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Készül a borsókonzerv, az ízletes iöldieper-jam 
Tudósítás a nagy idényt megkezdő Szegedi Konzervgyárból 

Egész napon át érkezik a 
íöldborsó a Szegedi Konzerv-
gyárba a faivakból, köziségböl. 
A termelésre szerződött dolgo-
zó parasztok többsége igyek-
szik kötelezettségeit mielőbb 
teljesíteni. A borsóért jó ára. 
is kapnak, s az átvétel is szá-
mottevően jobb most, mint ta-
valy. A gyár termeltetési osz-
tálya is mindent megtesz 
azért, hogy a „nyersanyag" 
zökkenő mentesen érkezzék, 
mert hiszen ez fontos — nél-
külözhetetlen — a konzerv ké-
szítéséhez. 

Néhány napja csupán, hogy 
s gyárban megkezdődött a 
nagy 'idény., s készül a borsó-
konzerv. Más és jobb módon, 

korszerűbb technológiával 

dolgoznak most, szüntelenül; 
eappal és éjjel egyaránt. Egy 
nap az idén általában a kétsze-
rese készül a borsókonzervnek, 
mint tavaly• Ebben kétségtelen 
szerepe van a munka helye-
sebb szervezésének, az új gyár-
tási eljárásnak. 

Kardos Ernő elvtárssal, a 
gyár főmérnökével indulunk el, 
hogy megnézzük, milyen a 
munka és mi az új abban. 
Jegyzetszerú'en kezdjük hát a 
legelején. A nagykonyha eme-
leti részére a jármüvekről szál-
lító-szalag viszi fel a borsót a 
két géphez, amely a szemeket 
külön választja a hüvelytől. A 
borsó ügyes megoldással mind-
járt a nagykonyhában lévő osz-
tályozó gépekbe hull, a hüvelyt 
pedig egy másik elevátor a 
gyári udvarra juttatja. Távo-

jíabb a fejtőgéptől sós, cukros 
áé készül a duplikátorban, s 
gumicsövön jut a nagy konyhá-
ba, mint a konzervkészítés fon-
tos kelléke. A duplikátornál idő-
sebb munkásasszony, Bódi Já-
nosné őrködik, s ő is azt mond-
ja, jó dolog, hogy megkezdődött 
a gyártás. 

Lent, 

a nagy konyhában 

• főmérnök mutatja és magya-
rázza, hogy a nagy osztályozó 
gépek hétféle minőség sze-
rint rendezik a borsó szeme-
ket. Tavaly kézierővel öntöt-
ték az osztályozóba a borsót, 
most gépesítve ez is. Különben 
az egész borsókonzerv készítés 
— a fehér csempézésű falak 
között — nagyszerű s zalag-
rendszerrel történik. Az egyes 
műveletek pontosan kapcsolód-
nak egymáshoz és ez dicséri a 
jó műszald felkészültséget. Uj 
tehát az egész borsókonzerv ké-
szítés eljárása. A gőzölgő elő-
főző üstökből pedig emelő vi-
szi a borsót a hűtőbe, hogy 
onnan újabb érdekes és szép 
eljárások után konzerválódjék. 

Az üvegekbe gép tölti a bor-
sót, s ez szintén öröm a kon-
zervgyáriaknak. A töltőgépet 
különben derekas munkával a 
Petőfi nevét viselő gyári újftó-
brígád szerkesztette. A töltő-
gépnél — a délelőtti műszak-
ban — Halasi Nándorné ügyel, 
ő indítja, állítja meg. Tavaly 
kézzel végezték a borsó üvegbe 
való rakását, s ez számottevő 
munkaerőt vett igénybe. Most 
a gép segítségével egyetlen 
perc alatt 20—24 üvegbe kerül 
a borsó. 

S a zárógép körül Makra 
Eszter lapkákat rak az üvegek 
tetejére, hogy aztán Miklós Te 
réz sztahánovista lezárja az 
üveget. 

— Az idén több borsó ké-
szüt-e, mint tavaly? — kér-

dezzük a főmérnököt, aki 
ad választ; 

— Igen, az idén a terv sze-
rint mintegy 5 vagonnal több 
borsót tartósítunk, mint az el-
múlt évben. 

Elhagyjuk a nagy konyhát, 
ahol —, mint a gyártás többi 
területén — fehér köpenyben 
dolgoznak az emberek. Egy 
másik terembe megyünk, ahol 

a földieper illata 

érződik. Könnyű kitalálni, hogy 
itt az ízletes földieper-jamot 
készítik. Sok csínjá-bínja van 

! ennek is. A jam készítésénél 
özv. Tóth Józsefné a csoport-
vezető. Régi dolgozója a gyár-
nak és nemrégen újabb szak-
mai tanfolyamot végzett. Az 
egyik nagy üstnél Gyenes Jó-
zsefné végzi a munkáját, s 
időnként egy nagy fakanállal 
megkavarja a gőzt lehelő földi-
epret. Halász Józsefné is a 
jam-készítésénél dolgozik. Két 
napja, hogy a gyárba jött, ;s 
megszerette ott a munkát. 

Különben a nagy idényre 
megszaporodott a munkás-lét-
szám is. Bizony nem kis gond 
a leghelyesebben beosztani a 
munkát, de mégis sikerül, mert 
minden erejével azon van a 

így j főmérnök, a gyártásvezető, s a 
többi műszaki. Az eredmények-
kel nincsenek, — nem is lehet-
nek elégedettek —, hiszen min-
dig tovább kell menni előre, 
kel! a konzerv külföldön és bel-
földön egyaránt. 

Végzik a húskonzerv gyár-
tásét is és már nagyban fo-
lyik a készülődés a paradi-
csom befőzésére. A doboz-
üzemben pedig — Mühl Kál-
mán irányításával — három 
műszakban dolgoznak, hogy 
biztosítsák a szükségleteker. 
Hétfőn — tegnap — reggel 
pedig, ahogyan a főmérnök 
elmondja, megkezdték 

a zöldborsó melyhütessel 

való tartósítását is. 
Készül a konzerv. A gyár-

ban úgy igyekeznek — úgy 
is kell mindig dolgozniok —, 
hogy napról napra, dekádról 
dekádra teljesítsék, túltelje-
sítsék a terv minden előírá-
sát. Ez a feltétele annak az 
élüzem konzervgyárban is, 
hogy éves szocialista kötele-
zettség-vállalásuknak eleget 
tegyenek, tovább fokozzák az 

Dolgozók Pártja ifjúsági poli- esztétikai problémáit. 
tikijának megfelelően — az 
ifjúság kulturális nevelésének 
fellendítése érdekében a többi 
között a következőket hatá-
rozta el: 

A Művészeti Szövetségek se-
gítségével el kell érni és terv-
szerűen elő kell segíteni, hogy 

alkotóművészeink fokozot-
tabb mértékben segítsék 
miiveikkel az ifjúság szo-
cialista nevelését. 

Az elkövetkező években különös 
gondot kell fordítani a párt és 
a kommunista ifjúsági mozga-
lom hősi harcait, az ifjúság 
mai életét, a szocialista építés 
béri való részvételét megörökítő 
irodalmi művek, ifjúsági és út-
törő' tárgyú színdarabok, víg-
játékok — köztük egyfelvoná-
sosok — filmek alkotására, if-
júsági tömegdalok, indulók, kó-
rusművek íratására. A DISZ 
és a Népművelési Minisztéri-

ucKvcutrr., wjvauu íoaozzaa az j Ltm kollégiuma felkéri a mű-
első negyedévben elért szép ]vérzeti szövetségeket, hogy a 
eredményeiket. legkiválóbb alkotók, szakértők 

(m. s.) * bevonásával rendszeres idő-

0 DISZ Központi Vezetőségének és a Népművelési 
Minisztérium kollégiumának határozata a dolgozó 

Ifjúság kulturális nevelésének megjavítására 
A DISZ Központi Vezetősége j közönként a DISZ-szel KÖZÖ- | cialista gazdálkodás fölényét 

és a Népművelési Minisztéri-|sen vitassák meg az ifjúság s váljanak az elenjáro mód-
úm kollégiuma — a Magyar j számára készülő művek eszmei, | szerek terjesztőivé. 

"'' A múzeumoknak is foko-
zottabban kell bekapcso-
lódniok az ifjúság nevelc-
sébe. 

Lehetőleg minden múzeum — 
a területi DISZ-bizottsággal 
közösen — szervezzen meg és 
vezessen egy-egy mintaifjú-
sági szakkört. Minden mú-
zeum rendezzen népszerű tu-
dományos előadást, ifjúsági 
előadás-sorozatot. 

Az elkövetkező időben ki 
kell bontakoztatni az * éneklő 
és zenélő ifjúság*-mozgalmat, 
az ifjúság széleskörű dalta-
nulását az ifjúsági szerveze-
tekben. 

Valamennyi kultúrotthon, 
kultúrház tevékenységében 
biztosítani kell az ifjúság 
rendszeres, külön foglalkoz-
tatását. Mindenütt érvényre 
kell juttatni a DlSZ-szerve-
zeteknek azt a jogát és kö-
telességét, hogy a kultúr-
otthon igazgatójának helyet-
tese a DISZ-vezetőség tagja, 

Méterenként 33 fillér megtakarítás 
Ahány levél, vagy hivata-

los irat kimegy a Kiskundo-
rozsmai Pamutszövőből, 
mindegyiken egy kis bélyeg-
ző lenyomat van: ptágú csil-
lag és fölötte a felírás: Él-
üzem. Ez év első negyedévé-
ben szerezte meg a gyár e 
megtisztelő címet, mert ter-
vét — selejt nélkül — 109.7 
százalékra teljesítette. Há-
romszázegyezer forinttal ter-
meitek több értékű árut az 
előirányzatnál és a minő-
ségi százalékot is emelték. 
Az ország különböző terüle-
tén lévő 

7 pamutszövő telepet ha-
gyott maga mögött az első 
negyedéves terv teljesíté-
séért kezdeményezett ver-
senyben a kiskundorozs-
mai üzem. 

ami nem kis dicsőség. 
Nagy érdemük a dorozsmai 

szövőnőknek, hogy minden 
lehetőséget megragadnak az 
olcsóbb áru előállítására. Az 
elmúlt hónapokban is az 
egyik faj ta szövött árunál 

méterenként SS fillérrel 

csökkentették az önköltséget. 
Ebből a cikkből három hó-
nap alatt 83 ezer 300 métert 
gyártottak, tehát csupán en-
nél az áruféleségnél több 
mint 27.000 forint a megtaka-
rítás. De május hónapban is 
kiváló eredményeket értek 
el az olcsóbb áru előállítá-
sában, mivel 

387 kiló fonalat takarítot-
tak meg. amiből 2300 mé-
ter árut lehet gyártani. 

A május havi tervet 108.4 
százalékra teljesítették; ez 
azt jelenti, hogy 85.618 forint 
értékű áruval termeltek töb-
bet az előirányzottnál. Kü-
lönösen jelentős ez az ered-
mény, mert exportcikkből 
történt a túlteljesítés és a 
8.4 százalék folyóméterben 
29.000 métert jelent. S ami 
még jelentős: az egész hónap 
alatt mindössze három méter 
selejt volt, A Dorozsmai Pa-
mutszövöde dolgozói tehát 

betartják pártunk Ifi . 

Ma utaznak el a szegedi és a szegedi járás 
• küldöttei a DISZ II. kongresszusára 

ff szegedi fiatalok képvise-
letében Varga Lászlóné, a 
Szegedi Szalámigyár DISZ-
titkára, Dobó Margit tanuló, 
Kiss Csaba, az Orvosegyetem 
DISZ-bizottságának titkára, 
Papp Tibor, a Szegedi Juta-
árugyár DISZ-íitkára vesz részt 
a kongresszuson. A szegedi 
járás fiataljait, Rózsa István, a 
Szegedi Járási Párt-végrehaj-
tóbizottság első titkára és 
Kucsera Róbert, Szeged já-
rási DISZ-titkár képviselik. A 
jól dolgozó sándorfalvi fiatalok 
két küldöttel is büszkélkedhet-
nek: Jakus• Piroskával, a Sán-
dorfalvi Gépállomás brigádve-
zetőjével és Rovó Józseffel, a 
községi DISZ-titkárral. A me-
gyei DISZ-bizottság képvisele-

tében Kuszin Miklós és Tóth 
Ferenc elvtárs vesz részt a 
DISZ II. kongresszusán. 

A fiatalok küldötteit hétfőn 
Szegeden búcsúztatták és ma 
reggel indulnak a gyorsvonat-
tal Budapestre. A búcsúün-
nepség alkalmával adták át ne-
kik azokat az ajándékokat, 
amelyekkel a külföld küldöttei-
nek kedveskednek majd. A Sze-
gedi Textilművek fotó-szakkö-
rének DISZ-fiataljai díszes 
fényképalbumot állítottak ösz-
sze. A képek bemutatják az 
üzem fejlődését, korszerű fel-
szerelését. Bekerült az album-
ba a kongresszus tiszteletére 
indított munkaversenyben leg-
jobb eredményt elért fiatalok 
képe is, 

kongresszusának határoza-
tait: javítják a minőséget, 
emelik a termelékenységet, 
valamint csökkentik a 
gyártmányok önköltségét. 
A jobb minőségű, több és 

olcsóbb áru előállításában el-
sősorban a dolgozóké az ér-
dem. Tisztán kezelik a fel-
dolgozásra kerülő fonalat, 

eigyáxnak minden 
centiméter anyagra, 

legyen az a gyártmányok 
alapanyaga, vagy segéd-
anyag. Másfél—két évvel ez-
előtt a szövőgépek körül még 
fonalvégek, eldobott anyagok 
hevertek szerte-szét; akkor 
ugyanis főleg a termelékeny-
ség emelése volt a verseny 
fő feltétele, most viszont a 
minőségi és olcsóbb áru elő-
állítása a verseny célja. Ter-
mészetesen, emellett 

a mennyiség fokozása sem 
szorul háttérbe; a verseny-
táblán odakerül az elért 
százalékok mellé a minő-
séget jelző százalék is. 

Csongrádi Miklósné például 
azért került az elmúlt idők-
ben a legjobb szövőnők közé, 
mert tervét 110.6 százalékra 
teljesítette 100 százalékos 
minőség mellett. De ózv. 
Miksi Istvánné, vagy Nagy 
Sándorné neve mellett szin-
tén megtalálható a 100 szá-
zalékos minőségi termelést 
jelző szám. Érthető a dolgo-
zóknak a jobb minőségű áru 
előállítására való törekvése, 
hiszen saját maguk is vásá-
rolják készítményeiket és az 
anyagtakarékossággal olcsób-
bá teszik az áru előállítását. 

A Kiskundorozsmai Pamut-
szövődében bebizonyosodott, 
hogy csak fegyelmezett, lelki-
ismeretes, munkájukat szere-
tő dolgozók állhatják meg 
helyüket s termelhetnek ol-
csóbb árut az üzemekben. 

Ebben ax évben egy 
hiányzás sem volt 

s az elkésők száma is egyre 
csökken. Az elmúlt év de-
cemberében például még 47 
elkéső volt és májusban ez 
a szám 9-re csökkent. Hogy 
a pártszervezet, a gyárveze-
tőség véglegesen kiküszöböl-
je az elkéséseket a sztahá-
novista »A kiváló dolgozó* 
cím és a jutalmazások elő-
feltételeibe is bele vették a 
munkahelyen való pontos 
megjelenést. Nagy Ferenc 
például ezért nem kapta meg 
az elmúlt évben »A kiváló 
dolgozó* megtisztelő címet — 
amire egyébként termelési 
eredményével rászolgált vol-
na —, mert egy hónapban 
kétszer késett néhány percet 
munkahelyéről. A mostani, 
második negyedéves tervtel-
jesítés értékelésekor és az-
után. a jutalmazáskor is elő-
reláthatóan azért nem kap 
Lajkó István szövőmester ju-
talmat. mert partijában (mű-
szakjában) egy szövőnő két 

arcét késett. Hiába ér tehát 

el egy-egy mester partija ki-
váló termelési eredményt, ha 
elkéső van — nincsen juta-
lom. 

Ezt az igen helyes kezde-
ményezést nagyszerűen al-
kalmazhatnánk megyénk 
többi üzemében is, mert ez-
zel a pontos munkakezdést 
elő lehet segíteni. 

A munkahelyére időben 
megérkező dolgozónak ugyan-
is van alkalma a feldolgo-
zandó áruk előkészítésére, 
gépei átnézésére, egyszóval 
munkahelyének rend'oehozá-
sára, ami nagymértékben 
elősegíti eredményei növeke-
kedését. 

A Kiskundorozsmai Pa-
mutszövö szintén csatlakozott 
a húsz budapesti gyár kez-
deményezéséhez és vállalta, 
hogy december 20-ig teljesíti 
ez évi tervét. Jelenleg már 

őt nap előnyre teltek sxert 
az évi terv előirányzat telje-
sítésében s ahogy a helyzet 
mutatja 

a következő hetekben és 
hónapokban is tudják nö-
velni megelőzöttségükel. 

Ettől függ az élüzem cím meg-
tartása, mert a többi szövő-
üzemek ugyancsak szoron-
gatják a Kiskundorozsmai 
Pamutszövőt a versenyben. 
Ha az üzem dolgozói egy pil-
lanatra is megnyugszanak az 

Minden moziban meg kell 
valósítani a hetenkinti kedvez-
ményes ifjúsági filmmatiné-
előadásokat, hogy az ifjúság 
legszélesebb tömegei megismer-
kedjenek a klasszikus, a szo-
cialista filmalkotásokkal, a leg-
kiválóbb haladó müvekkel. A 
tanulóifjúsági mozibérlet-rend-
szert ki kell terjeszteni az ipar' 
tanulókra is. A színházaknak 
hetenkint a DlSZ-szervezetek-
kel közösen kedvezményes áron 
ifjúsági matiné-előadásokat kell 
rendezniök. 

Az ifjúság olvasásának fej-
lesztése érdekében 

a DISZ-szervezetek. úttörö-
esapalok szervezzék meg a 
-József Attila* jelvényszer-
ző olvasómozgalmat, a 
könyvtárak, kultúrotthonnk 
segítségével. 

Az ifjúság szocialista nevelése 
szempontjából legfontosabb 
könyvek olcsó kiadására és elő-
fizetéses megrendelésére el, 
kell indítani az „Ifjú könyvba- megbízottja legyen. 
ráiok"-mozgalmat. Évenként' Az ifjúság egészséges s® 
meg' kell rendezni az ifjúsági-
és gyermekkönyvnapokat. 

A Társadalom- és Termé-
szettudományi Ismeretter-
jesztő Társulat segítségével 
még jobban ki kell szélesí-
teni az ifjúság közötti isme-
retterjesztő munkát. Külö-
nösen nagy jelentősége van 
az i "jóság közötti ismeretter-
jesztésben a meglévő szak-
körök munkája továbbfej-
lesztésének, újak alakításá-
nak az ifjúsági szervezetek-
ben. 

A parasztfiatalok széles 
körét kell bevonni a mező-
gazdasági szakkörök, ezüst-
kalászos tanfolyamok mun-
kájába, hogy minél nagyobb 
tömegek ismerjék fel a szo- részvételét. 

rakodásának fejlesztésére 
szélesíteni kell a táncisko-
lák. tánctanfolyamok háló-
zatát. 
A fiatal művészek szocia-

lista alkotómunkájának elő-
segítésére a művészeti szö-
vetségekben, kulturális intéz-
ményekben. művészeti főis-
kolákon mindenütt meg kell 
alakítani a DlSZ-szervezete-
ket. A DISZ és a művészeti 
szövetségek évenként rendez-
zék meg a fiatal művészete 
és művészeti főiskolások ver-
senyeit, pályázatait. A mű-
vészek külföldi tanulmány-
útjai, szereplései alkalmával 
biztosítani kell a fiatal mű-
vészek megfelelő arányú 

földművelésügyi miniszter rendelete 
egyes növényvédelmi feladatok 

végrehajtósának szabályozásáról 
A földművelésügyi minisz-

ter rendeletet adott ki egyes 
növényvédelmi feladatok 
végrehajtásának szabályozá-
sáról. 

A peronoszpóra elleni 
vegyszeres védekezés, a me-
zei pocok, a répa vírusos 
sárgasága, és fontos takar-
mánynövényünk, a lucerna 
kártevői elleni védekezés sza-
bályainak meghatározásán 
kívül részletesen előírja a 
burgonyabogár és főképpen 
az útmentj fák lombozatát 
pusztító amerikai fehér szo-

eredményekben. vége dicső- vőlepke elleni védekezés sza 
ségüknek, — és elkerül tőlük 
az -Élüzem* jelvény. 

(—Tóth —) 

fl textiles s z a k s z e r v e z e t 
j u b i l e u m i ü n n e p s é g e 

Szombaton tartotta fennállá-
sának 50 éves jubileumi ün-
nepségét a textiles szakszerve-
zet. Az ünnepség este // óra-
kor kezdődött a színházban, 
melynek nézőterén helyet fog-
laltak a szegedi textilüzemek 
kiváló dolgozói, sztahánovistái. 
élenjáró fiataljai. Az ünnepsé-
gen Pesti Lajos elvtárs, a tex-
tiles szakszervezet területi bi-
zottságának elnöke beszélt. 
Utána Rozsáli Ödön, a Text'l-
és Ruházatipari Dolgozók Szak-
szervezetének elnöksége nevé-
ben üdvözölte az ünneplöket. 

Az ünnepi beszédek elhang-
zása után gazdag műsor kö-
vetkezett. A műsort változatos-
sá tették az évad színdarabjai-
ból előadott jelenetek, szavala-
tok és zeneszámok. 

— Énekkari hangversenyt 
rendeztek a kisipari szövet-
kezetek dolgozói a Móra 
Ferenc Kultúrotthonban az 
MSZT fennállásának 10. év-
fordulója alkalmából. A mű-
sor számai közül n^gy sikert 
arattak Haydn, Mozart és 
Verdi örökszép melódiái. 
Szvesnyikov Vándor csalogá-
nya és Sosztakovics köz-
ismert Béke-dala az énekkar 
kiváló munkájának legmaga-
sabb pontját jelentette, 

bályait. A rendelet szerint a 
burgonyatermést veszélyezte-
tő burgonyabogór felkutatása 
és megsemmisítése érdeké-
ben minden termelő köteles 
burgonyaültetvényét május 
1-től termésbetakarításig he-
tenként legalább egy alka-
lommal átvizsgálni, hogy nem 
fertőzött-e burgonyabogárrul 
vagy annak tojásával, lárvá-
jával vagy bábjával. A meg-
talált burgonyabogarat pet-
róleumos folyadékban azon-
nal el kell pusztítani és azt 
a községi (városi) tanács vég-
rehajtó bizottságának — a 

szolgáltatni. A termelő köte-
les meghatározott időben, a 
társadalmi úton szervezett, 
ellenőrző burgonyabogárke-
resésben részt venni. A sa-
ját területén felfedezett fer-
tőzés megsemmisítése érde-
kében köteles burgonya ül-
tetvényét a községi növény-
védelmi zárszolgálati felelős 
útján részére ingyenesen ki-
adott DDT tartalmú védeke-
zőszerrel beporozni vagy be-
permetezni és a vadon nőtt 
(kukorica-, gabonatáblában 
stb. kikelt) burgonya- és pa-
radicsomtöveket kiirtani. 

A burgonyabogái- és az 
amerikai fehér szövőlepke ir-
tása céljából szükséges egyéb 
vegyszeres védekezést a nö-
vényvédő állomások díjmen-
tesen végzik el. 

Végül a gyümölcstermelés 
fokozása érdekében szabá-
lyozza a nikotin permetező-
szernek egyéni termelők ré-
szére való kiszolgáltatását, 
amely szerint minden egyéni 
termelő a szükséges, nikotint 
a lakóhely szerint illetékes 
tanács végrehajtó bizottsága 
által díjmentesen kiállí+ott 
méregjegy ellenében bárme-

lelőhely pontos megjelölésé-1 lyik növényvédőszert árusiló 
vei — haladéktalanul be kell I boltban megvásárolhatja. 

„Középiskolások Napja" 
A Szegedi DISZ-bizottság 

Kulturális Bizottsága az Ok-
tatási Osztály támogatásával 
a tavalyi évhez hasonlóan az 
idén is megrendezi Szegeden 
a Középiskolások Napját. 

A tervek szerint június 19-
én. vasárnap a Középiskolá-
sok Napja alkalmával dél-
előtt 9 órakor a Közalkalma-
zottak „Juhász Gyula" Kui-
túrotthonában a középiskolá-
sok részére nagygyűlést ren-
dez a DISZ-bizottság, mely 
alkalommal értékelik a sze-
gedi középiskolák DlSZ-szer-
vezeti munkáját. Az előadást 
Ködmön Ferenc, a szegedi 
DISZ-bizottság 

kát végző középiskola 
dorzászlót kap. 

ván-

Súlyos 
gép!<ocsiszerenc$é»lenség 

Ft ancoor szagban 
A Le Mans-ban szombaton 

rendezett gépkocsiverseny so-
rán tömegszerencsétlenség 
történt. 

A halálos szerencsétlensé-
get az okozta, hogy az egyik 
angol versenyző gépkocsija 
kissé fékezett a tribünök előtt 
és a mögötte teljes sebesség-
gel rohanó német Mercedes-

Kulturális [ kocsi belefutott. A Mercedes-
Bizottságának titkára, leány-1 gép átvágódott a pályatest 
gimnáziumi tanár tartja. I védőfalán, a sűrű. tömeg közé 

A Középiskolás Nap alkal-j zuhant, kigyulladt és felrab-
mával A legjobb DISZ-inun- bont, 


