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rniatt felbeszakfrottak a 12 ev 
leiileset 30 napra, am april is 
elejen vissza kel lett mennie a 
szeged i Csillagbo rtonbe, a ra
csok moge. A majust azonban 
teljes egeszeben a tokoli rab 
korhazban toltotte, folyama
ros orvosi el lenorzes me lle t t 
kezeltek su lyos szfvelegtelen
seggel, Mostanra azo nban at y
nyira rosszabbodot t az allapo 
ra, hogy polgari korha zban kell 
gyogykeze lni . 

Jovan Laszlo, Radna i ugy

egeszsegugyi allaporarol nyi
larkazni. Azt azonban hata ro
zorta n cafolta, hogy adnai 
Laszlo dobra vo ln a fel Portik 
Tarnast e tarsa it. Rendor segi 
forraso ra h ivatkozo saj toer te
sulesek szerinr Radna ies Partik 
az Ene rgol Rt.-be n meg kozo
sen vert reszt az olajbiincselek
rnenyekben, ceg iigyeit vizs
galo hatosagok azonba n nem 
talaltak a tobb mint het evig 
bujka lo cegigazga to Portikor, 
fgy az 0 iigye elev iilt. Rad na ie

tak. A hfrek szerint Portikon 
szarnon kertek a ta rsal az ola
jo zasbol szrirrn azo millia rdos 
beveteleket, valaszul a minap 
elfogott ferfi vag valamelyik 
embere "gya rr ott a" a kelep
cet a kecskerneti maffiaperhez. 
Amelyben egyebkent az volt a 
vad, hogy Rad naiek a veszp
re rni kankurensiiket , T. Tibor 
vallalkozor akart ak megolet
ni, T. pedig Ponik bi za lmasa 
volt az alvilag sze rint. Minder
re pedi g Radnai al litolag'raval-
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lott Portikra, arni t ugye az ugy
ved]e cafol. 

Jovan Laszlo meg ho zzarer
te: imrnar rnasodszor pe riij ra
felvetel t inditvan yoznak ve
dence ugyeben, Sz. L.-Cs. K. 
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- Anya , ranto t t csirkecombar 
hozz nekem! - ez volt legelso 
kfvansaga Budai Dornin ikanak 
(10), akine k beultet rek kopo
nyajaba az eletmento irnplan
rat umokar, Mint azt rnegfrtuk, 
ket evvel ezeldt t egy buda pes t" 
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