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A Szlovák 
Tanácsköztársaság 

jubileuma 
O Prága (MTI) 
A Szlovák Tanácsköztársa-

ság megalakításának 60. év-
fordulója alkalmából pénte-
ken emléknagygyűlést ta r -
tottak a kelet-szlovákiai 
Eperjes (Presov) városban, 
ahol az első csehszlovákiai 
proletárállamot 1919. június 
16-án kikiáltották. 

A nagygyűlésen megjelen-
tek a csehszlovák párt- és 
állami élet vezető képvise-
lői, az egykori szlovák vö-
rös hadsereg veteránjai, a 
a tanácsköztársaság vezetői-
nek hozzátartozói és leszár-
mazottai, az eperjesi járás 
szovjet és magyar testvér-
területeinek küldöttségei, s 
a vendégek soraiban helyet 
foglalt Tatai József pozsonyi 
főkonzul is. 

Ünnepi beszédében Jozef 
Lenárt. a CSKP KB elnök-
ségének tagja, a Szlovák 
KP KB első titkára r ámu-

tatott: a Szlovák Tanács-
köztársaság történelmi je-
lentőségét az adja meg, hogy 
csehszlovák földön ez volt 
az első kísérlet a dolgozók 
nemzeti és szociális problé-
máinak proletárforradalmi 
megoldására. A tanácsrend-
szer mindössze háromhetes 
fennállása alatt is bátor és 
vonzó programot alkotott, és 
sok téren hozzálátott a gyö-
keres társadalmi változta-
tásokhoz. Internacionalista 
szövetségben volt a fiatal 
szovjetállammal és a Ma-
gyar Tanácsköztársasággal 
és csak ugyanaz a burzsoá-
imperialista öszefogás tudta 
elbuktatni, amely a magyar 
kommünt is leverte. A mai 
csehszlovák állam méltó 
örököse a Szlovák Tanács-
köztársaságnak, hasznosítja 
tapasztalatait és tanulságait, 
megvalósítja nemes céljait 
— mondotta a szónok. 

Heves harcok 
Nicaraguában 

ezüstsziirkén 

+ Managua (MTI) 
Nicaragua fővárosában, 

Managuában pénteken foly-
tatódott az elkeseredett harc 
a Sandinista Nemzeti Fel-
szabadítási Front (FSLN) 
harcosai és Somoza hadsere-
ge között. 

A hírügynökségek jelentése 
szerint a város nagyobb ré-
sze a felkelők kezére jutott, 
akik a helyi lakosság támo-
gatásával ostromolják a 
nemzeti gárda állásait. A ha-
zafias erők lelőttek egy he-
likoptert ós foglyul ejtettek 
három magas rangú tisztet. 

A nicaraguai légierő gé-
pei eközben szakadatlanul 
bombázzák a felkelők állá-
sait Managua lakónegyedei-

ben. Az FSLN jelentése sze-
rint a csütörtöki bombázás 
több száz halálos áldozatot 
követelt a főváros lakosai 
közül. A harcok következté-
ben sok helyütt nincs ivó-
víz, áramszolgáltatás és éle-
lem. 

A felkelők szilárdan ellen-
őrzik az ország több keleti, 
déli, illetve központi tarto-
mányát, és ú jabb frontot 
szándékoznak nyitni a Ma-
naguától 200 kilométerre 
észak-keletre fekvő Chonta-
les tartományban is. A dik-
tátorral szemben álló erők 
megerősítették, hogy Guate-
mala és Salvador Somozáék 
oldalán már közvetlenül is 
részt vesznek a harcokban. 

JÜNIUS 26-ÁN KEZDŐDIK 
A KGST 

XXIII. ÜLÉSSZAKA 
Június 26-án kezdődik 

Moszkvában a Kölcsönös 
Gazdasági Segítség Tanácsá-
nak XXIII. ülésszaka. Az 
előzetes megállapodásnak 
megfelelően az ülésszakon a 
delegációkat a tagállamok 
kormányfői vezetik. A ma-
gyar küldöttség vezetője Lá-
zár György, az MSZMP Po-
litikai Bizottságának tagja, a 
Minisztertanács elnöke. 

ANDREOTTI LONDONBAN 
Giulio Andreotti ügyvezető 

olasz miniszterelnök pénte-
ken egynapos villámlátoga-
tásra Londonba érkezett. 
Margaret Thatcher, az új 
brit miniszterelnök az EGK 
minden nagyobb országának 
vezetőjével kétoldalú találko-
zón kíván megismerkedni, 
mielőtt a tőkés államok 
csúcsértekezletei — a Közös 
Piacé Strasbourgban és a hét 
nagyé Tokióban — sorra ke-
rülnének. Thatcher asszony 
találkozott már Londonban 
Jack Lynch ír miniszterel-
nökkel, Helmut Schmidt 
nyugatnémet kancellárral, 
Párizsban pedig Giscard 
D'Estaing francia elnökkel. 

SZOVJET OLAJ 
TÖRÖKORSZÁGNAK 

Törökország külkapcsola-
tairól nyilatkozott Bülent 
Ecevit török miniszterelnök, 
pártjának, a Köztársasági 
Néppártnak parlamenti kép-
viselői előtt. A Szovjetunió-
val való gazdasági kapcsola-
tokról elmondta, hogy azok 
problémamentesen fejlődnek, 
és hozzátette, hogy a két or-
szág gazdasági s truktúrája 
kiegészíti egymást Ecevit 

értékes baráti gesztusnak 
nevezte azt, hogy a Szovjet-
unió 1 millió 600 ezer torma 
kőolaj szállítását ajánlotta 
fel Törökországnak. — A 
szocialista országokkal a bel-
ügyekbe való be nem avat-
kozás elve alapján fejlőd-
nek Törökország kapcsolatai 
— hangoztatta a miniszterel-
nök. 

KÉT KIRÁLY 
MAROKKÓBAN 

Pénteken tárgyalások kez-
dődnek Hasszán marokkói 
király és a csütörtök óta hi-
vatalos látogatáson Marok-
kóban tartózkodó I. János 
spanyol uralkodó között. Meg-
beszélésük központi témája 
Nyugat-Szahara sokat vita-
tott kérdése lesz. Ismeretes, 
hogy a foszfátban gazdag 
egykori spanyol gyarmat fe-
letti fennhatóságot Marokkó 
és Mauritánia megosztva 
gyakorolja. A terület függet-
lenségéért küzd a Polisario, 
amelyet Suarez spanyol mi-
niszterelnök legutóbbi algé-
riai látogatásakor támogatá-
sáról biztosított. 

ÉG A TENGER 
A mexikói állami olajtár-

saság, a Pemex egyik, a 
Mexikói-öbölben működő, ki-
gyulladt fúrótornyából június 
3-a óta ömlő olaj már mint-
egy 1400 négyzetkilométeres 
vízfelületet árasztott el, és a 
szél miatt már csak 20 kilo-
méterre van a Yucatán-fél-
szlget partjaitól. A segítségül 
hívott amerikai olajtüzoltó 
vállalat szakértői azt ígérik, 
hogy tengeralattjárók segít-
ségével most már öt-hat na-
pon belül elzárják a kutat, 
amelyből naponta mintegy 30 
ezer barrelnyi kőolaj ömlik 
a vízbe. 

— Szürke életrajz az 
enyém, mint nagyon sok hoz-
zám hasonló emberé, akik a 
felszabaduláskor lettek 
nagykorúak — mondja And-
rássy Lajosné. Csodálkozik, 
hogy miért éppen őt keresem 
a MÁV Szegcdi Igazgatósá-
gán. És hogy miért éppen 
most, minden apropó nél-
kül akarok portrét írni ró-
la. A nőnap régen elmúlt, 
kitüntetést nem kapott mos-
tanában, a nyugdíjig pedig 
még három éve van. Mégis 
érdemes papírra vetni ezt 
áz általa szürkének vélt élet-
u t a t Azért, mert az évek 
során ezüstszürke színezetet 
kapot t 

Romániában, Pécskén szü-
letett 1927-ben. Ott járt ele-
mi iskolába. Tizenkét éves 
volt, amikor a családja Ma-
gyarországon telepedett le. 
Édesanyja a háztartást ve-
zette, édesapja asztalos, tag-
ja a szakszervezetnek és a 
Szociáldemokrata Pártnak. 

— Gyerekfejjel erről csak 
annyit fogtam föl — meséli 
—, hogy minden hónap első 
vasárnapján jelentkeznie 
kellett a rendőrségen. Éltük 
az egyszerű munkásemberek 
életét. 1942-ben kaptam 
munkakönyvet, azóta meg-
szakítás nélkül dolgozom. 
Kezdetben takarítónőként, 
levélkézbesítőként, később 
a konzervgyárban és a ruha-
gyárban betanított munkás-
kén t A műszak végeztével 
nem tudtam otthon ülni, 
úgy éreztem, valamit ten-
nem kell. Persze nem egye-
dül engem duzzasztott a 
lettvágy, mások is lelkesek 
voltak akkoriban. 1945-öt ír-
tunk. Mire fordítottuk ezt 
a nagy ambíciót? Egyszerű 
dolgokra: a plakátragasztás-
tól a színjátszóköri szerep-
lésig. A rókusi pártházba 
jártam ki, ott jöttek össze 
a MADISZ-osok. 

Fölfigyeltek Adok Icára és 
„kiemelték". A régiek így 
emlegetik ma is, lánynevén. 
Két évig üzemi SZIT-tit-
kár volt, majd mozgalmi Is-
kolára küldték, s Budapes-
ten tartották szeminárium-
vezetőnek. 

— Tanítottunk, miközben 
magunk is tanultunk —foly-

tatja. — Ez jellemezte a 
„hőskort". Alig ismerked-
tünk meg Marx-szal. vagy 
1948 után az alkotmánnyal, 
úgy frissében továbbadtuk. 

Aztán 1950-ben pártiskola 
következett, közben házas-
ságkötés, az első gyermek 
születése. Ismét Szegeden, 
ú j munkahelyén, a MÁV-
nál, ú j beosztás és megint 
tanulás, vasúti politikai tisz-
ti tanfolyamon. Boldogság 
töltötte el, mert nagyon 
kevés nő viselt az egyen-
ruháján az övéhez hasonló 
fényes rangjelzést, melyet 
nem ingyen adtak. Hamaro-
san utolérte a katonafelesé-
gek sorsa. A f é r j akkortáj t 
a néphadsereg politikai tiszt-
je, áthelyezik Tatabányára. 
Mit tehet az asszony, követi 
élete választottját, gyerme-
kestől. 

A naptár 1956 decemberét 
mutatja. Szinte minden elöl-
ről kezdődik. Vissza Sze-
gedre, a vasúthoz. Az ú j já -
szervezett pártvezetőségbe 
választják, 1965-ben pedig 
a megalakult pártbizottság-
ba. Büszke erre, hiszen hu-
szonhárom éve mindig bi-
zalmat szavazott neki a tag-
ság. 

— Voltak és ma is van-
nak vitáim az emberekkel 
— mondja. De nincs miért 
lesütni a szemem, rosszat 
nem tettem senki ellen. A 
szándékom tisztességes volt, 
a legjobbat akartam min-
denkinek, szem előtt tartva 
a közösség érdekeit. Sajná-
lom, hogy mindössze három 
év választ el a nyugdíjtól. 
Tudnék még hadakozni az 
„egyenlő munkáért egyenlő 
bért" elv alapján a nők ma-
gasabb nyugdíjáért. 

Sikerélményként könyvel-
heti el, hogy küldöttként 
szólalt föl az országos nő-
konferencián, s javaslatára 
— jóval később ugyan — 
döntés született: ma már a 
vasútnál szolgálatot teljesí-
tő nők férjének is jár sza-
badjegy. 

1967-ben kapta az első 
vezérigazgatói dicséretet, két 
évre rá a Kiváló dolgozó 
kitüntetést. 1970-ben a Fel-

szabadulásért Jubileumi 
Emlékérmet vehette át, 
1971-ben a Közlekedés Ki-
váló Dolgozója. 1977-ben a 
MÁV Szolgálatért arany fo-
kozatát kapta. Harmincnégy 
éve párttag. A gyermekne-
velés és a munka mellett fe-
jeztem be a nyolcadik álta-
lánost 1958-ban. Andrássy 
Lajosnénak ez van a sze-
mélyi igazolványába írva: 
ügyintéző. „Valahol, valami-
ből le kellett adnom, így 
nekem egyetem helyett csak 
az élet akadémiája jutott'". 
Azt mondja, ez nem bánt-
ja, mint ember, diplomával 
a zsebében sem érezné ma-
gát többnek. 

Valamikor gyermekorvos 
szeretett volna lenni. Titkolt 
vágyait most lányai, Gab-
riella és Ilona valósítják 
meg. Egyikük nemsokára 
orvos lesz, másikuk már ta-
nárnő. És majd az unokák, 
akiknek fényképei a köny-
vespolcról mosolyognak a 
nagymamára. 

Rózsa Imre 

Vöröskeresztes 
megbeszélés 

Tegnap, pénteken délután 
a Bartók Béla Művelődési 
Központban értekezletet tar-
tott a Magyar Vöröskereszt 
szegedi vezetősége. Zsarkó 
Imre városi titkár a vörös-
keresztes aktivisták kép-
zésének lehetőségeiről be-
szélt. Dr. Csizmazia Cyörgy-
né, Molnár András, Böször-
ményi Antalné és Tóth Ibo-
lya pedig azt ismertette, 
hogy a 600-as Ipari Szak-
munkásképző Intézetben és 
a közgazdasági szakközépis-
kolában hogyan dolgozik az 
ifjúsági vöröskereszt. 

Korszerűsítés után 

Megnyílt 
a Lurkó 

Két hónapig tartó korsze-
rűsítés után tegnap, pénte-
ken Szegeden megnyílt a 
Komplett Ruházati Vállalat 
Lurkó gyermekruházati bolt-
ja. A felújítás 400 ezer fo-
rintba került. Bővítették a 
szociális helyiségeket és ön-
kiszolgálóvá alakították a 
vevőteret. 

Vizek veszélyei 
Kétszeresére nőtt a halálos vízi balesetek 

Tájékoztató a Belügy-szama 
minisztériumban 

Kétszer annyian vesztették 
életüket a vízbe fulladás 
miatt ez év május 1-től jú-
nius 14-ig, mint az előző év 
azonos időszakában. Ezt a 
szomorú és megdöbbentő 
adatot ismertette először 
Bohár János alezredes, az 
Országos Rendőr-főkapitány-
ság közbiztonsági és közleke-
désrendészeti csoportjának 
helyettes vezetője pénteken 
a Belügyminisztériumban 
tartott sajtótájékoztatón. Az 
említett másfél hónapban 
84-en fulladtak vízbe. Fürdés 
közben 24-en haltak meg, 
ezenkívül a tiltott helyen 
való fürdőzés 13 áldozatot 
követelt, míg baleset követ-
keztében kilencen nem tér-

Anyaggazdálkodási akadémia 
Szegeden 

A Szervezési és Vezetési 
Tudományos Társaság idén 
június 18. és 22. között ren-
dezi meg Szegeden az első 
anyaggazdálkodási akadé-
miát. Az országos szintű 
esemény jelentős és idősze-
rű. Jellemző, hogy a válla-
latok és szövetkezetek az 
elmúlt évben jelentős vásá-
rolt készleteket gyűjtöttek. 
Ugyanakkor az 1979. évi 
tervekből kiderül, hogy 
anyagkészleteiket ez évben 
jelentéktelen mértékben kí-
vánják növelni. Ez feltehe-
tően a felhalmozott készle-
tek, a mérsékeltebb terme-
lésnövekedés és a készletfi-
nanszírozás szigorításának 
együttes hatása. Figyelemre 
méltó, hogy a gépipari vál-
lalatokra az anyagkészletek 
csökkentésére való törekvés 
a jellemző, örvendetes, hogy 
azokban az ágazatokban 
sem tart ják szükségesnek az 
anyagkészletek gyorsabb nö-
velését, ahol a termelési le-
hetőségek kedvezőbbek, mint 
ahogy a megelőző évben 
várták. 

A készárukészletek növe-
kedésére jellemző mutató-
számok szerint a vállalatok 
a korábban tervezettnél 
mérsékeltebb árukészlet-nö-
vekedésre számítanak. Ha 
valóban ez a jelzett változás 
következik be, akkor bizo-
nyára nem, vagy kevéssé 
képződnek eladhatatlan 

készárukészletek, viszont a 
kis növekedés a raktárról 
történő kiszolgálást tovább-
ra sem teszi lehetővé, pedig 
számos területen ez az egyik 
feltétele a felhasználói kész-
letek csökkentésének. 

Ezekben a törekvésekben 
nem nehéz megtalálni a 
nyilvánvaló ellentmondást. 
Míg a összkészletek 70 szá-
zaléka anyagkészlet, s csu-
pán 10—12 százaléka kész-
árukészlet, vagyis a gyártók 
alig tartanak készárut rak-
táraikban, így nem is vállal-
koznak folyamatos szállítás-
ra sem. A felhasználók 
anyagszüksékletüket hosz-
szabb időszakra kénytelenek 
készletezni; ezért évről évre 
gyarapítják — a túlbiztosí-
tásból eredő — elfekvő 
anyagaik listáját. Ezek sú-
lyos következmenyekhez ve-
zetnek, hiszen a tényleges 
igények és a készletek ösz-
szetétele mindinkább eltér, a 
készletek alakulása a ter-
melés növekedésére és mi-
nőségére nem a kedvező 
irányban hat, s nem utolsó-
sorban a nagy anyagkészlet 
konzerválhatja a termék-
szerkezetet is. 

A mai nemkívánatos 
helyzet javulása a korszerű 
anyaggazdálkodási módsze-
rek széles körű alkalmazá-
sától várható. A modern 
módszerek eredményeként 
csökkenhet a készletszint, 

meggyorsulhatna a — jelen-
leg egyik legfontosabb fel-
adatnak tekintett — korsze-
rű termékstruktúra kialakí-
tásának üteme, nem utolsó-
sorban a szerződéses fegye-
lem is, s javulna a termé-
kek minősége. 

Az első ízben megrende-
zendő akadémia munka-
programja mutatja, hogy az 
anyaggazdálkodásban érde-
keltek minden területről 
részt vesznek a rendezvé-
nyen. Dr. Juhász Ádám ál-
lamtitkár az anyaggazdálko-
dás időszerű népgazdasági 
és vállalati kérdéseiről, 
Berta István, az MSZMP 
Szeged városi bizottságának 
titkára Szeged város társa-
dalmi és gazdasági helyzeté-
ről, fejlődéséről tart elő-
adást. Székely Sándornak, az 
Országos Anyag- és Árhiva-
tal főosztályvezetőjének elő-
adása a központi szabályo-
zás érvényesüléséről és a 
felkészülésről a hatodik öt-
éves tervre szól. Előadást 
tartanak az Országos Terv-
hivatal, a Magyar Nemzeti 
Bank és a TEK-vállalatok 
képviselői is. 

Nemcsak a szakembereket 
érinti a rendezvény, hanem 
a vásárlókat is. Mert az 
anyaggazdálkodás javulása 
végeredményként boltjaink-
ban több és jobb árut je-
len t 

Hódi Lajos 

hettek haza otthonukba. Ittas 
állapotban 8 állampolgár 
fulladt vízbe, 30 halálos végű 
baleset ügyében még nem 
fejezték be a nyomozást. 

Talán még elgondolkodta-
tóbb a január 1-től június 
14-ig tartó időszak összesített 
baleseti statisztikája; nem 
kevesebb, mint 139 halálos 
áldozatot követelt a tiltott 
helyen való fürdés, a legele-
mibb szabályok be nem tar-
tása. Abszolút sorrendben a 
Duna vezet, amelynek hullá-
maiban 37 ember lelte halá-
lát, míg a Tiszába 14-en ful-
ladtak. Még fokozottabb fi-
gyelmet érdemel az úgyne-
vezett szabadvizek 72 áldo-
zata. A rendszeresen nem 
karbantartott vizek — kubik-
gödrök, halastavak — külö-
nös veszélyeket rejtenek. 

Minden ember halála ön-
magában tragédia, a gyer-
mekhalál azonban kétszere-
sen az. Márpedig az idei év-
ben vízbe fúltak közel 50 
százaléka a 14 éven aluliak 
korosztályából került ki. Hu-
szonnyolc 6—14 éves gyer-
mek nem térhetett haza szü-
leihez, s 11, hat évnél fiata-
labb kisgyermek is vízbe ful-
ladt. Ezek a számok fokozot-
tan aláhúzzák a szülők, il-
letve a gyermekekkel foglal-
kozó, azokra felügyelő peda-
gógusok felelősségét. 

Viszonylag a Balatonon 
történt a legkevesebb tragé-
dia. Abban, hogy „csak" 8 
halálos végű balesetet kellett 
ez idáig feljegyezni, nagy 
szerepe van a minden eddi-
ginél szerteágazóbb megelő-
ző-figyelemfelhívó propagan-
dának és a vízirendészet kö-
rültekintő tevékenységének. 
A helyzet még kedvezőbb le-
hetne, ha a fürdőzők betar-
tanák az elemi szabályokat. 
A viharjelzéseket gyakran 
még ma sem fontosságuknak 
megfelelően fogadják a für-
dőzők. Alapvető szemlélet-
beli változásra lenne szük-
ség, hiszen a sárga és a piros 
rakéták nem a szórakozás 
megzavarását célozzák, ha-
nem az állampolgárok élet i -
nek biztonságát szolgálják. 

Különösen fontos az üdü-
lőkbe, ifjúsági táborokba ér-
kező vendégek figyelmének 
rendszeres ráirányítása a vi-
zek veszélyforrásaira. A bal-
esetek megelőzését szolgáló 
szabályok ismerete és betar-
tása ugyanis mindenekelőtt 
az életvédelmet szolgálja. 


