
BzEHSZ-szÉványok szerint korszerűsítik 
a járművek világítását 

Az ENSZ európai gazda- ségi szabványoknak megíe-
sági bizottságának közieke- lelnek. Az Egyesült Izzó-
dési albizottsága kidolgozta ban készülő reflektorlámpák 
a nemzetközi forgalomban már sokszorosan kiállták a 
lévő gépjárművek alkatré- nemzetközi próbát, a legma-
szeinek és tartozékainak főbb gasabb igényeknek is megfe-
követelményeit, amit a többi lelnek. 

S T é i S . ^ A — t k ö z i megállapo-
ben a hazánkban készülő dás alapján a jóvahagyott 
gépjármű — reflektorok, ref- sorozat valamennyi példá-
lektorlámpák, villogók, nyát E—7-es jelzéssel látja el 

rendszámtábla — világítók a gyártó üzem, ez jelzi a köz-
minden új sorozatának min- lekedési szakembereknek, 
tapéldányát megvizsgálja a hogy a lámpák Magyarorszá-
Magyar Elektrotechnikai El-
lenőrző Intézet, s csak azok-
nak a gyártását hagyja jóvá. 
amelyek a. nemzetközi minő-

gon készültele és azok megfe-
lelnek az ENSZ által megsza-
bott követelményeknek. 
(MTI) 

A feszüllségingaduzás ellen 
Több esztendőre szóló 

programot dolgozott ki Sze-
ged villanyhálózatának re-
lé' tulrukclós felújítására a 
DÁV. A közvilágítás mind 
teljesebb korszerűsítése mel-
léit folyamatos vezetékcseré-
vel tesznek elegét a háztar-
tási fogyasztásnak és az 
ipari villamos energia fel-
használásának ls. Ezek a 

munkák arra irányulnak, 
hogy a város területén 5 
százaléknál ne legyen na-
gyobb a feszül tséglngadozás. 
A D AV ez évi terve 41,5 
miLlió forintot tesz ki Csong-
rád megyében, s ebből je-
lentős összeget a szegedi fo-
gyasztók jobb ellátására for-
dítanak. a közvilágítás kor-
szerűsítésével együtt mint-
egy 5 millió forintot. 

Bírósági ítéletek 

A könyvbarátok 
tervei 

Tegnap délután tartotta ez 
évi első, munkatervkészítő 
értekezletét a Hazafias Nép-
front könyv barát-mozgalom 
akcióbizottsága. Az 1965-ös 
év még csak körvonalaiban 
kialakult tervét Kovács 
Miklós, a bizottság elnöke 
ismertette, s bocsátotta vi-
tára. 

Feladatul tűzték ki a bizott-
ság bővítését az MSZBT, az 
OKISZ és az MTESZ bevo-
násával, író—olvasó talál-
kozók szervezését, különböző 
társadalmi szervek részvéte-
lével. Műszaki ismeretter-
jesztő könyvnapokat rendez-
nek és fiatal írók, költők 
könyvkiállítással egybekötött 
délutánját az ifjúsági könyv-
tárban. Irodalmi estet szer-
veznek a nemzetközi lesze-
relési hónap alkalmából. Kü-
lön programmal készülnek a 
költészet napjának megün-
neplésére. 

A néphagyományokban 
a történelem él 

Tanácskoztak a honismereti szakkörök vezetői 

Tegnap Kiskundorozsmán kezőképességű öregeket és 
tanácskoztok a községek kérdezgessék ki alaposan. 

honismereti szakköreinek ve-
Gyűjtsék össze a család- és 
helységneveket, mert a szak 

zetői. Bálint Sándor profesz- e m b e r s zámár a ezek a leg-
szor, az egyetemi néprajzi b i z | o s a b b eligazítok a hely-
tanszék vezetője a szülőföld történeti kutatásban. A ház-
és a nép szeretetéből fakadó építés módjai, a táplálko-
honismereti mozgalom szép- ^ a ruházkodás, foglalko-
ségéröl, pedagógiai és tu- zás_ gazdálkodás jellege, a 
damányos értékéről beszélt. 
A szegedi járási tanyavilág 
életéről, népszokásairól alig 
van írásos dokumentum, az 
élőszavas néphagyomány 
azonban még híven őrzi a 
falukba sűrűsödő tanyavilág 
sokszínű életét. E tisztán feljegyzésével 'szintén 
csörgedező, bővizű forrásból 
meríthetnek a községi hon-
ismereti szakkörök tagjai. 
Bálint professzor javasolta: 
a gyűjtök keressék fel a 
nagy Időket megélt, jó emlé-

Lapunkban közöltük, hogy 
Tti'h Sándor, Tápé, Bajcsy-
Zsilinszky utca 11. és Mol-
nár József, Tápé, Bajcsy-
Zsilinszky utca 20. szám 
alatti lakosokat a szegedi 
járásbíróság súlyos testi sér-
tés és garázdaság miatt el-
ítélte. Tavaly augusztus 30-
an Tápén, minden indok nél-
kül megvertek egy idős em-
b./t. A két fiatalember eny-
hítésért fellebbezett, fgy ke-
rült ügyük a Csongrád Me-
gyei Bíróság elé. Most hozták 
meg az ítéletet Tóth Sándor 
1 éves szabadságvesztésót 
helybenhagyták, Molnár Jó-
zsef 8 hónapi szabadságvesz-
tését pedig 10 hónapra emel-
ték. 

3-án a két asszony Mind-
szentre ment, s találomra 
bementek egy Idős házaspár 
lakásába. A szekrényből 
2500 forintot loptak el. A 
község lakóinak segítségével 
nyomban elfogták a tolvajo-
kat Mihály Sándornét 2 évi 
és 6 hónapi, Mihály Pálnét 
pedig 2 évi szabadságvesz-
tésre itélte a Csongrád Me-
gyei Bíróság. Mindkettőjüket 
3 évre eltiltották a közügyek 
gyakorlásától. 
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Súlyos, visszaesőként elkö-
vetett lopás miatt szigorú 
ítéletet hozott a Csongrád 
Megyei Bíróság Mihály Sán-
dorné és Mihály Pálné hód-
mezővásárhelyi lakosok 
ügyében. Tavaly augusztus 

Egy évi szabadságvesztésre 
ítélte a Csongrád Megyei 
Bíróság Nagy Gyula Lajos, 
Makó, Tür utca 21. szám 
alatti lakost tartási kötele-
zettségének elmulasztásáért. 
Nagy Gyula Lajos nem tö-
rődik két, házasságon kívül 
született gyermekével. Ezért 
a bíróság már háromszor 
ítélte el 3, majd 10 hónapi, 
valamint 1 évi szabadság-
vesztésre. 

Zeneművészeti 
szakiskolások vetélkedője 

AZ ELSŐ FORDULÓBAN A SZEGEDIEK GYŐZTEK 

Néhány tehetséges fiatal szemben. A zsűri együttesen 
zenész bemutatkozásának és és külön-külön is melegen 
versengésének lehettek tanúi gratulált a szegedi győzte-
a televízió zenekedvelő né- seknek. Különösen felfigyel-
zói január 17-én délután. A tek Onczay Csaba tehetsé-
Művelődésügyi Minisztérium ges, szép játékára, 
kezdeményezésére Indult A közeljövőben sor kerül 
versenyen először a debre- a többi zeneművészeti szak-
ceni és szegedi fiatalok mér- iskolák vetélkedőjére is. Feb-
ték össze tudásukat. Mind- ruárban Budapest és Pécs, 
két szakiskola három-három márciusban Miskolc és Győr 
növendékkel — egy zongo- méri össze erejét 
ristával, egy vonóssal és egy 
fúvóssal — képviseltette ma-
gát. 

A kiváló zenészekből álló 
zsűri igen magas követel-
ményt állított a versengő 
növendékek elé. Két külön-
böző stílusú zenemű bemu-
tatása mellett lapról olva-
sással és három zenetörténe-

l ti kérdésre adott felelettel 

városi piacra járás kezdetei, 
továbbá a régi eszközök és 
tárgyak gyűjtése — a gaz-
dasági és társadalmi néprajz 
megannyi nélkülözhetetlen 
ténye. A népszokások, mon-
dák, hiedelmek, rigmusok 

nagy 
szolgálatot tesznek a szak-
tudománynak. 

Dr. Ferenczi Imre, a nép-
rajzi tanszék adjunktusa ar-
ról szólt, hegy az „élő ar-
cheológia", vagyis az élősza-
vas néprajz milyen távla-
tokat szolgáltat a történe-
lemkutatáshoz mindazok szá-
mára, akik az egyes jelen-
ségekből olvasni tudnak. Vé-
gül dr. Börcsök Vince me-
gyei szakreferens arról tájé-
koztatta a honismereti szak-
körvezetőket: a falukrónika 
mit tartalmazzon; hol és mi-
lyen lényeket, adatokat 
gyűjtsenek, hogy a felszaba-
dulás 20. évének helyi ered-
ményeit bemutassák. Vázol-
ta a helytörténeti kiállítá-
sok szervezési, rendezési 
teendőit 

A tanácskozás a szakkör-
vezetők és a megyei szakre-
ferns véleménycseréjével, 
egyes problémák megvitatá-
sával, megbeszélésével zárult 

Készülő űj szovjet filmek 
A munkásmozgalom magyar hősei Kopalin művében 

Csajkovszkij A távoli csil- tajev regényének szcenáriu-
lag fénye elmfl, hazánkban 
is megjelent regényének 
fiiraváltozatát most forgat-
ták. A történet egy pilótáról 
- -ól. aki a fronton találkozott 
egy lánnyal. A háború elvá-
lasztotta őket Amikor a hár-

mát az író és a film rende-
zője, Svejcer készítette. A 
női főszerepet Tamara Szjo-
mina játssza. Az ismert do-
kumentumfilm rendező, Ko-
palin, Ezeknek a napoknak a 

cok véget érnek, a férfi ku- dicsősége nem halványul el 
t-tini kezd szerelmese után. c í m ű filmje emléket állít a 
A film főbb szerepeit Bata- polgárháború hőseinek; töb-
lov, Abrikoszov és Piljavsz- b e k Között beszámol a nera-
kaja alakítja. Kocsetov A te- zetközi brigádok hőstetteiről; 
rületi párttitkár című regé- filmjében bemutatja Zalka 
nyéből készült a MOSZFILM Mátét, Kun Bélét, Szamuely 
azonos című filmje. Fősze- Tibort. Aljosin színdarabjá-
replöi: Hityajeva. Szamojlov,  b ó 1  A kórterem címmel for-
Abrikoszov. Roszljakov. Egy 8 a t í a ú j filmjét Natanszon 
közülünk című regényét rendező a MOSZFILM mű-
filmre vitték a Gorkij Gyer- termeiben. A film színhelye 
mekfilm Stúdióban. A törté- egv kórházi szoba 1953-ban. 
I a háború előtt a h o , k ü l ö n b ö z ő k o r ú m ű v e l t . 
atszodik, s azokat a fiata-

lókat mutatja be. akik ké- s é g ű é s életfelfogású embe-
sóbb a nagy küzdelemben hő- rek találkoznak össze. 
sokké váltak. Bár kevés há- _ 
borús jelenet látható a film- j 
ben. mindvégig a háború el-
leni gyűlöletet fejezi ki. A 
filmet Geraszimov tanítvá-
nyai. Svirjev és Grigorjev 
rendezték, hőseit Loktyev, 
Prohorenko és Velicsko for-
málják meg. 

A nálunk is ismert fró, 
Nagibin ket művét is filmre 
vitték. A visszhang titka cí-
mű elbeszéléséből a vilnai 
táúdióban készítettek filmet. 
Hősei gyermekek és a tör-
ténet a barátságról szól. Na-
gibin Az chwk című forgató-
könyve egy kolhoz újjászüle-
tését mutatja be a háború 
után. A film hősét Uljanov 
alakítja. Kétrészes, hősi 
hangvételű vígjátékot for-
gatnak a MOSZFILM Stúdió-
ban Idő! Előre! címmel. Ka-

is bizonyítani kellett felké-
szültségüket. E három terü-
leten összesen 21 pontot sze-
rezhettek a versenyzők. 

Bátori Sándor igazgató és 
dr. Nagy István tanár kísé-
retében Gyimes László (zon-
gora), Onczay Csaba (gor-
donka) és Matuz István (fu-
vola) utazott Pestre, hogy 
iskolájuk nevében részt ve-
gyenek a vetélkedőn. Izgal-
mas és nehéz percek után 
került sor a végső ered-
ményhirdetésre. mely a sze-
gedieknek szép győzelmet 
Jelentett. Gyimesi László 
19.6, Matuz István 19,2, 
Onczay Csaba pedig 20 pon-
tot szerzett, s ezzel a szege-
diek 58.8 ponttal győztek, 
a debreceniek 54 pontjával 

Üj g y á r t m á n y o k 
a kézi s z e r s z á m g y á r b a n 

ö t új gyártmány készí- camping-készletnek és a sze-
leséhez kezdenek az idén relő-ctsavarhúzónak. A cam-
a Kéziszerszámgyár szegedi ping-készlet egyetlen nyél-
üzemében. Elsőnek új típu- hez tartozó cserélhető kézi 
sú műanyagnyelű metszőül- ásóból, baltából, kalapács-
ló sorozatgyártását kezdték ból, gereblyéből, csavarhúzó-
el. Ebből a cikkből a negyed- ból áll, még saeghózó és sör-
év végéig ötezer darabot ex- nyitó is van rajta. Különö-
portálnak. A második — sen az autósok és a horgá-
mellyel az ezer darabos O- szok veszik majd hasznát a 
szériánál tartanak jelenleg kis helyen elférő, ügyes fel-
— formatervező iparművész szerelésnek. Az üzem ötödik 
által tervezett „áramvona- Idei új gyártmánya, a szere-

Javult a v'dék 
tüzeíöellátása 
A Belkereskedelmi Mi-

nisztérium TÜZÉP főigazga-
tósága most összegezte a fű-
tési idény eddigi tapasztala-
tait. Ebből megállapítható, 
hogy az 1964. évi tüzelőellá-
tás kielégítő volt. Évek óta 
először sikerült a főváros és 
a vidék között levő arányta-
lanságokat is csökkenteni. A 
földművesszövetkezeti ke-
reskedelem például a terve-
zett 117 000 vagon helyett 
140 000 vagon tüzelőanyagot 
hozott vidéken forgalomba. 
A többletmennyiség nagyré-
szét az eddig hiányosan el-
látott területek kapták. En-
nek következtében az eltelt 
időszakban huzamosabb áru-
hiány sehol sem jelentkezett. 
Az ellátás nemcsak mennyi-
ségben, hanem a választék-
ban is javult. Jól bevált a 
SZOT tüzelő-akció szeptem-
ber 30-1 határidejének pon-
tos betartása, ami lehetővé 
tette, hogy a kisebb tételek-
ben vásárlók igényeit fenn-
akadás nélkül, korlátlanul 
ki tudták elégíteni. 

A tüzelő-helyzet jelenleg 
is biztató. A készletek, a ha-
zai bányák és folyamatosan 
érkező import biztosíték ar-
ra, hogy a fűtési idény még 
hátralévő három hónapjában 
sem okoz problémát a tüze-
lőellátás. 

A TÜZÉP egyébként már 

az új évadra készülődik. A 

tervek szerint SZOT utalvá-
nyokra a tavalyihoz hasonló 
mennyiségű tüzelőt adnak ki, 

s ehhez biztosít árualapot. 

Az akció a már jól bevált 

menetrend szerint április 1-

én InduL (MTI) 

las" egyetemes fogó. Ezt a 
régi fajtóval együtt hazai és 
külföldi piacra egyaránt 
gyártják majd. Az általános 
csavarhúzó műainyagnyelet 
kapott az idén. A fehér szí-
nű. elegáns vonalú nyelet és 
a csavarhúzót már sorozat-
ban készítik. 

Egyelőre még csak a pro-
totípusa készült el a máso-
dik évnegyedre tervezeti 

lő-csavarhúzó a tenyérhez 
jól idomuló, átlátszó mű-
anyag nyelével különbözik 
elődjétől. 

Már a tavaszra 
készülnek 

A hosszú ősz, s az eddigi 
viszonylag gyenge tél ked-

vezett a szegedi úszóházak 

felújítási munkáinak. Kicse-

rélték, felújították az úgyne-

vezett öreg Béke úszóház és 

garázsa alatt a mintegy 30 

darab pontont, hogy az ellen-

őrző műszaki vizsgálatnak 

teljes egészében megfeleljen 

a tavasszal. A házilagos ki-

vitelezésre mintegy 150 ezer 

forintot fordított a Szegedi 

Fürdők és Hőforrás Válla-

lat 

MÁV 1965. évi 

tervszámaiból 
(Tudósítónktól.) 

A múlt év februárjában, a 
vasutas aktívák tanácskozá-
sán a gazdasági és társadal-
mi vezetők ígéretet tettek, 
hogy az éves feladatokat 
igyekeznek maradéktalanul 
megoldani. 

A Magyar Államvasutak 
1964-ben 111 millió tonna 

vasút 14 nappal a határidő 
előtt teljesítette éves tervét. 
Ebből a munkából becsület-
tel kivették a részüket a 
szegedi MÁV-igazgatóság 
dolgozói is. A múlt évben 3 
százalékkal több utast és 49 
százalékkal több árut szál-
lítottak, mint az előző évben. 
Külön dicséret illeti azoknak 
az állomásoknak, munkahe-

árut szállított rendeltetési lyeknek dolgozóit, akik min-
helyéne. 406 millió utas vette dent megtettek feladataik 
igénybe a személyvonatokat, maradéktalan teljesítéséért. 

EMBER ÉS VILÁG 

s ilyen tervek mellett is a 

Könyvelés géppel 
Januárban már hat vállalat — a Csongrád megyei 

Húsipari Vallalat, a textilmüvek, a szegedi építőipari 
vállalat, a Csongrád megyei építőipari vállalat, a szegedi 
kendergyár és a békéscsabai építőipari vállalat — köny-
velését és egyéb adminisztrációs munkáit végzik a Szá-
mítástechnikai és Ügyvitelszervezési Vállalat szegedi te-
lepén. A 10-40 ezer tételből álló könyvelési munkák 
hosszú időt és sok munkaerőt vennének igénybe a ha-
gyományos módszerekkel. Most a Hollerit-gépek gyorsan 
és hiba nélkül végzik el. 

Jelenleg tárgyalnak arról, hogy a 10-es AKÖV és az 
AGROKER adminisztrációs munkait is a számítástech-
nikai vallalatnál végezzék. Elkészült a vállalat új kap-
csolószobája is, ahol a gépeket programozzák, utasítják, 
hogy milyen feladatot kell elvégezniök. A modern be-
rendezésű kapcsoló6aoba sokban 6egíti a programozók 
munkáját 

Az új évben sem kisebbek 
a feladatok a tavalyinál, sőt 
emelkedtek. A tervek szerint 
414.5 millió utast és 115,5 
millió tonna árut kell el-
szállítaniuk. Ebből a MÁV-
igazgatóság területén dolgo-
zókra az első negyedévben 1 
millió 97 ezer tonna áru jut. 
Ez annyit jelent, hogy 76 
ezer tonnával több árut kell 
továbbítani, mint az előző év 
első negyedében. A megnö-
vekedett feladatok érdeké-
ben növelni kell a tehervo-
natok utazási sebességét, 
ügyelni kell a teherkocsik 
•jobb kihasználására, fokoz-
ni kell a tehervonatok átla-
gos terhelését, és talán az 
egyik legfontosabb feladat: 
biztosítani a menetrendsze-
rűséget. 

Szál adj Sándor 

Tavaly százezrek elisme-
i-ését vívta ki a Tudomány 
és Emberiség című tudomá-
nyos évkönyv első kötete, 
amelyben 36 különböző 
nemzetiségű kiváló tudós 
közérthető formában szá-
molt be saját kutatásairól. 
Az idei új kötet a már be-
vált formát új tartalommal 
tölti meg, s szintén tájé-
koztat a tudományos gon-
dolat legújabb vívmányairól. 
A legkiválóbb szovjet és más 
külföldi szakemberek által 
írt könyv most az Ember és 
Világ főcímet kapta. Az ol-
vasó ebben is megtalálja a 
már ismerős beosztást: Az 
ember, A Föld. Részecskék, 
Világegyetem. A cikkek cél-
ja, hogy az olvasót hozzá-
segítsék a természet mélyebb 
megismeréséhez. Az évkönyv 
mostantól kezdve rendsze-
resen megvilágítja majd a 

technikai haladásnak a to-
domanyos érdeklődés közép-
pontjában álló fő problé-
máit is. Ez a kötet tehát 
egy ú j a b b , ö tödik résszel 
bővült a tavalyihoz képest, 
amely a gyakor la t i megva-
lósulás küszöbén álló nagy-
fontosságú technikai elgon-
dolásokról számol be, olya-
nakról, amelyek új távlato-
kat nyitnak egész életbe-
rendezésünk és termelésünk 
fejlődése számára. 

A reprezentatív kiállítású 
könyvet sok-sok képzőmű-
vészeti alkotás és művész-
foto egészíti ki. A szerkesztő 
bizottságot 18 szovjet pro-
fesszor alkotja, a magyar 
kiadást Szalai Sándor, a 
Magyar Tudományos Akadé-
mia levelező tagja szerkesz-
tette. A kötés és a borító 
Lengyel Lajos munkája. 
(Akadémiai Kiadói 

A MAGYAR IRODALOM TÖRTÉNETE n . 
A hat kötetre tervezett A 

Magyar Irodalom Története 
második kötete Sőtér István 
és Klaniczay Tibor szerkesz-
tésében jelent meg. A ta-
nulmányok írói — Bán Im-
re, Hopp Lajos, Klaniczay 
Tibor. Pirnát Antal, Stoil 
Béla, Tarnai Andor. Varga 
Imre — 1600-tól 1772-ig dol-
gozták fel a magyar iroda-
lom történetét. Az olvasók 
részletesen megismerhetik a 
reneszánsz válságának irodal-
mától a népies barokk iro-
dalom szétáradásáig az egész 
korszakot, természetesen a 

marxista irodalomkutatus 
eredményeinek tükrében. A 
közel 600 oldalas Rőtet idő-
rendben és mindig az iroda-
lom belső fejlödésenek, 
irányzatainak középpontba 
állításával mutatja be a 
hatalmas anyagot, s nem fe-
ledkezik meg a különböző 
művészetek és az irodalom 
kölcsönhatásainak ismerteté-
séről sem. 

A Magyar Tudományos 
Akadémia Irodalomtörténeti 
Intézetében készült munkát 
névmutató egészíti ki. (Aka-
démiai Kiadó.) 

Szerda, 1965. január 20. DÉL-MAGYARORSZÁG 


