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Jóváhagy iák a B é r k e r t utca 
r e n d e z é s i tervét 

Hárommillió forintos beruházás * Anyagi lioaaájárutással 
és társadalmi munkával segítenek a lakók is 

December 20-ra elkészül az új út 
Az elmúlt héten jóváhH«v- Termelőszövetkezetig hasz-

t.a a vároai tanács végre- nál ják tel. átépítik és két. 
ha j tó bizottsága az újszegedi nyomtávúra a lakí t ják ki a 
Bérkert, utca rendezést ter-
vét, Eszerint a városrész 
egyik legforgalmasabb és 
leghosszabb, a Népkert sort 
* külső teriiletekkel össze-
kötő útvonalának korszerű-
sítésére Idén hárommillió 
forintot fordítanak. Ezen-

dák, akár az úttest bontá-
sát csak a kerületi tnnács 
felhívása után kezdjék meg. 
hiszen akkor le kell zárni 
az. úttestet, s helyes, ha 

meg a 

ttémet fórum 
A Dél-Magyarorszáy tesl-

vérlapja, a Karl-Marx-
a lelkiismerete elkergetett 
ötsrobás luxuslakásából, tria-

Sffldf-í Volksstimme vendé- gas állásából; ő az, aki abba-

jetenieg három és fél mé-
teres útszakaszt. 

A társadalmi hozzájárulás egyszerre kezdődik 
azt is lehetővé teszi, hogy munka, 
mint fentebb ír tuk: 

mindkét oldalon less asr.-
faltgyalog,járda, 

sói a Holt-Maros után kö-
felül az utca lakói az e cél- vetkező szakaszon is kifelé 
ra összehívott lakógyűlése- menet bal oldalt ugyantlyet 
ken jelentős társadalmi hoz- építenek. Más előny is szár-
zájárulást vállaltak. A tár-
sadalmi munkán kívül fel-
a jánlot ták , hogy házanként 
3P0 forintot, fizetnek, s m a r 
eddig is jelentős össz>eg ' f u -
tott be a kerületi tanács-
hoz. Ábrahám András, özv. 
Lévai Irfijosné, Csürl István, 

Az előkészítés lehetővé te-
sz,!. hogy hamarabb fel-
vonulhat ax Aszraltútépitő 
Vállalat, s a Bérkert idea 
még az idén. előrelátható-
lag december 20-lg elké-
stiH. 
Az új, korszerű útvonal to-

vábbi fejlődési lehetőséget 
jelent Újszeged lakosságá-
nak. Lehelőség nyílik pél-
dául először autóbusz-inga-
járat . majd később kör jéra t 
indítására. melv_a városrész 

mazik a lakosság részére a 
hozzájárulásból. mégpedig 
elsősorban az, hogy '-

lényegesen meggyorsul az 
utca korszerűsítése. 

A lakosság és az érintett 
termelőszövetkezetek — me- „„....,, . 
Ivektől a felszedett burkolat több utcájá t köti össze, kö-

Antal József. Kovács Má- elszállítását vá r ják — már zelebb hozza a városhoz, a 
tyás, Makai József és még most szervezkedhetnek. Min- külső területekel. meggyor-
mlntegy ötven lakó pénz- denesetre aká r a gyalogiar- sítJa a közlekedést, 
helt hozzájárulása már a — 
rendelkezésére áll a tanács-
nak. 

A hárommillió forintos ál-
lami költségvetésből és a t á r -
sadalmi segítséggel 

már szeptember etején 
megkezdődik az ntea kor-
szerűsítése. 

A Temesvári kőrúttól egé- A* lglót pedagógus ének-
szen a Holt-Marosig, azaz a ! kar meghíváséra és lá.ogatá-
Szövetség utcáig tar t asz- , *«nak viszonzására pénteken 
fslt.ozás. Csehszlovákiába utazik a 

A mostam keskeny, döcö- DAV szegedi Erkel Ferenc 
göa úttest helyett hatmé- 1 kórusa. Az ötven tagú ének-

Csehszlovákiai 
vendégszereplésre utazik 

a DÁV Erkel-kórusa 

leres, korszerű ií< épül. 
Kétoldalt ugyancsak széle-
sebb — másfélméteres — 
aszfaltgyalogjárdát készíte-
nek. A tervezet szerint a 
felszedett kőburkolatot a 
Szövetség utcától a Haladás 

ként magyar zeneszerzők — 
Bartók, Bárdos, Kodály és 
Szelényi — legszebb kórus-
műveiből, s a vendéglátók 
iránti tiszteletből szlovák 

__ népdalokat is felvettek mil-
kar több önálló hangversenyt torukba. Előadják a Caniata 
ad csehszlovákiai tartózko-
dása idején. Fellépnek Iglón, 
Rozsnyón, Kassán és egy ké-
sőbb meghatározandó város-
ban, s mindenüt t teljes es-
tét betöltő műsort adnak, fő-

dé minorlbus című ú j ma-
gyar kórusművet is — Szelé-
néi szerzeményét —, mely-
lyel különösen nagy sikert 
arat tak a vasas fesztiválon. 
Ezen kívül több klasszikus 
oratórium részletét mutatja 
be a vegyeskórus, de beiktat-
ták a műsorba a szólisták 
legszebb számait is. + 

A kórus elutazása előtt, 
szerdán délután 5 órakor 
nyilvános főpróbán mutatja 
be az érdeklődőknek eseh-

A íc.eced é* Vidéke Körzé- bék egv részére szerz/kBek szlovákiai műsorát g Juhász 
tt Földművesszövetkezet csupán a termelök, a többit GVUto Művelődési Hatban, 
minden eddiginél nagyobb szabadon értékesítik Kertész Lojos karnagy veze-
baromfinevelési akciót bo- Az eredményes felvásár- A z Erkel-kórusnak 
nvolílott le Idén. Eddig már lás lehetővé 'teszi hogv a egyébként ez lesz második 

külföldi szereplése, ugyanis 

A földművesszörelkezet ii árusít 
élő karom fit a szegedi piacon 

195fi-b«n Romániában ven-
dégszerepelt. 

A DAV dalosai pénteken 
utaznak el és tíz napot tölte-
nek a Csehszlovák Szocialis-
ta Köztársaságban. 

gcként kél teljes hetet töl-
töttem a. Német: Demokrati-

hagyta jövő karrierjét , mert 
olyan titkoknak Jutott nyo-

kus Köztársaságban. Láttam mara, amelyek végleg clta 
csodálatos tájakat, hatalmas szították a nyugatnémet had-
ipari üzemeket, gigantikus seregből. Ó az, Bruno IVtn-
méretü építkezéseket, családi zer, aki berlini sajtótájékoz-
ntthonokat, mezőgazdasági tatóján annakidején párat-
nagyüzemet, egyszóval ma- lan leleplező adatokat Ismer-
gyar szemnek sok újat és teteti dokumentumokkal az 
érdekeset. Ezekből az élmé- NSZK támadó (erveiről az 
nyékből mégsem kerekedett NDK- ellen. 
ki konvencionális útijegyzet. Már ott áll a dobogón, 
mert a német földön utazó mégegyszer kihúzza magát és 
idegent is a legizgalmasabb elmondja nyuganémeteknek 
probléma ragadja magával: és keletnémeteknek, miért, s 
a német békeszerződés meg- hogvan határozta el magát 

arra. hogy otthagyja a kato-
helyzetének nai pályát, a biztos és jó 
A Német egyéni sorsot, a Bundes-

kötésének időszerűsége, 
főváros fonák | 
m e p s r t l n l e f é s e . 
Demokratikus Köztársaság és Webet 
a Német Szövetségi Köztár 
saság állampolgárát 
ránt foglalkoztatják ezek a 

— Egy volt tiszttársam a 
nyugatnémet televízlóban el-
mondta rólam, hogy én tu-

po itikai gondok - s kép- l a j d o n k é p p p n kommunista 
zeljék el, milyen élmény d e w . r U - , r voltam az NSZK 
tanuja fenn. olyan vitáknak, hadseregében. Nos. erre meg-
melyeken nyugatnemetekkel m o n d h a t o m : sohasem volt 
vitáznák keletnemet állam- a , k a l m a m a kommunizmus-
potgarok és nyugatnémetek- gal foglalkozni. Engem 

bűnös terv ismerete készte-
tett arra, hogy átlépjem a 

tanúja nVvt>atnémet határt. Mint a 
hadügyminisztérium és a 

lehettem tartozkodasom ide- k o r r n á n y tagjaival bizalmas 

kel nyugatnémetek! 
Abban a szerencsében 

volt részem, hogy 

jén ilyen »Német foru-
moknakezért a szász 
Svájc, a modern lakások, a 
kitűnően szervezett gazdaság 
leírása helyett ezekről szóló 
epizódokat, ezekkel összefüg-
gő. jórészt új és friss polí- ^Ti 
tikal ismereteket nyújtok át. 
mint a mai német politikai 
helyzet vázlatos "térképét-. 

I. TALÁLKOZÁS 
A BUNDE.9WEHR 

VOLT ORNAGYAVAL 

Az elsö fórumon katonás 
tartású, elogáns öltözetű), ha-
tározott kiállású ember lé-
pett a dobogóra. Le sem ta-
gadhatná, hogy tiszt volt, 
igazi porosz tiSzt. Szolgált a 
birodalmi hadseregben Hit-
ler idején, majd a Német 
Szövetségi Köztársaságban 
volt őrnagy, a nyugatnémet 
légierő információs tisztje. S 
most, itt áll, civilben, mint az 
NDK állampolgára. Találgat-
juk. hogy ki lehet, de nem 
nehéz rájönni. 0 az a német 
tiszt a Bundeswehrböl, akit 

150 ezer naposcsibét adott földművesazövetkezet nagyobb 
ál háztáji termelőknek, s az mennyiségű élő baromfit 
érdeklődés még mindig tart. hozzon forgalomba a szege-
A legutóbbi piac alkalmával di piacon. A szentesi BAR-
például közel kétezer na- NEVAL az egyezség értelmé-
poscsibe fogyott, de még ben már ma. kedden több 
több is elkelt volna. A ko- száz pár — darabonként 50 
ratRvesztól ta r tó árusí tás —60 dekagrammos — ba-
e iedménye máris megmu- romflt szállít Szegedre. Ezc-
tatkozik: a múlt hónapban ket holnap, szerdán reggel 
például több, mint ötezer kezdik árusítani a Marx téri 
kilogramm — a földműves- 34-es földmíiveoszovetkczeti 
szövetkezettől kapott caibé- árudéval szemben, s ezcnjfü' 
böl nevelt — baromfit vásá- naponta vehetnek itt esi/két 
roltak fel. Ex esak kis há- a fogyasztók. Az eladás F j f -
nyada a felnövekvő állo- ra és a hatóságilag megl l - Minden eddiginél nagyobb szombaton és vasárnap: a 
manynak. mert az átvett esi- lapított áron történik. 'volt Szeged idegenforgalma két nap alatt összesen közel 
. ] _ 8 ezer turista, érdeklődő ven-

dég tartózkodott Szegeden. 
Szombaton a kora reggeli 
óráktól 

szinte percenként érkeztek 
szervezett csoportokkal az 

viszonyban levő lisztnek, si-
keriUt teljes bepillantást 
nyernem azokba az ördögi 
tervekbe, amelyek az NDK 
»rendőrvagy katonai meg-
hódítását tűzik ki Célul. An-

és amerikai tisztek Is 
megerősítették ennek a terv-
nek a létezését, s mindezt 
térképen Is igazolni tudták. 

— Nekem Karlsruhéban 
ölazobás lakásom volt, fenn-
tartásának felét a bonni had-
ügyminisztérium fizette; sze-
mélyi lapomon elismerő fel-
jegyzések sorakoztak. Mi-
kor eltűntem — úgy volt, 
hogy Olaszországba utazom 
— személyzeti vezetőm ki-
adott egy parancsot, hogy 
engem minden áron fel kell 
kutani, mert értékes ember 
vagyok . . . talán baleset, 
vagy valami más haj é r t . . . 
Egy kommunista dezertőrről 
gondoskodnának így?t En 
magam a Bundeswehr Jó, ér-
tékes embere voltam mind-
addig. amíg meg nem tud-
ták. miért és hová távoz-
tam. 

G é p j a v í t á s — f u t ó s z a l a g o n 

m 

Az idei nyár idegenforgalmi rekordja 
KÖZEI, 8 EZER VENDÉIG A VAROSBAN — 78 AUTÓBUSZ AZ ORSZÁG MIN-
DEN RESZEBOI, — 5 EZER SZALLASJGENYLO — El,KÉSZÜLTÉK AZ AUTOs 

CS1LLAGTÜUA EMLfiKPLAKETTJEI 
hogy a szabadtéri játékok 
szombat-vasárnapjain min-
den alkalommal váltott 
előadásokat tar tsanak a 
nagyobb forgalom érdeké-
ben. 
Vasárnap további 16 bol-

földi autóbusz érkezett Szc-
ország szinté valamennyi Sedre, valamint még egy kü-

lönvonat Miskolcról. így az nagyobb városából az au-
tóbusz-különjáratok. 

Estig összesen (tfl belföldi 
autóbusz-különjáratok száma 
78-ra emelkedett : rekord 

autóbusz' érkezett Szegedre * <*• A belföldi 
vendegek mellett igen sok mintegy 

Ezenkívül 
Sopronból 

2500 vendéggel, 
egy különvonat 
kél ktllönrepülö-

gép Budapestről és egv ma- , • . , 
kői mentesítő szerelvény ho- szemlélték meg a ti-

.. t j - ' SZaparti varost. 

külföldi is fölkereste a va-
rost a két nap alatt. 

A vendégek nHgv érdeklő-

szaparti városi. 
A két nap alatt összesen 
.79 alkalommal vitték vá-
rosnéző sétára a Jelentke-
zőkéi az autóbuszok. 

zolt még a János vitéz esti 
és Az ember tragédiája Va-
sárnapi előadására további 
szervezett csoportokat. 

Emellett igen sok egyéni T ~ V,"""' 
árosba K n nöpwwru volt a Csong-

— Őszintén megmondom, 
néhány hónapig latolgattam, 
mi lehet igaz abból, amit az 
NDK-ról Nyugat-Németor-
szágban terjesztettek: tudni-
illik, hogy itt embertelen 
rendszer van; s érdemes-e a 
lelkiismereti kényszer hatá-
sa alatt éppen ide távoznom. 
De azutáh rájöttem, hogy a 
józan ésszel ellentétes a 
nyugatnémet hírverés és én 

Józan eszemhez fordultam. 
— Harminc évig voltam 

Rktív katona, tiszt, átéltem a 
második világháborút is HOl-
gálatban. s láttam, mt tör-
tént azóta hz NSZK-ban. 
Láttam, hogy Németország 

keleti területeiről a tőkések és 
földtulajdonosok mind Bonn 
körül gyülekeztek, de nem 
munkát vállalni mentek odx. 
Beléptek a Bundeswehrbe ŐS 
azóta ök diktáljak a tempót. 

— Olyan állapotok voltak 
1915-ben, hogy lopni kellett 
egy darab fot. ha valaki me-
legedni akart . Az emberek 
szabályosan éheitek. Ugyan* 
akkor ml, akik Hitler tiszt-
jei voltunk, luxtisellátást él-
vez tünk ' háborús ellenfele-
inktől. a nyugati nagyhatal-
maktól. Ebben az ellátásban 
a tisztek qpiléklratokat ké-
szítettek arról, hogy Német-
ország miért vwwtette el a 
háborút. 

— Asszonyok keresték a 
fér jüket , gyerekeiket és az 
otthonukat a romok között, 
a tábornokok pedig n rc-
Vans gondolatát hizlalták. 
Ercíekes dolog: ha a gyerek 
egyszer megégeti a kezét, 
nem teszi többé a túzbe. A 
tábornok urak ezt a józan 
gyerekloglkát sem tudták el-
saját í tani . Azt mondták: 
kétszer nem klappolt — har-
madszor klappolni fog. Az 
Egyesült Allamok részvétele l 
miatt veszítettek kétszer — 
mondják — de most az USA 
velük vesz részt a háború-
ban. s a harmadik próba 
javukra dől el. 

— Biztosítani tudom önö-
ket, hogy az emberek Nyu-
gat-Németországban sem 
spekulálnak háborúra. Ha az 
egyszerű ál lampolgárnak a 
revans gondolatát szóváte-
szik, azt mondja : — Hagyd 
ezt a borzalmat, ezt a pok-
lot! Nekünk nem kell! 

A nyilvánosság előtt a 
bonni hatalmasságok ls bé-
keszólomakat hangoztatnak. 
Emlékezzenek csak! Kezdet-
ben Hitler is galambtollak-
kai próbálta magát álcázni 
is a háború mégis a nya-
kunkba zúdult! Mi tudjuk, 
hogy mi támadtuk meg a 
népeket, ml csináltunk vazal-
lus államot, protektorátust 
Csehszlovákiából és Lengyel-
országból, s ugyanezt akar-
tuk a Szovjetunióval. De 
tudnunk kell végre azt Is, 
hogy nekünk mai történel-
mi határaink megfelelnek. 
S ha a tókés szudéta néme- • 
leknek nem felelnek meg — 
azért mi nem megyünk há-
borúba sem 8afitt fajtánk, 
sem más népek ellen! 

Simon István 

lalkoztak szállást Igénylő 
vendegek elhelyezésével. 

Nagyszerűen bevált a Szegedi Ruha-
gyárban a szalag ja vitás. Az üzem legtöbb 
műhelyében szalagrendszerhen készülnek 
a különböző ruhák. Kiss Jenő, Ru javrc 
Ernű és Dékány Lajos közös újí tásukkal 
egyszerűsítették és meggyorsították a gé-
pek. javítását, karbantar tását is. Az üzem-
részekhez hasonlóan szalagrendszerben ja-
ví t ják a varrógépeket lg. A lakatosok egy-
egy részfeladatot végesnek el a gépen, 
majd görgés szalag továbbítja egyik mun-

kástól a másikig a javítás alatt álló gé-
pét. Ez év áprilisában vezették bc a sza-
lagjavitást. Az első hónapban 88 száza-
lékra teljesítették a tervet. Jelenleg 1°0— 
130 százaléknál tartanak. Nemcsak a ter-
melés emelkedett az ú j módszer beveze-
tése óta. hanem jelentősen javult a mi-
nőség Is. Szakszámítások szerint 20 száza-
lékkal jobb minőségű gépek ke.riilnek ki 
a műhelyből, mióta szalagrendszerrel ja-
ví t ják a varrógépeket. Felvételünk az ú j 
műhelyben készült. 

utas is érkezett a városba. . . . . . . , , , , 
Jellemző a nagy forgalomra, "ö tn ^ m h T ' V 

hogy az. Idegenforgalmi Hl- ' r ? bonyolított 
vatal munkatársai szombaton ^ komoly forgalmat. 
még éjjé, ké, órakor is fog- é k e z t e k "úíabb 

csoportok a városba Debre-
A szallasigenyek szama más városokból Számukra 
szintén felülmúlt minden é s a még itt tartózkodó tu-
e t U I , , t t l- rlstacsoportok számára to-

Szombaton több mint 5 ezer vábbi 14 alkalommal Indított 
vendéget helyezett el szállás- városnéző sétákat nz IBUSZ 
helyein a hivatal. Megteltek és az Idegenforgalmi Hiva-
a szállodák, diákotthonok, a tat. 
fizető vendéglátó szolgálat Elkészülitek az, augusztus 
szobái, s szükséamegoldások- 1B——20-i [ autós cílllagtúra 
hoz Is kellett folyamodni az emlékplakett jei . A szép kl-
clszóUásolás zavartalan le- vitelü emlékérmeket Hugusz-
bonvolítása érdekében. tus 20-án. vasárnap osztják 

Figyelemre méltó, hogy ez majd ki a Magyar Automn-
a forgalmi maximum éppen bil Klub állal a Szegedi 
Váltott előadási napokon állt Szabadtéri Játékokra szenve-
d ő . A kivetkezőkben zett autós csillagtúra résztve-

érőemes volna megfontolni, vői között. 

Nemzetközi értekezlet 
Budapesten 

Hétfőn délelőtt a Magyar 
Tudományos Akadémián 
megkezdődött a Magyar Ké-
mikusok Egyesületének a 
Nehézipart Mihlsztérium tá-
mogatásával megrendezett 
lakk- és feslékszimpóziuma. 
A megbeszéléseken körülbe-
lül 300 hazai és 24 külföldi 
— szovjet, csehszJovák. Jen-
gyei, bolgár és Német De-
makrntikus Köztársnaágbell 
— szakember vesz részt. 

A szimpózium három nap-
ján 24 előadás hangzik el, 
közülük 13 külföldi szakem-
berek részéről. 
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