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Egy héttel ezelőtt Horti József, a Pallas vezér- 

igazgatója és Horácski József vezérigazgató-helyettes 
közölte Kanyó Andrással, a Magyarország főszerkesz
tőjével, hogy beosztásából azonnali hatállyal felmentik. 
Indoklásként a többi között azt hozták fel, hogy „a lap 
belpolitikai irányvonalával elégedetlenek, s ennek meg
változtatására a jelenlegi főszerkesztő személyében 
nem látnak garanciát”.

Egyenes, tiszta beszéd, bár annyit nem árt tudni, 
hogy Horti úr, mielőtt Antall Józsefe magas beosztásba 
emelte, a Természet Világa című lap olvasószerkesz
tője volt, s mint ilyen, nap mint ugyanabban a Gyulai Pál 
utcai teremben ebédelt, ahol Kanyó András. Hiteles 
tanúk szerint egyetlen alkalommal sem fordult elő, hogy 
a krumplileves és a marhafelsál közötti lélegzetvételnyi 
szünetben átszólt volna Kanyó asztalához: te, figyelj 
csak, mostanában nem vagyok megelégedve a lapotok 
belpolitikai irányvonalával, ideje volna, hogy változtas
satok rajta!

Más, ugyancsak hitelesnek számító tanúk pedig arra 
nem tudnak visszaemlékezni, hogy Horácski vezér
igazgató-helyettes elvtárs -  ugyanannak a pártnak 
(MSZMP) volt tagja, mint Kanyó és még sokan mások 
-  elvtársilag figyelmeztette volna a főszerkesztőt arra, 
hogy letévedt a helyes útról.

Ha hamarabb szólnak, már régen megjavulhatott 
volna a Magyarország belpolitikai irányvonala.

(efespé)

©
Horti József, a Hírlapkiadó Vállalat vezérigazgatója, 

nincs megelégedve a Magyarország című lap belpoliti
kai irányvonalával. Ezért az újság főszerkesztőjét me-
neszti.

Én sem vagyok megelégedve Magyarország belpo
litikai irányvonalával. Mindjárt el is csapok valakit.
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ANTALL A HÁZTETŐN
(Az Új Ludas 

dalos
könyvéből)

Ha én Antall lennék, 
diridiri diridiri daj 
éjjel-nappal diridiri daj 
tartana a nagy dajdaj.

Feledném a Csurkát, 
diridiri diridiri daj 
meg a Torgyánt, meg a benzint, 
meg a Fideszt, meg az inflációt, 
diridiri dóm,
meg a kormányt diridiridom 
mely akkor se lesz agytröszt 
diridiri dóm,
hogyha egyszer átalakítom! (FÜL)

Horváth Vilmos 
horvátul interpellált 
a parlamentben

VÉGRE EGY 
ÉRTELMES SZÓ!

DONT FLY MALÉV?
Újabb móka, kacagás, csaknem duplájára 

emelik a repülőbenzin árát. Ez az, ami a dús 
fantáziájú Jókai Mórnak, sőt Rejtő Jenőnek sem 
jutott volna eszébe. Hogy 1990-ben Magyaror
szágon drágább legyen a kerozin, mint -  te
szem azt -  Svédországban... vicc.

A következményeket előre ki lehet számítani. 
A légitaxisok majd összeállnak, eltorlaszolják a 
légifolyosókat, a környezet meg egyetért velük, 
hordja nekik a Pan-Am a forró teát, az Alitalia 
meg a zsíros kenyeret.

Persze az is lehet, hogy egy takarékossági 
kampány kezdetét jelenti ez a húzás. A kormány 
így akarja megszokni a gondolatot, hogy motor 
nélkül is lehet repülni...

-  Nagyon veszélyes lett ez a környék, amióta mindenféle 
gyanús szocdemek járkálnak ide...!

JUSZT IS FIZETÉSEMELÉST KÉR...

-  Most már értem, hogy miért köszönt mindig 
kezicsókolommal...

AZ ÚJ LUDAS 
MEGMAGYARÁZZA

Újabb és újabb hiteleket veszünk 
föl. Ki és mikor fogja mindezt vissza
fizetni?

-  Professzor úr, drága lesz az  
operációm? -  kérdi a beteg a műtő
asztalon, közvetlenül a z  altatás előtt.

-  Ne is törődjön veleI -  nyugtatja 
m eg a professzor. -  Bízza e z t a 
dolgot a z  örökösökre!

MALÉV gép vitte 
a kiutasítottak 
első csoportját

SZÁRNYAKAT
ADTUNK

VÁDJAINKNAK!


