
126 ezer 

elsős 
Pénteken országszerte be-

fejezték az idén tanköteles 
korba lépő, vagyis az 1961. 
szeptember 1. és 1962. au-
gusztus 31. között született 
gyerekek nyilvántartásba vé-
telét. Előzetes adatok szerint 
az 1968—69-es tanévben or-
szágosan 126 000 új tanköte-
les kisgyermek kezdi meg 
általános iskolai tanulmá-
nyait A gyerekek felvételé-
ről a kötelezően előirt orvo-
si vizsgálat alapján dönte-
nek. 

Egyetemi 
oktatók 
külföldön 

Az elmúlt évben gazdag 
nemzetközi programot bo-
nyolított le a József Attila 
Tudományegyetem. Oktatók, 
tudományos kutatók utaztak 
Szegedről külföldre, s ta-
pasztalatszerző látogatásai-
kat rendszerint előadások, 
publikációk kísérték: a sze-
gedi tudományegyetem há-
rom karáról több mint 70 
előadást tartottak külföldön. 
A nemzetközi kapcsolatok 
útján keletkezett tudomá-
nyos közlemények között 
több, nagyobb lélegzetű 
munka is született, így ki-
váltképp jelentós Szőkefal-
vy-Nagy Béla és a román C. 
Foias matematikusok közös 
monográfiája, vagy Gál De-
zső és a szovjet Neumann 
professzor együttműködése. 

A Nemzetközi Atomener-
gia Ügynökség kutatási szer-
ződést kötött a növényélet-
tani tanszékkel, a növényta-
ni és a kísérleti fizikai tan-
székek pedig két KGST-té-
ma kutatásában működtek 
közre. A József Attila Tu-
dományegyetemről az elmúlt 
évben nyolc oktatót válasz-
tottak be különféle tudomá-
nyos testületekbe, öten kül-
földi munkát vállaltak, s 
tovább szélesedett az egyes 
tanszékek kapcsolata a ro-
kon témakörben dolgozó kül-
földi egyetemekkel, intézmé-
nyekkél. Hasonlóképpen tá-
mogatta, szervezte a JATE 
hallgatóinak külföldi útjait 
is, így tavaly körülbelül 500-
an utazhattak, 223-an hiva-
talos, szervezett akcióban, 
mások magánkezdeménye-
zésre. Több külföldi intéz-
mény ifjúsági szervezetével 
cserélt munkacsoportokat az 
egyetem KISZ-szervezete is. 

Viszonzásképpen a külföl-
di vendégekkel sem lebecsü-
lendő forgalmat bonyolítot-
tak le a szegedi egyetemen: 
mintegy húsz országból 220 
látogató járt náluk. 

Drágább-e a mosás? 

Budapesti Autójavító VA1-
lalatnál lekötöt t 1 db 
Moszkvics személygépkocsi 
teljes felújítási 

kapacitásunkat 
átadnánk 

azonnali teljesítéssel. 
xDK. 206 

A Nagy alföldi Kőolaj - és 
Földgáztermelő Vállalat. 
Szeged. Moszkvai kr t . 4. 
megvételre ke res bizton-
sági zárra l ellátott 1 vagy 
S a j t ó s 

LEMEZ 
PÁNCÉLSZEKRÉNYT. 

Kb. mére t aoxno és looxiso 
cm-es. XDK- 200 

A Szegedi Víz- és Csator-
namű Vállalat f. hó ls-in 
7 órától előreláthatólag t. 
hó 23-en is óráig 

lezárja 
a koeslúttestet a Hősök ka-
pujáná l az Aradi vé r tanúk 
tere, Április A. ú t j a ke-
reszteződésénél 

YÍzwezeték-

átépítés miatt 
Kér j Ok a Jármú veket, hogy 
a Hősök k a p u j á t a Hunya-
di J . sct- .on tör ténő köz-
lekedéssel ke rü l j ék el. 

A kérdésre adott válaszok 
egyértelműek: a panasz 
tárgya szinte minden meg-
kérdezettnél a törülköző, 
a konyharuha és a portör-
lö mosatási díja. Össze-
gyűjtöttünk néhány véle-
ményt. 
A nyugdíjas: 
— Január előtt az ágyne-

művel együtt kilóban szá-
molta a Patyolat a törülkö-
zők mostatását is. Most da-
rabonként kell fizetni érte, 
s ezáltal megnő a havi rend-
szeres kiadásom. Bizony, a 
900 forint esetében a forin-
tok is számítanak. 

Az egyetemi hallgató: 
— Az a baj, hogy a törül-

köző híján az ágynemű sem 
teszi ki a két kilót, s így 
azért is darabonként kell 
fizetni. A törülközőt egyéb-
ként most már magam mo-
som. 

A háziasszony: 
— Csak a vászon törülkö-

zőket, konyharuhákat vi-
szem a Patyolatba, és zsá-
kos ár-ként, tehát vasalás 
nélkül mosatom. Így nem 
jelent többletkiadást. A zsák-
ban mosott árukért 4 kilón-
ként 6 forint 60 fillért fize-
tek. 

A Patyolat 4. számú üzle-
tének vezetője: 

— Januárban sok volt az 
árváltozás miatti kifogás, 

főleg a magányosok panasz-
kodtak. Most már megszok-
ták. Nálam nem csökkent a 
forgalom. 

Az 5. számú üzlet vezetője: 
— A kilós áru mosatási 

díja kilogramonként 3 fo-
rint 10 fillérről 3 forintra 
csökkent. A frottír törülkö-
zőkért darabonként 2 forin-
tot, vászon törülközőkért, 
konyha- és portörlőruháért 
egy forint mosatási díjat szá-
molunk. őszintén szólva, ha 
az üzlet az enyém lenne, 
némelyik konyharuha mo-
sását 2 forintért sem vállal-
nám eL 

A vállalat igazgatója: 
— Január 1-től a lakosság 

részére végzett mosások és a 
vegytisztitási munkák na-
gyobb részét a maximált ár-
kategóriába sorolták. A pa-
naszlott ruhaféléket 2 kilón 
aluli tétel esetében ezelőtt 
is darabonkénti díjért mos-
tuk. Két kilón felül az ágy-
nemű mosásáért kilónkénti 
árat számolunk, más ruha-
féléket darabonként veszünk 
figyelembe. Így is minden 
törülköző, konyharuha, por-
törlő mosásához 75 fillérrel 
járul hozzá az állam. 

— Egyébként ezek az em-
lített mosnivalók az évi ház-
tartási mosatásoknak csak 
3—4 százalékát képezik. A 

zöme kilós elszámolásban 
megy, ez mintegy 50—60 
százalékot tesz ki, ezeknél 
viszont csökkent a díjtétel. 
Igaz, 10 fillérrel csupán, de 
ehhez azt is kell tudni, hogy 
például 1968-ban a tervek 
szerint 900 mázsa ruhát mo-
sunk a lakosságnak. 

— Az árváltozások óta 
csökkent a darabárus ház-
tartási mosatás mennyisége. 
Ugyanakkor szívesen fogad-
ta a lakosság új szolgáltatá-
sunkat, a piperemosást. Ez a 
szabadáras kategóriába tar-
tozik, finomabb férfi- és női 
fehérneműekre terjed ki, s 2 
hétre is, 3 napra is vállalha-
tó. Az expressz mos tatás ter-
mészetesen drágább. 

Megálapíthatjuk tehát, 
hogy a mosatási díjak vál-
tozása a mosatóknak 
aránylag kisebb körét 
érinti hátrányosan, de ép-
pen azokat az embereket, 
akik a legalacsonyabb jö-
vedelemből élnek. S ha — 
mint mondották — a törül-
közők, konyha- és portör-
lőruhák mosatása az egész 
mennyiségének csupán tö-
redéke, érdemes lenne 
azon gondolkozni az ille-
tékeseknek, hogy milyen 
kedvezménnyel segíthetné-
nek az alacsony kerestűe-
ken. 

K. J. 

az illetékes 

Téves időpont 
Közérdekű javaslat címmel 

lapunk Olvasóink írják ro-
vatában szóvá tettük, hogy 
az ÁBC-áruháznál levő le-
vélszekrényt nem naponta 
ürítik. Szombati napon „Ürí-
tés kedden 14—16 óra kö-
zött" jelű tábla tévesen ke-
rült a levélszekrényre. Dr. 
Hódi István, a Szegedi Pos-
taigazgatóság helyettes ve-
zetője arról tájékoztatott 
bennünket, hogy a levél-
szekrényt ürító postások fi-
gyelmét körültekintőbb 
munkára hívták feL 

Kiteszik a tiltó 
felhívásokat 

Lapunk február 24-i szá-
múban Rendelet tiltja — 
mégis címmel cikket közél-
tünk arról, hogy egyes ven-
déglökben kiszolgálnak sze-
szes itallal fiatalkorúakat. A 
cikkre válaszolt Szabó József 
igazgató. Egyebek között eze-
ket ír ja: a cikk megjelené-
sével egy időben ismételten 
utasították a vendéglök üz-
letvezetőit, hogy fiatalkorúa-
kat ne szolgáljanak ki sze-
szes itallal. Ha ilyen előfor-
dul a jövőben, akkor az üz-
letvezetőt saját hatásköré-
ben vonja felelősségre az 
igazgató. A tiltó táblákat, 
miszerint fiatalkorúakat nem 
szabad kiszolgálni, minden 
üzletben feltűnő helyen he-
lyezik el. 

Újszeged sem kivétel 
Az Odessza lakónegyed-

ben a GELKA szervizből' 
nem járnak ki a tv-készülé-
kek javítására a lakásokra 
— tette szóvá Teimel 
György olvasónk. A cikkre 
válaszolt Szaniszló Béla, a 
GELKA szegedi kirendeltsé-
gének vezetője. „A GELKA 
Vállalat javításainak mint-
egy 80 százalékát a helyszí-
nen végzi, s az ilyen kiszál-
lásos javítások alól Üjsze-
ged sem kivétek Odessza la-

kótelepi szervizünk a sze-
gedi központ tehermentesí-
tésére létesült. Fiókszervi-
zünkben a nagyobb munkát 
igénylő készülékeket javít-
juk. Az itt dolgozó műszeré-
szek ilyen munkát végeznek 
és helyszíni javításhoz tény* 
leg nem mehetnek ki. Ezeket 
szegedi, Kállay Ödön utca 4. 
szám alatti szervizünkből 
látjuk el. A javításra szo-
ruló készülékeket újszegedi 
szervizünk is elöjegyzi." 

Szegeden 
Tájékoztató a hanglemezgyár újdonságairól 

Különleges üzlet Szegeden 
a Magyar Hanglemezgyártó 
Vállalat Kölcsey utcai minta-
boltja: a maga nemében 
szinte páratlan az országban. 
A hanglemezgyárnak Debre-
cenben van még egy ilyen 
üzlete, sehol másutt, még 
Pesten se. s mindkettőnek 
az a legfőbb feladata, hogy 
közvéleménykutató tevé-
kenységet végezzen, tanul-
mányozza a közönség néha 
meglepő gyorsasággal válto-
zó igényeit Mint dr. Petra-
vich Ferencné. a hanglemez-
gyártó vállalat főosztályve-
zetője szegedi tájékoztatóján 
elmondotta, ez a közvéle-
ménykutató munka nagy-
mértékben befolyásolja a 
gyár tevékenységét, hiszen 
egyik legfőbb törekvésük a 
közönség igényeinek minél 
teljesebb kielégítése. 

E tekintetben a vállalat 
munkája az utóbbi években 
igen sokat változott Ezek 
közül legfontosabb a gyorsa-
ság. Három évvel ezelőtt 
még 3—4 hónap kellett ah-
hoz, hogy a felvételtől az üz-
letig, a vásárlókig eljussanak 
a tánclemez-újdonságok. Ma 
ez az átfutási idő mindössze 
két hét, s vannak a válla-
latnak különlegesen szer-
vezett gyors akciói: legutóbb 
például a rádió és a televízió 
székesfehérvári tánczenei 
versenye, a Made in Hunga-
ry legjobb számainak leme-

zei a bemutató előtt egy nap-
pal már az üzletekben vol-
tak. 

A vállalat egyik legfőbb 
kötelességének tekinti a 
magyar zene nagy alkotóinak 
bemutatását itthon és külföl-
dön. A világpiac is minde-
nekelőtt ezt várja a magyar 
hanglemezektől: Liszt, Bar-
tók, Kodály hiteles tolmá-
csolását. Több ilyen nagy-
szabású vállalkozásra szá-
míthatnak idén az érdek-
lődők. Megjelenik például 

egy lemezsorozat Kodály 
énekoktatási módszeréről. E 
nagyfontosságú munka iránt 
a külföld máris igen élénken 
érdeklődik. 

Érdekes újdonságként a 
közeljövőben megszervezik 
Szegeden is az úgynevezett 
hanglemezklubot. Ennek tag-
ja lehet minden zenebarát, 
aki hat, illetve tíz lemezre 
előfizet Kedvezményként 
egy lemezt kapnak, azzal a 
különbséggel, hogy aki hatra 
fizetett elő 30 lemez, aki tíz-
re, az üzlet egész készletéből 
választhatja ki a maga aján-
déklemezét 

Milyen újdonságokkal ta-
lálkozhatnak most a vásár-
lók? A már említetteken kí-
vül egészen friss lemezek: 
Haydn Nelson miséje, Kom• 
lóssy Erzsébet Glucktól Ko-
dályig terjedő ária-váloga-
tása. s a Kodály hangját 
megörökítö lemez, melyen a 
nagy mester életéről, mun-
kásságáról beszél. 

BŰNHŐDÉS 

A BŰNÉRT 

Ha elhangzott a szabad-
ságvesztést kimondó bírósági 
ítélet, utána az elítélt a 
büntetésvégrehajtási intézet 
zárkájába kerül. A magas 
kőkerítéssel körbezárt szür-
kefalú, komor épületben, a 
Szegedi Büntetésvégrehajtá-
si Intézetben — Csillagban 
— az ország minden részé-
ből a börtön és a szigorított 
börtön fokozatba sorolt el-
ítélteket találjuk. 

— Mit köveitek el a zár-
kák lakói? — kérdezem Lo-
vasi János alezredest, a 
„Csillag" parancsnokát. 

— Különféle bűncselekmé-
nyeket. Jellemző azonban, 
nem azért, mert nem volt 
mit enniök, nem volt, vagy 
nem lehetett volna munká-
juk.. 

Elítéltek világa 

Eriik... 

KÖZÜLETNEK, LAKOSSÁGNAK 

gázszerelést 
rövid határidőre vállal a 

SZEGEDI ÉPÍTŐ KTSZ . 
BRÜSSZELI KRT. 8. 
Ügyintéző: délután 2-től fél 4-ig 

Váradi. Telefon: U-038. 
xS. 143 983. 

Különös, más világ van 
itt, a bűnözőknek kijáró. A 
körülmények természetesen 
emberségesek, viszont egyál-
talán nincs komfort. A bűn-
cselekményt elkövetők a 
szigorú rendben napról nap-
ra érzik, hogy szabadság-
vesztésre Ítéltek. A szigorí-
tott börtön-fokozatot töltők 
egész napja irányított, a 
börtön-fokozatban soroltak-
nál a kötött napirenden túl 
a szabadidő egy részét a 
zárkában öntevékenyen olva-
sással, sakkozással, domi-
nózassal, vagy éppen beszél-
getésekkel tölthetik. Az éb-
resztő 4 óra 15 perckor van, 
a takarodó pedig este 8-kor. 
Szabályozott a kapcsolat a 
külvilággal, s ez a levélírás-
ra, látogató érkezésére, cso-
magkapásra értendő. 

Délutánonként egy rövid 
ideig a zárkákban megszólal 
a hangszóró, s a rádióból 
magnószalagra vett felvilá-
gosító, ismeretterjesztő, szó-
rakoztató műsort sugároz. 
Olykor van filmvetítés, meg 
sportolási lehetőség. 

vetően segíti ezt a munka. 
Az elítéltek zöme napi 8 
órát dolgozik a büntetésvég-
rehajtás bútorgyárában, a 
lakatosműhelyben, a kőmű-
vesek, villanyszerelők stb. 
csoportjában. Sokan itt kap-
nak szakmunkás-bizonyít-
ványt A teljesített munká-
ért az elítéltek munkabért 
kapnak. Ebből levonják a tar-
tási költségeket a megmaradó 
ősszeg 50 százaiéitót csa-
ládjuknak küldik, s a többi 
pénzért a zárkák lakója ci-
garettát gyümölcsöt, édes-
séget vehet. Lényeges, hogy 
az elítéltekkel rendszeresen 
foglalkozik a nevelési szol-
gálat is. 

— Változnak-e az elítéltek, 
tudatosul-e bennük bűncse-
lekményükért a felelősség? 

— A többségben igen — 
feleli Lovasi János és Tóth 
László százados, a nevelési 
szolgálat vezetője. — Neve-
lési elveink és tapasztala-
tunk alapján hiszünk abban, 
hogy az emberek megvál-
toztathatók. Ennek viszont 
nem mond ellent, hogy van-
nak javíthatatlannak látszó 
bűnözők. 

Zárkalakók 
A javíthatatlanok. Gyuris 

Miklós léha, züllött élet mi-
a t t rablásért, lopásokért 
került a zárkába. Ott is iz-
gága volt gonosz. Megtanul-
ta a bútorgyártást és szaba-
dulva — pár éve ennek — 
Budapesten különös ke-
gyetlenséggel és előre kiter-
velten pénzszerzésért meg-
ölt egy embert Az ítélet: 
halál. Végrehajtották. 

A szélhámos V. S., álne-
vén Weisz már elmúlt hat-
van éves. Idegeiben azonban 
a bűn, most újra a „Csillag" 
zárkájában. Életéből negy-
ven évet töltött börtönben. 

Itt van a 25 éves F. T„ a 
kőműves, a kegyetlen gyil-
kos, aki 20 éves büntetését 

tölti. A rács mögött közel 
hét év telt el felette, de 
izgága. Zárkatársát meg-
ütötte, ezért — fegyelmezés-
ként — napokat tölt sötét-
zárkában. 

— Bánja-e, amit tett? 
— Nem beszélek róla — 

felel és villan a szeme. 
S a jó irányban változó 

többség, aki becsületesen 
akar élni a szabadulás után. 
Itt van például N. L., aki 
vállalatnál volt kereskedel-
mi előadó. Maga mondja, 
hogy jól keresett, szépen 
járt. Látta azonban, hogy a 
pénzt egyszerű szekrényben 
őrzik. Kulcsot csinált a 
zárhoz, kinyitotta és társá-
val ellopta a dolgozók fize-
tését is, összesen 400 ezer 
forintot. Tizenöt évet ka-
pott, jó pár évet letöltött 
belőle. 

— Megérte? 
— Bolond voltam, megszé-

dített a sok pénz... Bánom, 
amit tettem. Ha szabadulok, 
tisztességesen akarok dolgoz-
ni. 

Az idős parasztember, H. 
L., akit korábban otthagyott 
szép felesége, hirtelen hara-
gú, ez vitte emberölési kí-
sérlethez. Lassan peregnek 
fölötte a szürke börtönévek. 
Itt nincs vele baj. Vajon 
mit tart boldogságnak? 

— Azt, hogy amikor ki-
szabadulok, élve láthassam 
76 esztendős anyám. 

A börtön iskolájában ta-
nult meg írni, olvasni a tol-
vaj és betörő 22 éves fiatal-
ember, E. L. Hét évet ka-
pott. Még nem tudni, jó 
útra tér-e, mert naivul ka-
landvágyó. De talán őt is 
meleg érzések járták át, 
amikor nemrégiben maga 
írhatta haza élete első leve-
lét. 

. . . Este 8 óra. Csend van 
a zárkákban, csak a lelkiis-
meret beszélhet. 

Morvay Sándor 
(Következik: 

Van-e visszatérés?) 

Acél 
— A szabadságvesztés ide-

jében — válaszol a kérdés-
re Lovasi János — a cél az, 
hogy <tz elitéit jelleme, ma-
gatartása pozitívan változ-
zon és szabadulásra előké-
szítsük arra, hogy visszata-
láljon a társadalomba. Alap. 

HAZEPlTOK! 

A törmeléket 
díjtalanul 
elszállítja 
Móra Ferenc M<tgz. 

Bocskai u . J. Telefon: H-S22. 
xDK. 210 

Felhívjuk ügyfeleink figyelmét, hogy az 

áruvásárlási kölcsönügyeket 
Szegeden, az Aradi Vértanúk tere 3. sz. alatti 
körzetfiók helyett 1968. április 1-től az 

OTP CSONGRÁD MEGYEI FIÓK 
(Széchenyi tér 7. sz.) bonyolítja. 

— Köszönöm, egé sz nap ülök 
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