
Műanyag „ember" Szegeden 
A szegedi Universal Ktoz-

ben műanyag „embert", 
pontosabban emberi felaó-
t®t«t készítettek iskolai 
biológiai oktatás szemléltető 
eszközének. Eredeti formá-
ban tanulmányozható rajta 
az ember valamennyi belső 
szerve és érrendszere. 

A szrotetikus műanyag 
megfelelő • festése, összetétele 
alapján a szív, a tüdő és 
más oeleő szerv is ugvan-
olyan színes és elasztikus, 
mint a valóságban. Munká-
sok. műszaki dolgozók, vala-
mint egv szobrász es egv 
anatómus sok száz órai rrwn-

kajába került az élethű 
műanyagtrat előállítása. 

A már korábban elkészült 
teljes műszaki leírás alap-
ján külföldön. így Olaszor-
szágban, Szíriában. Kanadá-
ban is érdeklődnek a mű-
anyag „ember" iránt. Most 
vesznek részt vele egy auszt-
ráliai nemzetközi verseny-
tárgyaláson. 

A k tsz-ben felkészültek 
az új cikk sorozatgyártására. 
Hozzávetőleg® számítások 
szerint évente ezret gyárta-
nának körülbelül kétmillió 
forint ertekben. 

L e s z - e zöldár? 
Az utóbbi Időben folyó-

ink nyughatatlanok, * mi-
tit»n n-ar közel állunk a 
zöldár szokásos időpontjá-
hoz május végéhez és jú-
niushoz — kézenfekvő « 
kérdés, vajon az Idén lesz-e 
olyan nagv árvíz a Dunán, 
mint tavaly. A századfordu-
lótól kezdve négyévenként 
kellett a tavaszi és nyári 
árvizektől nagy erőkkel vé-
delmezni a Duna menti te-

rületeket Jelentősebb zöld-
ár — amely Budapestnél 
megközelíti az alsó rakpart 
•célét, de árvédelmi ké-
szültség nélkül vonul le — 

általában két-három éven-
ként ismétlődik. 

Vízügyi szakembereink 
nem vállalkoznak jóslásra, 
de annyit már elárultak, 
hogy van néhány kedvező 
jel. Az utóbbi két-három 
héten a felmelegedés hatá-
sára az Alisokban, a Duna 
legfontosabb vízgyűjtőjében 
1600—1800 méterről 3000 
méterre emelkedett a hóha-
tár. Ebből a tényből pe-
dig már valamennyi szak-
ember teljes határozottság-
gal állítja, hogy a hóolva-
dás az idén már nem in-
dít árvizet a Dunán. 

ELEVEN ÁRU 
Új DEFA-film a hitleristák budapesti gaztetteiről 

A Drezdában megjelenő 
Zeit im Bild című képes 
hetilap részlet® tudósítás-
ban számol be arról, hogy 
a DEFA. a Német. Demok-
ratikus Köztársaság filmgyá-
ra Eleven áru címmel hi-
teles történetet vett filmsza-
lagra az 1944-es magyaror- f 
magi eseményekről. A film ' 
írói. F. K. Katii és Walter 
Jupé — Wolfgang Luderer 
rendezésében — ponlosan 
elevenítik fel. ami iratok, 
kihallgatási jegyzökönyvek, 
tanúvallomások alapján fel-
lelhető volt arról,' hogy a 
nácik hogyan kereskedtek 
Budapesten emberéletekkel. 

Budap®ten az Andrássy 
Út (ma Népköztársaság út-
ja) 114. szám alatt áll ma 
i.s az a villa, amelyben a 
film megtörtént eseményei 
huszonkét esztendővel ez-
előtt lejátszódtak. 1944. már-
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Jelenet a filmből 

r a . 

A villa Chorin Ferencé 
volt, akit az SS zsidó vol-
ta miatt már előzőleg elhur-
colt. Becher azonban ki-
kérte Chorint Eichmanntól, 

rendezett villába Kurt A. 
Becher, SS-Oberstrumbenn-
führer. az SS-főparancsnok-
xág külön megbízottja. A 
Magyarországot megszálló 
SS-egységelckel érkezett Bu-
dapestre. Eichmann különít- hogy segédkezzék a leltár 
menyével egyidejűleg. Fel-
adata az volt. hogy negy-
venezer lovat és egyéb fel-
szerelést szerezzen a Waf-

Legfőbb törvény: a rend 
Szomszédolás egy mohácsi termelőszövetkezetben 

pontos elkészítésében. Ez. 
természet®en csak ürügyül 
szolgált Dr. Chorin Ferenc 
a Weiss Manfréd-konszern 
főrészvényese volt, amely 
kereken harmi ncezer embert 
foglalkoztatott és vagyonát 

a következőiket mondta: 
„Budap®ten már a legelső 
niapokban felkeresett Be-
cher . . . és a következő 
időkben a kiürítés azonnali 
megkezdését sürgette . . . . 
mert a vezér parancsát ele-
gánsan és gyorsan végre le-
het hajtani . . ." 

A valóságban Becher a 
zsidók félelmét akarta ki-
használni, hogy üzletet zsa-
roljon ki belőlük. Nyereség-
lágyában gátlástalan volt. 
Ezer dollárért fejenként egy 

GYORSPOSTA 

HOGYAN LEHET FIZETNI 
A SZEMÉTDÍJAT? 

Vígh Gyula. Szeged. Nép-
kert sor 5. szám alatti lakos, 
olvasónk panasszal fordult a 
szerkesztőséghez. mert eré-
lyes hangú felszólítást ka-
pott a Városgazdálkodási 
Vállalattól. F. szerint azt ké-
rik tőle, hogy az egész évre 
megállapított szemétdíj még 
be nem fizetett részét mi-
előbb adja postára, ellenke-
ző esetben végrehajtják. Ol-
vasónk nyugdíjas, ezért nem 
tudta rendezni eddig az 
egész évi szemétszállítás 
költségeit, s most. azt .sérel-
mezi. hogy megszüntettek a 
részletben fizethető díjked-
vezményt, 

* 
Dr. Hammer Fidél. a Sze-

gedi Városgazdálkodási Vál-
lalat igazgatója tájékozta-
tása szerint a szemétdíjak 
egy összegben történő fize-
tését ez év január 1-től a 
4/1965. számú tanácsi ren-
delet írja elő. Azért volt rá 
szükség, mert az egyszeri fi-
zetés elrendelése egyszerűsí-
tette az iigvintézést. Viszont 
a nyugdijasok írásban kér-
hetik s meg is kapják a vál-
lalattól azt a kedvezményt, 
hogy fél évenként fizessék a 
megállapított szemétdijat 

több mint négyszázmillió ^ikrányi reményt adott el 
becsülték. a z életben maradás lehető-

Gondért senki sem megy a 
szomszédba, lgv ez a kis 
mohácsi szomszédolás sem a 
tapasztalatok telj® leltára 
— inkább csak arra szorít-
kozik. hogy „elhozza" a jót. 
a példásat, a nagvszerűt. 
Hátha valaki ..megkívánja'' 
itt nálunk is. Az Üj Elet 
Termelőszövetkezetről lesz 

iorban két hatalmas olaj- forintba került a tsz-nek. 
tank. amelyből a tsz. saját Egy kiló sertéshúst 15. egy 

kiló marhahúst 18 forintért 
állítottak elő. 

üzemanvagkutját építik. 

Mit szól majd Makó? 
A mohácsiak vállalkozó 

kedve, új iránti fogékony-
sága azonban nemcsak eny-
nvi. noha ez sem kevés. Pár 

szó. amelv öt és félezer ü t e n d ő alatt olyan kérte-
holdnak gazdája a baranyai ****** teremtettek, amely-
csücsökben Annak sem n * k a z o t a K7-*'les h l r e ia r t-
minden dolgáról, csak egv Szinte mindig elsők az. ugv-
néhányról, amiből .szinte "erezett adventi kelkaposz- m , k i ] d l k - . 

Iával, amelyből nyolcvan - a K e l ű e s -
holdon szüretelnek: a korai 
cukorborsónak ez a táj a 
legkedvezőbb a magyar föl-
deken; de nemcsak ezek a 
hon® kultúrák virágzanak. 

így már jobban érhető a 
röstellkedé.s is a múltért 

A mohácsi Üj Elet-et az 
ország húsz. legjobb szövet-
kezete között emlegetik ta-
valy óta. Kétség nem fér 
hozzá, a rend. ami a mun-
kában, az emberek, a gépek, 
a vagyon körül uralkodik, 
méghozza magas kamatait. 

harsog az ésszerű seg, 
okosság, a rend. 

Portós a majorban 
Csín®, tágas tiszta ma-

jor. Körülötte beton®zlopo-
koc feszű 1 a kerítés drótrá-
csa. Bejárat csak a kapun 
keresztül S a kapunál már 
áll a csín® portásfülke. Itt 
nem lehet flangérolni. ki s 
be Járkálni csak találomra, 
vinni vagv hozni valamit 
nyomtalanul. Pontosan úgy 
megy minden, akár egv 
üzen ben. 

Persze, mindehhez kevés 
lenne csak a portás. Ahhoz 
beiül is teljes szervezettség-
nek. rendnek kell lennie, 
hogv a major értékei —épü-
letekkel. gépekkel, műhe-
lyekkel stb. mintegy har-
mincmillió forint — teljes 
biztonságban és védettség-
ben legyenek A rend a leg-

— Itt ez. a sok beruházás, 
ez a gyors fejlesztés, nem 
valami neves „ker®ztapa" 
pumpálja a gazdaságot? 

S meg kellett róla győződ-
ni. hogv igen. A ker®ztapát 
pedig úgy hívják: leik® 
és dolg® tagság, ok® ve-
zetés. 

fl g o n d o s k o d á s á b é c é j e 
Ezzel a gazdasagi fedezet-

tel nem firtatja az ember, 
miből telik vajon, arra ások 
szociális intézkedésre és 

sok dolgot adó kedvezményre, amelv az évi 
kiadási számlát szép sum-
mával nyomja. Több mint 
330 nyugdíjasuk van a 933 
tagból, mégis mindegyikük 
megkapja évente a segélyt, 
legalább 300 forintot. Az 
egyedülálló öregeknek egy 
mázsa búzát és egy köbmé-
ter fát is kimérnek ezen fe-
lül. Karácsonykor 350 gye-
rek örült a közös ajándéka 

„Kikezdenek" a mohácsiak 
még olvan termelői körzet-
tel és olvnn növényben is. 
mint a makói hagyma. Nem 
mintha el akarnák hódítani 
a pálmát — de meg akar-
lak ragadni az üzletet. Ta-
valy mée csak ötven hold-
nyi hasvmájuk volt. most 
százötvenet szántak erre az. 
igen ve* és 
növényre. 

— Az új gazdasági mecha-
nizmus szele? — kérdezzük 
az elnöktől. 

— Jobb ára lett . . . Mond-
hatjuk így ia. úgy i s . . . 

Nem gondoljuk, hogy Ma-
kó versenytársat látna a 
mohárai 150 holdban, de se-
gíteni biztosan segít, ha a 

aranypengore 
Becher, az üzletember ki-
használta a zsidók félelmét 
Eichmann megsemmisítő ak-
ciójától. Szabadságot járt ki 

ia konszern tulajdonosainak 
és 42 családtagjuknak annak 
fejében, hogy a konszern az 
ő tulajdonába megy át. 

Ez az óriási üzlet nem 
maradt egyetlen. A követ-
kező „üzletfél" és felhajtó 
dr. Kastner Rezső volt., aki 
a budapesti zsidótané® 
megbízottjaként — abban a 
reményben, hogy az SS-
szel alkut köthet további 
zsidók életére — óriási ér-
tékű aranyat, ékszert és de-
vizát juttatott Becher ke-
zéhez. Ezek legnagyobb ré-
szét. Becher sürgősen svájci 
bankokban helyezte el. 
Hogy az emberekkel mi tör-
tént. az már Bechert nem 
érdekelte, ezen a területen 
Eichmann volt az illetékes. 
Arról persze Bechernek 
semmi kétsége nem volt, 
hogv Eichmann szállítmá-
nvai hová mentek. 

segere. 
Becher emberéletekkel 

folytatott üzleteiben tragi-
kus szerepet, játszott az em-
lített dr. Kastner Rezső. 
M(*>H mondotta jegyző-
könyvbe 1945. szeptember 
13-án, hogy Becher különös 
védelme alatt állt. mert an-
nak szüksége volt rá, hogy 
később alibit bizonyítson 
büntetlensége mellett. Ezt 
meg is tette. Becher tanú-
ként használta fel arra az 
ördögi célra, hogy azt bi-
zonyítsa vele: zsidókat men-
tett meg. 

Az eleven áru vásárban 
közreműködő Kastnert 1945. 
október 15-én a magyar 
népbíróság távollétében el-
itélte min! háborús bűnöst 
és a náci-kollaboránst. 1957-
ben Jeruzsálemben, a nyílt 
utcán agyonlőtték azok, 
akik a magyarországi tö-
meggyilknsságok során hoz-
zátartozóikat vesztették el. 

Eichmannt — mint ismere-
t® — Jeruzsálemben halál-
ra ítélték és 1962. május 31-

Be-

es a 
A deviza 
.nem ludtam" 

mad egv kis tapasztalatcse-
rére. 

főbb törvény. Józsa István 
elnök kesratgesen megmu- Amit fÖStell a tagSÓfl 
tat mindent, legelőször az 
tűnik fel az épületek között, 
hogv a benn álló traktorok 
ka tónus rendben sorakoznak 
a maguk számozott táblával 
jelölt placcán. A gépek ele-
je eg.v vonallvan. Körülöttük 
tisztaság. S bár tavában 
epitkernek még. sem eltor-
laszolt út, sem széthagvott 
építőanyag nincs a tagas ud-
varon. 

Mindez természetesen még 

mohácsiaknak kedvük ta- nak és a karácsonyfabontó 
ünnepségnek. Nőnapon az 
asszonyok, lányok kapnak 
ajándékot. Ezek már szinte 
tételes dolgok. Kirándulás? 
Saját autóbuszuk van. Az 
egész országot össze'oaran-Az első közgyűléseken. 

amikor még csak vázlatok golták vele. Most például hat 
voltak erre a nagvaranyu 
fejlesztésre ® gazdálkodás-
ra. s amikor még csak a 
vezetők beszőttek milliókról, 
a tagság nevetett. Ki harsá-
nyan. ki csak ugv kuncog-
va. a másik mögött. Hiszen 
a munkaegvséz akkor csak 9 
forintot ért. M®t meg. ha 

asszonyt küldtek el juta-
lomképpen. közköltségen egv 
kis pihenésre az NDK-ba. 
Nyolcvan mohárai tsz-tag a 
Népstadionban látta a Fe-

rencváros—Internazionaie-
mérkőzést. 

Nem kell félteni a kasz-
szát ezektől a figvelmessé-

ideaen mondja, talán ko- gektól. Már áll az új ebédlő 
moly összezördülés lenne be- a bútort most v®zik 
lóle; ha pedig vezető említi bele. Üzemi konyhán 5 fo-
az akkori gúny® es hitel- rtntért étkezhetnek a tagok, 
len nevetést, röstell kod nek Ez lett a csa.ikalegendábó): 

csak forma. De az epítkezé- emberek. Hiszen a jőve- fehér abrosz és kiszolgálók 
sek kivételesen korszerű delem évente átlagosan 2—3 a z ebédlőben. 

„ , . « . . _ • i-noTAsat «e1te- millióval növekszik. A régi A gond®kodás ábécéjének 
nagt üzem alapozását sejie- r f rh,iellkedök műnké- nem sok betűje hiányzik 
tik. A gépjavító műhely es 
a traktorok garázsa központi 
fűtéstől vidámodtk a hűvö-
sebb Időben, s érért nem-
csak a szerelők és a trakto-
risták. hanem a gépek is 
hálásak lesznek. Nem okoz 
gondot a motorok begyújtá-
sa a legzordabb felben sem. 
Már ott terpeszkedik a ma-

jával természetesen. Hisz-en 
mégis ők termeltek lavalv 
egv holdon húsz mázsánál 
több búzát e.s őszi árpát. 30 
mázsánál több kukoricát. 48 
mázsa rostkendert, 113 má-
zsa vörrtshagvmát. 92 mázsa 
zöldpaprikát. 59 mázsa kel-
káp®ztát. S nem is akármi-
lyen önköltségen! Az őszi 
búza mázsája 117, az őszi 
árpáé 122. a kukoricáé 138 

már Itt. Talán ez az egyik 
oka. hogv a tagság oly szí-
vesen vette vállára a tsz 
gondjait is. A mohácsi pél-
da ugvanis azt is elmondja 
a látogatónak, hogy a dol-
gos. tisztességes embereket 
úgy vonzza a rend. a fegye-
lem. a szervezett és biztos, 
eredmény® munka. mint 
mágn® a vasreszeléket .. 

Sz. S. L 

Magyarország ismeret® 
1944. március 19-i náci 
megszállása utáni napokban én felakasztották. De 
érkezett Budapestre „a zsi- cher él, Brémában, a 
dókiérdés megoldására" a Heerst.rasse 180. számú vil-
G®tapo-kü!önít.mény veze- lajában! Nagykereskedő és 
tőjéként Adolf Eichmann százötvenmillió nyugati 
Obersturmbannführer. Azon- márka értékű vagyona 
nal megkezdte a zsidóirtás van. 
programjának végrehajtását. 
Legelőször is magához ren-
delte a ,,zsidótanács"-ot. Ad-
dig a többi megszállt or-
szágban elkerülte a szemé-
lyes érintkezést a zsidó-
szervekkel. Kellett tehát 
valami okának lenni, miért 
vázolta Eichmann ez alka-
lommal személyesen a ma-
gvar zsidók előtt program-
ját. 

Erről a programbeszédről 
hírlapi tudósítások marad-
tak fenn. Ezekben az áll, 
hogy Eichmann kijelentet-
te: tudomása szerint csak 
ott került sor erőszak® cse-
lekedetekre és kivégzések-
re, ahol a zsidók ellenállást 
tanúsítottak. Ha a zsidók 
megértik, hogy semmi mást 
nem kíván tőlük, minthogy 
nyugalmat és rendet tartsa-
nak és azon a munkaterüle-
ten dolgozzanak, amelyet a 
számukra kijelöl, akkor a 
zsidóknak nincsen mitől 
félniük. Sőt hozzátette, hogy 
meg fogja őket védeni min-
den rossz bánásmódtól és 
ugyanabban a fizetésben és 
ellátásban részesülnek, mint 
más munkások. 

Minden szava hazugság 
volt! Az. igazai ok abban rej-
lett, hogy Eichmann tartott 
az ellenállástól. Egymillió 
zsidót kellett megnyugtatni 
és félrevezetni. 

Becherról Eichmann az 
1961-as jeruzsálemi pórben 

A megnevekedett turista-
forgalommal párhuzamosan 
az elmúlt Időben jelentő-
sen emelkedett a devizá-
én vámjogszabályok meg-
szegőinek száma is — tájé-
koztatták az illetékes he-
lyen az, MTI munkatársát. 
A deviza- és vámelőírások-
ba ütköző bűncselekmények 
elkövetői között a legkülön-
félébb foglalkozási ágak 
képviselői megtalálhatók, s 
közülük nagyon sokan ar-
ra hivatkoznak, hogy nem 
ismerték a vonatkozó ren-
deleteket. Ezért ezúton is 
felhívjuk a figyelmet ar-
ra, hogy a deviza- és vám-
jogszabályok nem ' ismerete 
senkit sem ment®it a fele-
lősségre vonás alól. 

A kiutazók figyelmébe 
ajánljuk azt is. hogy a 
külföldi követeléseket — 
örökséget, kártérítést, jóvá-
tételt. ajándékot, külföldön 
végzett munka után iáró 
honoráriumot — raak a 
Magyar Nemzeti Bank út-
ján és engedélvével lehet 
külföldön felhasználni. 

Fonócsaládok 
A textilművek új fonodá-

jában, az előfonó üzemrész-
ben új munkaszervezési 
rendszert vezettek be a kö-
zelmúltban. Ez a fonócsa-
lád elnevezést kapta, mert 
ha nem is vérségi kötelék, 
de a köz® munka és fele 
lősségvállalás az eddiginél 
sokkal szorosabbra fűzi a 
dolgozókat. 

Régebben egy elöfonógé-
pet egv dolgozó kezelt, s 
mellettük két főből álló 
Ipszedő csoport tevékenyke-
dett. Az új munkaszerve-
zés szerint mindössze egy 
csoportvezető és négy fo-
nó dolgozik: a család. Le-
rövidültek a munkautak. s 

ez időmegtakarítást eredmé-
nyezett. A dolgozók mun-
kájának pont® felmérése és 
értékelése alapján megosz-
tottuk a lrazedés és a gép-
tisztitás munkáját közöttük. 
Szükség mutatkozott a mun-
kafeltételek megjavítására 
is, ezért hüvelvtároló kis-
kocsikat kaptak. 

Április elejétől kezdve fo-
kozatosan vezették he az új 
munkaszervezést, jelenleg 
már mindhárom műszakban 
két-két fonócsalád dolgozik 
Azelőtt 45. m®t csak 30 
emberre van szükség 
ugyanazokhoz a munkamű-
veletekhez. A munkabér-
megtakarításból mindannyi-
an részesülnék. 

Szegedi Építőipari Vállalat azonnali belépéssel alkal-
maz szegedi munkahelyre 

kőműveseket, kubikosokat, 
segédmunkásokat, 
valamint 

ipari lapuinkat szerződtet 
söműv® szakmára. 
Jelentkezés: Szeged. Dáni J. u. 14. Munkau*.. 
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