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Készülnek a Hunyadi 
és a Hamlet díszletei 
A szabadtéri belső katlan-

ja már kora reggel ütemes 
mozgásban van. Zakatol, dü-
börög a betonkeverő, mono-
ton légyzúgással zümmög 
mellette a szállítószalag, ka-
lapácsütésektől csattognak a 
vasállványok — sürget az 
idő, most van az átépítési 
munka dandárja. Mögöttük 

•szinte röstelkedve szerényke-
dik a Dóm oldalára kirakott 
színházi asztalosrészleg. Jó-
val kisebb zajjal, már előre 
dolgoznál?. Az újjávarázsolt 
színpadra Kolonits József 
műhelyvezető és tizenkét 
munkatársa már a Hamlet 
és a Hunyadi László monu-
mentális díszleteit álmodja. 
Szükség ls van a korai kez-
désre, hiszen a megszépült 
játéktérre új díszletkonst-
rukciót terveznek. A Hamlet 
színpadképéhez szükséges 
hat darab három méter szé-
les hét méter magas hasá-
bot már elkészítették. „Üj 
statikai eljárást próbálunk kí 
— világosít fel Székely Lász-
ló színházi díszlettervező — 
ahol ezeket plasztikus hatá-
súakká, könnyen mozgatha-
tóakká kell alakítani." A 
hasábokon rusztikus köve-
ket lát majd a néző azáltal, 
hogy körülbelül 200 négyzet-
méternyi dróthálóból formá-
kat mintáznak, s rá enyve-
zett vászon, fűrészporos 
massza kerül. A kasirozást 

Kugler Károlyné vezetésével 
női kezek végzik. A konst-
rukcióra 10 köbméter fa-
anyagot használnak fel, 
amit 24 targoncakerék gör-
dít majd tovább. A Hamlet-
hez már csak a nézőtéri fel-
járók hiányoznak — itt 
ugyanis a zenekari árok egy-
szintre kerül a közönséggel. 

Közel két hete dolgoznak 
a Hunyadi László emelvé-
nyének alapelemein. A sza-
badtéri játékok kezdetétől 
fogva itt bábáskodó Kolonits 
József elmondta, kilenc év 
óta ilyen monumentális elő-
adásra még nem készültek. 
Talán a Turandot díszletei-
nek méreteit lehetne ehhez 
hasonlítani, de most több a 
munkaigényes feladat — ép-
pen a sok mozgatási lehető-
ség biztosítására. Húsz köb-
méter fából a színpad alap-
jától körülbelül 150 féle lép-
csős emelvényt készítenek, 
80 centimétertől 6 méterig 
változó magasságra. Hozzá 
még három darab 6 X 2 mé-
teres vasból készült híd, me-
lyeknek fellépői faburkolatot 
kapnak. Négy világítótornyot 
lehetne csinálni a közel 100 
mázsa felhasználásra váró 
vasból, amire szükség van a 
nagyobb emelvényeknél is. 
Ezeket szintén durva kövek 
„illúzióját" keltően képzik 
ki — a Hamlethez hasonlóan. 

N. I. 

Megyeszert® C s i r k é m OnOpÓÜum? 
kalászolnak a gabonák 

Biztatóak az első termésbecslések 
Az őszi árpa és a rozs 

után megyeszerte kalászol-
nak a búzák is, s e hónap 
vége felé megkezdődik az 
aratás. A hűvösebb időjárás 
lassította ugyan a gabonák 
érését, s valószínűleg eltoló-
dás lesz a nagy nyári mun-
ka kezdésében, a felkészülés 
ütemében azonban nincs ké-
sedelem. Mint a megyei ta-
nács vb mezőgazdasági osz-
tályán közölték: megtartot-
ták az első termésbecslést. A 
85 ezer holdon vetett őszi 
búzát vizsgálva megállapí-
tották, hogy nyolcvannégy 
százaléka jól, illetve köze-
pesen fejlődött, s csupán ti-
zenhat százaléka gyengén. 
Ez a tizenhat százalék a ké-
sei vetés következménye, 
öszt árpából tizenkét má-
zsás, rozsból pedig öt mázsa 
körüli holdankénti hozam 
várható a jelenlegi kilátá-
sok szerint. 

A nagyobb hozamokra tö-
rekedve 122 ezer hold őszi 
gabonán végeztek a gazdasá-
gok fejtrágyázást és 37 ezer 
holdon vegyszeres gyomir-
tást. Ebben a munkában je-

lentős szerepet vállaltak a 
repülőgépes növényvédelmi 
jai. 

A kalászolással egy idő-
ben megkezdődött az új be-
takarító gépek átvétele. Az 
AGROKER Vállalat tájékoz-
tatása szerint száz új SZK 
4-es kombájnt kap a megye, 
s ebből harmincnyolc már a 
tsz-ekben van. A csehszlo-
vák importból származó ti-
zenöt új kévekötő aratógép-
ből csaknem mind a szegedi 
járásba került. A rúzsai Ju-
hász Gyula Tsz hármat, a 
rúzsai Népszabadság Tsz pe-
dig kettőt vásárolt. 

A betakarításnál könnyebb-
séget jelent, hogy az idén to-
vább növekedett az inten-
zív búzafajták aránya, ame-
lyek között a Bezosztája fog-
lalja el a legnagyobb terü-
letet Az esőzések miatt vár-
ható a gabona helyenkénti 
megdőlése. A szegedi járás 
közös gazdaságaiban már 
szervezik az aratópárokat, s 
különösen a szétaprózott te-
rületeken kézzel vágják 
szolgálat kihelyezett brigád-
majd a kalászosokat. 
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A KALAÜJ5 TÉVEDETT 
Hall Ferenc Szeged, Murá® 

nyi utca 22. szám alatti la-
kos. olvasónk június 8-án 
reggel a Fodortelepről In-
duló villamoson utazott A 
kalauz kilátásba helyezte, 
hogy legközelebb elkobozza 
az általa hibásnak tartott 
bérletet, mert nincs 1967-re 
érvényesítve. Olvasónk a 
Széchenyi téri központi meg-
állónál felvilágosítást kért az 

ellenőrtől, aki azt mondotta 
neki, hogy bérleti igazolvá-
nya rendben van, használ-
ható. Ezek u tán írt levelet 
Hall Ferenc szerkesztősé-
günkhöz, amelyben többek 
között azt kéri, a közleke-
dési vállalat alkalmazottai 
ne zaklassák feleslegesen az 
utasokat, s jó lenne, ha a 
szabályokat egyértelműen is-
mernék. 

Újdonságok a partfiírdíín 
Az asztalok, padok, szé- dék megvan tehát, csak az 

kek, épületek, csúszdák élénk időjárás is megjavuljon. 

mostanában köztu-
baromfinak. Mind 
miszerint más, ke-
meg a vágott ba-

Ilyen kikötött kap-
házinyúl, mely ma 
diétás húsnak szá-

Pálinkó József, a Szegedi Közlekedési Vállalat osz-
tályvezetője kérdésünkre azt a felvilágosítást adta, hogy 
a bérleti igazolványra nyomtatott évszám a bérlet jo-
gosságét tekintve nem mérvadó a dolgotok és a nyug-
díjasok bérleteinél. Ezeket az igazolványokat ugyanis 
nem kell évenként megújítani. Az évszám érvényesítése 
kizárólag a tanulóbérleteknél követelmény, mert a ta-
nul óbérleteket minden tanevben — a tanintézet igazo-
lása alapján — kell megújítani. 

JÜLIUSBAN OSZTJÁK SZÉT 
Steinbach Sándor Szeged, ják szét a Bécsi körúti szö-

Dorozsmai üt 79/a szám vetkezeti lakásokat, mivel ő 
alatti lakos, olvasónk arról is igényelt szövetkezeti la-
erdeklődik, hogy mikor oszt- kást. 

Tóth József. Szeged m. J. városi tanács építési és 
közlekedési osztályvezetője kérdésünkre azt válaszolta, 
hogy az épülő szövetkezeti lakásokat arra alakult bi-
zottság osztja el a beérkezett igénybejelentések alap-
ján. Mivel a kérelmek elbírálása alapos munkát köve-
tel. a szövetkezeti lakások elosztására előreláthatólag 
csak júliusban kerülhet sor, 

flz utasok segítettek 
— a jutalom: ingyen utazás 

píros, kék, fehér színei kö-
zött üdezöld gyepstonyeg 
csalogatja a régen várakozó 
strandolókat a partfürdőre. 
Hol pár hete még a folyó 
iszapja feküdt, a szépen el-
rendezett parksávokon hatal-
mas kőedényekből, ágyások-
ból virágok integetnek. A 
medencék között s a sétá-
nyon betonlapos új járdá-
kat fektettek le szorgos ke-
zek, a víz mellett is ilyen 
betonozással akarják sártól 
menteni a fürdőzőket. 

Csak Medárd ne jött vol-
na! A kétnapos eső sok 
kárt tett a fürdő vállalat 
dolgozóinak, a társadalmi 
munkás katonáknak a mun-
kájában. 

Azért a strand megnyílik 
ma. A medencék kellemesen 
meleg, 32, 36 fokos, áttet-
szően tiszta vízzel teltek, a 
vendéglátó vállalat étterme 
is megnyílt és a partfürdőn 
szól a zene. Mától reggel 8 
és délután 7 között várják 
a strandolókat. 

A fürdővállalat — mint 
minden évben — idén is ho-
zott néhány újdonságot ven-
dégeinek. Megszüntették a 
medencék közötti pavilono-
kat, eltanácsolták az üdülő-
bódékat a töltés menti rész-
re. A strand területén közép-
iskolás diákbrigádokra bíz-
ták a rend, tisztaság fenn-
tartását, az utak, virágok lo-
csolását, ápolását. Állandó 
elsősegélynyújtó szolgálatot 
szerveztek, amellyel két szi-
gorló orvost bíztak meg s az 
idén olasz, francia, német és 
orosz nyelvű tolmácsot is 
alkalmaznak az információs 
pavilonban. Űj vezetéken 
magasabb hőfokú vizet ls 
vezetnek a strandra s július-
ban ezáltal az l -es számű 
és az ülőfürdő vízének hő-
mérsékletét emplni tudják. 

Minden előkészület, szán-

K. J . 

A nemzetközi piaci árviszonyok 
domásúan nem kedveznek a vágott 
több az olyan külkereskedelmi igény, 
resettebb húsféle kíséretében veszik 
romfit nyugati export-import cégek, 
csolt áru egyebek között a vágott 
már számos országban első osztályú 
m i t 

Ebből következően a baromfinevelő, hizlaló terme-
lőszövetkezetek máris a felvásárlási árak jelentős csök-
kenésével számolnak. Éppen ezért érthetetlennek tekin-
tik a Bábolnai Állami Gazdaság döntését, miszerint ép-
pen mostanában egy forinttal felemelte az általa szál-
lított naposcsibe árát. Pontosabban 80 fillérrel lett drá-
gább a bábolnai naposcsirke, 20 fillért pedig szállítási 
költség címén számítanak fel darabonként Korábban a 
fuvar is a vételárban foglaltatott 

Ez az áremelkedés csupán a szegedi Móra Ferenc 
Termelőszövetkezetben egy év alatt több mint 350 ezer 
forinttal drágítja a termelést. Ügy látszik, a Bábolnai 
Állami Gazdaság keveset törődik a tsz-ek és a baromfi-
ipar gondjaival. Ennek oka pedig az, hogy monopolhely-
zetben érzi magát. Ugyanis partnerei egyelőre sehol sem 
tudnának az országban több százezres tételben más vál-
lalattól naposbaromfit vásárolni. 

A szegedi szövetkezeti gazdák ügy érzik, kész té-
nyek elé kerültek: mintegy 12 millió forintot költöttek 
baromfitelepükre, arról szó sem lehet, hogy becsukják 
az üzem kapuit, tehát rosszabb értékesítési feltételek 
mellett is vállalniok kell az egy forint ártöbbletet 
Ugyanakkor kétségbe vonják, hogy Bábolnán a napos-
baromfi előállítása a munka csaknem teljes automati-
zálása folytán többe kerülne most, mint korábban, az 
egyszerűbb keltetési eljárások alkalmazása idején. Az 
ígérkező piaci kilátásokból egyenesen következnék, hogy 
a termeléssel járó kockázatot a bábolnai gazdaság és 
partnerei közösen viseljék. Bábolnának is személyes ér-
deke fűződik ahhoz, hogy a vágott baromfi minél ala-
csonyabb termelési költséggel jusson a fogyasztóhoz* 
megtartsa eddigi külföldi ipacait is. Nem szocialista ke-
reskedelmi partnerhez illő dolog a jelenlegi belföldi mo-
nopolhelyzettel visszaélni. Ugyanakkor a bábolnaiak meg-
sértik azt az elvet is, miszerint a tsz-ek és állami válla-
latok egyenrangú partnereknek tekintendők. Az üzleti 
feltételeket manapság már közös megegyezéssel alakít-
ják ki. 

Csepl József 

A legfontosabb fényező 
az ember 

A pártmunka és az új gazdasági mechanizmus 
kérdései a ruhagyárban 

Az üzemben töltött gyor- türelmes magyarázatra, meg- zetés dolgába, a termelés 
san múló órák után kikere- értetésre szorulnak. Viszont 
kedik a kép arról, hogyan teljes az egyetértés az új 
készülnek a Szegedi Ruha- mechanizmus céljával: gyor-
gyár pártszervei, kommunis- sabban előrehaladni az élet 
tái az új gazdasági mecha- minden területén, 
nizmus alkalmazására. A r 
ruhagyár nagyüzem: szege- j g p y p j Q e 
di gyárában 2 ezer, szen- * 
tesi üzemegységében közel f i i r i n t n c c n n 
600, bácsalmási telepén pe- l U U U l W o J U ^ 
dig 382 ember dolgozik. 

Két véglet 
A közel 3 ezer dolgozó-

nak még nincs egységes vé-
leménye az 1968. január el-
sején bevezetésre kerülő űj 
gazdaságirányítási rendszer-
ről. A tapasztalatokat Ber-
zsenyi Lajos, a ruhagyár 
pártbizottságának 
így summázta: 

— Két véglettel lehet ta-
lálkozni. Az egyik, amely 
úgy véli, hogy az új mecha-
nizmus önmagában véve 
„csodaszer", holott nyilván 
jobb munkát követel, s fel-
tételeit tartalommal kell 
megtölteni. A másik: mi-
nek változtatni, ami persze 
megint helytelen álláspont, 
hiszen a megváltozott körül-
mények követelik az új gaz-
dasági szisztémát. 

A két véglet is bizonyít-
ja, hogy az új gazdasági 

A gyári pártmunka nagy 
erénye, hogy a nézetekre, a 
kérdésekre, az aggodalmak- f - . paj".1" 
ra figyel, s újra és újra a z e t n e k - a k a r c s a k 

helyi termeléssel összefüg-
gésben érvel, magyaráz. A 
gyári pártbizottság, a négy 
pártalapszervezet tagjai an-
nak tudatában végzik a fel-
világosító munkát, hogy a 

..... termelés legfontosabb ténye-
titkara zője az ember. A kommu-

nisták ezért személyes be-
szélgetéseken, különféle nyil-
vános tanácskozásokon meg-
mondották, hogy a munkás-
kezekre szükség van és 
szükség lesz. Követelmény-
ként állították viszont a to-
vábbi gondos, jó munkát, 
ami feltétele annak, hogy a 
gyár gazdaságosan dolgoz-
zon, termékeit mind bel-

irányításába Mindezt vi-
szont o politikai munka 
eszközeivel segitik, s ez a 
termelés javításának irá-
nyában hat. Az új mecha-
nizmusban az önállóság a 
korábbitól, a mostanitól más 
munkastílust kíván; kezde-
ményezéseket, a jó javasla-
tok kérését, alkalmazását 
stb. A pártmunka dolga is 
ezzel törődni. 

A négy párt-alapszerve-
a gyári 

pártbizottságnak, a sokasodó 
feladatok arányában több a 
teendője. Az alapszerveze-
teknek a működési körük 
alapján a gyári pártbizott-
ság már eddig is önállósá-
got adott. Teendő azonban, 
hogy ezt még több tartalom-
mal töltsék ki. 

Alap a starthoz 
Az űj mechanizmus start-

jához az idei munka ad ala-
pot. A termelés pozitív. Ja-
nuár 1-töl napjainkig több 
mint 1 millió forinttal ad-
tak több készárut az elő-
irányzottnál. A gyári 

földön, mind külföldön szí- P° r t kétszerese a tavalyinak. 
vesen vásárolják. 

A gyári párt-végrehajtóbi-
zottság a tudati „felkészíté-
sért" már eddig is jó né-

A közlekedési vállalat feb-
ruárban 15 ezer kérdőívet 
bocsátott ki, s a beérkezett 
válaszok alapján — ki, mi-
kor, melyik vonalon szokott 
utazni leggyakrabban? — tud 
intézkedéseket tenni a jobb 
közlekedés érdekében. 

A kérdőívek értékelése 
alapján kiszámították a vál-
lalatnál, hogy mely időpon-
tokban kell az egyes vona-
lakon sűríteni, megerősíteni 
a járatokat. Az igények 
tették szükségessé azt is, 
hogy a közlekedési vállalat 
240—300 utast befogadó 
csuklós villamoskocsikat 
gyártson: a prototípuson 
most dolgoznak, s az első 
két ilyen kocsit előrelátha-
tólag még az idén átadják 
rendeltetésének. 

A 15 ezer kérdőívnek 
csaknem egyharmadára vá-
laszoltak, s adtak értékes 
adatokat az utasok a teendő 
szervezési intézkedésekhez. 
Az így nyújtott segítséget 

azzal honorálja a vállalat, 
hogy minden századik kitöl-
tött kérdőív tulajdonosának 
a második félévre érvényes 
ingyen bérletet sorsoltak ki. 
Július 1-től december 31-ig 
nem fizetnek a szegedi vil-
lamosokon a következő szá-
mok tulajdonosai: 

3 6420 10944 
995 6425 11116 

1163 7179 11786 
1323 7719 12297 
1620 7986 12799 
1643 8571 18814 
2254 8842 13352 
2986 8873 13447 
3314 9310 14030 
4071 9607 14037 
4851 9618 14356 
6173 9690 14425 
6175 10026 14746 
6286 10206 

A kisorsolt számok tulaj-
donosai a náluk levő azo-
nos számozású ellenőrző-
szelvények ellenében a Le-
nin körúti bérletpénztárnál 
vehetik át második félévre 
érvényes utazási igazolvá-
nyokat a bérletárusítással 
egyidejűleg, június 25-től 
kezdődően. 

Érdekes témák e Magyarország 
új számában 

Napjaink legégetőbb nem-
zetközi problémájáról, a kö-

mechanizmus kérdései még h á n y s z o r k e z d e m é n y e z e t t , 
túl a kommunisták és a pár-
tonkívüliek egyéni, szemé-
lyes beszélgetésein. Állomá-
sa volt ennek, egyebek kö-
zött, a konzultáció a mecha-
nizmus kérdéseiről, amelyen 
az üzemi pártbizottság tag-
jai, a gazdasági vezetők, a 
párt-alapszervezetek, a 

következő évtizedek — jósol-
ják egyes meteorológusok 

zel-keleti konfliktusról két hűvösek és nedvesek lesznek. 
oldalas elemzést közöl a Ma-
gyarország e heti száma. Ér-

E cikkek 
lap közli 

illusztrálására a 
az úgynevezett 

deklődésre tarthat számot „osztrák időjárási előrejelző 
az a cikk, amely a Kenne-
dy-gyilkosság ügyében folyó 
„külön nyomozásnak", Gar-
rison New-Orleans-i fő-
ügyész vizsgálatának ered-
ményeiről és furcsa háttéré-

naptárt" a nyári és az őszi 
hónapokra. 

A lap e heti számában át-
tekintést a3 a magyar film-
művészet égy évéről, beszá-
mol a szociális otthonok 

ről ad számot. A Magyaror- helyzetéről, a tudományos 
szág „öt világrész száz lap- kutatásnak iparággá való fej-
jából" című külföldi sajtó- lődéséről ír, tudományos ro-
szemléjében ezen a héten vatában pedig olyan érde-
számos, az időjárás alakulá- kes témákat dolgoz fel mint 
sáról szóló véleményt idéz, a „stress-takarmány" vagy 
köztük olyanokat is, amelyek az anyaméhen belüli orvo-
hosszabb távra nyugtalanít- si beavatkozások lehetősége 
hatják földünk lakóit. Az el- a magzatnál. 

Uj termékük például az or-
kánkabát és a műszálas 
férfiöltöny. S hogy a vá-
lasztékra is nagy figyelmet, 
fordítanak, jelzi: az üzem-
ben 485—500 modell készül 

A starthoz tartozik, hogy 
rendszeres a piackutatás, 
már most kezdik a jövő évi 
szükségletek összesítését, és 
hozzá az alapanyag biztosí-
tását 

A gyári pártbizottság 
mellett, intézkedésére, rend-

KlSZ-szervezet, a szakszer- szeresen munkálkodik a mu-
vezet képviselői vettek részt. szakt- Gazdásági bizottság. A 
A közel ötven konzultációs «j?Por t , a vizsgálandó te-
kérdésre — meghívásra — 
Balog István, a városi párt-
végrehajtóbizottság tagja, a 
pártbizottság osztályvezetője 
adott választ. Azután a né-
pes pártnapon a gazdasági 
mechanizmus lényegéről is 
tájékoztatást nyújtott dr. 
Komócsin Mihály, a megyei 
pártbizottság titkára. 

A gyári párt-végrehajtóbi-
zottság és a gazdasági veze-
tők ismét és ismét tanács-
koznak egymással a hogyan 
továbbról. 

Az üzemi pártbizottság, a 
párt-alapszervezetek nem 
avatkoznak a gazdasági ve-

rületnek megfelelően alakul 
meg, szakemberekből. Most 
a nyeresáru bevizsgálását is 
ellenőrizték, és ennek során 
több ezer forint veszteségtől 
mentették meg a gyárat. Eb-
ből is levonták a következ-
tetést, hogy felelősségtelje-
sebben kell e területen is 
dolgozni. 

A tudati tisztánlátás erő-
sítése, oz értelem megnye-
rése az űj mechanizmus 
feladataira, a ruhagyárban 
is tovább tart. Ebben a gyá-
ri pártszervekre, kommunis-
tákra még sok feladat vár. 

Morvay Sándor 
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