
Egyetemisták 
népművelési 
gyakorlata 

Csütörtökön este a Nép- osztályának főelőadója nyi-
művelési Tanácsadó klubhe- totta meg, majd Vágvölgyi 
lyiségében számoltak be ta- András adjunktus ismertette 
pasztalataikról azok az egye- a fontosabb kérdéseket Ezt 
temi hallgatók, akik részt követően a hallgatók rész-
vettek a tíznapos népműve- letesen beszámoltak a köz-
lési gyakorlaton. A szegedi ségekben végzett munkájuk-
József Attila Tudomány- ról. 
egyetem, az orvostudományi 
egyetem és a vásárhelyi Fel- A felmerült problémákra 
sőfokú Mezőgazdasági Tech- dr. Koncz János, a Csong-
nikum hallgatói, mintegy rád megyei KISZ-bizottság 
hatvanan, 22 Békés, Bács- titkára, dr. Szentesi István, 
Kiskun és Csongrád megyei az orvostudományi egyetem 
községben kapcsolódtak bele adjunktusa, Gruber László, 
a népművelés, valamint a a József Attila Tudomány-
KlSZ-szervezetek munkája- egyetem adjunktusa és Dan-
ba. A tanácskozást Barna kó Pál, a KISZ Békés me-
László, a Csongrád megyei gyei bizottságának munka-
tanács vb művelődésügyi társa válaszolt 

Zseni néni Szegeden 
Soha nem fáradt még úgy szegedi olvasóival Várnai 

el a keze Várnai Zseninek, Zseni. Az kapcsolta őt össze 
mint tegnap délután a szege- annyira többszáz főnyi kö-
di Ruhagyárban: Kakuszi zönségével, ami verseinek is 
Józsefné üzemi könyvterjesz- legfőbb témája : az anyaság, 
tő 500 példányt adott el leg- a szeretet. Egy versíró édes-
újabb kötetéből, s az „Ének anya állt a pódiumon, egy 
az anyáról" 500 friss tulajdo- versíró édesanya szólt az 
nosa szinte kivétel nélkül anyák ezrei, tízezrei nevé-
sorbaállt autogramért ben. 

De csak a keze fáradt el A Ruhagyár és Művelt Nép 
Zseni néninek, különben na- Könyvterjesztő Vállalat kö-
gyonis friss maradt. Szívesen zös ünnepségén egy fél évszá-
vállalkozott arra, hogy — akár zados költői pálya ülte ünne-

Magyar—szovjet 
szövetkezeti árucsere 

A magyar és a szovjet fogyasztási és értékesítő szö-
vetkezetek eddigi jó kapcsolata most tovább erősödött A 
SZűVOSZ-hoz tartozó Hungarocoop és a szovjet Centro-

sadalmi rétegek életkörül- szojúz felügyelete alatt működő Szojuzkoom Esztorg kül-

Statisztikai 
adatgyűjtés 

A Központi Statisztikai Hi-
vatal 1968 március második 
felében az egész lakosság, 
ezen belül a különböző tár-

valami rádióriportban — 
mikrofonba mondja életét 
elsorolja, milyenek voltak 
azok a fél évszázad előtti idők. 
amelyek első verseinek meg-
írására késztették, s persze 
azt is, hogy most mit érez, 
most hogyan lát ja a világot 
a legnépszerűbb magyar köl-
tőnő. 

Merthogy az, azt nemcsak 
az egy délután megvásárolt 
félezer könyv mutat ja , de 
jól jelezték azok a tapsok is, 
amelyek egy-egy verse után 
felcsattantak. Akár maga 
mondta régibb-újabb költe-
ményeit, akár Miklós Klára 
vagy Dubecz György tolmá-
csolta őket — mindegyikre 
hosszú taps volt a válasz. 

Sikeres, kedves és nagyon-
nagyon megható ünnepség 
keretében találkozott tegnap 

p é t 
Tapsolt és könnyezett a te-

rem. 
A. L. 

ményeinek, jövedelmi hely-
zetének felmérése céljából 
összeírást fog végrehajtani. 
Az e célra szolgáló kérdő-
íveket — mind az időt, mind 
a költségeket tekintve —ter -
mészetesen lehetetlen az or-
szág valamennyi háztartásá-
ra vonatkozóan kitölteni. 
Ezért az összeírás gondosan 
kidolgozott mintavételi terv 
alapján, képviseleti adat-
gyűjtés keretében kerül vég-
rehajtásra, amely országosan 
mintegy ' 16 ezer, Csongrád 
megyében és Szeged városá-
ban közel 800 — véletlen-
szerűen kiválasztott — ház-
tartást fog érinteni. Az ösz-
szeírást kérdőbiztosok segít-
ségével bonyolítják le. 

A felvétel — többek kö-
zött — a lakosság 1967. évi 
jövedelmeit is tudakolja, s 
így lehetővé válik, hogy a 
későbbiek folyamán össze-
mérhessék, milyen változá-
sokat hozott magával a jö-
vedelmi rétegeződésben az 
ú j gazdasági mechanizmus 
bevezetése. Az összeírás so-
rán feltett kérdésekre ka-
pott válaszokat a Statiszti-
kai Hivatal teljesen bizal-
masan, hivatali titokként ke-
zeli és az adatokat kizáró-
leg statisztikai célokra hasz-
nálja. A véletlenszerű kivá-
lasztás folytán összeírásra 
kerülő családokat a Statisz-
tikai Hivatal az összeírást 
megelőzően levélben is érte-
síti és kéri, hogy a kérdé-
sekre a kikérdezés alkalmá-
val őszintén és teljes biza-
lommal válaszolj anak. 

kereskedelmi Vállalat hosszúlejáratú megállapodást' kö-
tött. A gazdasági és a kereskedelemi alapokra épült szer-
ződés értelmében nagymértékben növekszik a kiét szövet-
kezeti szerv között az árucsere volumene és választéka. 
A megállapodás szerint évente 15 millió rubel értékű 
árut cserél a két ország szövetkezeti szerve. Az árulistán 
egyebek között étolaj, hús, méz, gömbfa, tranzisztoros 
rádió és hűtőszekrény szerepel importként, amelyért vi-
szonzásképpen különféle kötöttárukat, felső konfekciót, 
italárut stb. ajánlott szállításra a szövetkezeti kereske-
delmünk. 

Erdélyi íré komédiája 
Magyarországi ősbemutatóra készül 

a szegedi színház 

— A férjeid? — csodálko-
zik a bizánci nő. 

— Kettő van. 
— Jaj, de pikáns! Akkor 

te erkölcsi fertőben élsz. És 
mondd csak, sohasem té-
veszted össze a nevüket, bi-

, - zalmas pillanatokban? a renaezo _ Egy néven becézem 

őket... 
• w • , „ • Ezek a mondatok az is-

parbeszede. Tilitta: Hogye mert 

— Te vagy az idegen asz-
szony? 

— Hajadon vagyok. Szent 
szűz — válaszolja Tílitta, a 
gőgös bizánci nő Gudramun-
dának, a barbár asszonynak, 
aki a leigázott népből való. 

Angyal Mária, 
közbeszól. Aztán a színpadon 
tovább folytatódik a két nő 

Zsuzsa, Gudramunde: Barta 
Mária. 

f— Egy gyereket sem szül-
tem. Vigyáznom kell az ala-
komra — mondja Tílitta. 

— Nézd meg az enyémet. 

erdélyi magyar író, 
Méhes György, Barbár ko-
média című szatírájából va-
lók. A darabot tavaly mu-
tatták be Nagyváradon, az-
óta nagy sikerrel játsszák, s 
átkerült Kolozsvárra is. Most 

A férjeim a négy gyerek a szegedi színházban készül-
után is majd megvesznek nek előadására. 
értem. 

K i t e r v e z e t t e n , 
aljas indokból ölt 

Halálra ítélték a feleséggyilkos Búzást 

ezzel 
a bí-
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MINDEN MÁSODIK NAGYÍTÁS DÍJTALAN! 

Most nagyíttassa felvételeit! 

FELHÍVJUK 

A LAKOSSÁG, KISIPAROSOK, SZÖVETKEZETEK, 

TSZ-EK, GÉPÁLLOMÁSOK, ÁLLAMI VÁLLALA-

TOK figyelmét, hogy a 

Kohászati Alapanyageliátó Válialat 

Mindent egybevéve nyolc ság dr. Laluska Pál-tanacsá- bánását. A védelem 
tárgyalási nap volt szüksé- nak, hogy tegnap meghoz- kapcsolatos okfejtését 
ges a szegedi megyei bíró- hassa ítéletét a feleséggyil- róság nem osztotta. Igaz, Bú-

kosággal vádolt Búzás Lajos, zás a rendőrségen többször 
38 éves, volt ruhagyári mű- tett beismerő vallomást, 
vezető bűnperében. A bíró- ezek azonban már a bizonyí-
ság megállapította Búzás bű- tékok súlya alatt hangzot-
nösségét, cselekményét előre tak el. Csak letartóztatása 
kitervelt módon és aljas in- után szánta el magát beis-
dokból elkövetett emberölés- merésre, ezért az nem te-
nek minősítette. A bíróság kinthető feltáró jellegűnek, 
büntethetőséget kizáró, vagy Vallomásait többször vissza-
megszüntető körülményt nem vonta, noha a bíróság előtt 
észlelt. Súlyosbító körül- bűnösségét elismerte ugyan, 
ményként értékelte, hogy a de a cselekmény elkövetésé-
vádlott személye, egyénisége re nézve mindvégig maka-
fokozott társadalmi vészé- esul tagadott. A bizonyítékok 
lyességű. ellenére is öngyilkosságra, 

Tizenhat évi együttélés szénmonoxid-mérgezésre, 
után a még fiatal, mindösz- hirtelen beállott halálra, fe-
sze 32 éves fejeségét ölte lesége szívbetegségére hivat-
meg, aki a munkahelyén kozott 
példás szorgalommal dolgo- Az utolsó szó jogán a per-
zott. Mint családanya, gyer- beszédek hatására tett „el-
mekeit önzetlenül szerette, követtem, megfulladt" kije-
azokért mindent megtett, lentések semmiképpen sem 
Képes volt arra is, hogy enyhítő körülmény. Az inrio-
szubjektív érzésein felül kokból következően „megbá-
emelkedjék: anyai és asz- nást" sem lehetett enyhítő-
szonyi méltóságában megalá- ként értékelni. Búzás maga-
zó módon kereste fel a kór- tartásában a bíróság egyéb-
házban fér je szeretőjét, akit ként sem észlelt a nyolc tá r -
a család érdekében a közöt- gyalásnapon megbánást, an-
tük levő kapcsolat megsza 

I Szolnok, Mártírok út ja 
Békéscsaba, MÁV teherpályaudvar 
Szeged, Kossuth Lajos sgt. 119 
cím alatti telepein 

ismét megkezdte 

haszonvas árusítási 
tevékenységet 

Hétköznap: 8—14 óráig, szombaton: 8—11 óráig érté-
kesítünk építkezéshez, szereléshez szükséges úi cs 
használt különféle vasanyagokat, továbbá gépeket és 
gépalltatrészeket 

Bp. 2245 

nak még a jelét sem lehe-
kítására kért. Bűncselekmé- tett tapasztalni. 
nyével Búzás két fiatalkorú 
gyermekének lelkivilágában 
súlyos, talán sohasem kitö-
rölhető törést okozhat. Cse-
lekménye elkövetése előtt 

A szegedi megyei bíróság 
megítélése szerint Búzás 
cselekményére a halálbün-
tetés az egyetlen törvényes 
büntetés. Ilyen cselekmény-

tobb heten at fenyegette, n y e i szemben a társadalom 
gyötörte feleseget halalfele- tagjai egyöntetűen fejezik ki 
lemben tartotta, idegeit fel- rosszallásukat, azt mélyen 
orolte. A büntetőeljárás so- elítélik és megvetik. A bí-
ran pedig akként védekezett, ró.ságnak ilyen helyzetben 
hogy azzal minden alapos ok nemcsak azt kell biztosíta-
nélkül felesége emlékét is n i a . h o g y a vádlott ne kö-
bemocskolta. Vedekezesevel vethessen el újabb bűntettet, 
más személyeket alaptalanul hanem azt is, hogy a tár-
vadolt, köztük volt megna- s a d a i o m m i n d e n tagját visz-
talmazott vedojet az ugyesz- s z a t a r t sa hasonló cselek-
seg előtt a rendőrség beosz- rnénytől. 
tottjait. Cselekménye a köz- . _ . , , . , 
vélemény nagymérvű femá- A m e g y e i b í r o s á g e z e n m " 
borodását váltotta ki. dokok alapján hirdetett íté-

A bíróság enyhítő körül- letet, és Búzás Lajost halál-
ményként vette figyelembe ra ítélte. Az ítélet nem jog-
Búzás büntetlen előéletét, erős. Az ügyész tudomásul 
de azt csekély súlyúnak ta- . . . - ,, . . , 
lálta. Nem értékelte enyhí- v e t t e a z l t e l e t e t > a v a d l o t t é s 

tőként a megyei bíróság a védője enyhítésért fellebbe-
vádlott beismerését és meg- zett. 

— A Barbár komédia — 
mondja a darabról Angyal 
Mária — az imperialista ha-
talmak neokolonista törekvé-
seinek szatírája. A történet 
maga konstruált történelmi 
modell, amellyel az író a mai 
imperializmust leplezi le. 
Azt tehát, hogy gazdasági ha-
talmuk érdekében mestersé-
gesen szítják a kis népek 
egymás közötti ellentéteit, 
háborúra uszítják őket. 

— Ezt a gondolati tartal-
mat a barbár korba helyezett 
mulatságos képlet-történet 
humoros helyzetek és kitűnő 
figurák segítségével ábrázol-
ja, ízes, szellemes és szemlé-
letes drámai nyelven. 

Az előadásban a már emlí-
tett női főszereplőkön kívül 
közreműködik Kátay Endre 
és Kovács János — ők ket-
ten a barbár asszony férjei 
— továbbá Mentes József, 
Jászai László, Katona And-
rás, Bordás Dezső, Lakky 
József, Szabó István és Cser-
nák Árpád. 

Bemutató — Magyarorszá-
gon először a szegedi szín-
házban — március 23-án. 

ö . l . 

Privát" 

húsvét" 
A Városgazdálkodási 

Vállalat bizonyos alkal-
mazottai igen elől jár-
nak már a naptárban. 
Az FE 14—96-os rend-
számú locsolóautóval 
ugyanis már tegnap 
megkezdték a járókelők 
megöntözését. A friss 
délelőttön ütközésig nyi-
tották a csapot és lát-
hatóan nagy kedvvel lo-
csoltak, egészen a járda 
mellett hajtva, járdát és 
falat, meg akit éppen 
arra szólított a dolga. 
Egész kört csináltak így 
a Hungária és a Sajtó-
ház körül, s nem zavar-
ták a három utast a 
fenyegető öklök sem, 
melyekkel a járókelők 
tehetetlen dühüket kife-
jezték. 

Játékuk, örömük nem 
lehetett közönséges, 
mert az egész téli koszt-
port felverték a vízzel, 
nadrágra, kabátra, de 
még a kalapokra is. 

Nem közönséges go-
noszság volt ez, hanem 
igen cinikus és kiterve-
zett privát locsolkodás 
járdakoszos hideg víz-
zel, miért is nagyon-na-
gyon melegen a ján l juk 
az FE 14—96-oson dél-
előtt „szolgálatot" tel-
jesítő három jómadárt a 
vállalati fegyelmi bizott-
ságának figyelmébe. 

Úgy ls, mint egyik 
áldozat, úgy is, mint 
egyik tanú: 

Sz. S. L 

Megjeleni 
az új Tiszatáj 

A dél-magyarországi író-
csoport folyóiratának ú j szá-
mát Fábry Zoltán Viharma-
darak, ha találkoznak című 
Gorkijra emlékező cikke 
nyitja. H. Törő Györgyi így 
élt Petőfi — de él-e ma? — 
címmel értekezik. Közli a 
folyóirat Bihari Sándor, Bécs 
Ernő, Kalász László, Rónay 
György, Iszlai Zoltán, Szem-
lér Ferenc verseit, Fenákel 
Judit elbeszélését, Szél Júlia 
és Antal Gábor riportdoku-
mentumját , továbbá gazdag 
összeállítást szlovák költők 
versei bőL A Hazai tükör ro-
vatban Tóth Béla Tiszá-já-
nak 13. folytatását olvashat-
juk. A Művészet rovatban 
Szelesi Zoltán a 80 éves Csá-
ky József, Cs. Pata j Mihály 
pedig Dorogi Imre művésze-
téről értekezik. 

Cigányos shnvn 
Szerpentinek tengerikígyó-

ja zsúfolta lámpamagasság-
bán a Hungária nagytermé-
nek légterét, ahonnan színes 
szalagocskák, konfettiscso-
magok terültek alá az asz-
taloknál víg-serény bálozók- . 
ra. A felhívás megtette ma-
gáét, nemcsak a meghívó-
kon, de az Anna-kúti rek-
lámtáblán is jó előre figyel-
meztettek mindenkit, akit il-
let: „belépés csak sötét ru-
hában". Tündéri elővigyáza-
tosság ! 

Hanem a szórakoztató-ze-
nész szakszervezet hagyomá-
nyos nemzetközi cigánybál- máshol, mostanában nincs, 
ján, csütörtök este a „Hun- ami nem hagyománytiszte/ 
giban" — erre az óvatosság- lő, de cigányos, nemcsak 
ra vajmi kevés szükség volt: szokványos zsufi-ugrabugra. 
a rendezőség' túlzottan pre- de tüzes, telivér shaw, a ci-
cíz munkát végzett Pedig gánybál hangulata. Már-már 
olyannyira vártam, remél- csalódás környékezett a 
tem valami egzotikust, vala- tévhit, hátha rossz helyre 
mi különlegest — forgó szí- jöttem. Aztán egyetlen pi!-
nesruhák, dévaj tekintetek lanat meggyőzött! Tombolát 
magamutogatását —, ami árultak az aszta loknál . . . 

SZOMBAT, 
1968. MÁRCIUS 9. 


