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A brüsszeli világkiállítás 
magyar pavilonja széleskörű nemzetközi 

elismerést aratott 
A kormány szóvivőjének sajtótájékoztatója 

Szépül a jogi kar épülete 
Sűrű állványzat veszi körül a Tudományegyetem *jog- és 
államtudományi karának épületét. A Csongrádmegyei Épí-
tőipari Vállalat munkásai tatarozzák a homlokzatot. Ér-
dekes, hogy az épület kimagasló tornyát nem a szoká-
sos létraállványokról, hanem csőállványzatról vakolják 

majd a kőművesek. 

A lottó 
tárgynyeremény 

számai 

flz egészségügyi 
miniszter utasítása 

az orvosetika 
kérdéseiről 

1AAAAAAAAAAAAA, 

Pénteken délelőtt Gyáros 
László, a Tájékoztatási Hi-
vatal elnöke, a kormányszó-
vivője sajtótájékoztatót tar-
tott. 

Bevezetőben Gyáros Lász-
ló foglalkozott a Vietnami 
Demokratikus Köztársaság 
szóvivőjének legutóbbi nyi-
latkozatával. amely új javas-
latokat tartalmaz Észak- és 
Dél-Vietnam egyesítésére vo-
natkozólag és amellyel a 
magyar kormány teljes mér-
tékben egyetért. 

Gyáros László ezután be-
számolt arról, hogy június 
3-án az Egyesült Arab Köz-
társaság illetékes szervei hi-
vatalosan közölték: engedé-
lyezték a damaszkuszi mar 
gyar főkonzulátus működé-
sét. 

A kormány szóvivője ez-
után az új polgári törvény-
könyv elkészítéséről besült , 
majd bejelentette, hogy tör-
vényerejű rendelet készül az 
orvosi rendtartásról. Ez a 
rendelet még az idén meg-
jelenik. A biztosítottak foko-
zottabb védelmére az egész-
ségügyi miniszter addig is 
utasítást ad ki. 

Arra a kérdésre, hogy 
igaz-e: Endrei Mihály püs-
pöknek az álammal nézetel-
térései vannak, s emiatt 
rendszabályokat érvényesí-
tettek vele szemben, a szó-
vivő kijelentette: 

— Egy korábbi szóvivői 
értekezleten már utaltam ar-
ra, hogy az esztergomi egy-
házmegyében — tehát ott, 
ahol Endrei Mihály tevé-
kenykedik — vannak még 
bizonyos rendezetlen szemé-
lyi vonatkozású problémák. 
Már akkor megmondottam: 
meggyőződésem, hogy a fo-
lyamatban lévő tárgyalások 
eredményeképpen ezek a 
függő kérdések megoldód-
rak. Azóta ez javarészt meg 
is történt. Hozzátehetem, 
hogy Endrei püspök helyze-
tében sem jogi, sem más vo-
natkozású változás nem tör-
tént: püspöki tevékenységét 
zavartalanul folytathatja. 

Gyáros László ezután az 
aratási és cséplési munkák 
előkészítéséről szólt. 

— A gépi növényápolás! 
munka terén az idei tapasz-
talatok jók — mondotta. — 
Május 31-ig a tavalyihoz ké-
pest több mint hétszeresére 
emelkedett a gépi kapálás 
területe. Általánosságban 
megállapítható, hogy a gép-
állomások munkája nemcsak 
mennyiségileg több, hanem 
minőségileg is javult. 

A szóvivő végül értékelte 
a Magyar Népköztársaság 
szereplését a brüsszeli világ-
kiállításon, és beszélt az ez-
zel kapcsolatos külföldi 
visszhangról. 

— A brüsszeli világkiállí-

táson a Magyar Népköztár-
saság pavilonja széleskörű 
nemzetiközi elismerést, nagy 
sikert aratott — mondotta. 
— Még az olyan, a magyar 
népi rendszerrel egyáltalán 
nem rokonszenvező intéz-
mény is, mint például az 
•Amerika Hangja* rádió is 
kénytelen volt április 24-i 
adásában megállapítani, hogy 
a magyar kiállítás »modern, 
szép kivitelezésű, kitűnő he-
lyen fekvő épület*, sőt meg-
dicsérte az étterem konyhá-
ját is. Ezután már azon sem 
csodálkozhattunk, hogy egy 
alkalommal a "Szabad Euró-
pa* rádió is elismerően szólt 
a magyar pavilonról. Annál 
nevetségesebb a párizsi rá-
dió riporterének a minap 
felröppentett egyik kacsája, 
amely szerint, a brüsszeli 
kiállítás magyar pavilonjá-
ban a WC-s nénik, a ruha-
tárosak, az ajtónyitogatók 
"civilben* nyugati nyelve-
ken beszélő magyar tanárok, 
egyetemi docensek, és más 
értelmiségiek lennének, akik 
szívesen vállalták ezt a be-
osztást, "csak hogy erv ki-
csit végre már Nyugaton , le-
hessenek*. Ez nagyon hatá-
sosan hangzik, csak éppen 
nem igaz. az illetők ugyanis 
valamennyien belga állam-
polgárok — fejezte be tájé-
koztatóját a kormány szóvi-
vője. 

Kis szovjet enciklopédia új kiadása 
A Szovjetunióban a húszas és a rendeltetése, hogy sűrített mó-

harmincas években a Kis Szovjet don ismertesse az olvasóval a 
Enciklopédiának két kiadása je- világ valamennyi országának gaz-
lent meg. Ma már természetesen dasági, tudományos, technikai, 
ezek elavultak, s szükségessé irodalmi, művészeti életére vo-
vált az új, harmadik kiadás, natkozó legújabb adatokat, 
amely visszatükrözi az első ki- A K i s S z o v j e t Enciklopédia 
adás óta az ország népei és az . ,„ , ... , , 
egész emberiség életében végbe- harmadik kiadasa 10 kötet lesz, 
ment gyökeres változásokat. A s másfél éven belül mind a 10 
Kis Szovjet Enciklopédiának az kötet megjelenik. 

(L iebmann Béla felvétele) 

Megérkeztei* Szegedre 
a hős Ogyessza 

KomsxümokHtiidöitei 
A KISZ Szeged városi bi-

zottságának meghívására a 
vasárnapi béketalálkozóra 
tegnap, pénteken a későesti 
órákban megérkeztek Sze-
gedre szovjet testvérváro-
sunk, a hős Ogyessza Kom-
szomol-küldöttei. 

Az ogyesszai négytagú 
Komszomol-küldöttség, 

amelynek V. F. Golovcscnko 
a vezetője, ma baráti látoga-
tást tesz a Textilművekben. 
A komszomolistáknak a 
gyár vezetősége és KISZ-
szervezete egész napi válto-
zatos programot állított ösz-
sze. A komszomolisták nem-
csak az üzem, a . kiszisták 
munkáját tanulmányozzák, 
hanem alkalmuk lesz arra 
is, hogy a fiatal és idősebb 
dolgozókkal együtt szórakoz-
zanak a Textilművek tiszai 
fürdőházában. 

Az ogyesszai komszomolis-
ták holnap, vasárnap részt 
vesznek a megye fiataljai-
nak szegedi béketalálkozó-
ján, s a további napokban a 
KISZ szegedi munkájával, a 
szegedi fiatalok életével is-
merkednek. 

Csapágyak bronz h e l y e t t 
— nylon texlilhulladékhől 

Kitűnően beváltak több szegedi üzemben 
Nagyszerűen bevált a Sze-

gedi Vegyesipari KSZ-nél 
egyes gépalkatrészek hulla-
dékból való gyártása. Nem 
valami fémhulladékot hasz-
nálnak fel, hanem a nylon-
textilhulladékot dolgozzák 
fel újszerű eljárással, s 
nyernek belőle csapágyak 
és egyéb alkatrészek gyár-
tásához alkalmas nyers-
anyagot. 

Az eljárás során a bá-
lákban kapott hulladékot 
elektromos úton összeol-
vasztják, majd kihűlés után 
szemcsésre őrlik. Ezután a 
kívánt alkatrésznek megfe-
lelő formákba — kokillákba 
— öntik újabb — a kívánt 
mennyiségnek megfelelő — 
olvasztás után. 

Ezzel az eljárással nyert 
anyagból készült több gép-
alkatrészt már szállított is 
a szövetkezet a szegedi üze-
meknek. Az Üjszegedi Ken-
der- Lenszövőben és a Ju-
taárugyárban például már 
használják a fenti anyagból 

gyártott csapágyakat a gé-
peken. Eddig ezek a csap-
ágyak általában bronzból 
készültek, melynek egyik 
alapanyaga importcikk, s 
10—12 forintba került dara-
bonként. Most ugyanilyen 
használható műanyag-csap-
ágyak mindössze 4,10 Ft-ba 
kerülnek darabonként. 

Bevált a műanyag a Ju-
taárugyárban használatos 
nyomóhengerkerekek pere-
mének bevonásánál is. Ed-
dig erre a célra a lényege-
sen drágább bőrt használ-
ták fel. Gyártanak még a 
szövetkezetben ugyanilyen 
módon hüvelybefogótárcsá-
kat, sima keresztorsó hüve-
lyeket. Így készítik — a ko-
rábban fából előállított tö-
rékeny — kezdő-kúpokat, 
amelyekből a napokban 
több százezer sorozat gyár-
tását kezdik meg most már 
nemcsak szegedi, hanem 
más városokbeli textilüze-
mek részére is. 

Százhetven köbméter földet ástak ki 
az Erdészeti Teehnikum diákjai 

a víz átvezetésénél 
A fiatalok lapunk útján kérik a többi középiskolát, 

csatlakozzanak a társadalmi munkához 
A városi tanács felhívásá-

ra az Erdészeti Technikum 
diákjai jelentkeztek, hogy 
segítenek a víz átvezetésé-
nél, az Újszegedről Szegedre 
vezető csatorna ásásánál. 

Száz köbméter föld kiásá-

sát vállalták, mert — aho-
gyan mondták — 

átérzik, hogy milyen ne-
hézségekkel küzd most a 
Vízmű e napokban és mi-
lyen erőfeszítésre van 
szükség 

a vízellátás folyamatosságá-
nak biztosításánál. A segít-
séggel egyben megbecsülé-
süket fejezik ki a diákok a 
város iránt, amely már há-
rom éve második otthonuk. 

Az Erdészeti Technikum 
diákjai csütörtökön és 
pénteken dolgoztak. 

Az ötvenhét diák a vállalt 
száz köbméter föld helyett 
százhetven köbmétert emelt 
ki, tehát fejenként 3,24 köb-
métert mozgattak meg. Ez a 

talajt és az időt figyelembe 
véve szép teljesítmény. 

Igen jó munkát végeztek 
az iskola KlSZ-szervcze-
tének tagjai, 

élükön Mihály Sándor tit-
kárral. Földi István, Godra 
László, Bordás István, Raf-
fael István, Putnai József 
harmadikosok, Szathmári 
László, Dobos Kovács Mi-
hály, Balogh István, Csonka 
Imre másodikosok példásan 
dolgoztak. 

Az Erdészeti Technikum 
lelkes fiataljai most la-
punk útján felhívják a 
többi középiskola tanulóit, 

hogy hasonlóan vegyenek 
részt e munkában és segít-
sék elő Szeged jó vízellátá-
sát 

„Távi rá nyitott11 újságárusítás 
a Széchenyi téren 

A központi villamosmegálló váróhelyi- lajdonos és ellenőrzés nélküli önkiszol-
segének belső oldalán egy kis polcon új- gálás? Valami ellenőrzés azért mégiscsak 
ságokat, képeslapokat, folyóiratokat lát- van. Elsősorban önellenőrzés, a saját lei-
hatnak kirakva a villamosra várakozók. kiismeret ellenőrzése. Hiszen szív kell 
A nap bármely időszakában látható e ahhoz, hogy valaki akárcsak néhány fii-
jelenség. Ebben magábanvéve nincs is lérrel, vagy egy-két forinttal is megrö-
semmi különös. A furcsa benne az, hogy vidítse őt, ki reggeltől estig megrakott 
a lapok mellett árus nincs sehol. táskával, a tűző napon járja körzetét és 

Az árus nincs sehol... Azaz nagy tás- kényelmet biztosít másoknak, 
kájával az oldalán a város más utcáiban A minap megálltam itt egy percre, s 
s a Marx téri piacon kínálja portékáját, figyeltem a kiszolgálást. Ketten-hárman 
Itt pedig egy kis papírszeletre a hírlapok álltak a kispolc előtt, olvasták a címe-
fölé tintával kiírta: »önkiszolgálás«. .Tu- ket Egy szürkeruhás, kissé kopaszodé 

férfi, kezében tartva gyorsan lapozott egy 
képes újságot. Utána szépen összecsukva 
visszatette a többi közé. Ugyanakkor el-
vett egy másikat és pénzt tett a kis do-
bozba. Majd felszállt az induló villamos-
ra. Helyét mások foglalták el, s ki na-
gyobb pénzzel fizetett, az vissza is 
adott önmagának. 

önkiszolgálás! örvendetes, hogy annyi 
ember akad, aki a szocialista erkölcsnek 
azon a fokán áll, hogy ilyesmi megvaló-
sulhat. Erre alapoz a hírlapárus, és jo-
gosan, hiszen az első napokban az elszá-
molásnál nem volt "kasszahiánya". 

Újszerű színfoltja Szeged mozgalmas 
nappali életének "az újságárusítás önki-
szolgálással* bevezetése. Csupán egy dol-
log "aggaszt«, mi lesz ha megkezdődik a 
labdarúgó világbajnokság, — s a magyar 
csapat jól fog szerepelni. Milyen újsá-
gok lesznek napközben is a polcon, — 
a Népsportról nem is beszélve —, ha 
Szalai József hírlapárus másfelé lesz, s 
nem néz vissza gyakrabban "-fiókjához* 
utánpótlás végett. Gera József 

(Markovl t s T ibo r felv.) 


