
Segítség 
a politikai munkához 

Megjelent a Pártélet februári száma 

"A folyóirat most megje-
lent, februári számában — 
•dokumentumként — közlik 
Nyers Rezső KB-titkár rend-
kívül i érdeklődést kiváltott 
előadásának szövegét a szo-
cialista gazdasági integráció 
elvi és gyakorlati kérdései-
ről. 

Folytatódik a Polit ikai Bi-
zottság 1968. november 26-i 
határozatának feldolgozása. 
Háry Béla cikkében a terü-
leti és vállalati pártbizottsá-
gok gazdasági tevékenységét 
boncolgatja, felvázolja a 
múl t esztendők jellemző vo-
násait es megjelöli az ú j gaz-
daságirányítás időszakában a 
szükseges ú j elveket és gya-
korlatot. Somogyi József írá-
sa az országos vállalatok kü-
lönböző gyáregységeinek 
koordináló pár tmunká já t vi-
lágítja meg. Ez utóbbi írás 
sok segítséget nyú j t az egy-
séges vállalati szemlélet ki-
alakításához. Néhány más 
tanulmány a párt-alapszerve-
zetek konkrét tevékenységé-
hez, az aktivizáláshoz, a tájé-
koztatás megjavításához kí-
ván eligazítást adni. A me-

zőgazdaságban dolgozó párt-
munkások részére hasznos is-
mereteket közöl Krucsai Ba-
lázs, aki a hitelpolitika 1969 
évi változásait indokolja 
meg. 

Felhívjuk a figyelmet két 
közoktatási írásra. Dr. Ka-
hulits László cikke a felső-
fokú oktatás fejlesztésének 
főbb társadalmi problémáit, a 
korszerű szakemberképzés 
feltételeit elemzi. Buzsa 
György és Tóth Pá l szerzők 
pedig a főiskolákon és egye-
temeken, a fiatal párttagok 
neveléséhez, a politikai mun-
ka erősítéséhez adnak elgon-
dolkodtató javaslatokat. 

Vitatkozik a Pártélet a 
Kortárs egyik korábbi tanul-
mányával . Dr. Molnár Lász-
ló a mai marxista szocioló-
gia és a történelmi materia-
lizmus kapcsolatát tár ja fel. 
Érdekes Nonn György írása, 
amelyben a szerző az ismert 
nyugati anarchista diákvezér, 
Cohn-Bendit zavaros elmé-
leteit szedi ízekre. Ide kap-
csolódik Pécsi Anna cikke, 
amely a Francia Kommunis-
ta Párt ú j kiáltványát ismer-
teti. 

— üzemi rendelők. Napi 
114 órában, 30 orvos közre-
működésével 28 szegedi üzem 
dolgozói részesülnek orvosi 
ellátásban, illetve egészség-
ügyi gondozásban. A na-
gyobb gyárakban ezenkívül 
fogászati, nőgyógyászati és 
bőrgyógyászati szakrendelés 
is működik . 

— Katonák segítsége. A 
dombok között fekvő Tolna 

megyei Alsónánáról a hon-

védség segítségével juttattak 

kórházba szerdán éj jel egy 

szülőasszonyt. A mély völgy-

ben elterülő faluból a köz-

beeső hegyen át szánnal vit-

ték a bálaszék—szekszárdi 

út mellett levő községig. A 

vajúdó asszony — Szalai Ist-

vánné — férje a szán előtt 

haladva vezette a lovakat, 

nehogy szakadékba csússza-

nak. A mentőkocsi a hóvi-

har, Illetve a hóakadályok 

miatt azonban még Várdom-

e 
Repülő csészealjak 

^ 

Figyeled? Egész készlet! 

ti nyertes 
a vietnami 

novellapályázaton 

— A nagykanizsai üveg- — Megtartják a szállitmá-

gyárat 1972-ig több min t 90 nyozási ankétot. A kedve-

big sem jptott el. A nehez m i U i ö forintos költséggel fej- zőtlen körülményektől füg-

helyzetben a mentőállomás lesztik. A nagy összegű be- getlenül ma délelőtt a meg-

a honvédség segítségét kérte, ruházás kivitelezése még eb- hirdetett időben kezdődik a 

A kivezényelt katonai terep- ben az évben megkezdődik, szállítmányozási ankét a sze-

járó gépkocsi végül i s elérte Tizenkilencmill ió forintos gedi Tisza Szállóban. A ta-

a Várdombnál várakozó költséggel energetikai köz- nácskozásra mintegy 300 

szánt és a megyei kórházba pontot és oxigéngyárat, va- résztvevőt várnak, 

szállította Szalai Istvánnét, lamint egy hat és fél ezer _ K i e k t ron ikus " házasság 

aki ott egészséges kislánynak négyzetméter alapterületű ú j „Az ordinátor tévedhetetlen'" 

adott életet gyártócsarnokot emelnek. — jelentette ki Yvonne Ad-
d i s és Geoffrey Twinlng, 
a z Adelaide-1 egyetem tanár-

f házaspárja. Mellesleg mind-
kettő tú l van má r a harmin-

! con. Házasságukat egy elekt-
' ronikus pályaválasztó gépnek 
j köszönhetik, amely hat hó-
i nappal ezelőtt úgy ítélte meg 
j a dolgot, hogy tökéletes párt 
alkotnának. 

Nagy érdeklődést váltott 
ki Csongrád megyében és 
Szegeden is az a vietnami 
vers- és novellapályázat, 
amelyet az Országos Béke-
tanács, a Művelődésügyi Mi-
nisztérium és a Kommunis-
ta Ifjúsági Szövetség hir-
detett meg. A Hazafias Nép-
front Csongrád megyei tit-
kárságától nyert értesülé-
seink szerint a 14—18 éves 
fiatalok írásai közül a „Ti-
szavirág", „Szaggatva « pó-
rázt", „Vietnam. 58". „Örü l t 
parancs" jeligéjű verseket, 
illetv e a „Csillagosok", „Me-
kong", „A legkülönb ember" 
és a „Délen hajna lodik" cí-

m ű novellákat küldték el a 

legjobb pályaművek országos 

zsűrizésére. 

A 18-23 éves pályázók ál-
tal írott versek közül a 
„Monszun" és a „Felrázott 
lelkiismeret", a novellák kö-
zül pedig a „Reménység" és 
„A bátor tengelice" került 
tovább. A napokban tartot-
tál; meg a pályázat ered-
ményhirdetését. Ezen máso-
dik d í j ja l juta lmazták a 
„Csillagok" c ímű novellát, 
amelynek szegedi szerzője 
február 17-én, hétfőn, Bu-
dapesten veszi ma jd át a 
jutalmat. 

Rétisas — légpáncélban 
A Tudományos Ismeret- kívüli időt. A szakkör tag-

terjesztő Társulat Csöng- jai jégpáncélba fagyott, 
rád megyei szervezetének magával tehetetlen, dc 
madártani és természetűé- még élő rétisast találtak, 
delmi szakliöre olyan lel- Ezekből a kiveszőben levő 
kes fiatalokból tevődik madarakból nagyon kevés 
össze, akik szeretik a ter- van már hazánkban. A 
mészetet, s nem riadnak fiatal természetjárók a 
vissza az időjárás viszon- hatalmas ragadozót bevit-
tagságaitól. A napokban a ték az egyik közeli tanyá-
legnagyobb hóinhar köze- ra és szárnyairól leolvasz-
pette jártak tanulmányúton tották a jeges havat. A 
a saséri rezervátumban. A néhány óra alatt magá-
fákat ott is, akárcsak Sze- hoz tért sast meg is etet-
geden, megrongálta a rá- ték: három, a hóvihar ál-
tapadt hótömeg. Egész- dozatául esett balkáni ger-
séges fák koronái, nagy lét fogyasztott el jó ét-
ágai szalcadtak le a ne- vággyal. Utána szabadon 
héz súly alatt. A rezer- bocsátották a megmentett 
vátum ritlta lakói ugyan- ritka madarat, 
csak megsínylették a rend- T. B. 

—- A pályaválasztás idő-
szerű kérdéseiről es az ezzel 
kapcsolatos helyi feladatok-
ról tárgyalt a Hazafias Nép-
front Szeged városi elnök-
sége tegnapi ülésén. Megvi-
tatták az elnökség 1969. évi 
munkatervét is. 

— Közműellátottság. A r. 

európai á l lamok közműellá-
tottságának ranglistáján Ma-
gyarország a 12. — Közölte 
Nagy Zoltán, a Mélyepterv 
főmérnöke a Magyar Urba-
nisztikai Társaság csütörtöki 
vitadélutánján tartott előadá-
sában. Az 1960. évi nemzet-
közi statisztika szerint Ang-
lia az első, mert lakosságá-
nak 95 százaléka kap víz-
vezetékes ivóvizet és állam-
polgárainak 92 százaléka la-
kik csatornázott kerületben. 

— Megölték a hitét. „Ez 
az eset megölte a születések 
számának ellenőrzésébe ve-
tett hitemet" — jelentette ki 
a kanadai Victor Mil lar, mi-
után felesége, aki egy egész 
éven át szedett antibébi-tab-
lettát, négyes ikrekkel aján-
dékozta meg. A sokgyerme-
kes apa most az ottawai 
gyógyszergyári részvénytár-
saság épülete előtt ülősztráj-
kot folytat. 

— Téli kirándulást tervér 
a jugoszláv tengerpartra a 
zárszámadás ytán a kübek-
házi tsz. A hatnapos kirán-
dulásra 48 tsz-tag indul. 

— A halatunfUredi szív-
kórházat több inint 30 mi l l ió 
forintos költséggel korszerű-
sítik. Az anyaépület A szár-
nyának rekonstrukciója már 
befejeződött. A nagy korter-
mek helyett többségében 2 
—4 ágyas szobákat rendez-
tek be modem bútorokkal. A 
rekonstrukciót úgy hajt ják 
végre, hogy a betegellátás 
egy pillanatra sem szünetel. 

— Termelési tanácskozás. 
Holnap, szombaton délután 
Üllésen, a kisvendéglőben 
ünnepélyes termelési tanács-
kozást tart az Üllés és Vi-
déke Körzeti Földművesszö-
vetkezet Ezen értékelik az 
elmúlt, sikeres esztendő ta-
pasztalatalt a munkaverseny 
eredményeit, ugyanakkor 
megszabják az idei tenniva-
lóka t 

— Aszfaltutat csináltat a 
10. A K Ö V a most kialakuló 
Vásárhelyi Pá l utca 400 mé-
teres szakaszán, a kenyér-
gyári úttól az ú j telephelyig. 
Az utat az idén elkészítik. 

Meglepetés 

PINTÉR ISTVÁN; 

Bakách-Bessenyei mindeddig ih ;i sem-
mi biztatót. A rejtjeles táviratok, amelyeket 
hajnal ig tartó munkáva l fejtettek meg Tost al-
ezredes várbeli lakásán a kormányzói család 
tagjai, neg ígértek sok jót. Bakách-Bessenyei 
olyasmit jelentett, hogy még komolyan sem 
haj landók vele tárgyalni, a tervet fantasztikus-
nak, Horthyt pedig olyan embernek ítélik, aki 
megérdemli a sorsát. 

Tost alezredes most nem a sifré fejtésében 
segédkezik, hanem más konspiratív tevékeny-
séggel van elfoglalva. Egj rejtet* folyosón ve-
zeti a kormányzói lakosztály felé gróf Bethlen 
Istvánt, akit Horthy megbeszélésre hivatott. 
Bethlen, aki Horthy valamennyi híve közül a 
legokosabb politikus hírében ál l t egykori mi-
niszterelnökségé óta, a német megszálláskor 
azonnal elbújt. Oka volt rá, hogy a Gestapótót 
tartson, A nagy úr, aki 1921-től 1931-ig, több 
mint tíz esztendeig volt miniszterelnök, s ő 
konszolidálta a szegedi fővezér rendszerét, m á r 
Gömbös miniszterelnöksége óta ferde szemmel 
nézte, miként kötik a magyar királyi kormá-
nyok az ország szekerének rúdját a hitleri Né-
metországhoz. S mivel mindez Horthy bele-
egyezésével történt, a köztük levő baráti viszony 
is megromlott jó időre. Később aztán, amikor a 
hadiesemények kezdték bebizonyítani, hogy 
Bethlennek, aki a felsőház konzervatív ellen-
zékének vezetőjeként óvta többször is az or-
szágot a túlzott elkötelezettségtől, Horthy kény-
telen volt elismerni: kár volt nem hallgatni 
Bethlenre, kár volt vele összeveszni. Most, 
hogy sorsdöntő elhatározás előtt állt, üzent ér-
te. Inkepusztáról. ahol Bethlen saját birtokán 
rejtőzött — tehát ezért olyan nagyon nem ke-
reshette a Gestapo, hiszen könnyen rálelhetett 
volna —, egy testőrségi gépkocsi hozta fel a 
budai Varba. Itt aztán, a rejtett hátsó bejá-
raton és különböző folyosókon keresztül Tost 
alezredes vezette a kormányzói fogadószobaba. 

Az egybegyűlt urak nagy örömmel üdvözöl-
ték Bethlent, Természetesen maga Horthy Mik-
lós szorított vele kezet elsőnek, aztán a többi-

D O K U M R N T U M - R E G É N Y 

ek, a „titkos tanácsosok", akiket egybehívott: 
Esterházy Móric gróf, a dúsgazdag nagybirto-
kos, Károlyi Gyula gróf, maga ts volt minisz-
terelnök, Kánya Ká lmán volt külügyminiszter, 
Perényi 'Zsigmond báró koronaőr, a felsőház 
elnöke, három nyugalmazott tábornok, Röder 
Vilmos, Sónyi Hugó és Náday István. A kor-
mány tagjai közül is ott voltak hárman, Laka-
tos Géza miniszterelnök, Hennyey Gusztáv kül-
ügyminiszter és Gsatay Lajos honvédelmi mi-
niszter. Kormányon kívül ők is m indhárman 
katonák, tábornokok. 

Horthy vázolta a nehéz helyzetet: 
— Azért kérettelek magamhoz. benneteket, 

hogy mint minden nehéz órában, kikérjem ta-
nácsotokat . . . 

Nincs jegyzőkönyv, mellőztek minden forma-
ságot. Az urak egymás szavába vágva vitatták 
meg a helyzetet. Hogy a háború elveszett, afe-
lől egyiküknek sem volt kétsége. Hogy miként 
szabaduljanak meg belőle, azon már vitakoz-
tak egy sort. Különösen Lakatos, Hennyey es 
Csatay emlegették, hogy jobb inkább tovább 
folytatni, min t kitenni magukat a németek dü-
hének. Végtére is ők, akik a kormányzó iránti 
hűség kedvéért vál lalták a miniszterelnöki és a 
miniszteri pozíciókat, nem szívesen fizetnének 
ezért azzal, hogy a Gestapo fogságába kerül-
nek. A többi uraik könnyebben elrejtőzhetnek, 
amíg kialakul a helyzet, de a magyar királyi 
kormány aktív tagjai? 

Maga Bethlen szokott megfontolt mód ján 
folyton csak azt hajtogatta, hogy minél előbb 
véget kell vetni az egésznek. A helyzet kilá-
tástalan, ez a legfontosabb tényező. 

— A kormányzó úr már kétszer elhatározta, 
hogy fegyverszünetet kér, s mindkétszer a mi-
nisztertanács másképpen foglalt ál lást! — 
magyarázta Lakatos. 

— Ilyesmi az én időmben nem fordul te lő ! — 
jegyezte meg Bethlen, nem minden el nélkül. 
— Különben is, a tl feladatotolt, urak, hogy a 
kormányt a kormányzó úr elhatározásának tel-
jesítésére bírjátok. Katonák vagytok, Ófőméltó-
ságára esküdtetek fel és ilyen nehéz időben 
kétszeresen is kötelez az e s k ü . . . 

Lakatos válaszként sóhajtott. Horthy pedig 
kijelentette: 

— Végleges és megmásíthatatlan döntésem, 
hogy fegyverszünetet kérek! 

A titkos tanácsosok elég hosszú vita után 
abban ál lapodtak meg, hogy a harcot megszün-
tetik, de nemcsak nem fordulnak szeimbe a né-
metekkel, hanem azt is megengedik, hogy a 
német csapatok elhagyják Magyarországot. Ná-
day tábornokot Rómába küld ik , az angol-ame-
rikai főhadiszállásra, hogy onnan kérjen se-
gítséget a szovjetek ellen, nehogy a fegyverle-
tétel után a kommunistáik szervezkedhessenek 
Magyarországon. És végül Lakatos, kénytelen 
kelletlen, elvállalta, hogy másnapra rendkívüli 
minisztertanácsot hív össze, s ott a kormány-
zói elhatározáshoz megszerzi a kormány hoz-
zájárulását. 

Közben odakint besötétedett, Bethlen István 
fél, hogy nem jut ki a Várból azon az úton, 
ahogy' bejött. Az éjszaka folyamán a Gestapo 
ügynökei kettőzötten figyelik Horthy rezidenciá-
já t : félő, hogy felismerik, s elhurcolják az egy-
kori miniszterelnököt. Horthy mindenesetre 
meghívja, hogy vacsorázzon a családdal, aztán 
ma jd meglátják. 

A vacsoraasztalnál ott ü l már I l i asszony és 
i f jú Horthy Miklós is. Tost alezredes, miután 
befejeződött a titkos tanácsosok ülése, leszaladt 
a rejtekhelyre, hogy felváltsa a magas rangú 
rádióügyeleteseket. A vacsoraasztal asztalfőjén 
természetesen Horthy Miltlósné foglalt helyet, 
a főméltóságú asszony, a nemzet nagyasszonya. 

— Milyen jól néz ki, kedves Pista! — dicséri 
Bethlent. 

A bú jká ló nevet: 
— Életemben először zavartalanul átadhat-

tam magam a magyar vidék szépségeinek! Egy 
kis hajnal i lovaglás meghozza az étvágyat. Az 
áldott magyar napfény pedig jót tesz a ma-
gamfajta öreguraknak is! 

Csakugyan, Bethlen István úgy le volt sülve, 
mintha Abbáziából , a Semmeringről, vagy más, 
miniszterelnöksége idején divatos üdülőhelyről 
tért volna vissza évi szabadságáról a Sándor-
palota miniszterelnöki dolgozószobájába. Csak-
hogy a miniszterelnöki palotához lakosztály is 
tartozik, kényelmes ággyal. De ott most Laka-
tos Géza hajtotta á lomra a fejét, ha nem ls 
éppen nyugodt éjszakája ígérkezett. De vajon 
hol töltheti az éjszakát Bethlen? 

A felvetődött ötletet, hogy éjszakázzék a bu-
dai Várban, hamar elvetettek. Nem azért, mint-
ha nem akadt volna itt üres szoba, üres agy, 
egy váltásra való tiszta agynemű a vendég szá-
mára, hanem azért, mert maga a kormányzói 
környezet is tele volt hitlerista ügynökökkel. 

(Folytatjuk). 

— Humor a zenében és az 
irodalomban címmel tart elő-
adást Szécsi József tanár 
ma, pénteken délután 6 órai 
kezdettel a Postás Művelő-
dési Házban. Az előadáson 
közreműködik a Ságvári 
Endre G imnáz ium kamara-
kórusa és a Szegedi Orvos-
tudományi Egyetem citera-
zenekara. 

— Ismét lesz autós talál-
kozó. Az autóklub 1961 és 
1966 között öt a lka lommal 
Szegeden rendezte országos 
találkozóját, s az idén foly-
tatni akar ják ezt a hagyo-
mányt. A háromnapos talál-
kozó — augusztus 1-től 3-ig 

— érdekes programot ad az 
ország minden részéből ér-
kező autóklub-tagoknak, töb-
bek között autós ügyességi 
verseny ls lesz. 

— Kivégezték a baltás gyil-

kost. Besze Imréné, többszö-

rösen büntetett előéletű, 

gyöngyösi lakos 1967 szep-

temberében a 72 évos Ker-

tész Lajosnét baltával agyon-

verte. pénzét pedig eltulaj-

donította. Ezért Besze Im-

rénét az egri megyei bíró-

vág halálra ítélte. A Leg-

felsőbb Bíróság az ítéletet 

helybenhagyta. Az Elnökj 

Tanács az elítélt kegyelmi 

kérel' át elutasította. Az íté-

'etet csütörtökön végrehaj-

tották. 

— Továbbképzés. Hagyo-

mányos már, hogy évről év-

re ilyenkor, télidőben rende-

zik tneg Szegeden a mező-

gazdaságban foglalkoztatott 

•szakemberek továbbképzését. 

Nagy, nélkülözhetetlen segít-

séget ad ehhez a Délalföldi 

Mezőgazdasági Kísérleti In-

tézet. A hét elején kezdő-

dött több hetes tanfolyamon 

— amelyet a szegedi Móra 

Ferenc Tsz székházában tar-

tanak — az ország számos 

megyéjéből részt vesznek s 

szakemberek. 


