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Az állam 202 millió forinttal járul hozzá a szakszervezeti 
üdültetéshez 

Nincs itt mée az üdülési kos üdülőkben, és a szálló- száma is nő. A Budapest no-
ezezon vége. de a SZOT dai bérlenienvek. valamint a vű üdülőhajón kívül az úi 
üdülési és szanatóriumi fő- május elsején vízre szálló üdülóhaióval és a MAH ART-
igazgatoságán már a iövő ú j üdülőhajó is sokat segí- tói béreit üdiilőhaiókkal 
évi iger.nvel foglalkoznak, tenek maid az üdülők lét- 72 hajóutat tervez a SZOT 
Szakszervezeti üdültetésben számának növelésében. Bratislavába, az Al-Huná-
eok százezer dolgozó vett A dolgozók egészségvédői- r a és Ausztriába, 
részt az eltelt 18 évben. Jö- mét. pihenését szolgáló Lesz csereüdültetés és más 
vőre még többet kívánnák gvógyüdültetésben a szak- üdültetési forma is külföld-
nyú.itani felnőtteknek. fíver- szervezeti üdültetés keretein — összesen lo 000 szak-
mekeknek. belül lövőre másfél ezerrel szervezeti tag részére 

A szakszervezeti üdülők többen vehetnek részt: az \ létszám bőv í t é s mellett 
jövőre 272 000 pihenni vá- idén 
gryót fogadnak be: befe.ieződött a balatonfii-

9000-rel többet, mint az idén. redi SZOT-szanatórium tei-
A már meglevő üdülőépiile- jes felújítása. 
tek helyeit célszerűbben Sokan vettek részt már 
használják ki. meghosszab- eddig is a külföldi üdülte- felszerelést kapnak az üdü-
bítiák az idényt az idősza- tésekben; jövőre ezeknek jőépületek. u jabb sportléte-

sítményekkel. sportpályákkal 
gyarapodnak. 

Az elavult, üdülésre alkal-
matlan épületeket — ezek 
felújítása nem lenne gazda-
ságos — lebontják, és a har-
madik ötéves tervben foko-
zatosan megkezdik újjáépí-
tésüket. Jövőre két ilven el-
avult épületet bontanak le a 
Balaton mentén. 

A szakszervezeti üdültetés 
jövő évi tervei tehát bizta-
tóak. és még inkább azzá te-
szi az a 202 millió forint tá-
mogatás. amellyel az állam 
hozzájárul maid a dolgozók 
szervezett üdültetéséhez. 

V. A. 

korszerűsítik, 
felújí t ják az üdülőket és 
berendezéseiket. 

a parkokat még szebbé va-
rázsolják. Több kulturális 

Befejeződött 
a nemzetközi borverseny 

Szombaton a Vajdahu- termelők és borászok jó 
nyad-vár román termében munkáját, hozzáértését, 
rendezték meg az V. buda- minthogy a bírálatra került 

, 7. . , 321 magyar bor kozul sok 
pesti nemzetközi borverseny k a p o t t k i t ű n ö m i n ő s í t é s t 

záróünnepségét. Keserű János Ezután a miniszterhelyet-
földművelésügyi miniszter- tes ünnepélyesen átadta a 
helyettes beszédében méltat- bíráló bizottságok által oda-
ta a nemzetközi bíráló bi- ítélt arany-, ezüsté és bronz-
zottságok munkáját , össze- érmeket, valamint oklevele-
foglalta a verseny eredmé- ket a hazai termelő üzemek 
nyeit, szervezési és szakmai képviselőinek, illetve az 
tanulságait. Hangsúlyozta, egyéni termelőknek. A kül-
hogy ez a minden eddiginél földi cégeknek, termelőknek 
nagyobb arányú verseny odaítélt érmeket és okieve-
többek között igen meggyö- leket a közeli napokban kül-
töen igazolta a magyar bor- dik el. (MTI) 

Hazaérkezett Szabadkáról 
a szegedi népfrontkiildöttség 
A Hazafias Népfront vá- szabadkai testvérszervezet 

rosi bizottságának héttagú tevékenységével, üzemeket, 
küldöttsége Hofgesang Pé- intézményeket tekintett meg, 
temek, a városi bizottság s a háromnapos szabadkai 
t i tkárának vezetésével há- program után tegnap, szom-
romnapos látogatással vi- baton este visszaérkezett 
szonozta a Jugoszláv Dol- Szegedre, 
gozók Szocialista Szövetsége , . . , . „ „ , . . . . ,, 
szabadkai küldöttségének A küldöttségét a hatarnál 
korábbi szegedi látogatását, a szabadkai testvérszervezet 

A delegáció ismerkedett a vezetői búcsúztatták. 

Szeptember 3 és 13 között menyekről készített híradók-
rendezték meg a csehszlová- kai kezdték a műsort. A 
kiai Mariánské Láznéban az bemutatott művek négy ka-
UNICA XXV. Világkongresz- tegóriára: dokumentum-, já-
szusával egyidőben a 28. ték-, zsáner- és versenyen 
amatőrfilm világversenyt, kívüli filmekre oszlottak. Ez 
Magyar részről — amolyan utóbbiak között volt a 
„félhivatalosan" — Herbai Csongrád megyei klub veze-
Ágnes, a Népművelési Inté- tőjének Fortitudo című 
zet előadója és Nemes Zol- filmje, amely érzékelhető si-
tán, a Technika Házának kert aratott: több külföldi 
hangmérnöke jár t kint — meghívást kapott. 
illetve „valódi amatőr" mó- A Csongrád megyei ama-
don dr. Németh András és tőrfilm-klub pénteki összejö-
Lakos György, a Csongrád vetelén Toókos György a 
megyei amatőrfilm klub tag- s z e gedi ipari kiállításról ké-
jai. Azért félhivatalosan, s z ; te t t reklámfilmjét, dr. 
mert Magyarország még min- Dragon Károly pedig az Or-
dig nem tagja az amatőr- s zágos Sportnapok szentesi 
filmesek világszervezetének, programjából ellesett össze-
Három szocialista ország állítását mutatta be. 
hiányzik még a szervezetből: 
Magyarországon kívül Bul-
gária és Románia. 

Dr. Németh András, a 
Csongrád megyei amatőr-
film klub vezetője péntek 
este az SZMT székházában, 
a Klub helyiségében él-
ménybeszámolójában el-
mondta: jövőre már minden 
valószínűség szerint hivata-
losan is képviseltetheti ma-
gát a magyar delegáció. Az 
idei fesztiválra mintegy 80 
filmet neveztek, az általános 
színvonal alatta maradt a 
tavalyi dubrovniki fesztivál-
nak. Négy napon keresztül 
nonstop módszerrel folytak a 
vetítések, s valamennyi al-
kalommal az előző napi ese-

Magyar—olasz idegenfor-
galmi megállapodás jegyző-
könyvét írták alá szombaton 
az Országos Idegenforgalmi 
Hivatalban. 

A tárgyalások eredményét 
tartalmazó jegyzőkönyv meg-
állapítja, hogy fokozni kí-
vánják a két ország hivata-
los idegenforgalmi szervei-
nek együttműködését, erő-
síteni fogják egymás terüle-
tén az idegenforgalmi propa-
gandát, megszervezik az in-
formációk cseréjét, az ide-
genforgalmi szakemberek és 
újságírók kölcsönös látoga-
tásait, és mindent elkövet-
nek azoknak az akadályok-
nak az elhárítására, amelyek 
ma még nehezítik a kapcso-
latok kiszélesítését. 

Évadnyitó társulati ülés 
a színházban 

Évadnyitó társulati ülés rését fejezte ki az elmúlt 
volt tegnap délután a Sze- szezon sikeres bemutatóiért; 
gedi Nemzeti Színházban, kiváltképp Rozov: Uton, Bá-
Vaszy Viktor igazgató tar- gyoni Attila: Botlár-ügy, 
tott beszámolót, melyben az D'Albert: Hegyek alján, Far-
1966—67-es színházi évad kas Ferenc: Bűvös szekrény 
terveiről beszélt. Röviden és Mozart: Idomén eo című 
vázolta az ú j szezon mint- művének színrevitelét, vala-
egv 560 előadásával kapcso- mint a balettegyüttes meg-
latos feladatokat, külön?- lepően ú j produkcióit ér-
sen a színház opera részlegé- tékelte kiemelkedő művészi 
nek munkájára hívta fel a teljesítményként az 1965— 
figyelmet. Az idei műsorral 66-os évadban, 
az eddigieknél hatékonyabb A Szeged m. j. városi ta-
nevelő hatást kell kifeíte- nács nevében Kovács Jó-
niök a fiatalság körében — zsef, a művelődésügyi osz-
mondotta. tály vezetője szólt a társu-

A Művelődésügyi Minisz- lathoz. Külön köszöntötte 
térium részéről Rögei Jó- Vaszy Viktort, aki immár 
zsef, a színházi főigazgató- tizedik éve irányítja a Sze-
ság főelőadója köszöntöttea gedi Nemzeti Színház mun-
szegedi művészeket. Eü.sme- k a j á t 

SZÜLÖK ES GYEREKEK utolsó gyermek után is jár-
Szeptember 11-i, vasárna- ion családi pótlék akkor is, 

pi lapunkban Családi örö- amikor a többi már fel-
mök — családi gondok cím- nőtt. Mire ugyanis négy 
mel belső vezércikk jelent gyermeket az ember felne-
meg. Az abban felvetett v e l . sa já t magukra a szü-
gondolatokhoz szól hozzá 'ők nemigen tudnak gondol-
szerkesztőségünkhöz küldött n i-
levelében Sárkány Béla, Fo- Megértjük, hogy nem le-
garasi u. 6/b alatti lakos. h e t mindent máról holnanra 

Már az is sok reményre megoldani, de a cikkben ki-
jogosítja a többgyermekes fejtett nemzeti szaporulat sem 
szülőket, hogy szocialista k h e t közömbös számunkra, 
társadalmunk még nagyobb Abban a reményben feje-
figyelemmel fordul feléjük, zem be soraimat, hogy a 
ha a napi saj tó is foglal- szerkesztőség megértéssel 
kőzik, azaz törődik sorsuk- fogadja azokat 

, k a l , ^ L í r j a e F e b e k , k ö z ö t t ROSSZ KÖZVILÁGÍTÁS 
leveleben. — Igen, meg na-
gyobb megbecsülést érde- A Lechner teret a Pá r ' -T 
melnek a többgyermekes körúttal kua Ö6sze a rövid 
szülők és főleg megértést kis Szappanos u t ca Lakói 
Ha néha elkeserednek, ha m o s t l e v e l e t j u t l l a k e l 
lajták, hogy nem tudjak azt , , , 
nyújtani gyermekeiknek, szerkesztőségünknek, amely-
mint az a szülő, akinek csak a"" 0 ' panaszkodnak, 
egy gyermeke van. Bizony h o R-v n c m kielégítő az utca 
sokszor hallja az ember, mi- közvilágítása és a járdák is 
nek az a sok gverek! A r a s s z állapotban vannak, 
gyermekneveléssel járó gon- h r > s y azokon — különösen 
d - ' : idegessé teszik a szü- sotetben — a közlekedés ve-
lőt és ha a munkahelyén szelyezteti az ember testi 
sem talál megértésre, sok- épségét, 
kai hamarabb kimerül. En PANASZ A PANASZRA 
a magam részéről a nők „ . 
nyugdíjkorhatárát is agyé r - ,-Örömmel olvastuk a Dél-
mekek számától függően ál- Ma^a ro r szág augusztus 25-i 
lapítanám meg és a nyűg-
díjalapot is. A családi pót-
lékot úgy változtatnám, hogy 
ahol 4 gyermek van, az 

Bzvetozár Márkovity-Toza a horthysták bitófá-
ja alatt fejezte be törhetetlen harcá t 

Akik megmaradtak, azokat többnyire a Csil-
lag falai közé zárták. 

És ha az „Armija" után, első látásra nem is 
volt olyan félelmes ez a börtönépület, a maga 
négy szárával — mind egy-egy osztály —, azért 
az 1943 május elseje előtti éjszakán érkezett 
csoport már első nap bepillanthatott sa já t jö-
vőjébe. Abba, hogy nagy lelkierőre, szívós aka-
ratra lesz szükségük, ha valaha élve akarnak 
kikerülni a Csillagból. 

A fogadtatás nem volt valami biztató. Reggel 
felsorakoztatták őket és eléjük állt az osztály-
parancsnok. Nagyon alacsony, kicsit ferde fej-
tartású, nagy bajuszú ember volt. Szertartáso-
san bal hóna alá csapta kardiát és olvasni 
kezdte „üdvözlő" beszédét, amely így kezdő-
dött: 

— Gyilkosok, gazemberek, árulók, bűnö-
z ő k ! . . . 

A továbbiakban a házirend ismertetése kö-
vetkezett, majd elmondta, mi vár azokra, akik 
megszegik. Kis vétségért vékony bot jár, na-
gyobbért vastagabb és még nagyobbért a leg-
vastagabb, amitől mindenki „észhez tér". 

Alig volt politikai fogoly, aki ne ismerkedett 
volna meg a börtönpribékek szadizmusával. 
Elég volt egy rossz mozdulat a műhelyben, ahol 
dolgozott, vagy egy szó, vagy egy „jogtalan" 
követelés, vagy akármi, és már mehetett kihall-
gatásra az őrparancsnok elé. 

Simándi főhadnagy úr magas, csaknem két-
méteres, igen sovány ember volt. Arca mint a 
viasz, orra alatt tüskés bajusz. Mindennap ki-
hallgatást tartott és osztogatta a büntetéseket. 
Nem kiabált, nem hadonászott. Végighallgatta 
az őr jelentését, hogy az elítélt ezt meg ezt 
csinálta, aztán kicsit felhúzta szemöldökét, 
mintha csodálkozna a fogoly pimaszságán, és 
halkan csak ennyit modott: „Négy óra kurta-
vas!" Vagy: „Hat óra guggolás három napig!" 

Volt annyira szadista, hogy ítéleteivel nem-
csak az elítéltet akarta meggyötörni, hanem egy 
csapással a többieket is. A büntetéseket mindig 
a déli pihenőben, vagy este, vacsoraidőben haj -
tották végre. Ezt azért parancsolta meg így, 
mert a kurtavasra ítélt emberek annyira or-
dítottak kínjukban, hogy minden zárkában hal-
lani lehetett. A foglyok ilyenkor megrezzentek 
az iszonyattól, a kanál megállt a kezükben, a 
falat nem ment le a torkukon. 

A büntetések szörnyű szenvedéseket okoztak. 
A kurtavasra ítélt embert összegöngyölték, 
mint valami csomagot, láncokkal össze-vissza 
kötözték, néhány perc múlva a térde úgy nyom-
ta a szívét, hogy azt hitte, megfullad. Minden 
porcikája izzott a fájdalomtól, arcáról mégis 
jéghideg verejték csorgott a kőre. 

A guggolónak a kezét hátrafelé feszítették és 
láncra kötötték. A láncot a falhoz rögzítették 
és olyan hosszúra eresztették, hogy az elítélt 
csak guggoló helyzetben maradhatott. Felállni 
nem tudott, ha pedig térdre próbált volna 
ereszkedni, a hátrafeszitett keze kicsavarodott 
volna. Bár rendszerint ez lett a vége, mert 
nem bírta a guggolást, így aztán elájult, még 
mielőtt letelt a kiszabott négy vagy hat óra. 

A sötétzárkásnak az idegeit támadta meg az, 
hogy rövid idő után érzékszervei elvesztették a 
ion,taktust a valósággal, amitől hallucinált, 
rémképei támadtak és az őrület jelei ütöttek 
á raj ta . 

Simándi főhadnagy értett ahhoz, hogyan kell 
i kín minden csatornáját megny i tn i . . . 

Plavsity könyvének mégsem ezek a legmeg-
rázóbb részei. Az ember torka inkább akkor 
jzorul össze, amikor azt olvassa, milyen érzés-
imlékeket hagyott meg a foglyokban máig is 
a Csillag „mindennapi élete". 

Az egyik: az éhség. A foglyok szinte egy-
folytában éhesek voltak. A testük ettől hideg 
lett. Mindig úgy érezték, hogy a köldökük oda-
ragadt a gerincükhöz. Nehézkesen jártak, in-
kább csoszogtak, a beszédük halk lett, nem tud-
ták teli tüdővel kimondani a szavakat, ha szól-
tak, enyhe fá jdalmat éreztek a gyomrukban. 
Az éhség halálfélelmet is ébresztett. 

A másik: a bűz. A magas börtönfalakon so-
ha sem jött át annyi friss levegő, hogv elosz-
lassa a belső szagokat: az étel, a szellőzetlen-
ség, a rothadó szalma, a penész, és a hulla-
házban fekvők bomlásának szagát. (Hulla min-
dig volt. Akik legyengülés, vagy betegség 
miatt kórházba mentek, mind meghaltak.) 

A harmadik: a hideg. A zárkákat télen sem 
fűtötték. Az őszi, a tavaszi napsütés nem ha-
tolt be a börtönbe. A foglyok az állandó fázás-
tól úgy érezték, hogy összezsugorodtak, véko-
nyabbak és alacsonyabbak leltek. 

A Csillag falai meg mintha az égig nőttek 
volna, eltakarva minden reményt, hogy a szen-
vedés valaha is véget ér. 

Milyen emberek lehettek azok, akik mégis 
átláttak a falakon, elviselték a szenvedést, bíz-
tak abban, hogy az embertelenséget legyőzi az 
emberség és ez nekik is meghozza a szabadu-
dást? Plavsity könyvének szereplői nem voltak 
óriások, nem voltak erősebbek másoknál. De 
volt hitük és meggyőződésük. Ezt a legnehezebb 
időkben sem vesztették el. A Csillagban ugyan-
úgy kommunisták voltak, ugyanúgy megszer-
vezték az illegális munkát, mintha kint lenné-
nek. 

A Csillagban magyar kommunisták is rabos-
kodtak. A jugoszláv csoport kapcsolatot kere-
sett velük ós talált is. Igaz, eleinte a jugo-
szlávok egyike-másika kicsit tartózkodó volt. 
A kakastollasok — érthetően — idegenné tet-
tek előttük mindent, ami magyar. De aztán 
csakhamar érezték, hogy barátok, elvtársak kö-
zött vannak. Közös akcióba kezdtek. Illegális 
börtönújságot szerkesztettek, a Híradót, ame-
lyet két nyelven írtak, papírlapokra. A szer-
kesztő bizottság vezetője Plavsity volt, a magya-
rok közül Máté György és Tóth Mihály vett 
részt ebben a munkában. Az újság havonta 
egyszer je lent 'meg és a házimunkások, a taka-
rításra, ételhordásra kirendelt rabok eljuttatták 
minden cellába, ahol politikai foglyok rabos-
kodtak. 

A munkásmozgalom ünnepein, évfordulókon 
emlékesteket tartottak, tanulták a marxizmust, 
Petőfit fordítottak, összefogtak, küzdöttek még 
itt is, ahol a veszély karnyújtásnyi távolságról 
leselkedett rájuk. Sok politikai fogoly ott érett 
kommunistává. 

Nem csüggedtek és jórészük meg is maradt. 
Amikor a szovjet csapatok már közel jártak 
Szegedhez, a börtönparancsnokság a politikaia-
kat Bajára küldte. tankcsapdákat ásni. A 
Horthy-rendszer pálfordulásának napján, ami-
kor az egész őrség elment esküt tenni Szálasi-
ra, a jugoszláv csoport egy részének sikerült 
megszöknie a táborból. F.zzel megmenekültek a 
további meghurcoltatástól, a németországi halál-
táboroktól, ahol csak nagyon kevesen marad-
tak életben. 

Ök hazakerültek, és mihelyt kicsit felépültek, 
ú j ra csatasorba álltak, fegyverrel harcoltak a 
fasizmus teljes leveréséért. 

Itt ér véget Plavsity könyve, az elítéltek: a 
küzdök, a mártírok és győzők története. Azoké, 
akik ma a békés élet örömeit élvezik és em-
lékeik árnyékából soha el nem tűnik a négy-
ágú szegedi börtönépület, a Csillag. 

ECK GYULA 

számában megjelent cikk-
ben — ír ják a Mérey ut-
cai lakók — hogy pana-
szunkat a 10-es AKÖV meg-
érti és orvosolja, miszerint 
gépjárművei csökkentik se-
bességüket a Mérey utcá-
ban, amelynek eléggé rossz 
az úttestje. Sajnos, a cikk-
nek nem volt eredménye, 
sőt úgy tűnik, mintha egyes 
kocsik vezetői még nagyobb 
sebességre kapcsolnának. 
Kivételt képeznek a csuklós 
autóbuszok. Ezek vezetői 
nem v;'"tatnak úgy, mint 
a- .-lőtt. A Mikszáth Kálmán 
utcában folyó építkezés mi-
at t a forgalom egy része a 
Mérey utcába szorult, az ott 
lakók bosszúságára. Az 
autóbuszok hajnali fél 5-től 
éjjel 11 óráig közlekednek, 
na'— zajjal. Talán nem kel-
lene annyira rohanniuk, ak-
kor nem vernének akkora 
zajt. Azt az egy-két per-
cet, amit a lassítással ut-
cánkban elvesztenének, pó-
tolhatnák a jobb utakon. 
Ennyi az egész kérésünk, 
csak egy kis belátást és 
megértést szeretnénk." 

Középüzem keres 

közgazdászt 
és 

előkalkulátort 
Jelentkezéseket Szeged 118. 
számü Dostafiókra k é r j ü k 
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szakmunkásokat 
felveszünk. Anrtlis 4. Cipész 

és Panusskész j tő Ktsz. Sze-

ged. Cserzy Mihály u. 30'b 

szám. DK. 466 
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