
Kéthetes karbantartás 
a szalámigyárban 

A Csongrád megyei Hús-
ipari Vállalat szegedi szalá-
migyára július 12-től két 
hétre leállítja a termelését 
a szokásos nyári nagy kar-
bantartás miatt. Ez idő alatt 
átvizsgálják az összes be-
rendezéseket, sor kerül bi-

re leáll a termelés a szege-
di vágóhídon is a karban-
tartás miatt. Itt azonban 
sor kerül ú j gépek beszere-
lésére. Üzembeállítják a 
több gépelemből álló bélfel-
dolgozó gépsort is. 

A jelzett időszakban a 
zonyos alkatrészek cseréjé- vállalat hentesüzeme, vala-
re, kitakarítják és kifestik 
az épületeket 

Tizenkettedikétől egy hét-

mint a hódmezővásárhelyi 
vágóhíd változatlanul üze-
mel. 

A Húsz óra 
moszkvai sikere 

A „Húsz óra" nagy sikert A pénteki szovjet lapok 
aratott bemutatója után, nagy teret szentelnek a 
csütörtökön éjfélkor a moszkvai filmfesztiválon be-
moszkvai filmfesztiválon mutatott magyar filmalko-
részt vevő magyar filmdele- tásnak. 
gáció fogadást adott a „Csak örülni lehet a mar 
Moszkva Szállóban. A foga- gyár filmművészet sikerének 
dáson megjelent A. V. Ro- — ír ja a Pravda. — Tegnap 
manov miniszter, a Szovjet- a fesztiválon olyan fílmal-
unió filmművészeti állami kotást mutattak be, amely 
bizottságának elnöke, a nézetünk szerint méltó a 
szovjet és a nemzetközi legpozitívabb értékelésre." 
filmélet számos ismert sze- A pénteki Trudban D. Or-
mélyisége, közöttük Szamoj- lov a film megrázó hatásá-
lova és Andrejev. az indiai ról ír. 
Radzs Kapur és mások. A negyedik moszkvai 

Pénteken délelőtt mintegy filmfesztiválon péntek dél-
70 szovjet és külföldi újság- után mutatták be a Tamás 
író jelent meg a magyar bátya kunyhója című majd-
filmdelegáció sajtóértekezle- n e m háromórás nyugatné-

Erjssssü — 
Antal és Horváth Teri szín- Radványi Géza rendezett 
művészek, valamint Papp Az esti műsoron a Virágpiac 
Sándor, a Művelődésügyi c f m ű argentin és a Fejünk 
Minisztérium filmíoigazga- H f - f r__, 
tója válaszoltak az újság- f p l o t t az égbolt című fran 
írók kérdéseire. cia film szerepelt. (MTI) 

Csirkék, kacsák, libák 
— milliókban 

A tanácsi irányítással mű- ti kereslet minden eddigit 
t — Jx , gi«A felülmúl: kereken 728 000-rel 
kodő keltetőallomasok első ' v á s á r o l t a k többet a terme-
félévi munkáját most er- l ő Ü 2 e r n e k _ mint a múlt 
tékelték a Földművelésügyi é v e I s ő felében. A gépbe ra-
Minisztérium kisállatte- k o t t fejá^ 8 2 )3 százalé-
nyésztési osztályán. Közöl- k a k e l t k i j vagyis a leg-
ték, hogy az idei keltetési 
terv csibeegységben számí-
tott 94 milliós előirányzatá-
ból június végéig 52 mil-
liót teljesítettek. Kereken 
másfél millióval több napos-

utóbbi egy év alatt három 
százalékkal javult a kelési 
arány. 

A baromfi-keltetés fő 
idénye lezárult ugyan, de 
újabb fellendülés várható a 

baromfit adtak át továbbte- közepém augusztut 
nyésztésre, illetve nevelésre, 
hizlalásra, mint a múlt év 
hasonló időszakában. Napos-
csibéből 42 600 000-et, napos-
libából 1 208 000-et, kis-
pulykából 1 100 000-et, ka-
csából 2 450 000-et, gyön-
gyösből pedig 15 000-et ér- . 
tékesítettek a keltetőállo- Se előtt teljesítem tudják, 
mások. A naposlibák irán- (MTI) 

végéig terjedő időszakban, 
főleg az úgynevezett sar jú-
csibék vásárlásánál. A min-
den eddiginél nagyobb, 94 
milliós keltetési, illetve ér-
tékesítési előirányzatot va-
lószínűleg még az év vé-

A takarék-
szövetkezetek 

új szolgáltatásai 
A falvakban működő ta-

karékszövetkezetek több, a 
falusi lakosság érdekeit és 
kényelmét szolgáló kezdemé-
nyezést valósítanak meg az 
idén. Már megkezdődött, s 
előreláthatóan ez év végére 
be is fejeződik a takarék-
szövetkezetek bekapcsolódá-
sa a biztositások szervezé-
sébe. A cél az, hogy az 
olyan községekben, ahol ta-
karékszövetkezet, vagy ta-
karékszövetkezeti kirendelt-
ség működik, a lakosság 
minden biztosítással kap-
csolatos ügyét helyben in-
tézhesse el. Helyben köthe-
tik meg a biztosítási szerző-
déseket, s helyben fizetik ki 
a kártérítést is. Bekapcso-
lódnak a takarékszövetkeze-
tek a bel- és külföldi tár-
sasutazások szervezésébe és 
lebonyolításába is. 

Növelik a takarékszövetke-
zetek a háztáji termelés 
fejlesztésére, a háztáji szőlő-
és gyümölcstelepítésre adott 
hiteleket. 

Húszezer texlilmunkás 
tanul 

A munkások szocialista 
nevelésének kérdéseit vitat-
ta meg pénteken megtar-
tott ülésén 

A fegyelem megkövetelése is 
érdekvédelem 

Rubrikákba foglalható 
számok nélkül is beszédes 
tapasztalatokat ' gyűjtöttek 
össze tíz vállalatnál a mun-
kafegyelem alakulásáról a 
Helyiipari Dolgozók Szak-
szervezetének Csongrád me-

nyökkel jár a fegyelmezett 
munka, milyen hátránnyal 
a munkafegyelem megsze-
gése. S még a társadalmi 
szervekkel együtt magyaráz-
ták a gazdasági vézetők az 
ú j rendeletet, maguk is fel-

kás keresetét 
hesse fel. 

félesége ve-

gyei aktívái. Olyan üzemek- ismerték, hogy a korábbi-
ról van szó, amelyekben 
még tavaly gyakran panasz-
kodtak a vezetők: 

— Képtelenség fegyelmet 
tar tani . . . Már ott tartunk, 
hogy a jó szó nem e l é g . . . 
Ha szóvá tesszük egyesek 

val szemben milyen haté-
kony fegyelmi eszközök áll-
nak rendelkezésükre. Ahol 
e felismerést tettek is kö-

A munkaügyi döntőbizott-
ságok tárgyalásai is hasznos 
fórumai a munkásnevelés-
nek. Hiba azonban, hogy a 
fegyelmi szankciókat gyak-
ran mechanikusan alkal-
mazzák. A társadalmi bí-
róságokat sem vonják be a 

vették, fegyelmezettebb lett fegyelmező munkába súlyo-
a munka. A Szegedi Fonal-

fegyelmezetlenségét, 
mondják, ne gorombáskod-
junk velük, adjuk ki a mun-
kakönyvet . . . 

azt feldolgozó Vállalatnál pél-

Nem vitás, üzemeink egy 
részében a jó szó, a politi-
kai munka is falra hányt 
borsó volt. Gyakran azért, 
mert a felvilágosító szó kodasi Vallalatnál igen gya-

dául fegyelmezetlenség mi-
att az egyik brigádtól meg-
vonták a szocialista címet. 
Ezzel a lehetőséggel kevés 
helyen éltek. 

A Szegedi Városgazdái-

nem párosult a vezetés kel-
lő határozottságával, erélyé-
vel. Tavaly sem és most 
sem vár ja senki a műveze-
tőktől, hogy csak agitálja-
nak — ha szükség van rá, 
követeljenek és büntessék 
is a rendbontókat. Ehelyett, 
mint minden szervezési 

kori az italozás miatti fe-
gyelemsértés. A szakszerve-
zet megyei bizottsága meg-
állapította. hogy a vállalat 
vezetői több esetben elné-
zőek a fegyelemsértőkkel 
szemben. Olyan nézet ural-
kodik, hogy szinte minden-
nap felelősségre vonhatná-

gond megváltóját, várták az nak valakit, ha pedig ezt 

Textilipari zasa? 

ú j Munka Törvénykönyvét 
Vajon milyen hatással járt 
az ú j rendeletek alkalma-

teszik, elhagyják a vállala-
t o t 

Dolgozók Szakszervezetének 
Központi Vezetősége. Tóth 
Anna, a szakszervezet fő-
titkára az ülésen elhangzott 
beszámolóban hangsúlyozta, 
hogy a szakszervezet hu-
szonegyedik kongresszusán 
hozott határozatainak meg-
valósítása során újabb 
eredményeket ért el a nők 
és fiatalok nevelésében. Az 
iparban 20 000 dolgozó tanul 
tovább, hogy nagyobb szak-
mai képzettséggel, jobban 
helyt tudjon állni a mun-
kában. A tanulásban, a fe-
gyelemben, a segítségnyúj-
tásban a szocialista brigá-
dok tagjai járnak az élen. 

A rövid, tömör értékelő 
szerint a korábbi időszak-
hoz mérten sokat javult he-
lyiipari vállalatainknál a 
munkafegyelem. így össze-
gezhetjük néhány szóval a 
tapasztaltakat. A sok épí-
tőkocka közt természetesen 
selejtet is találtak. 

o 
Hasznos téglái voltak a 

fegyelem megszilárdításának folytatott beszélgetés után 

A munka és kötelesség 
dolgában nem lehet alku, s 
a békesség kedvéért egyet-
len művezető sem hunyhat 
szemet a fegyelmezetlensé-
gek láttán. A Szegedi Épí-
tőipari Vállalatnál munka-
idő alatti italozásért meg-
bírságolt az igazgató több 
dolgozót. Később a párt- és 
szakszervezeti szervekkel 

azok az ismeretterjesztő 
gyűlések, amelyeken a 
Munka Törvénykönyve ú j 
rendelkezéseiről beszéltek. 
Széles körben magyarázták 
párt- és szakszervezeti szer-
vek, aktívák, milyen elő-

Mit olvashatunk 

a Tiszatáj júliusi számában? 
A Tiszatáj ú j számának A Hazai tükör rovatban 

szépprózai rovata Oravecz Tóth Béla Gépek, emberek 
János Bivaly szombatja ci- című gyárszociográfiájának 
mű és Mocsár Gábor Fecs- III. részét, Lovrity Endré-
kék és miatyánk című elbe- nek a falusi pedagógusok 
szélését, a versrovat Kassák problémáiról őszinte hangon 
Lajos, Nyerges András, Si- és színvonalasan elmélkedő 
mor András, Arató Károly, publicisztikai írását, Bálint 
Németh Ferenc, Kelemen Sándornak Kiss Lajos Kos-
János, Serfőző Simon, Lődi suth-díjas vásárhelyi nép-
Ferenc, Berezel A. Károly, rajztudósról szóló nekrológ-
Székely Dezső, Tőzsér Ar- j g * * S S T c C T Í ® 
pád és Simái Mihály verseit írásainak egyikét adják köz-
közli. zé. 

megváltoztatta döntését, 
enyhébb büntetést rótt ki. 
Az ilyen bizonytalanság ép-
pen olyan káros lehet, mint 
a szemet hunyás. 

E kirívó esetektől elte-
kintve a helyiipari vállala-
tok szakszervezeti bizottsá- _ _ 
gai, s a bizalmiak is helyé- még gyorsabban növTkví üfo 
sen es eredmenyesen fog- m e — megköveteli, hogy * 

sabb esetek alkalmával. 
Pedig a nyilvános tárgyalás 
jó nevelő hatással lehetne 
és segítséget nyújthatna a 
vállalatvezetésnek a fegye-
lem megszilárdításában. A 
megvizsgált tíz üzemben ta-
valy csak ötben utaltak fe-
gyelemsértő ügyeket a tár-
sadalmi bíróság elé. 

A Munka Törvénykönyve 
módosításának 'hatása a 
munkaerő-hullámzás csök-
kentésében is érezteti hatá-
sát. Tavaly az első negyed-
évben a megvizsgált tíz he-
lyiipari vállalatnál összesen 
385-en léptek ki. Ez év ha-
sonló időszakában százzal 
kevesebben. 

A határozottabb fellépést 
tanúsítja az, hogy a kárté-
rítési ügyekben hozott ha-
tározatok száma tizenkilenc-
cel nőtt az első negyedév-
ben az előző évivel szem-
ben. Hiba, hogy a kártérí-
tési eljárások többnyire 
mechanikusan csak azt ál-
lapítják meg, kinek a hibá-
jából és milyen értékű kár 
keletkezett. De hogy ezt mi 
váltotta ki, azt nem vizs-
gálják. Bizonytalanság van 
a kártérítés összegének meg-
állapításában is, mintha 
nem ismernék pontosan a 
Munka Törvénykönyve ez-
zel kapcsolatos rendelkezé-
seit. 

Az élet gyarapítása, az 
építés egyre növekvő üteme 
— tegyük hozzá: magunk 
és családunk igényeinek 

lalkoznak a fegyelmezetlen 
dolgozókkal. Olyan is meg-
történt, hogy bérfizetési na-
pon hazakísérték az italo-
zást kedvelő társukat. Sú-

helyiipari vállalatoknál ls 
mindenki teljesítse állam-
polgári kötelezettségét és 
képességei szerint dolgoz-
zon. Ezért fegyelmezett lyosabb esetben a szakszer- munkát követelni szakszer-

vezet kezdeményezte a tár-
sadalmi bírósági tárgyalá-
son, hogy az iszákos mun-

vezeti feladat és érdekvé-
delem. 

Nagy Pál 

Számok 
iiiiiiiiiiiiiiiniiniiHiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimii 

Ösztönösen irtózom tőlük. Művész-
ember vagyok s nem számkukac. Ív-
ben elkerültem még emberben is azt, 
aki számérzékeny volt. Üresnek talál-
tam őket, hidegnek, számítónak. Szin-
te fizikai rosszullét fogott el! Taszí-
tottak. Mindezt már gyermekkorom-
ban éreztem, pedig ha számolni kel-
lett, mindig tudtam, gyorsan és pon-

. tosan. Különösen az algebrában tűn-
tem ki. A képszerűen, képletes vala-
mit kifejező példák nagyon érdekel-
tek. Nem szerettem ezeket sem, de 
nagyon kíváncsivá tettek, s pillana-
tok alatt megfejtettem. Algebrából 
kitűnőre, kereskedelmi számtanból 
bukásra álltam. Ezt senki sem értet-
te. Sem tanáraim, sem szüleim, sem 
én. Tovább magam sem gondolkoz-
tam rajta. S így telt el 1x10, 2x10, 
3x10, 4x10 furcsán fűszeres, érdekes 
és kemény esztendő. A 4xl0-et ma 
töltöttem be. S ma egy pillanat alatt 
megvilágosodott előttem a szinte fe-
ledésbe ment rejtély. Agyamon egy 
mikrovillám futott keresztül. Most 
már mindent értek. Értem 40 évesen, 
40 évre visszamenőleg. A számok fel-
fedték magukat előttem. Levetkőz-
tek, majd szebbnél szebb s furcsább 
köntösbe öltöztek. 

Rájöttem, hogy a számok tudnak 
beszélni, sőt mesélni régi s jövendő 
históriákat. Tudnak vonzani és taszí-
tani. Csak figyelni kell rájuk és sze-
retni. Figyelni szükségszerűségükre — 

kiválasztani, megkülönböztetni és dé-
delgetni kell őket. Értékelni és át-
értékelni. A számoknak önálló életük 

van. Szükségszerű mozgásuk. Akara-
tuk és karakterük van. Csak észre 
kell venni. A számoknak történel-
mük van, s a történelemnek számai. 
Végzetes számai! Romboló és alkotó 
számai. A számoknak színük van. 
Színük a saját életünkben, színük a 
közéletben, színük a történelmet for-
máló életben. 

A számok kollektívek is. Részben 
egymáshoz, részben hozzánk kapcso-
lódnak. összefűznek és szétválaszta-
nak. 

Vannak szimpatikus és unszimpa-
tikus számok. Attól függően, hogy 
hogyan kapcsolódnak mások és sa-
ját életünkhöz. A színük is ettől 
függ. Halál esetén a számok feketék. 
Azok is maradnak. Félelmetes, gyász-
mezbe öltözött, kétlábon járó óriások-
ként lebegnek előttünk egy életen á t 
A születésnapok kéken lengenek sze-
münk előtt. A szerelem s a boldog 
egyesülés napjai bíborpiros palástban 
gyulladnak ki agysejtjeinkben a rá-
gondolás pillanatában, s bíborszínü-
ket örökre megőrzik. 

Egy-egy kellemetlenség dátuma 
sötétlilán vibrál szemünk előtt. A 
siker, kellemes pillanatok, smaragd-
zöld számokba burkolózva konzer-
válják életünket, s örökzölden élnek 
bensőnkben. 

A történelem számainak pedig 
nemcsak színei, de emberfeletti, szá-
zadokon át hallatszó felhorkanásai, 
ordító hangjai is vannak. Igazságér-
zetünket felkeltő, régi sebeinket fel-
tépő, ú j életre ösztökélő, fülsiketítő, 
lángba borult számok. 

1 1 vinatrablás epilógusa 
Fényes nappal szöktették meg az angliai 

vonatrablás egyik elítélt tettesét 

Ha csak néhány századra pillan-
tunk vissza: 1514-ből a Dózsa-féle pa-
rasztlázadás, 1526-ból a Mohácsi-vész, 
1683-ból a török hódoltság alóli fel-
szabadulás örömünnepe hangjai csen-
dülnek ki. 1703-ból a Rákóczi-féle 
szabadságharc. 1789-et a francia for-
radalom harsogó örömmámora festet-
te soha nem fakuló pirossá, 1848-at 
Petőfiék szabadságharca varázsolta 
véresen örökzölddé, s 1867-et a ki-
egyezés változtatta kaméleonná, 1914-
et pedig az első világháború festette 
sötétlilává. 1917-et a Nagy Októberi 
Szocialista Forradalom a világ min-
den tá ja felé szikrázó, forrón izzó, 
világnyomort megvilágító, égigérő vö-
rös lángjai változtatták számunkra 
örök felkiáltójelekké! 1939-et az An-
schluss mázolta feketére Hitler man-
csaival, s aztán jöttek a sárga-feke-
tébe hajló évek. 

A számok s színek mögött halljuk 
a századok dübörgését, a népek ja-
ját, vagy örömkiáltását, mely böl-
csőnktől koporsónkig elkísér. Küzdés-
re, jobb életre, igazságkeresésre, em-
beri jogok védelmére serkent egyen-
ként és közösen az elkövetkező szá-
zadokra. 

Erre tanított meg engem a 4x10, s 
most már szeretem a számokat. Meg 
merem közelíteni őket — így — 
mondanivalójukon, színükön és ki-
kerülhetetlen szükségszerűségükön ke-
resztül. Ne csak számoknak nézzük 
őket, hanem regősöknek, festőművé-
szeknek, sőt ábrázolóművészeknek is. 
Ne csak számolni tanuljunk, hanem 
tanuljunk a számoktól. 

Figyeljünk fel rájuk. 
Thurzó Margit 

A 2 600 000 fontos akció 
egyik elkövetője, Ronald A. 
Biggs csütörtökön, fényes 
nappal, délután 3 órakor, öt 
szemtanú -szemeláttára lé-
pett meg a londoni Wands-
worth-börtönből, ahol 30 
évi fegyházra szóló bünteté-
sét töltötte. Három más rab-
lási büntette miatt elítélt 
rabtársával együtt szökött 
meg. 

Oké, legények! 
Szemtanúk szerint délután 

3 órakor egy bútorszállító 
autó és három személygép-
kocsi állt meg a börtön hét 
méteres kőfala előtt. Három 
álarcos ember ugrott ki a 
bútorszállító kocsiból. Az 
autó teteje gombnyomásra 
kinyílt. Belsejéből emelőda-
rura emlékeztető szerkezet 
nyúlt föl a fal tetejéig. On-
nan négy kötélhágcsót dob-
tak át a falon. A börtönud-
varról Biggs és társai a kö-
télhágcsón a falra másztak, 
onnan „átszálltak" az eme-
lődarura, majd beugrottak a 
bútorkocsiba. A járókelők a 
teljes csöndben lebonyolított 
akcióból csak ezt a mondat-
foszlányt halották: „Oké, le-
gények", A három szökevény 
az autóban átöltözött, s a 
személygépkocsik elrobogtak. 
Az egész művelet alig tartott 
tovább — 4—5 percnél. 

II szeimanú megijedi 
Az egész szökés lefolyását 

látta a börtön egyik tiszt-
viselőjének felesége. Rendőr-

ségi vallomásában elmon-
dotta: először arra gondolt, 
hogy valaki költözködni 
akar. Csak akkor értette 
meg, mi megy végbe, ami-
kor megpillantotta az álar-
cos embereket. Egyikük 
fegyvert is tartott a kezé-
ben. Az asszony azonban 
annyira megrémült, hogy 
gyorsan eleresztette a ka-
put, felment a lakására és 
az ablakból szemlélte végig 
a szöktétést. 

A börtönudvaron játszott 
a fegyház könyvtárosának 
10 éves kisfia. A fogolyszök-
tetők megkötözték és betöm-
ték a száját. 

Fuiotta a psnzofil 
A Scotland Yard a sajtó 

és a rádió útján felszólította 
a lakosságot, hogy óvakod-
jék a fegyveres szökevé-
nyektől. Aki látja őket — 
hangzik a felhívás — ne 
menjen a közelükbe, de ér-
tesítse a rendőrséget. 

A Daily Express szerint a 
tavaly augusztus 12-én meg-
szökött Charles Wilson, aki 
kétségkívül a rablás főré-
szese volt, alighanem szaba-
don rendelkezik ma is az el-
rabolt 2 600 000 fonttal. A 
„néma fogoly" — ahogyan a 
tárgyalás után elnevezték — 
ebből a szédületes összegből 
fedezhette a cinkos-szökte-
est. Az angliai e s m nyek 

felbolygatták a parlamentet 
is. Micsoda állapotok! — Só-
hajtoznak a képviselők. Ezek 
a rablók még a börtönőrök 
szemét is kilopják. 
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