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Újból fortyog
t f

a kongói boszorkány üst...
Újból fortyog a kongói bo

szorkányüst, újabb terveket 
kotyvasztanak az im perialista 
hatalm ak politikai-gazdasági 
uralm uk fenn tartására Afrika 
szívében. A kongói dráma, 
úgy látszik, újabb fejezethez 
érkezett. Az ENSZ-hatóságok 
tevékeny közreműködésével 
az Adoiíia-kormány a m últ 
héten akciót indíto tt Gizenga 
m iniszterelnökhelyettes és hí
vei ellen. Azok ellen, akik a 
meggyilkolt Patrice Lum um ba 
politikáját k ívánják folytatni, 
szabad, független, virágzó 
kongói köztársaságot akarnak.

A nagysietve összehívott 
kongói páriam enttel (66 sza
vazattal 5 ellenében) olyan 
határozatot fogadtattak el, 
amely lem ondásra szólítja An
toine Gizengát és egyidejűleg 
hozzákezdtek a haladás és a 
nemzeti egység híveinek le
tartóztatásához. A Gizengát 
elítélő határozat meghozatalá
ban a 137 tagú parlament kép
viselőinek alig több, m int a fe 
le vett csak részt, s magát a ha
tározatot a képviselőknek még 
a fele sem  szavazta meg. Ka- 
szavubu  elnök mégis gyorsan 
alá írta  azt, Adoula pedig fenn
ta rto tta  annak lehetőségét, 
hogy Gizenga esetleges utód
já t a  szakadár katangai dik
tátor, Csőmbe hívei közül je
löli m ajd ki. Gizenga, Lu
mumba politikájának letéte
ményese és törvényes utóda 
az ENSZ főtitkárához intézett 
táviratában élesen tiltakozott 
az ellene hozott törvénytelen 
határozat ellen. Közölte, hogy 
személyesen kíván m egjelenni 
a  parlam ent előtt, figyelmez
te tte  V  Thant fő titk á rt a  vi
lágszervezet súlyos felelőssé
gére a kongói események to
vábbi alakulásáért és kérte 
személyes biztonságának sza
vatolását az ENSZ részéről. 
Az ENSZ azonban nem  volt 
hajlandó szavatolni Antoine 
Gizenga személyének bizton
ságát, azzal u tasíto tta el Lu
mumba törvényes utódának 
kérését és jogos figyelmezteté
sét, hogy „nem akar beavat
kozni Kongó belügyeibe.” Pe
dig az ENSZ felelős funkció-

A falut választotta

náriusai tudhatnák, hogy ez a 
bűnös közömbösség az elm últ 
időszakban nemcsak Patrice 
Lumum bának, hanem még 
Dag Hammar skjöldnek, az 
ENSZ volt főtitkárának  is a 
halálát okozta.

A kongói ügyben folytatott 
szégyenteljes huzavona, az 
ENSZ határozatainak elszabo- 
tálása, a  világszervezet csapa
ta inak  felhasználása a kongói 
nép ellenségeinek tám ogatá
sára nap m int nap leleplezi az 
im perializm us — és elsősorban 
az am erikai im perializm us — 
igazi arculatát. Gizenga e ltá
volítása az ENSZ nyom ására 
tö rtén t; a kongói ENSZ-pa- 
rancsnokság pedig m indenek
előtt az Egyesült Államok 
gazdasági és politikai érdekeit 
képviseli.

Kétségtelen, vannak bizo
nyos érdekellentétek a régi és 
az új gyarmatosítók, tehát az 
Egyesült Államok, illetve Bel
gium, Franciaország és Anglia 
között. Ezt bizonyítja a fran 
cia és belga érdeket szolgáló 
Csőmbe ellen intézett korláto
zott jellegű tám adás is. De 
ezeket az ellentéteket azonnal 
fé lreteszik, am ikor a nép 
egészséges erői ellen kell fe l
lépni. Ezért hunytak  szemet 
Csőmbe szakadár törekvései 
felett oly hosszú ideig és ezért 
lehet most szó a nem zeti erők 
összefogása helyett egy Adou
la—Csőmbe koalícióról. Leo- 
poldville-be érkezett hírek 
szerint az Adoula-kormány 
még tovább kívánja bővíteni 
kapcsolatait a gyarm attartó  
országokkal. Ham arosan fel 
akarja  állítani diplomáciai 
képviseletét Párizsban, Brüsz- 
szelben, »Washingtonban és 
Londonban.

Az im perialista hatalm ak 
praktikái, a haladó erők elleni 
te rro r elodázhatja ugyan, de 
megakadályozni nem  tud ja a 
Kongói Köztársaság népének 
teljes felszabadulását. Eljön 
az az idő, am ikor A frika föld
jéről végképp eltávoznak a 
gyarm atosítók és a Kongói 
Köztársaság is elfoglalhatja 
méltó helyét a szabad afrik a i 
állam ok sorában.

— Nagyon derék, lelkiism e
retes kolléga, — így jellem ezte  
dr. László Zsigmond, a tatai 
járás közegészségügyi felügye
lője.

— Még csak pár hónapja
látja el Szomódcm, Agostyánon  
és Dunaszentm iklóson az orvo
si teendőket — m ondja a m e
gyei főorvos —, de máris m eg
jutalm aztuk. Fáradhatatlan, 
hivatását szerető fiatalember...

Í g y  vélekednek felettesei dr. 
Szilágyi Istvánról, Szórnád 
község körzeti orvosáról. S  
hogy ez a vélem ény helytálló, 
ezt más is igazolja.

Fél évvel ezelőtt az alig 28 
éves fiatalem ber élete nagy 
válaszútja előtt állt. Budapes
ti kórházban kínáltak szám á
ra állást, s így véget ért volna  
a mindennapos utazás a tata
bányai kórházba . . .  Gondol
kozott. Vizsgálgatta önmagát. 
— Vajon orvosi fejlődésem  
m elyik u tat követeli meg? — 
tépelődött napokon keresztül. 
A ztán  fiatal feleségét hívta se
gítségül. Órákon keresztül bon
colgatták az érvek és ellenér
vek  sokaságát.

Végül is felkereste a megyei 
tanács egészségügyi osztályá
nak vezetőjét, s hosszas be
szélgetés után kimondta a dön
tő szót:

— Falura szeretnék m enni! 
Ügy érzem, itt  segíthetek a leg
többet, így szerezhetek még 
nagyobb tapasztalatot.

N em  volt könnyű ez az elha
tározás. Hiszen ő is, felesége is 
a fővárosban születtek, ism e
retlen volt szám ukra a falusi 
élet. A ztán  nagyon szívükhöz  
nőtt m ár önálló, m eghitt ottho
nuk.

— Űj életet kezdünk  — ha
tározták el mégis közös egyet
értésben. — Régi vágyam at is 
valóra válthatom  — m ondta  
rem énykedve a fiatalasszony
ka. — Tudod, hogy m indig or
vos szerettem  volna lenni. Ed

dig nem  sikerült, de m ost ta
lán  . . .

— Most lehetőséged lesz — 
biztatta megértőn feleségét o 
fiatal orvos. — Együtt dolgoz
hatunk, asszisztensnőm leszel. 
A z adminisztrációban is segít
hetsz . . .  és tanulhatsz!

A  ké t fiatal m egtalálta új 
életük közös célját. Most már 
m inden együtt töltött perc a 
jövő tervezgetésével m ú lt el...

Nyolc hónapja körzeti orvos 
Szomódon Szilágyi doktor. Rö
vid idő alatt m egszerették a 
körzetéhez tartozó három fa
luban. Sok m unkája akad, de 
szívesen, nagy ambícióval vég
zi. K icsit büszke is arra, hogy 
több ezer ember egészsége fe
lett őrködik. Csak egy dolog 
okoz gondot, még m indig nem  
készült ei az im m ár három éve 
épülő ú j rendelő és orvosi la
kás. Egyre újabb határidőket 
szab az építővállálat, pedig pár 
napos, apróbb m unka van csak 
hátra.

Dr. Szilágyi István választ
hatott a kényelmesebb, kul
turáltabb életet élhető fővárosi 
orvos és a gyakran áldozato
kat, lemondást is követelő fa
lusi doktor pályája között. A z  
utóbbit tette. Lelkiism eretére 
hallgatott. S ha rövidesen be
költözhet az ú j rendelőbe, 
együtt dolgozhat feleségével és 
együtt p ihenhetnek ú j laká
sukban, igazán boldog embe
rek le szn ek . . .

C I N K O S O K
A nyugatném et m ilitarizm us 

m ár három  ízben zúdított ha
lálos veszedelmet a gyönyörű 
La F rance békés tá ja ira  és 
városaira. Először 1870—1871- 
ben, másodszor 1914—1918-ban 
és harm adszor 1939—1944-ben. 
Maga a  francia nép m indhárom  
alkalom m al tem éntelen köny- 
nyel és vérrel fizetett vezetői
nek árulásaiért. Most pedig 
még többről: bizonyos szövőd
ményes cinkosságról van szó. 
E leinte csupán a Bundeswehr 
egységei kap tak  jogot arra , 
hogy Észak-Franciaországban 
különleges fegyverekkel gya
korlatozzanak. Jelenleg azon
ban — az ADN/BZ jelentése, 

France Observateur és a 
belga Drapeau Rouge külön
böző híradásai nyomán — ki
derü lt hogy az OAS terroristá i

Képviselői körúton a Duna-kanyarban

Amerikai hadihajók Dominika partjainál
Santo Domingo utcáin tün 

tető csoportok járnak, katonai 
őrjáratok cirkálnak, megbé
nult a közlekedés, zárva van
nak az üzletek, a kis közép
am erikai köztársaság partja i
nál pedig, m int a Prensa La
tina hírügynökség tudósítója 
közölte, ism ét m egjelentek az 
am erikai hadihajók.

Dominikában Trujillo  dik
tá to r dicstelen halála óta egy
m ást váltják  a  különböző szí
nezetű polgári és katonai jun 
ták. Az eddigiek azonban 
m ind tiszavirág életűek vol
tak. A néptömegek nyomása 
rövid idő a la tt távozásra kész
te tte  őket, hiszen semmi más 
program juk nem  volt, m int az 
Egyesült Á llamoktól való szol
gai függőség fenntartása, a 
régi kormányzási módszerek 
talán  kissé „dem okratikusabb” 
form ában való átmentése.

Kedden este Huberto Bogért 
elnökletével alakult egy pol
gári-katonai junta, am ely seb
tiben általános választásokat 
helyezett kilátásba, persze „bi
zonytalan idő" múlva. A jun ta 
egyidejűleg hűségnyilatkoza
to t te tt az Egyesült Á llamok
kal fennálló barátság m ellett 
és utasítást adott a sztrájkok 
betiltására, a „kom munista 
tevékenységgel” gyanúsítható 
személyek letartóztatására. 
Huberto Bogért Balaguert, a 
Trujillo-korszak alelnökét vál
to tta  fel, aki annyira népsze
rűtlen  v o l t , nemcsak Domini
kában, hanem  egész Latin- 
Am erikában, hogy még az 
Egyesült Államok külügym i
nisztérium a is kénytelen volt 
hivatalos nyilatkozatában el
határolni m agát tőle. Bogért 
azonban a Balaguer-féle jun
tánál is jobboldalibb uralmai 
akart az országra kényszerí
teni.

De a dominikai események
kel szinte alig lehet lépési 
tartani. Pénteken ú ja ’ob ál
lamcsíny zajlott le az ország
ban. Noha -Balaguer nélkül — 
de visszatért az az államta-

Kedves vendéget fogadtak a 
m ú lt héten Pilism aróton és 
Dömösön, Dr. Beresztóczy M ik
lós, az országgyűlés alelnöike, 
a te rü le t képviselője látogatott 
el választókerületébe, hogy el
beszélgessen a dolgozókkal, s 
tá jékoztatást adjon a  bel- és 
külpolitikai helyzetrőL Pilis
m aróton és Dömösen egyaránt 
nagyon sokan jö ttek  össze, 
hogy m eghallgassák beszámo
lóját, am elyben a  helyi prob
lém ák elemzése m elle tt sze
mélyes tapasztalata i alapján 
számolt be a  berlini helyzetről,

s  részletesen szólt azokról az 
erőfeszítésekről, am elyeket a 
szocialista tábor országai tesz
nek  a  béke megőrzéséért. A 
képviselő többek közt meg
lá togatta  a basaharci szociális 
otthont, a dömösi új óvodát, a 
term előszövetkezetek gazdasá
gait. Fogadóóráinak érdekes 
tapasztalata volt, hogy például 
Pilism aróton alig akad t pana
szos, s Dömösön is elsősor
ban nem  személyi kérésekkel 
hanem  a  közösség problém ái
val keresték fel a választók a 
képviselő t

és a  nyugatném et Gehlen kém
szervezet bonni hírszerzői szo
rosan együttműködnek. Az 
OAS fegyvereket vásárolhat 
H am burgton, Hannoverben és 
a  M ajna m enti F rankfurtban. 
Az ügygbuzgó Gahlen — nyil
ván merő előzékenységből és 
a kellem es üzletfél irán ti tisz
teletből — együtt tevékeny
kedik Sálán  h írhed t legényei
vel Belgiumban, Észak-Afriká- 
ban és nyilván Franciaország
ban is. Vajon m ikén t értékeli 
de Gaulle ezt az együttm űkö
dést?  Komolyan azt hiszi, hogy 
a Gloire-t szolgálja vele? Hisz 
egyáltalán valam it? De am i a 
francia népet, s közöttük a 
francia szocialistákat illeti, 
most lá thatják : nemcsak Drang 
nach Osten van, hanem Drang 
nach W esten  to  L m .

ú - A MEGYEI IRODAL
MI PÁLYÁZAT résztvevői 
közül felkérjük a „Tiszta szív
vel” és „Egy koronatanú” 
jeligével beküldött írások 
szerzőit, hogy nevüket és cí
m üket egy zárt borítókban 
sürgősen adják  meg. Egy
ben értesítjük  a  pályázókat, 
hogy a m űvek elbírálása a 
befejezéshez közeledik, s an 
nak állásáról legközelebbi 
ku ltu rá lis m ellékletünkben 
részletes tájékoztatót köz
lünk.

— A  H 1TLER-FASISZ-
T á K  magyarországi rém tet
teinek dokum entum aiból ren
dez kiállítást a Nácizmus 
Üldözöttéinek Bizottsága Ta
tabányán. A z  anyagot kör
ze ti párthelyiségekben és 
m űvelődési házakban teszik  
közszemlére. A  kiállítások
kal kapcsolatban előadáso
kat is tartanak. Első alka
lommal az I. kerületi párt
házban tek in the tik  meg m ajd  
az érdeklődők az anyagot,

—  800 000 FORINT BERU
HÁZÁSSAL m egkezdték
N yergesújfalun a magasfe
szültségű vezetékek ú jjáép í
tését. Az építkezési m unká
la tokat az ÉDÁSZ dolgozói 
végzik. Ez lehetővé teszi a 
község áram ellátásának meg- 
javulását, mivel a régi ve
zeték m ár nem b írta  elég
gé a nagy m egterhelést.

— FELÚ JÍTJÁ K  A  KÖMBE  
DOLGOZÓI az idén a Ta
tabányai A lum ínium kohó I-es 
kohócsarnokát, a Tatabányai

í Cement- és M észm űveknél 
1 pedig tárlóteret építenek.

— ÖN K IV Á LA SZ TÓ  ÜVEG. 
PORCELÁN boltot nyitnak  
a tatai Kossuth téren.

—  VASÁRNAP ÜNNEPEL
TE ARANYLAKODALMÁT 
Csépen a  75 éves Takács 
János és felesége, a  hely
beli Új Barázda Tsz ala
pító tagjai. Ebből az alka
lomból az idős házaspárt 
a község és a  term elő- 
szövetkezet vezetői is meleg 
szeretettel köszöntötték.

— PAPÍR-lRÖSZER BOLT
nyílik Nyergesújfalun, Esz
tergomban pedig ajándék
bolt.

Jan u ár 20-i szám unkban a 
„B eiktatták az új dunán
tú li reform átus püspököt” cí
m ű hírünkben sajnálatos el
írás történt. A h ír  első 
m ondata, a helyes szöveg 
így hangzik: „A dunántúli 
reform átus egyházkerület püs
pökének

nyugdíjba vonulása
folytán m egüresedett hely
re  . . . ”

A jan u ár 17-i szám unkban
m egjelent „A szemfüles éj
jeliőr” című cikkben szerep
lő tolvajok nem  az ÉVISZ 
nyergesújfalui kirendeltségé
nek dolgozói voltak. Egyi
kük korábban ott dolgozott* 
de időközben kilépett a  vál
lalattól, a m ásik pedig a 
Mélyépítő V állalat alkalm a
zásában állt.

M artin Bormann  — Hitler jobb keze, a „bi
rodalom nélkülözhetetlen embere’’, 1942 óta 
a ném et náci párt vezető je,, a hidegvérű gyil
kos, H itler végrendeletének őrzője, egyetlen 
örököse és a fasizm us borzalmainak Hitler 
után a legfőbb szervezője volt. H itler m on
dotta róla, hogy aki ellene van, az a biroda
lom ellen van, s akárki legyen, agyonlöveti. 
Még bukásakor is így üvöltött: „Bormann 
m ellettem  áü. én m e lle t te . ..”

M artin Borm ann állítólag él és puszta lété
vel vádolja azokat, a k ik  tudatosan halálhírét 
költötték. A  bratislavai Űj Szó a Mlady 
Svet című lap nyom án megírja, hogy egy 
dél-amerikai újságíró, Patricio Am igo nyo
mára bukkant. A  dél-amerikai hatóságok azon
ban nem  követték a helyes nyomot, nehogy 
lehulljon a lepel a többi bormannról: a heu- 
singerekről és globkékről. K övessük tehát m i 
nyom on ezt az első számú háborús bűnöst, a 
véreskezű Bormannt.

kijelentette: „M egismertem a 
kövér arcát. Borm ann volt.”

C ím zett:
a birodalom örököse

1951-ben a francia rendőr
ség Bayonne város közelében 
titokzatos ládákat talált, ame
lyek tele voltak értékesebbnél

értékesebb képekkel, m űkin
csekkel. Az egyik ládában cé
du lá ra  leltek: „M artin Bor
m ann, a  birodalom örököse, 
M ünchen.’1 A francia kómel- 
hárítók  rövidesen k iderítet
ték, hogy Borm ann a volt ná
cikból csoportot szervezett, 
am elynek feladata csupán az 
volt, hogy visszaszerezze Bor
m ann Németországban hagyott 
vagyonát. A cím zettet a kómel- 
háritók nem  ta lá lták  meg.

Az ájtatos szerzetes
1952-ben E berhardt S tem , a 

Ném et Szocialista P árt volt el
nöke, Rómában találkozott 
Bormannal. Borm ann ferenc- 
rendi szerzetes csuhájában 
volt, s M artini néven szerepelt. 
Amikor m eglátta S tern t, ájta- 
tos grim aszt vágott és igyeke
zett eltűnni. S tern  azonban 
erősen fogta. Borm ann ekkor 
ú jra  felvette az ájtatosság á l
arcát, az  égnek m eresztette

szemét és megszólalt: „ö n  az 
első, aki felism ert. Szánjon 
meg, hagyja levezekelnem bű
neim et . . . ” S tem  a váratlan  
szavakra elámult, s egy pilla
n a tra  megingott. S ez volt a 
baj — Borm ann közben eltűnt 
a tömegben.

A San Antonio ferencrendi 
kolostorban egy ném et szerze
tes közölte az AP-hírügynök-

ség tudósítójával: „M artini 
nevű bará t sohasem já rt eb
ben a  kolostorban. . . ”

Meggyilkolnak 
egy hivatalnokot

Patricio Amigo, a  VEA ri
portere m ár nem  hagyta el a 
nyomot. Egy véletlen további 
adatokhoz segítette.

H um bert Valdese Fem an- 
dézt, a Chile fővárosától délre 
fekvő La Union városka nyil
ván tartó  h ivatalának vezetőjét 
titokzatos körülm ények köze
pette meggyilkolták. A gyilkos 
mégis kézre kerü lt: Mancilla 
nevű egyén volt, akin csupán 
az volt az érdekes, hogy az 
utóbbi időben igen gyakran ta
lálkozott egy Juan  K eller ne
vű, Ném etországban nevelke
dett milliomossal. A gyilkos 
ügyét I960 június elsején kezd
ték vizsgálni, s akkor tű n t ki, 
hogy Juan  K eller milliomos 
hirtelen  elhagyta Chilét.

M iért kellett m eghalnia a 
nyilvántartó  osztály vezetőjé
nek? M ert tudta, hogy ham is 
tanúk „bizonyitják” Keller 
személyazonosságát. A két ta 
nú — írástudatlan, egyszerű 
em berek — pénzért szívesen 
jó tállt a gazdag am erikainak 
látszó K eller személyazonos
ságáért. A két em ber — Jósé 
Felician Millaohe és Hum bert 
Montiéi — rövidesen e ltű n t 
Később m egtalálták holttestü
ket. Ha másról nem, hát erről 
a „szükséges megsemmisítés
ről” ráism erhettek volna Bor- 
m a n n ra . . .

PARASZTVONAT INDUL
februárban Budapestre. Ter
melőszövetkezeti dolgozókat 
visz három  napos k irándu
lásra. A program ban szere
pel többek között a  „Tűzi
já ték ” megnézése a  Főváro
si O perettszínházban és für- 

j dés az egyik gyógyfürdő- 
I ben.

HELYREIGAZÍTÁS

(ß o rm a n n  nem  tűn t  e l  n tj omtci ícui u í ?

A hájas cowboy

nács, am elyet kedden a  had
sereg m egbuktatott. Echevaria 
hadügym inisztert le tartóztat
ták , jun tá jának  négy tagjával j 
egyetemben. Az új á l la m -! 
tanács elnöke egy Rafael Bon- 
nely  nevű jogász lett, ak i Ba- ,• 
laguer állam tanácsának el- ̂  
nökhelyettese volt.

A zűrzavaros dom inikai  ̂
helyzetben igen nehéz eliga- j 
zodni. Balaguer híveinek visz- j 
szr.térése a hatalom ra azonban 
a rra  enged következtetni, hogy ̂  
az Egyesült Államok m inden^ 
lehető eszközt — a segély^ 
megvonásának kilátásbahe-J 
lyezésétől egészen a  katonai j 
dem onstrációig — m egragad j 
a bukott hatalom  örököseinek £ 
megmentésére.

Az „új" állam tanács m égj 
nem  nyilatkozott politikai cél- j 
kitűzéseiről. Ezek között azon- j 
ban aligha fog szerepelni a j  
földreform , a  gazdasági ésj 
politikai függetlenség kivi- j 
vása, a kulturális színvonalj 
emelése. A harc a m indinkább  j 
radikalizálódó töm egek és a ; 
reakciós k likk ek  között tehát j 
tovább fo ly ik  a politikai sza- j 
badságjogok visszaállításáért, i 
a nem zeti függetlenség kivívá-1 
sáért. A dom inikai nép előtt! 
ebben a harcban ösztönző e r ő t! 
je lent a szabad Kuba példája. \ 
A  „Cuba si, yankee no” jelszó; 
egyre inkább szállóigévé válik: 
egész Latin-A m erikában. A ; 
dél-am erikai kontinens népei \ 
még akarnak  szabadulni aj 
jenki im perializm us béklyói- ] 
tói és egyre többen kívánják; 
azt az u ta t követni, am elyre 
Kuba népe lépett. Ettől félnek 
a W all-Street és a -Pentagon 
urai, ezért vonultatják  fel 
Kuba, Dominika és más dél- 
és közép-amerikai állam ok 
közelében hadihajóikat, ezért 
utazgat „villám látogatásokra” 
Kennedy és külügyminisztere, 
ezért Ígérnek fű t-fá t a la tin 
am erikai országoknak. A né
pek félrevezetése azonban ko
runkban m ár nem  olyan köny- 
nyű.

Paul Hess lein, a  náci parla
m ent képviselője 1937-ben 
megszökött Németországból és 
Dél-Amerikába em igrált. 1948 
nyarán Hesslein négy b ará tjá 
val Osomo kerületi székhely 
közelében, Rio Negro városka 
határában  sétált. Egyszer csak 
lódobogásra lettek figyelmesek. 
Három  lovas közeledett felé
jük. A lovasokon a  dél-am eri
kai comboyok, az ún. huasok 

I jellegzetes öltözéke. Az egyik 
-lovas a csoport közelébe érve,
\ megállt. H irtelen elsápadt. 
iHesslein felkiáltott: „Bor- 
im ann, m it csinálsz te  itt?” — 
i és önkéntelenül pisztolyához 
: kapott. A kérdezett nem  felelt, 
: ném etül motyogott valam it, s 
•hirtelen lova vékonyába vágta 
! sarkantyúját, elvágtatott.
! Hesslein Patricio Amigónak, 
!a  VEA hetilap riporterének


