
Megemlékezés Jlusciiwitz 
felszabadulásáról 

A Magyar Partizánszövet-
ség és a nácizmus üldözöttéi-
nek bizottsága az auschwitzi 
koncentrációs tábor felszaba-
dulásának huszadik évfordu-
lója a lkalmából vasárnap dél-
előtt emlékünnepséget rende-
zett Budapesten az Egyetemi 
Színpadon. 

Részt vett az ünnepségen 
Úszta Gyula altábornagy, 
honvédelmi miniszterhelyet-
tes, a Magyar Szocialista 
Munkáspárt Központi Bizott-
ságának és a Partizánszövet-
ség országos bizottságának 
tagja, ugyancsak jelen volt 
az ünnepi megemlékezésen 
Jan Kiljanczyk, a Lengyel 
Népköztársaság budapesti 
nagykövete és Sz. D. Zotov 
vezérőrnagy, a Szovjetunió 
budapesti nagykövetségének 
katonai attaséja, valamint a 
két nagykövetség több más 
tagja. 

A résztvevők egyperces né-

ma felállással adóztak a már-

tírok emlékének. Ezt követő-

en Fodor Zoltán, az Ellenál-

lók Nemzetközi Szövetsége 

főtanácsának tagja mondott 

megemlékezést (MTI) 

Megbecsült emberek 
rőt Pálné brigád-, illetve nosné, aki évek óta ismeri 
munkacsapat vezetők, továb- Vargánét és kertészkedő csa-

Nem mindig a rátermett, 
példásan dolgozó emberek a 
legnépszerűbbek a tsz-ekben. bá Tóth József és Varga pa t á t így 
A legjobb brigádvezctőkre, Sándor traktoristák, Mészá- ményét: 
csapatvezetőkre, akik nem ros László gépkocsivezető 
nézik el a hanyag mupkát , példás munká j á t és szorgal-
hamar rásütik a bélyeget: mát említi. Valamennyien 
durvák, erőszakosak. Az párttagok, vagy párttagjelöl-
ilyen szóbeszéd persze lassan 
feledésbe megy, s végülis a 
többség megérti: aki a közös 
gazdaság érdekeiért küzd és 
veszekszik, az minden egyes 
tsz-tag érdekeit védi. A szak-
szerű, jóminőségű munka 
ugyanis évvégén a tagok 
pénztárcájában „arannyá" 
válik. 

Nehéz megbízatás 
A szegedi Felszabadulás 

Tsz központi irodájában 

olyan emberekről érdeklő-

döm Molnár Vencel párttit-

kártól, akiket mind a gazda-
ság igazgatósága, mind a 
tagság megbecsül. Vencel bá-
csi elsősorban a kommunis-
tákat sorolja: id. Makra And-
rást, Hegedűs Sándort, Krisz-
tin Pált, akik nyugdíjas lé-
türe nem hiányoztak a na-
gyobb idénymunkákból. Majd 

summázza véle-

ö t éve munkacsapatve-
zető, s a hozzá beosztott em-
berek többsége évek óta 
együtt dolgozik. Már ez a 

tek. Becsületesen végzik ne- tény is jelzi, hogy szeretik, 
héz megbízatásukat. Maguk 
is jól dolgoznak, másoktol is 

ragaszkodnak hozzá. Vargá-
né régen gyári munkás volt, 

megkövetelik ezt. Többnyire miután belépett a tsz-be, 
higgadt, emberséges szóval, 
olykor haragosan. 

— Mindannyian emberek 
vagyunk, s ha makacs meg 
nem értéssel találkozunk, bi-
zony cserben hagy a nyugal-
munk — jegyzi meg Molnár 
elvtárs. — Végül a „sértett" 

megtanulta és megszerette a 
kertészeti munkát . Fegyel-
mezetten, jól dolgozik a csa-
pata. Akár kora hajnalban, 
akár késő este kellett mun-
kába ál lniuk, csapatára min-
dig számíthattunk. 

Vargáné szereti az embe 
tagok belátják, hogy lénye- k e t N e m feledkezett meg az 

* b
f
r l g á d ,V e Z e , 0 n e k ' idős Tóth néniről, amikor a 

vagy a csapatvezetőnek l g a - k i a e l t ö r ö n . Meglátogatta, 

legmeggyőzőbb érv 
hallottam arról: B, Már 

Szabó Sándor növényter- és ezért 
mesztési brigádvezető cáfol- za. 
hatatlan „érvekkel" győzte 
meg az elégedetlen tagokat, 
hogy a rizsbelakarításnál jól 
lehet keresni. Társult az 
egyik traikloristával és tot-

aiándékkal lepte meg. Vé-
delmébe veszi mindazokat a 
nőket, akiket a sors próbára 
tesz. Munkatársai érzik ezt 

ragaszkodnak hoz-

Felsőoktatási intézmények 
KISZ-titkárainak tanfolyama Szegeden 
Tegnap délelőtt négynapos 

K ISZ vezetőképző tanfolyam 
indult Szegeden. A tanfolya-
mon az ország valamennyi 
felsőoktatási intézményének 
90 KISZ-titkára vesz részt. 
A ' hétfő reggeli megnyitón 
megjelent Bíró Lajos, a 
K ISZ Csongrád megyei bi-
zottságának első titkára is. 

A tanfolyam első előadá-
sát, a Szemészeti Kl in ika 
előadótermében, Soós Pál, a 
K ISZ Központi Bizottsága 
egyetemi és főiskolai osztá-
lyúnak vezetője tartotta » 
KISZ VI. kongresszusa ha-
tái-oza'ainak gyakorlati al-
kalmazásáról és a felsőok-

tatási intézmények KISZ-
szervezeteinek második félévi 
feladatairól. 

A tanfolyam résztvevői a 
délutáni órákban szekción-
ként vitatták meg a délelőtt 
elhangzott előadás anyagát 
Este 8 órai kezdettel Szeged 
általános kulturális életérői 
tartott előadást Horváth Mi-
hály, a városi tanács mű-
velődésügyi osztályának mű-
vészeti előadója, ma jd Papp 
Lajos költő, valamint Rigó 
Béla, Kelemen János, Veres 
Miklós és Bistei András 
egyetemi hallgatók verseik-
ből olvastak feL 

K é s i k a Duna 

Hajnaltál késő estig 

Gera András, Varga György- tekkel bizonyította: egy na-
né, B. Szabó Sándor, Bán 
Béláné, Hegedűs Ferenc, Sö-

GYORSPOSTA * GYORSPOSTA 

GYORSPOSTA* GYORSPOSTA 

Jó a központi fűtés 
Sürgős segítséget kérünk a rőkről tájékoztatott. A 

Dél-Magyarország szerkesz- bérlői panaszukat nem 
tőségétől. A Tömörkény ut-
ca 9. számú ház központi fű-
tése a negyedik emeleten 
nem megfelelő, ilyenkor té-
len ez komoly gondot okoz. 

A ház lakéi 
• 

A bérház lakéinak pana-
szával a Deák Ferenc utcai 
házkezelőséget kerestük fel. 
Itt Körősi Ferenc, a házke-
zelőség vezetője a kővetke-

ház 
az 

Illetékeseknek mondták el, 
ezért késett a hiba kijavítá-
sa. Amikor a házkezelőség 
értesült a negyedik emelet 
lakóinak problémáiról, azon-
nal Intézkedett. A házba 
Irányították a központi fűtés 
szerelőket A szerelőmunká-
sok légtelenítették a fűtőtes-
teket, s ezzel megnyugtató-
an orvosolták a panaszt 

Kicserélik a rossz patronokat 
Az utóbbi időkben kifo-

gásolható az autószifon pat-
ron minősége:. Gyakran elő-
fordult ugyanis, hogy az 
ori ginált csomagban volt 
olyan patron, amelyik nem 
volt töltve. Véleményem 
szerint sürgősen intézkedni 
kellene az illetékeseknek, 
hiszen az üres patronok sok 
bosszúságot okoznak. 

Totka Károly 
* 

Levélírónk panaszára dr. 
Kuti Árpád, a Szegedi Éled-
miszerki,••kereskedelmi Vál-

lalat igazgatója adott vá-
laszt Az észrevétel jogos, de 
nem gyakori. Előfordul, hogy 
egy-egy patron üres, vagy 
nincs benne megfelelő meny-
nyiségű szénsav. Arudáink-
ban az eladók — a vevők 
kérésére — lemérik a pat-
ront, így könnyen megálla-
pítható, hogy van-e benne 
elegendő szénsav. Az a vá-
sárló, aki otthon még hasz-
nálat előtt észreveszi, hogy a 
patron könnyebb a szokott-
nál, vigye vissza az üzletbe, 
ahol kicserélik. 

A boldogság napja m ÚJ FILM m 
Meglepett és elgondolkoz-

tatott a leningrádi filmstú-
diónak ez az 1963-ban ké-
szült szélesvásznú alkotása. 
A korábbi évek élményt 
nyújtó szovjet f i lmjei vala-
miképpen — közvetlenül 
vagy közvetve — a nagy tör-
ténelmi eseményekhez kap-
csolódtak, azok próbára tevő 
hatását vizsgálták az emberi 
sorsokon. Á m azok a művé-
szetek, amelyek közvetleneb-
bül ábrázolják az ember éle-
tét — így a f i lm is —, té-
mát keresve mind inkább a 
békés évek hétköznapi pró-
batételei felé kényszerülnek. 

házasság válságának történe-
te a fi lm, az olvasó a szok-
ványos „háromszögre" gon-
dol. Holott a f i lm a házasság 
válsága helyett emberi kap-
csolatok erkölcsi tartalmát 
vizsgálja érdekesen és tanul-
ságosan. Tamara Szjomina és 
Alekszej Batalov emlékezetes 
jellemeket jelenít meg előt-
tünk Sura és Berjozkin sze-
mélyében. S az elénk állított 
jellemek sorsában nem meg-
oldást nyújtanak, hanem a 
katarzist jelenítik meg — a 
nézőt ezáltal elgondolkoztat-
va és önál ló „megoldásra", 
ítéletre késztetve. A játék 

S a hétköznapok szürkébb stílusa is friss, életízű, s mint 
a függönyön átsütő fény, csil-
lan rajta át meg át a humor. 
Néhol egy pillanatra felvil-
lan még a patétikusság ár-
nya, de a realisztikus stílus 
érvényesül. 

Mindenképpen szót érde-

mel Genrich Maradzsjan ope-

ratőr munká ja is. A kompo-

zíciók szépsége felkelti a fi-

gyelmet. Néhol ez a festőiség 

még néni harmonizál telje-

sen a történettel, amely ilyen' 

eseményeinek tömegéből ne-
hezebb az érdeklődésre szá-
mot tartó eseményt felmutat-
ni. Nehezebb, de ez a művé-
szi feladat. 

A boldogság , napja írói 
— Jur i j Germán és Joszif 
Hejfic, aki egyben a rendező 
is — megtalálták az érdeklő-
désre számot tartó bonyodal-
mat az emberi jellemek hét-
köznapi próbatételeiben. Vé-
gülis nem a történet érdekes 
— amelyet a maga -bonyolult-
ságában leírni hosszadalma- kor váratlan átmenetekkel 
sabb lenne, mint képen el-
mondani —, hanem a maga-
tartás és a jellem drámája. 
Ha azt mondom: egy asz-
szony és két férfi vagy egy 

hökkent meg. De egész fris-
seségében érdekes, valami ú j 
törekvés sikeres kibontakozá-
sát mutatja. 

N. F. 

pi munkáva l megkeresik a 
220 forintot Ezt a példát 
említette Sonkoly László fő-
agronómtis is, midőn a bri-
gádvezetőről érdeklődtem. 
Az Ilyen magatartást kom-
munista példamutatásnak 
tartja. A legjobb agitáció — 
a tet t 

— B. Szabó Sándor már 
mint egyszerű tsz-tag 
becsülést szerzett 
Szorgalmával, jó 
val, rátermettségével érde-
melte ki a brigádvezetői 
megbízatást J ó szervező, 
pontos és fegyelmezett em-
ber. Mindezt megköveteli 
brigádja tagjaitól is — így 
jellemzi a főagronómus. 
Mind a tsz-igazgaióság, mind 
a tagság megbecsüli a tevé-
keny, felel ŐRséfftudó, igaz-
ságszerető brigádvezetőt 

Férfimunkát végeztek 
Nem csupán Söröe Pálné 

Hegedűs Ferenc brigádve-
zetőt nehéz megelőzni. Min-
dig hajnalban érkezik mun-
kahelyére, este pedig utolsó-
kónt távozik. Gyors, eleven 
ember. Ha hanyagságot ész-
lel, könnyen haragra lob-
ban. A brigádtagok tudják, 
hogy nem ellenük, hanem 
értük haragszik. Hiszen va-
lamennyiük érdeke a fegyel-
mezett munka. 

— Nagy ambiciójú ember, 
megl b r i Sád j a elsőként fejezte be 

magának. a z idénymunkákat Hegedűs 
munkájá- e l v t áns mindenütt ott van, 

rendet, fegyelmet tart — így 
jellemezte a tsz főmezőgaz-
dásza. 

Egyszerű emberekről szól-
tunk. Kommunista szövetke-
zeti gazdákról, akik a kö-
zös munkában tanultak meg 
nagyüzemi módon gazdál-
kodni, szövetkezeti gazda-
társaikkal szót érteni a kö-
zös ügyekben, vezetni, Irá-
nyítani. Munká juk ós maga-
tartásuk a kevésbé szorgal-
mas, a kevésbé öntudatos 
párttagok és pártonkívüliek 

csapatvezetőről, de egész asz- számára egyaránt követendő 
szonycsapatáról mondja ezt példa. 

Molnár Vencel párttitkár. 
Az aratásnál, a gabonabe-
hordásnál férfiasan dolgoz-
tak az asszonyok. E dicsé-
rő jelző illeti Varga György-
né és Bán Béláné csapatve-
zetőket is. Mindhárman 
párttaghoz méltóan dolgoz-
nak és irányítják, buzdít ják 
munkatársaikat. Csonka Já-

BaJogh ftdiVn 

Az idén különcködik a 
Duna, nem gondoskodott té-
li takaróról és a megszokott 
időre már nem is bújhatna 
jégfedél alá, elkésett. A sok 
évtizedes vízügyi megfigye-
lések alapján ugyanis Buda-
pestnél átlagosan január 11-
re befagy a Duna, de már 
karácsony táján megkezdi a 
jégpáncél építését a zajlás-
sal. Most még jeget sem lát-
hatunk a folyón, tehát már 
csaknem három hét a Duna 
késése. A Balaton még lus-

meg a zajlást a felső szaka-
szon. 

Most még majdnem 1 fok 
meleg a Duna vízének hő-
mérséklete és legalább egy 
hétig tartó 5—10 fokos hideg 
kellene ahhoz, hogy 0 fokra 
hüi jön és meginduljon a 
zaji ás. A jégtáblák hizlalá-
sához, a parti jégkaréjok ki-
alakításához és a folyó be-
állásához ú jabb egy-két hetes 
erős hidegre lenne szükség. 
Január végéig tehát lehet, 
hogy a Duna is pótolja jég-

tább volt, hiszen már de- tartozását, vagy legalábbis az 
cember 24-én lejárt a ha-
táridő, amikor a sok évi át-
lagnak megfelelően be kel-
lett volna fagynia a tónak. 
A Tisza is kényelmesebb, 
mint máskor, mert majdnem 
egy hónappal később kezdte 

adósság egy részét A régi 
megfigyelések szerint vi-
szont, hogy ha még február 
első hetében sem fagy be 
a folyó, akkor már a télen 
— csaknem bizony06 — nem 
kap jégtakarót 

Hazaérkezett Afrikából 
a magyar szövetkezeti delegáció 

Bartolák Mihálynak, a ba, Algériába éa Tunéziába. 
SZÖVOSZ elnökhelyettesé- Tanulmányozták az •miitett 
nek vezetésével háromtagú országok szövetkezeteinek 
magyar szövetkezeti delegá- tevékenységét, s eredménye* 
ció tartózkodott 1964. de- tárgyalásokat folytattak a 
cember 28. és 1965. január szövetkezetek közötti társa-
25. kőzött Afr ikában. A ma- és gazdasági kapcso-

evar szövetkezeti vezetők el- l a t o k elmélyítéséről. A óe-
. szövetkezeti vezetők el- , p „ á d ó h f H W n d é K l t ó n r-,sz-

idogattak Marokkoba, Gui- SZaérkezett a iragyar fövá-
neába, a Mal i Köztársaság- rosba. (MTI) 

Pdccküzenef palackügyben 
— Milyen lesz az idei bor- ság szőregi borpalackozó te- tervteljesítés, nincs megffc-

ellátás? — érdeklődtem a 
Csongrád vidéki Pincegazda-

4 GLÓBUSZ ÚTJAI 
A környezethez illő lát- borművekként emelkednek 

vány fogadja majd a rövi- k i a sö1sétkék tengerek kö-
desen megnyíló közlekedési ... _ 

. _ u * — * n zul a szárazföldek, az egesz 
múzeum látogatóit. A bej a- ' " 
rattal szemben egy 212 cen- gömböt pedig különböző szí-
timéter átmérőjű köziekedé- nű világítószálakként hálóz-
si földgömböt áll ítanak fel. zák körül a transzkontinen-
A glóbuszon a belső világi- tális utak, a vasútvonalak, a 
tás átderengő fényével dom- hajózó- és a légiutak. 

Ki mit tud? járási döntő 
Tápén 

lepén. lelő mennyiségű áru. Üvegei 

A telepvezető Kalcslcs Já- Pedig nem tudunk önteni. 

nos azonnal válaszolt: s a m i t elmondott a telep-

•— Nem tudom. vezető, rideg számokkal tá-

— Hiszen hatalmas meny- masztotta alá. A statisztikai 
nyiségű bort palackoznak itt, lapok könyörtelenül mutat-
Szőregen. A Csongrád me- Jak a hiányosságokat. Há-
gyei üzletek. vendéglők rommil l ió 180 ezer 104 pa-
nagy többsége innen kapja lackra lenne szükségük a i 
az á r u t első negyedévben, hogv a 

- Reméljük. Mi mindent 7 0 0 

megtettünk, hogy megfelelő ^ z a l . h t a m 

mennyiségű üveget tudjunk D a l ack iuk 300 
feltölteni. De ez nemcsak „ P _ 
rajtunk múl ik . 

— Hanem? Nincs elegen-
dő bor? 

három é* fél 
.300 ezer 

darab van. Ez két évig is 
elegendő. Literes viszont, 
amiből több mint 2 mi l l ió 
kellene, mindössze 300 ezer 

A Ki, mit tud? járási ve-
télkedőjét vasárnap délelőtt 
tartották a tápéi művelődési 
otthonban. Harminchat mű-
sorszámban mutatkoztak be 
a szegedi járás falvainak te-
hetséges fiataljai, akik a ze-
nével, a költészettel, a dal-
lal vagy a művészet más 
ágával jegyezték el magukat 
Különösen a zeneszámokn; !; 
volt nagv sikerük. Köztük 
is elsősorban a zenekaruk-
nak, A kiskundorozsmai fia-
talok gitár-együttese, mely-
nek tömör ritmusára a szóló-
gitáros remekül improvizált, 
a nézők vastapsát és a ver-
senybizottság legmagasabb 
pontszámát érdemelte ki. 
Szépen — bár kevesebb bel-
ső fűtői tséggel — játszott a 
szatyma tánczenekar. A 
népzene különös hangulatát 
idézte fel az algyői asszonyok 
citerasenekara, valamint a 
tápéi férfiak citerazrnekara 
egyaránt. Ez ulóbbi sikerét 
fokozta, hogy a község ked-
velt énekese, Terhes Irén 
által előadott népdalokhoz 
szolgáltatott kísérő zenét. 

Számos hangszerszólista 
lépett színpadra. A harmo-
nika kedvelői közül Bod Dé-
nes (Sándorfalva), Szuknai 
József (Kiskundorozsma), il-
letve Virág János hegedűs 
kapta a legmagasabb pont-
számot. Hasonlóan értékelte 
a versenybizottság Talár 
Mária szőregi kislány telje-
sítményét, aki operaáriákat 
adott elő. 

A vasárnapi vetélkedőn 
mintegy lü—12 versrajongó 
mutatta be előadókészségét. 
Különösen a tápéi Miklós 
Ilona és az algyői Belovai 
Mária, valamint Faragó 
Mihály szavaltak mély át-
éléssel. Boszorkányos kéz-
ügyességgel mutatta be „va-
rázserejét" a kiskundorozs-
mai ifjú bűvész, Sági Pál. 

A Ki, mit tud? vetélkedő 

Után a legjobbakat könyvek-

kel, kerámiai dísztárgyakkal 

jutalmazták. A legtehetsé-

gesebb versenyzők közül 

hatot hívnak meg majd a 

megyei döntőre. 

— Dehogvnlnrs. A tavalyi darab van. A gyár. ahol as 
szőlőtermés kitűnő volt. Az üvegeket kés*ítik, ú j palae-
országos átlagnál sokkal kot nem szállít az első ne-
jobb minőségű bor termett gvedévben. A kereskedelem-
az Alföldön. Könnyen kezel- t a s „ m é r k e z i k 

hető a bor. Már az uj bor- .., _ . 
ból is háromezer hektolitert g e n d o 1 , t e r e s u v e g E b b e n • 
palackoztunk. negyedévben mindössze 1— 

— A választék csökkent 1 5 m i J l i ó r a ^ " u t a n a k . Ezek 
talán? is piszkosak, dugó van bea-

— Inkább növekedett. A nük, s míg a töltősorra te-

kövidinka, kadarka, pecsenye hetik őket, többször is kí 

fehér, szegedi vörös, zöld- k e U tisztítaniuk, ami nagyon 
szilváni, pusztamérgesi 
csongrádi vörös, csemege vö-
rös, csemege fehér mellé 
..csatasorba" áll a nemes ka-
darka is. 

i 

— Rossz a töltőgép? 

— Néhány hete végeztük 

el a karbantartást, úgy mű-

ködik a gépsor, mint az 

óramű. A napi 52 ezer pa- ( . i n k 

lack helyett 58—60 ezret is 

meg tud tölteni. 

— Akkor mi a hiba? — 

kérdeztem, mert kifogytam 

a talányokból. 

— Nincs elég palack, a 

bort pedig nem tölthetjük 

nylonzacskóba. Palack nél-

kül nem lehet dolgozni. 

Megfeszülhetünk mi a mun- módszere 

kavágytól, akkor is le kell harcnak, 

ál lnunk. Palack nélkül nincs 

hátráltatja a munkát . 

— Hogy a többi bort hova 

töltjük, azt még nem tudom 

— mondja elkeseredve a te-

lepvezető. 

Honnan lehetne mégis pa-

lackot szerezni? Ha a keres-

kedelem rendszeresen szálli-

vi ssza a göngyöleget, 

akkor talán elegendő meny-

nyiségű üveg lenne az ú j 

bor töltéséhez. Persze aa 

sem ártana, ha a palackot 

gyártó üzem az első negyed-

évben is szállítana új üve-

geket. 

Azt hiszem, a „palack-

megvonás" nem a legjobb 

az alkohol ellem 

K. A. 
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