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Holnap 
aktívaértekezletet tart 

a járási népfront 

Szocialista brigádok a kereskedelemben 
A verseny győztese: a vevő 

_ Május 20-án, szombaton 
Érdekes, színes naplót ve- bontották a versenyt. Talán tüntetést is. A brigádnapló délelőtt 9 órai kezdettel a 

zei 1959 óta a Szegedi Elei- éppen az egyéni feltételeknél pedig új érdekességekkel népfront Vörösmarty utca 7 
miszer kiskereskedelmi Válla- látszik meg, hogy mennyiig gazdagodott. " szám alatti helyiségében já-
lat 8-as számú gyorskiszol- hasznos a szocialista brigád- - , , a s i nagyaktíva-értekezletet 
gélá boltjának kollektívája, mozgalom a kereskedelem- KÖZÖS szórafiOZOSOK rendez a Hazafias Népfront 
A napló első oldalán szép, ben is. Tarján Jenő például . , . . . , . , . , szegedi járási elnöksége. Az 
gömbölyű betűkkel rajzolva, idegen nyelv tanulását vál- Kollektív kirándulásukról, diésen, amelyre meghívták 
a következő olvasható: lalta és folyamatosan telje- színház- es mozilatogatasok- H j a r a s községi népfrontbi-

»Előre a szocialista brigád siti is. Ez szintén hozza tartó- r o 1 l s olvashatunk a napló- /l0ttságainak elnökeit es tit-
crmért, 1959. december 22«. zik a kereskedelem magasabb b " n - " A z H-kutszki törtenetet | kárait, Márton Lajos, a Ha-

A naplót fellapozva pedig színvonalához. A bolt egy PÓldául együtt nézte meg a 7 A f l a s Népfront országos el-
a következő érdekességet ta- másik dolgozója arra vállal- brigádból 12 csaiad. Szinten „ökségének munkatársa tart 
láljuk. Először is termesze- kozott. hogy hetenként egy- kollektíván részt vettek az J előadást "A Hazafias Nép-
lesen a brigád versenypont- szer beszámol, illetve meg- újságíróklubban, a Magyar— f r o r l t feiadatai a II. kong-
jait. Ezek a versenypontok beszéli munkatársaival a hét Sz-ovjet Baráti Társaság fej- r e í S 2 U S tükrében* címmel, 
meglepően reálisak, hasz.no- nemzetközi kül- és belpoli- torojen « a harmadik dijat | Ezután az 1961 első íél-
sak, hiszen nehéz elképzelni, tikai eseményeit. Ez a saj- e l is nyerték. Felvette a bri-
hogy a kereskedelemben ho- tóbeszámoló azóta minden § a d a kapcsolatot, illetve le-
gyan működhet szocialista héten nagy népszerűségnek v e l e t küldött odesszai test-
brigád. Ez a jól vezetett örvend. Egy másik egyéni vérvállalatóhoz. Ügyelnek a 
napló azonban mindent meg- vállalás arról szól, hogy az brigád tagjai boltjuk és 
magyaráz. idősebb, nagy tapasztalattal köpenyük tisztaságára is. 

A vállalások rendelkező kolléga patronál- A szegedi kereskedelem el-
A kollektív vállalás első ja. segíti fiatal munkatér- ső szocialista brigádjának 

pontja a tervteljesítés 3 szá- sait. P l ^ f 1S>.°9 ° t a 13 Tuz' 
zalékos emelése. Második A n a o l ó m e m v i t á s a óta o ^ ' S 0 Z ° \ ^ ^ í v. - r a 
nem kevésbe fontos pont: a . A £ ra S z e g e d e " 14 bngad 
költségterv 2 százalékos csök- hosszu ldo íelt eL A bl'lgad lf!yfkszlk 'szociallsta w bn' 
kentésc. Ez a gyakorlatban azóta elnyerte a szocialista Sad cim elnyeresere. Eddig 
azt jelenti, hogy' az üzlet brigád nevet. Ez alatt az idö k e t üzletnek ^ emh-
dolgozói vigyáznak az a l a l t a brigad két tagja: S s e E bng á ^a inak"®k^Vt 
aram. a gaz hasznalatara és ewaeg uosdujdiiwK 

évében végzett munkáról 
számol be Czeglédi József, 
járási népfronttitkár. A tit-
kári beszámoló után á nagy-
aktíva-éri ekezl et megvitatja 
a második fél év program-
ját. 

Szegedi <Z.enei Ifrtek 1961 

Ifjúsági zenekarok 
és kamaraegyüttesek hangversenye 
A Zeneművészeti Szakis- Ságvári Gyakorló Általános 

kóla zenekarának hangver- Iskola Vivaldi zenekara, 
senye után szerdán este, a Kiss Mária vezetésével, 
zeneiskola Tábor utcai nagy- Helyesen és jól megválasz-
termében, ismét ifjúsági ze- tott műsoruk színvonalas 
rtekarok szerepeltek a sze- előadása méltán érdemelte 
gedi zenei hetek műsorában, ki a közönség elismerését; 
A hangverseny színvonal a kis együttesek csak a szá-
ligyan nem érte el a legtöbb mukra irt müvek bemutatá-
énekkari hangverseny szín- sával tudnak maradandóbb 
vonalát, a szerda esti kon- élményt nyújtani. Szorgal-
cert azonban mégis bebizo- mas. pontos munkáról tett 
.nyitotta, hogy ezek a zene- tanúbizonyságot a Ságvári 
karok az ifjúság zenei neve- Gimnázium zenekarának be-
lésében igen hasznos és fon- mutatkozása is, Szé esi 
tos munkát végeznek. Külö- József vezényletével. A köz-
nösen sikeresen szerepelt a remüködő kamaraegyüttesek 
zeneiskola vonószenekara színvonalas szereplése jól 
P e r é ny i Pál és S tani c s illeszkedett a hangverseny 
Béla vezényletével, és a műsorába. 

a telefont is csak hivatalos Vukszán László és Józsa Já- elnyernie a szocialista bri-
beszélgetésre veszik igénybe. n<* elnyerte a Belkereske- Sád címet. 
A harmadik vállalási pont delem Kiváló Dolgozója ki-
kicsit furcsán hangzik, ez 
pedig a hiánymentes leltár 
biztosítása. Ez természetsze-
rűen kötelessége valameny-
nyi üzlet dolgozójónak. Az 
üzlet és a brigád vezetője, 
Józsa János, azonban meg-
magyarázza: 

— Kötelező lenne, de bi-
zony nem mindig van így. 
Ezért vállalta a mi brigá-
dunk hónaprói hónapra, hogy 
a mi üzletünkben nem lesz 
leltárhiány. És nem is volt... 

A negyedik bekezdés is-
mét hasznos dolgot tartal-
maz. A brigád tagjai vállal-
ják, hogy minden hónapban, 
az idénynek megfelelően. 
árubemutatót tartanak. E 
vállalási pont értékeléséhez 
a Széchenyi téri üzlet törzs-
vevői is hozzászólhatnak. Hi-
szen arról nevezetes ez az 
üzlet, hogy itt az ízléses, 
szép árubemutatókon gyak-
ran hívják -fel a közönség fi-
gyelmét új, hasznos árucik-
kekre. 

Idős kolléga 
a fiatalokért 

A kollektív vállalások 
után külön egyénekre ls Xel-

Horuczi László né 

Hogyan mentei ték meg 
a szovjet katonák 

a drezdai műkincseket ? 
Szovjet —német közös filmalkotás készült 

a hőstettről 

(Tudósítónktól.) féltő gonddal védi és tiszle-
Bátran mondhatjuk, mind li a szovjet ember más ná-

ci Szovjetunió, mind a Német pek kultúráját és művésze-
Demokratikus Köztársaság tét. Csak két epizódot e fö 
kulturális-művészi életének mondanivaló alátámasztása-
egyik fö témája, az első kö- ra: 
cös szovjet—német filmalko- Kozlov őrmester vállalja 
tas: *öt nappal, öt éjszaka*. az aknák felszedését a bó-
I'ár napja a moszkvai rádió- nyában, a képtár bejárata 
ban hangzott el elismerő mél- előtt. Az utolsó akna fel-
tatás a filmről. Most kezdő- robban és a szovjet katona 
előtt meg az IJDK-ban a életét adja a német nép 
film vetítése. kultúrkincsének megmente-

Mi, magyarok, szegediek séért- K0V másik epizódban 
is nagy érdeklődéssel vár- szovjet katonák díszőrséget 
hatjuk a filmet, mert témá- a d n a k a z eOV'k legszebb al-
ja túlnő a Szovjetunió és az kotas: Giorgoni Madonna, 
NDK hatarain. A forgató- képe előtt. Az egyik film-
könyv (L. Arnstam—W. szereplő, Vater Baum is 
Ebeling munkája) egykorú nemcsak filmfigura, hanem 
naplójegyzetek, szemtanúk Gerhard Götze néven él es 
beszámolói alapján ké.\zült. beszéltünk vele. Ma is ab-
A történet röviden: A Vö- ban a mészkőbányában dol-
rös Hadsereg bevonul a 90 yozlk< Pocbaii (Zongefeld 
százalékban romokban he- mellett), ahol a képek egy 
verő Drezdába, és egy ala- részét 1945-ben megtalálták, 
kulat a világhírű képtár Az egyszerű -bányász ma a 
keresésére indul. Épület he- bánya technikai igazgatója. 
Igett füstölgő romhalmazt és — Soha nem felejtem el 
a pincében képek helyett azt a nagyszerű embert — 
két ijedt képtári alkalma- mondja es ujjaval a prog-
zottat találnak. Az ö kez- ramban látható Kozlov ör-
detben kényszeredett, majd mVsterre mutat. 
tudatos közreműködésükkel Elmondja meg, hogy 1955-
sikerül a szovjet emberek- hen Moszkvaban latta ismét 
nek öt nappal és öt éjszaka a gyűjteményt, mint az 
n legkülönbözőbb helyekről, NDh kormányküldöttségé-
például mészkőbánya me- nek "OVik tagja. Ez a kül-
lyeről. a több száz darabot üottseg vette át a feslmé-
kitevő felmérhetetlen érté- vyeket, amelyeket hosszú 
kü műkincset összegyűjteni, munkával hoztak * ismét 
E napok cselekvői és szem- rendbe „ nedves,égtöl el_ 
tanút, a hitleri propaganda-

Bevált a munkaközi torna Szegeden is 
További érdekes kísérletek a dolgozók műszak alatti felfrissítésére, 

ez egészségesebb munkamenet kialakítására 
Ismeretes, hogy néhány tart, bár az említett üze- vezet közreműködésével. A 

szegedi üzemben az elmúlt mekben ma már kevesebben sportorvosi intézet készsé-
hónapokban érdekes kísérle- tornáznak, mint kezdetkor, gesen közreműködik az 
tet vezettek be. Először a Ez azonban természetes le- egészségügyi torna szakmai 
Ruhagyárban, majd a Cipő- morzsolódás. Egyébként sem irányításában, mint ahogyan 
gyárban és a Szőrme-Bor- kötelező egészségügyi elő- eddig is több tanácsot adott 
ruhagyárban bizonyos mun- írás a munkaközi torna, el- a tornát vezető üzemi aktí-
kaidő eltelte után szünetet lenben szerves része azok- vák részére, 
tartottak. Leállt a műszak, nak a kísérleteknek, melye- , 
kinyitottók az ablakokat, s ket a célból kezdtek nemré- Országos Vizsgalat 
az erre vállalkozó dolgozók giben, hogy a munkások fel- A m j pec[ig az esetleges 
rövid tornázásba kezdtek, frissítését, egészségesebb kötelező, műszak alatti szü-
Nem Szeged volt e téren a munkamenetét biztosítsák. ne'et illeti ennek szüksé-

^ n - e kőteíező szünet? ^ ^ bélyeg, 

közönség, hogy például Bu- A múltkoriban például gálják, Az Újszegedi Ken-
aapesten egyre nagyobb tért üzemi és rendelőintézeti or- der-. Lenszövő Vállalatnál 
hódít az ilyen felfrissülés, vosok tartottak ankétot a példóul budapesti, központi 
Azonkívül a Békéscsabai textiles és az élelmiszeripari irányítással tanulmányozzák 
Ruhagyárban is bevált a szakszervezetben az oda tar- a munkások elfáradását, gé-
kezdeményezés, melyet a tozó vállalatok műszaki dol- p c k melletti leterhelését, a 
szegedi rokonüzem orvosa gozóival. Ezen a többi közölt szünet nélküli, folyamatos 
tapasztalatcsere során szem- arról targyaltak, hogy a dol- munka miatt bekövetkezhe-
lelt meg. gozók egészsége és a munka- tő hátrányokat. Mind en-

Az érdeklődés még most is 1 érmeié ke nység javítása nek, mind pedig a többi 
szempontjából is helyes len- üzemeknek az adatai is az 
ne-e, hogy bizonyos dolog- Országos Munkaegészség-
idő letelte után kötelező ügyi Intézetbe kerülnek, 
szünetet tartsanak? ahol feldolgozzák, s össze-

A Szegedi Textilmüvek hasonlítják azokat. Arról 
üzemi orvosa például érde- pedig, hogy néhány szege-
kes kísérleti eredményekről, di üzemen kívül — ahol 
számolt be A műszak négy- már műszak alatt is leáll-
ót órájának elteltével a nak a munkával és kötele-
munkások nagy részén álta- ző pihenőidőt tartanak — 
Iában bizonyos idegfeszült- még hol vezetik be a szü-
ség tapasztalható. A pulzu- netet, végső fokon az illé-
sük percenként száz-száz- tékes szakminisztériumok 
tizre emelkedett. Erre az döntenek, 
időszakra esik a legtöbb bal-
eset is. Itt és más üzemek-
ben kitűnt, hogy ilyenkor 

' tíz-tizenöt perces szünet tel-
jesen feloldja a feszültsé-
get, felfrissülten dolgoznak 
tovább a munkások — kü-
lönösen. ha ehhez kisebb 
tornagyakorlatok is' kapcso-
lódnak, főleg az ülő munkát 
végzőknél. 

szenvedett tói elvakított németjei meg 
rendítő élmények alapján után. 
tapasztalják, hogy milyen 

rongálódások 

Patik István 

Jó tapasztalatok 

Változatos a Magyar Autóklub 
szegedi csoportjának idei terve 

Szakelőadások, oktatófilmek * Hazai és külföldi túrák 
A MAGYAR AUTÓKLUB tavaly is változatos progra- tervbe iktattak, juniusban a 

szegedi helyi csoportja az mot valósított meg. Előadást ferihegyi auloe gyorsasagi 
elmúlt évben alakult és mar rendeztek például a "Ter- versenyre való kirándulás, a 

vezett 'KRESZ-módogitások hortobágyi kétnapos autós-
a genfi közúti közlekedési találkozó szerepel a program-
egyezmény alapján* címmel, ban. Június 24-iöl július 2-ig 
azon kívül a téli üzemelte- balatoni nyaralást biztosita-
tésről éa a téli csúszós uta- nak a jelentkezők számára, 
kon való vezetésről. Kirán- júliusban Gyopároefürdöt te-
dulást szerveztek a Mátrába, kintik meg, a hónap végén 
a Bükkbe, autói találkozót négynapos egri túrát ren-
rendeztek a szabadtéri játé- deznek az IBUSZ-szal kar-
kok idején számos vidéki öltve. Októberre tervezik a 
résztvevővel. A Csehszlová- Visegrád—Győr—Soproni tú-
kia—NDK külföldi túrán 37 rát és a szarvasi arborétum 
személy vett részt, s a klub megtekintését, 
első KRESZ-versenye is jol a\ KÜLFÖLDI TÚRÁK 
sikerült. közül a helyi csoport önálló 

Az idei programtervezetet rendezvénye lesz az első: 
már az elmúlt évi tapaszta- S-tol 16-ig Csehszlo-
lalok és a klub tagjainak "akton keresztül az NDK-
számuk (kétszázról már ba utaznak a szegedi auto-
négyszázra emelkedett a lét- s"k- Az egyéb külföldi tú-
szára) észrevételei alapján rákat az autóklub az IBUSZ-
állították össze. A program szal együttesen végzi. Ebben 
háromirányú: oktatási kér- a programban szerepel üdü-
dések, bel- és külföldi túrák lés a lengyel Tátrában jú-
és versenyek. Az oktatasi Ilus 16-tol 35-ig, azonkívül 
program összeállításánál augusztusban varsói és 
ügyeltek arra hogy a klub moszkvai túra. Jelenleg még 
tagjai lehetőséget kapjanak targyalások folynak a szep-
a különböző kocsitípusok tember és október hónapban 
műszaki megismerésére, he- rendezendő csehszlovák tát-
lyes kezelésére, másrészt rai túrára vonatkozólag. Az 
fokozott figyelmet fordítsa- érdeklődő klubiagoknak bei-
rtok o balesetmentes közle- földi túrák esetében két-há-
kedésre, a túrákra való he- rom héttel, külföldi túrák-
lyes felkészülésre. Az egyes n á J k é t . h á r o m hónap-
kozerdeklodesre szamot tartó . . . . . . 
előadásokat oktató filmek P ^ k°rabban reszletes utt-
követik, a műszaki ismerte- tervet magábanfoglaló tájé-
léseket, filmvetítéseket a kaztalást küldenek. Ebben az 
DAV Klauzál téri kultur- k e n d ő b e n Budapest utan 
lermeben tartjak meg. , . 

u i#- őj! vidékén a szegedi helyi cso-
AZ IDEI ELSŐ belföldi „ . . 77 , . 

túrát már nemrégiben lebo- » o r t rendezeseben t j lesznek 
nyolitották: Pécs, Harkány, versenyek. A közlekedésren-
Sikonda, Komló volt a ki- dészeti, illetve ügyességi ver-
rándulás útvonala A tihanyi k p r o g r a m j á t úgy ál-
országos autotalaikozora ma- / . , 
jus 13—14-én került sor. Szá- btottak össze, hogy a fel-
mos más belföldi túrát is adatok kezdő versenyzők ré-

szére u nehézség nélkül 
megoldhatók légyenek. A 
háromfordulós túraverseny 
első fordulóját már lebonyo-
lítottak. 

Ismét gyárt modeliéceket 
a dorozsmai repüiőanyagkészítő ktsz 
Sokan furesállotlák már a ben valószínűleg ismét meg-

Kiskundorozsmán működő kezdik ennek az áruféleség-
Speciális Faipari és Repülő- nek a gyártását, és ehhez 
anyagkészítő Ktsz nevét, mfir meg is kapták nyolc 
Igaz ugyan, hogy a szövet- köbméter osztályon felüli 
kezet -repülőanyagot* még fenyőfa kiutalását, 
sohasem gyártott, de néhány Egyébként a szgveíkezet 

A hódmezővásárhelyi Kö- 1 évvel ezelőtt itt készültek a szokásos termékeit gyártja, 
töttórugyárban is érdekes • közismerten legkiválóbb ml- közöttük az Erasébet elneve-
taDasztalatot eredményeztek ' , zesu haloszobabutort, amely-
afesér l r tek m l f ^ K n ü S e e u ^PÜlogepmodelezes- b ő , negyedévenként 40 gar-
Kitűnt például, hogy a 1 " e z v a l d lécek. A közeljövő- nitúrát készítenek, 
munkaközi szünet miatt — 1 

amikor tornát is tartottak ' i i " i » i i • ' i i ' « « ' i Megyénkből gépkocsikkal siallitiak 
baröe^üm t s a cseresznyét és a zöldborsót Budapestre 
kek m1nóségében~pedig1"1^'- * földiepret repülök viszik Prágába és Berlinbe 
tározott javulást észleltek. ' Gazdag a termés májusi cseresznyéből. A szövetkezeti 

Végeredményben e két gazdaságok jelentős mennyiségű cseresznyét hoztak a sze-
szakszervezettel és a hoz- gedi üzletekbe, ám a finom gyümölcs a felvásárló szerv út-
zájuk tartozó üzemek mű. jü n Budapestre is elkerült nagyobb mennyiségben, 
szaki vezetőivel tartott ta- i a megye közös gazdaságaiban zöldborsóból is rekord-
nacskozós legfőbb erediné- | termés ígérkezik. A szövetkezetekben megkezdődött a 
nyc. hogy a kísérleteket to-
vább folytatiák. A Szegedi 
Sportorvosi Intézet vezető-
je is előadást tartott a 
munkaközi tornáról, annak 
módjairól, s ennek lehető-
ségeit is tovább tanulmá-
nyozzák, elsősorban ezek-
ben az üzemekben, termé-
szetesen az orvosok és a 
KISZ, valamint a szakszer-

korai zöldborsó szedése és szállítása. Eddig a MÉK gép-
kocsikkal több mint 150 mázsa zöldborsót szállított Buda-
pestre. Tegnap, csütörtökön Szegedről tehergépkocsival 
újabb zöldborsószállítmányt küldtek a fővárosba. 

Földieper is nagy mennyiségekben kerül Szegedre, va-
lamint az ország különböző részeibe és külföldre is. Sze-
ged és a szegedi járás szövetkezeti parasztjai által ter-
melt finom földieperből repülőgéppel rendszeresen nagy 
mennyiségeket küldenek Prágába és Berlinbe. Tegnap, csü-
törtökön a szegedi repülőtérről ismét külön repülőgépek 
indultak földieperrel megpakoltan Csehszlovákiába és a 
Német Demokratikus Köztársaságba. 

Eszperantó hírek 
Idén újabban 12 ország-

ban vezették be az eszpe-
rantó nyelvű magyarázó 
szövegrészeket a vasúti me-
netrendekben. 

* 

A szegedi vasutas eszpe-
rantó szakcsoport augusztus 
hónapban kölcsönös cserelá-
togatást bonyolít le a várnai 
bolgár vasutas eszperantis-
tákkal. 

* 

Vasutas Eszperantista Ta-
lálkozót rendeznek május 
28-án Kecskeméten. A kirán-
dulással egybekötött talál-
kozó iránt nagy az érdeklő-
dés. mert Budapest. Szeged, 
Székesfehérvár, Békéscsaba, 
Komárom, Tata és sok más 
vasúti csomópont jelentelte 
be részvételél. 

Az 1962. évi budapesti vas. 
utas nemzetközi eszperantó 
kongresszus Iránt ís nagy 
érdeklődés mutatkozik. A 
kelet-európai országokon kí-
vül már több nyugati és dél-
a meri kai ország is kert nagy-
számú jelentkezési lapot. 


