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Ünnepi műszak kezdődött 
a vasutasnap tiszteletére 

A szegedi vasutasok idén 
is méltón akar ják köszönteni 
üTmepűfcet, a vasutaenapor. 
A szegedi csomópont dolgo-
zói — mint dr. Bánkfalvy 
Gyula levelezőnk jelenti — 

egyhónapos ünnepi műsza-
kot tartanak. 

Megfogadták, hogy a pálya-
fenntartási főnökség által jól 
karbantartott pályán a vo-
natokat a legkisebb vonta-
tási önköltséggel, menetrend 
szerint, balesetmentesen köz-
lekedtetik. Az ünnepi mű-
szakkal újabb lendületet 
akarnak adni a szegedi Vas-
úti csomópont évi versenyé-! 
hez. az MSZMP VIII. kong-
resszusa tiszteletére tett Vál-
lalás teljesítéséhez. 

Mióta ismeretessé vált a 
MAV Szegedi Igazgatóságá-
hoz tartozó szolgálati helyek 
dolgozói körében, hogy a 
vasúti igazgatóságok közötti 
éves verseny első helyezését 
a MAV Vezérigazgatóság és 

a vasutas-szakszervezet kong-
resszusi zászlajával tüntetik 
ki és 200 ezer forinttal ju-
talmazzák, 

még nagyobb lendülettel 
dolgoznak, 

hogy a tavalyi elsőséget idén 
is megtarthassa a szegedi 
igazgatóság. 

A Vasutas Dolgozók Szak-
szervezete megyei bizottsá-
gának tájékoztatója szerint a 
vontatási szolgálat a kong-
resszusi versenyben 1,4 mii-
Hó forint értékű szénmegta-
karftást szeretne elérni. Az 
önköltséget 3 és fél millió fo-
rinttal akar ják csökkenteni. 

A szakszolgálat összesen 5 
millió forint értékű válla-
lást tett. 

A pályafenntartási szolgálat 
vállalása 700 ezer forint. 

E felajánlások valóra vál-
tását szeretnék elősegíteni 
most az ünnepi műszak ide-
jén, a vasutasnapra való ké-
szülődés közben. 

Véget ért Szegeden 
a kétnapos munkavédelmi ankét 

sége által meghirdetett fel-
sőoktatási munkavédelmi 
pályázat második díjat 
nyert szerzői ismertették 
dolgozataikat, majd Vdtös 
Imre, a Budapesti Műszaki 
Egyetem professzora határo-
zati javaslatot terjesetett elő 
a felsőoktatási Ihtézrnények 
munkavédelmi tevékenysé-
gének fejlesztésére. Végeze-
tül Szalóki Lambert, a Pe-
dagógusok Szakszervezeté-
nek titkára zárta be a két-
napos tanácskozást. Hang-
súlyozta, hogy at ankét jel-
lemzője volt a hozzáértés, a 
hivatástudat, az erkölcsi fe-
lelősségérzet. 

Ismét a fejlődés útján jár 
a kiskundorozsmai József Attila rlsz 

Dobi István 

Bulgáriába utazott 

Szegeden tegnap befejező-
dött a Pedagógusok Szak-
szervezetéhez tartozó felső-
oktatási intézmények kétna-
pos II. országos munkavé-
delmi ankétja. A tegnapi ta-
nácskozás vitájában felszó-
lalt Fehér Géza, a Művelő-
désügyi Minisztérium alsó-
fokú oktatási osztályának 
képviselője, dr. Fischer 
György, a Szegedi Orvostu-
dományi Egyetem adjunktu-
sa, Kálmán György, a Fő-
városi Pedagógiai Szeminá-
rium munkaoktatás tanszé-
kének vezetője, és Telihay 
László mérnök, a Szegedi 
Tudományegyetem műszaki 
osztályának vezetője. Teli-
hay László korreferensi dol-
gozatát olvasta fel az előző 
napi programban elhangzott 
dr. tíires József előadásához. 

A vitában részt vevők 
többen is kérték, hogy a 
SZOT minél több munkavé-
delmi ismeretterjesztő nyom-
tatványt adjon ki. Javasol-
ták, hogy az egyetemi dip-
lomatervekben, különösen a 
jogi karon és a műszaki 
egyetemen szerepeljenek 
munkavédelmi témák is. 

Ezt követően a Pedagógu-
sok Szakszervezete elnök-

A dorozsmai József Attila 
Tsz a régebben alakult kö-
zös gazdaságok közé tarto-
zik. Nem is a kezdeti ne-
hézségek, hanem a korábbi 
vezetés rossz gazdálkodása 
miatt volt a megalakulás óta 
egyik legnehezebb esztende-
jük éppen a tavalyi év. A 
régi vezetőség nem törődött 
eléggé a tagsággal, nem tá-
maszkodott eléggé a tagság 
kezdeményező kedvére, ja-
vaslataira. Emiatt meglazult 
a kapcsolat tagság és veze-
tőség között, s ez megbasz-
szulta magát. 

Fentos az állatfenyésziés 
Üj elnöke van március óta 

a tsz-nek Szitás Ágoston 
személyében. Az ú j elnök 
irányításával a tavalyi mély-
pont után ismét a fejlődés 
útjára lépett a kiskundorozs-
mai közös gazdaság. 

A József Attila Tsz adott-
ságai kedveznek az állatte-
nyésztés fejlesztésének, egy 
korszerű nagyüzemi állattar-
tás létrehozásának. Szitás 
Ágoston is számol ezekkel 
az adottságokkal. Különösen 
a szövetkezet tehenészetének 
följavítását látja fontosnak. 
Nemrégiben elkészült az új, 
50 férőhelyes tehénistálló, s 
a jelenlegi tehénállomány 
mellett 30 továbbtenyésztés-
re kiválogatott növendék-
üsző gyarapodik a gazdaság-
ban a törzsállomány Után-
pótlásaként. Mosonmagyar-
óvári tatka faj tájú, 20 lite-
res átlagtejhozamú egyedek 
beláliításával is fölfrissítik 
az idén tehénállományukat 
a dorozsmai tsz gazdái. Év 
végéig szeretnék a 3 ezer li-
teres átlagot elérni tehené-
szetükben. A jövő eszten-
dőben pedig egy újabb 50 
férőhelyes tehénistállót épí-
tenek majd a gyarapodó 
törzsállomány számára. 

A tehenészet mellett a ser-

téstenyésztés és a juhászat is 
fontos része a szövetkezeti 
gazdaság állattenyésztésének. 
A tsz hizlaldájában 102 hízó 
van jelenleg, s 162 állatot a 
megfelelő súlyban már át-
adtak az Állatforgalmi Vál-
lalatnak. A tsz előrelátható-
an augusztusig teljesíti ser-
téshizlalási tervét, s úgy szá-
mítják, hogy év végéig még 
további 100 sertést hizlalhat-
nak és adhatnak át az állam-
nak terven felül. A juhásza-
tuk 160 anyaállattal bír je-
lenleg. Jövőre további 100 
anyajuhot állítanak be majd 
tenyésztésre a bevált cigája— 
merinó keresztezésből. Nehéz 
telet vészeltek át a tsz ju-
hászai, akik most átlagosan 
3 kiló 80 deka gyapjút nyír-
tak le egy-egy állatról. A 160 
állattól naponta 79—80 liter 
tejet fejnék le, ami szintén 
igen jó eredménynek számít 
ebben az időszakban. 

Jól halad a munka 
A kiskundorozsmai két 

termelőszövetkezet közül ta-
valy az újonnan alakult „Üj 
Élet* alaposan lefőzte a 
régi „József Attilá*-t, s már 
csak azéTt is jobban igye-
keznek most a József Atti-
la Tsz gazdói, hogy kikö-
szörüljék a raj tuk esett csor-
bát. 

A földeken jól halad a 
munka. Nincs baj az idő-
szerű növényópolósi tenni-
valókkal. Nincs komolyabb 
lemaradás. A lekaszólt*lu-
cernát félzöld állapotban, 
magas fehérjetartalommal 
sikerült bekazlazni. A tsz 
szántóterületének 56 száza-
léka gabona, s az őszi kalá-
szosokat itt-ott eléggé meg-
viselte a kedvezőtlen időjá-
rást. A kiszántott területek-
re kölest és rövid tenyész-
idejű kukoricát vetettek, 
hogy az állatok takarmány-

szükségletét ezzel is bizto-
sítsák. A cukorrépát egyel-
ték már, s jelenleg a 30 
kataszteri holdon ültetett 
fűszerpaprika palántázása 
folyik. A növényvédelemről 
ls időben gondoskodnak. 
Szépen fejlődő burgonyáju-
kat a napokban porozták ba j 
a jelentkező kolorádóbogár1 

ellen. 

EgyliitműkSdós 
Jó a munkafegyelem és 

megszilárdult ismét a veze-
tőség és tagság együttmflkir-
dése a kiskundorozsmai „Jó-
zsef Attilá«-ban. A tavalyi 
hibák és nehézségek után 
ennek az esztendőnek ez az 
el?ő és legfontosabb eredmé-
nye. A vezetőség tagjai kinn 
dolgoznak a földeken együtt 
a tsz-gazdákkal, és ott hall-
gatják meg a tagság kéré-
seit, jogos panaszalt. A 
rendbontók ellen pedig min-
den esetben szigorúan fellép 
az újjászervezett ellenőrző 
bizottság. 

P. L. 

D o b i István, a Népköz-
társaság Enöki Tanácsának 
elnöke, pénteken a Bolgár 
Népköztársaságba utazott, 
ahol évi rendes szabadságát 
tölti. 

üzemi 
szocialista brigádok 
tapasztalatcseréje 

A legutóbbi szocialistabri-
gád-értekezleteken néhány-
szegedi üzemben olyan hatá-
rozatot hoztak a brigádta-
gok, hogy tapasztalatcsere-
látogatást tesznek más sze-
gedi vállalatoknál. Törekvé-
süket támogatják az üzemi 
szakszervezeti bizottságok. 

Az Üjszegedi Kender-, 
Lenszövő Vállalat Mező Im-
re brigádja a jövő hét elei-
jén a Szegedi Textilművek-
be látogat el. A Szegedi 
Fémfeldolgozó Vállalat szo-
cialista brigádjai a tapaszta-
latcserének egy másik for-
máját választották. A Sze-
gedi Kenderfonógyár egyik 
szocialista brigádjának veze-
tőjét hívták meg, hogy tart-
son beszámolót brigádja ed-
digi munkájáról, életéről. 

A viláfy mindi* aiahpa 
René Clair filmszatírája a Szabadság Moziban 

A s i k e r »t i tka 
A vasutas színjátszók 

^ szerepléséről 

Szegeden a MAV Petőfi 
Sándor Művelődési Otthon 
műkedvelő színjátszóiról ed-
dig is sok jót hallottunk. 
Több éves tevékenységükkel, 
sikeres szereplésükkel sok 
kellemes estét szereztek 
helybeli közönségüknek, a 
vasutas dolgozóknak. A szín-
játszók szabad idejük nagy 
részét felhasználhatták arra, 
hogy sorra látogassák elő-
adásukkal a környező köz-

Rádióműsor 
Szombat 

KOSSÜTH-KADIO 
4,26 Rákóczi-induló. 4.30 Hí-

rek. 4,40—7,89 Vidáman. fris-
sen. Közben: 8,00 Falurádió. 
5,30 HJrek. 8,30 Orvosi taná-
rsok. 6,40 Hlrdetöosziop. 8.59 
időjelzés. 7 óra Hirek. 7,10 

UJ könyvek. 7,30 Műsornaptár. 
7.59 Időjelzés. 8.00 Műsorismer-
tetés. 8,10 Népek zenéje. 8.50 
Lányok, asszonyok. í,10 Zene-
kari muzsika. 10,00 Hírek. 10 
óra 10 Az óvodások mű»ora. 10 
ófa 30 Könnyűzene délig . . . 12 
óra Déli harangsző. 12.15 Ope-
rarészletek. 13,00 Zsenya, a XX. 
század csodája. Regényrészlet. 
13,13 Sziv küldi. 14,00 Mit ol-
-assunk? 14,15 Zongoramüvek. 
14.55 Műsorismertetés. 15,00 Hi-
-ek. közlemények. 13,08 Idöiá-
-ásjelentés. 13,10 Zengjen da-
' u n k j 15.40 Előszóval — muzsi-
kával. Közben: 18,50 Hét n a p 
a külpolitikában. 17,00 Hírek. 
17,10—17,30 Könnyűzenei Hir-
adő. 17,43 a szocialista for-
radalom útjain. 18.00 Az Állami 
Népi Együttes műsorából. 13,20 
Gondolat. 19,00 Operettdalok. 19 
óra 10 Mai emberek. 19,20 A ze-
neirodalom remekmüveiből. 19 
ora 30 Jö éjszakát, gyerekek! 
20,06 Esti Krönlka. 20,25 Lord 
Whizzfey és társai. Vidám mű-
sor. 21,33 Könnyűzene. 22.00 Hí-
rek. 22.15 Sporthírek. 22,4o üge-

töversenyeredmények. 31,25 Tán-
col junk! Közben: 24,00 Hirek. 
0,10—0,15 Sporthírek. 0.30 Him-
nusz. 

p e t ö f i - r a d i o 
5,00 Reggeli zene. s.oo Hírek. 

6,25 Műsornaptár. 6,80 Torna. 8,00 
—8,10 Hirek. 14,00 Időjárás- és 
vízállásjelentés. 14,13 Eszperan-
tisták ötperce. 14,20 Kínai és 
koreai fúvőszene. 14,45 Vála-
szolunk hallgatóinknak. 15,00 
Operakalauz. 16.00 Hirek. 13,05 
Nádirigó. Rádiójáték. 16,58 Az 
MR és Televízió gyermekkóru-
sa énekel. 17,10 Hazai kistükör. 
17,25 Az Ukráh Szimfonikus Ze-
nekar Játszik. 18,00 Hirek. 18 
óra 05 A tenger urai. Előadás. 
18,20 Yves Montand és Sarah 
Vaughu énekel. 19,00 Hírek. 19,03 
Orvosi tanácsok. 19.10 Verbun-
kosok. 19,44 Láttuk, haUottuk . . . 
20.05 Donizetti: A kegyencnő. 
Opera. A szünetben: 20.45 Mi-
ről dong a . .Dongót" 21,00—21.03 
Hírek 23,00 Hirek, 23,15 Műsor* 
Zárás. 

Tefevís idmDsor 
17,29 Mi újság a Futrinka ut-

cában? 18.20 Panoptikum. 19,00 
TV-Híradó. 19,15 Hétről hétre ... 
19.30 A kisfilmek kedvelőinek. 
20.00 Filmcsillagok parádéja. 
Esztrádmüsor közvetítése Kar-
lovy Varyből. 21,30 A Televízió 
bemutatója: Egy karr ier tör-
ténete. Ahgol film. 22,50 Hírek. 
Tv-Hlradő. 

MEGNYITOTTUK 

ó r a j a v í t ó 
rész legünket 

a lakosság szolgálatában Londoni krt. és Gutenberg u. 
sarok. (Kendergyárral szemben). Szegedi Órás és Ék* 
szerész Ktsz. 1231 

eégeket. Kiszomboron, Tisza-
szigeten. Mihályteleken, Sző-
regen, Kiskundorozsmán, sőt 
távolabbi helyen, Szentesen 
és Csanádpalotán is jól is-
merik őket. 

Gyakori próbák 

e jól működő műkedvelő 
csoport sikerének „titkát* 
nem kell sokáig keresnünk. 
Az összetartó erő, a jó kol-
lektív szellem az a „tltok«. 
amelyet elsőként kell emlí-
tenünk. Ennek megteremtője 
viszont a rendező személyé-
hez, Mentes Józsefhez, a 
Szegedi Nemzeti Színház fia-
tal művészéhez kapcsolódik. 

Harmadik esztendeje ve-
zeti ezt a csoportot, s mun-
kájáért a legteljesebb elis-
merést kapta a művelődési 
otthon vezetőségétől éppúgy 
mint a közreműködő szerep-
lőktől, akiket egy-egy mű-
soros estre, előadásra előké-
szít. A tiszteletdíj pedig ar-
ra kötelezné, hogy csak heti 
két alkalommal tartson pró-
bát. ö azonban ennél jóval 
többször összehívja a csoport 
tagjait, alkalmanként, heten-
ként négyszer-ötször is, ami-
kot- csak ráérő ideje van, 
sőt még vasárnap délelőtt is. 
így készültek el a háromfel-
vonáeos zenés vígjátékkal, a 
Tavaszi kerihgővel, amely-
lyel, ahol előadták, minde-
nütt sikerrel szerepeltek. 

Közös cél 

Nem is szólva az alkalmi 
ünnepségekre rendezett mű-
sorokról, a rövid, egyfelvo-
násos színművek betanításá-
ról, a helyes versszavalatról, 
amely szintén aZ együttes 
stúdiumához tartozik. A köz-
megelégedéssel végzett mun-
ka mindig meghozza a maga 
gyümölcsét. Érzik ezt a MÁV 
műkedvelő színjátszói is, 
akik sokszor kedvezőbb szol-

gálati beosztást kérnek és 
kapnak, hogy az öntevékeny 
művészi munkától el ne sza-
kadjanak. Az együttes leg-
több tagja több éves szín-
játszói tevékenységre tekint-
het vissza. Ez a tény azon-
ban nem szül és szülhet 
egészségtelen rivalizálást a 
fiatalok ós idősebb tagok kö-
zött. Minden a közös cél ér-
dekében, a sikeres munkáért 
történik, s a fiatalok szóra-
kozva tanulnak, miközben 
szórakoztatnak. Az együttes 
legaktívabb tagjai közé tar-
tozik Kovács Klára, Nagy 
Éva. Gyuránszki Klára, Szögi 
István, Huszta Ferenc, hogy 
csak néhányukat említsük a 
népes együttesből. A színész-
rendező mellett külön szín-
játszócsoport-titkór is tevé-
kenykedik, Wolford Vilmos 
és helyettese, Blidár József. 

Felkeresik a községeket 

S ahol ilyen jó az együtt-
működés, a kollektív munka, 
ott nem kaphat lábra az el-
bizakodottság. Minden egyes 
szereplés után és próbák, al-
kalmával megbeszélik az 
esetleges hibákat, személyre 
való tekintet nélkül, s ugyan-
úgy a jó Vonásokat is hang-
súlyozzák. hogy mindenki 
tisztában legyen fejlődésével, 
az együttesbe illesztett mun-
kája értékével. 

Nemrégen a Jobb mint ott-
hon című zenés vígjátékot 
mutatta be az együttes. A 
sikerre való tekintettel elő-
adásukat meg kell ismétel-
niük saját otthonukban. 
Ezt kővetően pedig ismét fel-
keresik a környező községe-
ket. Szerepéinek majd Mi-
hályteleken, Balástyán, sőt 
részt Vesznek ezzel a színda-
rabbal a kétnapos vasutas 
ifjüségi találkozón is, ame-
lyet Balatonlellén rendeznek 
meg hamarosan. 

L. F. 

A makacs Bourvil és a mindenre kapható üzletemberek 

A világhírű francia ren-
dező ú j filmvígjátékának 
egyszerű cselekménye egy 
mondatban összefoglalható: 
két nyakas francia paraszt, 
apa és fia, azzal, hogy nem 
adják el házukat és földjü-
ket, megakadályoznak egy 
nagyszabású, de kétes tisz-
taságú üzletet. Mi ez az 
üzlet? Egy merész és kapzsi 
vállalkozó Franciaország 
egyik faluját, ahol igen so-
káig élnek az emberek, sző-
röstül-bőröstül meg akarja 
venni, a házakkal és a föl-
dekkel együtt, hogy aztán 
mindent leromboljon és a 
falu helyén felépítse a hi-
permodern „Hosszú élet* 
üdülőt, amelybe — így szá-
mít az üzletemben — özön-
lenek majd a hosszú életre 
vágyó hiszékeny emberek. 

A terv megvalósítása per-
sze nem sikerül. Miért és 
hogyan nem: ezt mondja el 
a nevettető, mulatságos hely-
zétekben j/azdag film. A tör* 
téfiet — ezt teszi értékessé 
— jelentős szatirikus tartal-
mat hordoz. Leleplezi, kigú-

nyolja a reklám csalásait, az 
üzletemberek könyörtelen el-
vetemültségét és a naiv hl-
székenységet. A szellemes 
feldolgozásnak • talán csak 
egy hibája van: a konfliktus 
kibontakozása után amikor 
kiderül, hogy a két paraszt 
sehogyan sem akar ja eladni 
a földet, a cselekmény egy 
kissé vontatottá válik. A pa-
rasztok vonakodásának va-
riálása hosszadalmasra 
nyújt ja a történetet. Hiány-
zik a bonyodalomból egv 
szellemes és váratlan fordu-
lat amely ú j megvilágításba 
helyezné az eseményeket, 
anélkül persze, hogy az ere-
deti mondanivalót megza-
varná. 

A kettős főszerepet a kö-
zönség régi ismerőse, a vi-
lághírű Bourvil játssza. Egy-
szerű, szinte eszköztelen ala-
kítása jól kifejezi az em-
beri makacsságot, önfejű-
séget és ravaszságot, s 
mindezt ügy, hogy két egy-
mástól teljesen különböző 
arcélű figurát formál. 

Elkészült a mihályteleki 
csibekombinát 

Férfiinget, pizsamát, női fehérneműt 
szükség esetén 24 érán belül elkészíti a N61 Szabó Ktsz 
méretes f iókja. Kígyó u. 2. s . 29099 

Tegnap, pénteken vette át 
a mihályteleki Üj Élet Ter-
melőszövetkezet az egymil-
lió 600 ezer forintos beruhá-
zással épült, 20 ezer férő-
helyes csibekombihátját, 
Ilyen nagy baromfinevelő 
még négy épült az ország-
ban. 

A korszerű csibekombiná-
tot már e hónapban bené-
pesítik. A hó végére vár-
ják a Gödöllői KiSdllatte-
hvésztési Kutató Intézet első 
8C00 darabos szdllítmdhyát, 
majd folyamatosan a többi 
15 ezer csibét. Az ú j Élet 

Termelőszövetkezet 8—12 
hét alatt neveli föl 80—100 
dekdsra a rántani való csir-
kéket. Ennek fele a barom-
fifelvásárló állami vállalat-
hoz kerül, a másik felét a 
szegedi piacon értékesítik. 
Az Új Élet Termelőszövet-
kezet ugyanis e hónapban 
ízléses elórusítópavilont állí-
tott fel a Marx téreh. ahol 
mór borsóból, karalábéból 
40 ezer forintot árultak. A 
csibekombinát működésének 
megkezdtével az innen ki-
kerülő rántani való csirké-
k e t is itt arusftjak maja. 


