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A szocialista (fözgondolkozésról
A PÁRTUNK X, KONG

RESSZUSÁRA való készülő
dés napjaiban, a politikai 
és a gazdasági fejlődés elem
zése közben, gyakran esik szó 
belső fejlődésünkről, népünk 
gondolat- és érzésvilágának 
változásairól, gazdagodásáról 
is. Jóleső érzéssel állapíthat
juk meg, hogy mind az ered
mények, mind a tennivalók 
megítélésében a bátor, biza
kodó, felelősségteljes hang, a 
szocializmust építő, s szocia
lista módon gondolkodó em
ber hangja.

Városon és falun szinte 
napról napra nő azoknak a 
száma, akik jó közösségekben 
élnek, méltón és nagy felelős
séggel képviselik közösségü
ket. Gyarapszik azoknak a 
száma, akik a kisebb közös
ség ügyes-bajos dolgait intéz
vén, éretté váltak a nagyobb 
közösség, nagyobb felelősségé
nek hordozására is. Akik már 
a hazát, s a népet látják ma
guk előtt amikor cselekszenek, 
tetteiket a kitágult látóhatár 
nagyobb követelményeihez 
szabják.

Jó dolog, hogy ez így van, 
de az már kevésbé volna jó, 
ha az eddigi eredményekkel 
megelégednénk. Pártunk külö
nösen jól látja, hogy a jövő 
nagy feladatainak végrehajtá
sa megköveteli az emberek 
tudatának még hathatósabb 
formálását, a szocialista köz- 
gondolkodás kiteljesítését. A 
X. kongresszus irányelveiben 
jelentős hangsúllyal szerepel 
a követelmény: -,,a szocializ
mus teljes felépítésének egyik 
fő feltétele a magas eszmei 
és erkölcsi színvonalú szocia
lista közgondolkodás, a szo
cialista embertípus kialakítása. 
Az önző kispolgári életszemlé
lettel, magatartással szemben 
erősítenünk kell azt a meg
győződést, hogy az egyén 
csak a társadalommal együtt 
boldogulhat”.

AZ IRÁNYELVEKNEK ez a 
bekezdése tehát világosan 
megjelöli a tennivalókat, de 
arra is rámutat, hogy akad
nak még szép számmal olya
nok, akik kilógnak a sorból, 
akik nem a közös úton kere
sik a boldogulást. Ezek az 
emberek vagy nem értik, mi
ről van szó nálunk, vagy nem 
is nagyon akarják megérteni. 
Talán úgy vélik, nekik úgy 
jobb, ha a maguk útját jár
ják, és az egyéni boldogulás
ban lelik meg életük célját 
és értelmét. Ezek az emberek 
hangoztatják leghangosabban, 
hogy valamit valamiért. De 
még ezt az alkut sem állják. 
Ök a semmiért akarják a va
lamit.

Van sajnos jó néhány olyan 
ember is; aki megérti miről 
Van szó, külsőleg nagyon is 
közösségi embernek mutatja 
és szavakban is annak vallja 
magát. De megszállta a gyűj
tögetés, a harácsolás ördöge, 
és szenvedélyében nemhogy

segítene másokon, inkább 
mindent magának próbál 
megszerezni. Sok szó esett 
már a fridzsider szocializmus
ról. Vagyis arról a jelenségről, 
hogy gyarapodásunk növekvő 
lehetőségei jó néhány ember 
figyelmét elterelték a közösen 
vállalt feladatokról, s mind
inkább a szerzésre, az egyéni 
gyarapításra irányították azt. 
Nem az itt a baj, hogy vala
ki fridzsidert, gépkocsit, vagy 
víkendházat akar, hiszen ezek 
mind azért vannak, hogy az 
ember életét kellemesebbé, 
jobbá tegyék. Bár már ott 
tartanánk, hogy mindezek 
megszerzése minél több dolgo
zó embernek sikerüljön. A baj 
ott kezdődik, amikor a gyűj
tés, a harácsolás, az anyagias
ság szenvedélye kezdi elnyom
ni a társadalommal szemben 
vállalt kötelesség- és felelős
ségérzetet. Amikor a közösen 
megálmodott cél szép látomá
sát kezdik elhomályosítani az 
egyéni kis célok csalfa képei. 
Amikor a magánérdek szem
befordítja az embert a közös
ség érdekeivel, az önzéstől 
megszállott ember a társadal
mi tulajdont, dézsmálva, vagy 
összeköttetések, kapcsolatok 
útján sem restell jogtalan 
anyagi előnyökhöz jutni.,

AZ ANYAGIASSÁG, a ha
rácsolás, a jogtalan előnyök 
hajszolása az önzésből fakad. 
Márpedig az önzés közösségi 
életünk egyik legnagvobb el
lensége. Az önző embertől 
hogyan lehetne közös erőfe
szítéseket várni, hiszen min
dent magának akar, és min
denáron akarja.

Sajnos, sok, egyébként jól 
dolgozó, a szocializmust a ma
gáénak valló embert is hatal
mába kerített ez a szenve
dély. Márpedig a vele kötött 
alku kizárja az őszinteséget. 
S ez a kettősség pedig beval
lott, vagy be nem vallott ci
nizmust takar, és cinizmust 
szül. Mit szóljon az áldozato
san helytálló, dolgozó többség, 
ha azt látja, hogy jobban bol
dogul. aki külön utakon jár? 
Könnyen felvetődik a közös
ségért élő emberekben is a 
kérdés: Érdemes így élni? 
Vajon nem az jár jobban, 
nem annak van igaza, aki a 
„kaparj kurta, neked is lesz” 
elve alapján éli világát, a 
szocializmust építő társada
lomban is?

MEGLEHET, hogy az önző, 
harácsoló ember pillanatnyi
lag jobban jár, mint az, aki 
a közös boldogulás útját, vá
lasztotta, de pillanatnyi bol
dogulása könnyén múló, csak 
látszat. Az ilyen fajta boldo
gulás ugyanis ellenkezik cél
jainkkal, politikánkkal. Már
pedig ennek a politikának 
éppen az a sajátossága, hogy 
meg tudja különböztetni a jót 
a rossztól, És van ereje hozzá, 
hogy érvényt szerezzen a jó
nak.

* K. Gy.

Pokoli tudósítás
A finnugorok és más 

ázsiai népek őstörténetét ku
tató Török Sándor kecskemé
ti amatőr etimológus választ

istenét a déli f e k e t e  oldal
ra helyezték, képzelték el.

Az északi népek például a 
tőlük délebbre lakókat mély

adott több tisztázatlan mito- ségesen megvetették, mert azt
lógiai kérdésre, így arra is, 
hogy miért ördög az ördög, s 
hogy milyen színű pokolfaj; 
zatok vannak?

Az akkori istenekkel kell 
kezdeni — magyarázza a fia
tal kutató —, hogy megértsük

tartották róluk, hogy az alvi
lág isteneinek szolgálatában 
állnak- Viszont a nagycsalád 
ülésrendjében a férfiak helye 
volt a déli fekete oldal. Innen 
hát az ördög f e k e t e  színe. 

Ám ez csak az anyajogú, il-
e pokoli ügyeket. Ősi belső- letve a vadászó-gyűjtögető 
ázsiai szokás szerint az ég- társadalmakban volt így. Az 
tájakat színekkel jelölték. A apr.jogú társadalom kibonta- 
rekonstruálható legrégebbi hozásával megváltozott az ég- 
színjelzés-rendszer az időszá- táj-színjelzés szerinti addigi 
mításunk előtti 2000 körüli rangsorolás. A gonoszság fő
időből származik. E népek ég- kete jelképe is átváltozott
táj-színek szerint „osztályoz
ták”. helyeztek el isteneiket, 
csakúgy, mint más népeket, 
valamint a különböző jogokat 
élvező csoportokat az anya- 
jogú nagycsaládon belül.

Főistenük mindig az előke
lő északi fehér oldalon szé
kelt, Az ugyancsak előkelő
nek. kivállságosnak számító 
nyugati vörös oldal a tűz- 
vagy napisten, a keleti kék 
oldal pedig az időjárás, szél, 
ég, levegő istenének helye 
volt, A íf utóbbiról a finnugor 
mondavilág is azt tartja, hogy 
„kék hegy ormán kék palo
tában lakik”, s végül amely
től a legjobban rettegtek: a 
föld, a sötétség, az alávetet
tek, az alvilág, a gonoszság

v ö r ö s-re; áttolódott a vörös 
oldalra, amely a nők helye 
volt a családban, s amely 
már megszűnt előkelőnek len
ni. Annál érdekesebb, nogy 
később, a keresztény mitoló
giában mégis a letűnt „fekete 
ördög” került jobban előtér
be. Egyes kisebb népcsopor
toknál viszont nem a fekete és 
nem is a vörös, hanem a fe
hér volt a gonoszság, az ör
dög színe, ami azzal magya
rázható, hogy e népek égtá
jakba való beállása eltért az 
előbbitől. Például a malabári 
szigetlakok fehér ördögére 
már Marco Polo, a híres vi
lágutazó is felfigyelt, de nem 
adott rá magyarázatot.

Magvető-est
A folyóiratok, könyvkiadók lül valójában egy író-olvasé

irodalmi műsoros estéin a 
résztvevők bizonyosan némi 
zavarral küszködnék. Egy mű
vész önálló estje érthetően és 
nyilvánvalóan egységesebb, 
kerekdedebb lehet mind a kö
zönséggel való kapcsolatte
remtést illetően, mind pedig 
a műsor tartalmi vonatkozá
saiban, mint amikor egy sok
ágú kulturális fórum tevé
kenységéről kell körképet ad
ni. Jelen esetben a Magvető 
Könyvkiadó szerkesztője, Sík 
Csaba, Bárány Tamás író, 
Bánffy György és Bitskey Ti
bor színművész feje felelt sű
rűsödtek meg az említett gon
dok: saját elképzeléseiket úgy 
kellett összeegyeztetni, hogy a 
közönségben végül is valami
féle képet formáljanak a ki
adó munkásságáról. A kép ter
mészetszerűleg nem lehet tel
jes — ám a kaleidoszkóp vál
tozatos színeiben megmutat
kozhatnak a főbb, az általá
nos ismertetőjegyek.

Szerencsés találkozásról be
szélhetünk ezúttal. A József 
Attila Megyei Könyvtár klub
termét megtöltő közönség elé
gedetten távozhatott, hiszen 
az indítás, technikai nehézsé
gei ellenére rövid idő alatt 
igen hangulatossá, közvetlen
né vált a Magvető-est. Sík

találkozó résztvevője is volt. 
Kellemes és kedves vallomása 
után a közönség kérdéseire 
adott választ, alaposan, kime
rítően. S arra, hogyan is lehet 
a közönséghez akusztikájában 
közelebb hozni a műalkotást, 
Major Tamás estje után most 
a vendégművészek ismét pél
dát adtak. Bitskey Tibor nem 
titkolta, hogy Juhász Ferenc 
verseit az utóbbi időben for
gatja jobban előadói szándék
kal. S így már mindjárt fi
gyelni kell, mert nemcsak a 
költő művének tolmácsolása 
követi a megnyilatkozást, ha
nem tanúja lehet a közönség 
az azonosulás folyamatának. 
Valóban, a színészek beleélé
se, átízzása a szemünk előtt 
játszódott le. A mai magyar 
lírából nyújtott ízelítő egy
szersmind a kiadói tevékeny
ség egyik területére is suga
rat vetett.

Mindez természetesen nem
csak a vendégeken, de a kö
zönségen is múlik. Az érdek
lődés fokozza a művészi tel
jesítményt, a kiváncsi kérdé
sek — ha nem is mindig egy
értelműek és pontosan fogal- 
mazottak — jelzik a közönség 
pszichés jelenlétét. Hétfőn es
te a megyei könyvtárban, úgy 
tetszik, megmutatkozott, hogy

Csaba a szerkesztő gondjai- Tatabánya-Újvárosban mórt
ról adott számot, Bárány Ta
más pedig a programon be- .

Irodalomkedvelők az eszpresszóban
Az oroszlányi Petőfi Műve

lődési Központ már az elmúlt 
évben is megpróbálkozott iro
dalmi estek szervezésével az 
Éden 
csak
Színpad együttesére számítót 
tak. Természetesen egy ama
tőr együttes (számtalan más 
elfoglaltsága mellett) nem ké
pes egy ilyen bérletes soro
zatnak eleget tenni. Az elgon- 
dolt-elképzelt eszpresszói bér
let-sorozat tehát megszakadt.

Idén már körültekintőbben 
szervezték meg (s már azt is 
mondhatjuk: valósították meg)

Ha már az előadás-sorozat- Karinthy-, Mezei-, Ladányi-, 
ról szóltunk, említsük még Guillén-verset, szavalta Simon 
meg a havonkénti előadások Istvánt, Benjámint, Soós Zol-
szereplőit. Novemberben Wer- 

eszpresszóban. Akkor 'ner Mária énekművész és Pé- 
a tatabányai Bányász esi Sebestyén Liszt-díjas or

gonaművész, decemberben 
Mensáros Láseló, januárban 
Gombos Kati, Sinkovits Imre, 
Antal Imre zongoraművész,

lánt. Az az érzésünk, hogy egy 
íeszesebb-suorosabb váloga
tás (esetleg súlyosabb válo
gatás) csak javára vált volna 
műsorának

Szemes Mari programja 
szintén sokoldalú volt, de ná-

februárban Voith Ági és Bod- la a próza dominált. A verse- 
rogi Gyula találkozik az orosz- két is szépen adta elő. Szemes 
lányi bérletesekkel. Érdeklő- Mari szereplése, érzésünk sze
désre tart számot a március- rint túl színpadias volt. nél- 
ra tervezett jazz-est is, mely- külözte a pódium-jelleget.' A 
nek a = műsorát Gonda János;, közös ■jelenetek, amelyek£t na- 
a zeneművészeti főiskola ta- gyón hitelesen adtak elő

az eszpresszóban terveeett nára vezeti, jazz-együttes (részlet Sántha Ferenc Húsz
bérletes zenés-irodalmi soro
zatot. Mégpedig ismert, kiváló 
művészek közreműködésével. 
A város vállalataiban, üzemei
ben végzett szervezésnek meg
lett az eredménye: száz bérle
tet adtak el az előadás-soro
zatra. Tehát, mint kitűnt, as 
oroszlányiaknak igenis van 
irodalmi igényük, s szó sincs 
arról, hogy a bérleteket az 
eszpresszó miatt vették meg 
az emberek.

Tény. hogy az Éden eszp
resszóban nagyszerű lehetőség 
nyílik magas színvonalú iro
dalmi-zenés műsorok rende
zésére. Ezt bizonyítja a soro- 
eat első előadása, melyet ok
tóber 19-én tartotta^ meg. ön 
vallomás címmel Szemes Mari 
és Koncz Gábor tartott elő-

közreműködésével. órájából, Németh László Nagy
A sorozat első előadására család című drámájából stb) 

megtelt se Éden eszpresszó, az est legsikerültebb, legna- 
Szemes Mari és Koncz Gábor gyobb tetszést aratott számai 
sikeres fellépése bevezetés voltak.
volt az igen tartalmasnak - 
érdekesnek ígérkező irodalmi 
zenés sorozathoz. A művészek 
úgy igyekeztek összeállítani 
műsorukat, hogy egyben kel
lemes, vidám, önfeledt szóra
kozást nyújtsanak a lelkes 
közönségnek. Műsorukban a 
prózai művek tolmácsolása 
volt túlsúlyban, de hallhat
tunk szépen, mély éreéssel 
előadott verseket, tréfás jele
neteket is.

Koncz Gábor, mint azt elő
re is gondoltuk, hamar meg
találta a közös nyelvet a kö
zönségével. Közvetlen, termé-

(gyürke)

kezd beérni a korábbi eszten
dők erőfeszítés-sorozata: van 
közönsége az irodalmi estek
nek, s ez a közönség — ha 
részben Bitskey Tibor jelen
tette is az egyik fő vonzerőt 
általában is érdeklődést mu
tat az irodalom, s egészében 
a művészet iránt.

Olyan jelzések ezek, ame
lyekre lehet építeni. Inkább 
az eddigi helyzetet tekinthet
tük különösnek (a problémá
val természetesen a további
akban is számolni kell), hogy 
tudniillik egy ilyen számotte
vő városban, mint a megye- 
székhely, bizony lassan-lassan 
bontakozott s bontakozik az 
igény. Jó programot jelentett 
korábban is neves művészek 
vendégül látása, ezen az úton 
is tovább kell járni. Ám ma 
mér azért nem egyértelmű a 
képlet, hogy. a-.neves művész 
tömeget vonz, egyébként pe
dig nagyon visszaesik az ér
deklődés, mint ahogy az ko
rábban volt. Bizonyság rá a 
Magvető-esten megmutatko
zott érdeklődés is.

<j)

adói estet az oroszlányi Éden szetes, pózmentes előadása 
eszpresszóban. Tegyük mind
járt hozzá, hogy értő közönség 
előtt, és megérdemelt sikerrel.

mindenkinek tetszett. Műsora
nagyon sokrétű, változatos 
volt. Hallottunk tőle Váci-,

A tatai járási tanács egyik 
munkaértekezletén kapták ezt 
a humoros nevet Oláhék. Rá
szolgáltak, hiszen Oláh Kál
mánná Bajon tanácstitkár, fia. 
Oláh Tibor Szomódon látja el 
ezt a tisztséget, a fiatal ta
nácsi vezető felesége pedig az 
agostyáni községi tanács vég
rehajtó bizottságának titkára. 
Az is érdekes, hogy a fiata
lok egymásra találásában je
lentős szerepet játszott a ta
nácsakadémián eltöltött egy- 
esztendős tanulmányi idő is.

Az egyedülálló trio tagjai 
között valóban érvényesül az 
együtteseiére jellemző szel
lem. A „rangidőstől”, Oláh 
Kálmánnétó) gyakorlati taná
csokat kapnak a fiatalok. 
Kölcsönös segítséget nyújta
nak, amikor különböző nyom
tatványokat cserélnek ki egy
más között. Az ilyen kellé
kekből elég gyakran „szűké
be” kerülhet bármelyik szak- 
igazgatási szerv. A fiatalok 
pedig a tanácsakadémián 
megismert friss jogszabályok 
és elméleti ismeretek révén 
segítik egymást és persze, a 
mamát.

— M in t szép  é le th iv a tá s t  
a já n lo tta  f iá n a k  a  ta n á cs i

Tanácstitkárok 
családi együttese

m u n k á t?  — érdeklődtünk 
Oláh Kálmánnétól.

— Mondjon bárki, bármit, 
én nagyon szép hivatásnak te
kintem a közigazgatást — 
adta a mama a meggyőző vá
laszt. r — Emberek ügyeit, 
gondjait igazítjuk el. Nincs 
két egyforma eset. S a legki
sebb is nagyon fontos annak 
a számára, aki hozzánk for
dul. A legegyszerűbb ügyet 
is ennek megfelelően kell 
intéznünk. Rutinmunka nem 
létezhet.

— Mikor a fiam azt mond
ta, hogy a tanácshoz szeret
ne menni dolgozni, megkér
deztem: „Jól meggondoltad!?” 
Megmagyaráztam mindazt, 
amit most röviden elmondtam 
a kérdésre.

Oláh Tibor ezt a szellemet 
vitte magával. Szívesen vál
lalta a tanulmányi esztendőt 
a tanácsakadémián. mert 
véleménye szerint elegendő 
szakmai ismeret nélkül nem 
lehet megfelelni ennek a hi

vatásnak. S nemcsak a napi 
ügyek foglalkoztatják. Törő
dik a tanácsi ügyintézés fej
lesztésével, jövőjével.

— El kellene jutnunk oda, 
hogy a tanácstitkárok közül 
mind többen szerezzenek 
egyetemi, jogi végzettséget — 
fejtette ki nézetét. — A kér
dés az, hogy ki kerülhessen 
az egyetemre a tanács dolgo
zói közül.

— Feltétlenül csak az — 
adott választ önmagának —. 
aki már bebizonyította, hogy 
alkalmas a közigazgatás el
látására. S csak az, aki élet
hivatásul választotta azt, amit 
édesanyám így mondott: „Em
berek ügyeit, gondjait eliga
zítani”.

Oláh Tiborné, az agostyáni 
titkár a szakigazgatás dolgo-

«■» állította. — Érdemes len
ne körkérdéssel fordulni a 
középiskolásokhoz, mondják 
el. mit tudnak a tanácsi szak- 
igazgatásról. A válaszok bi
zonyára figyelmeztetők lenné
nek!

— Egész más kép alakulna 
ki, ha a tanács vezetői el
mennének, mondjuk a gim
názium 3. osztályába járó 
fiatalokhoz és pályaválasztási 
tanácsadást tartanának — 
folytatta. — Az sem lenne 
kárba veszett fáradság, ha 
középiskolások nyári munkár 
ra 2—3 hétre valamelyik ta
nácshoz mennének dolgozni.

Ilyenkor az élő munkába 
kellene őket bevonni. Ismer
jék meg az intézkedésekkel 
járó felelősséget. Tanuljanak 
bánni emberekkel. Bizonyos, 
hogy sokan vonzódnának er
re a pályára.

Ilyen családi együttessel rit
kán lehet találkozni. De 
hasonló elhivatottságot érző 
tanácsi dolgozókkal annál

zóinak utánpótlását tartja gyakrabban. S ők azok, akik
nagyon fontosnak.

— A fiatalok közül többen 
jönnének a közigazgatásba dől. 
gozni, ha jobban ismernék, 
mtt is jelent ez a munkakör

helytállnak most. amikor na
gyobb feladatok hárulnak a 
szakigazgatásra - a nép ha
talmát kifejező la v  u appa
rátusra.

Mai rádió- és tv-műsor
KOSSUTH RADIO TELEVÍZIÓ

8,20: C igán yszere lem . R észletek  
Lehár F erenc—G ábor A ndor o p e 
rettjéből. 8,50: p v o rzsá k : H ege
d ű versen y . 9.23: A harm adik é v 
ezred fe lé  XVIII. rész. 9.33.
A M agyar N épdal H ete. N ép d a la 
in k  n yom ában  (Ism .) 10,05: I s 
kolarádió  ..N y itn ik ék ” K is isk o lá 
sok  m űsora. 10,40: B rah m s-m ű - 
vek . 11,30: A S zab ó-csa lád  (Ism .) bá_bfilm. 18,05: 
12,30: T án czen ei koktél. 13,15: t(Mit tud  m ár  
N ótacsok or. 13,45: N őkről — 
nők n ek . 14,15: ..N agy a lkotókra  
em lék ezem ...” 14,45: V álaszolunk  
h a llga tó in k n ak ! 15.11: Arm a Pál 

dalaiból. 15,20: V ilágszín h áz: L es
sin g  és G oethe. 16,05: Az élő  
népd al: N ézsa  — 3. 16,15: A tlasz.
V ilággazdasági F igyelő . 16.35:
Szabó F eren c: E lfe le jte tt szere 
nád. 17,20: H olnap k özvetítjü k ...
A M agyar R ádió- és  T elev íz ió  
én ek k arán ak  n y ilv á n o s Bartók  
h an g v ersen y e . 17.40: Mir ér a 
m unka, ha m agyar? 17.55: Jcan  
Su th erlan d  film d a lok at é íekel.
18.07; P árizsi b eszé lg e tés  e * y  ra
kéta -p ion írra l. 18.22: A M agyar  
N épdal H ete : B em utatjuk  úi 
B a rtó k -fe lv é te lü n k et. 19 25: A
M agyar N épdal H ete. 19 35* Fran
cia tanya. Szakon yi K árolv re
g én y e  rádióra. 20.29:* S túd ión k  
v en d ég e : B ágya  A ndrás. 21.09:
A dottságok , leh ető ség ek . 21.39:
B rah m s: V áltozatok  egy  H aydn  
tém ára. 22,20: A jazz  világa.
23.20: R ahm an inov: III zon go
raversen y . 0.10; Szép  ősz. R ész
le tek  Stolz operettjébő l.

9.00: A Szófia zen ek ar  játszik  
(Ism .). 9,15: Szính ázi Album
(Ism .). 10,40: H erm ann P rey é n e 

kei II. 13,55: Bp. H onvéd — 
M anchester  C ity. K u p agyőztesek  
Európa K upája lab d arú gó-m ér
kőzés k özvetíté se . 16.45: Irány az 
eg y etem ! II. rész. 17,28: Hírek. 
17,35: A z erd ei h ázikó. NDK

S lágercsú cs . 18,45: 
a bab a?” 19,20: 

Esti m ese. 19,30: TV -híradó, 
20,00: A zsaru halá la . A m erikai 
film . 20,50: A lkotok é s  ih lető ik . 
ő s z  a m u zsikáb an . 21.25: S zü 
lők, nevelők  egym ásk özt. . . 22.15: 
T V -híradó  — 2. kiadrw.

B R A TISLA V A! TV

17,20: Francia  n ye lv ta n fo ly a m . 
17,50; Irodalm i ö sszeá llítá s . 18.25: 
N ap ja in k  szem szögéb ő l. 19.00: 
T V -híradó. 19,50: K özeli ism e 
retlen . A lek szan d er Scibor — 
R ilsk i sz ín m ű ve. 20,50: F élig  tré
fásan , fé lig  k om olyan . 21.20: A u- 
tó sok -m otorosok  m agazin ja . 21,40: 
T V -híradó.

PETŐFI RADIO

8.05: M en d elssoh n : E sz-d úr vo
n ó sn ég y es. 8,40: Ism eretterjesztő  
e lőadás. 9,00: V erb u n k osok , c i 
gán yd alok . 9.30: A h e g y e k  a l
ján . R ész letek  d ’A lbert op erá 
jából. 11,55: N éh á n y  perc* tu d o
m ány. 12,00: V ersen ym ű vek .
13,03: H ázunk tája. A Falurádió  
m űsora. 13.23: Fú vósátiratok .
14.00: K ettőtől h atig ... 18.10: P u c 
cin i : B oh ém élet. N ég y fe lv o n á so s  
opera. 20.35: K özvetítés  a N ew  
C astley—P écs E V K -m érkőzés II. 
fé lid ejérő l. 21,20: Ü;j kön yvek . 
21.25: V isszhang. 21.55: A Ma
gyar N épdal H ete. A n ép m ű v é
szet m esterein ek  fe lv é te le ib ő l 
22.15: L iszt-k óru sok . 22,35: Mo-
sonyj M ihály zen eszerző i port
réja. 23,15: fcsti hangulatban, .

Sürgősen felvesz 
I fő lánghegesztőt 

1 fő gépkocsivezetőt

1 fő segédmunkást. 

Jelentkezés: Tatabánya 

L, Május 1 park, Gáz

szerviz,

ÉRTESÍTJÜK 
kedves vevőinket, hogy 
1970. november 1-től 
november 15-ig 
LELTÁROZUNK, 

mely idő alatt az 
drukiadás szünetel.

Amfora ÜVÉRT 
tatai lerakat*


