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Tapasztalhattuk az e lmúlt napokban, hogy a legkü-
lönbözőbb foglalkozású, pártállású, világnézetű magyar 
állampolgárok — függetlenül attól, hogy korábban milyen 
mélységig érdekelte őket a politika — éjjel-nappal a te-
levízió, a rádió előtt követték a romániai forradalom ese-
ményeit, ha nem éppen segítő részesei voltak annak, min t 
segélyszállítmányokat összeállítók, azt a ha tá r túloldalára 
szállítók, vagy az ottani eseményekről tudósítók. A kezdeti 
felbuzdulás még nem. csitult el, ám egyre több (disszonáns) 
hangot hallani: a szomszédunk ügyeivel való túlzott fog-
lalkozás nem-é az itthon várható, egyáltalán nem népsze-
rű intézkedésekről k ívánja elterelni a figyelmet? 

Ügy terveztük, hogy mai lapszámunkban .inkább a 
magyarországi történésékre koncentrálunk immár, á m a 
hírek természete olyan, hogy előre nem befolyásolhatók, 
vagy ha azokká teszik, akkor m á r nem igazi h í r e k . . . Így 
továbbra is az „odaátról" szóló információk, cikkek, r ipor-
tok ura l ják mai a jánla tunkat . Egy kolozsvári bará tunk 
küldte el szerkesztőségünkbe írását, ottani élményeiről. 
Ugyancsak Romániával kapcsolatos hír. hogy Líbia, Szí-
ria és a Palesztin Felszabadítási Szervezet egyaránt vissza-
utasította a vádakat, melyek szerint állampolgáraik részt 
vettek volna a harcokban, ráadásul a rossz oldalonA 
magyar Külügyminisztérium is cihatárolta magát az ezt 
állító hazai sajtóközleményektől. 

A KGST is ta lán ú j alapokra helyeződhet, lévén, 
hogy minden olyan tagállamban megdőlt a konzervatív 
rendszer amely eleddig ú t j á t ál l ta a valódi reformoknak. 
A miniszterelnökök vezetésével a KGST-tagországok kül-
döttségei j anuár 9-én Szófiában (immár nincs akadálya, 
hogy érdemi) tanácskozást tartanak. 

A Délmagyarország következő, január 2-i számában 
hosszabb összeállítással jelentkezünk, lapunk 79. évfolya-
mának tar talmából tallózva. 

Sandi István 

hatásköre kiterjed számos 
területre. Alárendeltségébe 
tartozik a legfelsőbb kato-
nai tanács, i rányít ja és ösz-
szehangolja a hadsereg és a 
belügyminisztériumtól á t -
vett egységek egész tevé-
kenységét. A tanács alá-
rendeltségébe tartozik a 
rendőrség és a tűzoltóság is. 
A milícia elnevezését rend-
őrségre változtatta. 

A Nemzeti Megmentési 
Front Tanácsa elnökének 
hatáskörét is meghatározták. 
Ö képviseli az országot a 
nemzetközi kapcsolatokban, 
megköti a nemzetközi szer-
ződéseket, kinevezi és visz"-
szahívja Románia nagykö-
veteit, s tulajdonképpen ál-
lamelnöki feladatot gyako-
rol. 

— A Securitate szabadlá-
bon maradt, harcoló tagjai 
továbbra is veszélyt jelen-
tenek, de ar ra már nem 
képesek, hogy kezükbe ka-
parintsák a hatalmat — je-
lentette ki Cazimir Ionescu, 
a Nemzeti Megmentési Front 
elnökhelyettese pénteki bu-
karesti sajtóértekezletén. 
Ionescu megerősítette, hogy 
a bujkáló „szekusok" vár -
hatólag megpróbálnak me-
rényleteket elkövetni a 
Nemzeti Megmentési Front 
tagjai ellen. Valószínűleg 
néhány száz Securitate-
tag van még szabadlábon, de 
esetükben nem a létszám a 
fontos, hanem az, hogy na-
gyon jól kiképzettek, és na-

gyon jól felfegyverzettek 
mondta Ionescu. 

A romániai Nemzeti Meg-
mentési Front Tanácsa csü-
törtökön hét ú j minisz 
tert és két miniszterelnök-
helyettest nevezett ki. Egy 
népszerű ellenzéki múkr i -
tikust bíztak meg a kul tu-
rális ügyek irányításával. A 
kinevezésekkel létrejött 
Tanács 11 tagú végrehaj tó 
irodája, amelyet Ion Ilies-
cu, a tanács elnöke irányít 
majd — közölte a román te 
levízió. Petre román minisz-
terelnöknek két helyettese 
van : Mihail Draganescu és 
Gelu Voican Voiculescu. 

A Nemzeti Megmentési 
Front Tanácsa egy másik 
rendelettel több mint 40 
katonai vezetőt előléptetett 
— azokat, akik a népfelke-
lés időszakában hősiesen ve 
zették a hadsereg egysége-
it a Securitate gyilkos ban-
dái ellen. Aurél Dragos 
Munteanu írót nevezték ki 
pénteken a román rádió és 
televízió elnökének — je-
lentették be Bukarestben. 

A Kárpáta l ja i Magyar 
Kulturális Szövetség elnö-
ke, Fodó Sándor a követke-
ző hír t közölte: Az erre az 
alkalomra megnyitott ha 
táron a Kárpáta l ja i Magyar 
Kulturális Szövetség szerdán 
hét teherautóból álló segély-
szállítmányt vitt Szatmárné-
met i re — gyógyszert, köt-
szert, élelmiszert. Pénteken 
ú j a b b szállí tmányt vittek. 

A képviselőjelölt is átállt 

Horn Gyula Bukarestben 
Horn Gyula külügyminisz-

ter pénteken a román fő-
városban megbeszéléseket 
folytatott az ú j román ve-
zetés politikai irányítóival. 

Horn az eredetileg félórá-
ra tervezett tanácskozás he-
lyett egy óránál is hosszab-
ban tárgyalt Ion Iliescuval, a 
Nemzeti Megmentési Front 
Tanácsának elnökével és 
Petre Román miniszterel-
nökkel. Ez a megbeszélés a 
kormányépületté előlépett 
külügyminisztériumban zaj -
lott le. Ezenkívül beható 
eszmecserét folytatott román 
kollégájával, Sergiu Celac 
külügyminiszterrel. 

Horn Gyula — a nagy hó-
fúvás miatt nem a magyar 
nagykövetség épületében, 
hanem a külügyminisztéri-
um egyik szalonjában — fo-
gadta Domokos Gézát, a Ro-
mániai Magyar Demokra-
ta Szövetség Ideiglenes In-
téző Bizottságának elnökét. 
Vele elsősorban a szövetség 
munkájáró l és célkitűzései-
ről folytatott tájékozódó jel-
legű megbeszélést! 

Az MTI tudósítójának 
Horn Gyula külügyminisz-
ter tájékoztatásként elmond-
ta : az új román vezetésnek 
átadta Magyarország, a ma-
gyar nép üdvözletét, és biz-
tosította őket arról, hogy 

az ország további támoga-
tást nyújt az újjáépítéshez. 
A megbeszélések nagyon 
eredményesek, és nagyon jó 
légkörűek voltak. A veze-
tők tájékoztatást adtak a ro-
mániai belső helyzet je-
lenlegi fejleményeiről, fel-
adatairól. A megbeszélése-
ken áttekintet ték a magyar 
—román kapcsolatok kér -
dését, és megállapították: 
nagyon sok közös feladat 
van a két fél számára ah-
hoz, hogy rendeződjenek a 
korábbi gondok, és a kap-
csolatok megindul janak a 
fejlődés ú t ján . Ehhez a ro-
mán vezetés teljes készségét 
nyilvánította — fűzte hoz-
zá a külügyminiszter. 

A bukaresti megbeszélése-
ken a külügyminiszter tá r -
saságában volt Szűts Pál 
bukaresti magyar nagykö-
vet. 

A Nemzeti Megmentési 
Front Tanácsa ülésén meg-
állapodtak abban, hogy az 
ország neve, Románia, kor-
mányzási formája köztársa-
ság. A tanács nevezi ki a 
miniszterelnököt. A minisz-
terelnök hatásköre a mi-
niszterek kiválasztása és ki-
nevezése, az áprilisban tar-
tandó választásokig meg-
alakítandó kormány meg-
alakítása. A Nemzeti Meg-
mentés! Front Tanácsának 

Hetek óta t a r tó huzavo-
nára tet tek pontot tegnap 
Szegeden, a Bartók Béla. 
Művelődési Központban, az 
a lakuló pártülésüket t a r tó 
kisgazdák. A több min t 20 
ezer tagot tömörítő pár tban 
ugyanis az elmúlt időben 
komoly belső viták, harcok 
lobbantak lángra. Ennek 
eredménye lett a tegnapi 
pártszakadás. Az ú j orszá-
god szervezet, a Nemzeti 
Kisgazda és Polgári Pár t 
szegedi zászlóbontása után 
Bába Istvánt, a régi pár t 
volt megyei fő t i tkárá t ké r -
deztük. miér t szedték szét a 
babaruhá t? 

'— Mi először a párton 
belüli megújulást sürgettük. 
Két héttel ezelőtt szerettük 
volna rábírni a vezetőséget, 
hogy hívják Össze a nagy-
választmányt Ezt nem tet-
ték meg, hiszen sejtették, 
hogy a bukásukat jelente-
né. 

— Mi a gondjuk a veze-
tőkkel? 

— Egyrészt kialakult egy 
Budapest és vidék ellentét a 
párton belül, másrészt nyolc 
hónap a la t t a régi vezetés 
nem volt képes programot 
kidolgozni, tisztességes szer-
vezeti szabályzatot kialakí-
tani. Egyszóval, alkalmatla-
nok voltak a vezetésre. 
Nem Volt arca a pártnak. 
Sztálinista-bolsevista mód-
szerekkel igyekeztek irányí-
tani, és klikkekbe szerveződ-

tek a vezetők. Ez ellen til-
takoztunk. Ezért létesült az 
ú j pár t . 

— Mennyiben más a nem'-
zeti kisgazdák programja? 

— Nem lehet összehason-
lítani, hiszen a régi pár tnak 
nem is volt programja. Mi 
a maximális demokráciára 
törekedtünk. Ezért most 
csak egy 20 fős ügyvivő tes-
tületet választottunk, vala-
mint 7 szóvivőt bíztunk meg. 
J a n u á r 20-áig kell kidolgoz-
nunk az ú j pár t részletes 
programját , akkor ismét 
csak Szegeden összehívjuk 
a választmányt. 

— Hányan léptek át? 

— Most csak az i t t levő 
küldöttek, de az máris lát-
szik, hogy a régi párt két-
harmada idepártol. Hiszen 
mi lehetőséget biztosítunk a 
párton belüli frakciók kiala-
kításához is. A politikai el-
veink egyébként hasonlóak 
a független kisgazdákéhoz: 
visszatérni az 1947-es föld-
tulajdonhoz, az egyházi va-
gyon tisztázása, egyes polgá-
ri politikusok rehabilitálása. 
Igyekszünk figyelembe ven-
ni az ország mai helyzetét, 
és így kidolgozni azt a párt-
programot. amelyik az er-
kölcsi, politikai, gazdasági 
válságból szeretné kivezetni 
az országot. 

(Folytatás a 2, oldalon.) 

Románia: 
a megskalpolt ország 

Két héttel korábbi kitiltásom óta eszembe sem jutott 
Romániába menni. Egy gyógyszert sürgető távirat kará-
csony szombatján mégis arra kényszeritett, hogy nyakam-
ba vegyem a várost, és útitársakat keressek. A felsővárosi 
plébánián értesülök egy belga—holland konvoj indulásá-
ról. Nehezen sikerül meggyőznöm a szállítmány vezetőjét, 
hogy nem vagyok provokátor, és nem akarom felrobban-
tani a Tisza Volántól béreli autókat. Végül mégis ott ül-
hetek karácsony elsó napjának hajnalán a szegedi ködben 
kigördülő teherautók egyikén. Ilyen karácsonyom még nem 
volt, és nem is kívánom senkinek. 

A reggeli hírek „meg-
nyugtatnak", ú j r a fellángol-
tak a harcok az erdélyi vá-
rosokban és Bukarestben. 
Nyomott hangulatunkat a 
Makó központjában őgyelgő 
anttterrorista kommandó 
sem oldja fel. Nem vigasz-
tal a szinte akadálytalan ha-
tárátkelés és a velünk együtt 
Arad irányába tar tó har -
minc-negyven honvédségi 
teherautó látványa sem. 
„Nyugalmunkat" fokozza 
vezetőnk bejelentése is, hogy 
az ígéret el lenére a román 
szervek nem tud ják kato-
nailag biztosítani utunkat . 
Úti rányunk is megváltozott, 
Várad—Kolozsvár, illetve 
Bukarest helyett egyenesen 
Nagyszeben. Lázasan töp-
rengek, hogy jut tassam el 
Anyámnak a gyógyszert 
Nagyváradra. Megegyezek a 
sofőrrel, hogy Aradon ki-
válunk a sorból, és pá r 
percre megállunk lelkész ba-
rátomhál, s megkérem a 
küldemény továbbítására. 

Győzelem, mu ta t j a végig 
az úton a megszámlálhatat-
lan integető. Az apró gyer-
mekektől az ezüstszakállú, 
ortodox papig mindenki vi-
lággá aka r j a kürtölni ezt a 
rendkívüli karácsonyi evan-
géliumot: a zsarnokságnak 
vége, nemcsak Románia, 
Európa is fellélegezhet ki-
csit. Figyelem a magasba 
lendülő uj jakhoz, összekul-

csolt kezekhez tartozó a r -
cokat. Csak elvétve látok 
kényszeredett mosolyt, gya-
nakvó tekintetet, morcos é r -
tetlenséget. Pedig lá t tam é n 
i t t , más fa j t a uj jongást is. 

Arad bejára tánál kiválunk 
a konvojból, s pár perc 
múlva az arad—gáji ima-
ház előtt fékezünk. Har-
mincfőnyi csoport őgyeleg 
a parókia előtt, nyilván az 
istentisztelet nyugalmát biz-
tosít ják. Mert, mint utólag 
megtudjuk, még az éjszaka 
is lövöldöztek az utcában. 
Barátomat kihívják az is-
tentiszteletről. Futó ölelés-
re, pá r szóra van időnk. 
Büszkén közli, hogy ott volt 
az aradi tüntetésen, ka r -
nyúj tásnyira a szuronyc/któl. 
Feleségét, aki pár hónapja a 
gyermekek jövőjét biztosí-
tandó marad t Magyarorszá-
gon, visszahívja. Itt a he -
lye! Most mindenkinek i t t a 
helye! Szükség van rád. 
Gyere te is haza! Monda-
nám, hogy ha egy-két évvel 
ezelőtt lett volna ilyen ha r -
cias, ő is, mások is, nekem 
se kellett volna elmennem. 
De nem mondok semmit. 
Elbúcsúzunk, és vegyes ér-
zelmekkel meghallgat juk az 
emberek köszönetét és bí-
rá la tá t : jó, hogy m a j d negy-
ven évi hallgatás után a 
magyar á l lamnak eszébe j u -
tottak az erdélyi magya-
rok. 

Déva váránál 
Arad k i já ra tánál harc-

kocsi strázsál, és beásott 
katonák. Intik, hogy mehe-
tünk. f í á r o m katona fu tn i 
kezd a mezőn. Ellenséget 
nem látunk. Túl ju tunk r a j -
tuk, amikor kelepelni kez-
denek a géppisztolyok. Hát-
ba támadták a konvojt? 
Nyúlra vadásznak — uj jong 
fel István, a sofőr. Ropogós 
vacsora lesz — sóhaj tok 
megkönnyebbülten. 

Déva vára alat t a katonák 
megállítanak. Leugrom, hogy 
tisztázzam a helyzetet. A 
tiszt a vízumot keresi az 
útlevelekben a különböző 
színű pecsétek közt. Elmon-
dom, kik vagyunk, miér t 
jöttünk. A belgákkal, hol-
landokkal megbékül, a ma-
gyaroknál begorombul. Mit 
keresnek itt a magyar ko-
csik, ha ez egy nyugati szál-
l í tmány? Ez nem tiszta. 
Hátha ellenséges szándékkal 
jö t tünk? Ellenőriztek-e a 
vámosok ? Fölösleges kér-
dések. Gyanúsan „barátsá-
gos" érdeklődés a magyarok 
iránt. Utasí t ja a vele levő 
katonákat, hogy ellenőrizzék 
a kocsikat. Még tárgyalok 
vele, amikor azok m á r v i s z -

sza is fordultak. Nem vizs-
gáltak meg semmit. P ima-
szul mosolyogva jelentik, 
hogy a feladatot végrehaj-
tották. A tisztnek nem tet-
szik a dolog, de annyiban 
hagyja. Időközben a f rancia 
Vöröskereszt kocsisora ér 
mellénk. Bennük megbízik, 
mehetnek akadálytalanul . 

Tintakék sötétben érke-
zünk Szebenbe. A repülő-
térnél megállítanak. Néhány 
páncélos, tank őshüllő kör-
vonala vigyázza a kifutópá-
lyát. Egy nemzetőrtől kér-
dezzük, mi van a városban. 
Karikás szemmel, hol tfáradt 
tekintettel néz r ánk : ő ha r -
madik nap ja nem volt Ott-
hon, csak annyi t tud, hogy 
az éjszaka is lőttek. Veze-
tőnk felderítésre indul. Ha-
marosan visszatér és öröm-
mel közli, nem kell a kocsi-
ban aludni, lesz szállásunk 
egy hotelben. A szúk utcá-
kon a félelem némasága bo-
rul ránk. Amikor a hotel 
elé gördülünk, kiugrálunk a 
kocsikból, s a hirtelen ösz-
szeverődött tömeg üdvri-
valgása fogad, felengedünk. 

(Folytatás a 4. oldalon.) 
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