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NOMEN E S T  OMEN?
Valami történt Braziliá

ban, amiről szinte az egész 
világsajtó hírt ad. Méghoz
zá kétféle tálalásban:

Vagy úgy, hogy gúnyos 
megjegyzést fű z  a hír végé
hez, vagy a történet kom 
m entár nélküli közlésével, 
mondván, hogy ezúttal ma
ga az eset is több, m int 
ironikus.

És több, m in t fé Ire érthe
tetlen.

. . .  Közismert, hogy az 
az egyik legnagyobb dél- 
am erikai állam, Brazília 
bizonyos erőfeszítéseket 
tesz, hogy megszabaduljon 
a népszerűtlen északi 
nagybácsi, a washingtoni 
Uncle Sam nagyon is ter
hes gazdasági gyámkodá
sától. E törekvés jegyében  
született az a brazil dön
tés, hogy a hatalmas és 
gazdag országban olajku
tatást végeznek, hogy ezzel 
függetlenítsék magukat a 
nagy észak-amerikai mono
póliumok brazil szem pont

ból nem  valami áldásos 
tevékenységétől.

A z  elhatározást te tt kö
vette és m egbíztak egy 
„független” amerikai ku
tatócsoportot, keressen ola
jat.

A  csoport több eszten
deig húzta a legnagyobb 
brazil állami olajcégtől, a 
Petrobraztól a magas fize
tést, de úgy látszik, más 
köröktől- még magasabb f i 
zetést húzott, m ert nem 
rég kiadott jelentésében  
közölte: az országban nincs 
olaj.

ö t  hónappal ezelőtt a 
Petrobraz két szovjet szak
értőt, Bakirovot és Tagije- 
ve t bízta még ugyanezzel 
a m unkával. A  kutatók  
máris hatalmas olajlelő
helyre bukkantak. Eddig 
a történet.

Még csak annyit: az ame
rikai csoport vezetőjét 
W alter L ink-nek hívták. 
Lehet, hogy a név néha 
mégis utal viselője jelle
mére?

ŰJ ZÁSZLÓ BIZERTAN
MEGTÖRTÉNTEK az első 

politikai lépéseik az észak-afri
kai partvidék legnagyobb 
francia haditám aszpontja, Bi- 
aerta  kiürítése után. Burgiba, 
tuniszi elnök kijelentette, 
hogy 30 éves küzdelem é rt vé
get, Párizsban pedig tárgyalá
sok kezdődtek a francia—tu
néziai együttműködés távla
tairól.

Kétségtelen, hogy valóban 
hosszú küzdelem é rt véget, 
hiszen egy esztendővel ezelőtt, 
am ikor a  franciák még m eg
tagadták  a  tám aszpont kiürí
tését, valóságos csata folyt Bi- 
zerta utcáin a  tuniszi és fran 
cia csapategységek között. A 
„bizertai csata” u tán  világos
sá vált, hogy a tám aszpont 
csak a legvéresebb erőszak 
árán  ta rtható  tovább. Érán-' 
ciaországnák mérlegelnie- kél
le tt: a  bizertai bázis s tra té 
giai értéke fcvntosabb-e. vagy 
a tunéziai francia befolyás 
összeomlása? A tám aszpont 
katonai értéke ma m ár v ita t
ható. Igaz, hogy a Tunézia 
északkeleti csúcsán épült ha
talm as bázis m a is jóform án 
„lezárja” a  Földközi-tenger 
nyugati m edencéjét — de az is 
igaz, hogy Franciaország nagy
hatalm i helyzete m a m ár nem 
elég erős ennek a lehetőség
nek a kihasználásához.

BIZERTA stratégiai értéke 
ilymódon „elméletivé” vált. 
Másrészt: Burgiba korm ánya 
és Párizs között meglehetősen 
harm onikusak a  kapcsolatok 
és Párizs továbbra is lá t lehe
tőségeket a  tunéziai politika 
befolyásolására. így h á t a 
mérleg serpenyője az oly nagy 
szenvedélyeket keltő hadita- 
m aszpont kiürítése felé bil
lent.

Az északi-afrikai partvidék 
legnagyobb hadibázisán be
vonták a francia lobogót — s 
ezzel kétségtelenül megerősí
te tték  Burgiba elnök helyze
tét, növelték politikai mozgás- 
szabadságát. A jövő m uta tja  
m ajd meg: indokolt-e az a re
mény, .h o g y ^ a ^ ^ é z ia i^ k o r -  

. m áay „ezt;: aajSfÄWow^Äfii^F1- 
:-kai- . nemzeti;, mozgalm ak gazá
ra  használja fel.

— CSAKNEM  évi fé l m illió  
forin t m egtakarítást hoz a nép
gazdaságnak a m űanyagbetűk 
bevezetése. A z esztergomi 
marógépgyárban a pantográf 
másoló-marógépek betűsablon
ja it eddig kizárólag rézből ké
szítették. Egy találmány alkal
mazásával műanyaggal pótol
já k  a drága importrezet.

A Japátszakállú“ utódai Kongóban
LEOPOLDVILLE:

A Kongói Köztársaságban 
az elm últ huszonnégy óra 
a latt ism ét útnak indultak 
a katonai őrjáratok. Ez a l
kalommal a pénzügyminisz
te r vette  kézbe a dem okrati
kus nem zeti erők elleni nyü t 
irtóhad járat irányítását. Ez
rével vetik börtönbe m ind
azokat, akikhez a gyanú leg
csekélyebb árnyéka is fé r
het, hogy rokonszenveznek az 
ország önálló nemzeti lótét 
jelentő eszmékkel.

NEW YORK:
A z  ENSZ ügyviteli és költ

ségvetési bizottsága java
solta, hogy a jövő év első 
felében továbbra is ENSZ- 
csapatok állomásozzanak
Kongóban. Az indítvány a 
haderő szám ára 18,2 millió 
dollárt irányoz elő.

A két h ír között csak első 
p illantásra nincs különös 
összefüggés. Ha a kongói fej
lemények eddigi m enetét te
kintjük, világosan kitűnik: 
a nyugati gazdasági és kato
nai erők jelenléte és az ed
digi véres események, vala
m int a most induló újabb

te rro r hullám  közös alapon 
nyugszik. A kongói beavat
kozásról így írt a  bécsi 
Presse: „az ENSZ katonai 
akciója dicstelen akciónak 
bizonyult. A  világszervezet 
tovább fu t a pénze után, 
közben lényeges presztízs- 
veszteséget szenved, hiszen a 
tényleges békét nem  tudta  
helyreállítani.”

„A tényleges békét nem  
tudta helyreállítani”. Ez per
sze csak szerény megállapí
tás. Hiszen éppen arról van 
szó, hogy a világszervezet 
fegyveres oltalm a a la tt fo
lyik tovább a  különböző nyu
gati pénzügyi csoportok har
ca a kongói stratégiai pon
tokért, és az óriási értékű 
term észeti kincsekért. Eb
ben a  légkörben kaptak  sza
bad kezet a különböző bel
földi politikai kalandorok is. 
Kongót annak idején a  la- 
pátszakállúnak nevezett l á 
pot belga király sa já t tu la j
donának tekintette. Az or
szág azóta form álisan füg
getlenné vált, de a ,ylapát- 
szakállú” ókorszerű mezbe 
öltözött utódai most is o tt 
vannak.

„CIGARETTASZÜNET“

A FÉREGJ ó ú tja  volt. Most, hogy 
visszafelé Vezette a  ko

csit, nyugodt lett. Jóleső é r
zés já r ta  át, az a  furcsa, meg
m agyarázhatatlan állapot, 
am ikor nem is tö rténik  sem
mi. és mégis boldog, elége
dett. Legszívesebben fütyö- 
részett volna. Negyedszer en- 
giedték el hosszabb útra.

Most m egm utattam , hogy 
nem  kell tartani semmitől. 
Hogy szeretek egy kicsit 
vágtázni? Ha biztos az em
ber keze, akkor nem  számit a 
sebesség. Ebben van a fantá
zia: falni a kilométereket.
Nem pedig vógigkocorászni 
az utat, m int egy beteg 
köszvényes. Elmosolyodott.

Szürkült. Lejjebb enged
te  az ablakokat, m ert úgy 
érezte, bágyadt és álmosság 
kerülgeti.

Apró bogarak vágódtak a 
szélvédő üveghez és ő há tra
dőlt az ülésen. A visszapil
lantóból látta , hogy senki 
nem  követi. Felkapcsolta a 
lám pákat és nagyot szívott 
a  betóduló, kavargó levegő
ből.

H irtelen megrezzent, m ert 
valam i bevágódott az ab la
kon és végigsúrolta a korm á
nyon ta rto tt kezefejét. Undo
rodott a  bogaraktól, férgek
től. Nem is tudott tovább 
m enni, annyira furdalta a 
kíváncsisággal vegyes un
dor. Megállt, felkapcsolta a 
villanyt. Lent a lábánál 
hossza® keresés után megta
lá lta , a fekete bogarat. Nem 
volt szíve rátaposni. Hadd él
jen  még, a féregnek is joga 
van az élethez. Megfogta és 
kidobta a  fűbe.

— Menj, repülj utadra. 
Szerencséd, hogy velem ho
zott össze a sors, m ert más 
biztos nem  kegyelmezett vol
na meg.

Később eszébe ötlött: mi
lenne, ha beszaladna az any
jához? I tt laknak tíz kilo
m éterre. Ki tudja, m ikor lesz 
ilyen jó alkalom  erre? Nem 
á r t egy kis vacsora, fél óra 
az egész. Mi az? Semmi. Ki
csit rákapcsol, és behozza.

A hold békésen világítot
ta meg a  keskeny ma- 

kadám utat, am elyre rátért. 
Fák és bokrok m ellett kú
szott az autó, hatalm as por 
kavargott a nyomában. Siet
nie kell. Itt nőtt fel ezen a 
vidéken, ism er minden zugot.

O tt jön egy éles kanyar, 
u tána néhány eperfa, aztán 
elszórtan következnek a há
zak.

Rázkódott az autó a víz
mosta gödröktől, de őt nem 
kell félteni. Megmarkolta a 
korm ányt, gázt adott. Fél 
kézzel cigarettát vett elő, 
szájába dugta, öngyújtó  k a t
tant. beteszívott a  cigarettá
ba és éles szögben vette be 
a  kanyart.

Csendes házak m ellett 
vágtázott és maga sem tud
ta, hogy történt: talán az ön
gyújtó fényétől kápnázott el 
a szeme, s ezért húzta meg 
kicsit jobban a kormányt. 
Látta, hogy közelít az árok 
és azt is, hogy egy árnyék 
imbolyog a  sárhányánál, Rop

panást hallo tt a  m otor za
ján  keresztül. M egriadva a 
fékre ak art taposni, de elvé
te tte  és a tengelykapcsoló 
k art nyom ta meg, így ön
kéntelenül nagy gázt adott.

Egy pillanat a la tt verei- 
tékes le tt a  homloka. Az út 
túlsó oldala felé szökdellö 
kocsit igyekezett visszairá
nyítani az út közepére. Sike
rült. Addigra m ár vagy húsz 
m étert haladt el attó l a hely
től, ahol a Diesel jobb első 
sórvédője az árnyékot félre
lökte.

— Valakit 'elüthettem  — 
lihegte magának és a szája 
kiszáradt. — Megállni! — 
harsogott benne egy hang. 
segiteni. am it lehet... ha le
het. És ha m ár nem él, akit 
elütött, akkor mi lesz?

— Akkor azt mondják rám : 
— gyilkos!

H irtelen m indent elnyo
m ott benne egy másik hang:

— Menekülj! Menj. szök
jél! Senki nem  tudja, hogy 
itt jártál, a menetleveled nem 
ide van kiállítva!

Eltom pult az agya, ráh a
jolt a volánra és dülledt 

szemekkel, összeszorítött száj
ja l m eredt az útra. Homlo
kán a verejték cseppek bele
folytak a szemébe, a szájába.

Már régen visszajutott a 
m űútra, de még mindig őrült 
vágtára kényszerítette a  ha
talm as kocsit.

Egy áteresznél megállt és 
egész testében remegve le

m osta a  sárhányót. A lám pa 
üvegje nem  tö rt be és az első 
felületes vizsgálat utón úgy 
érezte, senki nem  fog meg
tudni sem m it ebből a tragikus 
szerencsétlenségből. am ely
ben ta lán  nem  is ő volt a  hi
bás, hanem  az  a  valaki. Le
het, hogy nem  em ber volt, 
hanem  egy elkószált állat, 
kecske, vagy valam i más. 
K ibúvót keresett.

De az álm atlanul átkínló- 
do tt éjszaka után reggel a 
sárvédőn néhány hajszálat 
talált.

Lendvai Im re hozta a  hírt:
— Tegnap este elgázoltak 

egy gyereket. És az az a ljas 
otthagyta vérben fetrengeni. 
Ha megáll, és felveszi, még 
talán  lett volna segítség. El 
kellene taposni az ilyent, hisz 
ez nem is ember, hanem fé
reg.

Szédült, kavargott a gyom
ra. Alig állt a lábán, Lendvai 
észre is vette:

— Mi van veled? — kér
dezte. A gépkocsivezető ha
lántékán egy é r  dobolt. Gyil
kos! Gyilkos!

Amikor a rendőrségi autó 
megjelent, szeme előtt össze
futott minden. Kezéből ki
fordult a menetlevél. am e
lyet a szellő a garázsfalhoz 
sodort. Rogyadozó lábait meg 
akarta  vetni a földön, ahol az 
em berek és a  férgek élnek...

Idejéhez kapott és kiabált
* hörögve, eszelősen, taj- 

tékozva...
— Gyilkos vagyok! Én va

gyok a gyilkos! Én öltem 
meg, én... a  féreg.

Nagy István

— A K ISZ  m egyei végrehaj
tó bizottsága csütörtökön 
ülést tartott. A z  ülésen m egvi
tatták az üttörőszervezetek 
m unkáját, a komáromi járá
si bizottság je len tésé ta  faluról 
üzem be járó fiataloknak az 
ISZM -ben való részvételéről, 
és a tatai járásban levő falusi 
fiatalok sportolási lehetőségei
ről szóló beszámolót.

—  Cipömodell-kiállítást ren
dezett pénteken a Cipőnagyke- 
reskedekni V állalat a ta tab á
nyai Állami Áruházzal közösen 
Tatabánya—Mésztelep ku ltú r- 
otthonában. A kiállításon köz
vélem énykutatás céljából be
m utatták  az 1964 évi férfi-, 
női és gyerm ekcipő-m odelleket 
Este az Á llami Á ruház a  téli 
férfi- és női divatról bem utatót 
tarto tt.

— Olaszországba exportáltak 
a napokban 24 darab hízott 
szarvasm arhát a szomódi M ár
cius 15 Tsz-ből. Ezzel az idén 
m ár 50 szarvasm arhát szállí
to tt külföldre a  szövetkezet. 
S csupán a  legutóbbi szállít
mány mintegy 175 ezer forintot 
hozott a  közösségnek.

— A Z  ORSZÁG hat m egyé
jében jártak m egyénk népm ű
velői szeptember közepétől ok
tóber közepéig. M indenütt a  
m egyék sajátosságának m egfe
lelő, legjobb népművelő mód
szereket tanulmányozták. Bor
sodban és Nógrádban például 
a bejáró ipari m unkások kul
turális helyzetét és a m űszaki 
propaganda módszereit vizs
gálták meg. A z országjárás ta
pasztalatait novem berben an
kétem vita tják  meg.

— Az 1963—64. évi téli autóbuszm enetrend-változás októ
ber 27-én 00.00 perckor lép életbe. M enetrendkönyvek T atabá
nya-Felső, Tata, Esztergom és Dorog elővételi pénztárainál 
kaphatók. A tatabányai helyi járatok m enetrendjében levő 
11-es jelzésű új helyi já ra ta t egyelőre nem közlekedtetik, mi
vel az új szanatórium ot még nem adták á t a rendeltetésének.

— FILM M ŰVÉSZETI tár
gyú előadássorozat kezdődik 
novem berben az esztergomi 
Petőfi M űvelődési Házban. En
nek  keretén belül francia, 
csehszlovák, lengyel és magyar 
kisfilm eket m utatnák be, kö
zö ttü k  Picasso „Guernica” cí
m ű festm ényéről készült doku- 
m entum füm et. A  film eszté ti
kai megbeszélések vezetői — 
többek között — Kollányi 
Ágoston Kossuth-díjas rende
ző, N em eskürty István film tör- 
ténAsz és K irály József pszi
chológus lesznek.

— A M A G Y A R  szénbányá
szat húszéves távlati fe jleszté
séről tartottak előadást kedden  
Oroszlányban, a magyar tim 
földipar távlati fejlesztéséről 
az A lm ásfüzitői T im földgyár
ban, az ásványolajipar jövőjé
ről pedig a Komáromi Kőolaj
ipari Vállalatnál a m űszaki 
könyvnapok keretében.

— Majdnem 1300 daralb hí
zott szarvasm arhát exportáltak 
az idén a komáromi járás te r
melőszövetkezeteiből. A kivá
ló minőségű jószágok értékesí
téséből több m int 800 ezer fo
r in t jövedelem re te ttek  szert 
a szövetkezetek.

— KÉTNAPOS, tapasztalat- 
cserével egybekötött látogatás
ra érkezett pénteken Cseh
szlovákiából a dunaszerdahe- 
lyi kórház vezetősége. A  cseh
szlovák kórház vezetősége a 
Komárom megyei kórház dol
gozóinak ez évi nyári látogatá
sát adta vissza.

—Rövidesen megkezdi a  
dohánylevelek sim ítását a gré- 
bicspusztai Uj É let Tsz tagsága 
és a  hozzátartozók. Összesen
6,5 hold term ését készítik elő 
az elszállításra, s a term ést a  
tervek szerint még ebben az 
évben átad ják  a felvásárló vál
lalatnak.

■.">?— Több m int kétezemyolcszáz ta tabánvai -esalád vett az 
idén igénybe fogyasztói hitelt az OTP-től különböző tartós fo
gyasztási cikkek vásárlása céljából. Az idén eddig kiutalt hitel 
összege 40 százalékkal haladja meg a m últ év megfelelő idő
szakának szintjét.

— Három hétre em elték m ár 
megyénk üzleteiben az eddigi 
kéthetes úgynevezett törzsállo
mány-készletet. M ár készül
nek az üzletek a  télre, hogy a 
legrosszabb időben se legyen 
fennakadás a lakosság élelmi
szerellátásában.

— ÜZEMBE helyezték a na
pokban az utolsó lengyel óriási 
sziva ttyú t a tokodi X V-ös a k 
nában. A z ú j lengyel, a magyar 
és a keletném et szivattyúkkai 
annyira megerősítették a bá
nya szivattyúállomását, hogy 
az szükség esetén az akna je
lenlegi vízhozam ának többszö
rösét is, percenként 65 köbm é
ter vizet felszínre tud szallita- 
ni.

— Családlátogatással egy
bekötve kötik meg a to.iásérté- 
kesítési szerződéseket a  term e
lőkkel az ácsi földművesszö
vetkezet aktívái. A község la
kosai eddig 113 e z p  darab to
jás értékesítésére Szerződtek.

A tatabányai Árpád  
Gimnázium , az esztergomi 
Dobó G imnázium  és a ta
tai Eötvös G im názium  új 
m űhely t nyitott. Több üzem  
is segíti a gyakorlati okta
tás színvonalának emelését. 
A lábatlani Cementgyár és 
az Esztergomi Relégyár is 
biztosított tanm űhelyt a 
gimnazistáknalk.

— Holdankint tizenhárom  
mázsa napraforgót term eltek a  
komáromi Jókai Tsz-ben. A 
tagság összesen 11 holdról ta 
karíto tta be a szép „tányéro
kat”.

— TÁRSAD ALM I M UNKÁ
SOK is segítik a cukorrépa be
takarítását a szövi'1 Szabadság 
Tsz-ben. Holdankint 200—300 
mázsa répát takarítanak be a 
közös földekről.

Új „diák műhelyek“


