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MOZGALMAS VASÁRNAP 
líépclc 

az ünnepi Uelek focpatmas napjától 

Már a szombat délutáni tük 9 egyetemista lánnyal 
órákban egymás után ér- és fiúval megerősítették, 
keztek Szegedre autóbuszok így sem tudták várakozás 
Miskolcról, Pécsről, Sztálin-, nélkül biztosítani a vendé-
városból, Szombathelyről, gek ellátását. Nem volt 
Sopronból, kecskemétről és annyi helyük. A cukrászda 
Budapestről. S szombaton vezetőjének közlése szerint 
este mentesítő vonatok egész vasárnap 30 ezer forint ér-
sora hozta a városnak azo- tékben, többek között 3 ezer 
kat a vendégeit, akik más- szimplát és 5 mázsa fagy-
nap az Ember tragédiáját lajtot fogyasztottak el a cuk-
látták a játékok színpadán, rászdóban. 
akik másnap a „Horány* Ez — tekintve, hogy va-. 
fedélzetéről gyönyörködtek a sárnap nem is volt kániku-
napsütésben és a folyó két lai hőség — ismét a pre-
partján húzódó városban, mier „lázának* tulajdonít-
akik felszálltak a sétabu- ható. 
szókra és megtekintették a 
világhírű szegedi Füvész-
kert nevezetességeit —, akik 
végül eljutottak a Körösi 

Tiaití J Z S d d . i , 

Zúgott a biztatás vasárnap 

„jí teáséi vidéki váiöi" 

vagy a Roosevelt téri ha- délután a SZEAC-stadion-
laszcsárdába is. b a n t ö b b m l n t l g ^ s z u r . 

koló torkábóL S az 5:0-ás 
vereség után kellett is ez a 

Mert manapság már Pes- bíztatás az egyetemi csapat-
éneklik a régi n a k - a lelkes szurkolásnak 

meg is lett az eredménye. 
De mi egy másik ered-

ten is így 
slágert: „Jöjjön Szegedébe 
egy jó halászlére.. .* 

S persze jöttek a külföl-
diek is. Autóbuszon a Né- ményről akarunk írni, ami 
met Demokratikus Köztársa- inkább csak kísérőjelensége 
Ságból, a Szovjetunióból és l t l g e z e r n é z ő s z u r k o _ 
Lengyelországból. Az Ide-
genforgalmi Hivatalnak is-
mét volt éppen elég tenni-
valója, hiszen csak vásár-

lásának. Arról, hogy a győ-
zelemmel felérő döntetlen 
és az izgalmas mérkőzés 

temény kis tében. 

nap 3000 vendég elszálláso- sok dolgot adott a stadion 
lásáról kellett gondoskodnia, vendeg átó dolgozoinak is. 

_ , . , , .. A mérkőzés időtartama alatt 
S hogy gondoskodott, meg- u g y a n i s k e r e ken 7500 üveg 

hozzá mindig m^feleloen, s ö r é s 2 5 0 0 ü ü d í t - i t a l 
azt a hivatal vendégkönyvé* f t t e l l e l á t ó k o n Ü 1 6 k 
nek bejegyzesei is bizonyít- k ö z ö t t n a m e n n y i s é g ű s ü . 
jak. Legutóbb Richárd G. 
Olivier új-zeelandi földrajz-
tudós írta a következőket: 
„Szeged a legszebb a ma-
gyar vidéki városok között. 
Nagyon jól éreztük itt ma-
gunkat, s az Idegenforgalmi 
Hivatal által rendelkezé-
sünkre bocsájtott idegenve-
zető gondos és figyelmes se-
gítségével megismerhettük a 
város minden érdekességét 
és nevezetességét.« 

Az ünnepi hetek elmúlt 22 
napja alatt összesen 15 ezer 
vendéggel foglalkoztak a hi-
vatal dolgozói. S a 15 ezer 
vendég közül egy sincs, aki 
elégedetlen bejegyzéssel tá-
vozott volna a városbóL 

"Tíéi {eladnád kötött..,, 

Az előadások szünetében 
nagy a népszerűsége a Sze-
gedi Szálloda és Vendéglátó 
Vállalat Beloiannisz téri bü-
féinek. Ki szomjas, ki az 

ínycsiklandozó illatot árasztó 
sültkolbászt akarja megkós-
tolni, ki pedig az előadás 
hevületét kívánja lehűteni 
egy kis fagylalttal vagy par-
fait-val. 

S ba valaki egyszer a bü-
fék vonzásába kerül, nem 
tudja megállni, hogy ne 
kóstoljon bele ebbe-abba. 

Igy volt ez a vasárnapi 
premieren ls. A nézőtéren 
ülő több mint 7000 néző 
összesen 46 ezer forintját 
hagyta a büfék pénztárában. 
S ez a 46 ezer forintos for-
galom jellemzi minden szó-
nál ékesebben ezeknek a jól 
felszerelt, minden szem-
szájnak kedves finomsággal 
ellátott kis pavilonoknak a 
népszerűségét.., 

Tíami 
7tt a. DOiáp adtnÁnLa..»» 

De talán egyetlen szegedi 
vendéglátó üzem se tett 
szert olyan közkedveltségre 
a városba érkező vendégek 
körében, mint éppen a 
Klauzál téri Virág cukrász-
da, s különösen annak is a 
térre telepített, zödelő pál 
mákkal körülvett terrasza. 
S nemcsak a játékok ven 
dégei, hanem az előadások 
szereplői, fővárosi vendég 
művészek is rendszeresen 
felkeresik a cukrászdát. 
Odáig ment már ez, hogy 
ha egy művészt keresnek 
Budapestről a koradélutáni 
órákban, akkor egyenesen a 
Virág cukrászdát hívják, s 
a telefonhívás legtöbb eset-
ben el is éri a célját. 

A cukrászda egyenletesen 
növekvő forgalma ezen a 
vasárnapon érte el a tető-
pontot. Bár a kiszolgáló 

Alkolmányunk mSltalása, 
tanácstagok köszöntése 

Petöfitelepen 
Néhány nap múlva kö-

szöntjük alkotmányunk év-
fordulóját. A jelentős dátum 
alkalmából és annak tiszte-
letére Szegeden ai petőfite-
lepi l-es körzeti népfront-
bizottság most meghitt han-
gulatú összejövetelt tartott, 
ámelyen részt vettek a te-
lep tanácstagjai, valamint a 
telep lakóinak képviselői. 
Nagy István, a Hazafias 
Népiront városi bizottságá-
nak titkára méltatta az al-
kotmány jelentőségét, majd 
a telep hat tanácstagját, 
Asch Károly, a népfront 
körzeti bizottságának tagja 
köszöntötte ez alkalomból. 
Külön szeretettel emlékeztek 
meg Dunai Józsefről és Tú-
ri Mihályról, akik már 
mindketten 10 esztendeje 
tanácstagok Petőfitelepről, s 
képviselik a dolgozók érde-
keit. 

A meghitt hangulatú ösz-
szejövetelen — amelyet a 
művelődési otthonban tar-
tottak — a kiszisták adtak 
jól sikerült műsort A meg-
jelentek sokáig maradtak 
együtt és vidáman, jól szó-
rakoztak. 

Újabb földrengés 
Chilében 

Ujabb földrengés rázta 
meg Chilében a sokat szen-
vedett Valdivia városát 
szombaton. Könnyebb föld-
rengést észleltek Agadirban 
is, a márciusi katasztrófa 
színhelyén. Áldozatokról 
egyik földrengéssel kapcso-
latban sem érkezett jelen-
tés. 

Csehszlovákiából 

Új technológia, 
t milliós megtakarítás 
A textiliparban egyedül- A kísérletek ebben a ne-

álló, új technológiai mód- gyedévben már nagyüzemi 
szer van kialakulóban két . , . 
szegedi nagyüzem, az Ujsze- m é r e t e k b e n f o l y n a k ' a n e " 
gedi Kender- Lenszövő Vál- Syedev végéig 40 000 méter 
lalat és a Szegedi Kender- szövetet gyártanak az új el-
fonógyár vezető műszaki járással készülő fonalból, 
dolgozóinak eredményes kí- D. B. 
sérletei, együttműködése 
nyomán. Az elgondolás lé-
nyege: a viszonylag költsé-
ges vizesfonal helyett az ol-
csóbb szárazfonalból szövő-
déi láncfonalat készíteni. 

A megoldással az úszege-
di üzemből Kurali Antal fő-
technológus és Bakó László 
vegyészmérnök, a szegedi 
gyárból Tömörkény László 
főmérnök, Bérezi István fő-
technológus és Juszt József, 
a fonóosztály vezetője fog-
lalkoznak biztató kezdeti si-
kerrel. 

Az új módszer egyik fon-
tos összetevője ugyanis 
olyan vegyszer alkalmazása 

A „Csehszlovákia, 1960* kiállításon az ötéves tervet 
jelképező hatalmas csillag egyik csúcsa: a lakásépítke-

zés. Neon felirata: 480 000 lakás. 

amellyel a száraz fonal ki-
álló „szálkáit*, bolyhossá-
gát lesimítják. Igy válik al-
kalmassá arra, hogy a szövő-
gépen a szövet hosszanti 
szálát képező láncfonalként 
is használhassák. Itt ugyanis 
nagyon fontos a fonal sima-
sága, egyenletessége, mert 
különben a szövés közben 
szorosan egymás mellett, 
párhuzamosan mozgó lánc-
fonalak egymásba akadná-
nak. Ezért alkalmas első-
sorban a vizes fonal erre a 
célra. Száraz fonalat csak 
úgynevezett irezéssel lehe-
tett erre többé-kevésbé al-
kalmassá termi, ez pedig a 
szövőüzemnek külön műve-
letet, hosszadalmas, költsé-
ges munkatöbbletet jelen-
tett 

A mindig üj, jobb módsze-
reket kutató műszakiak most 
olyan megoldást találtak, 
amelyet a gordiusl csomó 
kettévágásához lehetne ha-
sonlítani: az irezést, ITletve 
ehhez hasonló új eljárást a 
jövőben nem a szövőüzem 
végzi, hanem a fonoda, még-
pedig nem külön művelet-
tel, hanem a fonással egy-
szerre, akkor, amikor a fo-
nal lejön a szárazfonógép 
nyújtóművéről. A vegyszert 
— amelyhez a legmegfele-
lőbb anyagokkal még kísér-
leteznek — beleöntik a fonó-
gépen lévő vályúba. Ebben 
forog a henger, amely érint-
kezik a vegyszerrel és a fo-
nallal is. s így egyben rávi-

saeméiyaetet U lóvéi, köz* szí a fonalra a vegyi anyagot* 

nem érkezett meg, ott is ha-
marosan lesz majd a tava-
lyinál sokkal nagyobb szám-
ban gyermek gyapjú kötött-
áru, kamaszöltöny, úttörő-
nadrág, pantalló, lányka mat-
rózruha, rakott alj, pamut-
blúz, gyermeking, úttörő-
nyakkendő és sapka. Eddig 
még minden esztendőben ke-
vés volt Csongrád megyé-
ben és Szegeden is a lányka 
matrózruha Most a Dél-
magyarországi Textil- és 
Felsőruházati Nagykereske-
delmi Vállalat úgy intézke-
dett, hogy idén 

egész évben lesz elegendő 
leány és fiú matrózruha 
minden méretben. 

Az iskolai egyenruhaként 
használt sötétkék rakott 
szoknya és fehér blúz sem 
lesz hiánycikk a szegedi üz-
letekben. Hogy csak egy szá-
mot említsünk a sok közül, 
szeptemberig összesen három 
és fél ezer darab rakott 
szoknya érkezik a Csongrád 
megyei konfekcióüzletekbe. 

III. A jö'/ő utján Prágában 
R e d v e s Barátom, Iyam. MenY is zavar' a tö- A legnagyobb terem a mű* 

ez a levelein ismét a meg — hí iromemeletós ház szaki haladásnak jutott — 
„száztornyú aranyvárosból*, magassá;Jálja nyúlik égy fur- mégis nyilvánvaló, hogy csak 
Prágából indul hozzátok — csa és fantasztikus krimpozí- kávéskanállal adagolhatja 
még hozzá a bánat és az ció: a harmadik ötéf/es terv ezernyi érdekességét a gép-
öröm kettős jegyében. A bá- acélból, műanyagból; és — és vegyipar. Nehéz elhinni 
nat oka: rájöttem, hogy öreg fényből épített séntája. A erről a hatalmas vas-szek-
vagyok. Az örömet pedig az tervező fe az ötágú csillag rényről — elektronikus szá-
okozta, hogy kissé ismét a alapfor••májából indultak ki, mológép — hogy az emberi 
jövőben jártam — s felfe- neonféfeiyek és zene hangjai agy képességeit messze meg-
deztem, hogy a mi táborunk köríti! í az ország fejleszté- haladó teljesítményekre ké-
népeivel együtt én is fiatal sének adatait. A csillag csú- pes; talán műszaki adatokat 
vagyok, tele erővel és csodá- csaifc 61 fénysugarak hullanak kellene most közölnöm róla, 
latos élmények várnak reám. a faiakra, képpel és szóval hogy legalább egy hírt ír-

Tudod, van Prágában egy ismertetik a jövőt, akárcsak hassatok belőle a lapban, de 
park, a kultúra és pihenés a tű fesó falon elhelyezett vil- értsd meg, gépek között já-
parkjának hívják és Julius lanjíújság, amelyen a kiállí- rok, rakéta-szövőgépet és he-
Fucik nevét viseli, akiről ítási/ tájékoztató mellett ál- gesztöautomatát látok, bo-
aligha kell bővebben írnom. 
Ebben a parkban van egy 
rózsakert... csodálatos szí-
nek, lágyan csobogó szökő-
kutak, kis beugrókban elrej-
tett padok, a virágok közül 
láthatalan hangszórók szol-
gáltatják a zenét, de közben 
egy-egy verset is belesuttog-
nak a némán üldögélő pá- , j 
rok fülébe — csodálatos han-
gulata van ennek a hely- j 
nek; s én fényes nappal, és • 
ráadásul egyedül jártam itt 
Megérted, hogy öregnek érez-
tem magamat? 

Igényes nappal baktattam 
1 hát a padok mellett, a 

hangszórók most versek he-
lyett a szórakozási lehetősé-
gekről tájékoztattak: a poly-
ekrán műsora... a sztereo-
fonikus Zenei Színház műso-
ra... a »morozsenoje«, a 
Szovjetunióból szállított orosz 
fagylalt elfogyott.,. 

Nem is nagyon figyelek a 
lehetőségekre — van itt va-
lami, amiről azt mondták 
a barátaim, hogy ha csak.-
egy napot lennék Prágában, 
akkor is nézzem meg: a 
»Csehszlovákia 1960* kiállí- . , . . . . . , . , . . . 
fást Oda igyekszem hát. ' a n d o a n valtja egymást a tu- nyolult formájú üvegvázáról 
mert ilyenkor, délelőtt, állí- dományos művészeti és tökéletes fémmásolatot ké-
tólag kevesebben vannak. sportrovat szito automata koplreszler-

Nnnnna. . . ha ez a „ke- A bbahagyom a túlzott ™ a l o t t álldogálok, szóval 
vesebben*, akkor nem tudom, A részletezést, Wkapcsó- f ^ * • « 
mi lehet itt estefelé. A fő- lom azt a szükségszerű lel- ^ ^ j T ^ t a . o S & ^ A ? 
kapun úgy sodornak be, kesedést, amellyel mindnyó- " J ? ^ 8 ^ * ^ 0 ^ . 
hogy körülnézni sem érek rá junkat eltölt ez a kiállítás ^ÍT)öÍő t 
- benn azonban már meg- - igyekszem józanul es er- u n o k á i ^ X t e 
csendesül a vad emberfő- telmesen beszámolni. T t t e m fif ^ r e több ha? 

sonló gondolat jár a fejem-
ben az ipari televízió ezer-
nyi lehetőségét, a hatalmas 
vizierőmű-modellt, s a gomb-
nyomásra működő, kérdések-
re válaszoló informátor-au-
tomatát csodálva. Látni kell 
ezt megírni nem lehet! 

li* gy bizonyítékom azért 
van, hogy nem én va-

gyok az egyetlen, akit álmo-
dozásra ingerel mindez, még 
az olyan adatok is, hogy 
Csehszlovákia pl. 70 ország-
ba szállít teljes ipari üzeme-
ket. A bizonyíték: sok itt a 
gyerek! Sok a gyerek, s ők, 
az új nemzedék, ugyanilyen 
álmodozók: játszanak a jövő 
reális képeivel. S ha ők Itt 
vannak, akkor nem én va-
gyok elfogult: ez a kiállítás 
nem lehet unalmas senki fia 
számára. A legszívesebben 
persze a hatalmas modell 
előtt álldogálnak a . . . hadd 
mondjam pestiesen, mert ez 
illik rájuk a legjobban: a 
srácok. A teremnyi modell 
egy egész vidéket ábrázol, 
folyóval, erőművekkel, gyá-
rakkal, városokkal és falvak-
kal, és cikázó fények mu-
tatják rajta az ország villa-
mosítását. 

Aztán sajnos olyan terem 
következik, amely ismét a 
rózsakerti kellemetlen gon-
dolatokat ébreszti feL Fél-
reértés ne essék, igazán szé-
pek a tetőről függő, kis er-
nyőkről lebegő, színes sza-
lagok, a selyemmel, szövet-
tel, gyapjúval fedett oszlo-
pok, a falakat díszítő égő-
színű szőnyegek, a csillogó-
villogó ékszerek, bizsuk . . . 
Csakhát a középen emelke-
dő habfehér pódiumon di-
vatbemutató folyik, szebb-
nél szebb lányok vonulnak 
fel nemcsak délutáni és es-
télyi ruhákban, hanem a 
legújabb fürdőruha-model-
lekben i s . . . Köröskörül pe-
dig csupa szép asszony né-
zi — egy pillanatra hajlan-
dó lennék arra gondolni, 
hogy propaganda célokból 
válogatták őket ilyen gon-
dosan össze . . . de inkább 
abbahagyom a témát, nem 
akarok panaszkodni... 

(A befejező rész holnap 
következük.) 

Jól felkészült a kereskedelem 
az új iskolaévre 

Lesz elegendő iskolaköpeny, úttörő• és matrózruha 
Eddig még minden eszten- zepén hiánycikk volt az is- A tavalyinál háromszor töb-

dóben gondot okozott a ke- kolaköpeny. Mivel a megyé- bet, csaknem 180 ezer pár 
reskedelemnek és a szülők- ben és Szegeden is a leg- bőrtalpú cipőt raktároznak 
nek is az iskolaév kezdete, több iskolában kőtelező az az ország cipőboltjaiban. Jut 
A ruházati gyárak nem tud- iskolaköpeny viselése, a belőle, ha még nem is tel-
tek lépést tartani az igé- Nagykereskedelmi Vállalat jesen elegendő, de már szép 
nyekkel és így szeptember idén többet szerzett be eb- számmal a Csongrád megyei 
elején a legkeresettebb gyer- bői a cikkből — több mint és a szegedi cipőüzletékbe 
mek iskolaruhák már ki- hétezer darabot A kereske- is. Több lesz ebben az év-
fogytak az üzletekbőL A ko- delem arra kérte továbbá az ben bőrtalpú korcsolyacipő-
rábbi tapasztalatok figyelem- ipart, hogy bői, dupla bőrtalpú fiúcipő-
bevételével idén a gyárak egész évben gyártson ts- bői és lakkcipőből is. Lakk-
korábban, kolaköpenyt cipőben különösen a 31-től 

az év első és második ne- A politechnikai oktatás be* 34-es számig volt hiány. Az 
gyedévében megkezdték az vezetése szükségessé tette, iskolaév megindulására a z 
iskolai szezoncikkek gyár- hogy a fiúk részére is áru- idén már lesz elegendő tor-
tását. sítsanak munkaköpenyeket nacipő is. A hazai gyártmá-

Igy szeptemberben a keres- Ezért a kereskedelem idén nyű tornacipőkön kívül 300 
kedelem megfelelő készlettel — bár még kisebb mennyi- ezer pár tornacipőt impor-
rendelkezik. ségben — forgalomba hoz tálunk Kínából és Csehszlo-

Az iskolai szezoncikkeket tartós kék és keki színű, kis- vákiából. Így az előzetes jel-
máris szállítják az üzletek- méretű munkaköpenyeket, aesek szerint Szegeden sem 
be, de amelyik üzletbe még Ősszel kell már hetekig szalad-

- . . . . javul a gyermekcipo-ella- galm megfelelő tornacipő 
tás is. után; 

Mi lesz a több éve beszakadt 
Tisza-parttal ? 

Több éve, hogy a klinikák zető-helyettestől — ebben az 
előtti részen beszakadt a évben már csak úgynevezett 
Tisza-part Próbálkoztak, kí- „elsősegélynyújtást* végzett 
sérletezgettek a Vízügyi és végez egyelőre. Ez a mun-
Igazgatóság dolgozói évről ka abból áll, hogy amint a 
évre feltölteni a beszakadt vízállás alacsonyabb lesz, 
részt, de hiába, mert múlt ügynevezett szivárgó rend-
év augusztusában ismét szerrel a vízszintet lesűly-
mintegy 2 méternyire besza- lyesztik úgy, hogy a talaj-
kadt a part A forgalmat vízzel egyenlő szinten le-
elterelték a veszélyeztetett gyen. Igy legalább a talaj-
partvonalról, de azóta nem víz nem nyomja beljebb a 
történt újabb intézkedés, partfalat Ez azonban csak 
Ezért felkerestük a Vízügyi ideiglenes intézkedés, a győ-
Igazgatóság szakembereit, keres megoldásra valószínű-
hogy mondják el, mi lesz a leg a jövő évben kerül sor, 
sorsa a beszakad Tisza-part- mert a tanács egy pesti 
nak? mélyépítő szaktervező válla-

— A Vízügyi Igazgatóság, latot kért fel, tervezze át 
miután az előzetes intézke- a Tisza-part falát. Valószí-
dések nem használtak — nűleg itt is olyan megoldást 
kaptuk a választ Hegy esi alkalmaznak, mint a halász-

Tavaly már szeptember kö- Ferenc műszaki oeztaiyvo- rakodónál, a híd közelében. 


