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A vártnál jobbak az eredmények 
a szegedi járás 

szövetkezeti gazdaságaiban 
Ülést tartott a s z e g e d i járási t a n á c s 

Tegnap délelőtt a járási ta-
nácsháza kultúrtermében tar-
totta rendes ülését a szegedi 
járási tanács. Farkas István, 
a végrehajtó bizottság elnö-
ke a határozatok végrehajtá-
sáról számolt be a tanács-
ülésnek, majd Olasz Imre, a 
végrehajtó bizottság elnökhe-
lyettese a termelőszövetke-
zeti mozgalom fejlődését és 
jelenlegi helyzetét ismertet-
te. A nehéz tavaszi hónapok 
után újra bizakodó a hangu-
lat a járás szövetkezeti gaz-
daságaiban. Az utóbbi hetek 
esőzései kedvezően hatottak 
a kapásnövények fejlődésére, 
s kukoricából, burgonyából 
és cukorrépából igen jó ter-
més ígérkezik. A kedvezőt-
len időjárás ellenére is a 
vártnál jobb termést hoztak 
az őszi lüdászosok, bár a ki-
esés így is 30—40 százalék 
körül mozog. A tavaszi ta-
karmányveszteséget minde-
nütt másod vetések kel igye-
keznek megszüntetni a szö-
vetkezeti gazdaságok. 

Az előterjesztés a további-
akban ismertette a szőlő- és 
gyümölcstelepítési program 
eddigi eredményeit. A tava-
szi kedvezőtlen időjárás itt 
is késleltette a munkát, ösz-
szesen 764 kataszteri hold 
szőlőt és 1217 kataszteri hold 
gyümölcsöst telepitettek a 
szövetkezeti gazdaságok. Eb-
ből azonban mintegy 300 ka-
taszteri hold magról vetett 
őszibarackos kipusztult a 

kedvezőtlen idő miatt Az 
őszi telepítések során foko-
zott gondot fordítanak a ki-
pusztult telepítések pótlására 
is. 

A napirend második részé-
ben Bereczki János, a vég-
rehajtó bizottság titkára az 
új művelődési évre való fel-
készülés feladatait és célki-
tűzéseit ismertette. A két na-
pirendi pont vitája után a 
tanácstagok javaslataival és 
indítványaival ért véget a 
járási tanács ülése. 

Új boltok 
A Belkereskedelmi Minisz-

tériumban kapott tájékozta-
tás szerint idén 440 új bolt-
tal és 158 új vendéglátó-
hellyel bővül az ország ke-
reskedelmi hálózata, 375 bol-
tot és vendéglőt pedig bő-
vítenek. 

Az idén épülő kiskeres-
kedelmi létesítmények közül 
kiemelkedik többek között a 
D C M vád új lakótelepén 
megnyíló kisáruház, vala-
mint eszpresszó és kisven-
déglő. Megnyílik a debre-
ceni új állami áruház és a 
tiszaszederkényben épülő új 
üzletközpont kereskedelmi 
egységeinek jelentős része is. 

Csak beszélgetnek róla... 
Mikor alakult szocialista üzemrész a ruhagyárban? 

Gyorslábú futár a hír, né-
ha még az eseményeket is 
megelőzi. Alig esett még szó 
arról, hogy a Szegedi Ruha-
gyár karbantartó-műhelyé-
ben jó volna szocialista mű-
helyt létrehozni, azt lehetett 
hallani, hogy már alakuló-
ban is van. 

Hát egyelőre nincs alaku-
lóban. 

Bár valószínű, hogy előbb-
utóbb megszületik. 

ő k a „mag" 
A lakatosműhelyben dol-

gozó Petőfi-brigád több mint 

Nagy sikerrel szerepelnek 
ifjú művészeink a VII rendezvényein 

Küldöttségünket több delegáció kereste fel szálláshelyén 
A Világifjúsági Találkozó 

harmadik napja, amelyet a 
vendéglátó Finnország nap-
jának nyilvánítottak, nagy-
szabású találkozóval zárult. 
Este a Helsinkivel szemben 
fekvő festői Seura-sziget 
tengerparti fenyvesében 
meggyújtották a barátság 
tábortüzét A természetvé-
delmi területen a sok or-
szágból érkezett VIT-kül-
döttak ezrei találkoztak. A 
magyar művészek itt nagy-
sikerű hangversenyt adtak, 
majd a külföldiek a tábor-
tűz mellett vidám hangulat-

ban elbeszélgettek és együtt 
szórakoztak a finn VIT-
küldöttekkel és az összese-
reglett környékbeli kíván-
csiskodókkal, 

A VIT művészet! verse-
nyeinek hétfői első fordu-
lóján több magyar művész 
szerepelt, köztük Barlai 
Zsuzsa (hegedű), Gyarmati 
Vera (ének), Antal Imre 
(zongora) és Kovács Lóránt 
(fuvola). A művészeti ver-
senyek kedden is folytatód-
tak. A magyar delegáció 
többi művészei a város hét 
különböző helyén adtak mű-

A rendszeres ellenőrzés hiánya 
táptalaj a sikkasxtóknak 

Bírósági lapasztalatok a társadalmi tu la jdon védelmében 
Alkalom szüli a tolvajt tett sikkasztás miatt Így bolt élére, az illető mindig 

Erre igen sok példát adtak volt ez például a Belkeres- csak pontos leltár után ve-
már a bíróság eié került sik- kedelmi Kölcsönző szegedi gye át a készletet, mert ké-
kasztók bűn perének tárgya- kirendeltségének volt veze- sőbb igen nehéz kideríteni, 
lásai. Mint az elmúlt félév- tőjével is. Az illető, miután hogy vajon elődje, vagy ő 
ben tárgyalt ügyek nagy ré- eljárás indult ellene a tár- maga volt-e a társadalmi tu-
szénél kiderült; a vállalati sadalmi tulajdon sérelmére lajdon hanyag kezelője, ká-
belső ellenőrzés hiánya, a elkövetett bűntett miatt, má- rosítója, 
pénzügyi fegyelem lazasága sik munkahelyet keresett , 
csábította a különböző be- Rövidesen ismét ki is ne- A tarsadalmi bírósagok 
osztású embereket arra, hogy vezték egy fővárosi érde- ioffkörébe 
hozzányúljanak a társadalmi keltségü szegedi kirendeltség * ® 
tulajdonhoz. Erről azért kell élére, ahol tovább folytatta Mint már említettük a 
beszélni, mert az utóbbi hat üzelmeit, most már még na- , , . . . , , _ 
hónapban ismét növekedett gyobb kárt okozva a társa- s z e g e d l larasbirosag a leg-
megyénk területén a közva- dalomnak. így került bíró- utóbbi fél évben ismét sok, 
gyon ellen elkövetett bűn- ság elé. Legalább a máso- társadalmi tulajdon Bérel-
tettek száma. dik esetet el lehetett volna „ ^ g elkövetett bűntettet 

„ „ _ „ kerülni, meg lehetett volna ., .. . .. . ... .... 
Kihasználták akadályozni, ha egy kicsit tárgyalt Az ügyek között 

beosztásukat több « o n d o t fordítanak az 11- számos olyan kisebb jelen-

letékesek arra, hogy meg- tőségű ügy volt amelyet 

Különösen sok visszaélés nézzék: megbízható embert j o b b lett v o l n a vállalati, tár-

volt a Szegedi Vendéglátó- ^ e l S ^ l l é ^ 8 a d a b n í bíróságok jogkörébe 

ipari vállalatnál. Itt a volt 

Csak pontos leltár 
ntán 

vezető ügyén kívül még há-
rom esetben vétettek a tár-
sadalmi tulajdon ellen. Nem-
régiben került a bíróság elé 

utalni. Sok helyütt még ma 
6em tudják talán, hogy a 
száznál nagyobb létszámú 
üzemeknél, intézményeknél 

Bírósági tapasztalat az is, £ £ 

a halászcsárda, a borkostolo hogy az utóbbi időben több dalmi bíróságok feladata a 
és a Búbos Étterem volt ve- kereskedelmi, raktári dolgo- kisebb vétségek, mulasztások 
zetoinek, a^mazottainak ^ v i s s z a a 2 z a l hogyrá- megtárgyalása. De helyes ez 
ugye. Az esetek mindhárom társadalmi vas von a z é r t is> m e r t a vállalati tár-
helyen csaknem teljesen azo- bíztak a tarsaaaimi va„yon M d a l m j ' bfróságok által tár-
nosak. A vezetők kihasznál- védelmét. Az utóbbi félév- g y ^ ügyek olykor nagyobb 
ták beosztásukat, és a nem ben többször ítéltek el pos- n e v e l ő h a t á s s a l vis6zatartó 
megfelelő ellenőrzőt: drá- tai kézbesítőket is, akik el- e r ő v e l b í r n a k a z ü z e m e g é s z 

gán adattak el olcsó kom- tulajdonítottak a beszedett kollektívájára, mint a bíró-
menszitalokat, a hasznot pe- pénzt. Sőt postai ellenőr is g á K 2 Ű k körben megtar-
dig zsebre vágták. A társa- akadt, aki dezsmalta a leve- tot(. tárgyalások. 
dalmi tulajdont dézsmálták leket, csomagokat. A Sze-
továbbá úgy is, hogy min- gedi Kiskereskedelmi Válla-
denféle ellenszolgáltatás nél- lat és a Szeged és Vidéke 
kül ettek, ittak, dorbézoltak Körzeti Földművesszövetke-
munkahelyükön. zet boltjainak alkalmazottai 

Gyakran megdöbbenve szintén többször álltak bíró-
hallgatták a bírósági tárgya- ság előtt társadalmi tulaj-
lások résztvevői, hogy egyes don hűtlen kezelésével és 
vállalatok vezető beosztás- sikkasztással vádoltan. A ke-
ban alkalmaztak olyan em- reskedelmi dolgozókkal kap-
bereket, akik ellen már el- csolatban egvébként fel kell 
járás volt folyamatban az hívni a figyelmet arra. hogy 
előző munkahelyen elköve- amikor új vezető kerül egy 

Horuczi Lászlóné 

sort. Ellátogattak a szállá-
suktól nem messze levő ha-
jógyárba is és az acélleme-
zekből rögtönzött színpadon 
programmal kedveskedtek. 

Hétfőn este a Finn—Ma-
gyar Társaság rendezésében 
a népzene finn és magyar 
szakértői ültek össze ta-
nácskozásra. Hétfőn délután 
megnyílt még a VIT ren-
dezvényei között a 4. film-
tudományi szeminárium is, 
amely az ifjúsággal kapcso-
latos művészeti problémá-
kat boncolgatja. 

A magyar VIT-küldöttség 
Lautta-szigeti szálláshelyén 
kedden délelőtt angol, fran-
cia, osztrák, olasz, dán, 
nyugatnémet és svéd ven-
dégek jártak. 

A mintegy hatvan főnyi 
vendégcsoportot Nagy Ri-
chárd, a magyar VIT-dele-
gáció helyettes vezetője üd-
vözölte. Művészeink, köz-
tük Ráthonyi Róbert és i f j . 
Latabár Kálmán, valamint 
a Balassa-tánczenekar han-
gulatos műsort rögtönöztek. 

Küldöttségünk tagjainak 
mozgalmas keddi program-
ja megoszlott. Többen men-
tek el a dél-amerikai fia-
talok hangversenyére, má-
sok nemzetközi könnyűze-
nei hangversenyt hallgat-
tak, egy csoport az ameri-
kai fiatalok kiállítását, egy 
másik a skandináv kiállítást 
tekintette meg. néhányan 
pedig az Egyesült Államok-
ból érkezett VIT-küldöttek 
nemzeti estjén vettek részt. 

A fesztivál hétfői napján 
egyébként a bélyegkedvelők: 
részére megnyitották a fila-
telista klubot, és itt a leg-
jobb alkalom nyílik a bé-
lyeggyűjtőknek a hiányzó 
külföldi ritkaságok csere 
útján történő beszerzésére. 
A magyar küldöttek közül 
néhányam megtekintették a 
finn postamúzeumot is. A 
magyar posta erre a repre-
zentatív és érdekes kiállí-
tásra külön bélyegkiállitási 
anyagot küldött. 

Kedden a fesztiválbizott-
ság előkészítésében folytató-
dott az oktatás demokrati-
zálásának kérdéseiről indí-
tott szeminárium. A VIT 
diákprogramja legfontosabb 
eseményeinek egyikeként 
több napos kollokvium, 
kezdődött a béke és a 
nemzeti függetlenség kér-
déseiről. 

I-

S z e g e d i „ N I V Ó M Falpari és J á t é k k é s z í t ő K t s z 
a lakosság szolgálatában vállal 

tűzzománcozást, autófényezést 
ezen részlegünket Kossuth Lajos sgt. 67 alatt. 

Bútorfényező, mázoló 
részlegünket Kossuth Lajos sgt. 5 alatt keresse fel 

Központunk Rókusi ff. 22. Telefon: 52-55. 
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FIGYELEM! 

M E G N Y Í L T 
A 

kirendeltség 
K I S T E L E K 
PETŐFI U. 5. SZÁM alatt. (Az új Iskola 
mellett.) Vállal: rádió, televízió és minden 
egyéb elektromos készülékek javítását és 
minden gyártmány garanciális javítását. 
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egy éve van együtt, s azóta 
megszerezte a szocialista cí-
met meg az oklevelet is. El-
ismerten összeforrott, jó kol-
lektíva. Ok a mag. Bár az 
idén nem olyan kedvvel ver-
senyeznek, mint tavaly. Ma-
guk mondják, hogy elkedvet-
lenedtek kissé egy-két nekik 
nem tetsző dolog miatt. Nem 
tartják helyesnek például az 
üzem újítási ügyintézését. 

Ehhez a megjegyzéshez 
tudni kell, hogy a brigád 
mindig ontotta magából az 
újításokat. Ami persze ne-
kik sem rossz, de a válla-
latnak még annyira sem. 
Megnyerték az iparági újí-
tási versenyt is, ezért küld-
ték jutalmul brigádvezető-
jüket szovjet tanulmányútra. 

Átmeneti visszaesés 
Nem olyan fából faragták 

Hegyes Ferencet, a brigád-
vezetőt, meg a brigád többi 
tagját, hogy az első nagyobb 
akadálynak nyomban meg-
adják magukat. Jól dolgoz-
nak most is, annak ellenére, 
hogy bajok voltak egyik tár-
sukkal, meg azoknak rem 
örülnek túlságosan, amiket 
az előbb már felsoroltunk. 
Ha nem is olyan nagy kedv-
vel, de azért állják a sarat. 

A visszaesés tehát minden 
bizonnyal csak átmeneti je-
lenség. Sőt magában hor-
dozza már a kibontakozás 
csíráit is. 

Amikor beszélgetni kezd-
tek arról, hogy náluk is jó 
lenne szocialista műhelyt 
alakítani, a tetteket azzal 
kezdték, hogy három dolgo-
zót felvettek a brigádba. A 
létszám hétről tízre emelke-
dett; s most már csak hár-
man nem brigádtagok a la-
katosműhelyben. 

Az egész együtt 
A szakszervezet termelési 

felelősének az az elképze-

lése, hogy miután a lakato-
soknál majd mindenki szo-
cialista brigádban dolgozik, 
s munkájukkal bebizonyít-
ják, hogy arra érdemesek is, 
akkor egy év múlva szocia-
lista műhellyé nyilvánítják 
a műhelyt, illetőleg, ezek 
szerint, a szocialista brigá-
dot. 

Ez valahogy nem hangzik 
jól. Furcsa lenne, ha ilymó-
don egy szocialista munka-
csapat egyúttal szocialista 
műhelyt képezne. S nem is 
így kell ennek lennie. A la-
katosok szervesen illeszked-
nek az asztalosok, a villany-
szerelők és a műszerészek 
műhelyeihez; ez az egész 
együtt pedig a karbantartó 
üzemrész. 

Idő kérdése 

Igen helyesen, inkább a 
karbantartó üzemrész szo-
cialista üzemrésszé válásáról 
beszélgetnek az emberek, 
amikor szóba jön á dolog. 
Ez sokkal reálisabb. Hiszen 
a Hegyes-féle" Petőfi- és a 
műszerészek Hetesi-féle mun-
kacsapata alkalmas lehet az 
erjedés folyamatát megindí-
tani. A dolgozók különben 
is jól ismerik, sőt sokszor ki 
is segítik egymást. Igyköny-
nyebben megteremthetők a 
szocialista üzemrész kialakí-
tásának alapjai. 

Idő kérdése az egész. Per-
sze nem úgy, hogy majd 
csak elérkezik magától is, 
hanem oly módon, hogy a 
mostani jámbor óhajokból, 
elszórt beszélgetésekből egy-
séges, a nehézségek leküzdé-
sére is képes elhatározás 
születik. &' hogy erre is sor 
kerül, nem kételkedhet ben-
ne senki. 

F. K. 

A vadak paradicsoma 
az ásotthalmi rezervátum 

A Csongrád megyei Ál-
lami Erdőgazdaság ásott-
halmi erdészetének terüle-
tén több mint tízezer ka-
taszteri hold erdőben terv-
szerű vadgazdálkodást ve-
zettek be az idén. Már ed-
dig is nagy gondot fordí-
tottak az állomány védel-
mére, de most, mióta re-
zervátummá nyilvánították, 
még inkább az -apróvadak. 
paradicsoma lesz ez a lom-
bos és tűlevelű fákkal be-
ültetett. búvóhelyekben gaz-
dag vidék. 

Az idei vadszámlálás 
szerint négyszáz őz él az 
ásotthalmi erdőkben. A fá-
cánállomány gyarapítására 
idén ötszáz csibét helyeztek 
el, Illetve eresztettek sza-
badon e területen. Gondo-
san védik a fogolyállományt 
— mely jórészt kipusztult, 
mielőtt rezervátum lett 
volna e terület. Növelik 
majd a nyúlállományt is, 
mert a tapsifülesek száma 
is erősen megcsappant az 
elmúlt években. 

Az ásotthalmi erdészet a 
módszeres tenyésztés beve-
zetésével jelentős anyagi 
áldozatot is vállalt. A meg-
levők mellé a hideg idő 

beálltáig újabb téli etető-
ket állítanak fel. Növelik a 
talaj kutak számát, hogy ín-
séges időben is ivóvízhez 
juthassanak az állatok. Az 
apróvadak védelmére va-
lamennyi kerületvezető er-
dész és négy vadőr ügyel. 

Farkasok 
garázdái kodnak 

a Nyírségben 
Szabolcs-Szatmár megye 

határmenti községeiben éj-
szakánként fegyveres őrség 
áll lesben a szövetkezeti ma-
jorok istállói körül: néhány 
nap óta ismét farkasok ga-
rázdálkodnak ezen a vidé-
ken. A veszedelmes ragado-
zók a napokban a nyirgelsei 
Béke öre Termelőszövetkezet 
nyáját dézsmálták meg, s 
egy éjszaka nyolc juhot tép-
tek szét. A következő napon 
a vállaji Rákóczi Termelőszö-
vetkezetből hurcoltak el két 
bárányt. Omboly községben 
a faluszéli házakig merész-
kedtek, s egy hízott sertést 
ragadlak el. 

Az olvasó írja: 

Legyen nagyobb rend, 
tisztaság a partfürdőn! 

Az újszegedi partfürdő 
adottságainál fogva közis-
merten az ország egyik leg-
szebb partfürdője. Szeret-
ném azonban felhívni a fi-
gyelmet néhány hiányosság-
ra, melyet nemcsak a fürdő 
vállalat vezetőségének, ha-
nem a szegedi KÖJÁLL-
nak is észre kellett volna 
már vennie. 

Igen helyes, hogy mind-
két medence körül figyel-
meztető táblákat helyeznek 
el. A táblák arra intenek, 
hogy ne ugráljanak a víz-
be. Ezt azonban a fürdőzők 
nem veszik figyelembe, s 
nemcsak apró gyermekele, 
hanem 18—20 éves fiatal-
emberek is féktelenül ug-

rándoznak a vízbe, s így 
csak a véletlenen múlik, 
hogy a medencében még 
nem történt életveszélyes 
baleset. És — szinte hihetet-
len —, hogy nincs fürdő-
felügyelő a közelben, aki fi-
gyelmeztetné a rendbontó-
kat. 

A két medence és a Ti-
sza között levő homokozó 
tele van szeméttel. Ez nem-
csak visszataszító látvány, 
hanem fertőző forrás is. A 
homokozón részben a fut-
ballozok miatt, napozni nem 
lehet. Helyesebb lenne sze-
rintem a játszóteret a híd 
közelébe áthelyezni. Sűríte-
ni kellene a szemétgyűjtő 
ládákat is. 

Dr. V- J . 


