
Színházi előzetes: 

Kettős prermer 
— Szabadkai színészek 

Szegeden 
Befejeződött a bérletezés 

a Szegedi Nemzeti Színház-
ban. A városi bérlők szá-
ma ez ideig közel ezerrel 
emelkedett, de még így is 
csak négyezer bérlet kelt 
el. Az egyetemen megkét-
szereződött a bérletes szín-
házlátogatók száma: csak 
az orvosegyetemen több mint 
600 darabot váltottak a 
hallgatók és az egyetem 
dolgozói. A Szakszerveze-
tek Csongrád megyei Ta-
nácsa és a színház igazga-
tósága jutalomban részesí-
tette a bérletezésben kivá-
ló eredményt elért üzemi 
közönségszervezőket. 

Mint a szervezőirodától 
megtudtuk, gazdag téli prog-
ramra készült a színház 
prózai, operett- és opera-
társulata. December 3-án és 
4-én kettős premierben mu-
tatják be a My Fair Lady-1 
Az egyik szereposztásban 
Benkóczy István vezényleté-
vel Bozóky István, Kovács 
Zsuzsa, Kormos Lajos, Ko-
vács János és Bordás De-
zső lépnek színpadra, míg 
másnap Csala Benedek di-
rigálásával Pagonyi Nándor, 
Bókay Mária, Kovács Gyu-
la, Kátay Endre, és Kiszely 
Tibor elevenítik meg B. 
Shaw bűbájos musicaljá-
nak történetét Radzinszkij 
Száznégy lap a szerelemről 
című darabjának bemutató-
ját december 15-én tartják 
— Futó kaland címmel. Az 

Aldobolyi Nagy György kí-
sérőzenéjével színpadra ál-
lított musicalt Szász Károly 
rendezi. Az új operabemu-
tató januárban lesz: Csaj-
kovszkij Pique Dame című 
művét Vaszy Viktor érdemes 
művész vezényli. 

November 28-án vendég-
szerepel Szegeden a Sza-
badkai Népszínház magyar 
tagozata. Az este 7 órakor 
kezdődő előadáson Brendan 
Behan: A túsz című há-
romfelvonásos színjátékát 
mutatják be Virág Mihály 
rendezésében, Szabó István, 
Dóró Emma, Pataki László, 
Bada Irén, Derdák Irén fő-
szereplésével. A vendégjá-
tékot december 5-én és fi-
án viszonozza a Szegedi 
Nemzeti Színház Szabadkán, 
amikor is a Szegény kis 
betörő-t és a Bohémélet-et 
adják elő a szomszédos ju-
goszláviai városban. 

A téli hónapok során két 
ízben jelentkezik a televí-
zió Szegedről. December 16-
án Budapesten a MOM Mű-
velődési Házban veszik fel 
telerecording szalagra a 
Szegény kis betörő-t — me-
lyet az országban legjobb-
nak a szegedi előadásban ta-
láltak —, s közvetítik egy 
későbbi időpontban. Január 
31-én viszont helyszínről su-
gározzák a Trisztán előadá-
sát a Szegedi Nemzeti Szín-
házból. 

Leltár 
a majorokról 
A Magyar Szabványügyi 

Hivatalban készül az új 
acélszabvány, amely a mele-
gen hengerelt rúd- és idom-
acélok, durvalemezek, széles-
acélok, abroncs- és kovácsolt 
acélok minőségének mércéit 
emeli. Eddig csupán a sza-
kító szilárdságot, a nyúlási 
és hajlékonysági határokat 
szabályozták, most pontosan 
elö lesz írva az úgynevezett 
folyáshatár, a szén-, a kén-
és foszfortartalom is. Az új 
szabvány 1967. Július elsején 
lép életbe. 

Új acélszabvány 
Elkészült az első teljes & 

részletes „leltár" a termelő-
szövetkezeti telepek, majo-
rok fel szerel tségéról. Esze-
rint a termelőszövetkezetek 
193 006 építménye 12 336 he-
lyen fekszik: ezek közül 5236 
község vagy város belterü-
letéhez tartozik, 71000 pedig 
külső telep, major. Ez utób-
biak túlnvomó többsége, 
pontosan 6064 véglegesnek 
tekinthető, továbbfejlesztésre 
alkalmas. 

Tervezők versenyben Szocialista bngádmozgalom 
a rajztáblák fölött 

Termelési értékük évi 13 
millió forint. Hogyan, hát a 
tervezőmunka is termelés? 
önkéntelenül ez a kérdés to-
lakszik fel a kívülállóban, 
ha az Építésügyi Minisztéri-
um Szegedi Tervező Válla-
latát jellemzik így. A 210-es 
létszámból 140 műszaki két-
ségtelenül produktív mun-
kát végez, hiszen a pauszra 
felrótt számok, milliméter-
nyi pontossággal képzett vo-
nalak nélkülözhetetlen tar-
tozékai, kiinduló alapjai a 
házakká, üzemekké épülő 
falaknak. A tervező már ak-
kor benne jár a szobákban, 
műhelycsarnokokban, érzék-
letesen is látja, tapintja azo-
kat, amikor még mások nera 
is sejtik, hogy ilyesmi léte-
sül. 

Tartalmas verseny 
Nem formális dolog az ó 

munkaversenyük sem. A 
tervezők egymással, idővel 
és pénzzel való versenye 
nagyon is kézzel fogható 
eredményekhez vezet. Kor-
szerűbben, olcsóbban, hama-
rabb megvalósuló létesítmé-
nyek származnak ebből. A 
15 brigád közül az, amelyik 

a VIII. kongresszusról ne-
vezte el magát, már bronz-
koszorút nyert, ezenkívül 
van egy háromszoros, két 
kétszeres és három egysze-
res szocialista brigád, a 
többi idei munkájával akar-
ja elérni a megtisztelő cí-
met. 

Túlmunkában 
A kongresszusi vállalások 

között olyan befejezett vagy 
éppen befejezés előtt álló 
munkák szerepelnek, ame-
lyek megmagyarázhatják, 
miért fényesek sokszor késő 
éjszakáig a Klauzál téri iro-
daház ablakai. Mert a ter-
vezési munka intenzitása egy 
normális határon túl nem 
fokozható, többet csak több 
idővel, nagyobb fáradsággal 
lehet produkálni. 

A Május 1. brigád a vas-
műszaki nagykereskedelmi 
vállalat raktárcsarnokának 
belső átalakítási terveit így 
készítette el három hónap-
pal korábban, A VIII. kong-
resszus brigád így volt ké-
pes a mintegy 60 ezer forint 
tervezési díj helyett teljesen 
ingyen, társadalmi munká-
val elkészíteni a tiszakürti 

Nótaest a színházban 
Bizony a harmincon aluli 

generáció már csak vörös 
bor mellett asszimilálódik 
azokra az „örökszép magyar 
nótákra", melyek néhány 
évtizedei ezelőtt egy kor-
hangulatot jeleztek kedve-
sen finomkodó modorban, 
kajánul csipkelődő, vagy 
sírva mulató hangulatban. 
A vörösbor persze ezúttal 
elmaradt, de a jobbára har-
mincon túli „fiatalokból" 
álló közönség maradéktala-
nul élvezte és tapsdlta vé-
gig, hogyan „Csendül a nó-
ta." hétfőn este két előadás-
ban Szegeden, a Nemzeti 
Színházban. A szerzők, hír-
neves magyar nótafák nevét 
— néhány, valóban a leg-
nagyobbak kegyeletesen 
megőrzött emlékét kivéve — 
az idő már majdnem telje-
sen kimosta az emlékezés-
ből. de a dallamok még ma 
is élnek, nem annyira meg-
sárgult papirosokon, mint 
inkább családi tűzhelyek 
mellett, apáról fiúra szálló 

hagyatékként. És persze 
nem utolsósorban az ilyen 
nótaesteket, ahol kitűnő elő-
adóművészek idézik meg az 
akácsorok, borospincék, őszi 
rózsák hangulatát. 

Vörös Kálmán és népi ze-
nekara szüreti muzsikára 
invitálta Béres Ferencet, 
bánatos és víg nótákra a 
nemrégiben még Ausztráliá-
ban vendégszerepelt Endré-
di Mimit, a bécsi Collegium 
Hungaricum közönségének 
közelmúltban bemutatkozott 
Nyíri Erzsit, a „piciben is 
nagy művésznőt", Vörös Sá-
rit és természetesen a még 
mindig nagyon népszerű 
Sárdi Jánost, és Solti Ká-
rolyt. Mikor őket konferál-
ta színpadra a kitűnő dr. 
Hegedűs János — kl tud-
ja milyen emlékeket idéző 
szándékból — rózsaszál re-
pült a páholyból, s ők nem 
szabadulhattak elég ráadás 
nélkül. Egyszóval: hangu-
latos este volt. 

N . L 

Ezreket siratnak a károsultak 
Egy lakásüzér-házaspár bukása 

— Italozik? 
— Nem. Nincs is káros 

szenvedélyem és a felesé-
gemnek sincs — mondta 
előzetes letartóztatásában 
Prágai László 28 éves, Új-
szeged, Alsókikötő sor 8/b 
szám alatti lakos, a textil-
művek volt segédművezető-
ie. 

Lakatosként került oda, s 
ez év júliusában kilépett 
munkahelyéről. Miért? Ki-
elégítő magyarázatot erre 
hiába is várnék, s Prágai 
ki is tér előle. Jól öltözött, 
magas fiatalember, jó be-
nyomást kelt. A látszat 
azonban csal. Megjelenésé-
vel és furfangos észjárásá-
val megtévesztett sok em-
bert, 19 éves feleségével 
együtt. Mindkettőjük ellen 
csalás miatt indított eljárást 
a Szeged városi és járási 
rendőrkapitányság. 

A „magyarázat" 
— Amíg dolgozott a mun-

kahelyén, mennyit keresett 
havonta? 

— Kétezren jóval felül. 
A feleségem 900 forint kö-
rül keresett a klinikákon, 
ahol segédápolónő volt. 

— S ebből a pénzből nem 
tudtak megélni ketten? El-
halt anyja után örökölték a 
lakást és a berendezést is. 
Mindenük megvolt, nemde? 

— Igen. 

F g y kisgyerek lé-
lekszakadva rohant 
a villamos után: 

— Gyere mami, er-
re üljünk. Ez nem 
rángat. Magda bácsi 
v e z e t i 

Hát az bizonyos, 
hogy Magda József, 
az egyik legügyesebb 
szegedi villamosve-
zető. Így is érdek-
lődtem utána a köz-
lekedési vállalatnál, 
no meg a legrégeb-
ben vezetőt is keres-
tem. Most ráérősen, 
szabadnaposar, be-
szélgettünk odahaza. 
Mardáék lakásán. 

ötvenhat éves. s 
14 éves korában ke-
rült a szegedi vál-
lalathoz. aminek ak-
kor még Közúti Vas-
pálya Részvénytár-
saság volt a reve. A 
mozdonyvezetői ál-
mokból lett villamos, 
s ígv a mesterség a 
családban maradt. 
Édesapja vezette 

Végállomástól 
végállomásig 

ugyanis az első sze-
gedi villamost, s 
így szerette meg 
gyerekként a pályát. 

Aztán ? Harminc 
éve egyfolytában ve-
zető. Közben gyor-
sabbak lettek a jára-
tok, sietősebbek az 
emberek. Ügy isme-
ri a kocsikat, a síne-
ket, vonalakat, mint 
a tenyerét. Észreve-
szi a legkisebb re-
pedést, a legkisebb 
gyanús zörejt. Eze-
kért gyűlnek a jó 
pontok. Most beteg-
sége miatt az összes 
vonaton te'lesít szol-
gálatot. Operálták, 
nem ülhet egész nap 
csuklóson. 

— Hány kilomé-

tert vezetett életé-
ben? 

— Hát ötvenezer 
biztosan van . . . 

Az új kocsik bejá-
ratását is ő végezte. 
Sok vezető tanult 
már a keze alatt. 

A felesége egész 
halom kitüntetést 
rak az asztalra. Há-
romszoros sztahano-
vista. negyedik éve 
dolgozik szocialista 
brigádban, gok ki-
váló dolgozó oklevél 
és Jelvény kerül elő 
még, s rendőrségi 
dicséret a Vezess 
baleset nélkül moz-
galom eredményé-
ért. 

— És soha nem 
volt balesete? 

— Idáig egyszer 
sem. De hibapont se. 
Figyelmet, józansá-
got kíván a munka, 
ennyi az egész. 

— Melyik a legsű-
rűbb járat? 

— Az l-es. Ezen 
dolgoztam idáig. De 
sokat szállít, zsúfolt 
az üjszegedi ls, és 
lassan mindegyik. 
Jövőre talán új csuk-
lósokat kapunk min-
denhová. 

Emberek ülnek mö-
götte. Pár billentyű, 
fogantyú, s egy sín-
pár, ami előtte van. 
És a megállók. A 
tizedik. huszadik, 
végtelenül... Hu-
szonhét, huszon-
nyolcszor fordul na-
ponta egyik végállo-
mástól a másikig. 
Télen, nyáron, éjjel, 
hajnalban. S nekünk 
utasoknak néha fel 
sem tűnik, hogy ott 
van. 

Jaknb Ágnes 

ü sso 'o 
Külőnleces fa j t ák , klváír 
minőségben kanha tó a t i-
pói . .Tlszatáj" Tsz ben. 

IJ. IC. 394 

Magasan kvalifikált, nagy gyakorlattal rendelkező 

gyocs- és gépírót 
fel vesz az Alföldi Kőolajfúrási Üzem Szegedi Üzem-
egysége. Dorozsmai u. 75. 

Üzemvezetőség 

— S akkor miért adták 
el annyi embernek a laká-
sukat, amelyet még át sem 
írattak a saját nevükre? 

— Eladósodtunk . . . To-
vább nyújtóztunk, mint 
ahogy a takarónk ért. 

— Hát ez hogyan lehet-
séges? . . . 

Kifejezéstelen arc a vá-
lasz, úgy tesz, mintha a 
történtekről először hallana. 

A h ű n la j s t rom 
— Megbeszélte a feleségé-

vel, hogy újabb és újabb 
áldozatukat milyen mesével 
vezetik félre. 

— Igen, egyeztettük a lé-
péseinket, de hát mindennek 
a feleségem az oka. Úgy 
vettem el, hogy csak két 
hónapig ismertem. S hogy 
ki volt azelőtt, azt csak 
hallomásból tudom. Hány-
ta-vetette az élet — mond-
ja mintegy védekezésül. 

— De maga jó körülmé-
nyeket teremtett a számá-
ra is, tehát élhettek volna 
szépen, rendezetten. 

Olvasom a bűnlajstromot. 
P. J. félegyházi lakostól — 
Prágainé volt ápoltjától a 
klinikán — 2400 forintot 
kértek kölcsön azzal a szán-
dékkal, hogy majd eltart-
ják. Ez az ember két nap 
után elment tőlük, de a pén-
zét nem kapta vissza. Ez-
után E. L. Sajka utcai la-
kost szemelték ki áldozatu-
kul azzal a mesével, hogy 
a lakásukat eladják, mert 
másikat vesznek. Itt 6 ezer 
forint kölcsönt tettek zseb-
re. visszafizetés nélkül. Kö-
vetkezett G. S. Gutenberg 
utcai lakos, akit 5200 fo-
rinttal vágtak meg. Egy 
Kossuth Lajos sugárúti ré-
giségkereskedő szabadította 
rá őket az áldozatra. 

M. I.-né és családja a Te-
leki utcából, s ugyanonnan 
egy idős ember. Sz. M. volt 
ezután soron. A két csalá-
dot több mint 4 ezer forint-
tal károsították meg. M. I.-
nét azzal hitegették, hogy 
átadják neki lakásukat 
Prágainé nem kímélte volt 
intézeti társát, Z. T.-nét 
sem, akiről tudta, hogy szö-
vetkezeti lakásra gyűjt a ta-
karékban. A hiszékeny asz-
szonyt könnyű volt ráven-
niük, hiszen megbízott egy-
kori intézeti társában, aki-
ről addig a lehető legjobb 
véleménnyel volt, Z. T.-né-
től 10 ezer forintot csaltak 
ki. 

Ekkor indult meg az eljá-
rás Prágaiék ellen. Kihall-
gatásuk szüneteit azonban 
arra használták fel, hogy 
újabb áldozatok után néz-
zenek. S V.-nével egy is-
meri és korábban már fe-
lelősségre vont lakásüzér 
révén kötöttek ismeretséget 
S. V.-né 18 ezer forintért 
vette meg Prágaiék szoba-
konvhás. mellékhelviséges 
lakását. Pár órával rá Prá-
gait letartóztatták. S. V.-né 
ezt megtudta, fogta bútora-

it és beköltözött az Alsóki-
kötő sor 8/b szám alá, a 
szabadlábon levő Prágainé-
hoz. De hogy férhetne meg 
egy csárdában két dudás, 
hiszen Prágainé nem úgy 
gondolta a dolgot, hogy oda 
a lakás új tulajdonosa majd 
be is költözik! Az viszont 
nem sokat teketóriázott, ha-
nem bepakolt. A játék ez-
zel véget is ért, Prágai ügyét 
átadták vádemelésre az 
ügyészségnek. 

Zsaroló ievél 
Ezt megelőzően Prágai 

László elolvashatta mindazt, 
ami rá és feleségére vonat-
kozik. 

— S mit szól a végkifej-
léshez? 

— Semmit. 
Közben ugyanis az tör-

tént, hogy Prágainé meg-
ismerkedett egy idős férfi-
val. akinek férje nevében 
később zsaroló hangú leve-
let írt: 30 ezer forint elle-
nében hallgat arról, hogy ót 
megkörnyékezték, meg akar-
ták rontani, sőt kompromit-
tálták. 

— Ezekről majd beszél-
getek még a feleségemmel 
— mondta végezetül Prágai, 
akiről nehéz feltételezni, 
hogy felesége dolgairól ne 
tudott volna. 

Lődi Ferenc 

művelődési ház épületgépé-
szeti terveit. Ugyancsak ez 
a kollektíva a Közmű bri-
gáddal, a Molnár Farkas és 
a Vedres István II. brigád-
dal közösen elvállalta a Ma-
gyar Tudományos Akadémia 
újszeged! biológiai telepé-
nek építéskivitelezési terveit, 
s februártól november 30-ig 
el is készítik. A mintegy 115 
millió forint értékű építési 
beruházás megtervezését 
ilyen határidőre sehol nem 
vállalták el annak idején. S 
e munkának egyenes követ-
kezménye, hogy a tervdoku-
mentációk birtokában jövő 
tavasszal el lehet kezdeni 
az építkezést. A Vásárhelyi 
Pál és a Közmű brigád több 
mint félmilló forint értékű 
tervezést vállalt túlmunká-
ban. Elkészítették ez év! 
programjukon felül a pap-
rikafeldolgozó vállalat re-
konstrukciós terveit, besegí-
tettek az egyetemi és más 
szervezésű KISZ társashá-
zak tervezésébe. De a leg-
lényegesebb volt a tarján te-
lepi építkezések előkészületi 
munkáinak tervezése, amit 
a tervezési normák szerint 
1967 májusig kellett volna 
elkészíteni. A tervek egy ré-
szét már átadták, s év vé-
gére az egészet befejezik. 
Ugyancsak a Vásárhelyi Pál 
brigád a Béke brigáddal kö-
zösen programon felül vál-
lalta a konzervgyári re-
konstrukció első ütemében 
épülő gyártóüzemének kivi-
telezési terveit. Ezzel is ké-
szen lesznek az idén. 

Ráadás 
Az említetteken kívül va-

lamennyi tervező brigádnak 
van kongresszusi vállalása. 
Ezek egy részét már telje-
sítették, s utólagos felaján-
lásokat is tettek. A többi 
vállalásokat is a megjelölt 
határidőre teljesítik. A ter-
vezők brigádmozgalmában, 
eredményeik elérésében, a 
vállalások teljesítésében a 
kommunista műszaklak a 
kezdeményezők, s a munka 
során a példamutatók. 

Kondorosi János 

Kiállítási 
csarnok épül 

A budapesti Technika Há-
zában az építők megkezd-
ték a munkát egy új, nagy 
kiállítási, illetve bemutató-
csarnok kialakítására. Erre 
a célra az épület első eme-
letén azt a 650 négyzetmé-
teres helyiséget használják 
fel, amely valamikor a tőzs-
de „ kikiáltó" csarnoka volt. 
A tervek szerint az új kiál-
lítási csarnokot tavasszal 
avatják fel. 

Olvasóink írják 
A JARHATATLAN JÁRDA 

A Gladics utcai gyermek-
otthon előtt szinte járhatat-
lan a gyalogjáró. Az ott-
hon kerítése legalább egy 
métert foglal el a megálla-
pított járdavonalból. A ke-
rítés tövében nőtt ágas-bo-
gas bokorrengeteg nyáron 
különösen kellemetlen. 

Az elmúlt évben a kerü-
leti tanács hozzájárulásával 
az utca lakói társadalmi 
munkában, ki-ki a maga 
portája előtt megépítette a 
járdát. Ekkor senki nem tö-
rődött a gyermekotthonra 
eső útszakasz rendbehozásá-
val. Azóta azonban az ille-
tékesek már ez ügyben is 
megtehették volna a kellő 
intézkedést. 

Juhász Károly 
KÉSIK AZ INTÉZKEDÉS 

Már több mint egy hó-
napia a Köröndi utca lakói 
nevében panasszal fordul-
tam a DA1-Mag varország 
szerkesztősééhez. Az odesz-
szai építkezések ideién a 
Korondi és a Csanádi utcá-
ban felszedték a lárdát. és 
azt az építkezés befejezése-
kor nem hozták rendbe. A 
szerkesz: őség közben tárásá-
ra a Szeaed m. j. városi ta-
nács építési és közlekedési 
osztálya reagált a panaszra 
olyképpen, hogy az I. ke-

rületi tanács vb építési és 
közlekedési csoportját fel-
szólította a járda rendbeho-
zására. Most november vé-
gén járunk, beköszöntött az 
esős, sáros idő, s még min-
dig nincs járda ezen a ré-
szen. 

Hegedűs Józsefné 

A KÖSZÖNET HANGJÁN 
A minap bevásároltam az 

l-es számú vasboltban. A 
háztartási cikkek osztályán 
többek között vettem egy 
villamos kenyérpirító hősu-
gárzót. Otthon vettem észre, 
hogy a hősugárzót elhagy-
tam. az üzletben feleitettem. 
Visszaérve érdeklődésemre 
a kiszoleálénő udvariasan 
közölte, hogv a pénztárnál 
leadta, ott átveliCV'm. 

Példás figyelmességükért 
ezúton mondok köszönetet. 

Dr. B. Gy. 

Vi'Fg'ázott 
e r o g ' p t - k 

•dlavftás után eladók. 
1 db „UTOS" 
S db ..IT—?8-as". 
i d b ..K—95-ös" és 
1 db GAZ" m a e á r l á r ó Cá-
réS7gén. MeetPklr.tiietö a 
tápé! . .Tiszatál" Tsz-ben. 
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