
Bemutatták a Népművelési Tanácsadó jffSuSuJSt 
új kisfilmjeit 

Tegnap délután a Csöng- nak vezetője, Kiss Sándor, 
rád megyei és szegedi Nép- a Csongrád megyei ta.iacs 
művelési Tanácsadó munka- mezőgazdasági osztályának 
társai az újságírókluoban, munkatársa, Fazekas Ist-
meghívott közönség alött, ván, a városi tanács müve-
bcmutalták két új kisfilm- lődésügyi osztályának mun-
jüket. Az Alkotó szándékkal katársa és Horváth Dezső, 
című film a megye szocia- a Népművelési Tanácsadó 
lista brigádjainak éleiét 
n.utalja be, a Homokvilág a 
szufictíi járás problémait 
tárgyalja. 

A szocialista brigádokról 
szóló film — alkotói: Nagy 
Pál, Bogdán Lajos, Széli Mi-
hály és Steiner Béla — be-
mutatja a megye legismer-
tebb brigádjait, többek kö-
zött a Tisza Bútorgyár, a 
hódmezővásárhelyi mérleg-
gyár, az újszegedi szövő-
gyár Mező Imre brigádját, 
a Szegedi Ruhagyár, a DAV 
szocialista brigádjait. Lát-
juk őket munkában, tanu-
lás közben és szórakozva, 
képtárban és a szegedi sza-
badtéri játékok nézőterén. 

A Homokvilág című kis-
film — alkotói: Miklós Sán-
dor, Horváth Dezső, Bogdán 
Lajos, Tóth Béla, Széli Mi-
hály és Steiner Béla — be-
mutatja a szegedi járás né-
pének küzdelmét a homok-
kal. Felidézi a múltat, ami-
kor az egyéni gazdák egye-
dül, kínlódva próbálták a 
sívó homokot a szolgálatuk-
ra kényszeríteni, s részlete-
sen ábrázolja a jelent, ami-
kor a járás népe összefo-
gással, közösen és szép 
eredményekkel dolgozik. Ha-
tásos képek mutatják be a 
járás gyümölcs- és szőlő-
kultúrájának fejlettségét 
Felv'Hantja a film a homo-
ki gazdálkodás jövőjét is, 
bemutatva a gépesítettség 
Igen magas fokát. 

A két film levetítése után 
Miklós Sándor, a Népműve-
lési Tanácsadó vezetője, is-
mertette a filmek készítésé-
nek körülményeit, uu jd vi-
ta következett. Az élénk, tar-
talmas vitában felszólalt 
Hantos Mihály, a Csongrád 
megyei tanács vb elnökhe-
lyettese, Farkat István, a 
járási tanács vb elnöke, An-
tal József; a Dél-alföldi Me-
sőgazdasági Kísérleti Inté-
zet helyettea igazgatója, 
Cserhalmi Imre, a Népsza-
badság Csongrád megyei tu-
dósítója, Nagy Pál, a Dél-
Magyarország 'pari rovatá-

munkatársa. 
A felszólalások megállapí-

tották, hogv mindkét kis-
film jól sikerült munka, s 
a Népművelési Tanácsadó 

az Alkotó szándékkal si-
került jól. A Homokvilág — 
főképpen szövegének gyak-
ran tapasztalt dagályossaga 
miatt — nem szolgálja elég 
jól a film agitációs szándé-
kait 

A Csongrád megyei kis-
filmeket eddig kizárólag 
falvakban, tanyákon vetítet-
ték. Ezt a két filmet vi-
szont — főképpen a szocia-
lista/brigádokról szólót — 

eddig készült 8 kisfilmjéhez szükséges lenne üzemekben 
képest határozott előrelé-
pést jelentenek. Különösen 

és városi művelődési házuk-
ban is bemutatni. 

Kiváló katonák építik 
az állami zászló árbocát 

A forradalmi munkáí-pa- Az árbocépítés március 
raszt kormány február ldfi 1-től április 2-ig tart, s a 
ülésén határozatot hozofiy'a munkát néphadseregünk ala-
jövőben április 4-én, május kulatainak legkiválóbb, a 
1-én, augusztus 20-án és kiképzésben élen járó, pél-
november 7-én állami zász-
lójelvonási ünnepséget kell 
rendezni a Parlament előtt. 
A Honvédelmi Minisztérium 
felajánlotta, hogy megépíti 
a zászlóárbocot. 

Az elkészült tervei sze-
rint az alapzatot — amelyre 
az árbocot felállítiák —, 
csiszolt kőlapokkal borítják, 
s elhelyezik rajta a Ma-
gyar Népköztársaság bronz-

dús magatartású katonái 
végzik. Részt vesznek az 
építésben a határőrség leg-
kiválóbb katonái is. 

Az ünnepélyes zászlófel-
vonásra első alkalommal az 
idén, április 3-án este 6 
órakor, felszabadulásunk 20. 
évfordulójának tiszteletére, 
katonai tiszteletadás mellett 
kerül sor. A felvont állami 

ból öntött címerét. A címer zászlót a fegyveres erők 
alkotója Kisfaludi Stróbl díszőrsége őrzi. s április 4-
Zsigmond, Kossuth-díjas én 12 órakor zenés őrségvil-
szobrászművész. tás lesz. 

Korlátozzák a beteglátogatást 
Az influenzás megbetege- déllyel szabad látogatni, ami-

dések számának emelkedése k o r ^ a beteg állapota a ke-
miatt sriikséges, hogy a kór-
házakban, a klinikákon és zelőarvoei velemény szerint 
más a fekvőbetegei látó intéz- feltétlenül indokolttá teszi, 
menyekben a betegek védel-
meinek érdekében az influen-
zajárvány tarhuránn — a be-
tetílútoHat-iBOfcit -korlátozzák. 
Ezért ahol az influenzás meg-
betegedések járvány szerűen 
jelentkeznek, teljes látogatási 
tilalmat kell elrendelni az 
influenza-osztályokon, to-
vábbá a koraszülött, újszü-
lött. csecsemő és szülészeti 
osztályokon. A fel nem sorolt 
többi osztályokon — a szoká-
sos látogatási napokon és 
időben — csak olyan kivéte-
les eseteikben, orvosi enge-

Az Országos Takarékpénz-
tár az elmúlt évben csak-
nem 1,4 milliárd forint épí-
tési hitelt adott ki, s köl-
csön segítségével épült új 
lakásokba több mint 24 000 
család költözött be. 

Ebben az évben a tavalyi-
hoz hasonló összeg áll ren-
delkezésre a lakosság tár-
sasház- és családiház-épít-
kezéseinek a támogatására. 
Az idei építési hitelakció, a 
kölcsönök engedélyezése már 
megkezdődött. Az OTP fel-
hívja a figyelmet arra, hogy 
az idén építkezni akarók 
kölcsönkérelmüket lehetőleg 
még az építési idény kez-
dete előtt juttassák el a ta-
karékpénztári fiókokhoz, 
mert a kérelmeket a beér-
kezés sorrendjében intézik. 

lü.nden országot 
meghiviaü a moszkvai 

filmfesztiválra 
Alekszej Románon, a Szov-

jet Filmügyi Állami Bizottság 
elnöke Moszkvában sajtóér-
tekezleten ismertette a július 
5—20-ig megrendezésre kerü-
lő 4. Moszkvai Nemzetközi 
Filmfesztivál előkészületeit. 
Elm-oindotta, hogy a világ 
minden országát meghívták 
a fesztiválra. Minden ország 
egy teljes és egy rövidfilmet 
küldhet el, természetesen 
versenyen kívül még töbliet 
is bemutathat. A nemzet-
közi zsűri egy nagydíjat és 
16 arany-, illetve ezüstérmet 
ítél oda a legjobb filmekéit, 
forgatókönyvért, rendezéséri, 
operatőri munkáért, illetve 
színészi alakításért. Valószí-
nű, hogy Szergej Bondarcsuk, 
a négyrészes Háború és béke 
című szovjet film rendezője 
versenyen kívül bemutatja a 
nagy film első két részét. 

Sok új bútor 
az iskoláknak 

Ebben az esztendőben az Iskolai Felszereléseket Ér-
tékesítő Vállalat mintegy kétszázmillió forint értékben 
juttat az alsó, közép- és felsőoktatási, valamint a mű-
velődési Intézményeknek bútorokat, felszereléseket, szem-
léltető eszközöket, különböző anyagokat, a gyakorlati 
munkához szükséges gépeket, szerszámokat. A bútorellq-
tásra előirányzott összeg meghaladja a 110 milliót. Eb-
bői egyebek közt negyvenezer padot, illetve tanulóasz-
talt. mintegy százezer csővázas széket kapnak az. isko-
lák, egyetemek, művelődési otthonok. Iskolaszekrényből 
előreláthatólag nyolcezer darab kerül a tanintézetekbe. 

O h a io ( t i k í r j á k 

Nagyobb figyelmet az uiusok 

iránt! 

amely jelzi az utolsó leszál-
lót is, hogy hasonló esetek 
ne forduljanak elő 

Dr. Halasi Anta"né 
Tarján u. 12. 

I g a t ó k l u b é l e t 

A szegedi 
szerda 

fotoklub 
estéi 

A szegedi fotoklub • me- fotózásban fiatalok — önál-
gye egyik legjobban műkő- lóságát, s mégis siettessük 
dó, legnépszerűbb klubja. A fejlődésüket, 
nyolc éve újjáalakult klub A tagság érdeklődésének 
közel 96 tagja köaőtt meg- ébrentartása érdekében éven-
taláiható az autószerelő, or- te többször rendezünk úgy-
ros, kisiparos, egyetemi ta- nevezett házi kiállításokat, 
nár éppen úgy, mint a tiszt- A tavalyi kiállításon a má-
viseló, tsz-paraszt, ügyvéd, sodik helyezett éppen egy 
Sok jól sikerült, díjnyertes idős tsz-tag, Császár bácsi 
kép, számos oklevél, a vit- lett. Sok a tehetséges, jó fo-
rinben őrzött serlegek a hoz- tóérzckkel rendelkező fiatal 
zaértés beszédes bizonyító- is a klubban, mint például 
kai. A múlt évben Plovdiv- Horváth Dezső, a Népműve-
ban megrendezett nemzet- lési Tanácsadó munkatársa, 
közi fotokiállításon a sze- vagy Kovács László, aki tő-
gedi fotósok harmadikok let- lünk került az MTI-hez ío-
tek, az NDK-ban rendezett toriporternek. 
nemzetközi kiállítás 36 ezer Mi a titka ennek az élet-
képe közül pedig egy sze- erős, intenzív klubéletnek? 
gedi fotós, dr. Lázár János Elsősorban az, hogy a klub 
képe nyerte az első dí jat vezetői tisztában vannak a 
A Miskolcon, majd Dunaüj- korszerű népművelés és 
városban megrendezésre ke- klubvezetés kritériumaival, s 
rülő országos vándorkiállí- így képesek a tagság sok-
táson dr. Lajos Sándor, dr. rétű, jogos Igényét kielégf-
Porszász János és dr. Koszto- teni. Olyan körülményeket 
lányi Gyula szerepelnek ké- ős lehetőségeket teremtenek, 
peikkel. amit a tagok sehol máshol 

Oj felvételeiket szerda es- nem kaphatnak meg. 
tőnként az összejöveteleken Mindez persze nemcsak a 
mutatják be a Juhász Gyula fotoklubokra, de a népmű-
Művelődési Otthonban levő velés legkülönbözőbb terü-
klubjukbnn. Itt cserélik ki loloin működő együttesek, 
tapasztalataikat, vitáznak szakkörük, klubok munká-
vagy technikai, esztétikai jura is érvényes. Mert hi-
előadásokat hallgatnak. szón hová menjen a fotós, 

— Célunk, hogy a fotózás a bélyeg- vagy régiséggyűj-
segítségével egyre nagyobb tő, hol keressen társakat, 
tömegek ízlését tudjuk ne- kinek mutassa meg képeit? 
vélni, fogékonnyá tenni az Jó fórumot lel erre egy-egy 
igazi művészet iránt — klubon belül. A szegedi fo-
inondja dr. Lajos Sándor, ioklub vezetői nom eléged-
a klub művészeti bizottságé- nek meg pusztán a példa-
nak einöke. — Tagságunk mulatóssal, hanem aktívan 
legnagyobb része végigjárja segítik a megye kisebb foto-
azt a hosszú utat, amely az klubjait is. Állandóan fi-
egvszerü emlékképektől a gyelemmel kísérik a „fiók"-
múvészi fotókig terjed. Eb- klubok munkáit, értékelik, 
ben akarunk mi segíteni elemzik azokat, a vezetőket 
úgy, hogy ne bántsuk meg — s érdeklődőket — hasz-
a fiatalok — legalábbis a nos tanácsokkal látják el. 

Jól telelt a vadállomány 
A rendikívül enyhe és viszonylag kevés havú idei tél 

kedvezett az apró- é» nagyvadnak agyaránt. Az enyhe 
december és január kedvezett az ózbakoík agancstelraká-
sának. A még „szőrben levő" agancskezdemények szokat-
lanul fejlettek, 9 kitűnő trófeát ígérnek. A téli vadá-
szati szezon lezárult, s az új idény majd c*. ak a szalonka-
húzással kezdődik március második felében, vagy ápri-
lis elején. Most a vaddisznóállcmányt gyérítgetik a va-
dászok, de azt is csak óvatosan, mivel a kocák nagy része 
vemhes, vagy éppen leellett, s ilyenkor — a vadászetika 
íratlan törvényei szerint — csak a kanokat és a fiatal 
süldőket szabad lőni. Ezenkívül az északnak átvonuló, 
nálunk megpihenő vadlibacsapatokon lehet kipróbálni 
a tavasz eleji vadászszerencs ét. 

Félmi l l i á rd nyeremény 

a totón és a lottón 
Társasutazás — tv közvetítés — új vásárlási 

utalványok 
Pénteken délelőtt az OTP üdülőtelepét. Gazdag a lottó 

tanácstermében kezdődött a 
Sportofgadási és Lottó Igaz-
gatóság hagyományos sajtó-
tájékoztatója, amelyen S z o-
h á r Ferenc igazgató elmon-
dotta egyebek között, hogy 
a múlt évben Összesen 341 
millió totó- és lottószelvényt 
adtak el, 

c s a k n e m 40 m i l l i ó v a l töb-

bet, mint az előző évben. 
A totó reformjával, a 13 
plusz l-es játékiormával si-
került a kedvelt játék régi 
jó hírnevét és forgalmát 
visszaszerezni. Heti átlagban 
120 ezerrel növekedett a 
játékba került totószelvé-
nyek száma. A legnagyobb 
totófőnyeremény tavaly 1,3 
millió forint volt, a lottó-
ban pedig a 12. játékhéten 
fizették ki az eddigi nyere-
ményrekordot, 1 473 085 fo-
rintot. 

Az igazgatóság idei tervei-
ben sok újdonságot tartogat 
a totózóknak és a lottózók-
nak. Az egyik legcsábítóbb 
például 

a földközi-tengeri lottó ha-
jókirándulás, amelyen 200 
szerencsés nyertes vehet 
részt, 

s láthatja majd Constanzát, 
Istanbult, Athént, Velencét 
és Fiumét. 

Az eddigieknél is korsze-
rűbb, kényelmesebb laká-
sokkal épül már a hetedik 
lottóház. Későbbi elképzelés 
ugyan, de érdemes megemlí-
teni, hogy 

tervezik egy lottó felhő-
karroló építését. 

Az idén viszont további ví-
kendlakásokkal bővítik Ba-
latonalmádiban a lottó 

tárgynyeremények társasuta-
zási listája is. 

A 312-es jelzésű villamos-
sal utaztam édesanyammul 
a 4-es vonalon február 23-
án déli 1 órakor. A Vámház 
előtt szerettünk volna le-
szállni a hátsó kocsi peron-
járól. Nekem még fél lábam 
fent volt a lépcsőn, amikor 
a kocsit megindították, s 
idős édesanyám kis híján 
kiesett az ajtón. A kalauz-
nő az első kocsi peronján 
tartózkodott a vezető mel-
lett. Édesanyám természete-
sen nem tudott leszállni, ki-
vitték a végállomásig. Az 
utasok reklamációjára a ka-
lauznő megjegyezte, hogy 
miért nem szállt le ideje-
ben. Végül, úgy látszik, be-
látta tévedését, s adott egy 
jegyet édesanyámnak azzal, 
hogy visszaviszik az első 
megállóhoz. 

Majdnem ugyanez ismét-
lődött meg február 28-án es-
te 6 órakor. Ez az Ungvári 
utcai megállónál történt, né-
gyen akartunk leszállni. 
Férjem már lelépett, s kis-
fiamat akarta lesegíteni, kis-
lányom és én még fent vol-
tunk a kocsin, amikor azt 
elindították. Talán meg kel-
lene kérni az újítókat, ta-
láljanak fel egy szerkezetet. 

Február 28-án délután 3 
órakor Újszegedről a 70-36-
os rendszámú autóbusszal 
jöttem a városba. A Szé-
chenyi térnél leszállt egy 60 
év körüli nehezen mozgó, 
beteges ember. Utolsónak 
maradt a leszállók között, 
hogy lassú, kissé tehetetlen 
mozgásával ne zavarja a 
többi utast. Amikor lelépett, 
még kapaszkodott a kocsi 
karfájába. Idő előtt indítot-
ták el az autóbuszt, s az 
idős ember keze az össze-
csukódó ajtószárny között 
maradt. Szerencsére különö-
sebb baja nem történt. 

Én a végállomásig utna-
tam és szóvá tettem a ka-
lauznönek. hogv nagyobb 
gondossággal figyelhetnék az 
utasok leszállását és ne in-
dítsák el idő előtt a ko-
csit. Útszéli hangon utasí-
tott rendre, s az idős em-
bert hibáztatta a történte-
kért. 

Nagy István 
Táncsics Mihály a. 1 

Takarílallnn árkok Petőfit elepen 

Petőfitelepen a Sallai lm- A télen a II-es utcabál 
re utca és a Szegedi út ke- szivattyúztak a vizet, s sx 
reszteződésében a vizleveze- újonnan készített utat » 
tő árkok megleltek, s rész- felbontották, hogy a?, úttest 
ben a kocsiutak is víz alatt alalt az átfolvót hasznaiba, 
vannak. A levezető árkok- tóvá tegyék. Mi. akik né-
ból az udvarokba és a ker- hány utcával távolabb té-
tekbe folyik a víz. Emiatt kunk. aggódva figyeljük a 

a lakások rongálódnak. Az jelentget: nem fem eget-e 
:ir *nL-uf • c i i » „ni-,-, , „ árkokat évek óta nem 
karítotték. Az átfolyók 
útkereszteződéseknél 
vannak dugulva. 

ta-
az 
be 

majd minket is a víz? 

Cseh László 
IV. utca 172. 

Utca, ahol szabálytalankodnak 

Még a múlt év őszén a legutóbbi napokban is egy 
Borbás utca és a Bem tá- Trabant személygépkocsi oly 
bornok utca kereszteződésé- nagy sebességgel száguldott, 
nél elhelyezték a „Minden hogy az arra járókat is 
jármű behajtása tilos!" táb- majdnem elütötte. A bal-
lát. Ennek ellenére a KRESZ esetek elkerülése végett kér-
szabályait sokan megszegik, jük az illetékeseket, hogy 
A kerékpárosoktól a sze- többször ellenőrizzék az ut-
mélygépkocsikig egyaránt cát. 
behajtanak az utcába. A K. I. 

Szemfényvesztés ? szen másfajta szövet 
volt. 

— Tán vissza ké-
ne küldeni — dühön-

Végre! Végre, feb- gött az egvik sza-
ruár 27-én jött a cso- bász. 

postás, 
felsóhaj-

— Hátha magasabb 

Mert a postás "empont? - inger-
kedett a főkönyvelő. 

— Az áru maradi 

Történt vala: anno 
1965. február 10-én, 
hogy a Szegedi Ál-
lami Divatszabóság 
jámbor szándékú ve- gálatában töltjük 
zetői, a kuncsaftok életünket. Az önök 
igényétől és az álla- választása, vétele, 
mi kiutalás pecsétes számunkra örvende-
papírjától felbuzdul- tes. Köszönjük, s ga-
va, útra keltek Győr rantálom két nap 
városába. múlva kézhez és sza-

Tiszteletüket tevék báshoz vehetik szö- —vég r e a tizen —döntött az igazgató 
ottan a Richards Fi- veteinket. nyolcféle anyag' — szomorúan, 
nomposztógyár rak- - Viszont köszön- öromködött a főköny- Istenem, szegény 
taranak helyettes ve- jük, és maradunk to- velő. gazdaságpolitika, m>-
zetőjénél, és vételi vábbra is nagyrabe- Szépen egymás t ö 1 fogsz te úgy ér-
szándékukat előad- csült cégük vásárló- mellé helyezték a vényesülni, ahogyan 
ván. válogatáshoz j a — mondották tá- végszöveteket a pult- a z emberek szeret-
fogtak ama termelő- vozóban a jámbor r n . De a tizenegy- "ék. A szemfény-
üzem textiliái között, szegediek. Ezzel nél megakadtak mert vesztéktől? Vagy a 
A jóravaló alföldi örömmel indulának csak ennvi volt a g.vámoltalanságtól, 
rendelő szándékait útnak saját városuk- csomagban 

maghordó 
Mindenki 
tott. 
előre jelezte, hogy 
itt a győri vásárlás. 

juttatták kifejezésre, 
amikoris tizennyolc-
féle szövet kiválasz-
tásával fejezték be 
nagyreményű, szabó-
iparilag üdvös láto-
gatásukat. 

Megkérdezték a 
nagyrabecsült győri 
Richards-cég árufor-
galmi osztályának ve-
zetőjét: 

ba. 

Teltek, múltak a 
napok. Egy hét, tíz 
nap, két hé t . . . az 
áru nem érkezett. 

— Biztosan az ad-
minisztráció késlel-
teti — töprengett az 
igazgató. 

— Vagy a közle-
kedésben van hiba — 

amely visszautasító 
leiéiben sem mer 

a le-
piszkolandó szem-
fényvesztéssel. De 
hogyan tudna ez a 
cég kielégíteni nyu-
gati ügyletben olyan 
•vásárlót, aki huszon-
kétszeres nagyítóval 
néz meg minden szál 

— Mondja, mélyen vélekedett a műhely-
tiszteit osztályvezető főnök. 
kartárs, rendben le- — Kis türelem, kis 
vőnek találja-e kivá- türelem igen tisz-
lasztásunkat, amely telt vevőim csi-
rizen nyolcféle szövet- tította az igazgató a 
bői áll? ruhavételt pattogó 

— Természetesen. hangon sürgető sze-
Mi a fogyasztók szol- gedieket. 

— De hisz mi ti-
zennyolcfélét válasz- szembeszállni 
tottunk! 

— Nézték, számol-
ták, forgatták, de az 
csak tizenegy ma-
radt. 

— Te jószagu úr-
isten, csak egy van 
abból a tizennyolc-
ból, amit kiválasztat- anyagot? 
tunk . . . A több i . . . Szegény külkeres-
a több i . . . mi ez? — kedelem. meg vagy 
kapkodott levegő áldva a ..Richards 
után a főszabász. kombinátorok" csu-

Nézték, nézték, úátétos nagyvonalú-
még jobban nézték, tógával, 
és valóban csak 'gy történt vala, 
egyetlen egy találta- 'gaz módon: anno 
tott a tizennyolcból. 1965- február 27-én. 
A többi meg egé- R. R. 
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