Akusztikai
konferencia
. A« Optikai, Akusztikai és
yilmtechnilcal Egyesület rendelésében kedden reggel a
Technika Házában megkezdődött a harmadik
akusztikai
konferencia. A z Öt napig tartó tanácskozás okán a magyar
szakembereken kívül 12 orgzágból 110 külföldi vendég is
részt vesz.
Tekintve, hogy a híradástechnikai fejlesztése az egész
világon előtérbe került, a
mostani konferencia tudományos részletességgel
foglalkozik a fizikai és szubjektív
akusztika, továbbá az akusztikai méréstechnika sok f o n tos kérdésével.
Ugyanakkor
megvitatnak olyan problémákat is, mint a nagyvárosi zaj
elleni védekezés.

Mogkönnyítelték
o pedagógusok
továbbtanulását
A művelődésügyi miniszter rendelkezést adott kl a
pedagógusok továbbtanulásának megkönnyítéséről.
A rendelet módot nyújt az
általános Iskolai tanároknak,
hogy a tudományegyetemek
esti ée levelező tagozatán a
képesítésüknek
megfelelő
valamely tanári szakon megszerezzék a középiskolai tanári képesítést. Azoknak a
pedagógusoknak, akik négyéves tanárképző főiskolát v é geztek, a tanulmányi ideje
általában két év. A jelentkezőknek sem felvételi, sem
különbözeti vizsgát nem kell
tenhiök.
Ugyancsak megszerezhetik
a tanári képesítést a felsőfokú tanító-, vagy óvónőképzőben végzett
pedagógusok
a tudományegyetemek
esti
éB levelező tagozatán, nekik
azonban felvételi vizsgát kell
teimiök. A tanulmányi idő
három év.
A rendelet arról is gondoskodik. hogy mindazok a Pedagógusok,
akik
felsőfokú
tanító-, vagy óvónőképzőben
szereztek oklevelet,
illetve
tanárképző
főiskolát, vagy
más felsőfokú
pedagógusképző intézményt végeztek,
vagy azok, akik
felsőoktatási
intézményben,
annak
• gyakorló iskolájában vagy a
tanügyigazgatásban
dolgoz*
nak, továbbá az alsó- és középfokú
oktatási
intézmé• nyek igazgatói és igazgatóhelyettesei
hároméves tanulmányi idő alatt, felvételi
Vizsga nélkül, a tudományegyetem esti és levelező tagozatán megszerezzék pedagógiai szakon a középiskolai
tanári oklevelet.
Felsőfokú tanító, illetőleg í
óvónői oklevél birtokában a ;
tanárképző főiskolákon álta- ;
lános iskolai tanári képesítést lehet szerezni. A tanulmányi idő két év, a jelentkezőknek
felvételi
vizsgát
kell tenniök.
A felvételi jelentkezés határidejét a
Művelődésügyi
Minisztérium
június
7-ig
meghosszabbította. (MTI)

Ezer léretexő hallgató
a i<*gi karom
mát kapnak a hallgatók. A
különbség mindössze annyi,
hogy a levelező hallgatók részére eddig nem voltak nyelvi órák, bár szó van későbbi
bevezetésükről és természetesen gyakorlati foglalkozások
sincsenek. A más megyeiek
oktatásét a Magyar
Jogász
Szövetség keretében működő
békéscsabai, kecskeméti, szolnoki és debreceni konzultációs központok látják el. A
foglalkozás vezetők
kiváló
gyakorlati
szakemberek;
akikkel egyetemünk rendszeres kapcsolatot tart, megadjuk az előadások tematikáját
és ellenőrizzük a konzultációs
foglalkozásokat. Ezeket úgy
szervezték meg, hogy egy fél-,
évben hatszor nyolcórai oktatásban részesülnek a hallgatók.
•— A tanulmányi
eredményről nehéz egységes képet adni, de annyi bizonyos,
hogy bár az első évfolyamon
nagyfokú
a lemorzsolódás,
Itt is szép számmal vannak
olyanok, akik lelkiismeretesen készülnek . s jól megállják a helyüket a vizsgákon.
S ha már a vizsgákról beszélünk, meg kell mondanunk,
hogy nehéz körülmények között folytak.
Köztudomású,
hogy a jogi kar épületeit felújítják, bővítik s egyelőre ki
van belőle telepítve a kar.
Ezért a vizsgaidőszakban hivataloktól, vállalatoktól kér-

íEsZ a

demokrácia!

Lehet-e békés egymás mellett élés
egy lakásban?
A z áldatlan társbérlet a
rossz házassághoz hasonló. A
felek nem tudnak együtt élni de különválni se hagyják egymást. Minden bizonynyal ilyen áldatlan társbérlet
Miszlai Gyuláék és Cserháti
Jánosék Kárász utcai társbérléte is. Erről egyebek között 1 azok a bírósági iratok
is meggyőztek,
amelyekben
egymást a két család tagjai
becsület-, illetőleg
könnyű
testi sértéssel vádolják.
A
"korelás- kitétel, mely a bírósági jegyzőkönyvben szerepel, erősein
emlékeztet a
Rozsdatemető
Hábetlere ire,
kiknek
viszont a
-replásvolt a kedvenc szavuk. A z
efféle rigófütyülés ügyekben
Arany János birója tud csak
dönteni. Egy
következtetést
vonhatunk le: az ilyén társbérletet. ha van rá
mód,
meg kell szüntetni.

Kiút:

a

leválasztás

Erre a következtetésre jutott Cserháti János is, aki
ez év
januárjában az első
kerületi tanácshoz fordult az
ügyben. Válasz: » A
csatolt
műszaki
vázrajz
alapján
megállapítottam, hogy a m ű szaki leválasztás folytán a
társbérlőknek a törvényben
megállapított
jogos
lakásigénye csorbát nem
/szen-

szúnyogirtást

végeztet!
K 341

A makói Lenin Tsz 2 darab csehszlovák gépi vontatású
és 7 db különböző típusú, de üzemképes
lóvontatású

aratógépet
ajánl fel egyezség szerinti megvételre. Érdeklődni: telefon: 168, Binecz János.
M 78 808

ved, mert a leválasztás folytán Miszlaiéknaik megmarad
a 3 szoba, az eredeti fürdőszoba, a régi előszobából és
WC-helyiségből a
konyha,
valamint előszobarész, a volt
közlekedőből kamrahelyiség,
a fürdőszoba kisebb területű lesz azért, mert a W C is
oda van beépítve. Cserháti
Jáno® és neje részére a leválasztás utáni
állapot: 2
szoba,
előszoba,
konyha,
kamra, fürdőszoba és közlekedő lesz, ami önálló főbérletet fog képezni.
Így
a
társbérlők
is
előnyösebb
helyzetbe jutnak. A leválasztás! költségeket Cserháti János kérelmező
viseli.* Ez
ellen Miszlaiék fellebbeztek,
azonban
fellebbezésüket a
megyei jogú tanács elutasította.

Családi

Szegedi
Textilművek új szövő és szövőelőkészítő
üzemrészébe elsősorban a gyermekes anyák foglalkoztatása érdekében, napi 4 órás munkaidővel

a* m

k s Hiraiiavaiiaiiiai
keres felvételre. Jelentkezni lehet Szegedi Textilművek
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társbérlet?

A z eddigiek után úgy tűnhet, most már Cserháti hozzá kezdhetne az
építéshez.
Fogadott is embert, aki az
anyagokat felszállítsa, azonban ebben megakadályozták.
Miért? Pontos választ erre
senki sem ad, csupán "azt
beszélik*, hogy a lakók félnek attól: a csövek így nem
bírják majd a terhelést, vagy
hogy Miszlaiék érzik megrövidítve magukat. Itt meg
kell még jegyezni egy kuriózumot is: Miszlaiék háromszobás lakásrésze magában
is társbérlet — egyébként a
leválasztás után lakbérpótlék alá esne, mert
négyen
lakják —, mivel
1951-ben
szülei lakásának egy részét
társbérletként kiutalta a tanács Miszlai Gyulának. Ez a
tanács megállapítása szerint
is
törvénysértő
határozat
volt, mert a 6.000/1948. kormányrendelet egyik
paragrafusa szerint
"megosztva
használandó lakás
társbérlőjéül a bérlő lakásban élő
házastársát, fel- vagy lemenőági
rokonát,
testvérét,
avagy örökbefogadott nevelt,
vagy
mostohagyermekét
nem lehet kijelölni.*
Ki mit

osztályán.

Mezőgazdaságunkban
az négyszeresére, ezen belül a.
idén körülbelül 80 millió nor- korszerű
traktoroké
harmáilholdnyi gépi munkát vé- mincszorosára növekedett.
geznek többet, mint amenyA traktorállomány összetényit a második ötéves terv telének kedvező alakulása az
tek kölcsön helyiségeket
s eredetileg 1083-re
irányzott idén folytatódik, ellsősorban
volt olyan nap, amikor har- elő. Ezt nemcsak traktorállö- a nehéz umiverzál traktorok
mincnégy helyen tartottáHe a mányünk számszerű höveks- száma gyarapodik. A mezővizsgákat.
Remélhetőleg dése tette lehetővé, hanem gazdaság ebben az évben
szeptemberre visszaköltözhe- minőségi összetételének je- csaknem 7000 ilyen gépet kap,
tünk régi helyünkre s ezzel lentős javulása is. A mező- s mivel a meglévők zöme is
sok probléma oldódik meg.
gazdaság traktarpoi'kja né- új, csak igen keveset kell se— Jövőre
a jelentkezők hány évvel ezelőtt még meg- lejtezni, Az év Végére 80 szászámának, további emelkedé- lehetősen korszerűtlen volt, zalékkal több lesz a nehéz
se várható s itt meg kell ma nagy többségben jó mi- univerzál-traktor, mint 1962mondani, hogy sokakat csá- nőségű. modem gépekbői Ali ben. A nehéz- és könnyű láncbít a doktori cím. Viszont és igen sokféle munkafolya- talpasok száma több mint
szeptemberben
Szegeden matra alkalmas.
ezerrel növekszik, az eszközmegnyílik
a közgazdasági
A z utóbbi tíz év alatt a hordozó és más kistraktofoegyetem kihelyezett tagozata, mezőáuzdaság összes traktoké pedig csaknem 600-zal.
kellő számú jelentkező ese- rainak száma nem egészen
tén. Éppen ezért
azoknak,
akik könyvelői,
'számviteli
vagy statisztikai munkakörben dolgoznak, azt javasol« 9«
juk, hogy a
jogi dioloma
megszerzése helyett a közgazMég a tavasz- napjait,
amelynek
onnan előtt,
dasági egyetemet végezzék
sxal történt, hogy panaszolta el ne- szobájában
a
el.
egy
vásárhelyi kem.
hogy
volt "szalmazsák* m é asszony, baromfi- bankvezér létére, lyén, vaskazettá— Végezetül nem érdektelegeltetés közben élete végién
ott han
len megemlíteni, hogy amíg
annyi
aratart,
hogy
egy nyat
öt-hat évvel ezelőtt általáaranyérmekre
kapartak
sem elő az örökösök,
ban harmincöt-negyven évebukkant.
Kiadós fagylaltra
seket vettünk fel, most a jedicséretet
kapott jut, olyan csekély mint a vásárhelyi
lentkezők
zöme huszonöt.érte és. több mint a nyugdija. Szapulykalegeltető.
harminc éves, kőztük sokan
70 ezer forint j u - valt mindig azzal Hogy őket megfejezte be: "Lás- dicsérte-e a Nemolyanok, akiket nem vettek
talmat.,
fel a nappali tagozatra s közAkik korábban sa, ez a demok- zeti Bank, ahová
Sorsán a temérdek araben állásba kerültek. Ez bijártak arra, a f e - rácia!*
zonyítja, hogy „fiatalodik" a
jüket • vakarták, elszomorodva úgy nyat
beszolgáljogi kar levelező tagozata s
hogy nekik nem érteim haza, hogy tatták arról nincs
egy
falat értesülésem,
ez örvendetes is, mert akik
jutott
eszükbe néha
de
nem évtizedekkel ezelőtt vémegkaparni a ta- sem ment le a hogy ők Is 70 ezer
gezték
el a középiskolát,
lajt, szenvtelenül torkomon.
forintot
kaptak
könnyebben szerzik meg az
mentek el a f é Utóbb már j ó érte. arról tudok.
egyetemi diplomát,
nyes kincsek mel- ideje nem jelent És én éveklg hallTóth Béla
lett. És ez velem meg az ablakban. gattam, hogy miis
megtörtént. Meghalt
anélkül, lyen a demokráNaponta
halad- hogy egyszer
is
cia, ahelyett, hogy
tam el a
József elfogadtam volna
elfoAttila sugárút 18. a
meghívásét. egyszer is
számú ház előtt, Nem mentem be gadtam vcána a
amelynek
egyik hozzá, mert fagy- meghívást, s makapartam
szobájában
nyu- laltom nem vcát, gam
galmazott
bank- mást pedig nem Volna a szalmaigazgató élt. A z panaszolt
meg. szákban.
továbbá célzásokat tett arra,
ablakban
töltötte Elmentem a ház
a
J.
hogy esetleg baráti viszonyban volnék Cserháti Jánossal (ez alkalomból volt módomban sajnos
mindkettejüket megismerni), végül dr.
Hábermann,
illetőleg
dr.
Lévay
ügyvédhez, saját és
anyja jogi
képviselőjéhez
utasított. Dr. Lévayval sikeNéhány héttel ezelőtt vásá- üzlet vezetője minden vita
rült találkoznom, aki
higgadtan
tájékoztatott
fele roltam a Kárász utcai Ele- nélkül készséggel visszavette
szemszögéből
az
ügyről, gámcia férfi divatüzletben egy az árukat és az érte fizetett
mondván: Cserhátiék kivár- inget és egy pár krepp nylon pénzt is azonnal visszakaphatják azt a pár
hónapot, zoknit. Sajnálattal tapasztal- tam.
Megnyugtatott és köszönetamíg a bíróság is megvizs- tam az első mosás után, hogy
gálja,
jogos-e
ügyfeleinek mindkét cikk "rejtett* hibás re kötelezett az üzletvezető
ellenvetése, miszerint a le- áru volt. Annak ellenére, rendkívül előzékeny magaválasztás ilyen
formájában hogy a vásárlás után viszony- tartása.
dr. Korányi Kálmán
megrövidítve érzik magukat
Kossuth Lajos sgt. 75.
a mellékhelyiségek területét lag hosszabb idő telt el, az
illetően. Felkerestem László
Ivánt, az I. kerületi tanács
epitesi
csoportvezetőjét is,
Május 26-án a Szeiged— lan. A GA 56—98 autóbusz
aki műszakilag jónak tartotta a leválasztást és annak a Kalocsa között közlekedő au- vezetője Szilágyi Péter és Tevéleményéneik adott
kifeje- tóbusszal utaztam. Csójospá- mesvári László kalauz —
zést, hogy itt
minden to- loson túl a busavezető észre- mindketten szegediek — önvábbi lépés csupán elodáz- vett egy égő szalmakazlat, zetlen beavatkozása sikerrel
hatja az építést, "egyébként melyből a kicsapódó lángok jért. Több ezer forintos kársima és jogos ügy* a levá- már az épület falához köze- tól mentettek meg egy dollasztás! igény. Végül
meg- ledtek. Azonnal megálltunk. gozó paraszt családot. Köszöasszony és egy fiatal- net illeti őket.
hallgattam Körösi Ferencet, Egy
Bayer Géza
az IKV — mint tulajdonos ember kétségbeesve próbálSzeghalom
— házkezelőség-vezetőjét is: kozott az oltással, de haszta"Műszakilag megvalósítható,
az IKV is engedélyezi, a lakók érdekét nem sérti. Természetesen az IKV kikötéSzerda
zsébet hangversenye a
stúdióseit be kell tartani a továbK O S S U T H KADIO
ban. 17.35 Orvosi tanácsok. 17,40
bialiban
is.
Nem
értem
4.30 Hírek. 4.33 Vidáman-fris- Hlrdetőoszlop. 18.00 Hanglemezsen! 5.00 Hírek. 5.05 falurádió. gyűjtők
Miszlai logikáját.*
húszperce.
18:20 Koz-

Csábit a „dr" — Vizsga 34 helyen
Rohamosan növekszik
a
Szegedi József Attila Tudományegyetem jogi karán a
levelező
hallgatók
száma.
Képzésükről, a problémákról,
a tervekről dr Kemenet Béla dékánhelyettes a következőket mondja:
— Levelező
hallgatóink
száma közel jár az ezerhez.
A legtöbben, mintegy négyszázan az első
évfolyamra
járnak, ahol még nagyfokú a
lemorzsolódás, de a felsőbb
évfolyamokon
mindinkább
csökken. Hazánkban még két
helyen:
Budapesten és Pécsett van jogászképzés s ebből adódik, hogy területileg
Csongrád megyén kívül hozzánk tartozik az Alföld nagyrésze, az egész Tiszántúl. Ezévtől ml patronáljuk a szolnoki és a debreceni konzultációs központot is.
— A képzés különböző f o r - '
mákban történik. A szegediek és a Csongrád megyeiek
részére eddig
úgynevezett
„estiesített"
foglalkozásokat
tartottunk. Ez azt jelentette,'
hogy hetenként két alkalommal négy-négy órai foglalkozáson vettek részt a hallgatók. Szeptembertől
viszont
már rátérünk az esti oktatásra, ami nagyobb óraszámot,
heti négyszeri elfoglaltságot
jelent. A tárgyak és vizsgák
száma ugyanannyi mint
a
nappali tagozaton s így valóban egységes értékű
diplo-

A KÖJÁLL igazgatósága felhívja a méhészek figyelmét,
hogy június hó 4—8-a között Újszegeden a Marostői u.
és a Szövetségi u. által határolt területen DDT-vel

munkaügyi

Hétezer új nehéz traktor
a mezőgazdaságnak

mond?

Először Miszlai Gyulát kerestem fel, mert nem értettem, miért nem felel
meg
neki, ha megszabadul a társbérlőjétől anélkül,
hogy ez
egy fillérjébe is
kerülne?
Ö azonban nem volt hajlandó nyilatkozni,
hanem miután kioktatott arról,
hogy
az újságnak
az
objektív
igazságot kell megírnia (éppen ezért írom bele ezt is),
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HANGJÁN

Áz előzékeny üzletvezető

a tűzzel

Küzdés

Rádióműsor

Salamoni

kérdések

Mint látható, pusztán tények és vélemények objektív közlésére
szorítkoztunk.
A z ügy persze megy a maga útján, az arra illetékesek
idejét és
erejét őrli. Mi
pusztán
néhány
salamoni
kérdést tennénk fel salamoni ítélet helyett: 1. Vajon
nem
lenne
célszerűbb az
ilyen nem ritka esetekben,
ha a felek a reális helyzetből indulnának kl, és saját
érdeküket kölcsönös tárgyalás és megállapodás útján
egyeztetnék
össze? 2. Vajon nem befolyásolja
őket
egy-egy ilyen ügyben az évtizedekkel vagy
évtizeddel
ezelőtt megváltozott lakástulajdon iránti irreális igény?
3. Vajon érdemes-e
pénzt
költeni pereskedésre, elvenni mások idejét olyan ügyekben, amelyekét a legegyszerűbb józan ész megoldhat?
Végül: .mi lenne, ha ilyen
kis ügyekben is elásnánk a
csatabárdot és
megpróbálnánk a békés egymás mel lett élés útjára lépni?
N. F.

0.00 Hírek. 6.23 Orvosi tanácsok.
7.00 Hírek. 7.10 XJj könyvek. 7.30
Szíriház- és moziműsor. S.OO Hírek.
8.05 Műsorismertetés. 8.15
Operettrészletek. 9.00 Élők
és
holtak.
Folytatásos
rádiójáték.
H. rész. 9.43 Könnyű fúvósmuzsika. 10.00 Hírek. 10.10 A z erdő
élete. 10.30 Bizet: C-dúr .szimfónia. 11.00 Napirenden , . . 11.05
Mezei csokor. 11.25 A Szabó család. 12.00 Hírek. 12.15 Tánczenei
koktél. 13.00 Válaszolunk hallgatóinknak. 13.15 A sevillai
borbély. Részletek Rossini operájából. 14.00 Hírek. 14.10 Tiszán
innen — Dunán túl. 14.30
Lányok. asszonyok. 15.00 Tánczene. 15.38 Szeretve mind a vérpadig. 16.00 Hírek. 16.10 K a m a razene. 16.59 A láthatatlan e m ber. Rádójátélr. 18.00 Hírek. 18.10
Utifecsegés. 18.20 Zenekari m u zsika. 19.00 .31. félidő; Közvetítés bajnoki
labdarúgómérkőzésekről. 20.00 Esti Krónika. 20.20
Éneklő h e g e d ű k . . .
21.20 Közvetítés a Vasas—Linzer A S K K K
labdarúgó-mérkőzés II. félidejéről. 21.50 Schubert: f - m o l l inroromptu. 22.00 K'írek. 22.10 Időszerű
nemzetközi
kérdések.
22.20 Sporthírek.
22.25
Böbe
Gáspár Ernő népi zenekara játszik. 23.00 Franz Kafka halálának 40. évfordulója alkalmából.
23.20 Kamarazene.
24.00 Hírek.
0.10 Jackie Gleason és zenekara
játszik.
PETŐFI KADIO
6.10 Torna. 6.30 Hírek. 8.00 H í rek.
14.00
Schubert-kórusok.
14.10 Időjárás.ielentés. 14.25 Répi
zenekarok műsorából. 15.00 Hírek. 15.05 Délutáni hangverseny.
16.10 Iskolarádió 16.25 Könnvűzene. 17.00 Hírek. 17105 Tusa Er-
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mosz. 18.45 A Magyar Rádió és
Televízió énekkara énekel. 19,00
Mi történt a nagyvilágban? 19.15
Tánczene. 19.30 A Bajor Rádió
szimfonikus zenekarának hangversenye. 20.05 Századunk osztrák lirája. Kb. 21.25 A víg özvegy.
Operettrészletek.
22.25
Szerelem Jelenet. 22.34 Purcellrriűvek. 22.56 Ugetőverserty-eredmények. 23.00 Hírek.

Televízióműsor
8.05—8.23
Iskola-tv.
Orosz
nyelv az ált. isk. VI. oszt. részére.
9.05—9.25
Környezetismeret
az
ált. isk. I. oszt, részére. 9.30
Tv-híradó. 9.40 Katonazene. Magyar m m . í i . o o Sherlock Holmes New Yorkban,
Lengyel
kisfilm.
15.30—15.50
Iskola-tv.:
Környezetismeret.
16.30—16.50
Fizika, az ált. gimn. esti és levelező tagozat n . oszt. részére.
17.35 K'írek. 17.40 Lányok, aszszonyok. 18.10 Magyar Hirdető.
1B.28 Az itatásos
borjúnevelésről. 18.30 A kisfilmek kedvelőinek. 19.20 Esti mese. 19.30 T v híradó.
19.45 Napi jegyzetünk.
19.50 Párizs szíve. — Nyugatnémet zenés film. 20.45 Ezerév. T v játék. 22.05 Tv-híradó. 2. kiadás.

Szegedi
építési
portja
keres.
írásban
-zeged.
-• .

II. ker. tanács vb
és közlekedési csoépítésztechnikust
. Jelentkezni
lehet
vagy személyesen:
József Attila sgt.
K. 335
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