
ni KÜLPOLITIKAI FIGYELŐ 

A nemzetközi közvélemény figyelme a legutóbbi 
órákban elsősorban a közel-keleti válság legújabb fej-
leményeire irányult. Husszein jordániai király vil lámlá-
togatásra a legutóbbi izraeli támadás színhelyére. Bej-
rutba érkezett, ahol mintegy kétórás megbeszélést foly-
tatott Helou köztársasági elnökkel. Ál ta lában: az arab 
diplomácia, minden jel szerint, teljes aktivitásba lendült. 
Nasszer elnök Alexandriában fogadta Szíria külügymi-
niszterét Az általános eszmecsere szemléletesebb bizo-
nyítéka volt az ls, hogy az arab országok Kairóban akk-
reditált nagykövetei értekezleten vitatták meg a közös 
tennivalók lehetőségét. 

Az A1 Ahram című egyiptomi lap ezzel kapcsolat-
ban arról is megemlékezik, hogy Galeb, az EAK moszk-
vai nagykövete állomáshelyén U Thant közel-keleti meg-
bízottjával, Gunnar Jarringgal tanácskozott. Min t isme-
retes, Jarr ing Svédország Szovjetunióbeli nagykövete. A 
svéd diplomata e hónap közepén ú j ra megkezdené a kö-
zel-keleti fővárosokban a válság elsimítását célzó szemé-
lyes erőfeszítéseit A hírek szerint minden arab fóru-
mon hangoztatják: változatlan az a közös álláspont, amely 
szerint minden rendezési terv főfeltétele: az izraeli csa-
patok kivonulása az általuk megszállt területekről. Ezt 
Galeb ts hangsúlyozta Jarr ingnak és Riad külügyminisz-
ter is tudomására hozta a nyugati hatalmaknak, amelyek 
fővárosaiban a bejrúti támdás óla fokozott, a Közel-
Kelettel kapcsolatos aktivitás tapasztalható. 

Am i magát Libanont illeti, a kormány várat lanul 
közleményben jelentette be: l ibanoni és Izraeli hivatalos 
személyiségek a két ország határa mentén „megvitatták a 
l ibanoni—izraeli viszonyt". A közlemény hangsúlyozza, 
hogy a tanácskozást „a vegyes fegwerszüneti bizottság 
keretén belül és az ENSZ-megfigyelők felügyelete alatt" 
tartották. 

Nem tudni, hogyan végződik ez a Közel-Kelet körül i 
lázas tevékenység, de annyi bizonyos: a bejrúti támadás 
számos fővárossal megértette, hogv a helyzet hosszabb 
távon tarthatatlan és valamit sürgősen tenni kell. 

Csehszlovákiai 
helyzetkép 

# Prága (MTI) 
A Csehszlovákiában kiala-

kult nyugtalan hangulatot lé-
nyegesen enyhítette a CSKP 
K B elnökségének nyilatkoza-
ta, amely nyugalomra, meg-
fontoltságra és a meggondo-
latlan tettek elkerülésére hí-
vott fel. A közhangulat ennek 
ellenére még mindig ideges, 
ak.adtak olyanok, akik hét-
főn Prágában városszerte azt 
a hírt terjesztették, hogy a 
Vencel téren szovjet t®-'-"k 
jelentek meg. Ezt az alapta-
lan hírt mcc á f o l t a a kor-
mány szóvivője. 

Gustav Husak, az S Z L K P 
K B első titkára hétfőn a 
Szlovák Fémipari Munkások 
Szakszervezete üzemi bizott-
ságainak elnökei előtt konk-
rét példákkal mutatott rá ar-
ra, miként akar ják a külön-
böző „nyomást gyakorló cso-
portok" (értsd: jobboldali 
körök) a lakosság figyelmét 
elterelni a K B novemberi és 
decemberi p lénumán kidol-
gozott pozitív céloktól, mi-
képpen szítanak olyan ellen-
téteket, melyek már határo-
sak a politikai válsággal. 

A CSKP Központi Bizott-
ságához hétfőn egész nap ér-
keztek táviratok, levelek, ha-
tározatok üzemekből, intéz-

ményekből, hivatalokból, ka-
tonai alakulatoktól, amelyek 
támogat ják az elnökség nyi-
latkozatát, nyugalomra inte-
nek és óvnak a meggondolat-
lan akcióktól. 

Hétfőn ülésezett a CSKP 
cseh bizottsága is és megál-
lapította, hogy a szlovák nép-
nek joga van a megfelelő 
szintű képviseletre és ezt fi-
gyelembe kell venni a föde-
ráció életbe léptetésétől kezd-
ve. A bizottság feltételezi, 
hogy a szövetségi nemzetgyű-
lés elnökéül a szlovák nép 
képviselőjét választják meg, 
aki bír ja ma jd mindkét nem-
zet megbecsülését és bizal-
mát. Állást foglal a bizott-
ság amellett is, hogy Josef 
Smrkovsky tagja maradjon a 
legfelső á l lami és pártveze-
tésnek és egyben javasolja, 
hogy őt a népi gyűlés elnöké-
vé válasszák. 

A csehszlovák párt- és ál-
lami vezetők egész nap a dol-
gozók — elsősorban a mun-
kások — között jártak. Lud-
vik Svoboda köztársasági el-
nök és Oldrich Cernik mi-
niszterelnök az esti órákban 
a legnagyobb prágai nagy-
üzemnek, a CKD-nak öntö-
déjében és elektrotechnikai 
üzemében tett látogatást 

Isákatcáliaii 
a párizsi 

ügyrendi vita 
# Párizs (AFP, AP) 

Nguyen Thanh Le, a Pá-
rizsban tárgyaló észak-viet-
nami küldöttség szóvivője 
hétfői sajtóértekezletén kép-
telennek nevezte azokat a 
javaslatokat, amelyeket Van-
ce, az amerikai küldöttség 
helyettes vezetője terjesztett 
elő legutóbb Ha Van Lau ez-
redessel folytatott tanácsko-
zásán. Ezek kivétel nélkül 
abból a koncepcióból indul-
nak ki, hogy a tárgyalásokon 
két fél vesz részt, holott az 
Egyesült Ál lamok korábban 
megállapodott a VDK-va l 
hogy négy küldöttség lesz, te-
hát ebből az következik, hogy 
az értekezlet is négyes. 

Az AFP szerint amerikai 
részről nem tagadják: január 
2-i javaslataik valóban azt a 
felfogást tükrözik, hogy az 
értekezlet „két fél" között 
zajlik. Ugyanakkor megpró-
bál ják lényegesnek feltüntet-
ni, hogy az amerikai javas-
latok lehetővé tennék a 
V D K és a DNFF küldöttei-
nek, hogy „tetszésük sze-
rint szervezzék meg sorai-
kat". 

A január 20-án hivatalba 
lépő Richárd Nixon megvá-
lasztó tt amerikai elnök szó-
vivője ú t ján bejelentette, 
hogy a kormányváltozás után 
Henry Cabot Lodge veszi át 
a párizsi béketárgyalásokon 
részt vevő amerikai küldött-
ség vezetését Averell Harri-
mantól. Lodge jelenleg Bonn-
ban teljesít nagyköveti szol-
gálatot. Mivel egyelőre zsák-
utcába került az ügyrendi vi-
ta, valószínűnek látszik, hogy 
amikor Cabot Lodge átveszi 
az amerikai küldöttség veze-
tését, örökli ma jd a problé-
mát. 
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H I D E G IDO , H Ó S Z Á L L I N G Ó Z Á S 
Várha tó idő járás kedd estig: időnként kissé felszakadozó 

felhőzet, többfelé hószál l ingózás, he lyenként ónos szitálás. Időn-
ként élénk délkeleti , déli szél. Várha tó legmagasabb nappalt 
hőmérséklet m inusz 4—mínusz 9 fok között . 
A Nap kél 7 óra 11 perckor, és nyugszik 16 éra 09 perckor. 
A Hold kél 19 óra 56 perckor, és nyugszik 9 óra 48 perekor. 

V Í Z Á L L Á S 
A Tisza vízállása Szegednél hétfőn plusz 76 centiméter fapadó). 

Budapest. 10.40 Zenekari muzsi-
ka. 11.40 Megőrizni a látszatot. 
— Elbeszélés. 12.00 Dallal, tánc-
cal a világ körül. 12.40 Házunk 
tája. 13.00 Dvorzsák: Ruszalka 
— Részi. 13.47 Vizállásielenté:,. 
14.00 Kettőtől hat ig . . . 18.00 Hí-
rek. 18.10 Prokofjev: Péter ét 
a farkas. 18.35 Ü; a határtalan-
ba. 19.00 A búskémí lovag — 
zenés részi. 19.20 Hangverseny 
a stúdióban. 19.55 J6 éiszakát. 
gyerekek! 20.00 Esti K-énika II. 
20.30 Oi könwek. 20 37 Tánc. 
z°ne. 21.05 HCstss stildté. 22.00 
Nóta- és népdalest. 23.00—23.20 
Hírek. 

ÖTVEN ÉVE 
1918-ben Az Ifjú Proletár efm-
n-.el, Lékai János (1896—1925.) 
szerkesztésében megjelent a 
kommunista fiatalok lapjának 
első száma. Eredményes tevé-
kenységével segítette a KMP 
célkitűzésének megvalósítását. A 
Tanácsköztársaság kikiáltása 
után Az Ifjú Proletár az ifjú-
munkásmozgalom hivatalos lap-
ja lett. Utolsó száma három 
nappal a proletárdiktatúra meg-
döntése után jelent meg. Volt 
munkatársai és neveltjei a kö-
vetkező évtizedekben csüggedés 
nélkül küzdöttek - szóval, írás-
sal. fegyverrel, tettekkel. Itthon 
és külföldön — a dolgozók nagy 
ügyéért. 

SZÍNHÁZ 

Nemzeti: Hoífmann me-
séi. Bérletszünet (7). 

MOZIK 
Szabadság: Egri csillagok. I— 

II. rész. (Színes, magyar, dupla 
helyárral 3 és 7.) Fáklya dél-
után: Rákóczi hadnagya. (Ma-
gyar. 2 és 4.) Fáklya este: Egri 
csillagok. I—IL rész. (Színes, 
magyar, dupla helyárral 6.) 

BALESETI ÜGYELET 
Ma a balesetet szenvedett sze-

mélyeket a n . sz. Sebészeti 
Klinika (Pécsi utca 4.) veszi 
feL 

rek. 12.15 Zenekari muzsika. 
13.00 A vilaggazdasag hírei. 13.05 
Budapest kulturális programjá-
ból. 13.06 Móricz Virág: Gúnyos 
mosoly — részlet. 13.16 Az Ál-
lami Népi Együttes énekkara 
énekel. 13.40 Mesejáték. 14.20 
George Malcolm csembalózik. 
14.40 A hanglemezbolt könnyű-
zenei újdonságai. 15.00 Hírek. 
15.15 Farkas Ferenc kórusmüvel-
ből. 15.25 özvegy Munkácslné — 
dokumentumjáték. 16.11 Rádió-
reklám. 16.16 Zérkovltz-operett-
kettősök. 16.25 Rádióiskola. 16.58 
Hallgatóink figyelmébe. Í7.00 Hí-
rek. 17.05 Az amerikai tőke Nyu-
gat-Európában. 17.20 A Magyar 
Rádió és Televízió szimfonikus 
zenekarának üj felvételeiből. 
17.57 Mozsár Imre nótákat éne-
kel. 18.13 Költségvetés - a költ-
ségvetés után. 18.28 Könnyűzenei 
híradó. 18.58 Hallgatóink figyel-
mébe. 19.00 Esti krónika. 19.30 
A Szabó család. 20.00 Szokolay 
Sándor: Hamlet. — Opera. Köz-
ben: 21.01 Hírek. 21.06—21.10 Em-
beri csönd. — Vers. 22.00—22.20 
Hírek. 23.30—0.25 Könnyűzene. 
Közben: 24.00-n ifi Hírek. 

Petőfi 
4.30—8.05 Azonos a Kossuth 

Rád'ó műsorával. 9.54 Idegen 
nyelvű víz'elzőszolcotat. 10.00 
Részletek Hervé: Nebáncsvlrág 
c. operettjéből. 10.25 Ismeretlen 

rfl t éve 
Budapest 

9.00 Iskola-tv. Olvasás. (Ali. 
isk. 3. oszt.) 9.55 Történelem 
(Alt. Isk. 5. oszt.) u.05 Kémia. 
(Alt. isk. 7. oszt.) 14.00 Olvasás 
(Ism.) 14.55 Történelem. (Ism.) 
15.50 Kémia, (rsm.) 17.58 Hírek. 
19.05 Kisfilm. 18.20 Az emberi 
test. 18.40 A világ nagy vasút-
jai: 7. Királyok királyának vo-
nata. (Ism.) 19.05 Esti mese 
19.15 Ofíenbach: Hoffmann me-
séi. Opera három felvonásban 
Az I. szünetben: Tv-hírad6. A 
II. szünetben: Korán szirt. Fran 
cia kisfilm. Kb. 22.00 Tv-híradó. 
— 2. kiadás. 

Belgrád 
15.30 Síversenyek. (Közvetítés 

Grindewaldból.) 17.45 Rajzfilmek 
18.00 Bábiáték. 18.20 A világ a 
kénernvőn. 19.00 Néni muzsika 
19.15 Riport. 20.35 Dokumentum-
film. 20.50 Játékfilm. 22.20 Ki: 
kamarahangverseny. 

Bukarest 
16.35 Diákov-nsk 17.05 Angol 

Ttyelv'ecke. 17.30 Övezeteknek. 
18 40 G»ztjssági lüdonsígok. 19 05 
Iflúsáei film 19.30 Ty-egveterri. 
20 00 Színházi est Eugene O* 
Neille drámája, 21.15 Könnyű-
zene. 

R Á D I Ó 
Kossuth 

4.30 Hírek. 4.32 Hajnaltól reg-
gelig . . . 5.00 Hírek. 5.30 Reggeli 
krónika. 5.45 Falurádió. 6.00 Hí-
rek. 6.45 Hallgatóink figyelmé-
be! 7.00 Reggeli krónika IX. 7.15 
Körzeti időjárás. 7.30 Oj köny-
vek. 8.05 Műsorismertetés. 8.20 
Kedvelt régi melódiák. 9.05 Epe 
és epekő. Beszélgetés dr. Szen-
ttel Adám adjunktussal. 9.15 Egy 
komisz kölyök naplója — rádló-
iáték. 10.00 Hírek. 10.10 Opera-
áriák. 10.40 Fitalok stúdiója. 
11.00 Hangverseny gyermekek-
nek. 11.25 Tánczene. 12.00 Hí-

Sziámi ikerpár 
halála 

Az észak-karolinai 
Charlotte városban meg-
halt a valószínűleg leg-
híresebb amerikai sziá-
mi ikerpár. A 60 éves 
Hilton nővéreket, akik 
napokon át nem jelent-
keztek munkahelyükön, 
a rendőrség otthonuk-
ban találta meg holtan. 

Fiatal korukban szenzá-

cióként mutogatták a 

csípőjüknél összenőtt ik-

reket és akkor sok pénzt 

kerestek, még fi lmet is 

forgattak róluk. Utolsó 

munkahelyük egy zöld-

ségesbolt volt, ahol az 

árut mérték. 

A brit nemzetközösség 
csúcsértekezlete 

London ( M I D 
Már csaknem valamennyi 

részvevő megérkezett a brit 
nemzetközösség ma kezdődő 
londoni csúcsértekezletére. 

Számos küldöttség vezetője 
sajtóértekezletet tart: a saj-
tóközpontban gyülekezik a 
700 brit és külföldi újság-
Író: utcai tüntetésre, fák-
lyás menetre készülnek a 
legkülönbözőbb társadalmi 
szervezetek. 

A konferencia napirendje 

még nem ismeretes: a ha-

gyományok szerint a laza 

napirendet maguk a részt-

vevők dolgozzák kl az első 

ülésen. A vita főbb témái 

azonban elsősorban a rhode-

siai kérdés, a nigériai hábo-

rú, a gazdasági segély, a font 

sterling helyzete, a Szueztől 

keletre megszűnő angol vé-

delmi kötelezettség stb. 

Amerikai eiőfirsök 
ü Bonn (Reuter) 
Hétfőn megérkeztek az 

NSZK-ba annak az ameri-
kai erőknek az előőrsei, 
amely január második felé-
től kezdve hadgyakorlatot 
tart Nyugat-Németországban. 

A bonni hadügyminisztérium 
szóvivőjének közlése szerint 
az amerikai 24. számú gyalo-
gos hadosztály és egy légi-
erő-alakulat — 96 Phantom-
repülőgéppel — vesz részt a 
hadgyakorlaton. 

DEL-MAGYARORSZÁG 
KEDD, 

1969. J A N U Á R 7. 

Odessza! tengerészek 

Hantadze 
admiráíis 

Jó l megtermett, erőtől duzzadó fér-
fi. Aki t csak úgy, haráti üdvözlés-
képpen átölel, annak megroppannak 
a csontjai. Csupa derű és jókedély, 
szinte sugárzik róla az optimizmus. 
Szabadkozással kezdi, hogy kissé 
szűk és zsúfolt az irodája, de utána 
rögtön úgy beszél az épülő ú j pa-
rancsnoki székházról,* min tha már ab-
ban mozogna, intézkedne. 

Talán úgy jellemezhetném legtalá-
lóbban: a kommunizmus és a béke 
törhetetlen agitátora. Vladimír Hrisz-
toforovics Hantadze egyébként az 
odesszai Iljicsovszk kikötő parancs-
noka, admirál isi rendfokozatban. Sza-
vai egy csapásra megvilágít ják egész 
énjét: 

— Kedves barátom, ö nnek is 
hangsúlyozom, hogy a m i népünk 
nagyszerű nép. Nekünk van minde-
nünk, a mi hazánk megterem min-
dent, ami t szemünk, szánk kíván. Mi 
más országban soha nem keresünk 
mást, csak barátságot és békét. 

Ez a magas rangú katona olyan 
ékesszólóan tud beszélni a békéről, 
mint a legnagyobb lírikusok. Elér-
zékenyülten folytatta: 

— Azt szeretném, ha háborút ezen-
túl csak a moziban láthatnánk, és 
utódaink soha ne ismernék meg 
apáik szenvedéseit. És a jövőben csak 
munkában fáradjunk e l . . . 

A munka . Számára á l landó öröm-

forrás, éltető elem. Olyan eleven szí-

nekkel vázolia fel az ú j kikötőt, a 

mögötte épülő i f jú várost, hogy ké-

sőbb a valóság láttán sem kaptam 

többet belőle. Elmondotta: nemrég 

járt Genovában és az ottani kikötő 

vezetőjével folytatott eszmecserét. Az 

olasz kolléga dicsekedett neki a 

százéves múlttal , a nagy hajóforga-

lommal, a felújítással. Utána Han-

tadze következett. Beszélt arról, hogy 

Iljicsovszk még alig tíz esztendős, de 

máris 40 százalékkal nagyobb forgal-

mat bonyolít le, m in t a 175 éves régi 

odesszai kikötő Megemlítette, hogy 

lljicsovszikban fél év alatt nagyobb 

összeget ruháztak be, min t Genová-

ban 5 esztendő folyamán. Emlékszik 

rá, m in t csodálkoztak az olasz ten-

gerészek: ő egy teherhordó munkás 

. h. ss Ü' ' 

fia, mérnöki diplomával, admirál isi 
rendfokozatban ma az egyik legkor-
szerűbb tengeri kikötő vezetője. 

Iljicsovszkban szintén rengeteg ma-
gyar portál- és úszódaru működik. 
Hantadze admirál is felsőfokokban di-
csérte hazánk termékeit. Szerinte 
rendkívül j ó konstrukciók, fürgék és 
megbízhatóak. Megkockáztattam, hogy 
bizonyára udvariasságból beszél így. 
Tiltakozott. 

— Egy német újság nemrég bemu-
tatta ezt a lüktetést. A fénykép a lá 
ezt ír ták: „Az odesszai kikötő". A la-
pot azzal kü ld tük vissza a szerkesz-
tőségnek, hogy ne keverjék össze a 
neveket. Iljicsovszk nem téveszthető 

össze a régi kikötővel. Mi ugyanígy 
megmondanánk kifogásainkat a ma-
gyar darukról is. 

— Nem értem, miért voltak ennyi-
re érzékenyek? Tudtommal Iljicsovszk 
is Odesszához tartozik. 

A válasz így hangzott: 
— Igaz, de ha egy apának két fia 

van, és az egyiket Szergejnek, a má-
sikat Pjotrnak hív ják, azokat sem 
lehet összetéveszteni. 

Megszemléltük az áttekinthetetlenül 
hatalmas raktárakat, egy motorossal 
körülszaladtunk a tágas, mozgalmas 
öbölben, elhúztunk a 30 méternyi 
magas, két futbal lpálya nagyságú 
úszódokk mellett, szemügyre vettük a 
szociális épületeket, kerülgettük az 
áruhegyeket, Lenyűgöző méretek. A 
kikötő parancsnokának itt minden 
természetes. Mérhetetlenül sokat dol-
goztak rajta, tehát meg kellett len-
nie. ö már a holnapot is látja, ami-
kor ma jd az öböl teljes hosszában 
betonból lesz a part és a legnagyobb 
teherhajók seregestül á l lhatnak mellé 
rakodás céljából. Munkások százai 
gépezeteket igazgatnak, motorokat 
zúgatnak, műszerekre ügyelnek nagy 
buzgalommal. Egyet sem látni , aki 
zsákot cipelne a hátán . 

— Sokat beszéltem, ugye? — mond-
ta búcsúzáskor Hantadze admirális. 
De kérem, értsen meg, Iljicsovszk a 
szemem láttára emelkedett ki a pusz-
ta földből és tudom, milyen temérdek 
fáradságos munka rejl ik benne. Ezek 
az emberek valószínűleg nem hősök, 
de én szinte csodálom őket. Elvtár-
sam, munkatársam mindegyik. 

S megint elérzékenyült. Elfordult, 
arccal a kikötő felé, talán azért, hog* 
ne lássam fényben fürdő szemét. S 
kezét lassan tányérsapkájához emel 
ve tisztelgett 

F. N A G Y ISTVÁN 

Részlet az iljicsovszki kikötőből 


