
Készül az új 
menetrend 

Május 30-ám lép életbe a 

M Á V ú j menetrendje, amely-

nek összeállítása má r igen 

előrehaladt. A belföldi for-

galom minél tökéletesebb ki-

alakítása érdekében a vasút 

Budapesten és a n a ® vidéki 

jiác pontokon utasáramlás-

mérést és forgalomszámlálást 

ks tartott. Az 1® nyert ada-

tokat elektronikus számláló-

géppel dolgozták föl, s azo-

kat az ű j menetrend készíté-

sekor messzemenőkig haszno-

sítják. A tervek szerint lé-

nyegesen bővül a M Á V nem-

zetközi kapcsolata. Több eu-

rópai nagyvárosba és tenger-

parti üdülőhelyre közvetlen 

kocsik indulnak. 

0 verseny eredménye: 133 hold szőlő 
és 127 hold gyümölcsös KIK N Y E R T l K A TSZ-FlATALOK 

TERMELÉSI V E R E N Y E T ? 

A napokban összesítették 
a falusi fiatalok termelési 
versenyének tavalyi eredmé-
nyeit a K ISZ szegedi jáFási 
bizottságánál. 

Milyen sikert hozott a 
versenymozgalom? 
Kovács Lajos, a járási 

KISZ-bizottság munkatársa 
a községi szervezetektől be-
küldött jelentések alapján 
már elkészítette a verseny 
mérlegét. 

A versenymozgalom évvé-
gi eredménye: 

a tsz-ek 14 ifjúsági mun-
kacsapata tavaly 133 hold 
szőlőt és 127 hold gyümöl-
csöst telepített. 

A járási KISZ-bizottság ál-
tal szervezett szőlő és gyü-
mölcstelepítési verseny leg-
jobbjait jutalmazzák. Első 
Ábrahám József ifjúsági 
csapata, mely a mórahalmi 
Homokkincse Tszcs földjén 
30 hold szőlőt és 20 hold 
gyümölcsöst telepített. A 
zákányszéki Homokkultúra 
Tszcs-ben Papp Sándor 
csapata, a balástyai Móra 
Ferenc Tsz-ben Mucsi Ernő 
csapata szerezte meg a má-
sodik, illetve a harmadik 
helyezést. 

A tsz-fiatalok egyéni ver-
senyébe 1200 fiatal kapcso-
lódott be. A versenyfeltétel 
az volt: 

20 százalékkal több mun-

kaegységet teljesíteni, mint 

amennyi a gazdaság át-

laga. 

Ezt 400—450 fiatgl érte el. 
Az e®én i verseny széles-

körű elterjedését akadályoz-
ta, hogy munkae®ségben 
határozták meg a teljesít-
mény t Így nem tudták be-
vonni az olyan termelőszö-
vetkezetek fiataljait, ahol 
pénzbeni javadalmazás, vagy 
részesművelés volt. Az idén 
ezen változtatnak, és az át-
lagjövedelem 10 százalékos 
túlteljesítése lesz a „Kivá ló 
Tsz fiatal" cím elnyerésének 
mércéje. 

Válaszd az illetékes 

Korlátozás nélkül kapható 
bambuszrúd 

Lapunk január 30-1 számá-
ban Adminisztráció a vevő 
útjában c ímű cikkünkben 
szóvá tettük, hí>® a Műszaki 
Anyag- és Gépkereskedelmi 
Vállalat Szeged Tábor utcai 
bizományi üzletében az ott 
árusításra szánt, a ke-
nyérgyár tésztaüzeméből át-
vett használt bambusznáda-
kat nem bocsátották korlát-
lanul a vevők rendelkezésé-
re. Kikötötték, hogy a vásár-
ló 15 darab bambusznádnál 
kevesebbet nem vásárolhat. 

Cikkünkre Hován András, 

a Műszaki Anyag- és Gépke-
reskedelmi Vállalat igazgató-
ja a következőket válaszolta; 

Megállapítottuk, hogy a 
kirendeltség helytelenül, nem 
az előírásoknak megfelelően 
járt el. Bambusznád értékesí-
tése nem tartozik kirendelt-
ségünk profiljába. Ha azon-
ban már foglalkozik azzal, a 
vevőt ki kellett volna szol-
gálnia, minden mennyiségi 
megkötöttség nélkül, tekintet 
nélkül arra, hogy milyen ad-
minisztrációs munkát jelent 
ez a kirendeltségnek. 

Több modern bútort gyártanak 

Jön a hideg 
Az óriás északnyugati an- sem javultak lényegesen: a 

ticiklon keleti oldalán to- Kékesen és a Galyatetőn 30, 

vább áramlik felénk a hi- Bükkszentkereszten 25, Do-

deg. U®anakkor e ® erő- bogókőn 10 centiméteres az 

sebb hideghullám a Szovjet- erősen eljegesedett réteg, 

unió tundrás vidékei felől is A Meteorológiai Intézet 

elindult délnyugatnak, s központi előrejelző osztá-

A 1 Belkereskedelmi Mi-
nisztérium lakberendezési 
bizottsága kedden a M a ® a r 
Sajtó Házában tájékoztatót 
tartott Nádai György, a bi-
zottság elnöke. Elmondotta, 
h o ® a lakberendezési áru-
házak áruellátása, választé-
ka ma már szinte teljesnek 
mondható. Az idén 2-3 szá-
zalékkal több bútor kerül 
forgalomba, az igényeknek 
megfelelően, az eddigi 50 
százalékról 70 százalékra 
emelkedik a modern búto-
rok aránya. A kereskedelem 
csak olyan bútorokat kér és 
vesz át az Ipartól, amit a 
lakosság igényel. Az iparral 
e®etértésben igyekeznek 
egy-egy bútorfajtából na-
gyobb választékot biztosíta-
ni. A keresletnek megfelelő-
en például többféle köny-
vespolcot, állványt hoznak 
forgalomba. Arra töreked-
nek, h o ® a modern kisbú-
torok miné l többféle célra 
le®enek alkalmasak. A tá-
jékoztatón ennek bizonyítá-
sára bemutatták a 170 fo-
rintos szoboszlól asztalkát, 
amely italkínálásra, feketé-
ző, dohányzó asztalkának, 
virágtartónak, telefonasztal-
nak e®arán t használható. 

Közölte az előadó, h o ® 
tizenhat ú j fa j ta kárpitozott 
bútor között az első ne®ed-
évben — e®előre közvéle-
ménykutatás céljából — 
forgalomba kerül a kényel-
mes televíziós fotel. 

A közönség észrevételei-

hez igazodva az idén tanfo-

lyamokat rendeznek a bú-

torkereskedelemben dolgo-

zók szakértelmének 
sére. 

bővíté-

S 

csütörtök reggelre elérte 

Moszkva térségét. Valószí-

nűnek látszik, h o ® a szá-

razföldi eredetű ú j hideg 

légtömegek péntekre megtor-

lódnak a Kárpátok északke-

leti-északi lejtőin, s meg-

kezdődik a beszivárgásuk is. 

Hazánkban saerdán és a 

csütörtökre virradó éjszaka 

ú j hóréteg képződött főleg 

a Dunántúlon, amely általá-

ban 3—8 centiméter vastag. 

A magasabb he®ek hóviszo-

nyai az utóbbi napokban 

lyán adott tájékoztatás sze-

rint a következő 36 órában 

változó felhősödésre, szórvá-

nyos, kisebb havazásokra 

kell számítanunk. Az északi 

szél időnként megélénkül. A 

hőmérsékleti min imumok 

pénteken reggel mínusz 2, 

mínusz 6, a délutáni maxi-

mumok mínusz 1, plusz 3 

fok között alakulnak ki, né-

hány vidéken, a csütörtöki-

hez hasonlóan, 4 fokig me-

legszik fel a talajközeli le-

vegő. (MTI) 

Kidolgozták az MSZBT idei 
programját 

Ülést tartott a társaság Csongrád megyei 
elnöksége 

A Ma®ar—Szovjet Baráti 
Társaság megyei elnöksége 
tegnap délelőtt ülést tartott 
dr. Bozó Sándornak, a me-
gyei tanács vb titkárának, 
az MSZBT megyei elnöké-
nek elnökletével. Az elnökségi 
ülésen Boros József MSZBT 
megyei t itkár beszámolt a 
társaság 1064-ben végzett 
munkájáró l . A múl t évben is 
nagymértékben hozzájárult a 
társaság a magyar és szov-
jet nép baráti kapcsolatainak 
ápolásához, többek között 
azzal is, Hogy a megye terü-
letén 55 baráti találkozó szer-
vezésében nyújtott segítsé-
get, több mint 350 szovjet 
turistát fogadtak, főként 
ogyesszaiakat. Szép ered-
ményeket ért el Csongrád 
megye az általános és közép-
iskolai orosz nyelvi beszéd-
versenyeken. így többek kö-
zött az országos döntőben 
egy első és egy második he-
lyezést értek el a Csongrád 
me®ei , szegedi versenyzők. 
Mintegy 150 dolgozó utazott 
a társaság kezdeményezésére 
a Szovjetunióba turistaként. 
A múl t esztendőben is vál-
tozatos eszközökkel segítette 
az MSZBT Szeged és Ogyesz-
sza testvérvárosi kapcsola-
tának elmélyítését, a kapcso-
latok bővítését. Megemlékez-
tek Ogyessza felszabadulásá-
nak 20. évfordulójáról is. 

összegezésül megállapítot-
ta: a párt-, az állami- és tö-

megszervezetek segítségére 
támaszkodva folyt a társa-
ság múl t évi tevékenysége s 
így az MSZBT is hozzájárul-
hatott ahhoz a harchoz, 
amely a szocialista tudat erő-
sítéséért folyik. 

A továbbiakban vázlato-
san ismertette a megyei tit-
kár az 1965. évi munkatervet, 
amelyet a jelenlévők hasz-
nos hozzászólásokkal egészí-
tettek ki. A megyei elnökség 
az 1965-ös év munkatervét 
hazánk felszabadulásának 20. 
évfordulója jegyében állítot-
ta össze. Javasolta a tömeg-
szervezeteknek, hogy közösen 
indítsanak egy 330 személyes 
turistavonatot Ogyesszába. A 
testvérvárosi kapcsolatok ki-
szélesítése érdekében április 
5-én k íván ják megrendezni 
a K ISZ Szeged városi bizott-
ságával közösen a „Testvér-
városunk Ogyessza" elneve-
zésű műsoros szellemi vetél-
kedőt. Fontos pontja még a 
munkatervnek egy irodalmi 
előadássorozat, amely a nagy 
orosz klasszikusokkal, illetve 
a szovjet irodalom kiemelke-
dő alkotóival ismerteti meg 
az érdeklődőket. 

A társaság idén is indít 
bcszédversenyeket tanulók 
részére, folyamatosan szer-
vez orosz nyelvtanfolyamo-
kat felnőtteknek, megemlé-
kezik kiemelkedő orosz és 
szovjet irodalmi, zenei év-
fordulókról tömegszerveze-
tekkel együttműködve. 

Technikum — a gyáron belül 
Félév előtt a ruhagyár üzemi iskolájában 

— Az idén végzel? 
— Még nem. Jövőre ke-

rül ki az első negyedik osz-
tály. 

Ez a beszélgetés két fia-
tal lány közt folyt, miköz-
ben a ® á r kapuja felé ha-
ladtunk. S ha a gyár bejá-
rata fölött nem is á l lnának 
az öles betűk: Ruhagyár, 
akkor is tudnánk, jó helyen 
járunk. Ez az üzem ugyanis 
Szeged egyetlen olyan mun-
kahelye, ahol „házon belül" 
külön technikum működik. 

Próbálkozások 

Évek óta komoly gondot 
fordít az üzem vezetősége 
arra, h o ® biztosítsa a gyár 
műszaki kádereinek után-
pótlását. Ennek érdekében 
még 1958—59-ben egyezsé-
get kötöttek a textilipari 
technikummal, h o ® ott in-
dítsanak külön ruhaipari ta-
gozatot a ® á r dolgozóinak. 
A tam'tás meg is indult. 
Azonban annyi idő- s erő-
többletet k ívánt a hallga-
tóktól, h o ® minden jószán-
dék ellenére csak lemorzso-
lódás lehetett a vége, s e®-
éves próbálkozás után meg 
is szűnt. 

A Csongrád me®e i Mezőgazdasági Gépjavító Vállalat 

Hódmezővásárhely, Erzsébeti út, felvételre keres vizs-

gával és ®akor lat ta l rendelkező 

férfiszakácsot 
konyhavezető főszakács munkakörbe. Bérezés meg-

e®ezés szerint. Jelentkezés a vál lalat személyzeti 

osztályán. H 45 132 

Az Országos Gumi ipar i Vállalat szegedi ®áregysége 

8 általános iskolával rendelkező 

gumiipari tanulókai 
felvesz. Az ipari tanuló-kép/ó) hároméves, melyből 

egy évet Budapesten kollégiumban töltenek a tanulók. 

A második évtől a szegedi gyáregységben folytatják 

tanulmányaikat. 

Jelentkezni lehet általános iskolai javaslattal. Szeged, 

Budapesti út 4. szám. alatt. x 67 613 

Az üzem vezetősége azon-
ban nem nyugodott bele a 
kudarcba. Komoly, kitartó 
szervezőmunka és anyagi ál-
dozat eredményeként 1961-
ben megindult az üzemen 
belüli technikum első év-
folyama. A két műszakra 
való tekintettel két párhu-
zamos osztályt szerveztek. 

Harmincezer forint 

A két tanterem, tanári 
szoba berendezése 30 ezer 
forintba került. S hol van 
még a tantermek leválasz-
tásának, a kísérleti eszkö-
zök, gépek beszerzésének 
költsége? A tanulás feltéte-
leit a legteljesebb mérték-
ben i®ekeztek biztosítani. 
Munka után az üzem dol-
gozóit kényelmes, tiszta, 
igazi tanterem vár ja: aszta-
lokkal, székekkel, táblával, 
szemléltető eszközökkel. S 
még rohanni sem kell, hiszen 
a műszak vége és a tanítás 
kezdete közt közel másfél 
órá juk van, ami alatt ké-
nyelmesen megebédelhet-
nek, el juthatnak a tante-
rembe. 

A humán t á r®aka t és az 
elméleti t á r ® a k e ® részét 
különböző technikumokból 
meghívott tanárok, a szak-
tá r®aka t pedig az üzem mű-
szaki dolgozói, mérnökei ta-
nítják. 

Az idősebbek vezetnek 

S h o ® érdemes volt eny-
nyi pénzt és fáradságot ál-
dozni az üzemnek az iskolá-
ra, azt a hallgatók száma és 
tanulmányi eredményük is 
bizonyítja. Tavaly év végén 
az elsősök tanulmányi átla-
ga 3,67, a másodikosoké 3,45 
volt. Az idei második és har-
madik évfolyamnak összesen 
68 hallgatója van. S bár a 
többség fiatal, sokan vannak 
30—40 évesek. A tanulásban 
gyakran éppen ez az idősebb 
korosztály vezet. Szörényi 
József tavalyi átlaga például 
4.12 volt, Dobó Istváné 3,37, 
Urbán Istváné 3,82, Bereng 
József alapszervezeti párt-
titkáré 4.44, Pámer Miklós, 
Szűcs Jánosné szintén a leg-
jobbak köaé tartoznak. Ter-
mészetesen a fiatalok közt is 

vannak jó eredmények- Tö-
rök Péter és Tessényi Imré-
né például k i tűnő tanulók. 
Mindketten a r uha®árban 
voltak Ipari tanulók is. 

S bár a félévi vizsgák még 
nem kezdődtek meg, ilyen 
előzmények után azt hisszük, 
tanárok, tanulók, 13 a t a n ú i k 
jó eredményeiért drukk ló 
üzemi vezetőség derűsen néz-
het ez elé, s többi félév elé is. 

N. K. 

Ma kezdődik az orosz és szovjet 
klasszikusok sorozat 

A Fegyveres Erők Klubjá-
ban a Tudományos Ismeret-
terjesztő Társulat és a Ma-
gyar—Szovjet Baráti Társa-
ság a k lub vezetőségével kö-
zösen Nagy orosz klassziku-
sok címmel rendezi meg kö-
zel egyéves időtartamú soro-
zatát. 

Az előadássorozat első fe-
lében az orosz irodalom ki-
emelkedő nagyságairól, Pus-
kinról, Lermontovról. Go-
golról, Dosztojevszkijről, 
Tolsztojról, Csehovról hall-
hatnak előadást az érdeklő-
dők. A szeptembertől decem-
berig tartó második félévben 
pedig a mai szovjet irodalom 
legtehetségesebb képviselői-
vel ismerkedhetnek meg a 
hallgatók. Az egyes előadáso-
kon neves előadóművészek a 
témához kapcsolódó műve-
ket, illetve azokból részlete-

ket mutatnak be. Az előadá-
sok színesebbé, hasznosabbá 
tételére bemutatnak képző-
művészeti alkotásokat, s le-
hetővé teszik a helyszíni 
könyvkölcsönzést, könyváru-
sítást is. 

A rendezvények közötti 
időszakban a klubban az 
érintett írók műveiből készült 
filmeket vetítik. Bemutat ják 
A kapitány lánya, A köpeny, 
A félkegyelmű, a Fehér éj-
szakák, a Háború és béke, 
A kutyás hölgy című filme-
ket. 

A sorozatnyitó előadást 
ma, február 5-én, délután 6 
órakor rendezik, Miért sze-
retjük Puskint? címmel. Elő-
adó Szőke G y ő r ® egyetemi 
tanársegéd. A díjtalan elő-
adásokat minden érdeklődő 
látogathatja. 

K ö z u g y í 
1 7 ® több oldalas, 240 alá-

írással „bizonyító" be-
advány árulkodik arról, mi-
lyen felelőtlenül lehet meg-
ugráltatni közhivatalt, jelen 
esetben a II. kerületi taná-
csot és a 10-es Autóközleke-
dési Vállalatot, ha ez vala-
kinek eszébe jut. 

Koncz Mihályt, a II. kerü-
leti tanács vb elnökhelyette-
sét, m in t tanácstagot is fel-
kereste annaik idején Üj-
Petőfi telepről e ® küldöttség, 
h o ® az úgynevezett petőfi -
telepi csatorna- és Szeged 
nai®ál lomás között létesítse-
nek olyan autóbuszjáratot, 
amelynek útvonala a József 
Attila sugárút, a Na®körú t , 
a Petőfi Sándor sugárút és a 
Rákóczi utca lenne. A csa-
tornától 9, a nagyállomástól 
vissza napi 10 járattal meg 
is valósult az ú j vonal. 

Hat héti üzemeltetés után 
az A K Ö V benyújtotta a 
„számlát". A járatokkal meg-
tettek 4 ezer 158 kilométert. 
A rezsi 31 ezer, a bevétel 11 
ezer forint volt. Erről Kál lai 
Ferenc, a 10-es A K Ö V sze-
mélyforgalmi osztályának ve-
zetője tájékoztatott bennün-
ket. Még a 240 aláíró közül 
is néhányan utaztak csak. 
Erről meg®öződhettek a I I . 
kerületi tanács ós az AKÖV 
vezetői, amikor felkerestették 
az autóbuszjáratba eső üze-
mek, intézmények dolgozóit, 
h o ® váltsanak bérletet, meri 
máskülönben nem tudják 
fenntartani a járatot. Egy-

szerűen azért nem. mert e®-
e ® út a lkalmával 3—4 utas 
lézengett csak a kocsiban. 

A csatornától a József At-
tila sugárút és a Na®körú t 
kereszteződéséig e ® , a sze-
gedi kendergyárig 2, a na®-
állomósig 3 forint volt a vi-
teldíj, illetve a munkahelyet 
igazolók bérletükhöz 55 szá-
zalékos kedvezményt kaptak. 
Értsd és mondd: összesen egy 
diák akart bérletet váltani, 
más tsenki. 

A beadvány aláírói tehát 
ezzel „bizonyították" a járat 
szükségességét. A kerületi ta-
nácsnál megjegyezték, hogy 
maga az aláírásokat kezde-
ményező sem váltott bérletet, 
mert az autóbusz nem a 
Nagykörút sarkán, hanem tíz 
méterrel beljebb, a József 
Atti la sugárúton állt meg. S 
amikor ezt az ú j tanácsház 
ablakából megmutatták neki, 
nem jutott szóhoz. Nem tu-
dom, megma®'arázták-e ne-
ki, h o ® elvégre az autóbusz 
nem vihette be a szalámi-
®á.r, v a ® a ,kender®-ár ud-
varába, s oda sem állhatott 
reggelenként és este a lakás 
ajtaja elé. 

A szóban forgó autóbusz-
járat azóta megszűnt 

— ú j útvonalat kerestek és 
keresnek a petőfi telepiek 
utaztatására,viszont a bead-
ványnak és az azt kísérő hi-
vatalos iratoknak története 
van arról, h o ® nem minden 
kö zű® , ami annak látszik. 

L. F. 

Párbeszéd 
— Láttad, milyen 

szép kitüntetések van-
nak a katona mellén? 
— kérdezte minap a 
színházban egy asszony 
a férjétől. 

— Láttam. 
— De mintha én már 

láttam volna azokat ré-
gebben a korzón. Ak-
kor egy pléhgalléros 
tiszt viselte. 

— Meglehet, hiszen 
rengeteget kapott az 
első világháborúban. 

— A korzón ? 
— Csacsi, a fronton! 
— Mégis mennyit? 
— Harmincnégyet. 

Annyi csatát nyert. 
— Többet nem? 
— Nem, mert utána 

kapituláltunk, 
—• Es most a színé-

szek hordják? 
— Miért ne? Akkor 

is azok hordták. 
—i A katonasfinészek? 
— Nem: a színészka-

tonák. 
— Érdekes, hogy en-

nek mégsem jutott csak 
három belőlük. Hol le-
het a többi? Biztosan a 
MEH-nél... 

— Tévedsz, a színház-
nál vannak, ott őrzik 
őket szépen kismirgliz-
ve. 

— Ajándékozta? 
hogy, eladta. 

— Elájulok ... 
mennyiért? 

— Ötszázötven 
rintért. 

— Olyan olcsón? 
— Miért? Gondolod, 

hogy neki többe volt a 
háború? O. .1. 

De-

'o-
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