggyőződésünk, hogy a 
LEMP VI. kongresszusa meg
erősíti Lengyelország helyét a 
szocialista közösségben, vala
m int az európai és nemzetközi 
porondon is. Most kedvező 
külső feltételek vannak ahhoz, 
hogy megvalósítsuk szocialista 
országépítő . programunkat. 
Kedvező az európai enyhülési 
folyamat. A szocialista orszá
gok sokéves következetes bé
kepolitikája meghozza gyü
mölcseit. Rendkívül pozitív 
eredményekkel zárult Brezs- 
nyev elvtárs franciaországi 
útja. Nagy megelégedéssel üd-

Ceausescu eredményekről 
és hibákról beszélt Bukarestben

Meg kell akadályozni a retrograd, 
reakciós koncepciók terjedését

A R ópán  Kommunista P árt 
Központi Bizottságának plénu
m án elhangzott beszédének 
bevezető részében Ceausescu, 
a  párt főtitkára hangsúlyozta, 
hogy a sokoldalúan fejlett szo
cialista társadalom építésének 
jelenlegi szakaszában az ideo
lógiai nevelő tevékenység hat
hatós erővé válik, az új, szo
cialista embertípus kialakítása 
elsőrendű fontosságú tényező 
a társadalom forradalmi átala
kításának egész művében.

Az eredmények mellett 
Ceausescu felhívta a figyelmet 
a m últ egyes hibáira és hiá
nyosságaira is, amelyekből le 
kell vonni a megfelelő követ
keztetéseket, és meg kell hoz
ni a szükséges intézkedéseket, 
hogy ezek a negatív jelensé
gek ne ismétlődhessenek meg 
semmilyen formában. Ebben a

vonatkozásban beszélt a  p árt
szervek és társadalm i szerve
zetek m unkájának hiányossá
gairól a  politikai nevelőtevé
kenység rendelkezésére álló 
eszközeinek nem kielégítő fel- 
használásában, és megemlítet
te a volt művelődés- és művé
szetügyi állam i bizottság, a 
rádió és a  televízió tevékeny
ségét, egyes szépirodalmi alko
tásokat, az ideológiai nevelő 
szempontból káros filmek be
hozatalát. „Meg kell tennünk 
minden intézkedést, hogy 
megakadályozzuk a retrográd, 
reakciós koncepciók terjeszté
sét országunkban, hogy né
pünket és különösen ifjúsá
gunkat a haladó koncepciók, a 
szocialista humanizmus, a né
pek közötti béke és együtt
működés, a  világbéke szelle-

vözöljülk e látogatás eredm é
nyeit, amelyek jelentősen erő
sítik az európai béke és 
együttműködés ügyét — mon
dotta.

A lengyel külpolitikának 
most e kedvező irányzatok 
erősítésén kell tevékenyked
nie. Ezen belül kulcsfontossá
gú kapcsolataink erősítése és 
fejlesztése a szocialista közös
ség országaival, különöskép
pen szomszédainkkal, a  Szov
jetunióval, az NDK-val és 
Csehszlovákiával. Terveink si
keres megvalósításának döntő 
feltétele a lengyel—szovjet 
együttműködés fejlesztése.

A népgazdasági beruházások 
problém áját érintve a  szónok 
m egállapította: nagy beruhá
zásokat javaslunk. Ebben az 
ötéves tervben a  nemzeti jö
vedelem 24 százalékát, össze
sen 1400 m illiárd zlotyt szán
dékozunk beruházni.

Az ipar és a  kereskedelem 
feladatairól szólva a  KB első 
titkára kifejtette, hogy a  köz- 
ellátásnak harmonikusabbnak 
kell lennie, tökéletesítenie 
kell a termelési és értékesítési

Evening Star

Nis&n, H ina és a s  ENSZ
„Az ENSZ-szel kapcso

latos háborgás hideg poli
tikai szám ítás” című cikké
ben a washingtoni Evening 
S tar m egállapítja, hogy a 
Nixon-kormány jó előre fel 
volt készülve ENSZ-vere- 
ségére, sőt a szavazás ered
ménye tuladjonképpen na
gyon is kedvező a Fehér 
ház politikai-diplomáciai 
tervei szempontjából. Az 
általában jobboldali kon
zervatív nézeteket szellőz
tető lap cikkírója, Crosby 
S. Noyes a  többi között 
ezeket írja :

„Az ENSZ ellen irányu
ló . legutóbbi elnöki dörge
delmek mögött jó adag hi
deg politikai számítás hú 
zódott meg. Az elnök való
színűleg egyáltalán nem 
volt annyira megdöbbenve 
azon, hogy am int Hugh 
Scott, a  szenátusi republi
kánus kisebbség vezére 
megfogalmazta, „forrónad- 
rágos vezéralakok” leple
zetlen káröröm m el szavaz
ták  meg Peking meghívá
sát és Tajvan kizárását. 
Minden oka megvolt v i
szont arra. hogy az ENSZ 
ellen irányítsa a  bírálato
kat, am elyeknek célpontja 
különben maga a  korm ány 
lett volna.”

Noyes megjegyzi, hogy 
Rogers külügym iniszter és 
Bush ENSZ-nagykövet „jól 
harcolt” és „tisztességes ve
reséget szenvedett”, de

m int ír ja  „számos baráti 
diplom ata m a is erősen 
kéüi, valóban az le tt vol
na-e az USA érdeke, hogy 
ezen a szavazáson győzel
met. arasson. Sőt, hajlanak 
arra, hogy ha nem is egé
szen így tervezték a dol
got, az eredm ény kétségte
lenül jelentős diplomáciai 
és politikai „karácsonyfát” 
hozott a korm ánynak”.

„Annyi m indenesetre v i
tathatatlan , hogy a kor
m ány K ína-politikája nagy
m értékben hozzájárult ah 
hoz, ami tö rtén t” — fűzi 
hozzá, m ajd Nixon kínai 
nyitására, az USA-nak a 
KNK biztonsági tanácsi á l
landó tagsága melletti ál
lásfoglalására, az elnök pe
kingi útitervére és Kissin- 
ger m ásodik pekingi misz- 
sziójának időzítésére u ta l
va m egállapítja: „Az ENSZ 
vette az ü zen ete t. . .  és ami 
azt illeti, az ENSZ ponto
san követte Nixon új K ína- 
politikájának vonalát egé
szen annak végső logiká
éig, s m iután szó sincs 
„megrázó vereségről”, 
am int az t állítják, a  kor
m ány most elegánsan lá t
hat hozzá, hogy m int Kis- 
singer mondotta, k ialakít
sa a k ínai—am erikai kap
csolatok új kezdetét. Az 
ENSZ akciója tulajdonkép
pen hozzásegített az ehhez 
vezető ú t megkönnyítésé
hez” — ír ja  a  washingtoni 
esti lap.

Rendkívüli ülést tartott 
az egyiptomi 

nemzetbiztonsági tanács
A  cselekvés irányvonalát határozzák meg 

a végső döntés előtt

Anvar Szadat egyiptomi el
nök rendkívüli ülésre hívta 
össze fő politikád és katonai 
tanácsadóin aik testületét, a
nemzetvédelmi tanácsot.

A MÉN A, félhivatalos h ír
ügynökség közlése szerin t az 
ülésen „katonai és politikai 
szemszögből vizsgálták meg a 
legújabb közelfceletd fejlem é
nyeket”. A híradás egyéb rész
letekről nem  szólt.

Az A1 Ahram ban az olvas
ható, hogy „Egyiptom nem  en
gedheti meg a  jelenlegi hely
zet konzerválását a  politikai 
erőfeszítések leple alatt, m i
vel ez egybevág a status quo 
rögzítését célzó izraeli törek
vésekkel”. A politikai ak tiv i
tás fokozása m ellett sem lehet 
figyelmen kívül hagyni azt, 
hogy a „közeli jövőben esetleg 
katonai megoldásihoz kell fo
lyamodni” — írta  az Al Ah- 
ram.

Az MTI tudósítója irta : az 
üléssel magas szintű tanácsko
zássorozat kezdődött — az 
A khbar szerint — Szadat egy
mást követő tanácskozásai a r

ra  hivatottak, hogy a  közeit 
keleti válsággal kapcsolatos 
végső döntés előtt m ind egyip
tomi, mind arab  és nem zetkö
zi síkon m eghatározzák a cse
lekvés irányvonalát. Szadat 
elnök a  helyzet értékelése, a  
közeli és távoli eshetőségekre 
való felkészülés végett beha
tóan tanulmányozza a  külön
böző szakbizottságok á ltal ösz- 
szeáilított politikád és katonai 
jelentéseket.

Az egyiptomi diplomácia 
közben előkészületeket tesz az 
ENSZ-közgyűlés közel-keleti 
vitájára. A hé t folyamán meg
határozzák, milyen form ában 
viszik az ülésszak elé a  kö
zel-keleti kérdést, s  milyen 
diplomáciai lépéseket kezde
ményeznek a Jarring-m isszió 
felújítása végett. Ezzel kap
csolatban behatóan elemzik 
Golda M eir legutóbbi parla
menti expozéját, am elyben ele
ve kudarcra ítélte a  válság 
részletes megoldására, illetve 
a Szuezi-csatorna megnyitásá
ra  irányuló nemzetközi erőfe
szítéseket.

Szadat átvette a fegyveres erők 
közvetlen irányítását

Szadat elnök a  fegyveres 
erők főparancsnokságán h á
rom órán á t tárgyalt Szadek 
hadügym iniszterrel és az egyes 
fegyvernemek parancsnokai
val. A találkozó befejeztével 
közleményt ad tak  ki arról, 
hogy Szadait átvette a  fegyve
res erőik közvetlen irányítását, 
s elnöki funkcióit ezután a fő
hadiszállásról gyakorolja. A 
közlemény szerint erre a  lé 
pésre azért kerü lt sor, m ert 
„a haza mind politikai, m ind

folyamatot, meg kell akadd- i katonai szempontból életének
lyozni, hogy rossz minőségű 
vagy elavult áruk  kerüljenek 
piacra. Jobban kell gazdálkod
ni a m ár meglevő nemzeti va
gyonnal.

Különös figyelmet és toko
zott m unkát igénylő terület a 
párt eszmei és nevelő tevé
kenysége. Ezt ugyanis hosszú 
időn á t  elhanyagolták.

A politikai nézetekkel és á l
láspontokkal szemben soha
sem lehetünk közömbösek. 
Politikánkról őszintén és nyíl
tan beszélünk, elfogadunk 
minden jó gondolatot, helyes 
értékelést. A félreértéseket 
tisztázzuk, de ellenállunk min
den olyan mespróbálkozásnak. 
amely a szocializmustól idecen 
álláspontokat és nézeteket 
akar felújítani — fejezte be

méhen neveljük” — mondotta. 1 beszédét Edward Gierek.

sorsdöntő szakaszához érke
zett”.

Szokásos vezércikkében Hei- 
kal, az  Al A hram  főszerkesz
tője m egírja: „ha nem  téved”, 
m ár m egszületett a döntés a r 
ra  vonatkozóan, hogy ez év 
végéig politikai vagy katonai 
eszközökkel kell-e megoldani 
a válságot. Hozzátette, hogy 
csupán a  döntés meghozatalá
ról van szó. „Ami az akció 
időzítését illeti, itt  m ásfajta 
megfontolásokról van szó”. A 
döntéshozatalra „Egyiptom 
biztonságának elveivel és kö
vetelményeivel összhangban” 
kerü lt sor.

Heikal ezután részletesen 
beszámolt arról, hogy, a  leg
utóbbi am erikai közvetítési ja. 
vaslat elfogadhatatlan Egyip
tom szám ára: „Az utolsó am e

rikai m anőver közvetítést 
a jánlott Egyiptom és Izrael 
között Joseph Sisco külügyi 
állam titkár segítségével, aki 
küldöncként m űködött volna.” 
Az aján la t elfog,adhatalan volt 
E pdptam  szám ára számos ok
nál fogva. Ugyanis semmilyen 
új élem et nem  hozott, Egyip
tom és Izrael álláspontja m ár 
jól ism ert az Egyesült Álla
mok szám ára; a  mostani ja
vaslat visszatérést jelentett 
volna az úgynevezett „rhodo- 
szi” formulához, de rosszabb 
le tt volna annál, hiszen a köz
vetítő nem Gunnar Jarring, 
hanem  — ami m indennél rosz- 
szabb — az Egyesült Államok 
lett volna.

A kariói Al G um hurija azt 
írja, hogy Egyiptomban nem  
fűznek nagy rem ényt az afri
kai négy küldöttség „ténymeg
állapító” missziójához.

^Ugyanakkor Senghor szene
gáli elnök a Jediot Aharonot 
című izraeli lapnak adott in 
terjú jában  kijelentette: az af
rikai állam főknek több esé
lyük van a  sikerre, m in t bár
ki másnak, aki eddig közvetí
téssel foglalkozott. Senghor 
szerint Fekete-Afrika legtöbb 
országa egyaránt jő . kapcsola
tot ta rt fenn Izraellel és az 
arab országokkal is, ez re
ményit n yú jt a  sikerre.
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Személyi változások 
a lengyel kormányban

A Szejm ülésén Piotr Jaro- 
szewicz miniszterelnök előter
jesztette a  kormány beszámo
ló já t az 1971. évi módosított 
¡népgazdasági te rv  és költség- 
vetés végrehajtásának mene
téről. A többi között kiemelte, 
hogy az ország lakosságának 
pénzbevételei az idén 51 m il
liárd  zlotyval növekedtek. 
„Ebben az esztendőben a ta
valyihoz képest a reálbérek 5 
százalékos emelkedésével szá
molhatunk” — m utatott rá.

Jaroszewicz az expozéjának 
befejeztével kérte a  nemzet- 
gyűlést, hogy mentse fel tiszt
ségéből Lucián Motyka műve
lődés- és művészetügyi, Sta- 
nisíaw Walczak igazságügyi és 
Edward Zawada vegyipari m i
nisztert. Egyidejűleg javasolta, 
hogy Wlodzimierz Berutowi- 
czot igazságügyi, Jerzy Ol- 
szewskit pedig vegyipari mi
niszterré nevezzék ki. A kultu
rális és művészetügyi minisz
ter tisztsége egyelőre betöltet
len marad.

A nemzetgyűlés a kormány 
elnökének javaslatait egyhan
gúan elfogadta.

A Szejm egyidejűleg Jaro
szewicz előterjesztése alapján 
Mieczyslaw Jagielski minisz
terelnök-helyettest, eddigi 
tisztségének meghagyásával, 
kinevezte az Állami Tervbi
zottság elnökévé. (Ez a tiszt
ség az utóbbi hónapokban be
töltetlen volt.)

Az amerikai szenátus 
kompromisszumos javaslóid 
a külföldi segélyprogramról

Anglia kilép az EFTA-ból

Az Európai Szabadkereske
delmi Társulás (EFTA) m i
nisztereinek G-enfben . rende
zett kétnapos tanácskozása az 
Egyesült Államok által életbe 
léptetett behozatali korlátozá
sok ■ megszüntetése m ellett 
szállt síkra.

Az értekezleten Anglia kép
viselője közölte, hogy Nagy- 
Britannia 1971. december 31- 
éri felmondja az EFTA-tagság- 
rá  vonatkozó szerződést, és 
1972. decem ber' 3Íhéh^& Í^' az 
E urópaiSzábádlceréM fedölíiii' 
Társulásból.

U Thantot 
kórházba szállították

Kórháziba szállították U 
Thantot. A világszervezet fő
titkára rendkívüli kim erült
ségre és gyengeségre panasz
kodott. A New York-i Le Roy 
klinikán közölték, hogy alapos 
kivizsgálásnak vetik alá; az el
ső vizsgálati eredmények meg
nyugtatóak.

Ez év végén já r  le U Thant 
főtitkári megbízatása. ENSZ- 
körökre hivatkozó jelentéséiben 
a Reuter iroda arról számol 
be, hogy hamarosan megkez
dődnek a tárgyalások utódjá
nak személyéről, feltehetően 
azután, hogy megérkeznek a 
világszervezet székhelyére!' a  
Kínai Népköztársaság képvise
lői.

Az am erikai szenátus külü
gyi bizottsága 3 napos tanács
kozás és Rogers küliüigymimsz- 
ter meghallgatása után komp
romisszumos törvényjavaslatot 
terjesztett elő a m últ héten 
teljes egészében elvetett ¡kül
földi segélyprogramokról. Az 
új javaslat 1,2 m illiárd dol
lárral, csökkenti a  kormány 
eredeti előirányzatait, főként 
a katonai segélyek rovására. 
Az eredeti 3,6 m illiárd dollár 
helyett 2 m illiárd 329 millió 
dollárt előirányzó új javaslat 
csaknem teljes egészéiben meg
ta rtja  az , Izraelnek szánt kö
zel 400 milliós sgélyt, és ta r
talmazza a  korm ány által 
Kambodzsának kért 341 millió 
dollárt is, azzal a  megszorítás
sal, hogy ezt az összeget to
vább nem  emelhető „plafon
ként” állap ítja  meg.

Ziegler, Nixon elnök sajtó- 
titkára a tervezet nyilvános- 
ságira hozatala után kijelentet
te, hogy az elnök „elégtelen
nek” tekinti az új előirányza
tokat.

Ami a segélycsata 
mögött van

Némileg váratlanul, de utó
lag teljesen érthetően az am e
rikai külpolitika átfogó vitája 
kerekedett ki a kormány és a 
szenátus . segélyprogramja _ m i
atti összetűzésből. E vitában 
szép számmal akadtak inge
rü lt kifalkadások, s a  pálm át 
ismét a héja publicista Joseph 
Alsop viszi el, aki cikkében 
„végre megbizonyosodott”, 
hogy Mansfield és Fulbright 
szenátorok „aktívan, szégyen
telenül és tudatosan” az Egye
sült Államok indokínai hábo
rújának „elvesztésére” törek
szenek. Mi több, e szenátorok 
és társaik a rra  is törekednek 
— az alsopd értékelés szerint 
—, hogy Am erika indokínai 
anyagi és emberi áldozatai ha- 
szoní;il?inna.k bizonyuljalak. A 
m indig, sarkosan fogalmazó 
publicista (tollát' a  tábőrnoé 
kőik fogják) ■ ékkén t'' nemésák 
Fuibríghték álláspontját _ érte l
mezi, hanem a  segélyvitában 
folyton a Nixon-doktríhát em
legető korm ányét is. Majd a 
november 15-re ígért, a viet- 
namizálással foglalkozó elnö
ki beszédből kiderül, hogy Al
sop m agyarázta-e a  Fehér Ház 
politikáját, vagy pedig ideje
korán figyelmeztette Nixont.

VILÁGGAZDASÁGI HÍREK

A  Nixon-doktrína

A Nixcai-doktrína kétségessé 
te tt anyagi eszközei érthetővé 
tették a  kormány izgalm át, s 
mivel a  szenátorok ^külpoliti- 
kusait” változatlanul a  doktrí
na homályának tisztázása fog
lalkoztatja, természetes, hogy 
ez le tt a  vita központi tém á
ja. A kormány persze ezért 
küzd a  segélyprogramok egy
ségéért, hogy m egtartsa az 
irányító szerepet, vagyis lé
nyegében kongresszusi beleszó
lás nélkül értelmezhesse a  m a

ga poétikai koncepcióját. S 
éppen e ponton ütközött a sze
nátussal, amely a  segélyre 
mondott „nem”-ben egyesült: 
különböző indítékú, a külpoli
tika homlokegyenest eltörő 
ügyeit és elveit kifogásoló cso
portok niem-et m ondtak a rra  
az elnöki irányítású am erikai 
nemzetközi „aktivitásra”, amely 
a háború utáni időszakot jel
lemezte., A szenátus m ár rég
óta küzd beleszólási jogának 
helyreállításáért, s  a segély- 
programiban meglelte az esz
közt a Fehér Ház alkúra kény
szerítésére. Más kérdés, ¡hogy 
a  szenátusi liberálisok és pro
tekcionisták váratlan összefo
gása korántsem  elegendő alap 
egy „új segélykoncepció”, m a
gyarán, az USA új világpoli
tikai szerepfelfogása kidolgo
zására. A rra lényegében meg
m arad a  niixoni forgatókönyv, 
de a  segélyvitában körvonala
zódó kompromisszum a  doktrí
na egységesebb értelmezését 
ígéri.

Nem véletlenül szerepelt ér
vekben és ellenérvekben a  leg
többször a  kambodzsai re 
zsimnek nyújtandó támogatás. 
A kormány ezt csakúgy ̂ nélkü
lözhetetlennek minősítette, 
m in t a saigoni rendszer gaz
dasági tám ogatását — _ hosszú 
táv ra (a katonai segítség a 
Pentagon háborús kétségei 
közt szerepel), s  az am erikai 
elemzők figyelmét nem kerü l
te  el egy kulcsm om entum : 
még. a  segélyprogram leszava
zása előtt a  Fehér Ház vétó
val fenyegette meg a Cooper- 
Church kiegészítés híveit, 
vagyis — elkerülendő a Viet
namból való teljes kivonulás 
határidejének megjelölését — 
a kormány maga „ölte volna 
meg” a programot. A szenátus 
„(gyilkossága” e vétóval tö r
tént fenyegetésre adott válasz
nak is felfogható.

A  külpolitikai
felülvizsgálás

'] .. A z  fedokínai- (Sá-bórú ,-táyéar 
tait. érintő kérdésen kívül per
sze a  sagélyvita része az am e
rikai külpolitika általános fe
lülvizsgálatának. Érdékes volt 
figyelni, hogy a korm ány érv
rendszerében m ennyire fontos 
szerepet játszott a  segélynyúj
tás Amerikára, az am erikai 
exportra, hajózásra vissza
áramló hasznának részletes 
ecsetelése: erről osztogatott
összesítéseket a  S tate Depart
ment, s cikkezett higgadtan a 
gazdasági szaksajtó. Másfelől a 
vita a Church-höz hasonló li
berális és elszánt segélypárti 
szenátorok revelációja is volt: 
ahelyett, hogy előnyös keres
kedelemnek, a katasztrófák 
idején gyors és hathatós, s fő
leg őszinte támogatással segí
tenénk a  szegény országokat, 
valójában — más gazdag or
szágokhoz hasonlóan — bará
tokat vásárolunk”, az USA be
folyásának és hatalm ának nö
velésére használjuk a  segélye
ket.

SZÁMOK A FÖLD LAKOS
SÁGÁRÓL. Földünk lakossá
gának száma 1969 közepén 3 
m illiárd 561 millió fő volt, eb
ből 2 m illiárd 9 millió Ázsiá
ban él. Az EINSZ 1970. évi sta
tisztikai évkönyve szerint 
1959-ben a  Kínai Népköztár
saságban 740 millió, Indiában 
537 millió, a  Szovjetunióban 
241 millió, az Egyesült. Álla
mokban 203 millió, Indonéziá
ban 116 millió, Pakisztánban 
112 m illió és Japánban. 102 
millió .ember ól.

Földünk lakóinak a száma 
1960 és 1969 között átlag osan 
évi 2 százalékkal gyarapodott. 
Ha ez az ütem változatlan 
marad, akkor az évszázad vé
gére az emfo'erek száma eléri 
a  7 m illiárd főt.

AZ EUFRÁTESZ ÉS A TIG
RIS SZABÁLYOZÁSA. Irak  
és a  Szovjetunió elvileg meg
állapodott abban, hogy szer
ződést köt /az Eufrátesz és a 

j Tigris szabályozására, am i ér- 
' tékes mezőgazdaságii területek

hez ju tta tn á  Iriakot. A terve
zett megállapodás szerint _a 
nebézbenendeizéseket 30 szá
zalékkal, az egyéb felszerelé
seket pedig 20 százalékkal ol
csóbban adná a  Szovjetunió. 
A nyert mezőgazdasági te rü 
let m integy 500 kilométeres 
sávban húzódik m ajd a  két 
folyó között, és Bagdadtól az 
Irak  délkeleti tartom ányában 
levő Basróig terjedne.

KÍNAI—EGYIPTOMI KE
RESKEDELMI MEGÁLLAPO
DÁS. A Kínai Népköztársaság 
és az EAK kereskedelme m int
egy 40 százalékkal bővül. Az 
erre vonatkozó megállapodást 
Pekingben augusztus második 
hetében írták  alá. A két or
szág árucsere-forgalm ának é r
téke eszerint eléri a 72 millió 
dollárt. Egyiptom a term ékek 
széles körét im portálja m ajd: 
többek között húst, konzerv
féléket, teát, dohányt és vegy
ipari, termékeket., K ína ezúttal 
első1;: ízben- ■ egyenruhaszövetiet 
szállít av- egyiptomi .hadsereg
nek . A z  ( EAK ■ export j ánaík, ..fő
tételei : rizs. pamutfonal,
gyógyszerek és len.

A LENGYEL NEHÉZIPAR 
SIKEREI. A lengyel nehézipar 
vezetői Varsóban országos kon
ferencián, értékelték az ágazat 
idei eredményeit. Az értekez
let m egállapította, hogy az 
éves terv  végrehajtása sikere
sen halad. A kohászati, bá
nya-, hajóépítő- és fémipar 
szeptember közepéig 8,5 szá
zalékkal többet term elt, m int 
a m últ év első kilenc hónap
jában. A hajógyártó ipar ed
dig 64 százalékra teljesítette 
évi exporttervét. Hasonlókép
pen eredményesen halad a 
szénexport is. Ez az egész nép
gazdaság szempontjából nagy 
jelentőségű. A nehézipar eb
ben az évben csaknem 11 mil
liárd zloty értékű áru t szál
lít a  belső piacokra.

A Mezsdunarodnaja Zsizny cikke

E  k ín a i küEpeiiiika lényegre 
a szociaiisSaeSSenesség

A „MEZSDUNARODNAJA 
ZSIZSNY” (Nemzetközi élet) 
című folyóirat novemberi szá
ma . elemezte a jelenlegi pe
kingi külpolitikát. A cikk 
alapgondolata.: ,,A kínai veze
tőségnek, a nemzetközi, küzdő
téren folytatott politikai, ideo
lógiai és diplomáciai küzdel
me új szakaszba . érkezett 
ugyan, de ez az új szakasz — 
céljait tekintve —, nem kü
lönbözik a Kínai Népköztár
saság külpolitikájának előző, 
az úgynevezett kulturális for
radalommal összefüggő kül
politikájától.”

ÜJ TAKTIKAI FOGÁSOK.
E külpolitika lényege továbbra 
is szocialistaellenes, és mind
össze a formái, a módszerei és 
a taktikája változtak. Ezek 
hajlékonyabbá, rafináltabbá 
váltak,, és Peking alapjában

véve antiszocialista tartalm ú 
külpolitikáját megtévesztővé 
és veszedelmessé teszik a for
radalmi mozgalom szempont
jából.

A cikk kifejti, hogy a kínai 
vezetők az utóbbi években Kí
nában és a nemzetközi küzdő
téren végbement változások 
következtében tértek el a 
„kulturális forradalom” idő
szakának módszereitől. A kí
nai külpolitikában a harc tak
tikájának és módszereinek 
megváltoztatása mindenek
előtt a belső és külső nehézsé
gek nyomására következett be. 
A kínai vezetőknek meg kel
lett érteniük, hogy ha tovább 
folytatják a korábbi vonalat, 
ez csak újabb bonyodalmakat 
idéz elő az ország nemzetközi 
helyzetében, még rosszabbá te
szi azt. Ez arra késztette a kí

nai vezetőket, hogy külpoliti
kájukat hozzáidomítsák a 
megváltozott helyzethez. Gya
korlati ténykedéseik és kije
lentéseik azonban azt bizo
nyítják, hogy nem adták  él a

marxizmus—leninizmussal 
összeegyeztethetetlen, külön 
álláspontjuk egyetlen tételét 
sem.

Csupán arról van szó, hogy 
új taktikai fogásokat, új jel
szavakat, új koncepciókat ke
resnek változatlan stratégiai 
céljuk megvalósításának előse
gítésére. E cél a rra  irányul, 
hogy K ínát a világ uralkodó 
erejévé tegyék " oly módon, 
hogy a problémák megoldását 
a Pekingnek megfelelő módon 
és formában kényszeríthessék 
rá  a világra.

Az utóbbi időkben Peking 
úgy próbálja feltüntetni, hogy 
a háború megakadályozásáért 
küzd, a békés egymás mellett 
élés legállhatatosabb híve — 
írta  a lap. — Peking politi
kája azonban továbbra is a 
nemzetközi feszültség fokozá
sára irányul, és objektíve az 
imperialisták agresszív törek
véseit szolgálja. A kínai veze
tők nem m utatnak hajlandó
ságot arra, hogy előmozdítsák 
a nemzetközi feszültség prob
lém ájának konstruktív meg-

A chilei egységkormány egyéves mérlege
Az AFP francia hírügy

nökség kom m entárja sze
rin t megfigyelők az egy- 
ségkormány egyéves tevé
kenységéről a következő 
m érleget vonják meg:

Belpolitika: Allén de
m indent m egtett azért, 
hogy koalíciós korm ányá
nak egységét megőrizze, és 
növelje híveinek számat. 
Ügy tűnik, hogy ebben a  
vártnál, is nagyobb sikere
ket é r t e l..A  kommunista, 
a szocialista és a  radikális 
párt, valam int a  . különbö
ző baloldali mozgalmak 
között nem jö tt létre sza
kadás. A népi egységhez 
tartozó szervezetek száma 
viszont, eggyel gyarapo
dott, m ivel csatlakozott 
hozzá a  kereszténydemok
raták  közül k ivált úgyne
vezett „keresztény balol
dal” is.

Külpolitika: Szakértők
szerint az egységkormány 
ezen a  területen érte  el a  
legkiemelkedőbb ■ sikere
k e t  Az Allende által meg
h irdetett külpolitikai vonal 
lehetővé tette a  korm ány 
számára, hogy a  vele ellen
tétes rendszerekkel is pár
beszédet folytasson, _ és 
kölcsönös érdeklődésre 
számot tartó  kérdésekben 
megállapodásokra jusson. 
Chile közös nyilatkozato
ka t ír t alá Peruval, Ko
lumbiával, Ecuadorral és 
Argentínával. Külpolitikai 
sikerként könyvelhető el, 
hogy Ailendében külföldi 
partnerei komoly tárgyaló 
felet ism ertek meg.

Gazdasági politika: Kor
mánykörökben készségesen 
elismerik, hogy gazdasági 
téren a sikerek korántsem  
teljesek. Allende nemrég 
maga. is kijelentette, hogy 
Chile gazdasági helyzete 
ugyan nehéz, de egyáltalán 
nem  válságos.

A legfontosabb politikai 
csata gazdasági területen

folyik. Az ellenzék a hely
zetet „katasztrofálisnak” 
tartja, és az állítólagos ku
darcért a  korm ányt teszi 
felelőssé. A 'kormány. . tag
jai és a. felelős funkcioná
riusok elism erik a problé
m ákat, de bíznak abban, 
hogy ezeket ham arosan 
még lehet oldani. Tgaz, 
hogy a  devizatartalékok 
jelentős m értékbén _ csök
kentek, viszont az is igaz, 
hogy a népi egységnek vál
lalnia kell az előző kor
mány által hátrahagyott 
kötelezettségeket. Bizo
nyos közfogyasztási cik
kekben hiány mutatkozik, 
de á fizetések harm inc-öt- 
ven százalékos kiigazítása 
után ugrásszerűen megnö
vekedett a kereslet.

A z  úgynevezett liberális 
gazdaságnak félig állam i 
igazgatás alá történő he
lyezése elképzelhetetlen ki- 
sebb-nagyobb nehézségek 
nélkül. Ugyanez vonatko
zik a földreform ra is, szem 
előtt tartva, hogy egy év 
a la tt nem  kevesebb, m int 
ezernégyszáz k isajátítást 
hajto ttak  végre.

A  korm ány az ipar te rü 
letén a  rézbányászat és a 
rézfeldolgozás tekinteté
ben néz szembe a legna
g yobb  nehézségekkel, holott 
a rézből szárm azik az or
szág kivitelének nyolcvan 
százaléka. Még akkor is, ha 
az észak-am erikai nágyvál- 
la latokat nem kárta lan ít
ják, Chilének m integy hét- 
százmillió dolláros beruhá
zási hitelekből származó 
adósságot kell visszafizet
nie.

A korm ány végezetül 
u ta l arra , hogy. mind, ez 
ideig következetesen ra 
gaszkodott , m eghirdetett 
programjához. Egy év le
forgása alatt, .álami ellen
őrzés alá kerü lt a réz-, a 
szén-, a  n itrá t-  és a vas
ipar, a bank-, és a  telefon- 
hálózat.

oldását, s ezzel elárulják, hogy 
érdekük a  feszültség fennm a
radása. A pekingi vezetők pél
dául elutasították az öt nuk
leáris hatalom értekezletét.

A „SEMLEGESSÉG” EN
GEDÉKENYSÉG. A pekingi 
diplomácia jelenlegi -m anőve
reit, doktrínáit és gyakorlati 
ténykedéseit a  két rendszer 
harca nyomán mutatkozó 
alapvető ellentmondások sík
ján kell értékelni. A kínai ve
zetőknek például nincs- ínyére 
a KGST-országok együttmű
ködésének további elmélyíté
sét és tökéletesítését, szocia
lista gazdasági integrációját 
célzó program. Ugyanakkor 
szemlátomást helyeslik a ka
pitalista integrációt, és az 
utóbbi időben megállapodásra 
törekednek az imperialista 
monopóliumok és az im peria
lista államok tömörülésével: a 
Közös Piaccal.

A m arxista—leninista pár
tok véleménye szerint nem le
het megbékélni a pekingi ve
zetők szakadár politikájával, 
az iránta tanúsított „semle
gesség” engedékenység, a vele 
való „együttfutás” ellenkezik 
a proletár nemzetköziség alap
elveivel, és csak megnehezíti 
a harcot az imperializmus el
len — írta  a  lap.

K-r-Á B r e z s r a y e v ™ l 'a t o g % t ^ s '  . ■ 

franciaországi visszhangfa
Schumann  külügyminiszter 

a  francia nemzetgyűlésen be
szédet mondott a  külügyi tá r
ca költségvetésének tárgyalá
sakor. A külügyminiszter 
hangsúlyozta, hogy Leonyid 
Brezsnyev franciaországi lá to 
gatása „példás sikerűnek” bi
zonyult, s kiem elte a fran
cia—szovjet együttműködés 
alap-elveit rögzítő okmány 
nagy jelentőségét A francia 
kormány reméli, hogy Helsin
kiben mielőbb megkezdődhet 
az európai biztonsági értekez
let. sokoldalú előkészítése, han
goztatta Schumann, m ajd ki
jelentette: a  konferencia lé t
rejöttének meggyorsítása érde
kében „tartózkodni kell m in
den olyan cselekedettől, amely 
hátrá lta tná a berlini megál
lapodás zárójegyzőkönyv-ónek 
aláírását, a moszkvai és var
sói szerződések ratifikálását 
és a ném etek közötti tárgyalá
sok előrehaladását”.

A. külügyminiszter ezzel kap
csolatban részletesen kitért 
F ranciaország, 'és az NDK vi
szonyára, s  hangsúlyozta, hogy 
a két ország, közötti kapcsola
tok a kölcsönös érdekek alap
ján sikeresen fejlődnek gazda
sági és kulturális téren. E kap
csolatokat nem a m ozdulatlan
ság, hanem  a fokozatos fejlő
dés jellemzi.

A francia külügyminiszter 
nemzetgyűlési beszédében az 
európai biztonsági értekezlet 
előkészítésének eljárási kérdé
seiről is szólt. Véleménye sze
r in t a  sokoldalú előkészítést 
a részt vevő országok külügy
minisztereinek tanácskozásé 
nyithatná meg. Ugyancsak a  
külügyminisztereikre v á rn a 'k é 
sőbb aiz előkészítő m unka 
eredményeinek jóváhagyásai 
közben pedig bizottságok vizs
gálnák az egyes m egtárgya
landó tém ákat, és az ezekkel 
összefüggő kérdéseket. '. i

A francia minisztertanács | 
ülésén Pompidou elnök k ije
lentette: Brezsnyev franciaor
szági látogatása „megmutatta, 
hogy a  francia—szovjet együtt
működés milyen magas szin
tet é rt el”. A köztársasági el
nök — a  látogatás mérlegét 
fpegvonva — hangsúlyozta: á 
látogatás egyrészt a kétoldalú 
együttműködés igen széles táv
latait nyitotta meg gazdasági, 
technikai és kulturális téren, 
s ugyanakkor alkalm at nyúj
tót minden nagy időszerű 
nemzetközi kérdés, különösen 
pedig az európai problémák 
részletes megvizsgálására.

Pompidou meleg hangú táv
irato t intézett Brézsnyevhez, 
am elyben összegezi Brezsnyev 
látogatásának tapasztalatait.

Lemondott a török kormány
Sunay köztársasági elnök nem fogadta el 

a döntést

A Nihat Erim  vezette török 
kormány lemondott — jelen
tette be lsm ail A m r  igazság
ügyi miniszter, a  kormány 
szóvivője.

A kormány lemondására az 
elnöki palotában m egtartott 
ötórás tanácskozást követően 
került sor.

Erim miniszterelnök az ülést 
megelőzően azt mondotta, 
hogy nem m aradhat tovább 
hivatalban, ha a főbb politi
kai pártok nem támogatják 
politikáját. A török belpoliti
kai válságot az idézte elő, 
hogy az igazságpárt- megvonta

tám ogatását Erim kormányá
tól, és utasította a kormány
ban helyét foglaló öt minisz
terét, hogy mondjon le. Az öt 
miniszter közül három lemon- 
dott, kettő pedig kilépett a 
pártból.

Sunay török köztársasági el
nök nem fogadta el Nihat 
Erim korm ányának lemondá
sát, am elyet a miniszterelnök 
hivatalosan is benyújtott. Az 
ankarai rádiónak az elnöki 
palota által később hivatalo
san is megerősített bejelentése 
szerint Erim miniszterelnök 
beleegyezett, hogy továbbra is 
hivatalban ¡marad.
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A letartóztatottakat érintő

Az állampolgárok számára 
Rj.gy jelentőségű a  munka, s 
ezzel kapcsolatban a m unka
viszonyból eredő jogok , érvé
nyesülése és a kötelezettségek 
teljesítése. Ezeket az alapve
tő : kérdéseket a munkavi
szonyra vonatkozó jogszabá
lyok, rendezik.

Áz elítéltek életében is je
lentős a naponta végzett mun
ka. A szabadságvesztés-bün
tetés végrehajtásáról szóló 
1966. évi 21, sz. tvr. és ennek 
végrehaj tására irányuló ren
delkezések, utasítások szabá
lyozzák az elítéltek m unkálta
tását is. Az erre vonatkozó 
szabályok az általános m unka
jogi szabályokon alapulnak, 
attól azonban néhány vonat
kozásban — éppen á szabad
ságvesztés ténye m iatt — el
térnek. Ezekből az eltérések
ből adódnak leggyakrabban 
egyes —  a szabadságvesztés 
előtti, vagy a szabadulás u tá - . 
ni — munkaviszonnyal kap
csolatos problémák, kérdések 
és gyakran félreértések. Ezek 
közül néhány, a legtöbbeket 
érdeleié problém ával kívá
nunk foglalkozni.

A legnagyobb érdeklődésre 
számot tartó  kérdés, hogy <s 
szabadságvesztés ideje alatt 
teljesített m unka időtartama 
nyugdíjazás esetén beszámít-e 
a 'szolgálati időbe?

Az általános m unkaügyi. 
szabályokkal ellentétben, a 
szabadságvesztés ideje a latt 
m unkában töltött idő

nem szám ít 
munkaviszonynak.

A nyugdíj kiszám ításánál 
nem lehet figyelembe venni 
azt az időt, amikor _a dolgozó

szabadságvesztés-büntetést 
töltött, tehát a letartóztatott 
személynek az intézetben, il
letőleg a  letartóztatás a latt 
m unkában töltö tt idejét. Ezt 
akkor sem lehet figyelembe 
venni,- ha az elítélt szabadság
vesztés-büntetésének megkez
désékor munkaviszonyban 
állt, és m unkáltatója (vállala
ta) állományából nem törölte. 
Ha az elítélt szabadulása után 
ugyanazon vállalatnál dolgo
zik tovább, a  közbeeső idő 
alatt (a szabadságvesztés ide
jén) munkaviszonya szünetelt.

A munkaviszony lényeges 
tartalm i eleme, hogy a mun
kaképes állam polgár, élve a  
munkához való jogával, m un
kaviszonyt létesíthet, módo
síthat, megszüntethet, m unka
helyét maga választhatja meg 
és munkaszerződésben vállal
ja  mindazokat a kötelezettsé
geket, m elyeket a m unka el
végzése reá ró, és így érvé
nyesülnek azok a  jogok, me
lyeket az adott munkaviszony 
a dolgozó szám ára biztosít. A 
szabadságvesztés alatti m un
kavégzés idejét á jogszabályok 
azért zárják  ki a szolgálati idő 
számításából, m ert az elítélt 
nem munkavállaló, nincs 
munkaviszonyban, hanem sza
badságvesztés-büntetését töl
ti. A  szabadságvesztés-bünte
tés végrehajtására vonatkozó 
jogszabály rendelkezik az el
ítéltek m unkáltatásáról is, és 
a munkavégzést a  szabadság- 
vesztés időtartam án belül m a
gatartásbeli kötelességként 
határozza meg. Kimondja, 
hogy az elítélt köteles a részé
re kijelölt m unkát a legjobb 
tudása szerint elvégezni. A 
végzett m unka' után az elítél
tet. a büntetésvégrehajtási sza
bályok szerinti díjazás illeti 
meg.

A jogszabály kivételt állapít 
meg azonban azokra az ese
tekre, ha a letartóztatottat a 
bíróság az ellene em elt vád 
siói jogerősen felmentette, 
vagy vele szemben a büntető 
eljárást megszüntette. Ilyen
kor — függetlenül attól, hogy 
sz érin tett személjmek a bv- 
intézetben munkavégzési kö
telezettsége fennállott-e vagy 
sem — a letartóztatásban töl
tö tt . időt a szolgálati idő szá
mításánál : figyelembe kell
venni, természetesen csak ak
kor, ha a letartóztatás, illetve 
a büntetés megkezdése idő
pontjában dolgozott. tehát 
munkaviszonyban állt. Ha 
munkaviszonya nem volt. a 
szolgálati idő megállapításá
nál felmentés esetén sem ve

hető ez az idő - figyelembe, 
ugyancsak függetlenül attól, 
hogy a bv-mtézetben m unka
végzésre. kötelezett volt-e, 
vagy sem.

Félreértések1 elkerülése vé
gett hangsúlyozni kell, hogy 
az időbeszárnítási lehetőség 
csak a büntető eljárás meg
szüntetésekor és a bíróság 
jogerős felmentésekor alkal
mazható. Nem alkalmazható' a 
feltételes szabadságra bocsá
tás esetén a bv-mtézetben töl
tött időre. A  feltételes sza
badságra bocsátást követően a 
szabad életben létesített m un
kaviszony időtartama term é
szetesen már beszámít a szol
gálati időbe.

Több esetben m erül fel kér
désként az is, hogy

m i történik a táppénzzel,
iia a letartóztatás, vagy a sza
badságvesztés-büntetés meg
kezdésének időpontjában az 
érin tett személy keresőképte
lensége (betegsége) m iatt táp 
pénzes állományban van. A 
jogszabály úgy rendelkezik, 
hogy azokra a napokra, amely 
napokon a dolgozó szabad
ságvesztés-büntetését tölti, 
vágy letartóztatásban van, 
táppénz nem jár, a táppénz 
folyósítása tehát megszűnik. A  
volt dolgozó táppénzre szóló 
jogosultsága azzal a nappal ér 
véget, amely napon a bv-inté- 
zetbe befogadták.

A büntetésvégrehajtásra vo
natkozó jogszabályok . rendel
keznek a befogadott szemé
lyek egészségügyi ellátásáról. 
Az elítélt betegség esetén in
gyenes orvosi, szükség esetén 
kórházi kezelésben és gyógy
szer-juttatásban, valam int el
látásban részesül. Az egész
ségügyi ellátás költségeit csak 
abban az esetben köteles az 
elítélt megtéríteni, ha a keze
lési költségek az elítélt hibá
jából (pl. öncsonkítás, idegen- 
test-nyelés stb.) keletkeznek. 
A z ingyenes gyógykezelés a 
szabadságvesztés egész idő
tartama alatt, valamennyi el
ítéltet megilleti, függetlenül 
attól, hogy a szabadságvesztés
büntetést megelőzően' m unka- 
viszonyban állt-e vagy sem; 
táppénzre azonban ez idő a latt 
sem a szabad életben fennállt 
munkaviszonya következté
ben, sem az intézeti foglalkoz
tatásból eredően nem jogosult.

Az elítélt szabadulása után, 
a szabad élétben létesített 
munkaviszonya alapján már 
az általános társadalombizto
sítási szabályok szerint jogo- 

. sült betegellátásra, így táp 
pénzre is. Ha az elítélt szaba
dulását követően m unkakép
telensége . (betegsége) m iatt 
m unkába állni, m unkavi
szonyt létesíteni nem tud, a 
szabadulás napjától számított 
42. napig díjtalan körzeti és 
szakorvosi gyógykezelésre, 
szükség esetén díjtalan kórhá
zi ápolásra és gyógyszerellá
tásra jogosult. E rendelkezés 
célja, hogy a szabaduló az
alatt is megfelelő egészségügyi 
ellátást kapjon,, amíg elhe
lyezkedése, munkába, állása 
megtörténik: Táppénzre azon
ban ez esetben sem tarthat 
igényt. Ha az elítélt a szaba
dulás napjától számított 42. 
napig nem vállalt munkát, és 
ezt követően. lesz beteg, az 
előbbi jogosultság m ár nem 
illeti meg. Azt. aki 42 nap 
után sem vállalt munkát, 
azért xnem illeti . meg az in
gyenes'.betegellátási jog. m ert 
e rendelkezés azokat kívánja 
segíteni.' akik rendszeres m un
kavégzéssel is igyekeznek be
illeszkedni a  társadalomba, és 
ebben önhibájukon kívül aka
dályozva vannak.

A harm adik leggyakoribb 
kérdés:

jogosult-e a nyugdíjas 
nyugellátásra

(nyugdíjra) a szabadságvesz
tés-büntetés ideje alatt?

A jogszabály rendelkezése 
szerint szüneteltetni kell a 
nyugdíj folyósítását arra  az 
időre, amíg a jogosult szabad
ságvesztés-büntetését tölti, 
vagy előzetes letartóztatasban 
van. Egy hónapot meghaladó 
és végrehajtásra kerülő sza

badságvesztés-büntetés idő
tartamára az elítélt nyugellá
tásra nem  jogosult. A szabad
ságvesztés-büntetés végrehaj
tása m iatt szüneteltetett nyug
díj újrafolyósítását az elíté lt
nek kell kérnie szabadulása 
után a folyósító szervtől. A 
folyósító szerv a nyugellátást 
— a szabadulás igazolása 
alapján — a szabadon bocsá
tás nap ját követő naptól kezd
ve folyósítja.

Előzetes letartóztatás m iatt 
szüneteltetett nyugdíj utó
lagos kifizetését egy éven be
lü l kérheti a jogosult, ha a 
bíróság az eljárást vele szem
ben megszüntette, vagy fel
m entette őt. Ha a  bíróság a 
jogosultat .egy hónapot meg
haladó, végrehajtható szabad
ságvesztésre ítélte, az előzetes 
letartóztatás m iatt ki nem fi
zetett nyugellátásra sem ta r t
hat igényi;. Nem kell szünetel
tetni a nyugdíj folyósítását 
akkor, ha a nyugdíjjogosultát 
a bíróság egy hónapot megha
ladó szabadságvesztésre ítélte 
ugyan, de a büntetés végre
hajtását próbaidőre felfüg
gesztette. Amennyiben a bün
tetés végrehajtásának felfüg
gesztése m iatt az előzetes le
tartóztatás idején a nyugellá
tás szünetelt, az erre az időre 
járó nyugdíj utólagos kifizeté
sét a jogosult egy éven belül 
kérheti. Ha azonban a felfüg
gesztett szabadságvesztés vég
rehajtását a bíróság utólag el
rendelte, az előzetes letartóz
tatás időtartam ára felvett 
nyugdíjat vissza kell fizetni.

Az ism ertetett szabályok 
mindegyiké olyan jellegű jo
gosultságokat érint, melyek 
állam unk messzemenő gon
doskodását fejezi ki a tör
vénytisztelő állampolgárokkal, 
a dolgozókkal szemben. A sza
badságvesztés időtartam ára e 
jogosultságok éppen abból 
eredően térnek el az á lta la , 
nőstől, hogy az érin tett szemé
lyek a törvényt megsértették,
! kárt okoztak a társadalom nak. 
Szocialista állam unk hum ani
tását m utatja  azonban az, 
hogy ugyanakkor biztosítja a 
törvényt megsértő személyek 
részére is azokat a lehetősége
ket, melyek az egészség hely
reállítását, megóvását céloz
zák. Dr. V. I.

A H eti H íradó XV. év fo lyam  42.
s z á m á b a n  m e g je le n t k e re s z tre j t 
v é n y  h e ly e s  m e g fe jté se :  G yerm ek: 
Ki egyre  d icsér, az sokszor e llen 
séged, k i korhol, azt szeretn é, 
hogy  d icsérh essen  téged .

K ö n y v ju ta lm a t n y e r te k :.  K öve
c ses  R udolf e líté lt, M á r ia n o s z tra ; 
Csillag Sándor e líté lt, G y ő r ;  Var
ga L ászló e líté lt, S z e k sz á rd ; N é
m eth  L ászló e líté lt, S á to ra l ja ú j
h e ly ;  K ovács L ajos e lité it, S á to r
a lja ú jh e ly .

Aid mindig 
mást akar
V annak emberek, akik arró l 

híreseit, hogy igen jól alkal
m azkodnak az  élet változó 
körülményeihez. Ezeket sze
rencsés term észetű em berek
nek m ondjuk. Vannak viszont 
olyanok, akiit nehezen illesz
kednek be a  közösségbe. Ez 
baj nekik is, és a közösségnek 
is. A beilleszkedésnek, illetve 
a nem  beilleszkedésnek külön
böző formái vannak.

Szombathelyen beszélget
tünk az egyik közösségvezető- 
vel arról, hogy van-e olyan 
ember, aki nehezen illeszke
dik be a  m unkahelyi kollektí
vába, van-e,, alti m indig m ást 
akar csinálni, m in t am it fel
adatul kap.

A közösségvezető elmondta, 
hogy vannak ilyen emberek. 
Takó Sándor nevét em lítették 
elsősorban. A fiatalem ber 
m unkahelyi pályafutása elég 
furcsán alakult. Kezdetben a  
munkavágytól égve kérte  a 
felügyelet illetékes tagját, 
hogy dolgozhasson, m ert az 
otthoniaknak nagy szükségük 
van a  keresetére.

A Remix-üzemben sapkázó- 
kén t kezdte a  m unkát. Az ál
talános vélemény szerin t egy 
hét gyakorlás, tanulás u tán  
m ár százszázalékos te lje sít
m ényt lehet elérni. Nem kell 
hozzá tú l nagy megerőltetés. 
Takó Sándor viszont ezt nem  
tud ta teljesíteni.

Ekkor még h ittek  a  szavá
nak, hogy m áshol többet és 
jobban tudna dolgozni, eaért a 
felügyelet elhelyezte olyan 
munkakörbe, ahol az ellenál
lásokat kellett egy kartonra 
felfűzni. Ezt a  m unkát a  h a t
vanévesek is százharm inc szá
zalékra teljesítették. Takó 
Sándor viszont nem  tudo tt 
megbirkózni a  százalékokkal, 
pedig ebben a  m unkakörben 
nem kelle tt különösebb szelle
mi vagy fizikai erőfeszítés, 
de ez sem tetszett neki.

A m ikor felhívták a figyel
m ét arra, hogy valamilyen 
munkában, bizonyítania kellet 
ne, valahol m ag ■ kellene 
m utatnia, hogy m egtalálja he
lyét a  m unkahelyi kollektí
vában, akkor az t a  kifogást 
hadarta  el; h a  betonozni kel
lene, ott bizony m egm utatná. 
És nem  az em berek ellen van 
kifogása, hanem  a nem  neki 
való m unka m iatt.

E lítélttársai term észetesen 
úgy vélekednek, hogy mindez 
nagyon szép, de az emiber nem  
ott m uta tha tja  meg, m it tud, 
ahol nincs rá  lehetősége, ne 
o tt akarjon jeleskedni, ahol 
nincs rá  mód. O tt m utassa 
meg, m ire képes, ahová á llí
tották, o tt m utassa meg, ahol 
iriBdja van rá ; így tud ja  m a
gát igazán fegyelmezni, így 
tud ja m egm utatni az erejét.

s. gy.

VALLOMÁS TANULSÁGGAL
A zárka egyik lakója- több 

gyermek édesanyja. Hallgata
gon ül. A másik, szokásához 
híven, kesereg: nem  követett 
ő el olyan nagy bűncselek
ményt, hogy ekkora ítéletet 
érdem elt volna. Biztosan tud
ja, hogy nem  éli tú l ezt a  
nagy szég y en t...

Meglepőén virgonc, éltesebb 
asszony, ül a  szemközti ágyak 
mellett. Egyre inkább az . az 
érzésem, szeretné felhívni ma
gára a  látogató figyelmét. Ám 
legyen, ism erjük meg őt is! 
Még valami fokozta az érdek
lődésünket: egy megjegyzés,
amely szerint ez, a  hetvenedik 
esztendejéhez közeledő asz- 
szony csaknem tizenöt évet 
töltött büntetésvégrehajtási 
intézetben, s ha azt is meg 
kellene mondania, hány sza
badságvesztésből jö tt össze 
ennyi börtön, zavarba jönne. 
Nagy ítélete még nem  volt, így 
sok a  tizenöt év, illetve gyak
ran  kerü lt vissza.

— És még m indig hátra  
van égy évem — sóhajt ke
servesen, alig kezdjük el a be
szélgetést. — De ennek is vé
gére ér egyszer az ember.

— És aztán — tesszük hoz
zá kicsit csípősen — kezdheti 
e lö lrő l. . .

— Mondják csak, és ezek 
után még csak nem i s . tilta- 
kozhatom . . .  Még csak azt 
sem mondhatom, hogy meg
alapoztam m agamnak a nyu
godt öregkort. Nem ..alapoztam 
meg. A szabadulás után meg
elégszem egy szociális otthon
n a l is, ahová befogadnak, ahol
— a  körülményekhez képest
— jól erezhetem  magam. Né
hány évtizeddel ezelőtt nem 
hittem  volna, hogy eljön az 
idő, am ikor ilyen kicsivel is 
megelégszem, am ikor ennyire 
szerény leszek. M iért mondok 
ilyeneket? Kérem tisztelettel, 
valamikor ünnepelt sztárja 
voltam m ajd m inden jobb lo
kálnak Budapesten. Ugye nem 
kell mondanom, hogy az ak 
kori élet m i m indent hozott 
magával?

— Elm aradhat a részlete
zés . . .

M intha a közbevetett meg
jegyzés m ia tt megsértődött 
volna. A rcát a tenyerébe re j
tette. Alig hallhatóan szólt is
m ét:

— Téved, aki azt hiszi, hogy 
m inden táncosnő egyforma. 
Ma is vallom, művészet volt, 
am it csináltunk, s én is egyike 
voltam azoknak, akik azt 
akartuk, hogy mindig tó m ű
sort adjunk a közönségnek. 
Kár, hogy a magánéletben 
nem voltam ennyire igényes. 
Akkor m a nem  itt folyik ez a 
beszélgetés.

Közben két fénykép is elő
kerül. A rra kér bennünket, 
nézzük meg, hogyan festett ő 
valamikor. Nem régi felvéte
lek. A „hölgy” öltözete azon
ban a  harm incas évek divat

já ra  em lékeztet Ennek elle
nére azt m ondja:

— Mindig a r ra  fizettem  rá, 
hogy szerettem  a  legújabb di
vat szerint öltözni. Adtam  ma- 
magra. Ezt m ég táncosnőko
rom ban szoktam meg. S bár 
kicsit korosabb voltam, am i
kor u to ljára szabadultam , az 
igényeimet m egtartottam . Tes
sék csak megnézni: ki hinné, 
hogy ezen. a  képen m ár el
m últam  hatvanéves? Senki, 
m ert csak úgy jelentem  meg 
valahol, ha gondosan épolt 
volt a  külsőm. Bizalom kérdé
se is az ilyesmi. M indenütt 
m ásként néznek az emberre, 
ha jólöltözött, ha magabiztos 
a fellépése. Most is így véle
kedem . . .  Á ltalában a szépen 
ívelt szemöldökömre fizettem 
rá. Csak annyit kellett m on
dani a károsultnak; szép 
szemöldöke volt, a  rendőrség 
m ár tudta, én vagyok a te t
tes.

— Ilyenkor miben volt te t
tes?

— Zsebtolvajlásban.
— Sokszor?
— Többször.
— Milyen érzés a hatvan- 

nyolcadik évét is börtönben 
tölteni?

Nem felelt m indjárt. Az 
egyik idősebb asszony szipog
ni kezdett; volt olyan fiatal, 
alti eddig nagy érdeklődéssel 
figyelte a  beszélgetést, de 
most „diszkréten” elfordult. 
Akinek pedig a kérdés szólt, 
ideges kéztördelés közben val
lotta be:

— Nagyon rossz. Több ok
ból. Ami leginkább fáj az em
bernek, hogy megöregedett, 
és nem is annyira érzi, inkább 
tudja, hogy m ár nincs ereje 
Újrakezdeni. Azzal kell beér
nie, amit. még a  szabadulás 
után — elsősorban a tá rsa
dalomtól — kaphat. Nagyon 
-fáj az is, hogy a  börtönben 
öregedtem meg. Észrevétlenül, 
úgy, hogy nagyon kevesen é r
deklődtem utánam . Magam 
sem hittem  ezelőtt húsz évvel, 
hogy így is alakulhat az éle
tem, hogy eljön az idő, am ikor 
én leszek az egyik legszeré
nyebb igényű elítélt a szaba
dulás előtt. Nagyon megelég
szem egy csendes, nyugodt 
szociális otthonnal. Hogy volt 
időszak, am ikor szebb napokat 
is lá ttam ? Volt. De csak volt!

Idáig jutottunk, am ikor azt 
kérdezte?

— M ire volt jó ez a beszél
getés?

Válaszoltunk. Nemrégiben 
egészen fiatal gyereklánnyal 
is, tizenéves előzetessel is, va
lam ivel idősebb eliltéltnővel is 
beszélgettünk, s azt kérdeztük 
tőlük: milyen elképzeléseik
vannak a  jövőjüket illetően? 
Volt, aki így válaszolt:

— Túlságosan fiatal vagyok 
még ahhoz, hogy ilyesmivel 
tö rőd jem . . .

— ács —

A  taxisofőr tudta, m iért 
nem, vállal annyi fuvart éjsza
kára. Kollégái csodálkoztak is, 
hogy miért olyan nyugodt, ha 
éjszaloa nincs egyetlenegy hí
vása sem az állomásnak. Míg 
a többiek hajtották az éjsza
kai fuvarokat, és már-már tú l
ságosan is mohón ajánlkoztak 
egy-egy éjszakai pillangóval 
összekapaszkodott félrészeg 
polgárnak, addig ő nyugodt és 
tisztességes fuvarokat vállalt 
megerőltetés nélkül. Tudta, 
miért tesz így. É jfél titán vem  
sokkal, talán két vagy három  
óra tájban azt 'mondta kollé
gáinak, hogy lefekszik. Ha ő 
következne, akkor se keltsék 
fel, m enjen el helyette más. 
Szívesen átadja a helyét an
nak, aki utána jön. Bonyolítsa 
le az a fuvart. Csak az a ké
rése, hogy négykor keltsék fel, 
ha netalán nagyon elszunyó
kálna. Nevetve mondta a fia
talabbaknak: „Négy után már 
oda kell figyelni. Jönnek a 
börtönből a szabadulok.”

Ügy is történt, ahogy m ond
ta. Nyugodtan átaíúdta azt a 
másfél órát, amelyet engedé
lyezett magának. Am ikor az 
egyik kollégája felrázta, na
gyot nyújtózkodott, kényel
mesen kitörölgette az álmot a 
szeméből. Rendbe szedte m a
gát, és csak azután kezdett el 
szemlélődni.

A  nyári hajnal gyorsan vi
lágosodott. Ha nem  lett volna 
olyan ritka a forgalom, bárki 
azt hihette volna, hogy teljes 
a reggel. A  börtön komor épü
lete is a pirkadás reménytel-

A Gyűjtőtől a Bosnyák térig
jes színeibe öltözött. És né
hány embernek ez a reggel 
valóban reményekre jogosító 
reggel volt. Reményekre jogo
sító nap kezdődött számára.

A  taxisofőr elnézte a .hosz- 
szan elnyúló falakat, a fe l
magasodó őrtornyot, de pillan
tása mindig vissza-visszatért a 
börtön kapujára. Eddig meg 
sem m ozdultak az ajtószár
nyak. De nem sok idő telt el, 
kinyílt a kapu. Egy furcsa, fé l
szeg léptű ember indult el az 
utca felé. A z őr egy pillanatig 
utánanézett, aztán becsukta a 
kaput. A  taxisofőr megismerte 
ezt a furcsa mozgású, furcsa 
magatartású embert. Ez volt 
az első szabaduló. Tévedhetet- 
lenül megismerte. A  férfi el
indult a villamosmegálló felé.

A  sofőr legyintett magában, 
és máris elfelejtkezett erről az 
emberről. Továbbra is az a j
tóra figyelt, és várta az újabb 
szabadulót.

Nem kellett sokat várakoz
nia. Lendületes mozgású férfi 
lépett ki az ajtón. Ügy, m intha  
nem is a börtönből, hanem  
legalábbis a Hilton-szállóból 
lépett volna ki. Tétovázás nél
kül indult a taxiállomáshoz. 
Mielőtt odaért volna, a sofőr 
már ki is ugrott a kocsiból, és 
nyitotta az ajtót előtte.

— A  Bosnyák tér felé.
— Parancsoljon! — vála

szolt a sofőr, és máris indított. 
A  férfi elégedetten mosolygott. 
A lig indultak el, megszólalt:

— Néhány helyen megál
lunk. A lig ism erem  már ki 
magam. Valahol reggeliznem  
kell, és reggeli előtt meg sze
retnék inni egy pohár italt.

— Egy presszó előtt meg
állhatunk, ha kívánja.

— Köszönöm. Meg fogunk 
állni — válaszolt magabiztosan 
a férfi.

Úgy is történt, ahogy m ond
ta. Egy-egy rövid kitérővel 
néhány presszót meglátogat
tak. M inden megállás után 
búsás borravalót kapott a taxi
sofőr. N em  sok kellett, és a 
férfiú  bizony pityókás lett. 
Megeredt a n y e lv e . . .  El
mondta, hogy most szabadult 
pár esztendős büntetésből. Te
le van pénzzel, m ert jó m un
kásnak tartották bent, és jól 
meg is fizették ezért. Nála a 
pénz nem  számít.

Lassan elérték a Bosnyák 
teret. Nem sokkal előtte is 
meglátogattak egy presszót. 
Ekkorra már a sofőrnek kel
lett támogatni a férfit, hogy 
vissza tudjon ülni a kocsiba, 
de szólni nem  szólt. Miért is 
szólt volna? Mosolygott m a
gában. Tudta, m ire megy a 
játék. Volt már tapasztalata, 
ö  már azon is túl volt, hogy 
„átverje” az ittas férfit. Még

ezt a kockázatot sem vállalta. 
Tudta jól, hogy így is bejön 
a haszna.

A  Bosnyák téri piacon ek
kor már nagy volt a forgalom, 
pezsgő volt az élet. A z  ipse vi
szont egyre kevesebb százast 
talált a  zsebében. A  piacnál 
egy elegáns mozdulattal, és 
újabb búsás borravalóval el
bocsátotta a taxit. A  sofőrt 
már egyáltalán nem  érdekelte, 
maradt-e pénze utasának vagy 
sem, és azért küldte-e el, 
vagy vo lt még pénze, de más
hol alcarja elverni.

Am ikor másnap és harmad
nap, m ajd negyednap és a to
vábbi napokon is ott álltak a 
standon, és egy fiatalabb kol
légája megkérdezte, m iért jó 
ez az üzlet, azt válaszolta: 
„Nem jó üzlet ez, nem  is szép 
üzlet, ez csak hasznos üzlet. 
A z ürgék a Gyűjtőtől a Bos
nyák térig m inden pénzüket 
elverik. Kezdet kezdetén még 
szóltam egyiknek-másiknak, 
hogy ne csinálják ezt. K ine
vettek, és azt m ondták, hogy 
egyszer élnek, és most szaba
dultak. Ki kell használni, míg 
van pénz. Ügy is tettek, ahogy 
mondták. Egy pincér, akinek  
szóltam, hogy túlzás, am it a 
részeggel csinál, m ajdnem  
megvert, hogy m i közöm hoz
zá, ez az ő üzlete.”

Azzal zárta fejtegetését, 
hogy ők tudják, m it alcarnak. 
A  családjuknak is hazavihet
nék a bent keresett ezreseket, 
nem kellene szétszórni már a 
Gyűjtőtől a Bosnyák térig.

S. Gy.
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A  h a l é i  o r s z á g ú t i é n
A z egyik belvárosi presszó 

kis asztalánál három fiatalem 
ber beszélget. Előttük kiürült 
sörösüvegek és konyakos po
harak. Láthatóan izgalmas té
máról vitatkoznak, m indegyik
nek van mondanivalója. Szinte 
egymás szavaiba vágva folyik 
a tanácskozás. Egyikük az órá
jára pillant. A z elkövetkezen
dő percek, órák lázas izgalma 
itt arcukon. Észre sem veszik 
a körülöttük zajló eseménye
ket. Gondolatban már az élet 
országútján járnak, az „ÉLE
TÉN”, melyről az előbb be
szélgettek. Kényelmes, gondta
lan élet, szórakozás, u tazás. . .  
Igen! Ez az! Beülni a kocsiba, 
s menni oda, ahová kedvük  
tartja. Most éppen egy ilyen 
utazást határoztak el. Lassan 
kiürülnek az előttük levő po
harak. A z előbbi fiatalember 
ismét órájára pillant. Pincért 
hív, fizetnek, távoznak.

Néhány perc m úlva a kö
zeli gépkocsiparkírozónál ta
láljuk ismerőseinket. A z egyi
kük  kezében fémes villanás, 
és máris kinyílik a szélen álló 
gépkocsi ajtaja. Mire m indhár
man elhelyezkednek az ülése
ken, már halkan duruzsol a 
motor. Még néhány pillanat, s 
m int a kilőtt nyíl, a nagy ko
csi végigfut az Erzsébet-híd 
ezüst színű pillérei alatt. A  ko
csi halkan suhan. Maguk m ö
gött hagyják az emeletes háza
kat, a gyér hétköznapi forga
lomban a nyílt országúton jár
nak. A  vezető m ellett ülő fér
fi a rádió kapcsolóját forgatja, 
zenét keres. A  halk zene be
tölti a kocsi belsejét. Mire a 
főváros határát elhagyják, fe l
oldódnak az első pillanatok 
izgalmai m iatt feszült idegek. 
Egymás szavába vágva lelken
deznek a „sikeres akción”. 
'Minden az előre megbeszélt 
terv szerint történt, s íme, ú t
ban vannak az „ÉLET” felé. 
Kényelmesen hátradőlnek, él
vezik a suhanó tájat, a zenét, 
a ragyogó időt, a napfényben  
szemük elé terülő virágzó, zöl
dellő határt. A megnyugvás 
azonban csak rövid ideig tart. 
Minél előbb a kitűzött célnál 
szeretnének lenni.

legalábbis elgondolkodott vol
na, hogyan éljen ezután. A z  
esetek nagyobb többségében 
ennyi figyelmeztetés hatására 
a becsületesen végzett munka, 
a bűncselekményektől mentes 
élet m ellett döntött volna a 
válaszút előtt álló ember. De 
náluk nem  ez történt.

1970 novembert jelez a 
naptár. Négy hónap telt el a 
szabadulás óta. Gyurka és 
Pista ism ét ott ül a presszó
ban. K int köd Szitál, az em 
berek fázósan, a kabátgallért 
felhajtva sietnek otthonuk fe 
lé. Ok csak ketten  vannak, 
most nincs harmadik társ. 
Beszélgetésüket már befejez
ték. Mindenben egyetértettek, 
már csak a cselekvés van hát
ra. Megisszák maradék italu
kat. Kilépnek a sötétedő utcá
ra, s határozottan m egindul
nak céljuk felé. Néhány perc 
m úlva ott állnak a kiszemelt 
kocsi mellett. A z  „akció” si
mán megy. Szinte pillanatnyi
nak tűnik az idő, s már su
hannak is az országút felé. 
Gyurka vezet. Bekapcsolja az 
ablaktörlőt, m ert a szitáló köd 
zavarja a látást. Elhagyják a 
forgalmas főútvonalat. A  kocsi 
motorja halkan, egyenletesen 
zümmög, bent kellemesen m e
leg a levegő. Némán ülnek  
egymás mellett, m indketten  
elgondolkodnak. A  sebesség- 
mérő mutatója lassan a 100 
felé kúszik. Gyurka szeme az 
országúira mered. Gondolatai 
csapongók . . .  Anyjára gondol, 
aki annyiszor figyelmeztette, 
jó szóval kérte: jöjjön meg az 
esze, dolgozzon, hiszen jó 
szakmája van, „arany keze”, 
semmi gondja nem  lenne, él
jen úgy m int embertársai be
csületesen. Felvillan előtte 
anyja sápadt, gondtól meg
gyötört, de mosolygós arca, 
dm int tegnap este átadta neki 
hetvenedik születésnapján a 
virágcsokrot. . .

Arra riad, hogy Pista meg
löki: „Vigyázz! Már száz fö 
lött vagyunk, csúszik az út.” — 
Kissé megigazítja elgémbe
redett lábát, de gondolatai is
m ét máshol járnak. Szeme

előtt egy fiatal lány arca le
beg. Anyjánál ismerte meg. 
Micsoda ragyogó szemek, haja 
úgy csillog a napfényben, mini 
egy aranyzuhatag. Dolgos, 
szorgalmas kislány. A  gyárban 
is szeretik, most kapott öt
száz forin t jutalmat. S hogy 
tud főzni, sü tn i! . . .  Most is 
a szájában érzi a tegnapi ré
tes ízét, am elyet édesanyjának 
hozott. Igazi feleségnek való. 
M ilyen szépen is élnének ke t
ten. Nem  kellene neki csava
rogni, mindig rettegni a bör
töntől. Együtt járnánakv dol
gozni, molziba, színházba. Gye
rekeik születnének — a kis
lány biztosan az anyukájára 
hasonlítana. . .

Hirtelen eszm él. . .  két 
fénylő p o n t. . .  Ember van a 
kocsi e lő tt? . ..  Lába a fékre  
tapad . . .

~k
A  baleseti járőr és a m entő

orvos jelentése ott fekszik  az 
ügyeletes tiszt asztalán. Éjfél 
körül van. A  jelentést szolgá
lati naplóba rögzíti. „ . . .  22 óra
kor a lopott gépkocsi felbo
rult, gyorshajtás következté
ben. Valószínű, hogy a kocsi 
elé szaladó macska m iatt a 
vezető hirtelen fékezett, s a 
csúszós úton egyensúlyát 
vesztve az árokba borult. A  
kocsi két utasa, Bódog György 
és Varga István a helyszínen 
meghalt.”

Meghalt m ind a kettő. Egyik 
társuk halála nem  volt elég 
figyelmeztetés. A z  „ÉLET”-et 
keresték, s nem  vették észre, 
hogy a jogtalanul igénybe vett 
gépkocsikkal a „HALÁL” or- 
szágútját járták.

N. L.

A H eti H íradó XV. év fo ly a m  43.
szám ában m e g je le n t k e re s z tre j t 
v é n y  h e ly e s  m e g fe jté se : . . .  n é 
h án y esk üdt észrevette, hogy  ő 
Volt a terem ben az egyetlen , aki 
nem  pillantott az  ajtóra.

K ö n y v ju ta lm a t n y e r te k :  B áksa
Józsefn é  e líté lt, K a lo c s a ; Csiba 
László e líté lt, T ö k ö l; K iss József 
e líté lt, V ác ; Sándor Jenő e líté lt,. 
B a la s sa g y a rm a t;  Z sák R ozália  e l
íté lt, K a lo csa . I

SÖTÉT UTCÁKBAN

— A d j még egy kis kakaót! p 
— biztatják vezető társukat.

A  zsongító melódiák, az el
fogyasztott i ta \  a várható kel
lemes izgalmak megteszik ha
tásukat. A  biztató szóra a ve
zető növeli a sebességét. A  se
bességmérő lassan a 120 felé 
kúszik. A  kocsi ablakai m ellett 
szélsebesen fu tnak az útm enti 
fák. Igazán élvezetes ez a szá
guldás! Száguldás az „ÉLET”

. . .  Am ikor eszmélni kezdett, 
az első pillanatokban csak 
éles fájdalmat érzett a bal 
karjában, zúgott a feje, szemei 
előtt piros karikák táncoltak. 
Nem tudta hol van, m i tör
tént veleMjassan azonban osz
ladozni fíizdett a köd. Élesen 
hasított tudatába a sebesség, 
a kanyar. . .  ig e n . . .  már nem  
volt ura a gépnek, nem  tudta 
az országúton tartani a ko
csit . . .  a  nagy sebességtől a 
kanyarban felborultak. Szó
lítja társa it. . .  csend. Pista 
hangját hallja: „Te élsz?” 
__Feltápászkodik, segít társá
nak is, majd együtt indulnak 
a harmadik keresésére. Be
néznek a kocsiba. . .  véres, 
összezúzott fej, üvegesedő sze
m ek . . .  S zó lítják . . .  Semmi 
válasz. . .  Szinte egyszerre 
mondják: „M enekülni!”

Egy ideig még bujkálnak, 
közben eléri őket a hír: har
madik társuk meghalt. A  m en
tők már nem  tudtak rajta se
gíteni. Rövidesen őket is elér
te sorsuk: az igazságszolgál
tatás. A  bíróság előtt kelleti 
felelniük tetteikért: a gépko
csi eltulajdonításáért halált 
okozó veszélyeztetésért. . .  Sza

badságvesztés-büntetésükből
1969- ben szabadultak.

Alig telt el néhány hét, új 
társukkal hármasban, ismét 
más kocsijával hajtottak az 
országúton. Most „szerencsé
sebbek” voltak. Sérülés, bal
eset nélkül, épségben kerültek 
17, bíróság elé. Űjabb büntetés,
1970- ben amnesztiával szaba
dultak.

A józanul, normálisan gon
dolkodó ember ennyi kedvez
mény és szerencse után, egy 
társuk életének kioltását elő
idéző cselekmény tudatában

tp  gy heves otthoni veszeke-
dés után szó nélkül be

tettem  magam mögött az a j
tót. Potyogtak a  könnyeim, 
céltalanul kódorogtam a  kora 
tavaszi csatakos utcákon. El
kezdett esni a  havas eső. Fel
ültem egy villamosra, utaztam  
a végállomásig és vissza. A 
kalauz kérte a  jegyet. Akkor 
láttam , hogy összesen két 
pengő van az erszényemben. 
Amikor visszatértem oda, 
ahonnan elindultam, leszáll
tam. Rosszul léptem, a  haris
nyám beakadt a  rácsos ajtó
ba és kiszakadt. A fejem szé
dült, torkom at égették a köny- 
nyek. Megszédültem, és m ajd
nem térdre estem leszállás 
közben. Egy férfi elkapta a  
karom at és fölsegített.

— Valami baj van kisasz- 
szony? M iért sír? — kérdezte 
részvéttel. Nem válaszoltam.

— Jöjjön, igyunk egy ká
vét! I tt  széniben, ebben a  kis 
cukrászdában remek kávét 
főznek. Legalább megmeleg
szik, hiszen egészen meg van 
dermedve a keze.

Félénken lépegettem utána. 
A cukrászdában jó meleg volt, 
lassan fölengedett lelki der
medtségem is. A férfi kérdé
seire azt mondtam, hogy sza
kítani akarok a családom
mal; művészi ambícióim van
nak, de se szerződésem, se 
pénzem nincs. Magam sem 
tudom, m it tegyek, hogyan 
lesz tovább.

— Ezen könnyen segíthe

tünk — mondta. — Van laká
sa?

— Apámmal lakom, illetve 
tőle jöttem el.

— Jöjjön velem! Itt lakik 
egy idősebb ismerős néni a 
közelben. Felmegyünk hoz
zá.

M egálltunk egy üzlet előtt, 
ahonnan egy üveg likőrrel, 
édességgel és egy csomag ci
garettával tért vissza. Fel
m entünk a nén ihez. . .

Búcsúzás előtt a férfi egy 
húszpengőst te tt az asztalon 
lévő táskám ba., Szégyenlősen 
elfordultam.

— Sose szegyellje — mond
ta. — Nincs nagy fizetésem, 
de. 'ezzel szívesen kisegítem. 
Tudja, én színházi em ber va
gyok, súgó az egyik színház
ban. Ismerem ezeket a dolgo
kat. Ne féljen, senki sem fog
ja megtudni. M ár nagyobb 
művészekkel is tö rtén t ilyes
mi.

Leértünk a kapu elé.
— Isten áldja kedveském ! 

— mondta. — Keressen fel 
m ajd alkalom adtán a szín
házban. Elnézést kérek, de 
most sietek.

K alapját megbillentve, m ár 
el is tűn t az egyik m ellékut
cában.

7  ilált lelkiállapotban é r 
tem haza. Végtelenül 

megalázottnak, kifosztott- 
nak éreztem magam. Életem
ben először fogadtam el pénzt 
egy alkalm i kalandért. Milyen

M é t * le g  a  k ó r h á z i  á g g o m
(Tudósítónktól)

A betegségre addig nem 
gondol az ember, míg a  kór 
valamilyen form ában meg 
nem  lepi. A jövőbe néz, te r
vez — megvalósítja elképze
léseit. De hogyan? Ezt kér
dezhetnénk Vörös Pál e líté lt
től is.

Betegsége 1969 óta kisébb- 
nagyobb megszakításokkal a  
kórházi, ágyhoz láncolja. Vajon 
gondolkozik-e? Mit lá t a  jö
vőben? Vagy .inkább a  m últ
ban?

1963 óta többnyire a bv-in- 
tézetek lakója. R epertoárjá
ban m egtalálható a  lopás, sik
kasztás, csalás, tartási kötele
zettség elmulasztása, kunk 
stb. A „gondatlan” étet „ma
gas fokú” élvezője lett, s  eköz
ben feldúlta családi életét. El
dobta feleségét, három  kis
korú gyermekét. Az ital, a  b a 
rátok, no meg az egymás után 
következő börtönbüntetések 
töltötték ki életét.

Pedig másképp is alakulha
to tt volna az élete. M int szak
képzett asztalos, becsületes 
m unkával sokra vihette vol
na. De akarata  gyenge, s  n a 
gyon befolyásolható. A b ará
tok visszaéltek ezzel. Az ered-

Aztán jö tt a  betegség. A ko
rábbi élet következménye. Baj 
van a  szervezettel. Reum ati
kus bán'talmak, _ szívizom- 
gyulladás. Kórházi ágy.

Vörös elítélt ism ét próbál
kozik. Hosszú hallgatás, kap- 
esolatmegszafcadás u tán  eszé
be jut, hogy vannak hozzá
tartozói, ak ik  ta lán  — ha be
tegségére hivatkozik és elron
to tt életére —, még egyszer 
segítő jobbot nyújtanak.

Levelet írt testvéréinek. Tel
nek a  hetek, válasz nem jön. 
Aztán mégis.

„Kedves Pali!
Leveled m egkaptuk, és csak 

most válaszolunk, kényszerí
tő körülm ények hatására. Mi 
sajnos, már ott tartunk, hogy 
nem  hiszünk a Te ígéreteid
ben. Csak most, amikor baj
ban vagy, ju to ttunk eszedbe? 
A z a szőlőügy, amiért állító
lag nehezteltél ránk, az is Te- 
miattad történt. Ne félj, még 
most sincs eladva. A pánk még  
él. A  feleséged, m iután a m i 
segítségünkkel felnevelte há
rom gyermekedet, jól van. Ne
ked mindig többet értek az 
ivócimfoorák, m int a gyere
keid, a családod, azután azok

nak sem kellettél. Tőlünk ne 
várj semmit. A  lakásba se 
engedünk be, ha szabadulsz, 
azaz beengedünk, de csak ak
kor, ha már bizonyítottál _ k i
jöveteled után. Ahogy apánk
kal is bántál, az m inősíthe
tetlen. Mi is csak most tud 
tu n k  idáig elérni, ahol tar
tunk, m ert a gyerekeidet és 
feleségedet segítettük. Külön
ben 5 évvel ezelőtt itt  tartot
tunk  volna, ahol most. Addig  
ne is keress fel, amíg nem  
vagy más ember. Nem enge
dünk be. Ha más leszel, ha 
bizonyítottál, akkor várunk. 
Addig még levéllel se zavarj, 
m ert nem  válaszolunk.

Sajnáljuk, hogy beteg vagy, 
de amíg egészséges voltai, nem  
ju to ttunk eszedbe. A pánkat is 
te teszed idő előtt sírba. Te
hát bizonyíts, és utána gye
re.”

Eddig a  levél, am ely önma
gáért beszél. Vörös elítélten 
múlik, hogy a  m érleg serpe
nyője melyik oldalra billen.

A rövid képben, úgy érzem, 
sok elítélt sa já t sorsára ismer
het. Talán még nem  késő. Bi
zony ítsamak!

G. J. nevelő

mény — börtön.
Az évek pedig visszahoz- 

hatatlanul múlnak. Lassan, 
lassan elm aradnak a  „jó ba
rátok”, a  kiküldött levelekre 
egyre ritkábban jön válasz. 
Elszigetelődik. — De még min
dig nem  jön rá a  ham is bará
tok álszent viselkedésére.

Barátai most elítélttársai
ból tevődnek össze, akik m a
guk is bűncselekményt követ
tek el. Köztük sem  tud nor
mális életet élni, közösségi 
kapcsolatot kialakí'tani. Min
dig önmagát ta rto tta  feddhe
tetlen embernek, a  szakmai 
tudás kimagasló alakjának. 
Em iatt aztán több v itá ja  volt 
társaival is. A v iták  során a 
drasztikus kifejezésektől sem 
riad t vissza, ha vélt igazáról 
volt szó. Bekövetkezett a  tö r
vényszerű reakció. Társai sze
mében is kialakult égyénisé- 
gének képe. , A napfényt pótolja a kvarclámpa gyógyító fénye

kedves, gyengéd volt az öreg 
súgó a  történtek  előtt, é? m i
lyen magabiztos, m ajdnem  
hetyke utána.

— Nem, ez nem  nekem  va
ló! — m ondtam  magamnak, 
miközben gyorsan bebújtam  
az ágyamba, hogy apám  sze
me elé ne kerüljek. Aztán 
eszembe ju to tt a  húszas, és 
ez némileg megvigasztalt. Hol
nap veszek egy szép cipőt és 
egy pár harisnyát belőle, még 
ta lán  fodi-ászra is telik, szá
m olgattam  magamban.

Ha utólag visszagondolok 
eroe a  találkozásra, még ma 
sem  tudóim megúiagyarázni 
akkori viselkedésemet. Ter
mészetesen tisztában vagyok 
azzal, hogy nem  akkor és 
nem  o tt indultam  el a  lejtőn. 
De az, hogy ilyen egyszerűen 
és közönségesen m inden külö
nösebb cél és érdek nélkül 
odaadtam magam egy teljesen 
ismeretlen, férfinak, még most 
is érthetetlen számomra. Mi 
hajtott, m i v itt magával, nem 
tudom. M iért nem  hagytam  ott 
m ár a  cukrászdában, hiszen 
sejthettem , m iről van szó.

Szégyenkezésem azonban 
nem ta rto tt sokáig — folytat
ta, am ikor rájött, hogy kérdé
seire csak önmagától, a száza
dosnőtől nem kaphat felele
tet. — P ár nap m úlva ú jra  
az öregasszony háza felé v itt 
az utam. Felnéztem hozzá. 
Mit részletezzem? Épp ott 
ült egy úriember, akinek elő
ször bem utatott, m ajd m a
gunkra hagyott ben n ü n k e t. . .  
Az ú r harm inc pengőt adott. 
Most m ár vidámabban baktat
tam hazafelé. Meg voltam  elé
gedve magammal. Meg is be
széltem a nénivel, hogy a  hé
ten  még felkeresem.

*
A néninél hozott össze a  

sors egy nagy nyugat
európai ország követségének 
egyik diplom atájával is. Utó
lag rájöttem , hogy ez nem vé
letlen találkozás volt. A néni 
tudatosan szervezte meg. A 
fiatal, jó vágású, barna fér
fi Charles néven m utatko
zott be. Ö volt az első olyan 
férfi, akivel a  testi kapcsolat 
vonzó, kívánatos volt, nem 
taszító érzés számomra. Sze
repet játszott vonzalmamban

Charles intelligenciája, szé
les körű műveltsége is. Egy- 
egy forró ölelkezés u tán  ciga
re ttára  gyújtottunk, és beszél
getés közben még a világpoli
tika eseményeit is szóba hoz- 
ta.

Egyik alkalom m al nagyon 
idegesen érkezett, a  kabátjá t 
sem te tte  le. Kért, hogy ne 
haragudjak, de na,gyón siet. 
Csak úgy mellesleg m egkér
dezte, tudom-e, hogy előző 
nap a  ném etek bevonultak a 
dem ilitarizált Rajna vidékre. 
Nem nagyon érdekelt, és nem  
is értettem , milyen összefüg
gés van e  között az esemény 
és a  részemről m ár nagyon 
várt találkozás között. Min
denesetre bosszúsan mentem 
el a  nénitől. Megfogadtam, 
hogy megbüntetem Charlest, 
és egy darabig kerülni fogom.

Néhány nap m úlva azonban 
ú jra  a  néninél voltam. H ara
gomat elfú jta a  találkozás u tá
ni vágy. Ha nem is tudtam  
meg később sem mindent, rö
vid idő m úlva derengeni kez
dett valami. Egyszerűen tu 
domásomra h o z ták . . .  De eh
hez még el kell mondanom az 
előzményeket. Egyik látoga
tásomkor a néni elmesélte, 
hogy Charles , régi törzsven
dége, de am ióta engem megis
m ert csak velem akar ta lál
kozni; szóval, úgy látszik, 
hogy velem akar tartós kap
csolatot kiépíteni. Eleinte kissé 
csodálkoztam azon, hogy így 
szerzi partnereit, de mivel ez 
nem zavart különösebben a 
vele való együttlétben, később 
m ár nem gondolkoztam ezen. 
Szerelmi téren tanultam  tőle, 
ta lán  a kelleténél többet is, de 
mindez új volt altkor, és te t
szett is nekem.

A néninél nem volt szokás 
a  szobaajtót bezárni. Kulcs 
sem volt a  zárban, am i ezt 
tehetővé tette volna. Charles- 
lal való egyik találkozásunk
kor váratlanul k inyílt az ajtó, 
és egy férfi lépett be egy fia
tal, csinos nővel. Megder
medtem a  meglepetéstől. A 
férfit azonnal felismertem. 
Néhányszor já rt m ár nálunk 
apám vendégeként. Annyit 
tudtam  róla, hogy fontos sze
mélyiség, és, hogy a  vezér
karnál te ljesít szolgálatot.

— Csókolom a  kezeit — kö
szönt oda vidáman, de én nem 
tudtam  szóhoz jutni.

— Elnézést a  zavarásért, de 
úgy látszik, az a jtó t nyitva 
felejtették  — szólalt m eg új
ra, és gúnyoros m osollyá' be
húzta m aguk u tán  az ajtót.

p 1 zután az intermezzo után 
még a  francia pszsgő 

sem oldotta fel idegességemet. 
Tudtam, hogy a férfi felis
m ert. Ügy láttam , Charles-t 
is nyugtalanította a  dolog. A 
nénivel nagy patáliát csa
pott, m ielőtt elmentünk. Hogy 
tehette ezt, hogy így megza
varhato tt bennünket valaki!

— Bocsánat! Valami félre
értés tehete tt — dadogta az 
öregasszony.

A pénzeim fogytán volt, de 
az eset után a nénihez nem 
m ertem  felmenni. Egyik nap 
otthon ültem. Egy Krúdy-no- 
vellát olvastam. M ár kezd
tem  elfelejteni a történteket, 
és erősen csábított a gondo
lat, hogy ú jra  felmegyek a 
nénihez, am ikor csengett a te
lefon. Ismeretlen, hivatalos
nak tetsző férfihang köszönt, 
de nem m utatkozott be.

— Bakóczy M ariann kis
asszonyt kérem.

— Én vagyok.
— Szeretnék önnel ta lál

kozni.
— Ha elárulja, milyen cél

lal, valószínűleg nem  lesz 
akadálya.

— Várom a  K etter étterem 
ben, a Horthy Miklós úton. 
Kérem, a  saját! érdekében, 
fél óra m úlva legyen ott! -~ 
változott a  hang ridegre, hi
vatalosra. K attanást hallot
tam, a telefonkagylót tetette.

Ki lehet ez a  férfi, és mit 
akarhat tőlem ? Ezen tépelőd- 
tem, miközben sebtében rend
be szedtem magam, s taxiba 
ültem. Az étterem  bejáratánál 
ju to tt eszembe, hogy nem is 
tudom, k it keressek, kivel kell 
találkoznom. De ez nem so
káig je len tett problém át, mert 
ahogy beléptem, egy magas, 
középkorú, kisportolt alakú 
férfi lépett hozzám, és Kékes- 
sy Endre néven bem utatko
zott. A kézfogás után a kezem 
fölé hajolt, de nem csókolta 
meg, csak a távoli szemlélő-
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AZ ELSŐ HÚSZ ÉV..
Levélrészlet: „Kicsi Kláriká

nak felpróbáltuk azt a kis ru
hácskát, am it első fizetésed
ből vettél neki. Hányszor kive
szi, hogy ezt a Zolika bátyja 
vette, bizony ám! K ét és fél 
éve annak. Mondja, írjam  
meg, nagyon szeret téged, ösz- 
szefonja a két kicsi karját a 
kis mellén, azt mondja: úgy 
szeletem, összeszolítom ná
don”.

— K ét és fél éve ennek. Mit 
jelent ez?

— Édesanyám szólt nekem, 
a húgom már olyan nagy, hogy 
akár egy kis ruhácskát is fel 
tudna venni. Gondoltam, én le
szek az első, aki vesz neki egy 
kis szoknyát. Am ikor megkap
tam  a fizetésemet, elindultam  
a Corvin áruházba, és m egvet
tem  neki. Ügy gondoltam, ez
zel meglepem a családot. Na
gyon örültek — ez volt két és 
fél éve. Meg az is, hogy akkor 
szabadultam Tökölről.

— Hogyan kerü lt Tökölre?
— A  kalocsi fiúnevelőben  

tartózkodtam akkor, m ert nem  
jártam iskolába. Előtte voltam  
már a Szőlő utcában is meg 
a Békében. Szóval, Kalocsá
ról többen megszöktünk, ücsö
rögtünk az utakon, de hát nem  
álltak meg az autók, tudták, 
hogy szököttek vagyunk, mert 
egyenruhánk volt. Egyforma 
rövidnadrág, ing, cipő. A kkor 
loptunk öt biciklit, és azok
kal fe lm entünk Pestre. Nem 
sokára azonban Tökölön talál
tam  magam.

— És hogyan került ide?
— A m ikor szabadultam, 

raktári segédmunkásnak he
lyezkedtem  el a Ganz-Kapcso- 
ló gyárban. De nagyon ala
csony volt a fizetés, ezért ta
lán ké t hőnapig ha dolgoztam. 
Kiléptem, és mostohaapámnál 
kaptam m unkát, aki Vecsésen 
maszek fuvaros. Kocsis lettem, 
hajtottam a lovaidat. Egyszer 
aztán úgy összevesztem a mos
tohaapámmal, hogy azt, mond
ta: fe l is út, le is ú t. Nem sze
retem a részegeket, meg ele

gem  is volt már az istállószag- 
ból, így aztán nem  kellett ké t
szer mondania. Kicsit sajnál
tam ugyan az édesanyámat, 
meg az öcsémet, akikkel a 
mostohám folyton veszekedett. 
Mondtam is magamban: Egy
szer még összetöröm a csont
ját a fuvarosának! — Megint 
felm entem  Pestre. A  Ganzban 
helyezkedtem el újra, de 
nyolcvankilós vasdarabokat 
kezdtek velem emelgettetni, 
így aztán hamarosan megvál
tunk egymástól.

Irány újra Vecsés. Bocsá
natkérés meg minden, az ián 
újfent összekaptunk. Követke
ze tt még egyszer a Ganz, de ez 
már csak formális volt. T ud
tam, ott sokáig nem  maradok, 
mindenesetre a személyi iga
zolványomat rendbetettem. 
Aludni volt hol, a nagyanyám  
lakása Rákospalotán üresen 
állt, ő maga akkor még anyá- 
m ékkal lakott. Egyik vasárnap 
találkoztam egy régi barátom
mal meg a lányismerősével. 
Mondta a fiú, hogy kirúgták 
hazulról, az apja nem  akart 
beleegyezni, hogy a lány ott 
aludjon. Megkért, hadd lak
janak ott velem. Ha idáig hé
be-hóba el is jártam dolgozni, 
most ez a kérés kapóra jött. 
Elvégre nem  hagyhattam ott 
nekik a nagyanyám föbérleti 
lakását, m ert m i lett volna, ha 
meglátják őket nap közben a 
lakásban egyedül? Mit vála
szolnak, ha megkérdezik, m it 
keresnek ott?

így aztán nem  dolgoztam én 
sem. Am íg a pénzünk el nem  
fogyott, jól éltünk. De egyik 
nap arra ébredtünk, üres a 
kassza. Mondtam a barátom
nak, legalább te  m enj dolgoz
ni, ha már én m iattatok nem  
mehetek. De ő sem esett a fe 
jére. Abból tartottuk fenn  
magunkat, hogy ami volt nél
külözhető ruhánk, ez-az, meg 
a nagyanyám vackait elad
tuk, majd amikor minden el
fogy ott,, időnként lentaztam  
Vecsésre. Mindig sikerült kap

nom egy ötvenest, százast az 
anyámtól. Végül ez sem m ehe
tett tovább komolyabb pénz 
■után kellett nézni. A z t aján
lottam, fosszunk ki egy tele
fonfülkét. Egyik éjszaka le is 
szedtünk két készüléket, sport
táskában hazavittük, ott szét
vertük, majd a kútba dobtuk. 
Volt bennük összesen kétszéz- 
húsz forint. Hát így történt.

— Tizenegyezer forintos kárt 
okoztak. M egérte?

— A kkor ilyenre nem  gon
doltunk. Ügy tűnt, egyszerű 
lesz megcsinálni, és rá sem jö
hetnek. A  barátomat nem  sok
kal az esetet követően közve
szélyes muvfkakerülésért elvit
ték húsz napra, a környéken  
is hallottam hangokat, hogy 
fe l fognak jelenteni, m ert nem  
dolgozom, és ott tartom  a 
lányt. Nem  akartam, hogy a 
nagyanyám tudomást szerez
zen a dologról, kitettem  a 
lányt, és visszam entem  Ve
csésre. Éppen a kocsin dolgoz
tam, amikor egy autó megállt 
mellettünk. A  benne ülők 
megkérdezték, én vagyok-e az 
a bizonyos Zoltán? Mondtam,

. hogy igen, erre elvittek. Csak 
addig tagadtam, amíg a kút- 
ban meg nem  találták a ké
szülékeket. A kkor már nem  
volt m iért tagadnom.

A  börtönből most már más
kén t látom az egészet. Tudnék  
mondani néhány bölcs tanul
ságot — hogy egyet em lítsek: 
m unkával szerzett tisztességes, 
kereset nélkül egyetlen éjsza
ka sem lehet jóízűen aludni. 
De há,t becsapnám magam, ha 
most úgy tennék, m in t aki 
m indent megbánt, aki m inden
ről tudja, m ikor m i volt hely
telen, vagy ha elhinném, hogy 
nem  is én tehetek róla, hogy 
idekerültem, hanem a körül
mények. A zt tudom, hogy so
sem szerettem  dolgozni, i t t  a 
börtönben is nehéz vo lt. meg
szoknom a rendszeres munkát, 
de úgy érzem, sikerült. Ugyan
így talán sikerülhetett volna 
¡jobb barátot is találnom, vagy

a rossz baráttal szakítanom, 
de nem  így történt. A z  aka
raterőm, az elhatározásom  
húszéves koromra is gyenge, 
és ezt állandóan érzem. Nem  
merek belegondolni: m i lesz 
velem, ha újra szabadon sétál
hatok az utcán, hogyan fo lyta
tom  majd ezt az egyhangú, 
egyik intézetből a másikba ve
zető életet.

— Nem segít az elhatározá
sában, ha a  testvéreire gondol?

— Elhatározás, igen. Ez kel
lene nálam. Nagyon szeretem  
az öcsémet, a kishúgomat. 
Idáig sosem gondoltam rá, m it 
je lent az, hogy a bá ty juk va
gyok. Olyan idősebb édestest
vérük, aki törődik velük, segít 
nekik, én nem  voltam. Egyszer 
próbáltam, amikor azt a kis 
szoknyát vettem  Klárikának  
és akkor az nagyon jó érzés 
volt. A  nagyanyám lakását el
adtuk, a haverokkal sem aka
rok találkozni. Ha arra gon
dolok, az öcsém is végigjárhat
ja  ezt az utat, am it én, na
gyon ideges leszek. Nem, azt. 
nem  fogom engedni, nem  
hagyhatom, felelős vagyok ér
te. Persze, elsősorban saját 
magamért. Hogyan neveljem  
őt, ha ugyanakkor én börtön
ben vagyok? Sokszor elképze
lem magam elé a kishúgomat, 
ahogy az első szoknyájában  
forgolódik, énekel. Jó lenne, 
ha tisztán állhatnék majd elé
be akkor is, ha már okos lesz, 
és tudja, hogy az olyanokat, 
m int én, nem  szabad szeretni.

Cs — y

SÁTORALJAÚJHELY. Rácz 
Gyula: A versében foglaltak 
megvalósítását nagyon kíván
juk  önnek. A ¡mondanivalóval 
nincs baj, de formai szempont
ból verse nem  é r i e l a  közöl
hetőség színvonalát.

nek hathato tt ez a  mozdulat 
kezcsok gyanánt. Egy asztal
hoz kísért. Mielőtt bárm it is 
szólhattam volna, kávét és ko
nyakot rendelt. Határozott 
hangon, de mosolyogva közöl
te, hogy ez a hely nem alkal
mas a beszélgetésre, viszont 
nem óhajt feltűnést, ezért, ha 
megittuk a  konyakot és a  ká
vét, elmegyünk. Amikor a 
pincér az asztalunkra tette a 
m egrendelt ita lt és a  kávét, 
azonnal fizetett. Amíg ittam  
a konyakból, közölte, ne le 
pődjek meg a találkozásnak 
ezen a módján, de apám és 
rám  való tekintettol válasz
to tta ezt. Találkozásunkat en 
nek ellenére tekintsem hivata
losnak.

Amikor az üres kávéscsé
szét letettem , szólt, hogy in
duljunk. Az étterem  kijáratá
val szemben á llt kis Topoli- 
nója, amelybe betessékelt. Fel
mentünk a Várba. Az Űri u t
ca egyik épülete előtt száll
tunk ki. A kapualjban portás
fülke volt. Kékessy vissza
biccentett az ott ülő, köszönő 
férfinak, s az emeleti szobák 
egyikébe vezetett.

A_ hely'ség egyszerű iro
dabútorral volt berendezve.

— Foglaljon helyet! — m u
tato tt az íróasztal előtti szék
be.- Ö az íróasztal mögé ült. A 
fiókból aktacsomót vett ki.

— Kérem — szólalt meg 
újra —, nyíltan kell beszél
nem. Édesapja társadalmi 
rangja m iatt is diszkréten kel
lett ezt a találkozást megszer
vezni.
__— Nem tudom, mit kíván 

tőlem — válaszoltam bizony
talanul.

— Talán azzal kezdeném, 
hogy az ön magánélete, eny
hén szólva, nem feddhetetlen, 
de ha titokban tudja tartani, 
akkor az az ön dolga. Ha nem? 
Akkor legfeljebb a családjáé, 
ű e  am it ön művelt, az . tiil- 
megy m ár bizonyos határokon. 
Az m ár a  rendőrség dolga is. 
Persze még ezzel sincs befe
jezve az ügy. ö n  egy külföldi 
diplomatával ta rt kapcsola
tot, akiről tudjuk, hogy meg
bízói szembenállnak kor
mányzatunkkal, és a Habsbur
gok visszatérésén fáradoznak. 
Egyébként, h a  nem tudná, az 
édesapja is azért le tt kegy

vesztett a kormányzó úrnál, 
m ert annak idején ő is Habs
burg Károly m ellett tö rt lánd
zsát. Önnek tehát a Charles- 
lal — akit egyébként term é
szetesen sohasem hívtak Char- 
les-nak, egyszóval az em lített 
úrra l — való kapcsolata ilyen 
értelemben véve is figyelemre 
méltó.

Tj1 lhallgatott. Merően né- 
zett rám, és ú jra meg

szólalt.
— Nos, mi a véleménye er

ről?
— Semmi — mondtam nyu

godtan —, hisz apám nem  is 
ismeri azt az urat. Különben 
is, akárhogy hívják, az az úr 
a vőlegényem, és csak azért 
jártunk  a nénihez, m ert más 
búvóhelyet nem találtunk.

Gúnyos mosoly szaladt át 
Kékessy arcán. Ez megzavart, 
m ert magam is éreztem, hogy 
am it mondtam, nem hangzott 
valami meggyőzően.

— Vőlegénye? Kissé szokat
lan. Enyhén szólva, nagyon 
furcsa szituációban nyitottak 
önökre. Különben is, barátja  
m ár elhagyta az országot. 
Tudja, m ié r t? . . .  Vagy a 
menyasszonya azt sem tudja, 
hogy a franciaországi esemé
nyek m iatt azonnal hazaren
delték? Szerencséjére. Mert 
m ár amúgy is égett nálunk a 
láha alatt a talaj. Maga ezt 
mincknem tudja.

Metsző, éles hangja most 
még gúnyosabbnak hatott.

— Hogy mi történt maguk 
között a néninél? Azt mi jól 
tudjuk./M int mondottam, ez a 
rendőrség dolga. De engem 
most az érdekel, hogy egy m a
gyar főtisztnek — akinek egy
szer m ár megbocsátottunk —, 
egy ilyen embernek a lánya 
milyen kapcsolatban állt a ro
yalista körök egyik m agyaror
szági megbízottjával, akinek 
itteni tevékenysége igen ki
terjedt és aktív volt.

— És Charles-lal nem poli
tizáltam. Mondtam már, hogy 
nem azért jártunk a nénihez.

— Hogy maguk ott mit csi
náltak, és miről beszélgettek, 
azt mi pontosan ismerjük. De 
m enjünk tovább! A nénit is 
kihallgattuk, és vallomásáról 
jegyzőkönyvet vettünk fel. 
ön tő l függ, m it teszünk a bi

zonyítékokkal, am elyek kap
csolatát dokum entálják . . .  
Édesapjára és önre nézve is 
igen kínos lenne az eljárás 
megindítása.

Hogy szavainak nagyobb hi
telt adjon, megnyomta az asz
tali csengő gombját. Kis idő 
múlva tálcával a  kezében be
lépett az a nő, aki annak ide
jén apám ismerősével együtt 
ránknyitott a  néninél a  szo
bában. A nő arcán egy kicsit 
biztatóan ható, ta lán  cinkos
nak is mondható mosoly buj
kált. Biccentett felém, ezzel 
jelezve, hogy megismert, h i
szen m ár találkoztunk. Le
tette a kávét, és szó nélkül 
indult kifelé.

— Kínos lenne az ön szá
m ára egy ilyen eljárás — szó
lalt meg ú jra  Kékessy —, an 
nál is inkább, m ert a nyilvá
nosságot nem lehetne kizárni. 
Gondolom, a sajtót is nagyon 
érdekelné. Képzeljen el egy 
ilyen főcímet valamelyik lap
ban: „Egy volt Habsburg-
párti, nagybirtokos magyar 
főtiszt leányának politikai és 
szerelmi kicsapongásai”, a l
címként pedig: „Az arisztok
rata  utcalány” és még sorol
hatnék néhány ilyen frap
páns indítást, ami csemege 
lenne az újságolvasók szá
mára.

Hirtelen válaszolni sem tud
tam. Néhány pillanatra csend 
lett, amelyet kis idő múlva 
kétségbeesett hangom tört 
meg.

— Mit tehetnék én? Sem
m it sem tudok megakadá
lyozni.

— De igen — válaszolta Ké
kessy. — Okosnak kell lennie!

Kérdő tekintetem re fo ly 
tatta.

— Mindent elmond nekünk, 
semmit sem hallgatva el ed
digi életéből.

T3 ólintottam, hogy rendben 
van. Kis ideig tépelőd' 

tem, próbáltam rendezni gon
dolataimat, majd beszélni 
kezdtem. Mondanivalómat Ké
kessy csak ritkán szakította 
félbe egy-egy rövid kérdéssel, 
ami inkább a rra  figyelmpzte- 
tett, hogy ne beszéljek mellé, 
m ert ismeri a körülöttem és 
velem történteket. Alapos fel
derítő m unkát végeztek, gon

doltam magamban. Kékessy 
hangja csak egyszer lett inge
rültebb, am ikor húzódoztam 
attól, hogy az elm ondottakat 
le is írjam . Nyersen közölte 
velem :

— Nekünk — és ekkor már 
sejtettem , m it je lent a  „ne
künk” megfogalmazás — nem 
érdekünk az ügy szellőztetése, 
de megakadályozása sem! Vi
szont valam iért v a lam it. . .  Ön 
segít nekünk, és mi nem csi
nálunk botrányt. Mondja meg, 
ha ellenvetése van. Joga van 
ahhoz is, hogy m egtagadja a 
segítséget. Persze ezt nem 
ajánlom. Ugyanis mi történne 
ez esetben? Kénytelenek len
nénk az úrilány nimbuszát 
megtépázni, és az eddig tudo
m ásunkra ju to tt többrendbeli, 
de engedély nélküli üzletszerű 
kéjelgésért e ljárást indíttatni 
ön ellen. — Ha viszont meg
egyezünk — folytatta gonoszul 
Kékessy —, az egész ügy a 
páncélszekrény mélyére kerül, 
a néni terjedelm es jegyzőköny
vi kihallgatásának anyagával 
és a többi dokumentummal 
együtt.

— Mit tehetek? M indent 
megteszek, am it kívánnak, 
csak az apám  ne tudjon meg 
semmit.

— Ez okos beszéd. M ár most 
szeretném felhívni a  figyel
mét, hogy a jövőben óvato
sabbnak kell lennie — s hang
ja  most kedélyesen csengett. 
— A néni tudniillik mindent 
láto tt és hallott. Megbízásunk 
alapján ő nagyon kíváncsi 
természetű. Rá ne haragudjon, 
sőt nyugodtan járjon ¿el hoz
zá ezután is, hiszen most már 
ön is az asztalnak ezen az ol
dalán ül a nénivel eg y ü tt. . .  
Most pedig m agára hagyom, 
írjon nyugodtan — mondotta, 
és kiment a szobából.

Három órán át írtam. Hogy 
m it? A rra m ár pontosan nem 
emlékszem. Amikor Kékessy 
ú jra visszajött, megkérdezte:

— Nos, hogy halad az írás
sal?

— M indent leírtam  — vála
szoltam.

Belelapozott a teleírt lapok
ba. Egyes helyeken elidőzött. 
Végül újból gúnyos mosoly 
jelent meg az arcán.

T. K.
(Folytatása következik)

„Hogy újra peregjen ránk
a virágszirom99

Éjszakás vagyok. Egyedül 
ülök a kazánházban, a  szi
va ttyú t koporsószerűen burko
ló faládán. Bámulom a szén
porba fulladó meszelt fa la t. . .  
A  sarokban poros pókháló. 
Még egyszer sem láttam, hogy 
valami bogárféle beletévedt 
volna. Hiábavalóságán eltűnő
döm. — Nyugalmam csak kül- 
sőséges. M int meghajszolt ál
latok, száguldoznak agyamban 
a gondolatok: Három év! Ba
rátok, i t a l . . .  Három év! É j
szaka, b á ro k .. .  és ezerszáz éj
szaka . . .  itt! Ettől félek. A z  
em lékektől is. M ert a szép 
em lékek nem  jelentenek keve
sebb gyötrődést a lelkiism e- 
retfurdalásnál, visszavonhatat
lanul e lm ú lta k . . .

Fölugrok, megragadom a la
pátot, és átdobálom a szenet 
a m ásik oldalra. Nem volt rá 
szükség, de a lapátnyél fe ltör
te m unkától elszokott tenyere
met, és ez a sajgás záloga az 
elkövetkező egy-két óra nyu 
galmának. A  kazán lassuló 
duruzsolása jelzi, hogy meg 
kell etetnem  ezt a ké t nagy 
vasökröt. Szeretem  ezeket a 
perceket. A  tűz varázsa engem  
is megejt. A  rálapátolt szén 
alól sárgásvörösen tör elő a 
lá n g . . .  A  szivattyút is meg
indítom. A  vízjelzők m ajdnem  
nüllponton állnak. Egy dara
big még ácsorgók a rám zúdu

ló hőségben, aztán visszaülök 
a ládára. A  hátamról szakadó 
izzadság már szinte h ű s ít . , .

Egy óra van. A  feleségem  
ju to tt eszembe. Ha éjjel rosz- 
szat álmodott és felriadt, a 
gyerekek szűkölő sírásával 
fúrta  vállamba könnymasza- 
tos arcát, és én Appollinaire-t 
mondtam  neki egyhangú du-  
ruzsolássál, m íg el nem  aludt.

„Csókommal illetett tested  
szép rózsabokrán 

A gránátalmafán hintáznak 
szíveink

S hogy nézzük épp k iha jt egy 
ág szirom pereg rám  

S a gyönge szélben már 
az ú t felé kering”

Talán öt is e lveszte ttem ..  ̂  
De hát miért? . . .  Szembe kell 
néznem  ezzel a m iérttel! Hogy 
nyugodt éjszakáim legyenek. 
Hogy verset mondhassak fe le
ségemnek, ha felriad. Hogy ne 
fé ljek  egyedül maradni. Szá
mot kell vetnem  eddigi éle
temmel, hogy egyszer majd 
újra együtt nézhessük, ha ki
hajt egy ág, hogy újra pereg
jen ránk a vidágszirom, hogy 
ne vasrácsokból és vasfegye
lemből épített kohóban égjek.

Tóth György elítélt 
Veszprém

Szakmát tanulnak

— Gyönyörű ez a  szőnyeg — 
állapíto tta meg egy látogató, 
m ajd megkérdezte, hogy hol 
készült. Amikor közölték vele, 
hogy Pécsett, elítéltek készí
tették, azt hitte, hogy tréfál
nak  vele.

Nem tréfa, hanem  valóság, 
hogy a pécsi büntetés-végre
hajtási intézetben készülő sző
nyegek minőségileg, esztétikai
lag felveszik a versenyt az 
üzletekben kap-ható szőnyegek
k e l

A szövődében egyetlen szak
képzett szövő sincs, valam eny- 
nyien itt  ism erkedtek meg ez
zel a  m unkával, és sa játíto t
ták el a szőnyegkészítés ezer
nyi fogását. Jogosan büszkék 
arra, hogy a tervezés nagy ré
szét is ők végzik. A brigád ve
zetője Solymosi Katalin. P á
ratlan érzéke van a színkom
pozíciók összeállításához, a 
m inták elhelyezéséhez. Az ő 
kezenyomán először rajzlapra, 
később a mérnöki pontosságú 
vázlatra kerül fel a  színes

m inta. Ezt a  m in tát kiapjá 
meg a szövők, a kivitelezői 
Ezután kezdődik meg a műnk: 
A hozzá nem  értő nem  is tue 
ja  megmondani, hány száz- i 
százezer csomóval készül < 
egy szőnyeg.

— Nem könnyű munka 
szőnyegkészítés; aki nem szol? 
ta m eg, annak bizony hama 
elfárad a csuklója a sok esc 
mózásban, de az elkészült szc 
nyeg szépsége, és az a  tuda 
hogy ezt én alkottam, mindé 
n ért kárpótol — m ondotta a 
egyik szövő.

Igaza van. A jól végzel 
m unka eredménye mindig őre 
met okoz az embernek. Lég 
utóbbi látogatásunk során 1 
ú jra  kellett gondolnunk, hog 
ezek az asszonyok, akik ilye 
bonyolult m unkát ilyen kifo 
gástalanul tudnak elvégezn, 
azok nem lehetnek el veszet 
emberek. Olyan képességek 
kel rendelkeznek, melyeket . 
szabad életben is hasznosíta 
ni tudnának.

— Zimm —



1971. NOVEMBER 13.

NB I.
1. Ü . D ózsa 10 7 3 — 26: 8 17
2. K om ló í i 5 5 1 13:12 15
3. V asas í i 6 2 3 21:11 14
4. T atabánya í i 5 4 2 21:16 14
5. FTC 10 6 1 3 21:10 13
6. Bp. H onvéd 10 5 3 2 18:10 13
7. Csepel 11 4 5 2 12:11 13
8. SBTC 10 3 5 2 14:12 11
9. B ába ETO 11 2 6 3 10:13 10

10. H aladás 11 3 3 5 11:12 9
11. E gyetértés 11 2 4 5 11:15 8
12. V ideoton 11 3 2 6 10:19 8
13. P écsi D . 11 1 5 5 3 : 9 7
14. DVTK 11 3 1 7 15:23 7

Egri D. 11 2 3 € 14:22, 7
£6. MTK 11 1 3 8 7:22 4

NB I. B

M B  I . :  11. f o r d u l ó
BP. HONVÉD—KOMLÖ 0:0

Bp. Spartacus—Pécsi B. 
Várpalota—Oroszlány 
Dorog—SZEGI. 
Pénzügyőr—Dunaújváros 
Szállítók—Szóin. MTE 
Békéscsaba—Volán SC 
MÁV DAC—G.-MÁVAG 
Debreceni VSC—Özd 
Kecskemét—Zalaeg. TE

1:0
1:1
0:3
0:0
1:1
4:0
.0:0
1:1
0:0

1. SZEOL
2. ZTE
3. DVSC
4. MÁV DAC
5. D unaújváros
6. O roszlány
7. B ék éscs.
8. B p. Spartac.
9. K ecskem ét

10. D orog
11. V árpalota
12. SZMTE 

P énzügyőr
14. Özei
15. Szállítók
16. V olán SC 
Í7. G.-MAVAG  
18. P écsi B .

14 10 
14 9

2 34:17 23 
2 31:12 21
1 16: G 20
2 25:14 19 
2 17: 3 19 
4 ¡26:18 16 
4 22:18 15
4 15:19 15
5 23:20 14
4 17:15 14
6 13:17 13
6 13:20 11
5 11:18 11
7 14:23 10
8 16:27 9 
8 15:27 9 
8 12:25

2 10 14:34

NB II.
KELETI CSOPORT

A tiszta kékben játszó, tech
nikás vidéki csapat sokáig 
egyenrangú ellenfele volt a 
piros-fehéreknek. Bár a Hon
véd, főleg a jobb oldalon, 
több veszélyes tám adást veze
tett, a belsők hibáztak. A m á
sik oldalon Bicskeinek is több 
meleg helyzetet kellett véde
nie. A mérkőzés első igazi gól
helyzete a 7. percben a nagy 
lendületüket feladó Szűcs előtt 
kínálkozott, de kétszer is hi
bázott.

A 32. percben Csspregi he
lyett Bódi, a 40. percben pedig 
a megsérült Kocsis helyett 
Vági jelentkezett játékra.

Szünet után egyre inkább 
kidomborodott a hazaiak tu 
dásfölénye, a kapu előtt azon
ban az ő tudásuk is rendre 
csődöt mondott.

Az egész félidőt végig
rohamozták a  piros-fehérek, 
de gólt nem  sikerült elérniük. 
A 0:0-ás végeredmény a bá
nyászcsapatra hízelgő.

Dp. H onvéd: Bicskéd — Kde*
' mán, Tajti, M olnár, L ukács — 
1 Tóth, Szű cs — P u sztai, K ocsis, 
] K om ora, Csépregi.
I K om ió: B u ú s — L azeridisz, K o- 

g j vács, Maikray. Csordás — Horváth, 
° S olym osi, Orsós 

hász, B en csik .

KISTEXT—MGM Debr. 6:0
Debr. EAC—Bp. Építők í  :Ü
V. Láng—Gyula 1:0
BKV Előre—Szarvas 3:0
Bp Fostás—Budafok 1:1
Szóin. MÁV—Jászberény 4:0
Szeg. VSE—Kiskunhalas 0:1
Szegedi D.—Cegléd 1:1

1. B udafok 13 7 5 1 25:12 19
2. BKV Előre 13 6 6 1 21: 9 18
3. K iskunhalas 13 8 2 3 15:10 18
4. DEAC 13 7 2 4 20:11 16
5. KISTEXT 13 7 1 5 20 :Í5 15
6. Szeged i D. 13 6 3 4 15:11 15
7. Cegléd 13 5 4 4 17:15 14
8. Bp. Építők 13 3 6 4 14:11 12
9. G yula 13 3 6 4 21:22 12

Láng 13 3 6 4 19:20 12
11. B p. P ostás 13 4 3 6 15:22 11
12. Sz. MÁV 13 3 4 € 21:23 10
14. Szarvas 13 3 3 7 11:23 9
13. SZVSE 13 4 2 7 14:21 10
15. MGM Debr,. 13 4 1 8 15:29 9
16. Jászberény 13 3 2 8 11:20 8

B ordács, Ju-

SBTC—EGER 3:0

NYUGATI CSOPORT 
Szfv. MÁV Előre— 

KOMÉP
Olajbányátaz—Zalaeg. D. 
Bauxitb. SE—Pécsi Ercb. 
Fűzfő—Pécsi VSK 
Almásfüzitő—Bakony V 
Pápa—Táncsics' SE 
Győri Dózsa—Ajka 
Szekszárd—Savaria

1:2
1:1
2:0
3:3
1:2
4:1
1:0
5:0

M ár az első negyedórában 
a tarján iak  irányították a 
mérkőzést, de játékuk fokoza
tosan kényelmessé vált, tám a
dósoruk pedig igen nagy hi
baszázalékkal adogatott.

Szünet után a hazai csapat 
gyorsan pontot te tt a találko
zóra. A 43. percben Básti szög
letét Kmetty Horváth elé fe
jelte, és a szélső a kapu jobb 
oldalába gurította a labdát 
(1:0), m ajd Szoó öt méterről 
élesen a bal alsó sarokba 
bombázott (2:0). A 70. percben 
Vertig a 16-»s vonaláról véd- 
hetetlenül lőtt a jobb sarokba 
(3:0).

Salgótarján: M agyar — Sáfrány,
K m etty, Varga, V ertig — Szalad, 
Répás, B ásti (Bartha, 85. p.) —
H orváth, K ajdi (Szoó, 39. p .),
Jeok.

E ger: D eésy  — K árpáti, M észá
ros, B erán, C zeczeli — Sim on, 
Szűcs, K oyács F. — T óth M., B án-

megkerülve, az úgynevezett 
rövid sarokba vágódott (1:0).

Négy perccel később egyen
lített az Újpesti Dózsa. Bene 
Tóthtól kapott labdát, a 16-os 
oldalvonalánál befelé csele
zett, három ferencvárosi védőt 
is maga mögött hagyott, majd 
10 m éterről élesen vágta Géczi 
kapujába a labdát (1:1).

A 80. percben Fazekas le- 
kopírozta • Bene gólszerző ala
kítását, a Noskától kapott lab
dát ügyesen átvette, kicselez
te Juhászt , és Kűt, m ajd a k i
mozduló Géczi m ellett 12 mé
terről hatalm as gólt lő tt a  léc 
alá (1:2).

A mérkőzés nagy részében 
úgy látszott, hogy a Ferencvá
ros győz. A m ásodik félidő kö
zepétől azonban a ferencváro
siak kifulladtak a sa ját maguk 
által diktált nagy iramtól, és 
ekkor a lila-fehérek m ár úgy 
játszottak, m int a  bajnokság 
során m ár oly sokszor. Nagy 
rangadó volt!

Ü . D ózsa: Szentm ihály i — N os-  
k ó , M aurer. Juh ász P . — D unai 
in., H orváth — Fazekas, Zám bó, 
Ben-e, D unai H .t Tóth.

F erencváros: G éczi — N ovák, 
E áncsics, M egyesi — Juhász, Bá
lin t — Szőke, Brandkovifs, A lbert. 
K ű. M ucha.

VIDEOTON—MTK 1:1

kú ti, Tóth' T.

PÉCS—HALADÁS 1:0

1. Szekszárd 13 8 4 1 20: 5 20
2. Pápa 13 6 4 3 20:13 16
3. Fűzfő 13 6 3 4 18:14 15
4. Savaria 13 6 3 4 19:18 15
5. B akony V. 13 5 4 4 16:11 14
6. G yőri D. 13 6 2 5 19:16 14
7. Zalaeg. D. 13 4 6 3 16:21 14
8. PVSK 13 6 1 6 20:16 13

. 9. P écsi Ércb. 13 5 3 5 13:11 13
10. Olajbánj'ász 13 5 3 5 16:16 13
11. A jka 13 4 5 4 11:15 13
12. T áncsics SE 13 4 3 6 17:19 11
13. KOMÉP 13 4 3 6 10:14 11
14. Szfv. MÁV 13 3 4 6 12:17 10
15. B auxitb . SE 13 3 4 6 11:17 10
16. A lm ásfüzitő 13 3 10 10:25 6

ÉSZAKI CSOPORT
Len in város—Nyíregyháza 
V. Ikarus—Kossuth KFSE 
Rakamaz—Salg. KSE 
Kazincb.—K istereibe 
Nagybátony—V. Izzó 
Miskolci VSC—BVSC 
Gyöngyös—Esztergom 
S.-újhely—Vác

0.T
0:3
2:1
1:1
0:0
3:1
3:3
1:3

M ár a r.*írkőzéis előtt re 
ménykedtek a pécsi szurkolók, 
hogy a m últ heti újpesti pont
szerzés után végre megtörik a 
jég, és a csapat megszerzi első 
győzelmét. Bérezési dr. a 15. 
percben ezt a rem ényt igye
kezett bizonyítani, amikor 
K'ncses I. rem ek beadását 
magasan felugorva, 4 m éter
ről védhetetlenül fejelte 
Szarka kapus m ellett a jobb 
alsó sarokba (1:0). A pécsiek 
nagy lelkesedéssel tovább tá 
madtak, és növelhették volna 
előnyüket, de előbb Tóth II. 
kapáslövése ment a léc fölé, 
m ajd Daka bombája a kapu 
mellé szállt.

Szünet után csali egy lesgólt 
-tudott elérni a Pécs, Konrád 
I. szabadrúgása után a les
helyzetben levő Tüske talált 
a hálóba.

A Videoton tám adott töb
bet, -akciói veszélyesebbek 
voltak, elsősorban gyors belső
hárm asa révén. A 16. percben 
Nagy II. tö rt ki a védők kö
zött, m ár csak Hajdúval állt 
szemben, aki ismét bravúrral, 
rem ek reflexszel hárított.

Az érdekes mérkőzésen az 
MTK az első félidőben első
sorban szoros emberfogással, 
védelme megerősítésével törő
dött, elől csak Becsei és Mezei 
próbálkozol;. A percben 
mégis a kék-fehérek szerez
tek vezetést. Oborzi-1 bukdá
csolt á t a védőkön, a  lS-osról 
lőtt, és a labda a felső sarok
ban kötött ki (1:0).

A második félidőben meg
próbált egyenlíteni a  Video
ton, ez m ár a 46. percben be
következhetett volna (Wollek 
20 méteres szabadrúgásából 
vágy Posch lövéséből), de csak 
a 88. percben sikerült Hartyá- 
nyi jóvoltából.

M TK : H ajdú — Török, K anász, 
C setényi, Csorna. — Sfcrasszer, Ko
v á cs  B. — Óborai!, M ezei, B ecsei. 
K unszt.

V idáts, Ihász — M enczelj K ovács  
— P u sk ás dr., M üller, Farkas, 
V áradi B.

EGYETÉRTÉS—RÁBA 1:1
Langyos mezőnyjáték jelle

mezte az első perceket, és 
mégis a 6. percben m ár rez- 
gett a vendégcsapat hálója.

Katona—Karóba—Nell— 
Siklósi—Szuromi volt a lab
da útja, amikor Siklósi 28 m é
terről került lövőhelyzetbe, s 
az elmozdult Devecseri mel
lett a kapu bal oldalába lőtte 
az Egyetértés első gólját (1:0).

Álmos já ték  után a máso
dik félidőben, az 54. percben 
született meg a győriek egyen
lítő gólja. Somogyitól Póczik 
kapott, labdát, a fedezet közé
pen nagyszerűen kicselezte 
Szántait, m ajd Józsát, és 12 
méterről lőtte a  labdát a há
lóba. (1:1).

Egyetértés': V arga — G alam bos, 
Józsa, Sóvári — Szántai (Halápi, 
60. p .), N e ll, S ik lósi — Karába, 
Szurom i, Wedmper, K atona  
(Straub, 60. p .).

Kába: D evecser i — P ozsga l, Or
bán, K iss, Izsák i — N agy , Pőczifc 
— Stolcz, Som ogyi, K orsós, P én 
zes  (Horváth I., 46. p.) .

TATABANYA—DYTK 4:1
A  diósgyőriek célja mindvé

gig a védekezés volt. Az első 
félidőben sikerült megtömiök 
a bányász támadásokat, szünet 
után azonban a feljavult Ta
tabánya tánjadósora m ár 
többször átjátszotta a  védőfa
lat. és biztosan győzött.

T atabán ya: R otherm el (Csepecz  
68. p.) — K ovácsh egyi. K ovács I., 
H orváth I. — L ódi, L aczkó — Sza
bó, Taikács, K őm ű ves, H orváth, 
Tóth.

D iósgyőr: H ódi — Oláh (Szamyó, 
73. p .), Salam on, H ajdú — P eter- 
csái£, H ajas — U dvarev (D ruzsin, 
23. p .) , K endi, M ikula, H orváth, 
Görget. • - ■

Sssesst. i i v e f j v t  
a  m é s & n e h

V ideoton : Szabó — Posoh, K o
vács, F ejes, M ester — H artyányi, 
Szalm ásy  (Bodnár, 46. p.) — W ol
lek , N agy  II., Harsad. Csuikovics 
(Burka, 56. p .).

VASAS—CSEPEL 0:1

1. MVSC 13 8 3 2 23:10 19
2. N agybátony 13 4 7 2 20:11 15
3. Izzó 13 4 7 2 20:13 15
4. N yíregyh áza 13 6 3 4 12: 7 15
5. K azinebarc. 13 6 3 4 19:16 15
6. Leninváros 13 5 5 3 16:16 15
7. KKFSE 13 4 6 3 13:11 14
8. BVSC 13 6 1 6 22:22 13

Vác 13 3 7 3 14:14 13
10. Ikarus 13 4 4 5 17:22 12
11. K isterenye 13 3 5 5 17:18 11
12. S .-ú jh ely 13 2 7 4 13:15 11
13. Esztergom 13 3 5 5 17:23 11

G yöngyös 13 5 1 7 17:23 11
15. Bak amaz 13 3 4 G 19:26 10
16. Salg. KSE 13 1 6 6 11:23 8

Felfüggesztett büntetés

A Bp. Honvéd elnöksége a 
labdarúgó-szakosztály javasla
tá ra  1972. június 30-ig felfüg
gesztette a Kocsis Lajossal 
szemben nyáron hozott fegyel
mi büntetést. Az indokolás 
szerint a válogatott játékos 
magatartása az elmúlt hóna
pokban jó irányban megválto
zott.

P écs: Rapp — H ernádi, S ó lym o
st, K onrád I., K in cses I. — Kin
cses II., Tóth II. (T üske, 60. p .),
B érezési dr., M áté (Rónai, 60. 
p.), D aka, Zom bori.

H aladás: Szarka, — N ém eth  L., 
Szántai, Pók, B alogh — B okor, 
K ulcsár, Iszak I. — Bíró, Farkas, 
K irály (N ém eth, 60. p .).

FERENCVÁROS 
DÓZSA 1:2

Ű.

A találkozó első félideje 
igazi derbyhangulatban, re
mek akciókkal színesítve zaj
lott le. Elsősorban a ferencvá
rosi jobbszámy m utatott ki
emelkedő játékot, ötletes mu
tatványai élményszámba men
tek.

A második félidő is izgal
mas volt. A 70. percben a Fe
rencváros szabadrúgáshoz ju 
tott 18 méterre az újpesti ka
putól. Amikor a sorfal nagy- 
nehezen, az előírásoknak meg
felelően felállt, Szőke állt a 
labdának, és nagyszerűen 
nyesett labdája a sorfalat

Ügy indult a  mérkőzés, 
hogy gólokkal győzhet a Va
sas. Müliier m ár a  2. perc
ben a felső kapufát ta lálta el 
20 méteres bombájával, nem 
sokkal később Menczel lövését 
hárította bravúrral Fatér. Ez
után is csak egy kapura já t
szott a Vasas. A vendégek jó
formán egyetlen épkézláb tá 
m adást sem vezettek. Mégis 
az első fél óra után csaknem 
megszerezték a vezetést. A 32. 
percben Bartós 10 méteres 
lövését Tamás nagy szeren
csével, lábbal védte.

A második játékrész első 
negyedórája ugyanolyan Va
sas-helyzeteket hozott, m int az 
első félidőben. Álandóan a 
Csepel 16-osának környékén 
pattogott a labda. Egy 14 mé
teres közvetett szabadrúgás 
után Farkas vágta a sorfalba 
Menczel legurítását, majd 
Puskás elől tisztázott gólhely
zetben Sándor.

M árcmár úgy látszott, hogy 
gól nélküli döntetlennel ér vé
get a mérkőzés, am ikor a 82. 
percben K alm ár hajszálpontoG 
jobb oldali beívelését Csor
dás az elalvó Vasas-védők kí
séretében fálmagasan a hálóba 
fejelte. (0:1).

Egy perccel a befejezés előtt 
még Puskás dr. ügyetlenke
dett el egy kiegyenlítési lehe
tőséget.

C sepel: Fatér — M olnár, Sándor, 
H unyadi — V ellai, R ottenb ilier — 
Kalm ár, Varga, B artos (Taikács, 
73. p .), G ulyás, Csordás.

V asas: T am ás — T örök, Fábián,

Vajon volt-e joga a ti
zenegyes visszavonásához 
a bírónak az Egyetértés— 
Ferencváros mérkőzésen, 
és nem kellett volna-e 
megpróbálkozni a mérkő
zés végigjátszásával? — 
Ilyen és hasonló kérdése
ket kapott szerkesztősé
günk a félbe szakadt mécs
eséi kapcsolatosan.

A szabályok szerint a 
játékvezetőnek módjában 
él visszavonni, illetve meg
változtatni az íté letét —, 
ha azt még nem hajtották 
végre. Az Egyetértés—Fe- 
rencváros-mérkőzésen a bí
ró tizenegyest íté lt a  Fe
rencváros javára, m ajd az 
Egyetértés-játékosok kéré
sére konzultált a  partjelző
vel, és ezt követően vissza
vonta a büntetőt, m ajd les 
m iat szabadrúgást adott az 
Egyetértés javára.

Ha a  játékvezető meg
várja  a büntetőrugás vég
rehajtását, és abból gól 
esik, akkor a gól érvényes 
— visszavonhatatlan. A já 
tékvezető ott követte el a 
hibát, hogy nem figyelt föl 
a partjelző intésére, vagy
is arra, hogy A lbert les- 
helyzetben kap ta a lab
dát, csak azt lá tta , hogy a 
ferencvárosi csatárt a vé
dők a büntetőterületen sza
bálytalanul szerelik. Ha fi
gyel a partjelzőre, elkerül
hette volna a kínos inci
denst.

A mérkőzést viszont kö
telessége volt félbeszakíta
ni. A Magyarországon ér
vényes szabályok előírják, 
hogy ha a játékvezetőt’ 
vagy a partjelzőt tettleges 
inzultus éri (megütik, meg
dobják, leköpik), a bírónak 
azonnal lé kell fú jn ia a 
meccset. A nemzetközi sza
bályok, tehát a  külföldön 
érvényes gyakorlat szerint 
a döntés joga a játékveze
tőé, neki kell megítélnie, 
vajon az adott körülm é
nyek között folytatható-e a 
mérkőzés.

A  bolgár csapat kiesett a versenyfutásból

Még közelebb ¡ütött a magyar csapat
a negyeddöntőhöz

Franciaország—Bulgária 2:1

A második félidőben foko
zódott a já ték  iram a, és ak á r
csak az  első félidőt, ezt a  já 
tékrészt is  a  bolgárok roha
mai vezették be. Az 54. perc
ben a kapura törő Petkovot 
a  francia védők a  büntetőte
rületen csak szabálytalanul 
tud ták  szerelni. A v ita tha ta t
lan 11-est Bonev élesen a jobb 
sarokba vágta (0:1).

A francia csapat, m iután 
most m ár valóban nem volt 
vesztenivalója, határozottan 
jobban kezdett játszani, és 
teljesen átvette a já ték  irá
nyítását. A 63. percben bal
oldalról beívelt szögletből Ra- 
velli Lech  elé fejelte a labdát, 
aki 10 m éterről a  léc a lá  vág
ta  (1:1).

A francia csapat jobban b ír
ta  erővel és több helyzetet te 
rem tett, minit ellenfele. A 86.

percben a  jobbszélső Blancfiet 
lövését Filipov elvetődve csak 
kiütni tudta, és berohanó 
Loubet közelről megszerezte 
csapata győztes gólját (2:1).

A mérkőzés előzményeit te
kintve, az eredm ény meglepe
tés. A francia csapat nyugod- 
tabban, a  kapott gól u tán  fo
lyam atosabban és átgondol
tabban játszott, m in t a bolgár 
együttes. Helyzetei alapján 
győzelme megérdemelt.

Ezzel a  bolgár együttes ki
esett a  versenyből, míg a 
francia válogatottnak Szófiá
ban négy gól különbséggel 
kell győznie a  visszavágón, ha 
az első helyre akar kerülni. 
Vagyis 4:0, 5:1. 6:2 s  ehhez 
hasonló arányban. (Egyenlő 
gólkülönbségnél a több szer
zett gól számít.

Kizártok a Panionioszt az UEFA Kupából
Súlyos fegyelmi büntetések

Az UEFA fegyelmi bizott
sága — a  Borussia Mönchian- 
gladbach—Intem azionale BEK- 
mérkőzés ügyében hozott ha
tározat u tá n  — újabb kem ény 
büntetéseket hozott. A Pamio- 
níosz görög együttest, a  Buda
pesten az FTC ellen m utato tt 
sportszerűtlen já téka és fe
gyelmezetlensége m ia tt k izár
ta  az UEFA K upa mérkőzés- 
sorozatából.

Közönségének sportszerűt
len viselkedése m ia tt 5000—

5000 svájci frank  pénzbünte
téssel sú jto tták  a  St. Etienne, 
a Reál M adrid csapatát, 3000 
—3000 frankkal az Atleitieo 
M adrid és a Shelbourne csa
patát.

M ario Corsőt, az Imter válo
gatott játékosát — aki a  Bou 
russia elleni mérkőzésen a  já 
tékvezetővel szemben viselke
dett sportszerűtleniül, 1972. 
december 31-i.g eltiltották 
m inden nemzetközi kupam ér
kőzésen való részvételtől.

Ú jvidéken nem  m ent.
K lam pár Tibor egy év lefor

gása a latt hat nagy nem zet
közi asztalitenisz-versenyt 
nyert meg, a  hetedik nem si
került . . .

A férfi egyes negyeddöntő
jével folytatták a jugoszláv 
nemzetközi asztaKbenisz-baj- 
nokságot, és valamennyi ta lál
kozó érdekesnek ígérkezett. 
Szám unkra term észetesen leg
inkább a Klam pár és Secretin 
mérkőzés.

A 18 esztendős m agyar já 
tékos, ha nehezen is, de meg
nyerte az első két játszm át, a 
harm adikban azonban bátorta
lan lett, ütései nem jöttek be, 
s noha később az ötödik, döntő 
játszm ában ,7:7-ig együtt ha
lad t ellenfélével, a  végén 
vesztett.

Kora délután mintegy négy
ezer néző előtt kezdődött meg 
az öt döntő. A közönség az 
első órában elég sokat elége
detlenkedett, m ert Kisházi és 
Alexandra ' találkozója nem 
volt színvonalban kielégítő. 
De annál nagyob attrakció lett 
a férfi egyes döntője, am ely
ben a világbajnok Bengtsson 
és az új csillag, a francia' Sec
retin  találkozott.

A döntők így következtek: 
női egyes: A lexandra—Kishá
zi 3:2 (—9, 23, — 16, 11, 14).

Kiházi óriási lehetőséget sza
lasztott el, hogy életében elő
ször legyőzze Alexandrut. Az 
első játszm ában 16:7-as veze
téskor já rt le az idő, ettől

kezdve váltott adogatás követ
kezett. A második játszmában 
miár 12:5-re elhúzott, de az
után A lexandra nemcsak 
egyenlített, hanem  17:15-re ve
zetett. Kisházinak még három 
játszm alabdája volt, de eze
ket nem tud ta a maga javára 
fordítani. A harm adik játsz
m át megérdemelten nyerte, a 
negyedikben azonban elég so
ka t kapkodott, elsiette az üté
seket és vesztett.

★
Férfi egyes: Bengtsson—

Secxetin 3:1 (9, 16, —22, 19).
Ami ma a korszerű asztali- 

teniszt jellemzi, az m ind lát
ható volt ezen a  mérkőzésen. 
Ragyogó ütésváltások, pompás 
védések, pörgetések és ejtések 
— egymás után következtek. 
Bengtsson a nagovai világbaj
nokság óta most először bizo
nyította be, hogy rászolgált, az 
aranyéremre.

Férfi páros döntő: Benigt- 
ssom, Persson—Klampár, Ró
zsás 3:0 (24, 19, 20).

Női páros döntő: Grinberg, 
Gedraitye—Alexandra, Cirsan 
3:2 (18, —18, 15, 20, 20).

Vegyes páros: Sztipancsics,
A lexandra—Surbek, Re-ssler
3:1 (11, — 14, 16, 20).

; A jugoszláv nemzetközi baj
nokságon a magyar asztalite
niszezők a  várakozás alatt sze
repeltek, persze, még nincs vé
ge az idénynek, lehet majd 
javítani.

Amnesztiát kapott 
az MTK hat játékosa

Az MTK kilenc eltiltott já 
tékosa beadványt intézett az 
MTS fegyelmi bizottságához. 
Kérték, hogy engedjék el f e 
gyelmi büntetésük hátralevő 
részét.

A fegyelmi bizottság az ügy 
felülvizsgálata során megálla
pította, hogy a  klub hat já té
kosa m ár letöltötte büntetésé
nek nagyobb részét, és érde
mes arra , hogy visszakapja 
já ték jogát Becsei József, H aj
dú József, K oritár Lajos, 
Oborzil Sándor, Strasszer Lász
ló és Török József fegyelmi 
büntetésének hátralevő részét 
elengedte.

Dunai Lajos, Kiss Tibor és 
Sárközi István kérelmiét a  fe
gyelmi bizottság elutasította. 
Büntetésük jelentős része még 
nem telt el, és az utóbbi né
hány hónap még nem volt ele
gendő arra, hogy a játékosok 
bebizonyíthassák: érdemesek-e 
a  kedvezményre.

RlÖjV IDÉN
A fü ggőjátszm ák  befejezésével 

véget ért az országos n ő i sakk
bajnokság . A b ajnok i c ím et Iván
ka  M ária szerezte  m eg  11,5 pont
ta l, 2. K arakas 9, 3. V erőci 9 pont
tal.

CSELGÁNCS. A  m agyar csapat 
nyerté  a D una K upát. A  döntőd 
ered m én yei: K ö n n y ű sú ly : Poiní-
ner (osztrák). 2. T u n csik . Váltó- 
sú ly  : 1. D örbrandt (nyugatné
m et), 2. H etyei. K özép sú ly: 4. 
Ipacs, 2. K uppel (nyugatném et). 
F é ln eh éz sű ly : 1. A liig  (osztrák).
2. V arga. N eh ézsú ly : 1. PolláK
(osztrák), 2. P etrovszk i.

A  v ízilab d a-b ajn ok ságb an  OSC*-  
T atabán yai B án yász  8:2 (1:1, 3:0, 
(3:0, 1:1), Egri D ózsa—V asas 5:5, 
FTC—Cr. D ózsa  4:3, B p. Sparta
cu s—Szolnok  3 :1, B p. H onvéd—V. 
Izzó 4:4.

Jövőre ju b ilá l a v ilá g  legna
gyob b  n em zetk özi országúti ama- 
tőr k erék páros v iadala , a béke- 
versen y . A huszonötöd szőr sorra 
kerülő  B erlin—Prága—V arsó  
kilom éteres távú . 14 szak aszos  v e r  
sen y re  m ár m egkezdődtek  az elő
k észü letek . A rajt m á lu s  5-én Ber
lin b en  lesz , a cél m ájus 20-án Var
sóban .
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Palló Imre nyolcvan éves
, lékezetében. csak az örömöt, csak a  szépet 

őrizte meg, a rosszat, a  keserűt gyorsan ki
veti magából. így h á t a m egtett úton nem  fá
rad t el, s  ha visszatekint nagyon kevésnek, 
kurtának látja.

A különbség csak az, hogy 1967-ben, am ikor 
ötvenéves operaénekesi jubileum át ülte, meg
fogadta magának, hogy énekre többé nem  
nyitja ki száját. Bölcsessége d ik tá lta  ezt is: 
azt mondja, nem. akarta  megvárni, am íg a 
közönség küldi el. Diadalmas operai pályá
ján  a  m agyar és az olasz szerepek m egform á
lásával érte  el a  legnagyobb sikereket, de pél
dául ^megrendítő K urw enálját a  Trisztán és 
Izoldában és Wolfram Esthajnal csillag- da
lát a Tannhauserban sem felejtjük el soha.

S am it Bartók és Kodály pályakezdésének 
hőskorában és a későbbi évtizedekben te tt két 
nagy komponistánk műveinek megértéséért, 
népszerűsítéséért az m ár nemcsak az ének
művészet, hanem  az új m agyar zenetörténet 
lap jaira  is kívánkozik. Palló Im réről nemegy
szer mondták m ár el, hogy nálánál senki sem 
énekel szebben m agyar népdalt. Kodály Zol
tán  a M agyar Népzene tizenegyedik füzetét így 
dedikálta nekii: „Imrém, vegyük fel az elejtett 
fonalat, és kezdjük é lő irő l. . . ” Az „elejtett fo
nal” arra^ vonatkozik, hogy az előző füzet 
megjelenése óta hosszú évek teltek el. M ert 
az 5 közös m unkájuk fonala, amíg Kodály 
Zoltán élt, soha meg nem  szakadt. Hány, de 
hány művének, dalának bem utatása fűződik 
Palló Im re örök érvényű bemutatásához. A 
Háry Jánost pedig egyenest az ő testére, 
hangjára, lelki a lkatára írta-szabta! A többi 
nagy m űről nem is szólva.

Manapság sokat beszélünk, írunk Bartók és 
Kodály hiteles megszólaltatásának tovább
adásáról. Arról, hogy a  felnövekvő új nem 
zedéket itthon is, külföldön is az élő tanúk, 
az egykori m unkatársak, jó barátok, ta n ít
ványok tanítsák  meg arra, ami bennük Bartók 
és Kodály szelleméből, az írott kottafejek mö
gött megmaradt. Nos, mindez Palló Imre 
művészi útm utatása nélkül el sem képzel
hető. Vajon kérdezik-e és kérik-e őt elegen 
és eleget, hogy magyarázza el mindazt, am it 
úgy hiszem, napról napra önmagának is  oly 
nagy gyönyörűséggel felidéz.

„Eletemet egy nagy erdő közepén szeret
tem volna leélni, de erdőbe, sajnos, nem  épí

ttettek  operát”. Igy;ífögalmazza1,meg in.űulásáto 
^ v 'é rk teé sá t .ávsfeékéíy Kav^ófc tövében szüle- 

.. ..tett egykori önmagát, a  falusi gyermeket, és 
aki később lett, a világhírű énekest. A gye
rekkor, a  szülőföld ma is elevenen él gyö
nyörű, ízes m agyar beszédében. Hogy megint 
csak Háry Jánosra vagy akár a János vitéz
re emlékezzünk: hozzá hasonló szép prózát 
mondó énekes aligha akadt a  m agyar opera 
színpadán.
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A kilencvenéves
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A  szigeti sétán yon  K odály Zoltán szobránál

Nyolcvan esz tendős... Csakugyan annyi? 
Amikor köszöntésére . érkeztem, egyenes há
tú, büszke tartású, m a is szép szál férfi fo
gad, szája körül a  jól ism ert kedves mosoly, 
szemében az  örökké huncut fények. Palló Im 
rének egyik varázsa éppen az, hogy az évti
zedek múlásával, m inden viharon á t megma
radt anak a  Palló Imrének, akinek nagyszerű 
emberségét, legendás h írű  jóságát, okos el- 
mésiágét és az élet; Kis: és nagy dolgaiban 
egyarán tb iz tos ftéí'ét'étlés;;: 4 iántoríthátalUm - 
sag^fc.,mindig annyira szerettük: Amikor azt 
kérdezern tőle, hogy vállán a  nyolc évtizedet 
soknak érzi-e, vagy kevésnek, azt feleli, m in
denekelőtt csodálkozik rajta . Csodálkozik, h i
szen szemmel láthatóan semmi köze hozzá, az 
évek tőle függetlenül peregnek sebesen, s ő 
nem érzi súlyukat. Jő a  természete, m ert em-

PICASSO. Ez a  hét betű: 
több m int egy művész neve. 
És több a  m odem  művészet 
kulcsszavánál is. Valahogy 
úgy asszociálják hozzá a  fes
tészet fogalmát, m in t Tolsztoj 
nevéhez az irodalm at, Beetho
venéhez a zenét.

Festő, grafikus, szobrász, ke
ramikus. Kiléncvenévesekről 
úgy szoktuk m ondani: volt. 
Akkor is, ha még él a  művész. 
Pa.blo Picasso az utóbbi tizen 
három. hónapban kétszáz m ű
vet alkotott! É jszakánként fel
kel, hogy fessen vagy rajzol
jon.
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UJ KÖNYVEK
H egedűs A ndrás:

LEGKEDVESEBB ÍRÓIM
‘ A ndrás legk ed veseb b

író inak  p o r tfé lt , rajzolta  m eg  fia 
tal o lvasók  szám ára. O lyan írókat 
m u tat be k ön yvéb en , a k ik  e lső 
sorban az ifjú sá g  szám ára írtak  
m aradandót (A ndersen , Verne, 
G rim m  testvérek , B en ed ek  E lek, 
C ooper stb .), v a g y  ak ik  egyéb  iro 
dalm i m u n k ásságu k  m elle tt eg y -  
egy  m a m ár k la ssz ik u sn a k  szá 
m ító m ű vel gyarap íto tták  az ifjú 
ság i irodalm at. A  gazdagon  il
lu sztrá lt k ö n y v  o lvasm án yossága  
m ellett ta n k ö n y v n ek  is  kiváló', h i
szen  a szeg ed i p rofesszor  az ifjú 
ság i irodalom  harm in c v ilág iro 
dalm i rep rezentánsának  é le térő l, 
m u n k ásságáró l sz in te  m in d en t e l
m ond, am it a közép iskolában  
m egk övete ln ek .

K edves ráadás a k ö te t végén  
azoknak  a m a élő v a g y  a k öze l
m ú ltban  e lh ú n y t m agyar íróknak  
a b em u tatása , ak ik  lega lább  két 
k ö tette l gyarap íto tták  ifjú ság i 
irodalm unkat.

G erő L ászló:
A BUDAI VAR

A  legú jab b  össze fo g la lá s  főváro 
su n k  eg y ik  je lleg zetes , hangulatos  
em lék együ ttesérő l, a  budai Vár
ról n yú jt tá jék oztatást. Gerő 
László, a k itű n ő  szak em b er Irányi* 
tásával B udavárának középkori, 
török-barokkori, k la sszic ista  fe j
lődését, b ete lep ü lését, ism erh eti 
m eg a hazai érd ek lődő  é s  a k ü l
fö ld i túrista. Az u tóbbiak  szám á
ra k észü lt n é g y n y e lv ű  ism ertetés  
é s  a m ű vész i fo tom ellék letek  
n agyb an  n övelik  a rep rezentatív  
k ötet értékét.

Alexander W erth: OROSZOR
SZÁG NAGY HABORÜJA.

(1941—1945).
A. W erth egyszerre  a n go l Is, 

m eg orosz  Is. 17 év es  vo lt, am i
k or szü leivel eg y ü tt e lh agyta  szü 
lővárosát, P etrográdot, é s  a IL v i
lágháború Idején  tért v issza  a 
Szovjetu n ióba , a BBC orosz  an y a 
n y e lv ű , d e  a n go l gon d olk od ásm ó
dú tu d ósító jak én t. E z a k e ttő sség  
határozza m eg  W erth k ö n y v ét —  
a  N agy  H onvédő H áborút a  szü le
tett orosz szen v ed é ly év e l szem lé li, 
de az an gol lib erá lis-dem ok rata  
fe lfogás  szem szögéb ől íté li m eg, 
és a szű k szavú , lén y eg re  törő, a 
„sz ín es” rész ie tek k el racionálisan  
bánó, in te llek tu á lis  ú jság írás s t í
lusában  írja  le . A k ö n y v  nem  had
történet (bár részben  a m agyar  
n éph adsereg  k iad ójának  gond ozá
sában je len t m eg ), han em  tu laj
donképpen eg y  több m in t fé lezer  
oldalas r iport az akk ori ö t é v  kö- 
zelről szem lé lt e sem éh yeirő l.

A m egszám lá lhatatlan  háborús  
és partizánregény , naplőj em lék - 
irat, a N agy  H onvédő Háború  
történ etén ek  hata lm as k ö tetei vagv  
a háború e lőzm én yeit részletező  
N yek r ics-k ön yvj az „ íg y  tör
tént . . . "  ntán is  feszü lt fig y e lem 
m el kell. W erth k ö n y v ét o lv a s n i  
N em  m intha új adatokat közölne, 
va g y  példáu l E hrenburg m em oár
ja in á l érd ek feszítőb b  v a g y  köl-  
tő ibb stílu ssa l ta lá lkoznánk  b en 
ne. B e  W erth ha lla tlanu l lén y eg 
re törő: sem m it nem  m ond el
k étszer  —  az an g o lo k  szerin t h a 
zudni akar az, ak i töb bször közli 
m on danivalóját •— és seh o l sem

Lírai film  
megy a tévében

Feleség: — Édes fiam, ezt 
a  film et szeretném  nyugod
tan, m ondhatnám  zavartala
nul végignézni, m iáltal igen 
leköteleznél, h a  m a kivétele
sen tartózkodnál szellemes 
és magvas megjegyzéseid 
megtételétől.

F é r j: (hatalm asan megle
pődve) — öregem , ezt n e 
kem  mondod, am ikor én még 
soha, egyetlenegybe sem 
szóltam bele?

Lírai film: (Ettől függetle
nül megkezdődik. Zengő m a
darak, kócos felhők, miegye
bek.)

F é r j: (lelkes örömmel) — 
Nahát, ezt a  m arhaságot ép
pen ma adják harm adszor.

Feleség: (valamivel m ár
boldogtalanabb, m int az ele
jén) — Könyörgök, még nem  
adták, pedig nagyon szép 
film, és engem spéciéi érde
kel.

Férj: (teljesen értetlenül) 
— K:i zavar a  nézésben, szí
vem ?

Lírai film : (szereplő nő fél
órája rohan a férfi felé, sze
replő nem különben a  nő felé, 
zene vágtatva crescendo irá 
nyába).

Feleség: (kezd könnybelá- 
badni) — Milyen m egható . . .

Férj: (érdeklődve ásít) — 
Aha, szép . . .  Most jön m ajd  
a  vicces vonat a  tehenekkel.

Feleség: (magában százig 
számlál) — A vicces vonat a  
teheneikkel nem  ebben van, 
Gyula! Ebben szerelem van 
helyette.

F é r j: (pillái egyből 1,©bu
nyódnak) — Pompás. Az 
ilyeneket én m indig is ked
veltem. (Igen dallam osan s 
változatosan horkol.)
:; Feleség: (vad szép. ved éli vej 
ébresztgeti)' — Nem,: kíván
ná l inkább odakünn ledőlni 
egy kissé?! Amíg én ezt a 
film et megtekintem ?

F érj: (jogos sértődéssel) — 
Milyen helytelen így rángat
ni bárk it is. am iért egy pár 
nillanatig ni'henteti a szemét. 
Ügy látszik, te  elszundítot- 
tá l egy kissé. Én viszont az

a la tt  is megállás nélkül a  fil
m et néztem. Éppen most 
m ent ki a kéményseprő.

Feleség: (üveges szemek
kel) — Ebben a  film ben n in 
csen kém ényseprő!!

Férj: — Ha nincsen, ak 
kor tudom mi a baj, tú l se
té ire  van állítva, azért nem  
látod jól, de én  m ost m ind
já r t  szétszedem, é s ....

Feleség: (lehetséges, hogy 
kissé hangosan kiáltozik) — 
De nem  most, hanem  m ajd 
a  meccs alatt, jó?!

Férj: (feléled) — Tényleg, 
nem  tudod, hánykor kezdő
dik? Ugy-e nem  zavar, ha 
szép halkan  felcsavarom a 
villanyt?

Lírai film : (a Nő végre el
é rte  a  Férfit, a  Férfi végre 
elérte, am it akart, zene li
hegve elérte  a  fortisszimót).

Feleség: (meghatottan) — 
M m m m m . . .

F é r j; (meghatottan) — 
Nem ültél rá  véltlenül a  rá 
dióm űsorra?

Feleség: (teljesen csügged
ten) — Legalább a végső 
búcsújukat ne zavarnád!

Lírai film : (Nő és Férfi fél
ó rája zokognak, zenekar a  
harm adik gyászindulót húz
za).

Férj: (szokása szerint, fel
vidul tőle) —Milyen idétlen 
ez a  pasas. Mi? Meg ez a 
csámoás, ásatag nő is! Csak 
bömbölni bírnak, holott, tu 
dod. m it tennék az ő helyük
ben ? (megmondja).

Feleség: (boldogtalanul) — 
Ügy-e, pedig m ennyire na
gyon megkértelek.

Férj: (igyekszik) — Na
gyon jó a  film ben az önmeg
valósítás, a  mélység meg a 
többi hasonló . . .  Lesz vajon 
valam i .érdekes1 is, vagy vé
gig csak így nyavalyognak?

Feleség: (neki m ár m inden 
mindegy) — Nem tudom, de 
engem m ár nem  is érdekel.

Férj: (nagylelkű, úgy. hogy 
megbocsát neki) — Na lá 
tod. én tudtam , hogy csakcs- 
kaság lesz. csak nem  akar
tam  elvenni a  kedved tőle.

G. Sz. J.

Vigyázzatok Verára
Nemrég érdekes sportese

ményről tudósított a  televí
zió: a  Bp. Spartacus csel- 
gáncsozói bem utatót ta rto t
tak  a  színészeknek. Sok ér
dekes fogást láthattunk, 
olyanokat, am ilyeneket a 
kalandfilm ek szereplőitől 
kívánnak meg a  rendezők. 
Az önvédelmi rész bem uta
tó ja Pólyák József volt, aki 
azóta a  kaszkadőr- és a  dub
lőrm unkák vezetője.

— Mind több olyan fil
met, tévéprodukciót forgat
nak nálunk — m ondja —, 
am elyben mindenféle veszé
lyes^ m utatvány, jelenet lá t
ható, sok ugrás, verekedés. 
Ez a m unka sokáig gazdát
lan v o lt Most a  csoportom
ban nyolc lovas és nyolc 
cselgáncsozó van, tehát, ha 
bárm ilyen feladatot kell el
látni, az a rra  legmegfelelőbb 
em ber rendelkezésre áll.

— Mit kell tudniuk a cso
port tagjainak?

— Valamennyiüket vizs
gáztattam. Egyikük — pél
dául — elsőosztályú csel
gáncsozó: tud kocsit és mo
tort vezetni, táncol, vív, 
úszik, lovagol, érti a botví
vást, magasból ugrik-esik, 
verekszik, íjjal lő, s ha kell, 
lóról is hajt lovas kocsit.

— A legutóbbi veszélyes 
feladat?

—■ A Borsban 60 kilomé

terrel futó kocsi tetején kel
lett verekedni, s 40 kilomé
teres sebességű vonatra híd
ról leugrani.

— Csak férfiakkal dol
goznak?

— Van a csoportban négy 
nő is. Artisták. Majdnem 
m indent tudnak, ugyanúgy, 
m in t a  férfiak. Legutóbb 
például, egy külföldi pro
dukcióban, zajló jégen ug
rá ltak  á t a  folyón.

— Mindig ilyen jellegű 
m unkát kell vállalniuk?

— Vannak veszélytelenebb
feladatok is. Nemegyszer 
színészeket kell m egtanítani 
néhány fogásra, hatásos for
m ára, ha a  szerep valam e
lyik filmben vagy színházi 
előadásban speciális felké
szülést kíván. Venczel Vera 
például ragyogóan megta
nu lt cselgáncsozni, m ert 
kellett egy szerepében, vagy 
a  nem rég bem utato tt m a
gyar filmben, a  Reményke
dőkben G aras Dezsőnek és 
Bárdi Györgynek van né
hány kem ény jelenete: jól
helybenhagyják egymást, 
szükségük volt a  fogásokra. 
S megvallom: a  tanítványok 
teljesítm ényét m ajdnem  
olyan izgalmas viszontlátni 
később a kész produkcióban, 
m intha az em ber m agát lá t
ja  zuhanni több em elet ma
gasságból . . .

b eszél m ellé . M ivel k ö n y v e  e lső 
sorb an  a  nyu gati o lvasón ak  szól, 
gyak ran  v ita tk ozik  e lfogu lt n é 
m et em lék iratok k al, és  „ob jek tív” 
am erikai szerzők k el, a k ik  szerint 
példáu l L en ingrád k itartása  azzal 
m agyarázható , h o g y  az oroszok 
n ak  „velü k  szü letett hajlam uk  
van  a h a tóságok  Iránti en ged el
m ességre” . W erth — ak i P etrog- 
rádon n ő tt fe l, és  járt az o trom - 
lo tt L en ingrádban —  csa k  annyit 
jegyez meg erre, hogy vitapart*

n ere  „ v é lem én y e  szer in t alaptal 
nu l h a n gsú lyozza” ezt az állító! 
gos orosz tu la jdon ságot. N£ 
m ond sem  többet, sem  k evese  
bet és  ez a v issza fogo tt, nvu go  
és tárgy ilagos  hang teszi eiőadá  
m ódját, adatait o lyan  m eggyőző t 
N em  kertel, ha nem  ért e g y et  
szov jet történetírássa l va lam ily  
rész le tk érd ésb en , és  nem  kerüli 
a gyakran  — in d ok olatlan u l 
„ k én y esn ek ”  tek in te tt tém ák , p 
«Hűl b varsói felkelés
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Európa valamennyi fővárosának 
közös érdeke a béke és a biztonság

Huszonnégy főváros képviselőinek megbeszélése 
Budapesten

Budapest Főváros Tanácsa 
és a főváros lakossága 1972— 
1973-ban emlékezik meg a ko
rábban önálló három Duna- 
parti város, Öbuda, Buda és 
Pest egyesítésének, nazánk 
egységes fővárosává nyilvání
tásának századik évfordulójá
ról.

A centenáriumi megemléke
zések kapcsán a fővárosi ta 
nács budapesti találkozóra 
hívta Európa fővárosainak ve
zetőit 1972 őszére. A tervezett 
találkozó előkészítéseként 24 
európai főváros képviselőjé
nek részvételével megbeszé
lést tarto ttak

A megbeszélés résztvevőit 
Szépvölgyi Zoltán, Budapest 
Főváros Tanácsának elnöke 
üdvözölte. U talt az európai 
fővárosok sokoldalú együttmű
ködésének jelentőségére. Ki
emelte, valamennyi főváros 
közös érdeke, hogy békében és 
biztonságban fejlődjék. Buda
pest Főváros Tanácsa — hang
súlyozta Szépvölgyi Zoltán — 
nagy jelentőséget tulajdoníj; 
az európai fővárosok őszinte 
bizalmon alapuló gyümölcsöző 
együttműködésének, mert
összhangban levőnek tekinti 
lakossága érdekeivel és az 
európai népek békére, bizton
ságára irányuló törekvéseivel,

a népek barátságának eszmé
jével.

Az üdvözlő beszéd után  
Hantos János, a  fővárosi ta 
nács elnökhelyettese tájékoz
ta tta  a  résztvevőket a találko
zó megrendezésére vonatkozó 
javaslatokról. A tanácskozá
son felszólalt A ndorra la Vel- 
la, Ankara, Athén, Bécs, Belg
rad, Berlin, Bern, Bukarest, 
Hága, Helsinki, Koppenhága, 
Lisszabon, London, Madrid, 
Monaco, Moszkva, Oslo, Pá
rizs, Prága, Róma, Stockholm, 
Szófia, Varsó képviselője.

A megbeszélés alapján ala
kul ki a  találkozó végleges 
program ja/A  jövő évi találko
zón Budapest Főváros Taná
csának elnöke az európai fő
városok együttműködésének 
lehetőségéről ta rt bevezető 
előadást. Ezt követik a  részt
vevő fővárosok vezetőinek 
előadásai. A részt vevő íővá- 
rosok képviselői elhatározták, 
hogy a találkozó témájához 
kapcsolódó, sa ját fővárosukat 

1 bemutató közös k iállítást ren
deznek Budapesten.

A kétnapos találkozó —• 
amely Hantos János zárszavá
val é rt véget — szívélyes, ba
ráti légkörben zajlott, ered
ményesen fejezte be m unká
ját.

G y ó g y sz c r te rv e k
Gyógyszergyáraink a ne

gyedik ötéves tervben több 
m int 70 százalékkal növe
lik termelésüket. A követ
kező öt évben 35 százalék
kal emelik exportjukat a 
szocialista országokba és 90 
százalékban a tőkésorszá
gokba. A megvalósítás 
módjáról dr. Csákvári 
György, a  Magyar^ Gyógy
szeripari Egyesülés elnö
ke adott tájékoztatót.

A következő öt évben 
több m int négymilliárd fo
rin t értékű beruházással 
korszerűsödnek gyógyszer- 
gyáraink. Az itthon jelen
leg forgalomban levő több 
m int ezerféle gyógyszert 
különféle korszerű, hatásos 
készítményekkel cserélik 
fel. A kutatólaboratóriu
mokban új gyógyszereket 
állítanak elő. A külföldön 
m ár kikísérletezett gyógy
szerek előállításával a  ha
zai kutatók nem  foglalkoz
nak, hanem  m egvásárolják 
a licenceket a  svájci, oszt
rák, szovjet és NSZK-beii 
cégektől. Jelenleg kétszer 
annyi szabadalm at adnak 
el külföldre, m int am eny- 
nyit vásárolnk, A magyar 
egészségügy igényének 95 
százalékát hazai term elés
ből elégítik ki. Jelentős im
portot takarítanak meg a 
növényvédő szerek gyártá
sával. Régi hagyományait 
újíto tta fél a Kőbányai 
Gyógyszerárugyár, amikor 
megkezdte a  kozmetiku
mok előállítását. Ezzel a  
szépítőszerek új típusát, a 
gyógyító kozmetikumokat 
akarja elterjeszteni.

Kooperációs lelieáőségek az olefin- 
programiban, a kálisólíányászaikasí, 

a személygépliocsi-gyárláskan
©r. Tím ár M áíy’ás a m agyar-N !»K  

együttm űködési bizottság ülésszakáról

Dr. Tímár Mátyásnak, a  Mi
nisztertanács elnökhelyette
sének vezetésével hazaérkezett 
Berlinből a magyar—NDK 
gazdasági és műszaki-tudomá
nyos együttműködési bizott
ság 10. ülésszakán részt vevő 
delegációnk.

Dr. Tím ár Mátyás a tárgya
lásokról elmondotta a többi 
között, hogy a mostani tá r
gyalások újabb lehetőségeket 
tá rtak  fel az együttműködés 
fokozására. Főleg a fogyasz
tási cikkek fokozott cseréjé
rő l tárgyaltak.

— Hasznos műszaki együtt
működést alakíthatunk ki pél
dául az olefinprogram meg
valósításában — hangoztatta a 
Minisztertanács elnökhelyet
tese. — Az együttműködés 
m indkét fél számára hasznos 
le h e t Egyéb vegyipari te r
mékkel kapcsolatban is fel
m erültek a kooperációs lehe

tőségek. Előrehaladást sike
rü lt elérni azokon a tárgyalá
sokon, amelyeknek célja, 
hogy Magyarország bekapcso
lódják az NDK kálisóbányá- 
szatán&k fejlesztésébe. A gé
pekért cserébe kálisót kap
nánk.

Jelentősek a személygépko
csi-gyártás kooperációját szor
galmazó tárgyalások is. Szó 
van arról, hogy az NDK, Cseh
szlovákia és Magyarország 
együttműködne gépkocsik 
gyártásában: alkatrészeket
szállítanánk és személyautó
kat kapnánk cserébe. Ez te r
mészetesen sokéves program.

Szó volt a m űbőrgyártás kö
zös fejlesztéséről is. Továbbá 
arról, hogy lehetőségeinkhez 
képest gabonát szállítanánk 
az NDK-ba. Elmondotta még a 
M inisztertanács elnökhelyet
tese, hogy já rt az egyik autó
gyárban, ahol 250 magyar fia
tal dolgozik.

Feliavaátfák hazánk' 
első p o lietilén  g y á rá t

Bnzaveiíes 
száníás nélkül

Az egész: világon kísérletez
nek a szántás nélküli búzave- 
téssél. Tavaly például a tana- 
kajdi Proletár H ajnal Tsz-ben 
43 hold búzát vetettek így, és 
hek tárra átszám ítva 34,9 m á
zsa átlagterm ést takarítottak 
be.

A speciális agrotechnikát 
igénylő, szántás nélküli vetés
sel am ellett, hogy idő és m un
ka takarítható  inég, növelni 
lehet a term ésátlagokat. Az 
idei őszön m ár mintegy 100 
holdon tették  földibe a búzát 
közvetlen vetéssel, számtatlan 
talajba.
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Üj autom ata szövődét, kötő- és hurkolóüzemet avattak 
a  Pamufeyom óipari Vállalat 49 esztendős Kelenföldi Textil- 
gyárában. Összesen 856 szovjet gépet állítottak fel: teljes tcl.«- 
sítőképességük évi 35 millió m éter kelme. Képünkön az uj 

üzemrész NDK autom ata lánclmrkoio gépsora
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Bondor József építésügyi és 
városfejlesztési miniszter, az 
Építőipari Tudományos Egye
sület elnöke nyitotta meg a 
Technika Házában a  lakóépü
letek karbantartásának és fel
újításának kérdéseivel foglal
kozó kétnapos konferenciát. A 
miniszter u ta lt arra , hogy a 
lakások felújítása és megfelelő 
karbantartása — sok más 
európai országhoz hasonlóan 
egyelőre nálunk is a megoldat
lan feladatok közé tartozik. 
Miközben nagy erőket kon
centráltunk új lakásodé építé
sére, viszonylag keveset te t
tünk a meglevő lakóházak 
megóvásáért. Pedig gyakran ez 
a nehezebb, bonyolultabb fel
adat.

Kelemen Lajos, a  Fővárosi 
Tanács általános elnökhelyet
tese elm ondotta: Budapesten
az elm aradás főleg abból adó
dik, hogy a  házak felújításá
ban — a háború előtt és alatti, 
továbbá a háborút követő idő
szakban — egy teljes ciklus 
kim,arad, ugyanakkor a  hábo
rú óriási károkat okozott a  la 
kóépületekben. Miközben az 
ism ert modern, növekszik Bu
dapesten is a  lakásépítés, sok 
régi házat le kell bontani. 1971 
és 1975 között évente 500, im 
m ár lakhatatlan lakást bonta
nak le.

‘ - H í r e i ó
A  szegedi házgyár  

első term éke

Elkészült a  próbaüzemelés 
a la tt levő új szegedi házgyár
ban az első ötemeletes lakó
épület. Az új gyár első pa
neljeit a város legnagyobb új ; 
lakónegyedében, a hatezer l a - 1 
kásosra tervezett Tarján-ték> 
pen szerelték össze. Az öteme-1 
letes épületben, rövidesen 56 j 
család ta lál új otthonra. A 
modern lakóháznak nemcsak 
az az újdonsága, hogy^ a sze
gedi házépítő kombinátban 
készült, hanem  a  tető  bitu- 
m en-kaucsuk emulziós szige
telést kapott, az IBA _ nevű 
bécsi cég módszere alapján.

Felavatták a  Tiszai Vegyi
kombinát ötödik nagy term e
lőüzemét: a  polietilén gyárat. 
A Tisza-parti nagyüzemben a 
festék-, a nitrogénműtrágya
készítés, továbbá a vegyipari 
gépgyártás és a műanyag fel
dolgozás m ellett m ár olyan 
műanyagot is készítenek, am e
lyet hazánkban eddig még nem 
állítottak elő. A mintegy 2,5 
milliárd forint felhasználásá
val épült új gyár két nagy 
egységből áll: az etlénüzemből, 
amelynek terveit és berende
zéseit a Szovjetunió szállította, 
és a polimer üzemcsoportból, 
amelynek' technológiáját és re- 
ceptúráját az angol ICX cégtől 
vásárolták.

Az új gyárban évente 24 000 
tonna polietilén-granulátumot 
állítanak elő. Ennek jelentős 
részét a kombinátban dolgoz
zák fel: különböző fóliatípu
sokat, korszerű műanyag zsá
kokat, háztartási és műszaki 
cikkeket készítenek belőle.

Az avatási ünnepségen mon
dott beszédében dr. Ajtai Mik
lós megállapította: a Tiszai
Vegyikombinátban szinte már 
hagyomány, hogy a Nagy Ok
tóberi Szocialista Forradalom 
évfordulóihoz jelentős gazda
sági események is kapcsolód
nak. Részletesen szólt, a  gyár

fejlődésének történetéről, majd 
a negyedik ötéves terv új, 
nagy beruházásáról, az olefin- 
programról beszélt.

— A magyar—-szovjet olefin- 
egyezmény lehetővé teszi — 
mondotta —, hogy együttes 
erővel gazdaságosan működtet
hető nagyüzemet hozzunk lé t
re, az építés ütem e gyors le
gyen .és a nagy összegű be
fektetéseket valóban koncent
ráltan használjuk fel. Ez csak 
az integráció révén lehetséges, 
enélkül meghaladná erőnket. 
Az olefinegyezmény a gazda
sági célok m ellett a Szovjet
unió és Magyarország egyre 
mélyülő, igaz. testvéri bará t
ságát is jelképezi.

Az ünnepi beszéd után k i
tüntetéseket ■ adtak á t a poli
etilén gyár építésében és sze
relésében kitűnteknek, m ajd á 
vendégek megtekintették a 
termelőüzemet.

A MüM 302. Madách Imre 
Szakmunkásképző Intézetet á t 
adták rendeltetésének Gödöl
lőn. A Ganz Árammérőgyár 
szomszédságában épült iskola 
10 tanterm ében 1100 fiatal sa
já títhatja  el tizenegy — több
ségében vasipari — szakma fo
gásait.

A ̂ pszichológus kérdez
Nemrég kezdte meg műkö

dését' a  Volán Tröszt pszicho
lógiai állomása, amely a  fizi
ológia, a pszichológia és a  szo
ciológia legkorszerűbb ered
ményeinek alkalmazásával 
küzd a közúti balesetek csök
kentéséért. Az állomás foglal
kozik az új dolgozók alkal
m asságának vizsgálatával, a 
gépkocsivezetők alkalmassági 
fokok szerinti osztályozásával, 
a balesetek és a  feltűnő mó
don ismétlődő szabálysértések 
okainak elemzésével, a  gép- 
járművezetők munkakörülmé
nyeiből eredő baleseti ténye
zőkkel az em ber és a gép 
kapcsolatának kutatásával. Az 
orvosi vizsgálatok mellett, az 
állomás munkamódszere a m ű
szeres, a kérdőíves és a be
szélgető jellegű lélektani ku
tatás is.

Szilágyi Lajos építésügyi és 
városfejlesztési m iniszterhe
lyettes arról szólt: a  negyedik 
ötéves tervidőszakban első íz
ben válik lehetővé, hogy meg
állítsuk a  felújítási hátralék 
további növekedését. így is 
még további tíz esztendőre lesz 
szükség ahhoz, hogy a felújí-' 
tásban tapasztalható elm aradá
sokat pótoljuk az országban.

Személyi tulajdonban 2,4 
millió lakás van, amelyből két
százezret tulajdonosaik bérbe 
adtak. Ez utóbbiak karban tar
tásával és felújításával van a 
legtöbb probléma, m ert az 
anyagi áldozatokban sem a 
bérlők, sem a tulajdonosok 
nem érdekeltek kellőképpen. 
A jövőben hosszú lejáratú  h i
tellel és egyéb módon is ösz
tönözni kívánják a személyi 
tulajdonban levő házak bér
lőit, hogy a  házat megvásárol
ják, ha a rra  a  tulajdonosnak 
nincs szüksége. Más esetekben 
anyagilag segítik a  tulajdono
sokat, hogy költözzenek be az 
addig bérbe adott lakásokba.

A negyedik ötéves terv  idő
szakában 28 m illiárd forint é r
tékű lakóház-fenntartási m un
kát kell elvégeznie az építő
iparnak; ez tízm illiárd forin t
tal több, m int az előző öt év* 
ben.

TANÁCSKOZÁS A DOHÁNYZÁSRÓL

K ellem es m éreg

A M ű pesti
Fehérnemű
Szövetkezet
BUDAPESTI telephelyeire

betanított
és

szakm unkás 
női varrónőket

felvesz.
A szövetkezet telephe

lyein egy műszak van. 44 
órás munkahéttel dolgozik. 
BÉREZÉS: teljesítményen
alapúló órabér.

Vidékről Budapestre be
járó dolgozóknak vasúti 
kedvezményt biztosítunk.

Központ: Budapest VI., 
Anker köz 3.

A dohányzásról kezdődött 
plenáris ülés az Egészségügyi 
Felvilágosítás Társadalmi Ta
nácsának és a TIT budapesti 
szervezete egészségügyi' szak
osztályának rendezésében. Az 
aktív és passzív dohányosok 
védelme került napirendre dr. 
Katona László kandidátus fő
orvos előadásában.

Az okfejtés: a  dohányzás 
különleges helyet foglal el a 
káros szenvedélyek között,, 
ugyanis rendkívül elterjedt. 
Gyors terjedésére jellemző, 
hogy egy évszázad a latt a ci
garettagyártás évi hatszázezer 
darabról húszm illiárdra emel
kedett.

A NŐK EGYHARMADA
Jelenleg világszerte a férfiak 

háromnegyed része, a nők egy- 
harm ada dohányzik. Arról pe
dig, hogy milyen ham ar kez
dik a cigarettázást, a követke
ző hazai adatok tanúskodnak.; 
a 12 éves tanulók 9,4 százalé
ka, a 14—15 éveseknek 13,5 
százaléka, a 16—17 éveseknek 
27,1 százaléka és a 18—19 éve
seknek több m int negyven szá
zaléka dohányzik.

A dohányos em bert a társa
dalom nem ítéli el, hiszen a 
dohányfüst nem tartalm az 
olyan anyagot, amely élvezőjé
nek cselekedetéit társadalom- 
ellenessé tenné. Ilyen szem
pontból hasonlítani sem le
het az alkoholizmushoz vagy a 
kábítószer-fogyasztáshoz. A 
dohányzásnak azonban mégi? 
van társadalm i veszélyessége 
A másik ember dohányfüstjé
nek beszívása — a passzív 
dohányzás — ugyanis minősé
gileg ugyanolyan hatást vált 
ki,, m int az aktív dohányzás, 
ha mennyiségileg lényegesen 
kisebb mértékben is.

KÉSEI KÖVETKEZMÉNYEK
Nincs ember, aki ne tudná, 

hogy a dohányzás káros. Hogy

ez nem akadályozza meg a rá- 
szokást, és nem késztet meg
felelő súllyal a  leszokásra, an 
nak a témával foglalkozó or
vosok szerint, az lehet a m a
gyarázata, hogy a dohányzás 
következményei lassan fejlőd
nek ki, és így az ok és okozat 
közötti összefüggés a  laikus 
szám ára nem válik világossá.

A nikotinnak és a dohány
füst egyéb alkotóelemeinek je 
lentős szerepük van — első
sorban az idősebb korban — 
súlyos szövődményekhez ve
zető idült légzőszervi beteg
ségek, a  szív- és érrendszer 
betegségei, a gyomorhurutok 
és fekélyek, valam int a daga
natos betegségek keletkezésé
ben. Tulajdonképpen a kórokok 
egyikeként foghatók fel. Nincs 
olyan betegség, amelyiket ki
zárólagosan a dohányzás idéz
ne elő, de sok az olyan beteg
ség, amelyiknek létrejöttéhez, 
a dohányzás is hozzásegít, és 
még több az olyan betegség, 
melynek lefolyását a dohány
füst alaposan rontja.
- Egy érdekes megállapítás: a 
kezdő dohányos mindig enyhe 
nikotinmérgezésben szenved, 
ami legalábbis a közérzetet 
rontó tünetekben nyilvánul 
meg. Ezt ahhoz, hogy valódi 
dohányos váljék belőíe, le kell 
győznie. Ha ez „sikerül”, ak 
kor a dohányzás m ár kezd 
szükségletté válni, és a leszo
kás m ár nehéz. A dohányzás
ra tehát az emberek erőszak
kal szoktatják rá magúkat, 
tudva — de nem gondolva rá 
—, hogy am ikor egészségi álla
potuk ezt indokolttá tenné, 
nem, vagy csak . nagy erőfeszí
tés árán tudnak majd leszokni 
róla.

A tanácskozáson több javas
lat hangzott el a legfontosabb 
tennivalókról. El kellene érni 
például, hogy. az. ifjúság minél 
később kezdjen hódolni ennek 
a káros szenvedélynek,

100 millió forintot költöttek 
az idén a m últ évi árvíz által | 
m egrongált Tisza, Zagyva és , 
Hármas-Körös árvízvédelmi 
töltéseinek erősítésére, új véd
vonalak építésére. A védelmi 
rendszer felkészültségét a 
napokban ellenőrizték.

Négyszázhetvenezer hízott
sertést vásárolnak fel az idén 
Békés megyében. Az ország- 
gyűlési képviselők megyei 
csoportjának tanácskozásán, 
állapították meg, hogy a hús- 
programmal kapcsolatos Békés 
megyei feladatokat terv sze
rin t teljesítik.

A Debrecentől , 20 km-re
fekvő Vámospércsen előkerült' 
jegyzőkönyvekből megállapí
tották, hogy 1740-ben a bírák; 
döntése alapján „boszorkány
égetés” történt Vámospércsen

A vádolt nőt a város lakosai
nak szeme lá ttá ra  elevenen 
égették el.

A SZ É N B Á N YÁ K  államosí
tásáról hozott rendeletet az in
diai kormány. A  rendelkezőt 
Bihar államban és Nyugat- 
Bengáliiban érint sok szénbá
nyát.

A szocialista brigádvezetők
negyedik országos tanácskozá
sát a jövő év tavaszára hív
ták  össze. Ennek előkészítése
ként országszerte megkezdőd
tek a  vállalati brigádvezetöi 
tanácskozások, amelyeken
110 000 brigád vezető egy éá 
negyed millió brigádtag képvi
seletében tárgyal a brigádok 
életéről, m unkájáról, az ered
ményekről és a  feladatokról.

365 millió forintot fordít mű
szaki fejlesztésre a IV. ötéves 
terv  időszakában a Hazai Pa
mutszövőgyár, elsősorban a la
kosság ruházati igényeinek 
jobb kielégítése s  az export 
fokozása érdekében. A terv
időszak végére a szintetikus 
alapanyagú term ékek mennyi
ségét a négyszeresére növelik. 
Az elavult szövőgépek jó ré
szét a  legfejlettebb technikát 
képviselő kötszövőipari, illetve 
új rendszerű, vetélő nélküli 
szövőgépekre cserélik ki.

T ízm illió s  
exporíiizlcácá ¡köáöíí 

az Egyesüli Izzó

Moszkvában aláírták  az 
Egyesült Izzólámpa és Villa
mossági Rt. és a szovjet Teh- 
nopromimport 1972—73-ra szó
ló exportszerződését, amelynek 
értelm ében a magyar vállalat 
kilenc millió rubel értékben 
szállít vákuum technikai beren
dezéseket és gépsorokat a 
Szovjetunióba.

A megállapodást magyar 
részről Dienes Béla, az Egye
sült Izzó vezérigazgatója, illet
ve Szelovszkij, a Tehnoprorn- 
im.port szovjet külkereskedel
mi egyesülés elnökhelyettesi 
ünnepélyes keretek közt írt3 
alá. Szovjet részről ott volt 
Borusko, elektrotechnikai mr 
niszterhelyettes, Dvorjakovsz- 
kij, gyógyszeripari miniszter- 
helyettes ■ és Mohov. művelő
désügyi miniszterhelyettes. 
M indhárom minisztérium vál
lalatai és intézményei érde
keltek az Egyesült Izzó szállí
tásaiban.

«ááa h a p ó .
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