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Egymillió forint 
a diákotthonok fejlesztésért 

A diákotthonok korszerű-
sítéséhez, fejlesztéséhez a 
Művelődésügyi Minisztérium 
az elmúlt két évben több 
mint egymillió forint anyagi 
támogatást adott. Ez idő-
szakban az egyetemi diákott-
honok élére vezetőt állítot-
tak és — a nagyobb létszá-
múakban — melléjük nevelő 
tanár t . 

Az elmúlt évben a jó kö-
zösségi munka eredménye-
ként kollégiummá alakult az 
Egri Pedagógiai Főiskola 
diákotthona. Ugyancsak el-
nyerte a kollégium címet a 
Budapesti Kertészeti Főisko-
la diákotthona. Az idén elő-
reláthatólag ú jabb tíz-tizen-
két egyetemi diákotthon vá-
lik kollégiummá. 

Találkozás szovjet tudósokkal 
Beszélgetés dr. Kolosváry Gáborral szovjetunióbeli 

tanulmányútjáról 

Etessük a hasznos 
madarakai! 

Az erös hideg, a lehullott 
n a © mennyiségű hó erősen 
sú j t j a a hazánkban telelő 
hasznos madarakat . Közü-
lük a rigók és a cinkefélék 
védelmére már korábban is 
szereltek fel mesterséges 
odúkat az erdészetekben. 
Most ezekhez téli etetőket 
is állítottak s ezeket az ete-
tőket rendszeresen el lát ják 
élelemmel. 

A parkokban és a város-
környéki házak kert jeiben 
élő rigókat és cinkéket se-
gíteni kell táplálékuk meg-
szerzésében. A Növényvé-
delmi Kutatóintézet madár-
tani osztálya kéri a lakossá-
got, h o © a kertekben és a 
parkokban könnyítse meg 
a hasznos, énekes madarak 
téli táplálékszerzését. Nap-
raforgó- és kendermag, to-
vábbá burgonyamaradék, 
valamint friss, nem sava-
nyú kenyérmorzsa alkalmas 
táplálásukra. 

Dr. Kolosváry Gábor e©e-
temi tanár, a Szegedi Tudo-
mányegyetem Állatrendszer-
tani Intézetének vezetője 
nemrég tért ' haza szovjet-
unióbeli tanulmányútjáról . 
Élményeiről a következőket 
mondotta lapunk munka tá r -
sának: 

— Lényegében 1922 óta le-
velezési kapcsolatot tartok 
fenn a szovjet kutatókkal. 
Eddig azonban személyesen 
nem találkozhattam a nagy 
szocialista ország tudósaival. 
Ezért nagyon örülök annak, 
hogy a Magyar Tudományos 
Akadémia küldötteként ellá-
togathat tam Moszkvába és 
találkozhattam a szovjet tu-
domány sok kiváló képvise-
lőjével. 

Szeretettel... 

— Örülök annak, iiogy lát-
hat tam Moszkvát, j á rha t t am 
a Kreml csodálatos múzeu-
maiban, megtekinthettem a 
Lenin—Sztálin mauzoleuniot, 
beszélhettem a szovjet embe-
rekkel, akik megelégedéssel 
szóltak életükről, nagy tisz-
telettel és szeretettel emlé-
keztek meg országuk és 
pár t juk vezetőiről, elsősor-
ban Hruscsov miniszterel-
nökről. Általános benyomá-
saimról szólva feltétlenül 
meg kell hogy emlékezzek 
arról a szívélyes vendégsze-
retetről, mellyel ott-tartózko-
dásom idején elhalmoztak. A 
szovjet emberek figyelmessé-
géről megemlítek egy ese-
tet: 

— Az egyik napon nagy 
vihar támadt és az erős szél 
szállodai szobám ablakába 
vágta a havat. A kinti hideg 
ellen az aránylag jól záró 
ablakok sem tudtak teljesen 

Dolgozó parasztok kérdéseire 
válaszolunk 

A tsz-ben hány holdas 
táblákat alakítsunk ki? 

Szegeden és a járás köz-
ségeiben napról napra nö-
vekszik a szövetkezés ú t já ra 
lépő dolgozó parasztok szá-
ma. Uj termelőszövetkezetek 
alakulnak, s a már meglé-
vők területe is n a © m é r t é k -
ben növekszik. Az ú j szövet-
kezeti iagok többnyire föld-
del lépnek be a szövetkeze-
tekbe, s ezzel jelentősen nő 
a közös gazdálkodás terüle-
te. A közös, a na©üzemi 
gazdálkodás lehetőségének 
megteremtése szükségessé te-
szi, hogy megfelelő táblá-
ka t alakítsanak ki a szövet-
kezetek. 

A na©üaemi területeket 
az egész ha tár ra ki ter jedő 
földrendezéssel .alakítják ki. 
Többen érdeklődnek, mek-
kora táblákat alakí tsanak ki. 

Az e©önte tű talajú, sík 
területen a legjobban meg-

As É. M. 45. sz. AH. Épí-
tőipari V. Bp. VI., Szív u. 
60. sz. 

kőműves- és ács-
tanulókat 

vesz fel. Jelentkezhet az 
a 14—17 életév közötti fiá-
u l . aki a VIII. általános 
Iskolát elvégezte. Teljes el-
látás és szállás biztosítva, 
sport és kulturális lehető-
séggel. Jelentkezés Írásban, 
vagy személyesen a fenti 
clm alatt. Bővebb felvilá-
gosítást a lelentkezéskor 
adunk-

felelő t áb lana©ság a 40—70 
katasztrális hold. Ilyen 
na©ságú táblákon jó az át-
tekinthetőség, jól megoldha-
tó az üzemeltetés, a gépi 
munkák gazdaságosan elvé-
gezhetők, s a vetésforgók te-
rületi szakaszbeosztásának 
Ls megfelelnek, mert a ve-
tésforgó szakaszteriiletei 
rendszeresen azonosak a táb-
la területével. 

Öntözéses területeken a 
20—30 katasztrális hold te-
tületü táblák kialakítása 
célszerű. Homokos vidéke-
ken érvényesíteni kell a szél-
fúvás elleni védekezést. 
Ilyen helyeken a táblák 
na©ságá t nem célszerű 25 
katasztrális hold fölé emel-
ni. A táblák hosszoldalai a 
szél i rányára merőlegesek 
l e©enek ; helyes a táblákat 
minden oldalról szélvédő fa-
sorokkal szegélyezni. 

A táblák e © gazdaságban 
lehetőleg e © f o r m a n a © o k 
le©enek, mer t csak í © tud-
ják a vetésforgóban jól biz-
tosítani a növénytermesztés 
e©en lő hozamának, a mun-
kaerő egyenletes foglalkoz-
tatottságának, a termelőesz-
közök e©en lő kihasználásá-
nak feltételeit. 

Lehetőleg né©szögletesek 
l e©enek a táblák, mert ez 
felel meg legjobban a gépe-
sített szántóföldi munkála-
toknak, sík területen leg-
jobban megfelel a rövid tég-
lalap. Ilyen táblákon a ke-
resztben történő művelés is 
jól elvégezhető. 

megvédeni. Ezért a helyiség 
hőmérséklete a szokásos 23 
—24 fokról 18 fokra szállt 
le. Amikor ezt észrevették, 
azonnal intézkedtek, hogy 
egy szélvédettebb épületszár-
nyon kapjak szobát. Bár er-
re én nem tar tot tam igényt, 
legfeljebb még egy takarót 
akar tam kérni, mégis való-
sággal átcipeltek egy mele-
gebb szobába. Mint mon-
dották, vendégeik egészsé-
géért és jó elhelyezési kö-
rülményeikért felelősnek ér-
zik magukat. 

Egy a sok érdekesség 
közül 

— A nagy szocialista or-
szág fővárosának életéről, a 
hatalmas építkezésekről so-
kan beszámoltak mar útiél-
ményeikben. Gondolom, nem 
lesz ezért érdektelen, ha én 
most nem ezekről szólok. 

— Számomra a sok érde-
kesség közül különösen ma-
radandó élményt jelentett a 
moszkvai ál latkert megtekin-
tése, ahol egy kicsit már a 
szakember szemével is szem-
lélődhettem. Különlegessége-
ket elsősorban a sarkvidéki 
állatok között találhat ott a 
mi vidékünkre való utazó. 
De kevés ál latkert dicseked-
het azzal is, hogy három 
élő, kínai tarka medve tarto-
zik a leltárába. Életemben a 
moszkvai állatkertben lá t tam 
először olyan, fogságban élő 
elefántot, amelynek meg-
hagyták hatalmas a©ara i t . 
A moszkvai ál latkert teljes 
valójában muta t j a be a ha-
talmas agyarú indiai elefán-
tot. 

Tapasztalatcsere 

— Bőven jutott a r ra is 
idő, h o © a moszkvai tudó-
sokkal kicseréljük kuta tá-
saink során szerzett tapasz-
talatainkat. Számos eszme-
cserén vettem részt. Elsősor-
ban az őslénytani és a törzs-
fejlődéstani ismereteinket vi-
tat tuk meg behatóan. Eze-
ken a beszélgetéseken ma-
gam js sokat tanultam, s 
ugyanakkor igyekeztem át-
adni sa já t tapasztalataimat 
is; 

— Szinte elképzelhetetlen 
már, hogy a magyar és a 
szovjet tudósok találkozása 
ne hozna mindig valami 
újat , ne járulna hozzá a 
kapcsolatok további elmélyí-

téséhez. I © történt ez most 
is. Abrlkoszov professzor-
nak, a Lomonoszov E © e t e m 
Biológiai Intézete vezetőjé-
nek megmutat tam például 
azt a mohaállatot, amelyet 
a múlt évben a Tiszában 
találtunk. Megállapítottuk, 
hogy ez egészen friss betele-
pülés a magyar vizekre, mert 
ez a kis állat Európában ed-
dig csak Belgiumban és 
Dobrudzsában volt honos. 
Más jelekkel együtt ez is alá-
támaszt ja azt, hogy a külön-
böző ál latfajok világszerte 
mozgásban vannak, egyre 
többet tűnnek fel olyan tá-
jakon is, ahol eddig nem is 
merték azokat. Az állatok-
nak ez a most megfigyelt 
állandó mozgása is a dialek-
tikus materializmust igazol 
ja. Pontos okának megálla-
pítására csak a biológiai és 
a környezeti vizsgálatok 
eredményeinek összegezésé-
vel kerülhet majd sor. Je 
lenleg a tények megfigyelé-
sénél tar tunk. 

Együttműködés 

— A Szovjetunióban való 
tartózkodásom alat t azt a 
megtisztelő feladatot is rám-
bízták, hogy két f iatal as-
piránst vezessek be a kuta-
tómunkába. Örömmel tet tem 
eleget ennek a kérésnek. A 
fiatalokat, akik majd az ős-
koraitokkal foglalkoznak, 
megfelelő tanácsokkal lát-
tam el. Magyarországi anya-
gok és irodalom megküldé-
sével a továbbiakban is se-
gítem majd kutatásaikat . 

— Érdekes feladat szá-
momra az is, hogy szovjet 
kutatók ősi rákok maradvá-
nyait bízták rám, amelyeket 
a Káspi-tó körüli pusztasá-
gokban találtak. Ezek meg-
határozása és feldolgozása 
aprólékos, gondos munká t 
igényel. Vizsgálataim ered-
ményeinek visszajuttatásával 
remélem, megfelelően segí-
tem majd az ottani Akadé-
mia Őslénytani Intézete ku-
tatóinak munká já t . 

— A szocializmus nagy or . 
szágában tett látogatás sok 
hasznos tapasztalatot hozott 
számomra. Utam alkalmá-
val, remélem én is hozzá-
járul tam a két nép közötti 
barátság további elmélyíté-
séhez — mondotta befeje-
zésül Kolosváry professzor. 

D. J. 

N A P I R E N D E N : 

Kukorica Jancsi — subában 
KÖZTUDOMÁSÚ, h o © a 

szabadtéri játékok műszaki 
létesítményei nem készülhet-
tek el mind az elmúlt év-
ben. Bármennyire is segí-
tette a kormány anyagilag a 
játékok gazdáját, a szegedi 
városi tanácsot, annak nem 
volt a r ra pénze, h o © a ha-
talmas színpadot drága vilá-
gítási, akusztikai berendezé-
seivel, valamint a méretei-
ben Ma©arországon egye-
dülálló nézőtéri t r ibünt tel-
jes na©ságában egyszerre 
elkészíthesse. Az előzetes ter-
vek szerint három "ütem-
ben* kell megépíteni a né-
zőteret. Első évben a szín-
pad, valamint az ötezer néző 
elhelyezésére alkalmas tri-
bünrészt készítette el a 
Csongrád m e © e í Építőipari 
Vállalat, az építkezés fő ki-
vitelezője. Ez évben, a játé-
kok felúj í tásának második 
évében kerülne sor a máso-
dik és a harmadik ütemre: 
a tr ibün bővítésére 7200 sze-
mélyesre, valamint a har-
madikra — az e©e temi épü-
let erkélyén a szintén né-
zők elhelyezésére szolgáló 
pódium építésére. 

MAR FOLYNAK az elő-
készületek az 1960. évi játé-
kokra. A legna©obb gondot 
a műsorterv összeállítására 
és bővítésére fordít ják, hi-
szen a műszaki létesítmé-
nyek kiegészítésére még az 
elmúlt évben mégtettek min-
den előkészületet a szegedi 
tanácsnál. Nemcsak a kivi-
telezési tervek vannak ké-
szen és a kivitelező vállalat 
kezében, hanem idejében — 
1958 novemberében — le-
kötötték a "kapacitást* is. A 
Csongrád megyei Építőipari 
Vállalat — a fővállalkozó — 
aláír ta a szerződést, hogy a 
színpad és a nézőtér na-
©obbik részének elkészítése 
után, 1960-ban megcsinálja 
a t r ibün ú j szakaszát is. 

Nemrégiben azonban vá-
rat lan és kellemetlen dolog 
zavarta meg az előkészüle-
teket. A Csongrád m e © e i 
Építőipari Vállalat írásban 
értesítette a szegedi tanács 
illetékes osztályát, h o © — 
szerződés ide, szerződés oda 
— a tavaszi hónapokban nem 
kezdi meg a második ütem 
munká já t . A tribün hiányzó 
részét csak 1960. december 
31-re tud ja »szállitani«. Az 
Építésügyi Minisztérium 
Kecskeméti Épületlakatos-

ipari Vállalata — az e © i k 
alvállalkozó —, akinek a 
tr ibünhöz szükséges vasszer-
kezetet kell szállítani, nem 
haj landó az 1960 júniusára 
megadott szállítási határidót 
betartani . I © , ha közbe nem 
jön valami, a kivitelező vál-
lalatok jóvoltából, a színhá-
zak, a művészi produkciók 
történetében párat lan szen-
zációnak lehetünk 1960-ban 
tanúi Szegeden. A nyári 
szabadtéri játékokat u © a n i s 
S z i l v e s z t e r k o r , azaz 
télen kényszerülnek megtar-
tani. 

LEHET, h o © ez a kö-
rülmény kétszeres vonzóerőt 
©akoro tna a r ra a százezer-
nyi nézőre, amely rászánta 
magát, h o © 1960-ban is Sze-
gedre látogat és m á r most 
az ünnepi játékok nyúj to t ta 
élményre szomjazik. Ország-
világ érdeklődését keltené 
fel történetesen, ha Hunyadi 
László az előadás nap ján 
térdig érő hóban indulna 
vesztőhelyére a szegedi Be-
loiannisz téren, ha Kukorica 
Jancsi stílusosan és prak-
tikusan, az időjárásnak meg-
felelően, igazi subában, ju-
hászbundában terelgetné nyá-
ját a Dóm előtti színpadi 
deszkákra, miközben a sze-
gedi vendéglátóipari vállalat 
fürge alkalmazottai az á r -
kádok alat t végig kondérok-
ban, üstökben forralnák a 
bort az előadások szünetei-
ben odatóduló, vacogó, topo-
gó nézőseregnek. 

Érdekes volna mindez, ta-
gadhatatlanul. De ha lehet-
séges, tekintsünk el ettől a 
szegediek számára kissé 
kockázatos attrakciótól. 

Országos kulturál is ese-
mény rangjára emelkedtek a 
szegedi szabadtéri játékok 
már a fe lúj í tás első eszten-
dejében. A vezető párt- és 
kormányszervek is a ma-
gyar kul túra e © i k reprezen-
tatív rendezvényének tar t -
ják e játékokat. Nem volna 
rossz, ha az előbb említet t 
vállalatok, természetesen el-
sősorban a kecskeméti vál-
lalat is, ennek megfelelően 
kezelné azokat és nem je-
lölne meg ilyen — vall juk 
be, kissé komolytalannak 
ható — kivitelezési határ-
időt a szabadtéri játékok mű-
szaki létesítményeinek bőví-
tésével kapcsolatban. 

Németh Lajos 

Lopott az éjjeli őr 
Vidéki István, újszentivá-

ni lakos iszákos ember, s 
gyakran megfordul a község 
italboltjában. A legutóbbi 
látogatása alkalmával kese-
rűen újságolta az italbolt 
vendégeinek, h o © összeve-
szett asszonyával, pedig az 
lopott holmikat visel. Aztán 
borgőzös állapotában kikia-
bálta az igazságot, s erről 
józanul a rendőrség előtt ls 
beismerő vallomást tett. 

Vidéki István az Újszege-
di Kender- Lenszövő Válla-
lat éjjeli őre volt. S í © al-
kalma nyílt az üzem alapos 
tanulmányozására. Megfi-
©el te , h o © a festőben lepe-
dőszerű anyagot terítenek a 
gépek alá, s majd, ha e © 
színnel végeznekj k i rakják 
az anyagot az udvarra szá-
radni, aztán keveset törőd-
nek vele. 

Kezdetben kapcát szakí-
tott belőle, s í © cipőjében a 
lopott anyaggal szépen kisé-
tált az üzemből. Aztán ké-

sőbb, amikor rájöt t , h o © az 
éjjeli őröket nem motozzák 
meg, na © b a n folytat ta a lo-
pást. Táskája a l já ra re j te t te 
el az anyagot. Ebből aztán 
otthon ágyneműt készített. 
Bevallása szerint 10 esetben 
hozott ki lepedőna©ságú 
anyagot, m i n t e © 30 méter 
á © n e m ű t a ©árbó l , s ha-
sonlóképpen 7—8 méter szal-
mazsák-anyagot. 

A tolvaj ellen megindult 
az eljárás. 

Rádióműsor 

— SZÉLSŐSÉGES IDŐ-
JÁRÁS uralkodik az egész 
világon. Például az afr ikai 
Szaharán végigsöprő 48 órás 
homokvihar után hó hullott 
a Laghonat-oázisra. Algériá-
ban sok utat já rhata t lanná 
tett a havazás. Az Ausztrá-
liából érkezett jelentések vi-
szont kánikuláról és nyári zi-
vatarokról számolnak be. 

SZABAD HÍZOTT SERTÉST 
80 kg-tói, SÜLDŐI 30 kg-tól átvéteti napokon. 

piacokon és vásárokon korlátlan mennyiségben, 

magas áron vásárol 

a Cxongrád megyei Állat forgalmi Vállalat 

Szerda 
KOSSUTH-RADIO 

4,56 Rákóczi induló. 5,00 Hirek, 
Idöjárásjelentés. 5,05—7.59 Vidá-
man. frissen. Közben: 5,30 Hí-
rek. időjárásjelentés. t>,00 Falu-
rádió. Utána a vidéki színházi 
műsor. 6,35 Orvosi tanácsok. 
Kb. 6,45 Hirdetőoszlop. 6.59 Idő-
jelzés. 7,00 Hírek, Időjárásje-
lentés. 7,10 UJ könyvek. 7,25 
Színház-, hangverseny- és mo-
ziműsor. 7,45 Naptár. 7,59 Idő-
Jelzés. 8,00 Műsorismertetés, 
Időjárásjelentés. 8,08 Technikai 
szünet. 8,10 Változó r i tmusban . . . 
9,00 Rádióegyetem. 9,30 Babai 
Gyula népi zenekara Játszik. 
10,00 Hirek, lapszemle, idöjá-
rásjelentés. 10,10 Úttörő híradó. 
10,30 Fúvószene. 11,00 Pillantás 
a nagyvilágba. 11,15 Caterlna 
Valente és Silvio Francesco éne-
kel. 11,25 A Szabó-család. Foly-
tatásos rádiójáték. 12.00 Déli ha-
rangszó. hirek. Időjárásjelentés. 
12,10 Operarészletek. 12,50 Hár-
man Párizsban. 13.10 Régi nóta, 
híres nóta . . . 13,45 Válaszolunk 
hallgatóinknak. 14,00 Ajándék-
hangverseny nyugdijasoknak. 14 
óra 30 Napirenden . . . 14,35 Há-
rom tavasz. Operettrészletek. 15 
ora Hírek, közérdekű közlemé-
nyek. 15,08 Időjárásjelentés. 15 
óra 10 Fiatalok zenei utságla. 
15,35 Én és Csutak. 15,55 Mű-
sorismertetés. 16,00 Előszóval — 
muzsikával. Közben: 17,00—17,15 
Hirek. 18,00 Fórum. 18,15 Szív 
küldi szívnek. 18,45 Kerekasz-
tal. 19,00 Régi lemezeinkből. 19 
óra 20 A berchtesgadenl sasíé-
szektől a berlini bunkerig. 19 
óra 35 UJ népzenei felvételeink-
ből. 19,54 J ő éjszakát, gyere-
kek! 20,00 Esti krónika. Időjárás-
jelentés. 20,25 A műsort össze-
állította: a Szabó-család. 21,13 
Gyermeknevelés. 21,28 Beetho-
ven-hangverseny. A hangverseny 
szünetében: 22,00—22,20 Hírek, 
Időjárásjelentés. 23,30 A tenger 
balladája. Verses összeállítás. 
23,45 Magyar nóták. Közben: 24 
óra—0,10 Hírek, Időjárásjelentés. 
0,30 Himnusz. 

PETOFI-RADIO 
6,00 Reggeli zene. 8.30 Szín-

ház-, tárlat- és hangvcrsenvmü-
sor. 6,50 Torna. 8,00—8,10 Hirek, 
Időjáráslelentés. 14,00 Időjárás-
is vízállásjelentés. 14,15 Orosz 
nyelvlecke az általános Iskolá-

soknak. 14,35 szomszéd népek 
zenéjéből. 15,00 Zenekari hang-
verseny. 16,15 Halhatatlan kri-
t ikusok. 16,35 A Magyar Rádió 
énekkara operakórusokat énekel. 
16,50 Részletek MUJutyln Első 
szerelem és Fényes Szabolcs 
Első pillanat cimü operett jéből. 
17,30 A bibliai teremtés legendá-
ja. 17,45 Dános Lili és Dlvéky 
Zsuzsa hangversenye a stúdió-
ban. 18,15 Rádióegyetem. 18,43 
Részletek Dendrino Húrokon és 
blUentyükön c. gyermekoperá-
jából. 19,00 Hírek, időjárásje-
lentés. 19,05 Ezer szó angolul. 
19,15 Tánczene. 19,40 Falurádió. 
20,00 O p e r a h a n g v e r s e n y . 20,43 
Sporthíradó. 21,00 Hírek, 21.05 
A XX. század magyar kórus-
művészete. IV. 21,28 Verbunko-
sok. 21.45 Az egység és a hét-
frontos harc. 22,00 Szórakoztató 
muzsika. 23,00 Hírek, időjárás-
jelentés. 23,15 Műsorzárás. 

TELEVÍZIÓ 
18,45 Szovjet t á j ak — szovjet 

városok. 19,00 Közvetítés a Ka-
tona József Színházból: Bet* 
narda háza. Színmű három fel-
vonásban. 

A városi tanács végrehajtó 
bizottsága felhívja mind-
azokat, akik a népszámlá-
lási összeírásból bármily 
ok miatt kimaradtak, hogy 
a tartózkodási helyük sze-
rint Illetékes kerületi ta-
nácsnál, utólagos össze-
írásuk végett. 

legkésőbb 1960. 
január 30-ig 

jelentkezzenek 


