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Megbecsülés övezi 
a mnkásiröket 

(Folytatás az 1. oldalról.) 
' vetéshez, a harckészültségi 

tényezők együttes fejleszté-
sehez. Állandó gondoskodá-
suk egyik alapvető feltétele 
az egység szilárd politikai 
szellemének, a sikeres mun-
kásőri tevékenységnek. 

Szólt ezután a munkás-
őrség hagt ományairól és 
jelenéről, hangsúlyozva: a 
munkásőr hivatásának Igazi 
értelmét az adja meg. hogy 
azoknak az értékeknek a 
védelmére áll készen, ame-
lyeknek létrehozója ő maga 
ta. Beszélt ezután a gazda-
sági élet idei feladatairól, 
amelyek megoldásában a 
munkásőrök is aktív részt 
vállalnak. 

A Központi Bizottság tit-
kára beszédét a következők-
kel fejezte be. ' 

— A Szántó Kovács Já-
nos munkásöregység tiszte-
letre méltó forradalmi ha-
gyományokkal rendelkezik. 
Ezt fejezi ki többek között 
az is. hogy 18 munkásőr tu-
lajdonosa a Munkás-Pa-
raszt Hatalomért emlék-

éremnek eddig több mint 
félszázán érdemelték ki 
helytállásukkal a Haza Szol-
gálatáért éraemérmet és az 
egység több mint 140 tagja 
nyerte már el a kiváló el-
met 

A Központi Bizottság 
meggyőződése, hogy a mun-
Kásőrség. s ezen belül a 
Szántó Kovács János mun-
lUsőregység a Jövőben is 
méltó lesz a bizalomra, 
megoldja feladatát úgy. 
ahogy a párt. a munkásosz-
tály. a szocializmust épitő 
magvar nép azt elvárta. Is-
mételten gratulálunk az 
egység eredményeihez, kívá-
nom, hogy ez úton haladva 
evjenek el további sikereket, 
őrizzék a munkásőr-egyen-
luha becsületét, a munka 
különböző területein, és a 
politikai életben egyaránt. * 

A Központi Bizottság tit-
kárának felszó'alása után 
a Zalka Máté Altalános Is-
itola Braun Éva üttörőcsa-
patánaK tisztelgése követke-
zett. majd Olasz Pál. a ki-
tüntetett Illetve leszerelő és 

tartalékállományba vonuló 
munkásőrök nevében kért 
szót. Ezután köszöntötte az 
egységet Stefán Bognár, a 
CSSZK budapesti nagvkö-
vetségenek ideiglenes ügyvi-
vője, Fentisek Benko. a kö-
vetség katonai attaséja pe-
dig negv munkásőrt „A 
Csehszlovák Népi Milícia 

RÁDIÓTELEX 
MAGYAR 

PARTKÜLDÜTTSÉG 
MOZAMBIKBAN 

Az MSZMP küldöttsége, 
amelyet Gyenes András, az 
MSZMP KB titkára vezet, be-
fejezte látogatását a Mozam-
biki Népi Köztársaságban. A 
küldöttség tárgyalásokat foly-
tatott a mozambiki pártdele-
gációval, amelyet Joaquim 
Alberto Chissano, a Frelimo 
Politikai Bizottságának tagja, 
a KB külügyi titkára, kül-
ügyminiszter vezetett. Az 
elvtársi, baráti légkörben le-

ilszteletbel' tagja" jelvény- f o l y t tárgyalásokon áttekin-
nyel tünteteti ki. tették a két párt közötti kap-

Az ünnem gyűlés második I csolatokat és ' a nemzetközi 
részében következett az elő-
kepzésben sikeresen helyt-
állt üj munkásórök esküté-
tele a csaoatzászló előtt. 
Ezután Lakatos Imre mun-
kásőr 22 évi szolgálat után 
jelképeser. átadta fetrvve-é* 
Nagy Jánosnak, a HÖDGÉP 
dolgozójának, aki társai ne-

helyzetet. Az eredményes tár-
gyalásokról közös közleménvi 
hoznak nvilvánosságra. Az 
MSZMP küldöttsége mozam-
biki tartózkodása alatt meg-
'áto"atott több ipari és me-
zőgazdasági létesítményt, 
pártszervezetet, s beszélge-
tést folytatott a dolgozókkal 

vében ígéretet tett a további j párttagokkal. A látogatás vé 
núséges szolgálatra. Ezt kö- -»én Sütő Gábor nagykövet 
vetően dr. Szalontat József ! fogadást adott a két delegá-
K őszön töt e az egységet, tol- tiszteletére. A magyar 
mácsolva a város párt- és oártküldötts^z szombaton el-
altatni vezető testületeinek ! u t a z o t t a Mozambiki Nép) 
elismerését a sikerekért. Köztársaságból. 

A Szántó Kovács János 
munkasóregység ünnepi 
gyűlése az Internacionálé 
nangjaivai fejeződött be. 

Jól helytálltak a szentesiek 
Tegnap délután Dóczi 

László nyitotta meg a Szen-
tes járás, és városi Arvai 
Bálint mi.nkásór-zászlóalj 
ünnepi egyseggyűléaét. Az 
elnökségben helyet foglalt 
ár. Pergeti László a megyei 

párt-vegrehajtóbizottság 
tagja, a megvel tanács el-
nöké; a munkásőrség orszá-
gos és megyei parancsnok-
ságinak -eszéről Leller Kál-
mán és Halász Sándor, dr. 
Szuezén Sándor, s szentesi 
járási pártbizottság első tit-
kára. Dóczi Gábor, a városi 
pártbizottság titkára. Csor-
ba Gyorgv tanácselnök, dr. 
Hemzsó József, s járási hi-
vatal elnöke ét a társ fegy-
verei ci vá képv jelői. 

Szombathelyi Pál egység-
parancsnok értékelte a zász-
lóalj teljesítményét és mun-

káját az eves feladatok tük-
leben. Szoiott a politikai 
felkészültségről, a szolgála-
ti. kiképzési eredményekről, 
d szociai sta munka verseny-
ben elert sikerekről és a 
munkdsöiök helytállásáról a 
termeles frontján, a külön-
böző munkahelyeken. Kitért 
arra, hogv az egyik szakai -
egység mascciik alkalommal 
szerezte meg a megvei első-
séget. A legjobb század. Il-
letve sakass címet nyerte 
el az l. század és ugyanen-
nek az alegységnek az I. 
szakasza Az utóbbi végle-
gesen megszerezte a ván-
dorzászlct és az oklevelet 

Mészáros Sándor parancs-
Ismertetése után kitünteté-
seset ad'ak át. Kiváló pa-
rancsnok. illetve munkásőr 
iciiüntelesben részesült öt. 

Illetve I I fő. egy munkásőr 
megkapta a hüsz év után 
kijáró szolgálati érdemér-
met Ugyancsak elismerés-
ben részi sü'tek, akik 15. 10 
és 5 eve munkásőrök, illel-
"e akik tartalékállományba 
vonulták. 

Ezután úttörők és lfjú-
gardisták köszöntötték az 
ünnepi egvséggyűlést, majd 
d csapaUászló előtt került 
sor az eskütételre. A lesze-
reiők ncvecen Pilcz László 
acita át a fegyvert Tóth Im-
rének,. £ki az ú j munkás-
őröket héP'- iselte. 

Dr. S'ucsán Sándor kö-
szöntötte a munkásőrégysé-
get az elért eredmények al-
kalmából, és sok sikert kí-
vánt az úi kiképzést évhez. 
Az ünnepségen közreműkö-
dött a városi fúvószenekar. 

Fegye'mezett munka Csongrádon 
ünnepi egységgyülést tar-

tott tLfU'ap. szombaton 
Csongrádon a Kossuth Mű-
velődési Központban a vá-
rosi Kun Béla önálló mun-
kasőrszázad Az eseményen 
jeien volt or Kelemen Mik-
lós vtiérörr.agy, a megyei 
part-vb tagja, a megyei 
rendőr főkapitányság veze-
tője, io\ábbe Sebestvén Ist-
ván, a varost pártbizottság 
titkára. Körösi Ferenc, a 
munkaső, seg megyei pa-
rancsnokncjVfttese. Nagy 
Imre. a váiosi tanács elnöke 
és Vdl.yon Aladárné ország-
gyűlési képviselő. 

Az egyseggvűlést Siha 
Laszlo. a városi pártbizott-
ság osztályvezetője nyitotta 
meg. Ezután Kálmán József 
cgysegpa'ancsnok tartott 
beszedet. Elmondta, hogy a 
csongrádi munkásőrség tag-
jai tavaly Is fegyelmezetten 
eleget tóitek a kiképzés és 
a szolgától követelményei-
nek emellett példamutató-
an helv'aiitak a termelő-
munkában. Az egységpa-
rancsnokáig és alegységei 
maradéktalanul végrehaj-
tották 10*8. évi feladataikat. 
Tovább szilárdult a fegye-
lem. javult » parancsnokok 
módszertani felkészítése. A 
lógyakorlatckat kiváló ered-
ménnyel hallották végre. Az 
dilományépi .ésben tervszerű 
d fejlődés, egyre több kö-
zépvezeiő * állaga a mun-
kásőri megbízatást. Javult a 
Kapcsolat a munkahelyek 
párt- es gazdasági vezetői-
vel. A gazdasági vezetők 
szemely<.»en Is ellenőrzik, 
miként testnek eleget köte-
lezettségeiknek a munkás-
őrök. Az Idei év feladatai 
közüi kiemelte az űl techn:-
icai eszkő.ts megismerését. 
S harCKészül'ség fejlesz'Hét. 
az tgvém védelmi eszközök 
használetórak begyakorlá-
sai. 

A beszedet követően ki-
hirdették a szocialista ver-

senymozgrh m eredményeit 
&i egységnél Bár az alegy-
ségek között nem volt nagy 
különbség, az ..Egység leg-
jobb szdKusza' vándorzászlót 
ős okicveiet az 1. szakasz 
érdemelte ki. A ..század leg-
jobb raja" vándorzászlót és 
oklevelet «z 5. szakasz 2. 
raja kapta meg. A Kiváló 
Parancs.iok címet Molnár 
Lajosnak és Sznbollcs Mlk-
losnaK Ítélték oda. Heten 
napiak Kiváló Munkásőr 

jelvény*: Gácsi Péter. Már 
ta Joczef. Németh Sándo-
*Urik Lajos Szántai K. Ist-
ván, GáCai János és Pál Jó 
záei. A húszéves szolgáiét' 
érdcinérmet id. Brindza J6 
nosnaK, László Lászlónak é 
Mágvar Jarosnak nyújtot-
ták át. 

A kitüntetések átadása 
után az áüományba újon-
nan felvett munkásőrök tet-
tek ünnepélyes esküt. 

tanácskozás; 
A SACT—2-RÖL 

A NATO-tagállamok az el-
mű't héten Brüsszelben a 
SALT—2-vel kapcsolatos ta-
nácskozást tartottak, amelyen 
az Amerikai Egyesült Álla-
mok minden nyugat-európai 
szövetségese síkraszállt a 
SALT—2 haladéktalan meg-
kötéséért és amerikai kong-
resszusi ratifikálásáért — ad-
ía hírül a Nouve'le Atlan-
tique belga NATO-közlöny. 

A Cl A ÉS AZ ISZLÁM 
A CIA, az amerikai kém-

szolgálat világszerte vizsgál.io 
át iszlám vallást, a hivők 
mozgalmait, hogy elkerüljék 
az iránihoz hasonló „megle-
petéseket" — jelentette szom-
baton a The Washington 
Post. A lap szerint Zbigniew 
Brzezlnskt, Cartór elnök nem-
zetbiztonsági főtanácsadói? 
adott utasítást valamennvl 
amerikai kémszervezetnek 
hogy tájékoztassák a kor-
mányt a világ mohamedán-
jainak helvzetéről, a várható 
'•j'eményekről. 

légikatasztrófAk 
Pénteken éjszaka tíz per-

cen belül két repülőgép-sze-
rencsétlenség történt Mi-hl-
«an államban. A mindkét 
esetben leszállás közben be-
következett szerencsétlenség a 
detroiti Metroplitan repülő-
téren hat, a Kent County re-
pülőtéren pedig négy em-
beréletet követelt 

Baktiar kontra Khomeini 

Zavargások Iránban 
0 Teherán (DPA> várhatóan két-három héten 
Szombaton tízen meghal- belül megalakul. Ugyanakkor 

tak és mintegy ötvenen meg- a Párizs mellett élő Kho-
sebesü'.tek azokban az iráni meini egyik közeli munka-
összecsapásokban, amelyek a társa szombatod a leghnt.áro-
sah hívei és ellenségei között zottabban cáfolta a tárgya-
zajlottók le két kisvárosban, lások hírét. Khomeini nevp-
Andlníishkben és Nadzaefa- ben ismételten törvénytelen-
badban. nek minősítette a Baktiar-

Ezzel párhuzamosan a hét kormányt, 
végén — meg nem erősített A nemzeti front szóvivője 
hírek szerint — tárgyalások szombaton cáfolta a Kajhan 
kezdődtek az iráni főváros- cimü teheráni újságnak azt a 
ban az önkéntes száműzetés- jelentését, amely szerint a 
ben élő Khomeini vallási ve- nemzeti front két vezetője — 
zető hívei, Sapur Baktiar kor- Karim Szandzsabl. a párt fő-
mánya, valamint az iráni titkára és Dárius Forouhár. 
hadsereg képviselői között a párt vezetőségi tágja — 

További találgatásokat in- kész lenne nártban viselt 
dftott el Mehdi Bazargan tisztségét felfüggesztve, be-
professzor, a Szabadság Moz- lépni a tervezett Iszlám for-
"alom e'nevezésű párt veze- ra^almi tanácsba, 
tője, akit Khomeini hívének ÜJ párt mega'aWtó«ár<S! is 
Ismernek. Az Amerika Hang- érkezett hír Iránból: Ali Sza-
'a rádióállomásnak kije'en- jed Dzsavadi író pénteken 
tette: „hallgatólagos metól'a- alakította meg Mozgalom el-
oodás van Khomeini és Bak- never.ésű szervezetét, amely 
tlar miniszterelnök között ar- e'ső kiáltvánvában a „demok-
ról. hogy az utóbbi megfe- ráeia védelmét", valamint ..az 
'elő időben átadja a hatal- önkénvura'om és a diktatú-
mat". Ba'argan szerint az ú j ra" elleni harcot Jelölte meg 
iszlám ldeig'enes kormány céljaként 

Kéksisakosok Libanonban 

Vita a Biztonsági 
Tanácsban 

0 New York (MTI) agressziójáért Ezt a követe. 
Az ENSZ Biztonsági Ta- lést többek között Oleg Tro-

nácsa pénteken este újabb janovszkl szovjet ENSZ-
öt hónapra (június 19-ig) nagykövet is támogatta. F«A-
megh06szabbította a Libanon- szólalásában rámutatott, hogy 
ban ideiglenesen állomásozó a dél-libanoni feszültségért 
ENSZ-erók (UNIFIL) man- Izrael és libanoni reakciós 
dátumát. A döntést tartól- pártfogoltjai a felelősek- Trp-
mazó 12 szavazattal, ellen- Janovszkl hangsúlyozta, hogy 
szavazat nélkül, 2 tórtózko- Tel Aviv agresszív, az ENSZ-
dással (Szovjetunió és Cseh- határozatokat semmibe vevő 
Szlovákia) elfogadott határo- politikája szükségessé tenné 
zata egyúttal elítéli Izraelt a Biztonsági Tanács halá-
szért a támogatósért, ame- kony el'enintézkedóseil 
lyet a libanoni jobboldali Jenuda Blum izraeli kül-
erőknek nyújt és amely ve- dött „kiegyensúlyozatlannak" 
szélyezteti az ENSZ-orők dél- és „teljesen egyo!da'"nak" 
libanoni tevékenységét, A nevezte a Biztonsági Tanács 
nénteken Libanon ellen el-
követett újabb Izraeli ag-
resszióra a határozat nem 
terled ki, és n libanoni íobb-
oldalnak nyújtott Izraeli tó-

határozatót. Illetve az abban 
foglalt Izrael-ellenes bí-ála-
tot. Azzal vádolta a tanácsot, 
hogy ..nem Iáttó világosan a 
helyze'et". mert — mint 

nógatásról is csak (helyte- mondottó — ..nem az Izraeli 
lenítve!) emlí'ést tesz. anél- csanatok Jelentik a fő ve-
kíll hogy konkrét IntózVedé- szélyt a kéksisakosok szá-
•mket irányozna elő. A Kínai mám. hanem a palesztin «!-
Népköztársaság ezú'tal sem lená'tósi mozgalom". Blum 
vett részt a szavalásban. közölte, hogv Izrael továbbra 

A vltóban Ghasszan Ttteni is meg fog'a tenni a ..szűk-
libanoni FNSZ-nagvVövet kö- séges Intézkedéseket" a 
"etelte, hogv a Biztonsági PFSZ támaszoont'ai ellen. 
Tanács eg"értelmflsn ítélje mert a j k r ó l ..Indulnak kl «z 
el Izraelt Dél-Libanon elleni Izrael elleni támadások". 

Tóth Béla 

Móra Ferenc 
betűösvényein 
59. 
Ady temetésekor Móra is Indítékot érez a 

megszólalásra, a Tűz című folyóiratban szemé-
lyes élményeiről beszél 

— Szegediek — Ady Endréről — 
1917 őszén Ceglédtől Szegedig együtt utaztam 

A'Iyval. Az újságíró-egyesület Tömörkény-mati-
néjára jött le, alighanem az volt az utolsó nyil-
vános szereplése. Nagy áldozat volt tőle, már 
akkor Is alig birta magát, s nagyon ráíért sze-
gényre a kísérői ápolgató, melengető szeretet. 
(A fe'esége Jött vele. meg Kabos Ede.) 

— Hogy vagytok Szögedébe? — kérdezte tő-
lem. — Haragusznak-e még rám Szegeden? 

— Terád sohase ls haragudtak — feleltem. — 
Csak az iskoládat nem tudják szívelni. Én azt 
hiszem, Ady Endre, soha Messiásnak még annyit 
nem ártottak a tanítványai, mint neked. 

— Igazad van — szorította meg a kezemet —, 
hiszen tudod, közéjük is csördítettem egy-két 
strófát, de nem ért semmit a bitangoknak, csak 
tovább csaholnak. 

Több szó az irodalomról nem ls esett A sze-
gedi lapókról kérdezősködött, csúcsai életéről be-
szélt panaszkodott, hogy fázik — meleg szep-
tember vége volt — s egy-egy korty borral me-
lengette magát 

— A te felolvasásod kész már. ugye? — kér-
dezte, ahogy Szegedre teé-keztünk. 

— Majd az éjszaka csinálom meg, azt hiszem, 
eltart reggelig. 

— No, én mér jobban gazdálkodom az éjsza-
káimmal ugye Edus, korán lefekszünk? — for-
dult Kaloshoz. — Nagyszerű dolog korán lefe-
küdni. 

Íme, Ady Endre csakugyan korán lefeküdt Az 
istenek szerették a költőt, s maguk közé ültet-
ték idejében, mielőtt idelent államtitkárt vagy 
költészetügyi kormánybiztost csináltak volna be-
lőle. 

Móra, amikor minden koloncot ki akar hajítani 
a nyakából, éppen van is miből. Könyvtár- és 
múzeumigazgató, a Szegedi Napló főszerkesztője, 
a Nemzeti Tanácsnak még mindig tagja, ebben 
a propaganda bizottságnak elnöke, az újságíró-
egyesület volt elnöke, a mostani ú j alakulás tit-
kára, a szel'emi munkások szakszervezetének al-
elnöke, a Dugonics Társaság főtitkára, a Pol-
gárt Radikális Pá-t vezetőségi ta«1a. Számtalan 
rendezvénynek főelőadója, hozzászólója, nyilatko-
zatszövegezője, mindenese. És ott varrnak a sza-
badkőművesek. Hetenként egy eate még most ls 
az övéké. 

Juhász Gyulának Is elég teher van a villán. 
A PRP-ben egész éjszakákat elfogla'ó gyű'é-

seken elnököl. Diákna-lamentek előadóla. a Tűz 
szerkesztője, számtalan irodalmi matiné előadója, 
a Délmagyarország rinortszerkesztőie. 

A meggyőződés haltja őket. Mintha soha nem 
'udnának el'á-adni. Nem űzi őket ho'mi szemé-
'yes am'-'ció. Juhász Gyula az előző év első fe-
lében még lábadozó beteg. Fizetését, ahoev n 
szanatóriumból kikerült, megszüntette a VKM. 
A? évek óta rajta tanyázó betegség most meg 
sem látszik rajta. Nektlzmosodik az események 
hurcolásának, akár Móra. s nemcsak testi, de 
szellemi erővel ls hordják, cipelik a sorstól rág 

juk mért terheket. Ebben szinte kivirulnak. Móra 
va'óságos férfiszépség! 

Január 30-án, szerdán délután öt órakor együtt 
ülnek a városháza nagytermében, ahol Rákosi 
a proli dtkiről szóló fejtegetéseit hallgatják, 
nemcsak lapjuk, a maguk számára is följegyez-
nek mindent. 

A hat óra hosszáig tartó vitává tüzesedett 
gyűlésen, a tömött városháza termében alig volt 
még akkor 150 kommunista. De Móréék az 6 
biztos szavuk melegével távoztak az ülésterem-
bőL Persze a történe'em mozgása is hajszolta 
őket ezen az úton. A PRP- ls bomladozóban volt 
A belőlük kivált baloldal Hoek Jánossal ekkor 
nagvgyűlésezett Szegeden. De hát az is rozoga 
hajó! Nem ez a tudat szállította le Móráékat 
róla. Móra már ebben az időben mindentől sza-
badulni akart, hogy megérett írói álmait kezdje 
megvalósítani. Juhász Gyula és Hollós még be-
léptek a Szórtál dem okra tó Pértfca. Móra már 
nem lénett sehová, csak kifelé 

Fényképezőgéppel fölfegyverkezve járom ez 
Időben is a gyűléseket. Meg'nt olyan sok van 
belőle, hogy alig győzöm. Fischoff Ági számon 
tart mindent. Újságokból, meghívókból össze-
bogarássza, hol. mi történik, azt rangsorolja, s 
mint a katonai parancsnok, úgy küldözget a 
színterekre. Van olyan nan. ötven üvegnegatívot 
előhívunk, szárítunk, borítékozunk. 

Emellett Móra körül is megmarad a tenni-
valóm. 

Agt Berlinből hozott tudományával ú j kataló-
gmrendszer épül a könyvtárban. 

Sza'ayt bámultam. Olyan nyugalommal ü l s 
firkálja a katalógus'anokat, mintha soha másra 
nem vágyott volna életében. Vagv tudia, hogv a 
visszaút megmaradt a számá-a? Azt várja? Nem 
a pénzért dolgozik. Nem az éhség hajtja. Föld-
jet vannak Csabán, s onnan sok élelme itthon. 

(Folytatjuk.) 


