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Radarral keze l ik 
a m a g a s v é r n y o m á s t 
Szovjet tudósok a radar 

elvén alapuló készüléket 
használnak az egyik gyakori 
betegség, a hipertónia, ma-
gasvérnyomás gyógyítására. 
Erre a betegségre a központi 
idegrendszer túlzott izgalma 
jellemző. A Szovjetunióban 
két év óta sikerrel kezelik 
nagyfrekvenciájú elektro-
mágneses kisugárzással. A 
radarhoz hasonló hullámokat 
a plexus solarisra bocsátják, 
hogy fékezzék a központi 
idegrendszer túlzott aktivitá-
sát és helyreállítsák műkö-
désének egyensúlyát. 

Hétfőiül három műszakban dolgozik 
a Délrost újszegedi pozdorjalemez üzeme 

Már több mint egy hónap- Hétfőn már három mű-
ja megkezdődött a pozdorja- szakban dolgozik a gyár és 
lemezgyártás a Délrost új- nemcsak az úgynevezett na-
szegedi telepén. Az első na- turlemezt gyártja, hanem 
pókban, hetekben még kissé megkezdődik a furnér-ra-
tapogatózva folyt a munka, 
de a több hetes gyakorlat-
már mesterré tette a mun-
kásokat. Ma már zavartala-
nul folyik a termelés s mint-
egy kilenc köbméter lemezt 
gyártanak naponta két mű-
szakban. Szakmány ónként 16 
sütést végeznek, vagyis ti-
zenhatszor hét lemez kerül 
ki a gépekből. 

gasztás is. A harmadik mű-
szakban a már elkészült le-
mezekre ragasztják rá a fur-
nért. 

Mi, valamennyien Petőfi-
telep, XX. utcai lakosok, 
dolgozó kisemberek va-
gyunk, napi munkakörünk a 
gyárba és üzemekbe szólít 
bennünket, ahonnan munka 
végeztével, pihenésre vágy-

Síkeres szauatóuersenyt 
rendezett 

a fiazafias TCépfront 
A népek barátsági hő- könyvjutalomban részesült, a 

napja jegyében a Hazafias negyedik és ötödik dicsérő 
Népfront Szeged városi bi- oklevelet kapott, 
zottsága szavalóversenyt ren-
dezett. Harminc tanuló vett 
részt a versenyen az általá-
nos iskola III.. osztályától 
kezdve a tanítóképzőig. Mély 
átérzéssel és átéltséggel csen-
dültek fel a szavalók ajkán 
a régi és a mai költők béke-
versei. "Nekünk béke kell!* 
»Mi békét akarunk!* "Ba-
rátságban akarunk' élni más 
népekkel, ne válasszanak el 
bennünket határok!* — hir-
dették, követelték a költők 
szavaival a tízévesek, meg a 
tizenhatévesek. 

A bíráló bizottság elnöke, 
Radnóti Tamás, magyar-, 
történelemszakos szakfel-
ügyelő a jutalmak kiosztásá-
nál a népek közötti béke és 
barátság jelentőségéről be-
szélt a tanulóknak, megdi-
csérte szép felkészültségü-
ket, majd ismertette a ver-
seny eredményét, és átadta 
a Hazafias Népfront ajándé-
kait. 

A bizottság külön bírálta 
el a képzősök szereplését, s 
az első díjat, egy szép köny-
vet Aradi Mária III. osztá-
lyos tanítóképzős tanulónak 
ítélte. Aradi Mária Radnóti 
Miklós *Nem tudhatom* cí-
mű költeményének tolmá-
csolásával érdemelte ki a 
bizottság dicséretét és az 
első díjat. 

Az általános iskolai tanu-
lók versenyének eredménye 
a következő: első helyezett: 
Ágai Katalin (Mérei utcai 
Iskola VI. o.), második Er-
dős József (Juhász Gyula Ál-
talános Iskola VIII. o.), har-
madik Tóth Magdolna (Taní-
tónőképző gyakorló iskolája 
VI. o.), negyedik Kevei Bé-
la (Zalka Máté Altalános Is-
kola VIII. o.), ötödik helye-
zett Vámos Éva (Mérei utcai 
iskola III. o.) lett. 

Az első három helyezett 

— KAROTIN-ÜZEM létesült 
Dunántúlon, I regszemcsén, a 
Délkeletdunántúl i Kísérlet i In-
tézetben mintegy háromszázezer 
for intos költséggel. It t egy va-
gon sárgarépából 26 k i logramm 
vitaminos karo t lno la ja t készíte-
nek Ebből az olajbői 75 deka-
g ramm tiszta A-vl tamint állíta-
nak elő. A sebészetben, szemé-
szetben, a gye rmekek fe j lődé-
sében nélkülözhetet len gyógy- és 
t ápanyag k i log rammjáé r t 24 ezer 
for intot kap az üzem, amely 
nemcsak az ország, hanem Kö-
zép-Európa egyet len Ilyen üze-
me. 

(Siflis felvétele) 
Még folyik a tanítás az iskolákban, de ezen a napon a tanulók sok örömet akarnak 
szerezni nevelőiknek azzal is, hogy jó feleletekkel bebizonyítják: az idei fárad-
ságos és sok türelmet igénylő tanári munka nem volt eredménytelen. Képünk egy 
eredményes földrajzórán készült, amelyen jó feleleteikkel már előre is törlesztettek 

a tanulók a nevelőket megillető tiszteletből. 

Kik nyerték 
a földrajzi kiállítás 

díjait ? 
A Szegeden megnyílt or-

szágos földrajzpedagógiai ki-
állítást — mint közöltük — 
szegedi pedagógusok állítot-
ták össze. Egy-egy téma min-
taszerű feldolgozása nagy 
feladatot és hozzáértést kí-
vánt, s ezért a városi ta-
nács díjakat tűzött ki. A há-
rom komoly összegű pénzju-
talom együttesen 2500 forin-
tot képvisel. Az első díjat 
(1100 forintot) Szigeti Rózsa, 
a Földműves utcai iskola ta-
nára kapta témájának kitű-
nő módszerbeli feldolgozá-
sáért. A második díjat Ko-
vács József Dózsa isko-
lai nevelőnek (nyolcszázfo-
rint), a harmadik díjat 
(600 forint) pedig Kiss Al-
bertnénak, a rókusi iskola 
tanárának ítélte a bíráló bi-
zottság. Három pedagógus 
kapott könyvjutalmat, s min-
den kiállító tanár munkáját 
dicsérő oklevéllel Ismer-
ték el. 

A kiállítást már az első 
napokban is számosan meg-
látogatták, s az érdeklődők 
június 16-ig naponta megte-
kinthetik. 

A pet&fitelepi szülők figyelmébe * Újabb javaslat a város 
tisztasága érdekében * A sertéstartást szabályozó 

rendelet elé * Panasz egy harcias hentesre 
összegyűri és azután — ahol Több szülő panasza, hogy 
éppen eszélbe jut — eldobja. Nadicsán Béla, az alsóvárosi 

A lejárt villamosjegyek 61. számú húsbolt vezetője 
összegyűjtése szerintem csak válogatás nélkül veri az ar-
úgy valósítható meg eredmé- ra haladó gyermekeiket, mert 
nyesan, ha a vülamostársa- előfordult, hogy egyik-másik 
ság a villamoskocsi minden megszólaltatta az üzlet előtt 

va indulunk haza otthona- kiszállóhelyén, az úgyneve- őrizetlenül hagyott motor-
inkba, hogy pihenten kezd- zett kapaszkodóvas mellett, kerékpárjának kürtjét. 
jük a másnapi munkát. Eb- egy-egy, esetleg a lejárat Hétfőn reggel egész gye-
ben azonban akadályozva mindkét oldalán, egészen la- rekcsoportot szétvert, amint 
vagyunk, mert a gyermek- pos, mondjuk 25x6 cm nagy- az iskolába mentek. Közú-
tiad az utcán, körülbelül 8 ságú, felül teljesen^ nyitott lük a 13 éves Mihaleczki 
méúr széles helyen, a házak - könnyen bedobható — lá- Andrásnak az ütésektől púp 
ablakai alatt futballpályát diikát helyez el, ahova a le- nőtt a fején, a 11 éves Rá-
rendszeresített és nemegy- szálló utasok lejárt jegyei- kosi Zoltánt pedig véresre 
szer a legtrágárabb szavak ket minden ide-oda lepke- pofozta, a gyerek orrvérzést 
kíséretében játszadozik. De dés nélkül, még akikor is be- kapott, az ajka felduzzadt, 
még ezt a körülményt nem dobhatják, ha útjuk valóban egyik foga meglazult. Ugyan-
egy esetben anyagi kártevés sietős, mert az utas legtöbb akkor a két fiú — állításuk 
is fűszerezi, mert a futballt esetben jegyét kézben tartja, szerint - hozzá sem nyúlt 
a keskeny útszakaszon be- Ehhez természetesen még a motorhoz. Nadicsán a 
rúgják a kertekbe, amivel az* szükséges,, hogy a villa- "hőstett* után beszáguldott 
kis veteményes kertünk is mos megállásakor a kalauz a z iskolába, ahol a gyerekek 
tönkreteszik, sőt gyümölcs- kérje fel az utasokat: kér- tanulnak, azzal a felkiáltás-
lóinkat és kerítéseinket is, jük a leszálló utasokat, le- sal, hogy "elbuktattatja őket 

járt jegyeiket szíveskedjenek magatartásból*. Egy ideig 
a lépcsőnél elhelyezett ládi- rohangált a folyosókon -
kába dobni. közben nyilván eszébe ju-

Merem hinni, hogy ez az t ott, hogy esetleg őt "buktat-
újítás az utazóközönségnél 3ák<< e l magatartásból - s 
hamar megszokottá válna cs dolgavégezetlenül elhagyta 
a villamosmegállók környé- a z iskolát, 
ke papírmentes lesz és gaz- Amikor az egyik fiú szülei 

téti' stb" így "van "petőttte le őasági szempontból is való- másnap magyarázatot kértek 
pen is. 'A sérelmezett hely- ^ eredményt érünk el. a hentestől, az hányavetln 
tői 100-120 méterre játszó- E téren, legyen szép Sze 

ged a kezdeményező. 
Gerő Aladár, 

Bocsikay utca l/a. 

hogy a labdához hozzájut-
hassanak. Nem elég a labda 
által okozott kár, hajiem még 
le is tapossák a zsenge vete-
ményt. 

Népi államunk a gyerme-
kekért nagy áldozatot ho-
zott, gyermektereket létesí-

tér van, ahol szabadon, nem 
is oly szűk keretek között 
kedvükre futballozhatnak. A 
szülők gondoslcodjanak, hogy 
a gyerekek ott játsszanak. 

Sutya Péterné, 

kijelentette, hogy nem is 
tudja, melyik gyerek volt a 
"tettes*, de ez őt nem is 
érdekli. Azzal fenyegetőzött, 
hogy ezután is végigpofozza 

M a gyerekeket, így majd 
"megszokják* hogy nem le-

Most, hogy újabb rende- het dudálni az ő drága Pan-
Petőfitelep, XX. u. 893/b. lettel szabályozni kívánják nóniáján. 

olyan értelemben a sertéstar- Felhívjuk a rendőrség fi-
• tást, hogy a nagykörúton be- gyeimét is a harcias, gyerek-

a m£4..<* •>•) ; r i a w mi a jószágtartás teljesen verő boltvezetőre, vonják fe-
szágbaT "E^y toSl rnegszünjön, ezt helyesnek lelösségre, még mielőtt őri-

tan*. című cIldiben fievelem taTt)uk< közegészségügyi zetlen motorja miatt vala-
pontból. Vannak azon- mennyi alsóvárosi gyerek 

' ban szép számmal olyan kts orrát bezúzna, vagy meg sú-
lyosabb kárt okozna bennük. k n f ' m e f t e l y ^ r f v ü l a " T"*"** egyedek,' lük a 

mosieevpjí jelenleg is fennálló rendel-
5 S , Szépészeti és " 
anyagi jelentőségeket ismer- Z t ¥ 

hizlalására a szükséges ter-
A cikkíró a tanácsnak azt ménymennylséget is. 

javasolta, hogy próbaképpen Kérésünk tehát az, hogy 
helyeztessen el papírgyűjtő a rendelet, mely születőben 
ládát a Széchenyi téri villa- van, adjon módot ezeknek 
mosmegállónál, hogy a villa- a lakosoknak a már meglévő 
mosról leszálló utasok je- sertésük kihizlalására, hogy 
gyeiket a papírgyűjtő ládába ne érje károsodás őket. Á 
dobhassák be. születendő rendeletnek tehát 

CL Szakszcrue.ze.tck 
Csongrád Dlíegyeí tanácsa 

üdvözli a pedagógusokat 
A VII. pedagógusnap alkalmából a Szakszerveze-

tek Csongrád megyei Tanácsa az alábbi üdvözlő le-
velet intézte a pedagógusokhoz: 
A Szakszervezetek Csongrád Megyei Tandcsdnak el* 

nöksége a megye szervezett dolgozói nevében sze-
retettel köszönti megyénk közoktatásügyi dolgozóit a VII. 
pedagógus nap alkalmából. Megyénk szervezett dolgozói 
korábban is számtalanszor kifejezésre juttatták, hogy meg-
becsülik az iskolát, a nevelőket és az oktató-nevelő mun* 
kát. Nem egy iskolát a társadalmi összefogás ereje épített 
újjá, tett korszerűbbé, otthonossá. A kapcsolatok, melyek 
felszabadulásunk óta a munkáscsaládok, társadalmi szer-
vezetek és az iskolák között keletkeztek, évek során tovább 
gazdagodtak és fejlődtek Csongrád megyében is. Mi büsz-
kék vagyunk arra, hogy ezt a kapcsolatot óvni és ápolni 
tudtuk és közös erővel az ellenforradalmi nyomás idején, 
az öntudatos szocialista nevelők segítségével megvédelmez-
hettük. 

Tíz esztendővel ezelőtt megyénkben is a munkásosztály 
erejével, a párt vezetésével zúztuk szét a burzsoá osztály* 
célokat szolgáló iskolarendszert. Nevelóink ma ezért hir-
dethetik szabadon a tudomány igazságait, ezért nevelhetik 
közösségi érzésre, hazafiasságra, internacionalizmusra és 
szocialista erkölcsre ifjúságunkat. Ezzel a magasértékű 
munkával nemcsak ifjúságunk válhat és válik napról napra 
társadalmunk megbecsültebb munkásává, hanem maguk a 
nevelők is. 

Ez alkalommal szeretettel köszöntjük testvérszerveze* 
tünket, a Pedagógusok Szakszervezetét is és annak társa* 
dalmi munkásait, tisztségviselőit. Kívánjuk, hogy a leg-
haladóbb pedagógusok felelősségtudatát átérezve dolgozza* 
nak azért, hogy a nevelök felismerjék a közoktatás új 
útjait és odaadóan végezzék a dolgozók gyermekeinek sok-
oldalú képzését, a szocialista haza tudatos építésére történd 
nevelését. 

Az iskolai szünet előtt még nagy feladatot kell meg* 
oldaniok a közoktatásügy dolgozóinak. Gyermekeink a kö-
zeljövőben adnak számot egész évi tanulásukról. Most fo* 
lyik a megszerzett ismeretek megszilárdítása. Sok munkás-
szülő vár segítséget a gyermekek eredményes vizsgájához. 
Bízunk abban, hogy ezt a pedagógiai segítséget mint eddig, 
most is megadják és ezzel is ápolják az iskola és a dol* 
gozó családok közötti kapcsolatot. 

A nehéz évvégi munkához erőt és sok sikert kívánunk. 
SZAKSZERVEZETEK CSONGRÁD MEGYEI 

TANÁCSÁNAK ELNÖKSÉGE 

Nagysikerű tájékoztató pártnap 
a Tudományegyetemen 

A Szegedi Tudományegye- ja megnyitó szavai után Kis-
tem párt-végrehajtóblzottsá- pál Jenő elvtárs, a .vé ios i 
ga csütörtökön délután az pártbizottság ipari oretályá-
auditorium maximumtan nak vezetője tartott beszá-
pártnapot rendezett. A nagy- mólót a gazdasági kérdések-
számú hallgatóság előtt Tóth ről. Előadásában a város ipa-
Ferenc elvtárs, az egyetemi ra> közlekedése és kereske-

Nagi Istrán párt-végrehajtóbizottság tag- * g Z £ % T Í ' Ü S 
összefüggő kérdésekkel fog-

Éfjel- nsppal őrlik a gabonát ^után^ Ladányi Benedek 
A l i A t a M m a l a m k . . elvtárs, a városi tanács v. b.-a lisza-maiomnan elnökhelyettese Szeged kul-

. _. , , . . . . turális életének helyzetét* 
A Tisza-malomban áttér- a zavartalan ellátást, s a távlatalt vázolta. Foglalko-

tek a napi hárommuszakos megszokott, kiváló minőségű z o t t a közvéleményt érdeklő 
munkara, s éjjel-nappal jár- kenyér, és tésztaliszt őrié- városrendezés problémáival, 
nak a gepek. A kapacitás sét. Ha szükséges, egy-egy a szabadtéri játékok megren-
noveléset az tette szukse- időre az irodai dolgozók, dezésének ügyével és több 

A próba máris megvan, de ezen a vonalon az volna a ge.s,se- b o í f villamosítják a köztük a vezető is, úgy szer- más, az egyetemi okiatokat 
sm sok eredménnyel sarkalatos pontja, hogy a hódmezővásárhelyi gozmal- vezik meg munkájukat, és dolgozókat érdeklő prob-

y 7-,a-, ... mot. Amíg ott az atszere- hogy közvetlen a termelésbe lémáról adott ismertetést. 
lési munkálatok folynak, ad- is bekapcsolódhassanak. A Szűcs Zoltán főkönyvelő, az 
dig a Tijza-malomnak kell háromműszakos munka elő- egyetemi takarékossági bi-
előállítania a vásárhelyi reiáthatóan július végéig z°ttság elnöke a takarékos-

sági mozgalomról, s ennek 
az egyetemre vonatkozó fel-
adatairól szólott. 

Az előadások után a hall-
gatóság több kérdést tett fel 
Szeged kulturális életével 
kapcsolatban, amelyekre ter-
meszctesen részletes válci.szt 

Mint már hírt adtunk la- meg. A fürdő vállalat folya- kaptak. A nagysikerű párt-
punkban, az úszóházakat a tnatosan hozza rendbe és ar- napról az egyetem oktatói, dől-

ném 
Nézzük meg a Lenin kör- serí®stitzlalási tilalom a ren-

út és a Kossuth Lajos sugár- delet kihirdetése napján 
út sarkán, közvetlen a vil- csak az°kra vonatkozzék, 
lamosmegállónál már felál- akik eddi9 még nem állítot-
lított papírgyűjtőt. Ott — ták be jószágukat, akik vi-
sajnos — azt láthatjuk ho**y szont beállították, azokra a 
a lejárt villamosjegyek zö- Tendelet szabjon 1958. ele-
me nem a papírgyűjtőben ce,mber 3l-ig egy türelmi ha-
hanem szerteszét a földön tázidőt- J9V is elég károso-
hevernek, pedig ott a papír- dAs érl azokat> okik két év-
gyűjtő. vel ezelőtt ólakat építettek 

De hozzunk fel egy esetet. Í T f ^ J ^ Z „ f „„ _ ... * „A» czt most le kell bontani. De 
teS l ^ ^ a ^egészségügy érdekében KOCSIjaroi ieszauo .utas at m e a tg . s , 7 i í k . . . i o „„„„ 

testvérüzem napi több va- . . . . . . . „, , 
gonos lisztmennyiségét is. A t a r t ' e z l d ő r e k e s z ü l e l 

nagy terhelés ellenére - a e z e r forintos költséggel a 
malom dolgozói biztosítják vásárhelyi malom átépítése. 

Vasárnap oyílik a strand 
helyére vontatták, vasárnap ra kéri a vállalatokat, minél gozói elismeréssel nyilatkoz-

járt jegyét a papírgyűjtőbe ^ n e é r j e d o l g o z ó k a t 
dobja, hanem azt a tényleg y 

megs2fflkottság mozdulatával Molnár Gyula 

múlt héten s ez sikerült is » " kertfürdője n á n a k a z temen h a s o n l ó 
úgyannyira, hogy vasárnap vasárnap reggel fel 7-tol jellegű tájékoztatót, pártna-
szintén fél kilenckor nyílik várja a strandotokat pat. 


