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Űj doktorokai avattak 
a tudományegyetemen 

Doktorráavatási ünnepség 
zajlott le tegnap délben a 
Szegedi Tudományegyetem 
Aulájában. Az 1954—55-ben 
a Szegedi Tudományegyetem 
Állam- és Jogtudományi Ka-
rára beiratkozott levelező 
hallgatók közül 29-et avat-
tak tegnan doktorrá. A ter-
mészettudományi karon a 
2—3 évvel ezelőtt végzett 
fiatal tanárok közül tizen-
öten doktoráltak most, akik 
tudományos intézetekben, 
tanszékeken dolgoznak, vagy 
mint tanárok tanítanak kü-
lönböző iskolákban. 

D. Antolffy György pro-
fesszor, a Szegedi Tulomány-
egyetem rektora mondott 
ünnepi beszédet. Hangsú-
lyozta, hogy államunk lehe-
tővé tette levelező úton is a 
doktorátus megszerzését 
azok számára, akiknek ko-
rábban nem vvolt módjuk a 
tanulásra, művelődésre. Be-
szédében további lelkes 
munkára és a tudomány hű-
séges szolgálatára buzdította 
az ú j doktorokat. 
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Náci táborparancsnok 
pere 

A trierl bíróság előtt most 
folyik Brendel SS-íőcsoport-
vezető bűn perének tárgyalá-
sa. Brendel Trier közelében 
egy koncentrációstábor pa-
rancsnoka volt a háború 
idején. 

A tárgyalás során a többi 
között fény derült arra, hogy 
a koncentrációs táborban 
milyen állatias módon gyil-
koltak meg hetven szovjet 
hadifoglyot. A meggyilkolás-
ra kiszemelt áldozatok erei-
be -védőoltás* ürügyen cián-
kálioldatot fecskendeztek és 
aki nem halt meg azonnal, 
azt egy SS-katona fejszével 
ütötte agyon. 

( S ö m o g y l n é felv.) 

Alig néhány napja nyílt meg a Hunyadi sugárút 39 számú új emeletes lakóház-
ban a korszerűen berendezett, légfűtéses önkiszolgáló élelmiszerbolt, máris megsze-
rették a környék lakói. Az új üzletre nemcsak azért volt szükség, mert a legközeleb-
bi élelmiszerüzlet a nagyállomás közelében levő önkiszolgálóbnlt, hanem különösen 
azért, mert a Bécsi körúti és Hunyadi sugárúti új háztömbök lakóinak igényeit a 
messzebb eső és túlterhelt boltok már nem tudták kielégíteni. A cipőpasztától az elő-
recsomagolt daráithúsig szinte minden megtalálható itt, a környék háziasszonyainak 
nem kis örömére. 

Az első hideg téli nap Szegeden 
Nem érte váratlanul az időjárás rosszabbodása a Köztisztasági, 

a Közlekedési Vállalatot, a vasutat és a kereskedelmet 
Tegnap reggelre mínusz 10 kevert homok szórását Sze-

fok alá süllyedt a hőmér- ged legforgalmasabb úttest-
séklet. Hogyan fogadták a 
szegediek ezt a váratlanul, 
hirtelenül betörő hideget? 

— A meleg őszt felhasz-
nálva időben felkészültünk 
a hideg, a fagy és a hó fo-
gadására — mondja ürdög 
István, a Szegedi Köztiszta-
sági Vállalat igazgatója. — 
Rendbehoztunk négy darab 
hóekét és a hóesésre felké-
szülve előkészítettünk 250 
ember számára csákányt, la-
pátot, jégtörőt. A hirtelen 
hidegre fordult idő miatt ma 
hajnalban vállalatunk dol-
gozói megkezdték a híd, sőt 
a Marx tér és környéke be-
szórását homokkal. Később, 
a délelőtti órák folyamán, 
miután a hó tovább esett, 
megkezdtük az ipari sóval 

jein. Ebből az olvasztó keve-
rékből fedett helyen külön-
ben több mint 60 köbmétert 
készítettünk elő. Nagyobb hó-
esés esetén mintegy 20—25 
autót és lovaskocsit tartunk 
készenlétben a szűkebb ut-
cákból a nagyobb hómeny-
nyiség elszállítására. 

Működik 
a »[agybrigád« 

— Már az első nap prob-
lémát okozott a hó és a hí-

m i 
Ábrahám Pál operettje a Szegedi Nemzeti Színházban 

Mit kívánhatunk az ilyen 
operett előadásától, mint a 
Viktória? A mű fölött már 
régen eljárt az idő. Szöveg-

Iván Margit (Viktória) na-
gyon szépen és sikerrel éne-
kelt, hangja a zeneileg igé-
nyes szerepben jól érvénye-

könyve, az egyébként nagy- sült. Sajnos azonban szöveg-
mértékű átdolgozás ellenérc 
is, jelentéktelen és tartal-
matlan, még a műfa j többi 
termékeihez képest is, zené-
je megporosodott, s ami an-

mondása mesterkélt, szerep 
felfogása, játéka pedig — a 
túlzott átélésre való törekvés 
miatt — szentimentális. Kor-
mos Lajos (Webster) alakíta-

nak idején divatos újdonság- sára rokonszenves mérték-
nak számított, hogy tudni-
illik ebben a nagyoperett-
ben megjelentek a modern 
dzsessz elemei is, ma már 
nem kelt különösebb izgal-
mat a nézőtéren. 

De ha ez így van, márpe-
dig kétségtelen, hogy a mii 

tartás jellemző. Nem játszot-
ta túl szerepét, nem akart 
•reális* jellemet formálni 
ebből az operett-figurából. 
Kétségtelen viszont, hogy 
szerepe szerint, énekelnie is 
kellett volna. Bordás Dezső 
(Koltay) rossz szerepében, 

nagyon távol áll a mától, az amely énekben és játékban 
előadástól joggal megkíván-
hatjuk — ez a legfőbb köve-
telmény —, hogy megközelít- hetett: bemutatott egy szim-

is nagyon kevés lehetőséget 
nyújtott, azt adta, amit le-

se és kifejezze a mai ízlést. 
Vagyis azt kívánjuk, ne úgy 
adják elő az operettet, mint 
húsz- vagy harminc évvel 
ezelőtt. Azt is jelenti ez. hogy 
a rendezésnek, a színészi já-
téknak meg kell szabadulnia 

patikus fiatalembert. Mérc 
Ottilia (Achwong) kifejező-
en énekelte szerepének ne-
héz szólamát, játéka meg-
győző <*s hiteles volt. Part-
nere Karacsi Ferenc (Miki) 
igényesen, olcsó hatásvadá-

szóktól a sallangoktól, ame- ázat nélkül játszott. Lehocz-
lyek rossz hagyományként, 
tápadó hordalékként még ma 

ky Zsuzsa (Riquette) most is 
kedves volt, rokonszenves 

is követik az ilyenfajta ope- friss, s megérdemelten kapta 
retteket. Ezek helyett vala-
milyen új, mai elemeket kell 
adnia a bemutatónak. 

A Viktória péntek esti be-
mutatója azt bizonyítja, hogy 
a Szegeli Nemzeti 
operettegyüttese a 

a tapsokat. Lakky József 
(Jancsi) határozott mérték-
tartással játszott, a túlzáso-
kat mindvégig elkerülte 
(beszéd stb.). Décsy Györgyi 

Színház (Mrs Axelblom) gondosan ki-
Cirkusz- dolgozott rövid szerepében 

hercegnő előadása után meg- hatásosan játszolt. Érdekes 
tette az első lépést ezen az 
úton. Bármennyire szerény is 
ez a lépés, dicsérnünk kell, 
és a folytatására kell biztat-
nunk. Horváth József rende-
zése végeredményben jó tem-
pójú előadást produkált, a 
szentimentális, giccses részek 
kárára helyesen, többnyire a 
humort, a vidámságot, és azt 
a nagyon kevés szatírát, iró-
niát emelte ki, ami az átdol-
gozott műben megtalálható. 

színfoltja volt az előadásnak 
Hegedűs László (Bajusz) jó 
humorú tűzöl tóparan csnoka. 
Sok jó ötletet láttunk játéká-
ban. A táncosok közül Han-
del Edit és Markovits Vera 
munkáját emeljük ki. 

Az operett hangulatához 
illő díszleteket Sándor Lajos 
tervezte, a zenekart Szalatsy 
István vezényelte. 

ö . L . 

szontagságainak, megkezd-
tük a forró tea kiszállítását 
a szolgálatban levő dolgo-
zóknak. 

Több vonat késett 
— Éreztette hatását a hir-

telen hidegre vált időjárás 
már a szombat reggeli vo-
natoknál is. A gyakorlattól 
eltérően több személyvonat 
késett — mondják a sze-
mélyszállítási csoportnál. — 
A hideg azonban nem érte 
a vasutat sem felkészület-
lenül, előre megszerveztük 
a készenléti személyzetet, 

deg — mondja Fálinkó Jó- amely hófúvás esetén a pá-
zsef, a Szegedi Közlekedési lyákról azonnal eltakarítja 
Vállalat forgalmi osztályve- a havat. Ezenkívül a hideg-
zetője. — A kora hajnali ben dolgozók részére rend-
órákban a váltókat belepte szeresen védőitalt, illetve 
a hó, s így hozzá kellett látni forró teát viszünk. A vo-
a váltók tisztításához. Ez natok fűtéséről is időben 

gondoskodott a MÁV Sze-
gedi Igazgatósága, erre ele-
gendő tüzelő áll rendelkezé-
sünkre. 

A szegedi ruházati bolto-
kat sem érte váratlanul a 
hideg. A kirakatokban, de 
bent az üzletekben és a rak-

ugyanis a légfék párásodás tárakban is nagy választék-
esetén besűrűsödik és így b a n v á r j á k a m e l e g h o l m i k 
nem tudjuk az ajtókat hasz-
nálni. A fagybrigád már a a k e s 0 1 vasarlokat. Van ele-
hét eleje óta készenlétben gendő meleg télikabát, diva-
állt, feladata, hogy éjjel me- tos vonalú, szőrmés és szőr-
legen tartsa a kocsikat, hogy m e nélküli, valamint igen 
az ne fagyjon be es gondos- , . . , 
kodjnak a hűtővízről is. Mi- ^ k szép irha- es szormebun-
vel dolgozóink nagy része ki d a is érkezett a napokban a 
van téve az idő járás vi- szegedi üzletekbe. 

időben meg is történt. 
— A helyi autóbuszforga-

lomnál nagyobb problémákat 
okozott a hirtelen időválto-
zás. A reggeli első járatok 
közül több autóbuszt nem 
tudtunk elindítani, mert az 
ajtók nem csukódtak be, 

A mintaterem — zárva 
A város szívében, a Le-

nin körút és a Kiss Ernő 
utca sarkán találhatók a 
szegedi Kárpitos Kisipari 
Szövetkezet mintatermei. A 
•lakberendezési mintater-
mek* számára négy nagy 
helyiséget és egy külön ga-
lériát is lefoglaltak. Az ér-
deklődő azonban nem jut-
hat a helyiségekbe, mert 
egy hosszabb ideje kifüg-
gesztett tábla fogadja, ame-
lyen ez áll: •Zárva. Felvi-
lágosítás a Kállay Ödön u. 
1. szám alatt.* Ez a másik, 
a táblán jelzett üzlet tud-
valevően a hídnál, jókora 
távolságra van. A megren-
delő kénytelen tehát egy 
másik üzemrészt felkeresni. 
A szövetkezet — amely az-
óta egyébként egyesült a 
Felszabadulás KTSZ-szel 
— egyáltalában nem rcn-
delkezészerűen használja 
mintatermeit. Erről bárki 
meggyőződhet, összezsúfolt 
fotelek láthatók a kiraka-
ton keresztül az egyik, 

minden tervszerűség nél-
kül felállított székek a má-
sik teremben. Egyedül az 
egyik helyiségben van va-
lamiféle szobaberendezés. 
Odébb könyvszekrények 
látszanak ki az utcára. 

A minap autó állt meg 
a mintatermek előtt. A szö-
vetkezet egyik megrendelő-
je. Kovács Istvánná jött a 
bútorokért, immáron a 
Kállay Ödön utcából. Las-
sabban haladt a kiszolgálás 
is a Kiss Ernő utca sarkán 
levő helyiségben, mert vi-
ta kerekedett a bútorszövet 
körül, a vásárló más szí-
nűt kért. Meg jó, hogy a 
mintatermekben van tele-
fon, s nem kellett ú j ra visz-
szamenni a hídhoz eldön-
teni az ügyet. E rövid kis 
szünet után ismét bezárult 
a bemutatóterem aj ta ja , a 
felirattal: Zárva, érdeklőd-
ni itt, meg itt. Ugy véljük, 
a szövetkezet jobban ki-
használhatná ezeket a he-
lyiségeket. 

Elsőként fejezte be 
a vízgazdálkodási társulatok szervezését 

az Msé-tlszavidéki Vízügyi Igazgatóság 
58 társulat tevékenykedik a termőföldek védelmében 

az igazgatóság területén 
Négy évvel ezelőtt Kis- már 5156 kataszteri holdon. 1958-ban majdnem 4 millió 

kunmajsa-Kigyóspusztán élt A közvetlen jövő terv- forint, 1959-ben ennek több 
először a környék paraszt- számai magukért beszélnek: mint kétszerese, 8 millió 847 
sága azzal a törvény adta 1962-ben 10 ezer kataszteri ezer forint, 1960-ban már 14 
lehetőséggel, hogy termő- hold fölé kívánják emelni az millió 486 ezer forint volt 
földjeit vízgazdálkodási tár- öntözött területek nagysá- a ' társulatok által elvégzett 
sulatban tömörülve védel- gát. felújítási és fenntartási 
mezze a káros belvizek, Államunk kezdettől fogva munkák értéke. Ez évre ki-
áradások pusztítása ellen. figyelte és segítette anyagi- tűzött tervüket november 

Az első társulatot aztán lag is a társulatok nemzet- 30-ig már 101,4 százalékra 
hamarosan követték az gazdasági érdekből is fontos teljesítették az Alsó-tisza-
újabbak, s most már nem- munkáját . 1958-ben még vidéki Vízügyi Igazgatóság 
csak a belvízvédelem, vízle- csak 17 ezer forint támoga- területén munkálkodó víz-
vezetés, csatornázási rnun- tást kaptak a területen levő gazdálkodási társulatok. 
Icák szervezését végezték vízgazdálkodási társulatok. December 15-én Kiskun-
igen eredményesen ezek a 1959-ben az állami támoga- halason alakult meg az Igaz-

tás összege már 3 és fél- gatóság ötvennyolcadik tár-
millió forint, 1960-ban pedig sulata. s ezzel országosan el-
több mind 4 millió forint sóként fejezte be 1 millió 
volt, s 1961-ben is megha-
ladta a 3 és félmillió forin-
tot. 

S annak a munkának az 
értéke, amit az elmúlt négy 

tok. 1960-ban ez a szám esztendő alatt ezek a tár- pe vízmű-társulatok szerve-
több mint kétszeresére nőtt: sulatok elvégeztek, jellemzi zésén fáradozik, Dél-Alföld 
3474 kataszteri holdon folyt legjobban hasznosságukat és lakosságának jobb vízellátá-
az öntözés, 1961-ben pedig tagjaik lelkes ügyszeretetét, sa érdekében. 

társulatok, hanem átvették 
az aktív vízgazdálkodással, 
öntözéssel kapcsolatos fel-
adatok irányítását és szer-
vezését is. Már 1959-ben 
összesen 1411 kataszteri hold 
területen folytattak öntözé-
ses gazdálkodást a társula-

Utazási viszontagságok 
Sok-sok panasz hangzik el az esti munkásvonathoz. Ha-

mostanában amiatt, hogy sonló esetekről bőven tudnak 
végtelenül zsúfoltak a hétvé- a baksiak is beszélni. S 
gi vonatok és autóbuszok, s probléma ez számos vasár-
emiatt igen-igen kényelmet- napon, hiszen ez az autóbusz 
len a vidéken dolgozó mun- az állomáshoz való utazás 
kások és alkalmazottak haza- egyetlen eszköze. Ha ez nem 
és visszautazása. Ezt a kó- bírja el az utasokat, teljesen 
nyelmetlenséget azonban bizonytalan, hogy 20—30—40 
még mindig könnyebb és vagy még több dolgozó cm-
jobb elviselni a lemaradás- ber eléri-e a megszokott vo-
nál. melyből súlyosabb kelle- natot. 
metlenségek származnak. A Minthogy ez a probléma 
munkás fegyelmi vétséget nem mai születésű, úgy gon-
követ el azzal, hogy nem doljuk, időszerű lenne már 
jelenik meg időben munka- biztos és végleges megoldást 
helyén, a munka pedig nem találni rá. Egy mentesítő 
megy a megszokott rendben, busz vasárnap esténkénti 
mert a brigád hiányos. üzembeállítása egycsapásra 

Ami a kénvelmetlenséget megoldaná az e vidékiek 
és zsúfoltságot illeti, azt a utazási viszontagságait. Kü-
MÁV-nak címezzük, ami a lönösen sürgető lenne ez 
nagyobbik bajt, a lemara- most, télidőben, amikor a 
dást okozza, azt pedig az au- hideg és a rossz út szinte le-
tóbuszközlekedés számlája- hetctlenné teszi a közlekedés 
ra írjuk. F, panaszhoz termé- olyan hagyományos eszközei-
szetesen illik az idő és alka- nek igénybevételét, mint a 
lom megnevezése is. Decem- kerékpár, motorkerékpár, 
ber 10-én, vasárnap este tör- A vidéken dolgozó, s az 
tent meg — nem először! — utazással is többet fáradó 
a csongrád-szcgedi járaton, munkások jogosan kérik ezt 
hogy több tucatnyi munkás a közlekedési vállalattól, még 
nem tudott a menetrendsze- abban az esetben is, ha ne-
rintl esti autóbusszal Kiste- talántán nem gazdaságos 
lekre utazni Sövényházáról számára a megoldás. 

A közönség kívánságára 
új üzemi élet-és balesetbiztosítást 

vezetnek be 
A nagyobb gyárakban is szerveznek önsegélyz5 

csoportokat 
Az üzemi balesetbiztosítás mában, s most már időszerű-

hazánkban tízéves múltra te- v é vált a továbbfejlesztése. 
kint vissza. Jelenleg körül- A l l a m i B i z t o s
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, tobb nagyüzem dolaozoinak 
belül hatszázezren vesznek véleménye alapján kidolgoi-
reszt ebben a biztosítási for- t á k a z ü z e r T ) i é ] e t _ é s b a l _ 

esetbiztosítás rendszerét. 
Az ú j biztosítási forma 

annyiban tér el a régitől, 
hogy ezután nemcsak balese-
tekre fizetnek kártérítést, ha-
nem természetes halál ese-
tén is. Az ú j üzem élet- és 
balesetbiztosítás díja a köny-
nyüipari és a nehézipari üze-
mekben egyaránt havi 10 fo-
rint lesz. E biztc^ítás alapján 
balesetből bekövetkezett rok-
kantság esetén 25 000 forint 
térítést nyújtanak. Baleseti 
halál esetén ugyancsak 25 000 
forinttal segítik a hozzátar-
tozókat. Természetes halál 
esetén a könnyűiparban a 
biztosított életkorától függő-
en legfeljebb 4000 forint, a 
nehéziparban pedig 1200 fo-
rintot kitevő temetkezési se-
gélyt nyújtanak. 

Az Állami Biztosító illeté-
kesei elmondták, hogy a me-
zőgazdaság mintájára rövide-
sen megkezdik a biztosítási 
és önsegélyező csoportok 
szervezését a nagyobb üze-
mekben is. Azok, akik az 
üzemi önsegélyező csoportok-
ban részt vesznek, a külön-
böző juttatásokon kívül bal-
esetbiztosításban is részesül-
nek. (MTI) 

600 ezer katasztrális hold 
területén a vízgazdálkodási 
társulatok szervezését az Al-
só-tiszavidéki Vízügyi Igaz-
gatóság, amely most a tör-


