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A Kincses Kalen-
dárium ma is köz-
kedvelt falun, s volt 
idő, amikor szinte ez 
volt a falusi ember 
egyetlen olvasmá 
cya. 

Régi kalendáriu-
mokat ütöttünk fel, 
s néztünk végig: mit k 
mondanak az év első KIVCV® 3 2 

A kalendárium 
januárról 

kor van Pál fordulá-
sa. Hatodikához és 
huszonötödikéhez fű-
ződnek a „magyar 
nép regulái január-
ra": 

Az évszázados 
megfigyeléseken ala-
puló néphit szerint 
„vízkereszt napján, ógörögöt, tár már 14-énél tart, . 

mert az ezen a na- névnapok tekinteté- 8 8 

Először is közlik ja- P ° n , m é g c s a k d e - b w a z ™ b a n »» sem he->" v a g y 8 k e r e k v a " 
cember 

haváról, januárról. 

nunr ocvéh pinnvwp- 10-ét ír. A tapasztalható különö-
2ÜÍT ' E E L f r * " H Ü T hatodik! vízkereszt sebb egyetértés. A 

egyaránt szerepel a kalendáriumok sze-
katollkus és a pro- rint ezen a napon a 
testén* naptárban, az naptár a katoliku 

sett: vízöntő hava, 
télhó és Nagyboldog-
asszony hava. 

a 
idő 

gásban víz ered 
hóból — termő 
lesz". 

Január 25: Pálfor-
dulása, ha tiszta, / 

A naptári részben ujgörögöknél viszont soknak Hilárt, a pro- Bőven terem mező, 
bitfelekezetek szerint G-a EplCánia névnap-
csoportositják a na- ja, míg az ógörögök-
pokat. E részből ki- nek erre u napra esik 
tűnt: abban, hogy el- a karácsony estéjük, 
seje újév napja, min- Az ógörög újév 
den egyház egyetért, napján a többi nap-

testánsoknak Bódo- puszta . /Ha szeles, jó 
got, az újgörögöknek hadakozás; /Ha kö-
pedig a sinai vérta- dös, embernek sírt 
núk napját jelzik. á s . /Ha pedig havas, 

Jeles nap január- vagy nedves:/Lesz a 
ban még 25-e is, ek- kenyér igen kedves. 

Hogyan készül 
a prognózis? 

A rádióban, televízióban A legnagyobb fejlődést a közvetlenül géptávírón vagy 
napjában többször meghall- magaslégköri rádiószondás URH-összeköttetés segitségé-
gatjuk. a napilapokban elol- mérések bevezetése jelentet- vei kapják meg az észlelést 
vaasuk a Meteorológiai Inté- te, mert amig addig csupán követő negyedórán belül. A 
xet jelentését a következő a talaj közelében figyelhet- meteorológiai szolgálatok 
24 óra várható időjárásúról, tük meg az időjárási jelen- hírközpontjai ezeket az ada-
Legtöbben nem is gondolják, ségeket, egyszerre mód nyílt tokát összegyűjtve továbbit-
hogy a rövid időjérásjelen- 20—30 km-es magasságig is júk kijelölt nemzetközi gyűj-
tés elkészítése mennyi mun- nyomon követni azokat Je- főközpontoknak (Magyaror-
ka eredménye, milyen nagy lenleg az előrejelző-szolgálat szág például Prága, Berlin, 
területek időjárási megfigye- háromóránként napi 8 idő- Moszkva, Frankfurt felé to-
leseinek gyors begyűjtését, járási térképet készít. A ná- vábbit), ahonnan az adatok 
tudományos elemzését igény- lünk szerkesztett térképek a eljutnak az európai orszá-
li 30. és 80. fok északi széles- gok meteorológiai intézetei-

Anhak felismerése, hogy s é « k ™ i , az Atlanti-óceán hez viszont e _egyűj tököl-
te időjárás markáns változá- amerikai partjaitól Részen pontok nekünk is leadják a 
sai előrelóthatóak, több a f terjedő minktö é r t ^ l ő külföld. 
mint 100 éves múltra tekint b l e " k J®1' » a z o k r a a d a * > k a t , v f « s 6 _ . s o r o n e 

vissza. A Rendszeres időjá- mintegy 700 állomás adatait rendkivul celszerűen meg-
rási prognózisok elkészítésé- rajzolják be, közöttük tenge- szervezett és óramúpontoí-
re az ösztönzést egy háborús ha ók észleléseit is. Egy- sdggal működő mformac o-

1BS4 no- időjárási tavirat ma 25 továbbító rendszerek bizto-
wmbereben a krími háború számjegyből áll, így térké- sítják azt, hogy időjárási 
W e T f e ^ B a l ^ ^ e l ő t t á™ P ^ é n t 17 500 s naponta térképeinkre meg a legtávo 
lomásozo anuol—francia ha- 1 4 0 e z e r számot, illetve ezek- labbi megfigyelőhelyek ada-

mSit í tó szélvihar n e k megfelelő szimbolikus tai is az észlelés után 3 - 3 
pusztító szeivinar rögzíteni! És ez órán belül felkerüljenek. martalékává lett, amely a 

nyílt tengeren 
flottát teljesen 

tartózkodó m é g mindig csak a talajkö-
váratlanul M l i megfigyelések adat-

E szoros 
nemzetközi 

és fegyelmezett 
együttműködés 

érte. A katasztrófa után. a S ^ H ^ S S f " " ^ ^ J eredményeként kapja kézhez 
a prognózist készítő meteo-Francia Tudományos Akadé- - x — ~ . . . J L 

mia megbízta Leverrier ne - Ö ^ t a S H P . ttban r o l ó g u s a z térképek 
ves csillagászt és matema- „ alapanyagát, amelyet 
tikuat, hogy vizsgálja meg a Z o t h Z a l l ^ u ^ T f Z ' értékelnie, elemeznie 
vihar kialakulásának körül- ^ . V L ^ i í ^ ^ ^ X m L előrejelzése kiadasa előtt. E 
ményeit. Leverrier az Euró- munkájában újabban egyre 

o c e a n l nagyobb mértékben támasz-
kodhat az elektronikus szá-

még 
kell, 

Leuerrier az Euró- ,, . , , , 
pából akkor rendelkezésre veszik elsősorban az 
álló szórványos időjárási * * a k a " a ? 
adatokat összegyűjtve és tér- Prognózisok elkészítésénél. 
képezve kimutatta, hogy a Az előrejelzéshez szüksé-
szélvihar Nyugat-Európa fö- g e R időjárási térképek meg-
lőtt már néhány nappal a 
krími katasztrófa előtt meg- szerkesztésének alapvető fel-

mitógépek segítségére, ame-
lyekkel számos előrejelzési 
segédtérképet készítenek. 

Vázlatos felsorolásunk 
az jelent éa Közép-Európán át- tétele igen nagy mennyiségű alapján képet alkothat 

haladva érte el a Fekete- információ gyors begyűjtése olvasó arról, hogy milyen 
tenger térségét. Ha akkor i s értékelése. Az egyezmé- széles körű, szerteágazó, s a 

fdőjíöí1 térkép £58"nyea azúmkulcsba íogla,t ta-tudomány es technlka le«-
kezésre, a vihar kitörését lajmenti és magaslégkör! újabb vívmányait felhasz-
legalább 24 órával előre je- megfigyelések adatait az páló munka rejlik az időjá-
lezhette volna, s ez az idő- e g y e g országok meteorológiai rásl prognózisok mögött. 
n Í Y h h o T K á l l o t t a s z í M ^ o n t j a i a főállomásokról Péczely György 

Átlagbér és bértömeg 
A szegedi textilművek tapasztalata? 

A hatvanas évek végén a művekben — viszonylag be. Ennek lényege az, hogy a 
Pamutnyomóipart Vállalat könnyebb az új dolgokra „családban" dolgozók csopor-
egyre jobban érezte a mun- mozgósítani, mégis voltak tos bérezésben részesülnek, 
kaerőhiány okozta gondokat problémák. Arról volt szó, a gépeken termelt mennyi-
A szegedi textümüvekben is hogy a meglevő létszámmal ség és minőség arányában, 
hasonlóan jelentkezett a ter- több feladatot kell vállalni, A szövőnők — köztük Ko-
melés csökkenése, nem volt hogy kevesebb gép .maradjon vécs Zoltánné és Varga Ala-
megíelelö arányú létszám, munka nélkül az üzemek- josné — n/.t vallják, hogy a 
álltak a gépek. Súlyosbodott ben, természetesen a szük- szövőcsaládban még jobb a 
a helyzet 1971-ben, amikor a séges műszaki feltételek kollektív szellem, mint z 
negyedik negyedévben a fo- megteremtése mellett A többi üzemrészben, egy 
nodában 8,22 százalékos volt pártszervezet végrehajtó bl- mindenkiért — mindenki 
a gépállús, • szövődében zottságában, az alapszerveze- egyért. Egy családban tizen-
móg ennél i» rosszabb, 22,5 tek taggyűlésein rendszere- hárman dolgoznak, képessé-
százalék. A nagyvállalat vál- aen szóba került, mi legyen geik szerint 13, illetve keve-
toztatni kivánt a gazdálkodá- a munkaerő átcsoportositásá- sebb gépen, de mindenki tu-
si rendszeren, föltették a kér- val, hogyan oldják meg úgy, dása, ereje maximumát ad-
dést a szegedi gyár vezetőinek: ahogyan a dolgozók érdekei- ja. Az üzemszervezési intéz-
bérszínvonal- vagy bértö- nek legjobban megfelel. A kedések folytán megszűnt a 
meg-gazdáikodás? Az utób- párt- és a szakszervezet gépállás, többet és jobbat 
bit választották. A PNYV munkatársai, az üzemi bi- termelnek, magasabb a bér 
ugyan továbbra is átlagbér- zottságok tagjai agitáltak, is. Kovácsné egy hónapja 
gazdálkodást folytatott — ma magyarázták az. embereknek még 30 gepen dolgozott, a 
is —, csupán két gyára tért az ügy lényegét, fontossá- szövőcsaládban tizenhármat 
át a bértömegre, egyik a gát. Az emberek pedig meg- szolgál ki (igaz, tárat is tölt), 
szegedi. Ezzel a vállalat értették. a jövedelme 4—500 forint-
újabb terhet vett magára (az Különböző átszervezések- tal emelkedett. Más előnye 
így keletkezett átlagbérnö- kel elérte a gyár vezetősége is van ennek a rendszernek, 
vekményt valamiből fedez- és egész kollektívája, hogy Nem a gép mellett étkeznek, 
nle kell), de az elmúlt két a termelőgépeknél az el- hanem húsz percre elhagy-
év tapasztalatai bizonyltot- múlt két év során 2,2 száza- hatják a géptermet, kulturált 
ták, hogy magérte. lékkai növekedett a mun- helyiségben ülhetnek le reg-

A bértömeg-gazdálkodás káslétszám, tovább csökkent gelizni, vacsorázni. Ezenkívül 
bizonyos fajta ösztönző rend- a gépállás, emelkedett a ter- is van még tíz perc pihenő-
szer, melynek feltételei van- melékenység. A fonodában idő műszak közben, egy kis 
nak. Ezek közül igpn lénye- 1071-hez képest ez év har- kikapcsolódásra, felüdülés 
ges az, hogy a gyér csak ak- madik negyedévének végén re. Szeretnek Tgy dolgozni. A 
kor fizetheti ki az elmúlt év 20 százalékkal, a szövődében befűző üzem munkásnői vl-
teljes bérösszegét, ha ebben pedig 23 százalékkal volt szont nem vállalták a két 
az évben az előirányzott ösz- magasabb a termelékenység, műszakot három helyett, hiá-
szes nyereséget megtermelte. A bértömeg-gazdálkodós ba akarták őket meggyőzni. 
Ha a nyereség egy százalék- lehetővé tette, hogy a fel- A gyár pártbizottsága pedig 
kai kevesebb, máris egy szá- adatvállalást anyagi elisme- ezzel is a dolgozó nők hely-
zalékkal kevesebb használ- rés kövesse. A textilművek zetén akart javítani. Hiába, 
ható fel a bézisbérköltséghez munkásainak mai átlagbére nagy úr a megszokás, nem 
viszonyítva. Nagy az érdé- 2420 forint. A fonónőké 2850, mindenkinek kell az új, még 
kéltség, nagy a tét is. A fel- az 1971. évi 2185 forinttal ha kedvezőbb is. 
tételek közé tartozik a taka- szemben, a szövőnőké meg- A szegedi textllmüvekben 
rékos költséggazdálkodás. Ha közelítően ugyanennyi, pedig elmondhatják, hogy megfe 
a megengedett költségeket f0 1971-ben csak 2041 forintot szített munkával ugyan, de 
százalékkal — például egy- kerestek átlagosan havonta, sokkal közelebb jutottak a 
millió forinttal — túllépik. Ha túlóráznak, ez a Jövede- párthatározatok trányelvei-
akkor a felhasználható bér- lem még kiegészül a túlóra- nek végrehajtásához. A kö-
tömeg ennek 10 százalékával díjjal. A bérfejlesztésnél el- zös összefogás gyümölcse 
csökken, azaz 100 ezer fo- sősorban a három műszak- megérett az elmúlt két év 
rinttal. Az új bérgazdálko- ban dolgozó munkások na- alatt. A pártbizottság mellett 
dás tehát a termelés meny- gyobb megbecsülésére töre- működő gazdaságpolitikai 
nylségének emelésére, üte- kedtek a gyár vezetői. Spe- bizottság munkatervében 
mes szállításra és ésszerű elálls éjszakai pótlékban i> rendszeresen napirenden sze-
költséggazdálkodásra ösztö- részesülnek a három műsza- repelnek az üzam- és mun-
nöz. kosok. Aki még nem töltött kaszervezéssel kapcsolatos 

Hogyan lehet mindezt el a gyárban tíz évet — de feladatok, nagy segítség ez a 
megvalósítani olyan gyárban, legalább egyet igen —, éven- gyár gazdasági vezetői szá-
ahol egyre csökken a dolgo- te egy alkalommal 1400 fo- mára. A szocialista brigádok 

vállalásaiban is rendre meg-
találjuk a szervezési célkitű-
zéseket, ki-ki a maga mun-
katerületén aktivan közre-
működik az intézkedések 

zók létszáma? Korszerű rintot kap, aki több mint 
izem- és munkaszervezéssel, tízéves törzsgárdatag. 1800 

összeült a gazdasági vezetés forint ugyanilyen pótlék il-
a párt- és a szakszervezet leti meg. Ez utóbbi kifizetá-
vezetőivel, megbeszélték, mit sek az egész béralap 3,1 szé-
keli és mit lehet tenni. A zalékát teszik ki, 3 millió 200 végrehajtásában. A munkás 
kezdeményezés még az ezer forintot. kollektíva, a gyárvezetés, a 
üzem- és munkaszervezéssel Arra la ügyel a gyár! párt- és szakszervezet közös 
kapcsolatos 1972. novemberi „négyszög", hogy figyelem- erőfeszítése nyomán megot-
MSZMP KB-határozat meg- mel kísérjék az egyes mun- dódotfa nagy probléma: ke-
ielenése előtt születőben volt. kakörök terhelésének alakú- vés munkaerővel több, jobb 
A párthatározat további len- lását, tovább javítsák a fo- munkát végeznek. A bértö-
dületet adott az előkészítés- nő- és szövőmunkások élet- meg-gazdálkodás pedig lehe-
hez, a dolgozók meggyőzésé- éa munkakörülményeit. A tővé teszi, hogy ezt meg is 
hez. A fiatalokat — akik szövödében úgynevezett „szö- fizessék, 
többségben vannak a textil- vőcsalád"-rendszert vezettek Bálint Ibolya 

védettebb, biztos vizekre ha-
józzon. 

Ennek az eseményeknek a 
következménye lett előbb a 
francia, majd fokozatosan 
az európai, végül az egész 
földkerekségre kiterjedő idő-
járási hírszolgálat megszer-
vezése, amely a meteorológia 
és a műszaki tudományok 
fokozatos fejlődésével egyre 
tökéletesedett 

Hazánkban az első Időjá-
rási térképek a múlt század 
nyolcvanas éveiben készül-
tek. Persze a gyér adatbázis 
(mindössze 30—40 európai 
állomás adatai) és a meteo-
rológia okkor még fejletlen 
tudományos színvonala nem 
tették lehetővé részletesebb 
prognózisok kiadását, azok 
egészen általánosak, szűk-
szavúak voltak. Természetes, 
hogy ezeknek az előrejelzé-
s knok az alkalmazási lehe-
tősége is meglehetősen kor-
látozott volt 

A részletesebb és megbíz-
hatóbb előrejelzések kidolgo-
zása nálunk az 1930-as évek-
ben kezdődött Az elméleti 
kutatások ekkorra már tisz-
táztak sok olyan légkörflzl-
kal folyamatot, amelyek Is-
meretében — felhasználva a 
bővülő észlnlőhálózat adatait 
és a fejlettebb híradástech-
nikai eszközöket — lehetővé 
vált az időjárás-változások 
folyamatos nyomonkövetése 
és okainak feltárása is. 

FELICE CHILflNTf 

Giuliano, 
a bandita 

14. 
Alig pár bandán kívüli ember találkozhatott 

vele: csak a fiatal ügyvéd időzhetett nála a bér-
lőtestvérek gazdaságában, csak neki sikerült po-
litikáról beszélnie Giullanóval; lassanként, aho-
gyan közeledett a népszavazás időpontja, egyre 
többet találkoztak. 

Gluliano igazi ereje, „verhetetlensége", szer-
vezetének szigorú, zárt önkormányzatában rej-
lett. Nem bízott a mafflavezérekben, se a kegyel-
mes urakban, se a „kisebb-nagyobb uracsokban", 
ahogyan megvetően nevezte őket; a legális vi-
lághoz, a társadalomhoz vezető hidat jelentették 
neki, de a hatalmát, meg az elhatározásait nem 
osztotta meg velük. 

Közben éjjel-nappal elemezte a tapasztalatait, 
állandóan tökéletesítette csapatainak védelmi 
rendszerét. Bundáját kétr részre osztotta: volt egy 
állandó, meg egy alkalmi csapata. Az állandók 
„hivatásos" banditák voltak, okik már azelőtt ls 
az alvilágban éltek, mielőtt a szeparatizmus har-
cosai lettek. A különböző bandákat csapatoknak 
nevezte. Az alkalmiakat csak időnként hívta be 
egy kicsit „lövöldözni". Ötezer Ura járt nekik, a 

szerződés szerint; ée újabb ötezer minden akelő 
után. 

A szervezet zöme tehát a családi körükben élő 
fiúkból állt, okik rendszeresen dolgoztak a föl-
deken, és úgy éltek a városkában, mint a többi 
békés polgár. Ez a szervezeti felépítés volt az 
alapja annak, hogy Gluliano a monteieprei la-
kosság egesze fellett korlátlan hatalmat gyako-
rolhatott 

Ezt a hatalmat nem csak jótékonykodással, 
mint a szegények barátja szerezte. 

Aki elárulta, azt megölte. Azt is, aki megta-
gadta az engedelmességet, vagy a cinkosságot. 
Mint azt a Bellolampo környéki parasztot, akit 
Giuliano bandájának néhány fegyverese éjnek 
idején vert föl álmából, mert viskója ablakából 
akartak rálőni egy nemsokára arra haladó autó-
ra. A szerencsétlen megijedt, és rá akarta venni 
őket, hogy más helyet keressenek, menjenek el, 
azt mondta: 6 bizony mindenkitől fél, Giullanó-
tól is, a csendőröktől is. 

Pár nap múlva egy olajfára felakasztva ta-
lálták. 

És holtan találtak egy fiatal szappankereeke-
dőt is, aki utánfutós motorkerékpáron Járta áru-
jával a nyugat-szicíliai fulvakat. Gtulíanóék há-
zába is bekopogtatott, ki is mérte a szappant, de 
aztán az ára miatt vitába keveredett, erre mit 
hall: 

— Tudod te, kivel beszélsz? Ez Salvatore Giu-
liano háza! 

Az Idegen meggondolatlanul felkapta a mér-
legről a szappant, bevágta a ládába, és azt me-
részelte mondani: 

— Nekem nem kell a banditák pénze! 
Az országúton találtak rá holtan: megölték, 

Giuliano számára a legnagyobb sértés az volt. 
ha banditának nevezték, éppen ettől a titulustól 
akart mindenáron megszabadulni, 

Természetesen Glullano „igazságórzetének" es-
tek Áldozatul azok is, akik az 6 nevében rabol-
tak, vagy zsaroltak. 

1946 februárjában Nyugat-Szicília összes vá-
rosában kifüggesztettek egy hirdetményt, ame-
lyen nyolcszázezer Ura jutalmat ígértek annak, 
aki hasznos értesüléseket nyújt Giuliano elfogá-
sához. Pár nap múlva Palermóban a belügymi-
nisztérium hirdetménye mellett egy másik ls 
megjelent, Glullano aláírásával: kétmillió líra 
jutalmat tűzött kl annak, aki előállítja neki a 
belügyminisztert 

Csakugyan Gluliano függesztette kl ezt a vak-
merő, ezt az arcátlan plakátot? 1946-tól kezdve 
már egészen mások voltak az ő aláírásával meg-
jelent különböző írások: a politika proparunda-
célokat szolgáló, ügyvédi caűréscsavarósokxal te-
li szövegek, az újságoknak címzett, saját kezűleg 
írt „autentikus" és épp ezért szegényes szókin-
csű, nyelvtanilag hibás levelek. 

A jobboldali szeparatizmus vezetői aggódtak: 
közben Szicíliába érkezett néhány római szemé-
lyiség. akik a népszavazás ügyében a monarchi-
kus álláspontot támogatták, és fölvették a kap-
csolatot azokkal a hercegekkel és bárókkal, akik-
kel Giuliano a Ponté Sagana-i egyezményt kö-
tötte. 

A nagybirtokosok hűbériségének ezek a szó-
szólói a monsrehikus ügy támogatóinak vallot-
ták msgukat, sőt a Savoyalaknak aktív részvé-
telt is igertek arra az esetre, ha a monarchia 
ügye sikert arst. 

Odáig is elmentek, hogy egy tábornoknak fel-
ajánlották: ha netán a köztársaság győz, II 
Umberto király a Két Szicília bourbonl koroná-
jával települjön Palermóba 

íFolytatjuk.} 


