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SZÜLETETT 

Március 10. 

Az ország felszabadított 
területein nagy eréllyel 
folyt a nyilasok és a 
háborús bűnösök üldözése. 
A rendőrség és a m á r meg-
alakult népbíróságok voltak 
c harc élvonalában. A sze-
gedi népbíróság első tár-
gyalasa március 10-én kez-
dődött. A vádlott Fülöp 
Imre nyilas vezető volt, a 
budapesti Szent István kör-
úti nyi lasház gondnoka, 
akit terrorgyilkosságokban 
való részvétel vád jáva l ál-
lítottak bíróság elé. Fülöp 
a Margit-híd lábánál lőtte 
agyon áldozatait . A szegedi 
népbiróság egyhetes tár-
gyalás utan hirdetett ítéle-
tet. A vádlottat bűnösnek 
mondta ki és kötél általi 
hala ira ítélte. 

A felszabadított városok-
ban és f a lvakban az ú j j á -

építéssel és a gazdasági 
munkával együtt a kultu-
rális élet is gyorsan meg-
indult. Ennek a fej lődésnek 
egyik jelentős eseménye 
volt 1945 tavaszán a Ma-
gyar írók Szövetségének 
megalakulása . A Debrecen-
ben létrehozott szövetség 
cél jául a "demokrat ikus 
Magyarországért való har-
cot, a magyar irodalom be-
csületének visszaszerzését, 
s az irodalomnak a közel-
múlt végzetes elszigeteltsé-
géből való kiemelését, az 
igazi népi demokrat ikus ma-
gyar i rodalomnak az eu-
rópai nemzetekkel, köztük 
a Szovjetunió sokmilliós 
olvasóközönségével való 
megismertetését? túzte ki. 
A szövetség élére ideigle-
nes intéző bizottságot vá-
lasztottak, melynek tagjai 
voltak: Gergely Sándor, J u -
hász Géza, Kardos László, 
Veres Péter. 

Vizsgázlak 
a vasutas öreg diákok 

A vasutas dolgozók VII. 
á ltalános osztályának . tanu-
lói az elmúlt héten . vizsgáz-
tak. A 27 vizsgázóból három 
kitűnően, három jelesen, 19-
en jó, ketten pedig elégséges 
eredménnyel vizsgáztak. A 
tanulók a tanév során he-
tenként háromszor, összesen 
heti 17 órában, úgyszólván 
hiánytalanul jelentek meg 
az iskolában, hogy elsajátít-
sák, megtanul ják a tananya-
got. Az ünnepélyes bizonyít-
ványkiosztás március 12-én 
lesz. A VIII. á ltalános isko-
la hallgatói már februárban 
vizsgáztak, mintegy 23-an. 

" HET ES FEI, VAGON 
•oemcsésitett. úgynevezett gra-
nulált paprikát készít ameri-
kai megrendelők részérc a Sze-
gedi Paprikafeldolgozó Válla-

lat. Az első nagyobb szállít-
mányt most indították útnak. 

— Áruhiányának leplezésére 
Javított a januári leltár Össze-
gén Darvas Imre. a Ruházati 
Bolt 5-ös számú Versenyáruda-
iának vezetőte. A vállalat fel-
fedte a csalást, a felelösségre-
vonás elől Darvas Imre a ha-
lálba menekült. 

Működésének 
tizedik évfordulóját ünnepelte... 

Az Orvosegyetem művészeti együttesének ünnepi előadásáról 
Hétfőn este a Szegedi sutt ritkán hallott nóták, ismerő szavakat A leánykar 

Nemzeti Szmhazban a város egyébként rajta ' kívül a ci- »Háromugrós«-a már nem 
egyik legregebbi műkedvelő terazenakar egyik veterán- sikerült ilyen jól elsősorban 
együttese ünnepelte műkő- ját, Farkas Jánost is dicsé- a táncosok és a zenekar kö-
uesenek tizedik évforduló- rik, akit ihindenki, mint zötti harmónia megbomlásá-
iat. Tíz ev telt el azóta, »notafát« tart számon az ból eredő ütemzavar miatt, 
hogy a Szegedi Orvostudo- együttesben. Iskolázott éne- ami talán a fiatal karmes-
mányi Egyetemen hallgatók- kesre valló ügyességgel éne- ter, Hári Ferenc tapasztalat-
ból és egyetemi dolgozókból kelt Surányi Terézia is, aki lanságának és lámpalázának 
létrejött a mostani együttes nemcsak hangjával, hanem volt a következménye, 
magva. Azok közül, akik ak- egész kiállásával jól alkal- a két tánckép: a " K u r u c 
kor a munkát elkezdték már mazkodott az énekelt ma- táborban« és az -Orségvál-
talán senki nem táncol, nem gyar nóták és napdalok sti- tás« közül a költőibb fi-
játszik. nem énekel a mai lusához. Gazsó Endre hang- nom hatásokban gazdagabb 
megerősödött művészi kvali- ján erősen érződött a pró- Őrségváltás érdemel emlí-

Kép az együttes előadásáról. A Cigánytánc egyik szép pillanata. 

fásaiban ls sokkal érettebbé 
vált együttesben. 

A színházat teljesen meg-
töltő közönség először az 
együttes nagy örömének is 
tanúja lehetett. Petri Gábor 
rektor, egyetemi tanár me-
leghangú köszöntője után 
Halasi István, az együttes 
vezetőjének a Népművelési 
Intézet kiküldött munkatár-
sa átadta az intézet dicsérő 
oklevelét a tízéves jó munka 
elismeréséül. 

A műsor az együttes ka-
marazenekarának két szá-
mával kezdődött. Szegszárdi 
Tamás koncertmester veze-
tésével Weiner Leó Róka-
táncát és Jó alapos csárdá-
sát adták elő hivatásos ze-
nészeknek is becsületére 
váló felkészültséggel. A há-
romórás műsorból csak a 
legjobbakat szeretnénk ki-
emelni. Igy a már említett 
kamarazenekar mellett az 
együttes másik erősségét, a 
Magyar Rádióból is ismert 
11 tagú citerazenekart, 
amely Majoros József veze-
tésével most is remekelt, a 
szólisták közül pedig első-
sorban Hódi Antalt, aki nem 
is annyira képzett ének-
hangjával. mint inkább ere-
deti, jóízű nótázásaval és 
nótáival hódította meg a kö-
zönséget. Az eredeti es má-

bák fáradsága, indiszponált 
volt. 

Az est műsorának gerin-
cét lényegében a tánckar 
számai alkották. Teljesen új 
számokat tanultak be erre 
az alkalomra, amelyek közül 
a Multéntai hóra, a. Cigány-
tánc és a műsort záró Szat-
mári fergeteges nemcsak a 
táncolók ügyes mozgása, ha-
nem a koreográfus Lutor 
Gyula munkáját dicsérő, 
harmonikus összhatás tekin-
tetében is megérdemli az el-

tést. Dér Sándor és Nagy 
Magdolna személyében na-
gyon tehetséges táncosokat 
ismerhettünk meg ebben a 
táncjelenetben. Eltekintve 
apró bizonytalanságoktól és 
egy-egy balszerencsés epi-
zódtól (például a Multéniai 
hóra-beli bocskorvesztés) az 
együttes műsora egészében 
véve igen színvonalas volt,s 
becsületére válik a város 
egyik legjobb, legtöbbre ké-
pes műkedvelő művészeti 
csoportjának. p . l . 

Miért ment oly hirtelen tönkre 
a Remény utea 52.számú ház egy-két lakása? 

így akarja ingatlanát kivonni a tanácsi rendelkezés alól 
egy csalafinta háztulajdonos 

A Remény utca 52. számú 
magánház tanácsi rendelke-
zés a latt áll , mert három da-
rab szoba-konyhás lakás és 
két különálló szoba van 
benne — azaz, csak volt. Ez 
a körülmény összesen 19 
aktát szült már ez ideig a 
III. kerületi tanács építési 
és közlekedési csoport jánál , 
é s még távolról s incs befe-
jezve az ügy, amely 1958 
szeptemberében kezdődött. 
A szóban forgó házban egy 
külön épületrészben lévő két 
szobában egv-egy lakú la-
kott. Az épület túlsó fele 
azonban korábban már lak-
hatat lannak bizonyult, s an-
nak lebontására engedélyt 
is kapott Ábrahám Vilmos 
háztulajdonos, még 1954-ben, 
s a bontást el is végezte. 

Megszabadulni 
a bérlőtől 

A hiba ott tértént, hogy 
a bontás mellett lévő lakó-
szobát főfal la l nem látták 
el, s emiatt a lakás rongáló-
dott, ki volt téve az időjá-
rás viszontagságainak. A ha-
nyagságért annak idején Áb-
rahám Vilmos háztulajdo-
nost pénzbírsággal sújtották. 
Az építési csoport által ki-
adott, a javítás i munkála-
tokra vonatkozó határozatot 
ugyanis Ábrahám háztulaj-
donos elszaboltálta azzal a 
szándékkal , hogy a vá lasz-
fal vas tagságú végfa l fel-
ázás folytán tönkremegy, és 
így megszabadul a l a k á s 
bérlőjétől. A szükséges mun-
kák elvégzésével ez a meg-
ál lapítás olymódon nyert 
korrigálást , hogy a bírságot 
levették Á b r a h á m válláról. 

Igen ám, csakhogy Idő-
közben a szóban forgó ud-
vari épületben a másik la-
k á s á l l aga ment tönkre oly-
annyira, hogy a lakó, özv. 
Marzsa Taniásné már el is 
költözött belőle. A III. ke-
rületi tanács építési é s köz-
lekedési csoport ja 1960. j a -
nuár 18-án kelt határozatá-
ban megál lapít ja , hogy a 
• l aká s cél ját szolgáló udvari 
melléképület régi építésű, 
alászigeteletlen, vályogfala-
zatú épület. Padozata telje-

sen el van korhadva, falai 
m e g vannak repedezve, 
mennyezete leszakadással fe-
nyeget. Az épület ezen ok-
nál fogva emberi lakás cél-
j á r a a lka lmat lan« . 

Egy szemfüles 
tanácsing közbelép 

Ez kész tény, ezzel min-
den rendben is lenne. A ta-
nács "megnézte? az épüle-
tet, most mér jöhet Ábra-
hám Vilmos kérelme bontá-
si engedélyre, ha egy szem-
füles körzeti tanácstag utá-
na nem nézne a dolognak. 
Igaz, ezt a III. kerületi ta-
nács illetékes osztálya is 
megtehette volna, éspedig 
jobban, körültekintőbben, 
mikor kint jár t a helyszí-
nen, hogy az egy-két évvel 
ezelőtt még jó, lakható épü-
letrész miért ment olyan ha-
mar és hirtelen tönkre. 

A körzeti tanácstag rá-
jött, hogy Ábrahámnak mi-
ért előnyös az udvari épü-
letrész idő előtti elhaszná-
lódása, s hogy korábban mi-
ért nem fordított fenntartá-
sára , j av í tá sára nagyobb 
gondot. Könnyebb ugyanis 
így megszabadulni a lakó-
tól, ráadásul egymás után 
kettőtől is. Ez még azt is 
eredményezheti a háztula j-
donosnak, hogy házát men-
tesítik a tanácsi rendelkezés 
alól, amely után egy sor 
előny, egyéb kedvezmény is 
jár . Nem nehéz az ügyeske-
dés mögé nézni, mint ahogy 
cz kiderül a III. kerületi ta-
nács épitési és közlekedési 
csoport ja 1960. február 3-án 
a fenti tárgyban hozott új 
határozatából, amely alapo-
sabb, jóval precízebb a ko-
rábban hozott határozatnál. 
E szerint: »A körzeti tanács-
tag bejelentése, amint hely-
színi be járás során megál la-
pítottam, hogy Ábrahám 
Vilmos ingatlantulajdonos, 
Szeged. Remény utca 52. 
s zám alatti lakos a tulajdo-
nát képező ottani telken lé-
vő udvari, egy szobából a l ló 
melléképületben lévő, embe-
ri l akás cé l jára meg igen 
jól használható lakást — 
az eddigi bérlő, özv. Marzsa 
Tamásné gyermekéhez köl-

tözése utáni megüresedése-
kor — 1960. j anuár 30-án 
szétrombolta azzal, hogy a 
lakószoba kéményét lebon-
tatta, az ablaktokot kibon-
totta, helyét szárazon téglá-
val berakta, az épület hajó-
padlózatát felbontotta épí-
tési. i l letve bontási engedély 
nélkül, önhatalmúlag? . 

Ez egyáltalán nem 
segíti, a lakáskérdés 
megoldását 

A továbbiakban ez a ha-
tározat kimondja még azt is, 
hogy " Á b r a h á m Vilmos fenti 
tettével az 1937. évi VI. t v r -
ben előírt kötelezettségét 
szabotálásszerúen elmulasz-
totta. mert önkényesen vég-
zett m u n k á j á r a — a hivat-
kozott törvényben előírt — 
bontási engedélyt nem kért 
annak tudatában, hogy em-
beri l aká s cé l jára a lka lmas 
lakás megszüntetésére enge-
délyt úgysem fog kapni- . Ezt 
kővetően Ábrahámot köte-
lezték a megrongált l akás 
helyreáll ítására, a szabályta-
lanságért pedig kétezer fo-
rint pénzbírsággal sújtották. 

Ezzel az ügy még nem 
nyert elintézést. Fellebbvitel 
során új határozathozatalra 
utasította a városi tanács 
v. b. építési és közlekedési 
osztálya a III. kerületi ta-
nács illetékes osztályát. Most 
már nem tudni, hogy szán-
dékos rongálással , hanyag-
sággal . vagy az akták szüle-
tése ideje alatt ment-e tönk-
re Ábrahám Vilmos házá-
ban a szóban forgó mellék-
épület, amely — ahogy mi is 
láttuk a helyszínen — de-
hogyis a k a r az m é g össze-
dőlni, csak a korai é s enge-
dély nélküli bontással ho-
mokot szór a háztulajdonos 
a hatóságok szemébe. A z ügy 
tisztázása mindenesetre meg-
éri a fáradságot annál is in-
kább. mert régi keltezéssel 
húzódik már, a kezdet 
kezdete két évre nyúlik visz-
sza. S ez alatt az idő alatt 
az épületrész á l laga nem is 
olyan észrevétlen egyre csak 
rosszabbodott, pedig javíta-
ni is lehetett volna. 

Lődi Ferenc 

a T I M Q 4 
Á L L A N D Ó VENDÉGE L E S Z B U D ' P E S T N E K 

Világszerte ezekben a na-
pokban készül el a repülő-
géptársaságok nyári menet-
rendje. Hozzávetőleges szá-
mítások szerint április 1-én 
317 légiforgalmi társaság 
lépteti életbe új menetrend-
jét. 

Budapest , a Ferihegyi re-
pülőtér ma már Európa 
egyik legforgalmasabb légi 
központja. A népi demokra-
tikus és nyugati országok 
légiforgalmi társaságai to-
vább növelik a fővárost 
érintő j á ra ta ik számát. A 
világ minden tá j a felé meg-
javul a légi összeköttetés. 
Érdekes, hogy a legtöbb lé-
gi társaság a motoros gépek 
helyett Budapesten keresz-
tül inkább lökhajtásos gépe-
ket közlekedtet. 

A SABENA belga légifor-
galmi tár sa ság budapesti 
i rodá jának vezetői elmon-
dották, hogy gépeiket a nyári 
menetrend életbeléptetésétől 
korábban indítják, s lehetővé 
teszik, hogy o délelőtt elin-
duló utas estére New York-
ba érkezzék. 

növeli j á ra ta inak számát. 
Előreláthatólag június else-
jétől a TU—104-es gép már 
hetenként háromszor száll le 
Budapesten. A Váci utcában 
reprezentatív irodát nyit az 
A E R O F L O T . 

— A Ferihegyi repülőtér 
korszerű berendezései lehe-

Felicia Csupl inszkaja , a 
lielplatoni kísérleti gazdaság 
fe jőnője hétéves gyakorlat-
tal rendelkezik. Eleinte 13, 
majd 25. később már 33 te-
henet 'bíztak rá. Tava ly a 
gazdaság 140 férőhelyes, box-
nélküli istállót épített, ahol 
a tehenek nincsenek meg-
kötve. Felicla Csupl inszkaja 
ekkor vál lalta , hogy egyedül 
e l lát ja az összes tehenet, s 
idén, a hétéves terv máso-
dik évében 500 tonna tejet 
fej . 

ö t s z á z tonna! Ez bizony 
egész kis te jpatak ! A szom-
szédos je lgavai szovhozok 
fejőnői eddig évente á t lag 
40—50 tonna tejet fejtek. 

Kinn 18 fokos a hideg, de 
a tehenek jól éndk magu-

sxouitt fáM 
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kat. Két gulyás gondoskodik 
a takarmányról . Nem tisz-
tít ják a teheneket, de az ál-
latok azért tiszták. Az is-
tállót sem trágyázzák ki, 
csak friss almot szárnak 
mindennap. Kétszer egy év-
ben hordják ki a trágyát. 

A fejöhelyiség, Felicia 
Csupl inszkaja munkahelye 
ki fogástalan tiszta, a fa lak 
vakítóan fehérek. Lielpla-
tonban már ötödik éve té-
len-nyáron naponta kétszer 
íej ik a teheneket. Meggyő-
ződtek róla, hogy kétszeri 

fe jésre sem adnak keveseb-
bet a tehenek, mint három-
szori fejésre, ezzel szemben 
30 százalékkal kevesebb így 
a munkaráfordí tás . 

Csupl inszkaja reggei 6-kor 
es este 6-kor fej . Egyszerre 
12 tehenet enged be a fejő-
helyiségbe. Két órát vesz 
igénybe a 140 tehén gépi fe-
jese. A tehenek közben erő-
takarmányt kapnak. 

Előnyös dolog, ha a tehe-
nek nincsenek megkötve az 
istállóban. Felicia Csup-
l inszkaja példájából is lát-
ható, mennyire emelkedik 
így a munkatermelékenység. 
Amellett 40 százalékkal több 
tehén fér el az istállóban, s 
a te jgazdaságot valóságos 
" t r ágyagyárrá? változtat ják. 

A E R O F L O T , KI .M, S A S , S A B E N A — olvassuk a »rc-
püiőgéplépcsök? feliratait. Állandóan emelkedik a Feri-
hegyi repülőtér forgalma — erről tanúskodik a kép is. 

— Budapesten keresztül 
kitűnő összeköttetést terem-
tünk Skandináviából Közel-
és Közép-Kelet felé — mon-
dották a SAS- i roda vezetői. 
— Gépeink 85 városban 
szállnak le, világszerte 110 
irodánk van. Repülőgépeink-
kel Budapesten keresztül 
Athén, Beirut, Bagdad, Is-
tanbul, Damaszkusz, Kairó, 
illetve Koppenhága, Prága 
és Düsseldorf felé biztosí-
tunk közvetlen összekötte-
tést. 

Az AEROFLOT szovjet lé-
giforgalmi társaság tovább 

tővé teszik, hogy egyre na-
gyobb gépeket közlekedtes-
senek a magyar fővároson 
keresztül a külföldi légitár-
saságok — mondotta a KLM 
budapesti Igazgatóhelyettese. 
— Néhány hete u Lockheed 
Electra turbólégcsavaros re-
pülőgépünk is leszáll Buda-
pesten. A 31 méter hosszú, 
óránként 720 kilométeres se-
bességgel közlekedő gép 69 
utast szállít. A nyári menet-
rend életbelépésétől tovább 
javí t juk a légiösszekötte-
lést Budepeströl az egész vi-
lág felé. 


