
SwsrŐa, 1962. aagnszfns t . DÉL-MAGYARORSZÁG 5 

Nagy a sikere a szezon végi 
kiárusításnak 

Két nap alatt egymillió-kétszázezer forint 
forgalom 

' Szegeden ls nagy az ér-
deklődés a szezon végi ki-
árusítás árui iránt. Hétfőn 
és kedden az üzleteket ha-
talmas tömeg kereste fel. 
Különösen nagy az érdeklő-
dés a női és férfifehérnemű, 
a kézzel festett nylonok, a 
tiszta selymek s a nyári ci-
pők iránt. A 20—30—40 szá-
zalékkal leértékelt árukból 
igen nagy forgalmat bonyo-
lítottak le már az első két 
nap a szegedi üzletek: több 

mint egymillió-kétszázezer 
forint értékű árut adtak eL 

A kereskedelem vezetői-
nek tájékoztatása szerint va-
lamennyi árucikkből bőséges 
a választék, s ami áru eset-
leg kifogyna, abból is kap-
nak még utószállítmányt a 
nagykereskedelmi vállala-
toktóL Békéscsabáról például 
már tegnap érkezett na-
gyobb mennyiségű -Kániku-
la* elnevezésű férfiing, amit 
a vásárlók igen keresnek. 

Katolikus papok 
országos békenagygyűlése 

Budapesten 
r 'Áz Opus Pacis és a z Or-
szágos Béketanács Katoli-
kus Bizottsága kedden béke-
nagygyűlést rendezett Buda-
dapesten az újvárosháza 
dísztermében, amelyen a 
moszkvai béke-világkon g-
reszsuson járt katolikus papi-
küldöttek számoltak be. A 
tanácskozáson — amelyre az 
ország minden részéből ér-
keztek mintegy 350-en a ka-
tolikus papság küldöttei — 
résztvett H a m v a s Endre 
csanádi püspök, a püspöki 
kar, az Opus Pacis intéző 
bizottsága és az Országos 
Béketanács Katolikus Bi-
zottságának elnöke, dr. Be-
r e s z t ó c z y Miklós, azOr-
szágos Béketanács katolikus 
bizottságának főtitkára és 
több más katolikus főpap; 

A nagygyűlést dr; Ham-
vas Endre püspök nyitotta 
meg, aki hangsúlyozta: a 
magyar katolikus papság mai 
gyűlése őszinte békeszeretet-
ből fakad és abból a hitből, 
hogy a béke és leszerelés 
megvalósítható. Nekünk, pa-
poknak e téren közvetlen 
hivatásunk ls van. 

Ml, papolt; nem lehetünk 
Ua. béke defetlstál, mert ea-
T se! elárulnánk megváltón-

kat és egyházunkat. 
Nekünk hivatásunk bizalom-
ra aL hittel hirdetni a bé-
két 

A nagygyűlésen ár. Be-
resztóczy Miklós c. prépost 
tartott beszámolót a moszk-
vai leszerelési és béke-vi-
lágkongresszusról. 

— Ügy emlékezünk vissza 
erre a tanácskozásra — 
mondta többek között —, 
mint életünk egyik legna-
gyobb eseményére. Ez a ta-
nácskozás egy lépéssel to-
vább jutott mint azok a 
megbeszélések, értekezletek, 

Keresztül-kasul az NDK-n 
1 . 

A Német Demokratikus Köztársaság — Ipart nagyhatalom 

békegyűlések, amelyeken ed-
dig részt vettem. Azelőtt a 
fő feladat az volt: tárgyal-
ni, tárgyalnL tárgyalni, 

A moszkvai koetgressms 
jelszava így hangzott: cse-
lekedni, cselekedni, csele-
kedni 

— Imponáló volt a kong-
resszus élénk, őszinte lég-
köre, a küldöttek szókimon-
dása és — mindennek elle-
nére vagy talán éippen ezért 
— az az egység, amellyel 
megszavazták — az igen „ha-
tározott" határozatot Ebből 
is azt láttuk, tapasztaltuk, 
hogy 

a tanácskozást nemcsak az 
ünnepi szavaknak, hanem 
a meggyőzésnek, az egy-
másra való hatásnak ls 
kongresszusa volt 

A katolikus papok béke-

nagygyűlése dr. Hamvas 

Endre püspök zárszavával 

ért véget 

A_ . _ j . j _ i , nemzetközi 

napjaink politikai 
eseményeit figyelemmel kí-
sérők számára sok szempont-
ból tanulságos a Német De-
mokratikus Köztársaságba 
való utazás. A berlini öve-
zethatár mentén lejátszódó, 
csaknem mindennapos atro-
citások, a nyugat-berlini kér-
dés rendezését célzó szovjet 
erőfeszítések és — tágabb ér-
telemben vévé — a német 
kérdés megoldására vonatko-
zó szovjet törekvések és ja-
vaslatok állandósult és pilla-
natnyilag legfontosabb témái 
a világpolitikai helyzetjelen-
téseknek, kommentároknak. 
Emellett az is érdeklődést 
keltő, hogy a kettéosztott 
Németország demokratikus 
része milyen életkörülmé-
nyek között, a fejlődés mi-
lyen üteme mellett törekszik 
elősegíteni a nagy célt, a két 
Németország békés egyesíté-
sét, és azt, hogy az egyesített 
Németország soha többé ne 
lehessen egy új háború ki-
robbantója. 

A csaknem kétheti, július 

közepe táján megkezdett lá-

togatásom során az NDK-

ban az élet s elsősorban az 

ipari tevékenység lüktető 

elevensége tette rám a leg-

nagyobb hatást Hogy a csak-

nem 108 ezer négyzetkilomé-

ter nagyságú és 17, millió la-

kosú N D K a Szovjetunió, 

Anglia, az N S Z K és Francia-

ország után Európa ötödik, 

iparilag legfejlettebb és leg-

nagyobb kapacitású állama 

— ez általában ismert olva-

sóink előtt Az NDK-ban ke-

resztül-kasul utazók előtt ez 

a tény szemmelláthatóan úgy 

realizálódik, hogy az ipari 
centrumoktól bármilyen tá-
volságban levő, országúton 
haladó gépkocsiból nézve a 
láthatáron mindig kivehető 

Hangulatos. előadás. ok ájságUéUtuMan 
Íqoh Ícwíh UiscHiol 

Akik még őrzik emlékeze-
tükben a világhírű csehszlo-
vák újságíró, Egon Erwin 
Kisch emlékét, tegnap, ked-
den este a nagy kánikula el-
lenére is összejöttek a szege-
di újságíróklubban. A „szá-
guldó riporterként? ismert 
újságíró életéről és munkás-
ságáról Ruffy Péter Rózsa 
Ferenc-díjas újságíró, a Ma-
gyar Nemzet főmunkatársa 
tartott igen élvezetes, színes 
előadást Ismertette az elő-

adás E. E. Kisch életűtját, 
emberi és újságírói fejlődé-
sét, küzdelmét a két világhá-
ború között az emberi hala-
dásért Első könyvének „A 
száguldó riporter" címet ad-
ta, s ez nevének kisérő jel-
zője lett Valóban mindenütt 
ott is volt, Kínától Mexi-
kóig s mindenünnen elküld-
te ma is élő üzeneteit az em-
bereknek. 

Ruffy Péter meleg, lírai 
hangú előadását nagy tet-
széssel fogadta a közönség. 

néhány füstölgő gyárkémény 
sziluettje. 

A legnagyobb Dzem, 
amelyet láttam, a Schwarze 
Pumpe elnevezésű (a gyár 
területén egy ilyen nevű, ré-
gi vendégfogadó állt, és álL 
innen az elnevezés!) barna-
szén-kombinát, amely az el-
ső ötéves terv legnagyobb 
létesítménye. Teljes kifej-
lesztése a jelenlegL harma-
dik ötéves terv egyik köz-
ponti feladata. A kombinát 
egyébként káprázatos ütem-
ben épüL Az N D K déli ré-
szén levő, 9 négyzetkilomé-
ter területen fekvő és még 
tovább terjeszkedő óriás-
kombinát a felszíni fejtéssel 
kitermelt barnaszénből bri-
kettet állít elő, közben azon-
ban a szénben található ké-
miai termékeket kivonja s 
félig, vagy teljesen feldol-
gozza. Ezzel különösen a 
vegyipar számára biztosít 
alapanyagokat Jellemző a 
gyár méreteire, hogy terüle-
tin 40 kilométer hosszú, prí-
ma betonút fut végig, 215 ki-
lométer pedig a gyár saját 
vasútvonalainak hossza. Dol-
gozóinak száma csaknem 16 
ezer. Azt is külön ki kell 
emelni, hogy a munkaválla-
lók hetvenöt százaléka a fia-
tal korosztályból (18—26 
éves) kerül ki. Harminc szá-
zalékuk — elsősorban az 
adminisztrációs munkakör-
ben foglalkoztatottak többsé-
ge — nő. Az idén tíz eszten-
dős gyár évi 37 millió tonna 
brikettet gyárt s ez a cikk 
az NDK-ban is igen keresett 
fűtőanyag. 

A másik, reéni n a g y hatást 
gyakorolt üzem a Zwickau-
ban levő Trabant-autógyár 
volt, amely a nálunk is jói-
ismert kis személykocsikat 
állítja elő. Tervük az, hogy 
ez évben 45 ezer kocsit ké-
szítenek és jövőre pedig 52 
ezret Csaknem kilencezer 
dolgozójuk van s ezek több-
sége szintén fiatal. Igen ta-
nulságos volt látni a szala-
got, amely a négy kerékkel 
indult és a próbateremmel 
végződött. A szalagban több 
magyar szakember is dolgo-
zik, akik legalább olyan jól 
végzik munkájukat, mint 
német társaik. Csaknem 
mindannyian budapesti sze-
relők, akik mindennel elége-
dettek, csak a koszttal nem, 
amelyet még nem szoktak 
meg. 

Igen érdekes vo|tk
a

0^ z 

kipróbálása. A próbaterem-
be érkező járműveket két, 
egymással szemben haladó 
hengerpárra állítják s az 
ily módon történő „helyben-

}ó fényképfelvételeket készíteni, milyen t érképpe l s mi-
lyen rejtjellel adhatnék tájékoztatást a fegyverzetükről, 
mozdulataikról, ha közelükbe élnék. Hogy egészen őszinte 
legyek, nem érzek sem tehetséget, sem vonzalmat az 
ilyen feladatok iránt. Ezt persze nem mondhatom meg 
neki. 

Az anyagot — az elméleti és gyakorlati tárgyakat — 
jól el kell sajátítani. A lőeredményeim — sajnos — gyen-
gék voltak, ötünk közül az enyémek sikerültek leg-
kevésbé. 

Pollack nem titkolja rólam alkotott kedvezőtlen vé-
leményét Azt mondja, nem vagyok elég kemény. Meg, 
hogy nem vagyok megfelelő mértékben bajtársias. Fogal-
mam sincs, hiába töröm a fejem, nem tudom kitalálni, 
hogy ezt az utóbbi megállapítást mire, alapozza. Kérdez-
tem, nem mondta meg. De már azóta is, újra és újra 
hallottam tőle. Azt is, hogy törékeny a fizikumom. Miért 
dohányzom? Szidott, mert állandóan füstölög a pipám. 
Nem hagyom, hogy még ebbe is beleszóljanak. 

Berenike — győzelemhozó. Egyiptomi királyok lányának, 
hitvesének, kedvesének neve. Aranyhajáról csillagképet 
neveztek el. Az északi égen ragyog. Én itt látom a kö-
zelemben földi mását. De nem rám mosolyog. Csak ál-
maimban. Akkor hozzám húz, Mellettem lépdeL Arany-
hajú az Aranymezőn. Apám kötényéből szórja a magot 
Magának vet, magának, nekünk arat... Idill, irrealitás, 
anakronizmus... Gábor hol élsz? — korholom magamat 
Ébredj fel. Az atomista korszakban ez már nem időszerű. 
Filozófusok, fizikusok csak az anyagban hisznek, két 
megjelenési formájában a szubsztanciában és a mezőben. 
Szubsztancia — hogyan is tanultuk? — az anyag szagga-
tott diszkontinuum részecskéi, a mező a kontinuiun, a 
folytonos, hullámalakban jelentkező anyag. Definiálásuk-
hoz most nincs türelmem. A z igazat megvallva nem is 
tudnám... 

Képzeletem csapong: apám kötényéből kézzel veti a 
magot, mint a földművelőt ábrázoló régi képeken. Anyám 
azt írja, az Aranymezőben előrecsíráztatott burgonyával 
ötven-hatvan mázsát termeltek egy holdon. 

Belenézek a New York Times-be. Kenedy újra a ra-
kétaerőiről, B 52-esekről és a B 47-esekről beszél, s arról, 
hogy hárommilliárd-kétszáznegyvenhétmillió dollárral 
emelik a katonai költségvetést, növelik a haditengerészet, 
a légierő létszámát és aktív szolgálatba helyezik a szállító 

' repülőgépraj okat_. 

Bánom ls én, felőlem mozgósíthatják: a csillagokat. 
Berenike ma úgy ment el mellettem, hogy észre se vett 

Nem tudom, mit akar tőlem Kolthay. Vallatóra fo-
gott. Kérdéseiből hamar kiderül: pontosan tudja, hogy 
mit irt legutóbb az apám. 

— Ha úgyis tudja, miért kérdezi, Főnök? — tudakolam. 
—- Kérdezni csak nekem van jogom — felelte erélyesen. 
— Nos? 
— Hogyan jutott az édesapja eszébe, hogy célzásokat 

tegyen magának szolgálata veszélyességéről? 
— Ájdont nó! — feleltem. 
— Ne legyen cinikus! — figyelmeztetett. 
— Sejtelmem sincs! Ha ön ismeri apám levelének 

tartalmát, bizonyára ismeri az én hazaküldött leveleimet 
is. 

— Nem leskelődöm mások levelébe — utasított 
rendre. — De a katonai titoktartás nem játék, azoknál 
pedig különösen nem, akik speciális egységben szolgálnak. 

— Az U. S. Army-ba jelentkeztem. A szerződés Ide-
köt öt évre. 

— Nem óhajtok vitát folytatni arról, hogy mire 
kötelezi magát a szerződés, milyen jellegű a szolgálata. 
Csak nyomatékosan figyelmébe ajánlom: magasabb 
államérdek, hogy a mi szolgálataink körülményei rejtve 
maradjanak. 

— Sajnálom — mondtam. 
A főnök vállat vont: 
— Ne higgye, hogy ezzel pontot tett az ügyre. A dolog 

nsm csupán engem foglalkoztat. Meglepődne, ha tudná, 
milyen magas körökig jutott el. A tisztelendő úrral ta-
nácskoznak Sinkóék a fiukról. Nem rossz. A fiuk a 
szabad világban él, s ők aggódnak miatta. Hallatlan. 

Ezt már inkább csak magának momdta. A főnök 
dühösen távozott. Visszaszólt: 

— Tisztáznia kell még magát ebben az ügyben. 
Unalmam most egyszeriben elillant. Kellemetlen a 

precesszus. 
Miről irt apám? 
Nekem i6 szokatlan volt és meglepő. Gyakran meg-

teszi ő is, hogy elmond egyet-mást a gazdálkodásukról. 
Tudja, hogy az ilyesmire kíváncsi vagyak. De most hosz-
szasan leírt egy históriát. Azzal kezdte, hogy a tisztelendő 
úr beszélgetett vele erről, tőle kapta a tanácsot, hogy írja 
meg nekem__ 

(Folytatjuk.) 

futás" feleslegessé teszi a 
sík területen való hosszas 
vezetgetést. A kocsik meg-
bízható minőségét mindennél 
jobban bizonyítja az elmúlt 
évben az Alpokban, a Ber-
gens és a Bécs közötti 1609 
kilométeres távon megrende-
zett megbízhatósági verseny 
eredménye is. Ez alkalom-
mal — 11 ország személy-
gépkocsijai közül — csak a 
Trabant-kocsik voltak azok, 
amelyek mindegyike célhoz 
is érkezett. 

Szembetűnő volt minde-
nütt a termelés jó szervezett-
sége és az, hogy a szakmun-
kások legtöbbje — a fiata-
lok is — milyen rutinnal 
dolgoztak. A magasan kvali-
fikált szakmunkásnevelés 
egyrészt tradíció Németor-
szágban, másrészt viszont 
annak bizonyítéka, hogy ez 
a tradíció ma ott fokozottab-
ban érvényesül. Feltűnt ez-
zel szemben néhány gyárban 
több munkafolyamat nehéz-
sége is. A Trabant-gyárban 
például meglehetősen körül-
ményes a karosszériának a 
futóműre való emelése, míg 
egy mosógép-gyárban a for-
róvízben levő munkadarabok 
kiemelése jelent problémát. 
Mindkét helyen készül azon-
ban az újítás s a Trabant-
gyárban például egy buda-
pesti szerelő is „tippeket ad? 
az új kivitelezéshez. 

Feltűnően sok fiatal veze-
tő szakemberrel találkoz-
tunk. Az emiitett mosógép-
gyár műszaki vezetője pél-
dául egy 25 éves mérnök volt, 
akinek láthatóan nagy volt 
a becsülete a munkások kö-
zött is, nyilvánvalóan azért, 
mert jól érti azt, amit csinál. 
Hasonló jelenségeket tapasz-
taltam a Trabant-gyárban 
csakúgy, mint a Schwarze 
Pumpeben is, jeléül annak, 
hogy az az offenzíva, ame-
lyet Nyugat-Németország 
gazdasági körei, mindenek-
előtt azonban a nyugat-ber-
lini hatóságok indítottak — 
már megszűnt, illetve, hogy 
az N D K szakembergárdája 
a jelentős számú átvándor-
lás után is meg tudta őrizni 
minőségi és mennyiségi 
szintjét. 

1959-ben és 1960-ban 
az volt a nyugatnémetek 
kedvelt módszere, hogy a 
látogatáson Nyugat-Német-
országban levő. vagy Nyu-
gat-Berlinben dolgozó szak-
embereket állásajánlatokkal 
halmozták el. Teljesen be-
rendezett lakást, ennek rész-
letre történő törlesztési le-
hetőségét ígérték és nyújtot-
ták, ugyanakkor pedig hó-
napokra előre kifizették az 
illető munkabérét is, jólle-
het a gyár, vagy üzem, ahol 
dolgoznia kellett, nem egj 
esetben csak hónapok múlva 
épült feL Ezzel magyaráz-
ható, hogy az N D K néhány 
fontos üzemében tényleg 
szakember-problémák kelet-
keztek. Ezeket a problémá-
kat azonban ügyes szerve-
zéssel most már mindenütt 
sikerült megoldani. 

Meghall 
Dominkó Júlia 

elvtársnő 
Dominkó Júlia elvtársnő, 

a munkásmozgalom egyik 
szegedi veteránja, augusztus 
6-án, életének 77-ik évében 
meghalt A párt régi tagjá-. 
ra munkatársai, harcostár-
sak barátai emlékeznek. 

Dominkó Júlia 1918-ban 
lett tagja a Szociáldemokra-
ta Pártnak. Már akkor szer-
vezte a háztartási alkalma-
zottakat, s megalakította 
szakszervezetüket Később a 
Gyermekbarátok Egyesületé-
nek vezetőjeként a munkás-
gyermekek érdgkeiért küz-
dött A fürge, mozgékony, 
asszony a munkásszínját-
szásnak ls egyik erőssége 
volt 

A szalámigyárban dolgo-
zott hosszú éveken át s on-
nan is vonult nyugdíjba. Da 
idős napjaiban sem pihent,-
a nőmozgalom egyik szegedi 
vezetője volt Egész életé-
ben ereje legjavával a dol-
gozó emberek boldogulásá-
ért munkálkodott 

A párt saját halottjának 
tekinti Dominkó Júliát. Te-
metése ma, szerdán délben 
12 órakor lesz. A belvárosi 
temető kupolacsarnokából 
búcsúznak el a munkásmoz-
galom veteránjától küzdő-
társai, elvtársai, barátai, is-
merősei. 

Perényi István 
Következik: 

ÉLETSZÍNVONAL, 
KULTÜRA, 
KÖZLEKEDÉS. 

Hetvenhét autó 
sorsolása 

A gépkocsi nyeremény be-
tétkönyvek ötödik sorsolását 
augusztus 12-én, vasárnap 
délelőtt tíz órakor Balaton-
füreden rendezi az Országos 
Takarékpénztár. 

A húzáson az április 30-ig 
váltott és július 31-én még 
érvényben volt tízezer és öt-
ezer forintos betétkönyvek 
vesznek részt A tízezer fo-
rintos betétkönyvek tulajdo-
nosai között ötvenhat, az öt-
ezer forintos könyvek tulaj-
donosai között pedig huszon-
egy autót sorsolnak kl. A hú-
záson tehát összesen hetven-
hét autó, Skoda, Trabant, 
Hillmann, Simca, Renault, 

1 Moszkvics, Wartburg és Zasz-
tawa gépkocsi talál majd 
gazdára. 

A gyógynövények 
gyűjtése 

A világszerte elismert ma-
gyar gyógyszeripar évente 
nagymennyiségű természetes 
alapanyagot kap Csongrád 
megyéből. A Herbária Or-
szágos Gyógynövény és se-
lyemgubóforgalmi Szövetke-
zeti Központ megbízásából 
a megye csaknem valameny-
nyi nagyobb földművesszö-
vetkezet vásárolja a vadon-
termő és termesztett gyógy-
növényeket A Csongrád me-
gyei M É K — a szövetkezeti 
felvásárló és értékesítő 
központ — idei terve ke-
reken öt millió forint érté-
kű ilyen nyersanyag be-
gyűjtését irányozza elő. 

Ennek a felvásárlásnak: 
jelenleg a félidejénél tar-
tanak. 

A fehérmályvagyökér 
gyűjtésének egyik szakasza 
már szintén lezárult. A szá-
rított gyökeret most készítik 
elő további feldolgozásra. 
E Z a művelet abból áll, 
hogy mokkacukor nagysá-
gúra vágják. Az erdős, ned-
ves helyeken, Algyő és Baks 
környékén már 600 kilo-
grammot gyűjtöttek össze, 
ősszel ez a mennyiség — a 
virágok és a száraik elszá-
radása után — emelkedik 
majd. 

Most augusztusban kezdő-
dik a szederlevél gyűjtése. 
Ennek kilogrammjáért 70 
fillért fizetnek a földmű-
vesszövetkezetek. Szorgos 
munkával egy személy na-
ponta több mint egy mázsát 
is szedhet, kifizető dolog te-
hát szabadidőben szederleve-
let gyűjteni. Erre a megyé-
ben kiválóan alkalmas te-
rületek vannak. 

E hónapra esik még több 
más fontos gyógynövény be-
gyűjtése. Valamennyit ne-
héz lenne felsorolni, hiszen 
csak Csongrád megyében 
negyven fajtát lehet fellelni. 
Ezek közül nagyobb meny-
nylségben a csipkebogyó 
felvásárlását tervezik. Ennek 
kilogrammjáért 2 forintot 
fizetnek a földművesszövet-
kezetek, a mákgubóért pe-
dig 1 forint 10 fillért. Tavaly 
22 vagon mákgubó gyűlt 
össze, most a vetésterület 
csökkenése és az időjárás 
miatt 11 vagont irányoztak 
elő. Nagyobb tételt tud 
majd szállítani a szegedi 
Felszabadulás Termelőszö-
vetkezet, amely mintegy 20 
kataszteri holdon vetett má-
kot A mákgubókat külön-
ben a Tiszává svári Vegyi-
műveknek szállítják, s be-
lőle kábítószert, illetve fái-
dalomcsillapító, altató és 
görcsoldó szereket nyernek. 

A megye fiatalsága és fel-
nőtt lakossága még a hárs, 
bodza pipacs. szarkaláb. 
ciekafark. ökörfarkkóró és 
búzavirág. útifű, papsajt 
édesgvökér, galaponvabogyó 
gyűjtésével is mellékkereset-
hez jut. 


