
Uj postaszabályzat 
Tegnap délelőtt dr. Búza tartalmú csomagok késedel-

Hártonné. a posta vezér- mes kézbesítéséért 
Igazgató-helyettese sajtótá- a belföldre feladott képes 
Jékoztatón ismertette az új, levelezőlapot a posta húsz 
Július 1-én életbe lépő pos- fillérért szállítja, a közle-
taszabályzatot mény terjedelme és tartal-

A fontosabb változások: ma korlátlan. Újdonság az 
r z 1964. január l-e után ki- is: ezentúl a lakók megha-
feocsátott béiyegek érvényes- talmazhatiák a házfelügyelőt 
»égi ideje korlátlan. Megszű- a postai küldemények átvé-
pik az a korlátozás, amely telére. 
Rzerint a postahivatalok. Külterületen a posta ex-
Rhol eddig a csomagokat a 
pályaudvarra ' gyalogosan 
v a © kerékpárral szállítot-
ták, csak 5 kiló súlyig vasz-
fiek fel küldeményeket 
Ezentúl: 20 kilóig minden 
postahivatal átvesz továbbí-
tásra csomagokat. Ajánlott 
küldeményekben értéket to-
vábbítani nem lehet. A gyor-
san romló tartalmú csoma-
got expresszként kell fel-
edni. Az ilyen küldemény 
esetleges megromlásáért — 
ha a feladást követő har-
madik napon sem kézbesí-
tették — a posta kártérítést 
fizet. Eddig a posta nem vál-
lalt felelősséget a romlandó 

presszkézbesítést nem végez. 

Tábornyitás 
A KISZ Központi Bizott-

ságától kapott tájékoztatás 
szerint vasárnap délután 32 
központi szervezésű önkéntes 
ifjúsági építőtábor nyitja 
meg kapuját a középiskolás 
és e©etemista fiatalok előtt 
Az első turnusban több mint 
7000 leány és fiú kezdi el a 
növényápolást zöldség- és 
gyümölcsszedést, útépítést, 
csatornázást, vasúti rekonst-
rukciót A helyi egyetemi 
építőtáborok július első he-
tében népesülnek be. 

Bod Éva kerámiái 
Kiállítás a múzeumban 

Mesékből életrekelt házak, összességükben vizsgálva 
paloták, fekete-szürkén erezett sajátos a Bod Éva tárgyai-
edények, ősember készítette n a k formavilága: stilizáltán 

. . . . . archaikus, s egyben szigorú-
.urnák, romai kon korsok, a n m o d e r n i s D e v a l a h o g y 

©ertyatartók, mécsesek for- minden merészség nélkül. 
máit idézik a kerámiák, né- T a l á n már az egysíkúság ve-

, . , . , szelyével fenyegetve, már-
ha anyagukban is feketen- m á r a z egyéniség rovására. 
érettre pácolva. 

Levéltárak - filmen 
Mikrofilmre vették a szegedi levéltár anyagát 

A napokban teherautó állt megadott jelzetek alapján 
meg a városi tanácsháza lehet kérni a másik levéltár 
Bajcsy-Zsilinszky utcai anyagát, de csak azokat, 
frontja előtt. A gépkocsiról 
azokat a jegyzőkönyveket 
rakták le és helyezték el a 

amelyek állagát a szállítás 
nem károsítja. Még a leg-
gondosabb szállítás sem kí-

levéltéban, amelyeket a múlt vánatos, inkább a filmé a 
év őszén szállítottak el az 
Országos Levéltárba, ahol a 
jegyzőkönyvek lapjait mik-
rofilmre vették. 

Levéltár — dobozokban 

jövő. A területi levéltárak 
még messze vannak attól, 
ho© maguk is fényképezzék 
legértékesebb anyagaikat, 
pedig ez kívánatos, hiszen 
az oklevélből v a © iratból 

Az Országos Levéltár film- c s a k ^ ^ ^ 
tárában közel harminc éve . m e g " , , 

A munkát folyik az ország legértéke-
sebb iratainak filmkockákra 
való felvétele abból a célból, 
hogyha az eredetit károso-
dás érné, legalább filmen 
maradjon meg az írás képe 
és ho© a kutatók ne az 
eredeti iratokat és jegyző-
könyveket használják, mert 
az is rontja azok anyagát, 
hanem a filmkockát olvas-
hassák olvasógép segítségé-
vel. A filmtekercsek sokkal 
kisebb helyet foglalnak el, 
mint az iratok. A szegedi 
je©zőkönyvek filmjei e © 
kis dobozban elférnek. A do-
bozokat az Országos Levél-
tárban osztályozzák, és azok 
perceken belül előkereshe-
tők. 

Sok százezer felvétel 

Ma már minden országnak 
külön filmlevéltára is van, 
az eredeti okleveleket és 
iratokat őrző levéltárakon 
kívüló A sok millió felvétel 
kölcsönös használatára nem-
zetközi e©ezményeket kö-
töttek. Először az Országos 
Levéltár anyagát, a több 
mint 100 000 középkori okle-
velet és a feudális kor érté-
kesebb iratait fényképezték 
le, majd sor került a vidéki 
levéltárakban őrzött közép-
kori oklevelekre, i © a sze-
gedi levéltáréra is. Most azo-
kat a tanácsülés! jegyző-
könyveknek a lapjait vették 
fel, amelyeket a török utáni 
felszabadulástól 1848-ig ve-
zettek. Lefényképezték tö-
rök okleveleinket is. 

A szegedi anyagról sok 
százezer felvétel készült. A 
legsúlyosabb kötetünk meg-
haladja a 14 kilót. Közben 
állandóan folyik a külföldi 
levéltárak ma©ar vonatko-
zású iratainak a felvétele. 
A levéltárosok tervszerű fel-
derítő munkát végeztek a 
világ jelentősebb levéltá-
raiban és útmutatásaik 
alapján fényképezik az anya-
got. Sok esetben ajándék-
képpen kapjuk meg egy-egy 
külföldi levéltár magyar 
vonatkozású iratairól készült 
filmeket. 

Segítség a kutatásnak 
A filmezés komoly segít-

séget ad a kutatásnak, mert 
a szükséges külföldi anyagot 
Budapesten, az Országos Le-
véltárban is kutatni lehet. 
Ehhez hasonló az a szolgálat 

' is, ho© a hazai levéltárak 
is csereviszonyban állanak 
egymással. Szegeden például 
kutatni lehet a debreceni 
anyagot és viszont. Termé-
szetesen az iratkölcsönzés a 
megfelelő biztonsági szabá-
lyok betartásával folyik. A 

tervszerűen 
folytatják és rövidesen sort 
kerítenek az 1848 utáni ta-
nácsú lési je©zőkönyvek 
mikrofilmezésére is. 

Oltvai Fereno 

A színek — bár itt is van 
mértéktartás — fantáziával, 
ízléssel me©álogatottak. Jól 
illeszkednek a tár©ak anya-
gához. „textúrájához". A 
kék, zöld, a sárga széles 
skálája, a vörösek a zomán-
cosan csillogó felületekhez, a 
patinás, töredezett olajfest-
ményéket utánzó va© Gor-
ka ihletésű „natúr" anyagok-
hoz. 

A művész tágabb határok 
között mozog „témáiban". 
Faliképei — bár csak házakat 
mutatnak — gazdag változa-
túak színékben, formákban. 
Láthatunk különböző vázá 
kat, amforákat, ©ertyatartó-
kat, virágtartókat, de na-
©on ízléses kávéskészleteket 
is. 

Bemutatkozásától, kiállí-
tásától többet vár az ember, 
e©edibbet. Ezek az alkotá-
sok nem sokkal múlták felül 
az ajándékboltok kerámiái-
nak színvonalát. 

Jakab Ágnes 

De Gaulle 
szibériai tudósok között 

Gyárlátogatás, színházi előadás szerepelt még 
a francia elnök tegnapi programjában 

(Telefoto m MTI Külföldi Képszolgálat) 

De Gaulle f ranc ia köztársasági elnök — balról - és Podgorni j , a 
Legfelső Tanács Elnökségének elnöke Novosziblrszk repülőteré-

ről ú tban a város felé 

£ Novoszibirszk (TASZSZ) voszibirszktől minte© 30 
A Szibériában tartózkodó kilométernyire fekvő Aka-

De Gaulle francia köztársa- ©emgorodokba, a tíz évvel 
sági elnök Nyikolaj Podgor- ezelőtt létrehozott na© tu-
nijnak, a Szovjetunió Leg- dományos központba, 
felső Tanácsa Elnöksége el- A szibériai tudósok két 
nőkének társaságában pén- jakut ©émántot ajándékoz-
teken délelőtt megtekintette tak a francia elnöknek, 
a novoszibirszki villamossá- A tudósoknál tett látoga-
gi gép©árat, amely 37 or- tás után Alekszej Zverev, a 
szágba exportálja termékeit, novoszibirszki tanács elnöke 
A ©ár dolgozói szívélyes villásreggelit adott De Gaul-
fogadtatásban részesítették le elnök és kísérete tisztele-
a vendégeket. tére. A villásreggelin De 

Az e©es üzemeket meg- Gaulle és Nyikolaj Podgornij 
tekintve az elnök érdeklő- pohárköszöntöt mondott, 
déssel szemlélte a gépeket, A francia köztársasági el 
beszélgetett a munkásokkal nők novoszibirszki látogatá-
és szakemberekkel. Megelé- sának programja az esti 
gedéssel szólt arról, ho© a órákban színházi előadással 
novoszibirszki ©ár e©ütt- ért véget. A vendégek meg-
működik francia iparválla- tekintették Prokofjev Kővi-
latokkal is és kifejezte azt a rágok című balettjét, 
reményét, ho© ez az együtt-
működés a jövőben mégin-
kább elmélyül, 

A ©árlátogatás után a 
francia köztársasági elnök 
és kísérete elutazott a No-

n vietnami 
bombaüzlet" 

Pénteken Londonba érke-
zett Leonard Alne. az ame-
rikai hadü©minisztérium be-
szerzője, ho© sürgős fe©-
vermegrendelésekről tárgyal-
jon Raj Brownnal. a brit 
hadü©minisztérium eladást 
osztályának vezetőjével. 

Mint ismeretes, a vietna-
mi amerikai főparancsnok-
ság ..akut bombahiányrói" 
panaszkodik. A londoni tár-
gyalásokat a legnagyobb ti-
toktartás veszi körül, miután 
csütörtökön az utóbbi évek 
e©ik legviharosabb inter-
jellációja robbant ki az an-
gol parlamentben a vietna-
mi „bombaüzlet" körüL A 
parlamenti vihar előzménye: 
a csütörtök reggeli angol la-
pok kormányíorrásokra hi-
vatkozva e©behangzóan 
megírták, hogy az Egytesült 
Államok repülőgépről földi 
célpontra kilőhető egymillió 
rakétát és többszázezer lé-
gibambát rendelt a vietnami 
háborúban való felhaszná-
lásra. 

Koszigin 
később utazik 

£ Moszkva (TASZSZ) 
Alekszej Koszigin szovjet 

kormányfő júliusra esedé-
kes svédországi látogatását 
későbbi időpontra halasz-
tották. A kérdésről — a 
TASZSZ szerint — valószí-
nűleg hivatalos közleményt, 
adnak ki. 

Diákok a gyárban 
zetője, a Radnóti gimná-

Ilona, a 
jött 

nem 
először szezonmunkás és ez 
meg is látszik a teljesítmé-
nyükön. Legutóbb, szomba-

A konzerv©árban a por- zistákra. 1© mondják: 
tától balra áll a felvételi „Rózsa Ferencesek vagyunk", ziumból és Szántai 
iroda. Ilyenkor, nyár elején E©ikük meg, aki éppen a Sá©ári gimnáziumból 
sok iskolás próbál itt sze- zöldborsós üvegeket vizs- a ©árba. Többségük 
rer.csét, keres mun Icát, nem gálja, Dobó Zsuzsa, a Ság-
hiába. Tavaly ©áron 800 vári Endre gimnáziumban 
diak fordult meg, s ennyire tanul. Ö a legbátrabb: 
számítanak az idén is. Az — A ©árból jártak kint ton száztíz százalékot csi-
általános iskolások, a gim- az iskolában, í © tudtam náltunk — dicsekedtek, 
nazisták, és egyetemisták az meg, hol van munkalehető-
elmúlt évek tapasztalatából ség. Aho© vége lett a tani- Hasznos segítség 
tudják: kedvükre való, tásnak, június 13-án már itt 
könnyű, kifizetődő elfoglalt- voltam. Nem rossz munka A ©ár és a diákmunká-
ságot találhatnak itt a va- és ráadásul jól keresünk ve- sok na©on elégedettek e © -

le. Én már elhatározta© mással. Nincs baj a munka-
jövőre is eljövök. fe©elemmel és a teljesít-

Szabó Jánosné, a lányok fénnyel sem. A ©erekek 
szakmai csoportvezetője ál- s o k a t é r n e k n e k ü n k ~ 

ke- landóan patronáltjai között 
zekben már most a szezon jár-kel. Vi©áz arra, ho© 
elején sincs hiány. Az olasz ne forduljon elő semmi baj, 
automata címkéző mellett a baleset. Tőle kérdezem 
S ^ f pontosan 8(tian • 
dolgoznak, ^ © e s e n , ©or , g g * . " S S S S ^ L S ^ 
san — erről a kongresszusi 

kációra. 

Nyolcvanan 
a Rigó utcából 

Szorgalomban, ü©es 

munkaverse© értékeléséről ;! e © emelettel feljebb vezet. 
A n é © lány — Suták Gi-

J ^ ^ L - " a . a Tömörkény gimná 
ipari tanuló-szakiskolából. ezért értékelem igen nagyra. 

Szabó Mária, a brigád ve- Matkó István 

mondták egybehangzóan va-
lamennyi munkahelyen. Az 
igazgatónő ehhez még e © 
példát is említett: 

— 1965-ben negyvenöt va-
gon puddingszilvát tudtunk 
üvegekbe tenni. Ha a diá-
kok nem segítettek volna 
ilyen szorgalmasan, becsü-
letesen, bizony nem lett volna 

„ t , . .. . „ , ^u.cx, c ebből a mennyiségből csak 
ziumbok Mária' - tíZ- -A -9eSÍtógÜket 

Természetesen a felnőtt nor-
ma szerint! 

Nagy halom konzerv kö-
zött lelkes csoport sürgölő-
dik. E © szőke fiú éppen 
a telitöltött rekeszt hozza 
ki — a többiek máris újhoz 
fognak. Nem telik el sok 
idő, s Hambeck Tibi már 
másodszor fordul. 

Ho© m e © a vakáció? — 
kérdezem tőle. Nem fárasz-
tó-e ez a munka? — 

— E©általán nem fára-
dunk el. Tavaly tsz-ben dol-
goztunk, de ez amit most 
csinálunk, játéknak tűnik. 
Ülünk és törülgetjük a kis 
kerek plédobozokat. Közben 
megbeszéljük, ho© mire 
költjük a fizetést, s így az 
idő is jól telik. Én jövőre 
már ve©ipari technikumba 
járok Veszprémbe és jól 
jön a forint a tankönyvekre. 
A kisebbek, akik még az 
intézetben maradnak, közös 
keresetükből a Mátrába ki-
rándulnak. 

„Száztíz száia'ékos" 
lányok 

Hegy©i zöldborsókonzerv 
között találtam rá a gimna-

A rendőrök rátámadtak 
a Meredith-menetre 

£ Canton (MTI) 
Csütörtök este újabb sú-

lyos összetűzésre került sor 
a Meredith-menet résztvevői 
és a rendőrség körött. A né-
ger polgárjogi mozgalom 
harcosai a Mississippi állam-
beli Canton város egvik is-
kolájának udvarán akarták 
felállítani sátraikat. A rend-
őrség arra való hivatkozás-
sal. h o © ehhez nem kapták 
meg a szükséges engedélyt, 
rájuk támadt. Mintegy 100 
gázálarcos és acélsisakos 
rendőr rontott a tömegre, 
könn.vgázbombákat dobott 
közéjük és gumibottal verte 
a polgárjogi mozgalom ak-
tivistáit. Az e©ik néger ké-
sőbb azt mondotta: „Olyan 
volt. mintha a pokol szaba-
dult volna el". 

Miután a rendőrségnek si-
került eltávolítania a menet 
résztvevőit az iskolaudvar-
ról, azok e © néger temp-
lomban ©ültek össze. Mar-
tin Luther King itt elhang-
zott beszéde után körülbelül 
700 néger éjjeli menetben 
vonult végig Canton váro-
sán. A menetet kísérő gép-

kocsikban ülő rendőrök feli 
azt kiáltották: „Fasiszták, 
fasiszták!" 

P a G E O S 
£ Vandenberg (AP, AFP) 
Az E©esült Államok ka-

liforniai Vandenberg légitá-
maszpontjáról csütörtökön 
PAGEOS elnevezésű geodé-
ziai mesterséges hold-lég-
gömböt lőttek fel. 

A mesterséges holdra nem 
szereltek műszereket Pén-
teken hajnalban a mű-
anyagból készült, hajszálvé-
kony alumíniumfóliával bo-
rított léggömb a napsugarak 
hatására felfúvódott és a 
30,4 méteres hatalmas bal-
lon 4000—4500 kilométer 
magasságban megkezdte ke-
ringését a Föld körül. 

Különböző földi megfi©e-
lőállomásokról lefényképezik 
az 56,6 kilogramm súlyú 
léggömbről visszaverődő 
napsugarakat és bonyolult 
matematikai számítások se-
gítségével határozzák meg a 
földrajzi pontok egymástól 
való távolságát. 

Kínai—román közlemény 
£ Bukarest (MTI) álláspontját ami hozzájárult 
Bukarestben pénteken dél- egymás kölcsönös megisme-

ri tán közleményt adtak: ki réséinek elmélyítéséhez. 
Csau En-laj kínai miniszter- * 
elnök romániai látogatásáról. Csou En-laj pénteken reg-
A közlemény a többi között L nyolcnapos romániai rá-
hangoztatta, h o © a két fel , , , . , , . . , . . 
hasznos Eszmecserét folyta- togatása után, kulonrepulö-
tott a körös érdekű nemzet- géppel Bukarestből Albániá-
közi problémákról, kifejtve ba utazott 

Tokió ta Gus HaTl beszámolója fe-
Siina japán kül ügymini sz- lett 

ter pénteken bejelentette, London 
ho© Gromiko szovjet kül- A sztrájkoló brit tengeré-
ügyminiszter július 24 és 30 szek és a hajótulajdonosok 
között hivatalos látogatást képviselői pénteken másfél 
tesz Japánban. órás megbeszélést tartottak 

New York a munkaügyi minisztérium-
Az E©esült Államok Kom- ban. maid a megbeszélést 

munista Pártja XVIII. kong- azzal szakították félbe, ho© 
resszusán folytatódott a vi- később ismét folytatják. 
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