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Ma délután temetik 
Kovács János elvtársat 

Ötvenöt évees korában hirte- a Finommechanikai Vállalat 
len elhunyt Kovács János igazgatói tisztségét töltötte 
elvtárs, a városi tanács vég- be, s állandóan részt vett a 
rehajtó bizottságának tagja, közügyekben. Az ellenforra-
a Fémfeldolgozó és Finom- dalom után elsők között lé-
mechanikai Vállalat telep- pett a Magyar Szocialista 
vezetője, a szegedi munkás-
mozgalom régi harcosa. Ko-
vács János elvtárs 1024-ben 
lépett a vasasszakszerve-
zetbe, majd mint u Szociál-
demokrata Párt aktív szer-
vező tagja működött a párt 
háború alatti beszüntetéséig. 
Ebben az időben részt vett 
a Vörös Segély akcióban, 

Munkáspártba. Választól bi-
zalmából Ismét tanácstag-
nak, majd a megyei jogú 
városi tanács végrehajtó bi-
zottsága tagjának választot-
ták. 

A városi tanács végrehajtó 
bizottsága márc. 21-1 ülésén 
jegyzőkönyvben örökítette 
meg Kovács Jáno6 elvtárs 

illegális, forradalmi röpcé- munkásságát, s őt sajét ha-
dulák terjesztésében. A fel- lottjának tekinti. Temetését 
szabadulás után előbb az ma délután fél 3-kor rende-
SZDP, majd az egyesülés zik meg az alsóvárosi temető 
után az MDP móruvárosi ravatalozójából, s dr. Dáni 
kerületi vezetőségének volt Sándor, a városi tanács v. b. 
tagja. 1940-től hét éven ét titkára mond búcsúbeszédet. 

Móra Ferenc levelesládája 
a Tiszatáj Kiskönyvtár idei első kötete 

Móra Ferenc levelesládája szenved és akinek az élet 
cimmel tegnap jelent meg sodrában ezer napi üggyel, 
a Tiszatáj Kiskönyvtár Ki- bajjal kellelt vívódnia. Ér-
ád ó idei első könyve több dekesek ezek az intimltás-
mint 300 oldalon, 20 ezer nak is beillő vallomások: 
példunyban. Az ízléses kivi- emberek, portrék, esemé-
felü könyv Móra Ferenc vá- nyek elevenednek fel ben-
lopatott leveleit tartalmazta nük, felhíva magukra az 
1902-től, a pélyaindulástol olvasók é6 az irodalomtör-
1934-ig, az író haláláig. A ténészek figyelmét, 
nemcsak irodalomtörténeti E leveleket felkutatta, vá-
dokumentumok értékével és lógatta, sajtó alá rendezte, 
jelentőségével bíró levelek a bevezetőt és a jegyzeteket 
széles érdeklődésre tartanak Madácsy László, az ismert 
számot. Megismerjük belő- Móra-kutató írta. Az ízléses 
lük Mórát a háború és az borítólapot Horváth Mihály 
ellenforradalom alatt, ami- fiatal grafikus tervezte. A 
kor igazi véleményét nem Tiszatáj Kiskönyvtár K'önyv-
nyilváníthatta szabadon írá- kiadó idei első könyvét ha-
saiban. marosai követi a második 

Állásfoglalása leveleiben is, amely Betyáriegendák 
azonban feltárul hasonló né- címmel jelenik meg. A kö-
zét ű barátai előtt, akikkel tet az alföldi puszták be-
kapcsolatban állott, mint tyáralakjal köré fonódott ér-
haladószellemű gondolkodók- dekes, színes legendákat tar-
kai. A levelekből nemcsak talmaz Tömörkény, Cserzy 
Móra írói egyénisége, írói és Békefi feldolgozásában, 
arca bontakozik ki, hanem Sajtó alá rendezte Bálint 
az emberé is, aki él, szeret, Sándor. 

Nemzetközi bélyeg kiállítás 
Budapesten 

Számos ország bélyeg- tette, hogy a Bélyegmúzeum 
gyújtó szervezetének kíván- anyagából magyar klasszikus 
sigéra, 1920-ban megalakult bélyegeket mutat be, a Pos-
az. országos bélyeggyűjtő tamúzeum pedig Térffy Bé-
szövetségek nemzetközi ösz- la világhírű bélvegzőlenyo-
szefogó szervezete: az F. I. mat gyűjteményéből első al-
p — Fédératlon Internat'O- kalommal mutat be részlete-
nal de Phtlatélie — s ez Idő ket. 
óta rendszeresen tartanak A külföldi államok közül 
minden évben más állam- eddig Belgium, Csehszlová-
ban bélyeg-világkiállítást az kla. Dánia, Finnország, Iz-
F. I. P. védnöksége alatt, a land. Lengyelország, Málta, 
tagállamok többségének rész- Norvégia, Svájc, Svédország 
vételével. és Törökország, valamint az 

1981 őszén Budapesten ke- ENSZ Postaigazgatósága je-
rül sor a bélyeggyűjtők lentette be, hogy milyen 
nagy nemzetközi seregszem- anyaggal vesz részt a kiállí-
léjére, a "Budapest 1961* táson. Ezenkívül számos pos-
Nemzetközi Bélyegkiéllítás taigazgatóság közölte, hogy 
keretében. A kiállítást az szívesen fogadná meghívá-
F. t. P. kongresszusának ha- sunkat és részvételére szá-
tározata alapján a Magyar míthatunk. 
Bélyeggyűjtők Országos Sző- A kiállítás műszaki bizott-
vetsége — MABÉOSZ — sága is megkezdte működé-
rendezi a magyar kormány sét a kiállítás technikai elő-
támogatásával. készítése Céljából. A bizott-

Megtisztelés számunkra, ság 1200 új, "igen ízléses*, 
hogy az F. I. P. Budapest- modern vonalú kiállítási áll-
nék adta az 1901. évi nem- vényt készített a gyűjtemé-
zetközi bélyegkiállítás ren- k b e r o u t a t á s á l . a . E g y á U . 
dezesenek jogát. Ez a ténv a , . , ,, . 
magyar filatelisták iránt v a n y " 8 szokásos mértékű 
megnyilvánuló elismerést je- kiállítási albumokból 12 lap 
lenti, amelynek alapja a helyezhető el. 
Magyar Bélyeggyűjtők Or-
szagos Szövetségének utolsó 
négy év alatt elért jelentős 
fejlődése. 

A kiállítás fővédnöke: dr. 
Münnich Ferenc, a Minisz-
tertanács elnöke, védnökei: 
Apró Antal, a Miniszterta-
nács elnökének első helyet-
tese és Kossá István közle-
kedés- és postaügyi minisz-
ter, 

Megalakult a kiállítás ren-
dező bizottsága, amely meg-
kezdte működését. Ugyan-
csak megkezdte működését 
a belföldi szervező bizottság 
és megkezdték munkájpkat 
áz egyes államokban a ren-
dező bizottság által felkért 
megbízottak. A kiállítás szer-
vezése világszerte jó ütem-
ben halad, és minden re-
mény megvan arra, hogy a 
kiállítás megnyitásának nap-
ján, szeptember 23-én a 
Műcsarnok és a többi kiál-
lítási terem értékes, változa-
tos anyaggal várj* a látoga-
tókat. 

A Magyar Posta bejelen-

Két új óvoda épül a szegedi járásban 
A tiszaszigeti ép tkezést a kiszesek társadalmi munkával segítik 
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(Somogylné fciv.) 
Valósággal ég a munka a vidám, Önkéntes ifjúsági mu nkabrigádok keze nyomán 

Kisteleken a régi óvoda talok rtég.v muhkabrlgádot Az óvodaépítés elökészíté-
már nem képes befogadni az alukítottak. Külön brigádot sének munkálatai még javá-
aprósógokat. Éppen ezért a szerveztek a lányok, külön 
tanács a községfejlesztési 
pénzből az úgynevezett Mun-
káslelfpen új óvodát épít-
tet. A munkálatokat a Csong-
rád Megyei Tatarozó és 
Építő Vállalat végzi. Az ú,l 
óvoda falait már felrakták 
és most már a tetőszerke-
zet szerelése, a belső vako-
lási munkák, a padozat, a 
villanyvezetékek elhelyezése, 
majd a festés és a beren-
dezés következik. 

Az új létesítményt a leg-
korszerűbben rendezik be és 
falai között ötven gyermek 
tökéletes étkezését, gondo-
zását biztosítják. Az új óvo-
dát még idén atadják ren-
deltetésének. 

Tiszaszigeten a község óvo-
dája a falu egyik legöregebb 
épületében foglalt eddig he-
lyet. A 160 esztendős ház 
tavaly már teljesen hasz-
nálhatatlanná vált, ezért a 
községi tanács elrendelte le-
bontását. Viszont az új óvoda 
építéséhez nem volt együtt 
elegendő pénz. Már úgy lát-
szott, el kell halasztani fel-
építését. A falu lelkes ifjú-
kommunistái azonban csak-
hamar felajánlották segítsé-
güket, s védnökséget vállal-
tak az új óvoda felépítésé-
ben. Elöljárójában 0 ezer 
forint értékű társadalmi 
munkát vállaltak el, s 160 
köbméter törmeléket hord-
tak el a régi, lebontott épü-
let helyéről. Legutóbb ötven 
klszista vett részt ebben a 
társadalmi munkában. A fia-

brigádba tömörültek a spor-
tolók és saját brigádot ala-
kítottak maguknak az új 
KISZ-tagok js. Így aztán le-
het versenyezni. 

ban tartottak, amikor ezek 
a szorgalmas klszistak már 
újabb feladatot vállaltak. A 
községi tanács segítségével 
rendbehozzák majd a falu 
főterén lévő parkot. 

Tizenhat évig rejtették 
a királyhegyes*! kastély falai 

a hírhedt úribirtokos kincseit 
Blaskovits Péter űribirto- lakta szomszédságéban vé-

ko«, Királyhegyes, Csanád- ietlenül találtak rá az érté-
palota és Apátfalva ötezer kes -úri holmira*, melyet a 
holdas egykori -nagyura*. BM. Csongrád megyei Főka-
aki hírhedt volt fasiszta ér- pitánysága foglalt le. 
zelmeiről, gorombaságáról és Az elrejtett tárgyak egy 
népnyúzó kegyetlenségéről, a része az idő múlásával tönk-
szovjet felszabadító csapa- rememt, de így ls mintegy 
tok közeledtére 1945-ben százezer forintra becsülik a 
Nyugatra mentette értékelt, megtalált holmik értékét. 
Ingóságainak egy részét Ezek között számos olyan 
azonban királyhegyest kas- ritkaság van, amely érdemes 
télyában föláztatta el. Egy múzeumi megőrzésre. Most 
elfalazott részbon, három lá- szakemberek válogatják kl 
dában mintegy százezer fo- a ritkaságokat, s azokat lile-
rint értékű ezüsttárgyat, ér- tékes múzeumnak adják át. 
lékes alpakka étkészleteket, 
kínai porcelánból készült 
edényeket, drága kristály-
készleteket és egyéb drága 
holmikat rejtett el. 

A . kastélyban gz elmúlt 
tizenhat esztendőben mező-
gazdasági munkások, gépái-
lomási dolgozók kaptak ott-
hont, s ma is azok lakják 
Blaskovits földbirtokos egy-
kori rezidenciáját. Az egyik 

A vegyiparnak 
az elk5velkez6 
esztendőkben 

meg kell kétszereznie 
termelését 

A vegyipar gazdasági kér-
déseinek tisztázására három-
napos tudományos konferen-
cia kezdődött kedden a Ma-
gyar Tudományos Akadémi-
án, a magyar vegyipar csak-
nem valamennyi kutató, ter-
vező és üzemi szakemberé-
nek. valamint a baráti or-
szágok szakértőinek részvé-
telével. A baráti országokból 
negyvenöt — szovjét, cseh-
szlovák. lengyel, Illetve né-
met — szakember Jött el a 
tanácskozásra, huszonhár-
mán előadást is tartanak. 
Hasonló nagyszabású nem-
zetközi vegyipari üzemgaz-
dasági megbeszélést eddig 
még sehol sem tartottak. 

Osztrovszki György akadé-
miai levelező tag, az Orszá-

! ges Tervhivatal elnökhe-
1 lyettese megnyitó beszédé-
j ben rámulatott, hogy a ma-

gyar vegyipar termelést ér. 
téke 1965-ben az 1960. évi-
nek több mint kétszeresére, 
ezen belül a műtrágyaterme-
lés háromszorosára, a mü-
anyagtérmelis ötszörösére, a 
szintétikus száltermelés pe-
dig tízszeresére növekszik. A 
kőolajat, és a földgázt a má-
sodik ötéves tervben új 
nyersanyagforrásként hasz-
nálja majd a vegyipar és a 
petrokémial Ipar kialakítá-
sával megváltoztatja az ipar-
ág termelési szerkezetét A 
nagy változások szükségessé 
teszik, hogy a szakemberek 
megkeressék a legtermeléke-
nyebb és a műszakilag leg-
fejlettebb, leggazdaságosabb 
termelési módokat. Ennék a 
munkának első jelentős lé-
pése a most kezdődő tanács-
kozás. 

Délután » konferencia 
résztvevői szekció ülésen 
megvitatták a vegyipar tar. 
melkenységének mérési mód-
szereiről szóló előadásókat. 
Szerdán folytatják a szak-
előadásokat. (MTI) 

Európa-szerte hidegebbre fordult 
az időjárás 

Hétfőn Európa-szerte hó- Párizsban a nók, akik nem-
zivatarok és jégeső, a távo- rég még bikiniben sutkérez-
zó tél utóvédjei fogadták a tek a Szajna-parton, fázvo 
naptári tavasz érkezését. Az bújtak vissza télikabátjuk-
ebben az évszakban már ba. Mindössze 2 Celsius fok 
hosszú évek óta nem tapasz- volt. Franciaországban Hau-
talt meleget — Csehszlová- teville-ben ért el a hideg Te-
klában például 1884 óta kordmagasságot: mínusz 13 
nem volt ilyen meleg már- fokot. 
clusban — váratlanul 
katlan hideg fogadta. 

Újabb elfiadásoH a Tudományegyetem 
ünnepi ülésszakán 

A Szegedi Tudományegye- előadóteremben délután 5 
tem tudományos ülésszaka- órai kezdettel rendezi meg 
nak programja ma a Bölcsé- előadássorozatát. Megnyitót 
szettudományi Kar Táncsics mond dr. Koch Sándor, a 
Mihály utca 2., III. emelet Természettudományi Kar 
VII-es számú tantermében dékánja. Előadást tart: dr. 
folytatódik, délután 5 órai Ábrahám Ambrus egyetemi 
kezdettel. Megnyitót mond tanár: Interneuronális sy-
dr. Mérei Gyula, a Bölcsé- napsisok szerkezete a vege-
szettudományl Kar dékánja, tatív dúcokban; dr. Lipták 
majd dr. Hajdú Péter egye- Pál tanszákvezető docens: 
temi tanár A finnugor Az antropotaxonómla né-
nyelvtudomány múltja, jele- hány kérdéséről; dr. Bertá-
it e és jövö feladatai, dr, Gu- nylné dr. Varga Magdolna 
lya Károly adjunktus pedig adjunktus: Természetes nö-
A nemzetiségi kérdés meg- vényi inhibitorok vizsgálata 
oldására irányuló törekvések és az auxinokkal Való Össze-
Erdélyben 1918—1919-ben függésük: Bodrogközi György 
címmel tart előadást. tanársegéd pedig: Ujabb H-\ 

A Természettudományi Kar tocönológial módszerek sa-1 

biológus szekciója ugyancsak , . ... , ! 
a Szegedi Tudomátn-egvetem k: társitáfú ka-
Táncsics Mihály utcai épü- szalók. értékelésénél címmel. 1 
leleben. az I. emeleti kis Az előadások nyilvánosak. I 

Németországban, a Fekete-
erdőben a hótakaró a 35 
centimétert is meghaladta 
15 centiméteres friss hó 
hullott. Pedig a Rajna men-
tén végig már virágba bo-
rulva állnak a kajsziaz 
őszibarack- és a szilvafák 

Dél-Európa városait sem 
kímélte a csúf Idő. Lissza-
bonra vasárnap éjszaka fel-
hőszakadás zúdult. 

Varsó és Prága is kivette 
részét a téliesre fordult idő-
ből. A lengyel fővárosban 
hétfőn enyhén havazott, 
Csehországban pedig nagy 
hóviharok dúltak. 

Tanjug-jelentés szerint 
Ljubljanában és Szlovénia 
más vidékein, a tengermel-
lék kivételével havazott. A 
súlyos, nedves hő meglehető-
sen nagy károkat okozott a 
távbeszélő-hálózatban és az 
elektromos távvezetékekben 
l jubljanában és másutt. 

Havazásokat jelentettek 
Bnszniából is. A Szarajcttó 
környéki hegyekben a hőre 
tea 10—12 centiméter volt. 

Hol szorít a cipő 
a cipőellátásban? 

AZ EMBER bemegy r 
boltba. A cipöboltba megy 
be, mert cipőt akar vásá-
rolni. Méghozzá gyermek-
cipőt. Szabatosabban meg-
határozva: leányka papucs-
cipőt bőrtalppal, vagy 
ahogy másképpen mond-
ják — ballerina-cipőt. Az 
ember odamegy az eladó-
hoz és szóra nyitja a szá-
ját és mondaná is már. 
hogy mit akar, de az eladó 
a szavába vág: 

— Ó kérem, azzal amit 
ön kérni akar, azzal sajnos 
nem szolgálhatunk . . . 

Mert a jó eladó egyben 
gondolatolvasó is. Már a 
vevő szeme állásából tud-
ja, hogy az fekete, férfi 
gojzer-varrott cipőt akar-e 
vásárolni, ami kifogyott, 
vagy középmagas sarkú 
női barna félcipőt, ami 
szintén nincsen, vagy ép-
pen ballerlna-elpőt. ami 
már régóta nem kapható, 
nem ls beszélve a gyer-
mek-lakkcipőkfől, amiknek 
a gyártását úgy lát-
szik teljesen beszüntette 
cipőiparunk, bizonyára tel-
jesen indokolt megfontolá-
sokból fakadí elhatározás-
sal. 

Az ember egy darabig áll 
és tátog, aztán csak úgy 
találomra kér egy . . . 

— ö , kérem, sajnos ép-
pen kifogyott! — vág sza-
vába ismét az udvarias el-
adó, mert már tudja, hogy 
ez a Vásárlási szándékáról 
le nem mondó vevő éppen 
drapp színű női pums-cipőt 
akart kérni.-Mert ugyebár 
egy jp eladó egyben gon-
dolatolvasó is és a vevő-
nek már a szeme állásából 
meg tudja mondani, hogy 
annak mire van szüksége. 

— Ö. kérem, sajnos bőr-
talpú gyermekszandállal 

sém szolgálhatunk, 3l-töl a 
34-es számig nincs egy da-
rab sem. Hogy miért? . . . 
És kérem, gyermek-félcipót 
i« hiába kér ezekben a szá-
mokban, mert az sincsl 
Hogy miért? 

Hogy miért? . . : Az el-
adó, bármennyire jó eladó 
is, erre a kérdésre nem tud 
válaszolni, O csak azt tud-
ja megmondani, ml nem 
kapható, mi fogyott kl ép-
pen tegnap, vagy a közel-
múltban, s még hozzáteszi 
vlgusztalásképpen: 

— Kérem, talán a jövő 
héten!. . . 

És nem tud válaszolni 
pontosan és megnyugta-
tóan a kérdésre az illeté-
kes nagykereskedelmi vál-
lalat sem. amely mindez-
ideig még nem mondott le 
a cipők "szortiment—ben, 
vagyis szám-szériában való 
szállításának bebizonyítol-
tan rossz gyakorlatáról 
sem. Pedig e miatt a rossz 
gyakorlat miatt következik 
be újra és újra az az álla-
pot, hogy egyes számok 
pár nap alatt elfogynak 
(például a női cipők 37— 
39-es számban) míg a töb-
bi szám ott porosodik hó-
napokig és növeli haszon-
talanul a raktárkészletet. 

TALÁN csak a cipőipar 
tudna megnyugtató módon 
a kérdésre válaszolni. Oly 
módon, hogy már a gyár-
iásnál figyelembe vennék • 
kereskedelem, a vásárlókö-
zönség igényeit is. nem-
csak a vérható prémiumot 
várnák és egyengetnék így 
meg úgy az útját. A meg-
nyugtató Válasz még ké-
sik. S ezért: 

Az ember üres kézzel 
megy ki a boltból". 

Papp Lajos 


