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EZERMESTEREK között 
Februárban is első lett 

a Szegedi Autójavító Vállalat 
a javító vállalatok országos 

versenyében 

Este, amikor az üzletek hajúba kis rádió-vevőkészü- nagytermében. Mégis alapo-
már bezárnak, clcsendesed- lék van beépítve, és a ké- s a n felkészülnek. Harmadik 
nek, ft Somogyi Utca elején pen látható rádló-ndókcsrü- k ü k . , „iHaf^tűt 
egy üzlethelyiségben akkor lék segítségével irányítható. k e p " " k e p p a z t a p l ü a ™ 
kezdődik >. forgalom, az Az egész szakosztály lel- örökítette meg. mikor Tóth 
élet, A Magyar Honvédelmi kesen készülődik u tavaszi Ferenc és Varga István a* 
Sportszövetség központi szak versenyekre. Egy másik ké- egyik sebességi modell mo-
osztálya működik itt. Hepü- pen látható kisebb méretű torpróbáját végzi, 

hajó- és autómodellező túrahajón is az utolsó sl-

A múlt hónapban méf 
beszámoltunk arról, hogy 
országos verseny kezdődött 
január 1-én az autójavító 
vállalatok kőzött. Ebben a 
nemes vetélkedésben az év 
első hónapjában igen szép 
eredményt éri el a Szegedi 
Autójavító Vállalat. Messze 
megelőzte versenytársait a 
pontozásos versenybeh. 

Az egész évben folyó 
versenynek egyik jelentós 
szakasza április 4-én Zárul. 
De már est megelőzően ha-
vonként értékelteik, illetve 

értékelik a Versenyt e vál-
lalatok felettes szervei éS 
a szakszervezek Január után 
februárban is a szegediek 
szerezték meg az elsőséget, 
de most nagyon a nyomuk-
ba Zárkózott a budapesti 
MÁVAUT, amely csak két 
ponttal maradt el mögöttük. 
Április 4-e előtt fokozott 
lendülettel végzik munká-
jukat a szegediek, hogy fel-
szabadulásunk 13. évfordu-
lójának ünnepén a negyed-
évi összesítés álapján is 
elsők lehessenek. 

V f r v s k c r e u t aagygyílés 
Szegeden 

A Magyar Vöröskereszt 
Csongrád megyei és Szeged 
városi titkársága március 
28-án, pénteken délután 5 
órakor a városi tanácsháza 
nagytermében nagygyűlést 
rendez. Elnöki megnyitót 
mond dr. Berkes Pál, a vá-
rosi tanács v. b. egészség-
ügyi osztályának vezetője, 
majd a Magyar Vöröskereszt, 
előtt álló feladatokról ad 
tájékostatót Kárpáti József, 
a Vöröskereszt Országos Köz-
pontjának főtitkára. Szeged 
területén felállított egészség-
ügyi állomások eddigi mun-
káiéról Rrekuska Istvánné, 
a Vöröskereszt városi titká-
ra számol be. A jelentősnek 
ígérkező nagygyűlésen ki-
tüntetik a Vöröskereszt mun-
kájában élenjáró Aktívákat. 

szakosztály tagjai jönnek mításokat végzi mái- Vörös Fénykép ugyan nem ké-
szült rólfi, de a kirakat-
ban sok kisfiú nézett mér 
sóvárgó szemmel egy fe-
kete karosszériájú személy» 
autó-modellt. Egy alakuló-
ban levő ú j modellező kör 
első munkáját. Az autómo-
deli-készítő körnek Szege-
den még csak hat tagja van, 
ennek ellenére mari» je-
lentős sikert könyvelhetnek 
maguknak. 

Országszerte most van ki-
alakulóban ez « modellező 
ág, és vasárnap volt Pes-
ten, a Hősök terén az első 
országos versenyük. A kl-

, , rakatban levő autómodell 
össze eatónkkvt, hogy az Endre és a kis Szarka JA- d i k l t , e z e n v c r s e . 
.•lelteién fáitól remekmű- nos. M g egy-két bekötés, "egyedik lett ezen a verse 
veket alkossanak. és vízre lehet bocsátani « nyen. Most azon faradozrtak 

Járnak ide meglett fér- kis remekművet. Egy-egy a kör tagjai, Borús János 
fiak és általános iskolás ilyen kisebb méretű — 90 vezetővel az élükön, hogy a 
diákok, ipart tanulók és centiméter hosszú - egy- k ö v e t k e 7 j ó versenyeken még 
felsőiskolások. A modellező szerubb hajó elkesziteséhez 
kör egyik legszorgalmasabb is körülbelül 150 munkaóra tökéletesebb konstrukciókkal 
tagja például a 72 éves Ko- szükséges, Elgondolhatjuk, szerepeljenek, 
váts Zoltán pedagógus, aki 
nz úttörőház hajómodellező 
körét vezeti. Itt 6 ls szak-
osztályi tag épp úgy, mint 
Vörös Endre as/.tulos, Ore-
gus Ferenc cukrásztanuló, 
vagy a kis Szarka János, 
oki az általános iskola hr-
tedik osztályába Jár. Jól 
megférnek együtt, hiszen a 
fúrás-faragás, a modellké-
s sí lós szeretete összefűzi 
őket. 

Gyönyörű munkát végez-
nek, bárki meggyőződhet 
róla. Szerényen dolgoznak, 
de szívesen mutatják be 
munkájukat. 

A címoldali képen a 
-QEEN Elisa betli- angol 
óceánjáró modelljét láthat- bány estét dolgoznak át a A szakkörök 
juk. Az óceánjáró befogadó- modellező kör tagjai, mire tagjai szívesen 
képessége több mint tízezer befejezik művüket. rükben az ú j 
fő. A modellt Papp János. A repülőmodellező kör ket. Szeretettel 

Több szegedi értelmiségit 
beválasztottak a TTIT megyei 

elnökségébe 
A Társadalom- és Termé- állással adóáott és emlékét, 

saettudományl Ismefctter- munkásságát jegysők&nyvl-
Jeszlő Társulat a napokban leg is megörökítette, 
tartotta meg megyei tiszt- Az elnökség beszámolóját 
Újító és küldöttválnsztó köz- dr. Ormos Pál alelnök is-
gyúlését Hódmczővásérhe- mertette. Hangoztatta, hogy 
lyen, A fontos tanácskozásra az egész társadalom művelt-
számos szegedi egyetemi tft- ségl színvonalának emelésé-
nár. tudományos kutató és ben nagy szerep vár az ér-
közélelt személyiség utazott telmtségre. 
a megyeszékhelyre. Az el- A beszámoló utáni vitfi-
nökségben foglalt helyet Né- ban felszólalt Németh Ká-
meth Károly elvtára, az 
MSZMP Központi Bizottsá-
gának tagja, a megyei párt-
bizottság .első titkáré, dr. 
Koeh Sándor Kossuth-díjas 

roly elvtárs ls. 
Ezután megválasztották a 

TTIT megyei elnökségét és 
az országos küldöttgyűlésre 
a megye értelmiségének kép-

egyetemi tanár, dr. Halász viselőit A választások 
Előd dékán és számos me- fán számos szegedi értelml-
gyel értelmiségi. A közgyű-
lést Halász Előd nyitotta 
meg. 
• Megrendülten emlékesett 

meg a közelmúltban elhunyt, 
gr. Jáky Gyula professzor-
ról, a TTIT megyei elnöké-
ről. Jáky professzor emléké, 
nek a közgyűlés néma fel-

r 

szorgalmas 
látják kö* 

ezermestere-
hívnak kö-

plihennek. Ok 
, _ . , . . , , . . . . hamarosan, már március 
KTSZ dolgozója készítette. ^ ^ b e m u t a t ó t t a r t anak . • • • • • • . . , 
Értéke mintegy tízezer fo- iga7 : , egyelőre még zárt kör- Szóvetseg céljait magaenak 
rint. A 125 centiméter hosszú ben. a helyőrségi tiszti klub vallja. 

a Szegedi Vas- és Fémipari tagjai sem 
C HARVTDPÍ 

készttette. 

zéjük 
aki a 

minden olyan fiatalt, 
Magyar Hom'édelmi 

Ki takarítsa le a függőfolyosót ? 
Hozzászólás a készülő házirendhez 

Az új »Háztrend« szerkesz- szeri felmosása mindenképp sok lakó kívánsága teljesül 
téschez szeretnék hozza- a házfelügyelő első köte- és megszűnik a vita. 
szblbl lessége kell, hogy legyen, hl- k . J.-né 

Több ízben érdeklődtem a szen például Pesten még he-
KIK-nél, hogy ml a rendel- tenként egyszer a folyosó rú-
kezés a függőfolyosók taka- csát is leporolja a házmes-
ritésával kapcsolatban. Azt ter. 
válaszolták, hogy a lakás A másik, amit szeretnék 
előtt egy métert a lakónak javasolni, a követfkez: Most, 
kell tisztántartani. Dc mi hogy a bérlőknek bírságok _______ 
történik ott. ahol van mond- vannak kilátásba helyezve, lapunk, a Délmagyarország 
iuk 6—7 méteres folyosó ét helyes lenne ezt szerintem szerkesztősége megbeszélést 
a lakó takarít egy métert, kiterjeszteni a munkáját tartott az olvasók egy cSo-
a házfelügyelő pedig sem- nem teljesítő házfelügyelőre portjával, a pártmunkások-
mi t ' A fennmaradó részen is. Például a ml házfelügye- ka l_ A z ankéton a részitve-
gyúíjön össze a szemét, ha lónk kijelentette, hogy ö pe- v ö k elmondották vcleményüL 
a lakó és a házfelügyelő el- tílg a lakás előtti folyosot k e t ^ i a p munkájáról <m 
nézi ' Nem is szólva arról, nem takarítja, pedig ez a sokrétűen tettek ószrevé-
hogy sokszor tél idején 10 régi Házirendben is benne teleket. Illetőleg javaslato-
centis hóban kell vegigmen- van. Az Ilyeneket váltsák le. kut azért, hogy a szerkesz-

munkába Sok nyugdíjas szívesen vél- tőség tökéletesebben végez-

A Délmngyarors iág 
ankétja 

Tegnap, szerdán délután 

ni a lépcsőig « feladatait 
i g y e k v ő n e k , ha maga lenem lal házmesterséget mar CSAK ankét - amelyen 
söpri a havat. Ügy gondo- a lakásjuttatáséit ls. 
lom, a folyosó lesöprése na- Kérem fentieket figyelem-
ponként ée hetenként egy- be venni, - mert ezzel 

közvélemény képviselői szó-
laltak fel — hasznos és Jó 

sok- eredmények-kel zéruJt» 

A hegyi és trópusi 
növények is 

virágzanak már 
A Szegedi Tudomány-

egyetem füvészkertjében 
— bár a tavasz már hi-
vatalosan beköszöntött 
— az utóbbi napokban 
alig emelkedett négy-öt 
fokig a hőmérő litpant/-
szála. Mégis az évszaic 
hírnökei bontogatják : 
szirmaikat. A szobád bon | 
a májvirágon. tüdófún, • 
az illatos hunyoron ki- t 
i<Ül virágzanak mér a 
magathegyi növények is. 

A sziklakert déli-dél-
keleti oldalán — atne-
lyet a legtöbb napsugár 
ér — kibontotta csiHay-
szera virágait a kárpáti 
dóra. Be a Kárpátokban 
honos növiny — amely 
* hideget jól bírja — 
erői ayökérméveI úgy-
szólván a csupasz szik-
lákon is megtelepszik, 
talajigénye rendkívül 
kevés. Ugyanitt virágzik 
a lila kökörcsin, ame-
lyet a füvészkert ősszel 
kapott Kőszegről, s már-
is nyílik. 

Levelet még nem, de 
virágokat már hozott a 
mélyfekvésü talajok és 
mocsaras tópartok növé-
nye, a lófcörmű f i , más 
nevén marti lapv. Ezen-
kívül nyílnak a seáz-
szorszépek és az árvács-
kák is. 

Az üvegházban a tró-
pusi növények várják az 
igazi tavaszt, a jó idót. 
Npillk a botanikus kert 
egytk legszebb növénye, 
a dél-afrikai distllli-
om, amely tenyérnyi 
nagyságú, kék virágo-
kat nevelt. 

A sokféle növény H 
rágzásn mellett említés-
re méltó eredmény a 
füvészkertben, hogy a 
dél-amerikai mlmósa-
félék magjait sikerült 
etszaporltant. Amíg az 
elmúlt években például 
Kínából kellett mattot 
hozamok, most salát 
termésű mágiáikból n 
helsinki botatlkus kert 
nek te tudtak szállítani. 

ségl kapött helyet az ú j el-
nökségben. Ábrahám Amb-
rus Kossuth-díjas egyetemi 
tanár, Bálint Alajos múze-
umigazgató, Bérelik Péter 
kandidátus, főorvos, Bódis 
Lajos főorvos, Greguss Pál 
Kossuth-díjas, a Szegedi Tu-
dományegyetem rektora, Ha-
lász Előd egyetemi tanár, a 
Bölcsészettudományi Kar dé-
kánja, Karácsonyi Béla Kos-
suth-díjáig egyetemi docens, 
Koch Sándor Kossuth-díjas, 
egyetemi tanár, Madáesy 
László dócéhs, Makai Lajos 
adjunktus, Nagy Sáhdor, a 
Szegedi Textilművek főmér-
nöke, Németh István főisko-
lai adjunktus, Prettenhoffer 
Imre, a mezőgazdasági tu-
dományók doktora, a Délal-
földi Mezőgazdasági kísér-
leti intézet osztályvezetője. 
Sárközi István, az MsBMP 
szegedi pártbizottsága kul-
turális osztályának Vezetője, 
Szálai László, a Természet-
tudományi Kár dékánhelyet-
tose és Zsámbéki László tan-
székvezető főiskola! docens 
vesz részt az új választás-
tól kezdődően a TTIT me-
gyei elnökségének munkájá-
ban városunkból. 

Pénteken tanácsülés 
az I. kerületben 

Aa első kerületi taná<s 
pénteken délután 3 órakor 
Széchenyi tér 11. szám alatt 
(a volt Béke-iroda kultúr-
termében) ülést tart. 

A napirend előtt M'lsoti 
Gusztáv, a Végrehajtó bi-
zottság elnöke számol be a 
végrehajtó bizottság munká-
járól, majd a kerület 193?. 
évi zárszámadását vitatlak 
meg. 

Tart Mária, a Ruházati 
Bolt igazgatója szómól be 
ezután a kereskedelem áru-
ellátottságáról, a kereskedel-
mi hálózat feladatáról. Utá-
ha a mezőgazdasági állandó 
bizottság terjeszt be jelen-
tést a mezőgazdasági mun-
kák állásáról. 

A nápifehd utolsó pontja: 
a tanácstagok előterjesztései, 
javaslatok, interpellációk. 

N y o l c m i l l i ó forint 
értékű f a c s e m e t e 

fásítás céljaira 
A Minisztertanács határo-

zata szerint a termelőszövet-
kezetek, a termelőszövetke-
zeti csoportok és az egyéni 
termelők az idén körülbelül 
8 millió forint értékben 40 
millió erdei facsemetét, to-
vábbá egymillió suhángot 
kapnak ingyenesen. Az 
igényléseket a községi és a 
városi tanácsoknál kell be-
adni, s az lhgyénes fásítási 
anyagot az állami erdőgaz-
daságok szolgáltatják ki. A 
fásitó szövetkezétéknék, a 
csoportoknak és gazdáknak 
csupán az elszállítás költsé-
geit kell vtieltíiök. 

A korén vetett és elpusztolt 
borsívetítmag helyett újabbat 

igényelhetnek n termelők 
Szeged környékén sók dol-

gozó paraszt kötött szerző-
dést borsótermelésre a Kon-
zervgyárral. A dolgozó pa-
rasztok, kihasználva Az el-
múlt hetek kedvező időjárá-
sát, á bortó nagy részét el 
is Vétették. Az ezt követő 
rossz idő, hó és fagy miatt 
azonban sok vetőmag tönk-

remént. A Konzervgyár ve-
zetőségé segít a termelöknek. 
Azok a gazdák, akiknek 
tönkrement a vetésük, pótve-
tömagot igényelhetnek. A 
kár ellenőrzése utáh a gyár 
a gázdák rendelkezésére bo-
csátja a szükséges vetőma-
gét. 

• SS» ' i— .. 

Stíltisztikai Évkönyv jelent meg 
Szeged városról 

A Központi Statisztikai gyűjtve és rendszerezve nem 
Hivatal városi igazgatósága voltak és a Városok kőiül 
Szeged gazdasági és társa- Budapesten kívül égyedtil 
dalmt életéről egyedülálló Szegedről késíült. Az adat-
adátgyújteményt készített é6 gyújtéiftény mindazok rá-
hozott nyilvánosságra. 

Az évkönyv ismerteti Sze-
ged népességének számát, » 
népmozgalom alakulását, a 
beruházásokat, az ipar, a 
mezőgazdaság, a kereskede-
lem, a közlekedés helyzetét, 
a városgazdálkodás, az egész-
ségügy. á művelődésügy jel. 
lemző adatait. A könyv több 

szere nélkülözhetetlen, akik 
akár hivatalból, akar er-
deklődesbői tájékozódást kí-
vánnak szerezni a varos ál-
lapotairól. 

Az évkönyvet a hiVátal 
előrendelésre készítetté, a 
megrendelt példányokon fe-
lül azonban korlátolt sZá'b-

cvre visszamenőleg Olyan bán még beszerezhető aSte-
adatokat tartalmaz, amelyek tisatíkal Hivatal váfóei igaz 
eddig. Madváftjrbo* émte- gatéságárt (BaMM*-« *<», 


