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Meghalt 
Sosskó László elvtárs 

w 

Ujabb 500 gyermek 
napközis étkeztetését biztosítják 

A halál mindig megrendi- . . . 
tő. Különösen, ha hirtelen Jelentős korszerűsítéssel bővítik a Juhász Gyula utcai napköziotthonos 
jön és hozzánk közelálló e m - j L-Hannnii knnxhát 
bért, barátot , jó munkatár - \ hoapontl honyaai 
sat ragad el. Sosskó László 
elvtárs, a Megyei Postahiva-
tal Hírlaposztályának veze-
tője hétfőn még a központi 
és a megyei pártlapok ter-
jesztésének megjavításáról 
tárgyalt, kedden ha jna lban ! uzsonnát. 

A Juhász Gyula utcai A felszerelés is kiegészül, 
napköziotthonos központi Már meg is érkezett, csak 
konyhán háromezer iskolás szerelésre vár a gázautógej-
és óvodás gyermek részére zir. amely biztosítja majd a 
készítenek tízórait, ebédet és higiénikus mosogatást. Üj, 

Most 

pedig már nem élt. 
Nagy munkabírású, me-

legszívű elvtársat vesztet-
tünk el halálával. Közvetlen 
munkatársai is szerették, 
tisztelték. Szaktudásával és 
kiemelkedő szorgalmával 
eredményesen irányította a 
hírlapterjesztést Csongrád 
megyeben. Önzetlenül dolgo-
zott azért, hogy a pár t sza-
i a minden nap lehetőleg 
idejében eljusson a legkisebb 
lakott helyre is. Jelentős ré-
sze van abban, h o © az 
utóbbi években ugrásszerűen 
megnőtt Szegeden és kör-
nyékén az újságolvasók szá-
ma. 

Sosskó lászló 1969-ben 
született, s csaknem 36 év 
óta dolgozik a postán. A 
Megyei Postahivatal Hírlap-
osztályának 1954 óta volt a 
\ ezetöje és ebben a beosz-
tásban érdemelte ki „A pos-
ta kiváló dolgozója* ki tün-
tetést. Halálával komoly 
i eszteség érte a megyei hír-
lapterjesztést, ezért a Csong-
rád Me©ei l apkiadó Válla-
lat, a Csongrád Megyei Hír-
lap és a Dél-Ma©arország 
-zrrkeoztósége kegyelettel és 
fa jdalommal búcsúzik töle. 

I t m z e t k i z í r e g i o n á l i s 

R l k o R l i r a n e i a 

A bolgár országos nőbiaott-
ság, mely 27 ország nőszer-
vezetével tart szoros kap-
csolatot, ez év nyarán Szó-
rtában nemzetközi regionális 
nőkonferenciát hív Öq&ze. A 
regionális konferenciára meg-
hívják a Bulgáriával szom-
szédos országok nőszerveze-
teinek, valamint a Köaép- és 
Közel-Kelet es Afrika nő-
szervezeteinek képviselőit. 

n a © üstöket is kapnak majd. 

Termel ószövetkezettel 
például éppen 

a termelőszövetkezet jó-
voltából kedveskedhetünk 
a gyerekeknek a 
mellé fejes salátával. 

A falvakban is megnőtt az érdeklődés 
a tudományos ismeretterjesztés iránt 

A TIT szegedi járási elnökségének 
küldött választó közgyűléséről 

küldöttválasztó köz©űlést eszközökkel a tudatíormá-
tartott tegnap délután a Tu-

A konyha eddig is jól fel- amely szintén hozzájárul a 
szerelt volt, többek között kapacitás növeléséhez, 
minte© né©' mázsa kapa- A mennyiség tehát emel-
citású villany-hűtőszekrény- kedik. De vajon milyen a 
nyel, krumplihámozóva), konyha ellátása és megelé-

dományos Ismeretterjesztő 
Társulat szegedi járási el-
nöksége a TIT szegedi klub-

'libásült ! tóban. D r . C s i k ó s Ferenc, 
'a járási tanács v. b.-elnök-

szavai 

korszerű fűtéssel, üstökkel 
rendelkezett. Az igény azon-
ban e©'re növekszik és ép-
pen ezért 

szükségessé vált a konyha 
kapacitásának bővítése. 

Az átépítést, a korszerűsí-
tést már meg is kezdték és 

| í © május elsejétől már 590-
zal több. tehát 

3500 iskolás és óvodás 
gyermek étkeztetését biz-
tosítják. 

gedettek-e főztjükkel az is-
kolások' 

Néhány számot szeretnék i helyettese megnyitó 
példaként elmondani, hogy 
milyen n a © mennyiségű 
rendeleseket adunk le a ke-
reskedelmi osztályra, és en-
nek megfelelően szállítják 
nekünk az árut. A múlt hó-

— Élelmiszerellátásunk kl- napban például 500 liter te-
elégítő — modta a konyha jet, 6 ezer darab tojást, mint-
vezetője, Peleskei Imre. « © UO kiló vajat, 11 mázsa 

A városi tanács kereske- cukrot, és más e © é b élel-
miszert használtunk fel. Az 
étrendet megfelelő körülte-
kintéssel készítjük el. Álta-
lában az a szokás, hogy 

lásnak ezt a speciális mun-
káját. 

A további jó tevékenység 
érdekében valamennyi köz-
ségben létre kell hozni a 
TIT-csopor tokát, 

s általában a tudományos 
I qtán ismeretterjesztő munkába az 
I Nikolcnyi György, a TIT eddiginél jobban be kell 

járási titkára tartott be- vonni a mezőgazdasagi cs 
számolót műszaki szakembereket, a 

az elnökség utóbbi két esz- marxista műveltségű falusi 
tendőben végzett munkájá- értelmiséget. Éppen ezért a 
tói. Hangsúlyozta, hogy az jövőben három új szakosz-

delmi osztálya biztosítja a 
megfelelő friss, jóminősé-
gű hús-, zöldség-, ©ümqlcs-
és egyéb élelmiszerfélesége-
ket. Jó a kapcsolatunk a 
MÉK Ilona utcai telepével, 
valamint a Felszabadulás 

utóbbi időben nemcsak a 
városokban, hanem a közsé-
gekben és a tanyavilágban 
is megnőtt az érdeklődés a 
tudományos ismeretterjesztő 

tályt kell létrehozni, amely-
nek feladata lesz a szegedi 
járás területén a politikai és 
világnézeti nevelés, a terme-
lési kultúra és az általános 

munka iránt. Bizonyítja ezt műveltséggel kapcsolatos is-
az a tény, hogy sorra ala-
kultak meg a községi TIT-

egy héten négyszer van (csoportok, többek között 

S«jtétájékoztatét 
tartett 

pekingi nagy ké vetünk 
Martin Ferenc, a Magyar 

Népköztársaság pekingi 
na©követe Ma©arország fel-
szabadulása közelgő évfor-
dulójának alkalmából ked-
den sajtótájékoztatót tartott 
a kínai fővárosban. 

A megjelent újságírók 
előtt Martin Ferenc nagyko-
rét beszámolt a szocialista 
c.pítés magyarországi sikerei-
ről. 

Felhívás a fagyveszély elleni 
védekezésre 

A Földművelésügyi Mi- tapasztalatok saerint legjobb 
nisztérium szakemberei arra hatást akkor érnek e! a íüs-
hívják fel a ©ümőlcster- tolásáéi, ha már plusz két 
mesztő gazdaságok fl©elméi. foknál meg©újtiák az apró 
hogy minél előbb szerveznék füstmáglyákat, így megaka-
meg a fa©kár elhárítást. A dályozhatják, h o © a termő-
fagytól leginkább veszélyes- bibékre ártalmas mínusz egy 
tetett ©ümölesősökbe. az f < * a L á süllyedjen a hómér-
csetleg korán fakadó sző- séktet. A legutóbbi évek ta-
lőkbe, vagy a már kiültetett Pasztalatai alapján a köd-
korai szántóföldi zöldségte- f ^ y á k használatát nem 
lék termőterületére hordja- ^ ^ ^ Z ö l ^ e M * 
nak apró kupacokba ez* - # S h e S ^ a n iá, 
más trá©át, nedves lombot, ott öntözéssel — elsősorban 
A a © e©-éb hulladék anya- permetező öntözéssel — vé-
got, állítsanak fa©'őrséget, öekezzenek a virágzó © ü -
s ha a hőmérséklet megkö- mölcsösökben, szőlőkben, 
zelíti a 9 fiokot, azonnal konyhakertészetekbe* a f a © -
keadjék m«« a füstölést. A veszély ellen. (MTT) 

Az egyetemi tudományos ülésszak 
előadásai 

A Saegedi Tudofnánye©e-
tem tudományos ülésszaka 
tegnap ismét folytat ta mun-
kájá t . A bölesészettudomá-

nyek*; dr. Kalosváry Gábor 
e©-etemi tanár -A magyar 
fosszilis faunára ú j korai-
tok*; dr. Biczók Ferenc ad-

nyi karon tegnap délután el- junktus „A plasma polypep-
hangzott dr. Ágoston G y ö r © tidek változásának: energeti-
tanszák vezető docens „A lét k a i jelentősége* és dr. Ked-
és tuda t viszonyáról szóló » e í Miklós tanársegéd »Pa-
marxis ta tanítás jelentősége hnológiai vizsgálatok a do-
a pedagógiában* és dr. Ho- regi medencében* címmel. 

húsos étel. e©szer fótt, és 
a©ancsak e©szer sült 
tészta. 
A Gutenberg utcai iskolá-

i sok, akik fo©asztják a 
konyha főztjét, a következő-
ket mondják az ételekről: 

— Általában jó a központi 
konyha főztje, legfeljebb a 
főtt tésztákra van e © kis 
panaszunk. Kicsit puhának 
találjuk. A mamánk leg-
alábbis sárgább és kémé -
nye'ob tésztát szokott gyúrni. 

A levesek, főzelékek és hú-
sok is ízletesek és egezs 
télen át majdnem minden 
nap kaptunk almát, v a © 
csokoládét, sőt többször 
kaptunk narancsot is. 

És ennek még mi, na©ok is 
örülünk. 

A konyhában e©előre. 
'köznyelven szólva; „ n a © a 
rumli*. Építkeznek, kopá-
csolnak, korszerűsítenek min-
den helyiségben. Ez bár kis-
sé akadályozza a konyha 
dolgozóinak munkáját, mégis 
örvendetes jelenség a dolgo-
zóknak is. mert a korsze-
rűbb, jobban berendezett 
konyhában még na©obb 
kedvvel lehet dolgozni és 
eaek szerint május elsejé-
től kezdve nemcsak több, 
hanem jobb étel is készül 
majd a Juhász Gyula utcai 
napköziotthonos központi 
konyhában. 

Szatymazon, Kisteleken, Mó-
rahalmon is. E csoportok te-
vékenysége kihatott Csenge-
létől Baksig, s a tanyavilág-
ban épp oly lelkesedéssel 
fogadták az ismeretterjesztő 
előadásokat, mint a sűrűb-
ben lakott községekben. 

Jellemző a TIT munkájára 
a szegedi járás területén, 
hogy az 1959—1960-as évad-
ban a községekben és a ta-
nyavilágban 328 előadás 

meretterjesztő munka irányí-
tása. 

A beszámolót követő vi-
tában többen szóltak a fa-
lusi TIT-clőadások jobb 
szervezésének fontossági-
ról. 

Hangoztatták, hogy a jövő-
ben is elsőrendű segítséget 
várnak a községek pártszer-
vezetétől és a tanácstól, épp 
úgy, mint amikor a járási 
tanács egy-egy vezetője tart 
előadást vagy megbeszélést 
valamelyik községben. El-
hangzott az is, hogy na©obb 

hangzott el 19 354 résztvevő- beleszólást igényelnek a köz-
vei, a járási elnökség meg- ségek és tanyák lakosai a 
alakulása után viszont témák és előadások megvá-

1969 október óta ez év lasztásába. Sokan érdeklőd-
márciusáig 509 előadást nek például már faluhelye-
tar tot tak az érdeklődók ken is a rakétatechnika, ál-

sok ezres tömegeinek. talában az űrhajózás iránt, 
— A beszédes eredmények s ezt az" érdeklődést még ta-

alapja az — mondotta —, volról sem elégítettük ki a 
hogy az utóbbi években szegedi járásban. Ezzel függ 
megnőtt a falust kulturális össze a szemléltető eszközök 
munka jelentősége, a közsé- biztosítása is egy-e© eló-
gek és tanyák parasztlakosai 
most már élnek a művelő-
dés lehetőségeivel, hiszen a 
nagyüzemi gazdálkodas erre 
jobban ad időt és lehetősé-
get nekik, ugyanakkor ösz-
tönzi is őket a sokoldalú is-
meretek megszerzésére. A 
közvetlen eredményes mun-
ka nem utolsósorban és nem 
kismértékben köszönhető 

adáson az élmények és hal-
lottak maradandóbb rögzí-
tése érdekében. 

A .vita utan a régi elnök-
ség nevében dr. Csikós Fe-
renc lemondott, majd 

megválasztották a 10 tagú 
ú j elnökséget és 15 tagú 
küldöttséget választottak a 
TIT megyei közgyűlésére. 

A megyei elnökség nevében 
községi TIT-csoportok tag- Vágvöl©i András, a TIT 
ságának és vezetőinek, akik szegedi városi titkára több 
fáradságot nem kímélve vé- fontos javaslatra adott vá-
gezték a rendelkezésre álló laszt. 

László tanársegéd „A 
kommunista erkölcs normái-
nak kérdéséhez* című elő-
adása. A természettudomá-
nyi karon u©ancsak tegnap 
délután tar tot t előadást dr. 
Greguss Pál e©etem! tanár 
„Az erdoviciumi ősnövé-

N A P I R E N D E N : 

Bűvészi profilírozna 
Az ember akárho© fi-

©e l , a bűvész megtéveszti. 
Az előbb még a jobboldali 
kalap alatt volt a piros go-
lyó, aztán a balfelőlinél 
kandikált ki, s végül nyo-
ma veszett. Hol a fagolyó? 
A közönség tapsol. Tapsol? 
A cirkuszi bűvésznek igen. 
De ha bűvészi profilíro-
zás játszódik le szeme 
előtt, már kötve hiszem! 
Pedig van ilyen. 

Tavaly felsőbb rendelet 
jött, mely — nagvon he-
lyesen — utasította a fa-
ipari üzemeket, ho©- hagy-
janak fel a bőrenyvek 
használatával, s helyette a 
korszerű, kitűnő tulajdon-
ságokkal bíró múanyagra-
sas/tokat alkalmazzák. 1 © 
is lett. A Kőbányai Mű-
anyag©ár ARBAKOL és a 
Fűzfői Nitrokémial Iparte-
lep AMIKOL nevű mű-
gyantája kitűnően bevált. 
Igaz, a kőbányai © á r min-
dig is e © kissé félvállról 
vette az ARBAKOL © á r -
tását, de mióta ú © hatá-
roztak az illetékesek, h o © 
ezt teljesen „átprofiliroz-
zák* Fűzfőre, beütött a 
baj. Az e©úk kalap a la t t 
még nincs elegendő piros 
golyó, a másik alatt már 
nincs elég belőle. A hason-
lat — ú © hiszem — töké-

letesen érthető. Elbűvész-
kedték a mú©antaragasr-
tót. 

A Bútor, Hangszer és 
Dekorációs Vállalat e © é l -
talán nem tapsol annak, 
ho©' idestova hetek óta 
nem tud hozzájutni ragasz-
tóanyaghoz, s ha a Sze-
gedi Bútor©'ár kölcsön 
nem ad e © keveset, nem 
is tudják, most mit csinál-
nának. De lassacskán már 
a bútor©árnak sincs, mert 
nemcsak a helybeli Deko-
rációs Vállalatnak, hanem 
még Gyulára 1® adtatköl -
csön. . E©etle« hordónyi 
AMllCOL-juk van, s csak 
abban reménykednek, hogy 
mielőtt elfő©', megkönyö-
rül rajtuk a fűzfői v e © i -
©ár . De az Alföldi Bűtor-
©árban sem igen rekesz-
tenek Tiszát mú©antával, 
mert már két héttel ez-
előtt ők is a Szegedi Bú-
torgyárhoz fordultak segít-
ségért. De m á r hiába. 

Nem valószínű, h o © 
csak a szegedi bútorüze-
mek termelését veszélyez-
teti a m ű © a n t a © á r t á s á -
nak átproíilirozása. Miért 
lenne Szeged kivétel? 0 © 
látszik, olyan alapos m u -
ta tványt végeztek a* át-
profillrozó bűvészek, h o © 
e © iparág nvög belé! 

t . k . 

A tudományos ülésszak 
mai programja: a bölcsé-
szettudományi karon a VII-
es számú tanteremben dél-
után 5 órai kezdettel dr. Ko-
ván* Sándor Iván gyakor-
nok „Hidas Antal költésze-
te*: dr. Kgesády József ad-
junktus „Jókai szabadság-
harcos és forradalmár alak-
jai* címmel tart előadást. 
A természettudományi karon 
a földrajzi szekció délután 4 
órai kezdettel rendezi meg 
előadássorozatát a Táncsics 
Mihály utca 2. III. emelet i 
tantermében. Dr. Szalay Ti-
bor fógeológus - A Kárpátok 
keletkezése*: Krajkó Gyula 
aspiráns „Ma©arország gaz-
dasági rayonirozása és a 
közlekedés kapcsolata*; dr. 
Láng Sándor docens és dr. 
Andó Mihály adjunktus 
„Bulgária természetföldrajzi 
képe* és dr. Molnár Béla 
tanársegéd „A Duna—Tisza-
közi eolikus képződmények 
kiterjedése* címmel tart 
előadást. 

A ve©ész szekció előadá-
sait u©*ancsak ma délután 
rendezik 4 órai kezdettel a 
Beloiannisz téri intézet elő-
adótermében. Előadást tar-
tanak: dr. Huhn Péter és 
dr. Márta Ferenc docensek 
„Az tnhibiciós és kataliti-
kus reakciók reakciórendjé-
ről; dr. Kovács Ödön do-
cens, dr. Weiszné dr. Vincze 
Irén és dr. Halmos Miklós 
tanársegédek „Ujabb ered-
mények a szteroidhormonok 
kutatásában*; dr . Horváth 
József tanársegéd „Anaerob 
és aerob baktériumok szere-
pe a földalatti vas- és acél-
berendezések korróziójában* 
ég Várkcmyi Bernát adjunk-
tus „A montmorillonit üle-
déktérfogata szerves folya-
dékokban* címmel 

Sötét fénycsövek * Útépítési javaslat * 4 tiszta Szegedért 
Becsületes megtalálók * Esetek a szódásüvegekkel 

Mi, a Lenin körút lakói, Szeretnénk, ha a tanács a cselekedeté' ezúton köszö-
nqgy érdeklődéssel figyeltük Kállai fasor útburkolatát az nöm, legyenek példaképei a 
az ostornyeles lámpák fel- említett összegből kijavíttat- mai ifjúságnak. 
állítását és üzembe hélyezé- ná. Véleményem szerint a 
sének munkálatéit, A fény- lakosság a kövezet felszedé-
csövek már ragyogóan vtlá- sét és a föld egyengetését 
gitanak a körúton, csupán 
mi előttünk, a Honvéd tér és 
a Dugonics tér közötti út-
szakaszon maradtak mind-
máig sötétek. Hetek óta les-
sük, mikor helyezik végre 

társadalmi munkában elvé-
gezné. 

Farkas József 
Újszeged, Kállai fasor 66. * 

A Ságváritelep lakói a Ha-
üzembe ezt a négy, sötéten zafias Népfront felhívására 
búslakodó ostornyelet, de 
ennek jelét nem látjuk. 

A nagy költséggel, szépen 
kiépített Honvéd téri ját-
szótéren és környékén este 
ugyancsak sötétség uralko-
dik, egyetlen lámpa sem vi-
lágítja meg a téren keresz-
tülhaladók útját. Szüksé-

mozgalmat indítottak az ut-
cák tisztántartására. Ebben 
a munkában a Csantavéri 
utca lakói nyerték el az el-
sőséget, tíz napon át hirdet-
te egy tábla: „A telep leg-
szebb tfteája*. 

Sajnos, különösen a Sza; 
badkai út lakói törődnek 

gesnek tartanánk mindkét legkevesebbet az utca tisz-
helyen a világítás biztosítá-
sát. 

V. L. 
Lenin krt. 58. 

Tudomásunkra jutott, hogy 
a Vár utca felújítása he-
lyett az erre betervezett ösz-, 
szeget a városi tanács az új-
szegedi utak építésére for-

taságával. Van, aki a szeme-
tet "b háza elé hqrdja, pedig 
ott jár el sok külföldi autó 
is. Kérjük a Szabadkai út 
lakóit, tartsák tisztin ők is 
házuk táját. 

Drinoczki Szilveszter 

Tóth Pálné, 
Ujszentiván. 

Újvilág u. 45. 
* 

A mozi előcsarnokában s 
az SZTK folyosóin, vagy a 
városi fürdő népes meden-
céjében egyformán beszéd-
témák, főleg a háziasszo-
nyok körében a szódásüve-
gekkel kapcsolatos »esetek«. 
Nemrégiben egy liter szóda-
víz nekem például 7 forint-
ba került, az italboltban cse-
rólt 5 darab literes üveg 
szódát ugyanis úgy sikerült 
-kifognom*, hogy csak egyet-
len üveg volt hajlandó há-
romnegyed részben kiadni 
tartalmát. A második üveg 
füle leválva maradt a ke-
zemben, a harmadikból egy-
általán nem jött ki az üdítő 
tartalom, a negyedik pedig 
csak úgy ontotta a csövön, 
a csap egyéb részein, felül, 
oldalt, csak éppen a pohár 
ba nem a vizet. Az ötödiket 

Március 16-án elvesztet- otthagytam az asztalon, s 
tem pénztárcámat pénzzel és estére üresen találtam: ki-

dítja. Ezzel kapcsolatban iratokkal. Néhány nap múl- csöpögött belőle a szóda, el-
meg szeretnénk említeni ami va két kedves kislány, név áztatva a teritöt, képeslapot, 
utcánk állapotát is. Ujsze- sZérint Barankai Judit és s a fiókban az iratokat, lgy 
ged külterületének gyalogos- Ozsvár Mária, az általános került egy üveg szódavíz 7 
közlekedése jórészt a Kállai iskola felsőbb osztályainak forintba, habár ez nem min-
fasorban zajlik le, mivel a tanulói a tárcában lévő cím dennapos eset. Sokszor azon-
József Attila-telep lakóinak algpján az általuk megtalált ban keressük a szóda üveg-
zöme itt jár az üzembe, a értéket visszaadták a fér- benmaradásának okát, az 
városba. Az utca kövezetét jemnek. Amikor ezt meg- üvegek alkatrészeinek hibá-
több mint tíz évvel ezelőtt tudtam, nemcsak a pénznek, it. Jó lenne megszüntetni 
megfordították, főleg társa- hanem annak is megörül- ezt az állapotot, hogy külö-
daimi munkában, és ez már tem, h o © úgy látszik, van- nősen a nyári hónapokban 
akkor nem volt egységes. Az nak fiatalok, akik nemcsak jobban biztosítsák a szikviz-
Út, annyira elromlott, hogy a tantár©akbó1, hanem be- ellátást. 
főleg az átjáróknál több csületből is jelesre vizsgáz- Térbe Kálmanné 
esetben előfordult beleset, nak. A két kislány nemes Lenin körút 38 


