
Vetélkedő 

A Magyar Vöröskereszt 
Szeged városi szervezete kez-
deményezésére a Ságvári 
Endre I. szá(nú Gyakorló, a 
petöíitelepl Gera Sándor és 
a Zalka Máté nevét viselő 
általános iskolák leánytanu-
lói házi betegápolási tanfo-
lyamon vettek részt. A ta-
nultakról tegnap vetélke-
dőn adtak számot a Tolbuhin 
sugárúti egészségügyi szak-
iskolában. A kisiskolások 
szinte valamennyien jól sze-
repeltek, hogy adott esetben 
otthonukban, családjuk kö-
rében is ellássák a beteg-
ápolást. Ezen túlmenően pe-
dig a leendő pályaválasztás-
ra ls helyes útmutatást kap-
tak. 

Család- és gyermekvédelem 
A Szeged városi tanács ülése 

Somogyi Károlyné felvétele 
Képünkön: társuk pulzusát mérik Barta Erzsébet cs 

Forgách Eva gyakorló iskolai tanulók 

Retek-

export 
Kedvez az idö a primő-

röknek. Így aztán napról 
napra több áru kerül piac-
ra, szállítják a házikertek-
ből, Mihálytelek és Röszke 
pedig ontja a fóliák alól a 
retket. Már a korábbi , he-
tekben is indítottak export-
ra primőrt, mégpedig az 
NDK-ba. Leginkább a sze-
gedi Felszabadulás, a szente-
si Felszabadulás és Árpád 
Termelőszövetkezet árujából. 
Saláta, retek indult a hosszú 
útra. 

Az elmúlt napokban töme-
gesen bejött a retek. A teg-
napi nappal 2 millió 500 ezer 
csomót vásároltak fel. A jö-
vő hétre pedig 4 millió cso-
mó átvételét tervezik. A ha-
gyományos és nagy tapasz-
talattal rendelkező mihályte-
leki, röszkei területek mel-
lett az újszegedi kertekből, 
a Hattyastelepről és a szen-
tesi tsz-ekböl is szállítanak 
egy keveset. Leginkább ex-
portra megy ez a keresett 
cikk. Az NBK-ba hűtőva-
gonokban indul, holnap, va-
sárnap pedig Csehszlovákiá-
ba is elindítják az első szál-
lítmányt. Pár napja Nyugat-
Németországba is irányítot-
tak két vagon retket. Ma 
szintén küldenek. 

A retek mellett, amiből 
naponta 500—600 ezer cso-
mót vásárolnak fel, vasár-
napra pedig 900 ezer csomó 
átvételére számítanak, az 
üzletekben, s a piacon meg-
jelent már a zöldhagyma ls. 
Ebből nem szállítunk kül-
földre. A házikertekből, vé-
dettebb területekről kis té-
telekben adják át a terme-
lők. Tart még a melegágyi 
saláta exportja is. 

D i á k o k 
p a r l a m e n t j e 

Pénteken, tegnap a sze- azoknak a fiataloknak, akik az 
gedi Ifjúsági Házban rendez- országos diákparlamenten 
ték meg a középiskolások és képviselik Csongrád megyét, 
szakmunkástanulók II. illetve Szegedet. 
Csongrád megyei és Szeged 

A Szeged megyei jogiú vá-
rosi tanács tegnap, pénte-
ken ülést tartott. Dr. Biczó 
Györgynek, a tanács vb el-
nökének elnökletévél. A meg-
tárgyalásra kerülő gazdag 
napirendből különösképpen 
az a jelentés váltott ki élénk 
érdeklődést, melyet a csa-
ládvédelemről, az alkoholiz-
musról, a gyermek- és a 
fiatalkorú bűnözés szegedi 
problémáiról és az ellenük 
folytatott küzdelemről ter-
jesztettek elő. Dr. Csikós 
Ferenc, a tanács vb titkára 
bevezetőben hangsúlyozta e 
kérdés társadalmi fontossá-
gát, azt, hogy közvetve és 
közvetlenül szinte a város 
egész lakossága érdekelt 
benne. 

E napirend vitájában Far-
kas István tanácstag külö-
nösképpen az idősebb embe-
rekről való gondoskodás 
szükségességéről szólt, dr. 
Kovács Lajos rendőr alezre-
des a fiatalkori bűnözés 
okait ecsetelte. Mint mon-
dotta, a helyzet egyáltalán 
nem kilátástalan, a fiatalko-
rúak bűnözési aránya Igen 
csekély, országosan és Itt 
Szegeden is. Börcsök. Lajos 
tanácstag és dr. Csáki Éva, 
szociális otthonok és az öre-
gek napközi otthonainak 
helyzetét elemezte. László 
Nándor, a 600-as Szakmun-
kásképző Intézet Igazgatója 

a 14—10 éves fiatalok neve-
lési problémáiról beszélt, dr. 
Falu György, a szegedi já-
rásbíróság elnöke ugyancsak 
a nevelés fontosságát han-
goztatta, csak -más néző-
pontból: a jogalkalmazás, a 
bírósági ítéletek oldaláról. 
Molnár Imre tanácstag a 
fiatalok és az öregek prob-
lémáiról szólt, Engi József 
főképpen a vonattal járó 
diákok fegyelmezetlenségét 
tette szóvá. Baráth József 
hiányolta, hogy a grundok 
helyett nincs elég játszótér, 
s olyan szórakozóhely sincs 
fiatalok számára, ahol al-
koholt nem szolgálnak ki. 
Kovács Alajos a család, az 
iskola és a gyermek viszo-
nyának egymásra hatását 
foglalta össze felszólalásá-
ban. 

Ezt követően dr. Kalmár 

Fercnc, a vb tervosztályá-
nak és Nagy Miklós, a vb 
pénzügyi osztályának veze-
tője terjesztette elő az 1967. 
évi tervek végrehajtásának 
eredményeiről és a tavalyi 
költségvetésről és zárszám-
adásról szóló jelentést, me-
lyet a tanácsülés egyhangú-
lag elfogadott és jóváha-
gyott. Ezután különböző 
előterjesztések kerültek na-
pirendre: a lakóházak ház-
felügyelőinek feladatairól 
szóló ú j tanácsrendelet, a 
temetőkről szóló tanácsren-
delet módosítása és kiegé-
szítése, s más rendelkezések 
módosítása, illetve hatályon 
kívül helyezése. (Ezek is-
mertetésére lapunkban még 
visszatérünk.) 

Végezetül Börcsök Lajos 
és Fazekas István tanácstag 
interpellációt, illetve javas-
latokat terjesztett elő. 

városi Diákparlamentjét. A 
tanácskozás mintegy 100 
résztvevőjét és a meghívott 
vendégeket — köztük dr. 
Szalontai Józsefet, a megyei 
pártbizottság osztályvezető-
helyettesét, a megyei pártbi-
zottság tagját, Deák Bélát, a 
városi pártbizottság osztály-
vezetőjét, a városi párt-vég-
rehajtóbizottság tagját, Han-
tos Mihályt, a megyei ta-
nács vb elnökhelyettesét, 
Papp Gyulát, a városi ta-
nács vb elnökhelyettesét, 
Mógor Bélát, a KISZ Köz-
ponti Bizottsága munkatár-
sát — Pál Attila, a diákpar-
lament elnöke, a Ságvári 
Endre Gimnázium tanulója 
köszöntötte, majd a referá-
tumokra került sor. 

A gimnáziumi tanulók 
képviseletében Farkas Rózsa 
(Hódmezővásárhely, Bethlen 
Gimnázium), a szakmunkás-
képző-intézetek diákjainak 
képviseletében Szabó Gábor 
(Hódmezővásárhely, 602-es 
számú szakmunkásképző-in-
tézet), a technikumi hallga-
tók képviseletében Farkas 
András (Szeged, Erdészeti 
Technikum) mondott vitain-
dító referátumot. 

Az előadások után a diá-
kok szekcióüléseken vitatták 
meg az életükkel, munká-
jukkal kapcsolatos gondokat, 
tennivalókat. A délutáni záró-
ülésen. dr. Koncz János, a 0 
KISZ megyei bizottságának parancsnoka beszédében kör-
titkára foglalta össze a vitat, , . - . . , 
majd Szögi Béla, a KISZ me- vonalazta a hátország vedel-
gyei bizottságának első titka- mének fontosságát, ezen be-
ra átadta a megbízólevelet lül a polgári védelemnek, 

mint a honvédelem szerves 
részének helyét, szerepét és 
feladatait a korszerű hábo-

Czinege Lajos 
és dr. Sajnovics János cikke 

a Polgári Védelem című lapban 
A Polgári Védelem című rúban; hogy ezt a fegyveres 

képes folyóirat szombati szá- erőkkel együtt kell meg-
ma védelmi készségünk fo- szervezni, előkészíteni, to-
kozása, az állami, társadal- vábbá, hogy az erre vonat-
mi szervekre és az állampol- kozó intézkedések megvaló-
gárokra háruló honvédelmi sítása az egész nép és tár-
feladatok ismerete és végre- sadalom feladata. 

2 ? s - h k e ^ í o n " m i n d e z e k e t 

Különös figyelmet érde- v e l s m e r t e t i d r ' Sajnovics 
mel a lap szakmai mellék- János ezredes beszéde a so-
lele, amely rövidítve közli ron következő legfontosabb 
Czinege Lajos vezérezredes, polgári védelmi feladatokat, 
honvédelmi miniszternek, és részletesen szólva a lakosság 
dr. Sajnovics János ezredes- és az anyagi javak védelmé-
nek, a polgári védelem or- röl> a létfenntartási feltéte-
száeos törzsDarancsnokának l e k biztosításáról, meghatá-szagos torzsparancsnokanaK r o z v a a f e I k é s z ( t é s f ö b b t e_ 
beszedet, amely a közelmúlt- rületeit, korszerű formáit, 
ban a megyei tanácsok vb módszereit és eszközeit, 
elnökeinek értekezletén 
hangzott el. 

Czinege Lajos vezérezre-
des, honvédelmi miniszter, 
a polgári védelem országos 

Közületeli, magánépítők, 
figyelem! 

Az ü j Élet Tsz Algyő (Géza u. 7. telefon: 32) 
terveitő és építő 

részlege rövid határidőre vállal: 
Mezőgazdasági épületek, ipari épületek, irodaházak, 
családi és társasházak, melléképületek, bekötő utak, 
magas és mélyépítési munkák, tatarozási, felújítási 
munkák terveinek és költségvetésének elkészítését és 
a fenti munkák kivitelezését. 

H. K. 91 

Vásároljon 

napos-
csibét! 

Olcsó áron kapható min-
den mennyiségben naponta 
a szegedi FMSZ Marx téri 
tojás, baromfi felvásárló 
telepén. XS. 144 140 

Autótulajdonosok, 
figyelem! 

Személygépkocsi karosszéria felújítását és 
karambolos sérülések javítását 
vállaljuk, rövid átfutási idővel. 

A F I T 
XI. sz. Autójavító Vállalat 

Szeged, Tolbuhin sgt. U. sz. 
Telefon: 15-491. 

Az új faárakról 
(a termelői, az eladói, a hatósági, a rögzített, a 
maximált és a szabad árakról egyaránt) 

részletesen tájékoztatja 
a 2 kötetes, 210 oldalas, színes nyomású 

fatermék-árjegyzék 
Rendelje meg 

az Érdért Vállalatnál! 
A 2 kötet ára együtt 50 forint. 
Kérjük, megrendelését a következő címre küldje: 

ÉRDÉRT GONDNOKSÁG 

BUDAPEST V., AKADÉMIA U. 3 

HL. 32, 

Gorkij-emlékműsor 
a főiskolán 

Emlékműsort rendeztek a 
szegedi Tanárképző Főiskola 
orosz szakos hallgatói Gor-
kij születésének századik év-
fordulóján. Bevezetőben 
Fenyvesi István tanszékve-
zető docens emlékezett meg 
a nagy szovjet író életmű-
vének mai tanulságairól. Az 
orosz nyelvű műsor kereté-
ben az első és második év-
folyam hallgatói Gorkij-mű-
vekből adtak elő részleteket 
Felcsendültek azok a ked-
velt melódiák, melyeket az 
író sokszor hallgatott Hang-
lemezről hangzott el — Sal-
japin tolmácsolásában — Az 
éjjeli menedékhely Felkél a 
nap-dala, valamint — Tol-
nai Klári előadásában — 
Jelena monológja a Kispol-
gárokból. Nagy érdeklődés-
sel hallgatták meg a jelen-

levők Gorkij hangját lemez-
felvételről. 

A műsort a tanszék taná-
rai, Elza Karpova és Lelkes 
Akosné rendezték. 

K. K. 

Emlékkiállítás 
Gorkijról 

A szocialista realizmus 
szovjet úttörőjének 100 éves 
születési évfordulójára kiál-
lítás a Somogyi Könyvtár 
folyosóján. A több mint ?00 
fénykép és a tárlókban elhe-
lyezett könyvanyag külön 
kiemeli az író magyarorszá-
gi fogadtatását, valamint a 
szegedi sajtó és színház kap-
csolatát Gorkijjal. 

Képernyő 

Ma/ve 
Volt miből válogatni a 

centenáriumra, mégsem le-
het véletlen, hogy Gorkij-
nak éppen ezt a fiatalkori 
elbeszélését formálta tele-
vízióra Tímár István. A 
Malva sűrített történelem, 
az orosz parasztság röghöz-
kötöttségének, nyomorából, a 
föld emberszikkasztó vas-
kényszerűségéből fakadó 
szüntelen nosztalgiájának 
történelmi pillanatképe. 
Egyben jelzi ls azt a való-
ságérzékenységet, melyből 
Gorkij egész későbbi élet-
müve táplálkozott. 

Kivágyódás a társadalom-
tól örökölt meghatározott-
ságból, nem csupán az orosz 
parasztság folytonos lelki él-
ménye volt, a szecessziós tö-
rekvéseknek se szeri, se szá-
ma az akkori Európában. 
Am a parasztság rusztikus 
töltésű depressziója a forra-
dalom előtti Oroszország-
ban talán sehol sem hang-
zott ilyen földízű kamara-
kórusban, mint Gorkij pró-

zájában. Négy szereplője 
van mindössze, a tengerparti 
homokról kivirágzott szépsé-
gű parasztlány, Malva, meg 
három körülötte legyeskedő 
férf i : Vaszilij, a fia, és a vi-
lágcsavargó Jakov. A tv-já-
ték rendezőjének, Dömölky 
Jánosnak nemcsak a hét-
köznapi. szürke hősök dévaj 
szabadság-jelképét, a ten-
gerpartot kellett odakompo-
nálni a képernyőre, egy-
szersmind felkelteni a szé-
les horizont illúzióját, ha-
nem egyfajta zárt körülha-
tároltságot is megfejteni, 
ahol súlyában konganak a 
szavak, árnyalt színekben 
vibrál a szorongás és kalhar-
zis. Hogy ez végeredmény-
ben sikerülhetett, nem utol-
sósorban a bátor fantáziá-
val megoldott színészi alaki-
tások eredménye, Szemes 
Mari, Bessenyei Ferenc, Sza-
bó Gyula és Szilágyi Tibor 
dicsérete. 

N. I. 

Cigaretták új köntösben 
A Magyar Dohányipar 

Budaioki üti központjában 
pénteken termékbemutatót 
tartottak. A finom és a kö-
zepes minőségű cigaretták 
után most sor kerül az úgy-
nevezett kommersz, a tömeg 
fogyasztasü cigaretták cso-
magolásának korszerűsítésé-

re is. Az év végéig 9 mil-
liárd Kossuthot, 4,2 milliárd 
Munkást, 2,8 milliárd Syrrt-
phóniát és 1,2 milliárd Ter-
vet gyártanak. Ezek a ciga-
retták ezentúl ízlésesebb, 
jobb minőségű papírba cso-
magolják. Az ú j köntösben 
forgalomba kerülő cigaret-
ták ára nem változik. 

SZOMBAT, 
1968. MÁRCIUS 30. DEL-MAGYARORSZAG 5 


