
Kiváló tsz-eket tüntetett ki 
a Minisztertanács 

A kormány Tájékoztatási 
Hivatala közli: 

A Minisztertanács csütör-
tökön ülést tartott. Meg-
hallgatta és jóváhagyólag tu -
domásul vette Tímár Má-
tyásnak, a kormány elnökhe-
lyettesének tájékoztatóját Ki-
ró Gligorov, a Jugoszláv 
Szövetségi Végrehajtó Ta-
nács alelnöke magyarorszá-
gi tárgyalásairól és Péter 

János külügyminiszter be-
számolóját Mahmud Riaddal, 
az Egyesült Arab Köztársa-
ság külügyminiszterével 
folytatott megbeszélésekről. 

Az egészségügyi miniszter 
előterjesztése a lapján a kor-
mány rendeletet adott ki az 
Állami Közegészségügyi J á r -
ványügyi felügyelet felada-
tairól, jogairól és hatásköré-
ről, szervezetéről; továbbá 
felhatalmazta az egészség-
ügyi minisztert, hogy újból 
szabályozza az Egészségügyi 
Tudományos Tanács fe lada-
tait, szervezetét és — az igaz-
ságügy-miniszterrel együtt 
— a Tudományos Tanács 
igazságügyi bizottságának 
működését. 

A Minisztertanács a me-
zőgazdasági és élelmezésügyi 
miniszter és a Termelőszö-
vetkezetek Országos Tanácsa 
elnökének együttes előter-
jesztése alapján megtárgyal-
ta az 1967. évi országos ter -
melőszövetkezeti verseny ta-
pasztalatait és döntött a ki-
magasló eredményt elért szö-
vetkezetek számára a Mi-
nisztertanács vándorzászlaja 
és a „Kiváló termelőszövet-
kezeti gazdaság'- cím odaíté-
léséről, további kiváló ered-
ményt fe lmutató szövetkeze-
teknek pedig elismerő okle-
velet adományozott. 

A Minisztertanács kima-
gasló eredményeikért ván-
dorzászlóval és „Kiváló ter-
melőszövetkezeti gazdaság" 
címmel tüntetet t ki és pénz-
jutalomban részesített több 
termelőszövetkezetet. Me-
gyénk tsz-ei közül a 3000 és 
a 4500 szántóegység közötti 
területen gazdálkodó terme-
lőszövetkezetek kategóriájá-
ban a szentesi Termál Szö-
vetkezeti Gazdaság (Üj Ba-
rázda Tsz) végzett az első he-
lyen. 

Kiváló eredményeik elis-
meréseként elismerő okleve-
let adományozott a Minisz-
tertanács az alábbi Csongrád 
megyei tsz-eknek: 

A 3000 és a 4500 szántóegy-
scg közötti területen gazdál-
kodó tsz-ek közül: 1. az á r -
pádhalmi Árpád Tsz-nek, 6. 

a szőregi Egyetértés Tsz-nek, 
7. a szentesi Árpád Tsz-nek. 

Az 1500 és a 3000 szántó-
egység közötti területen gaz-
dálkodó tsz-ek közül 1. a 
mindszenti Tiszavirág Tsz-
nek, 3. a hódmezővásárhelyi 
Vörös Csillag Tsz-nek, 8. a 
szegedi Móra Ferenc Tsz-

nek, 10. az apátfalvi Petőfi 
Tsz-nek. 

Az 1500 szántóegységnél 
kisebb területen gazdálkodó 
tsz-ek közül: 2. a nagyéri 
Vörös Lobogó Tsz-nek, 5. a 
nagymágocsi Hunyadi Tsz-
nek, 6. az ambrózfalvi Di-
mitrov Tsz-nek. 

Nemzetközi Lenin-békedíjak 
Sík Endre a kitüntetettek körött 

h a l á l á r a 
Kedden este lapzárta 

után érkezett a rövid, 
de a szegedi, színházat 
szerető emberek számá-
ra fá jda lmas h í r : hosszú 
szenvedés u tán 62 éves 
korában meghalt Barsi 
Béla Kossuth-díjas szín-
művész. 

Még nemrég itt volt 
közöttünk Szegeden — 
úgy érezzük. Hiszen ala-
kításai a másfél évtized 
távlatáb.ól is fr issnek 
hatnak, oly maradandó-
ak. Mintha tegnap lát-
tuk volna Rachmaninov 
Viharos alkonyat című 
d rámá jának Folezsajev 
szerepében, vagy a ro-
mán író, Davldoghu 
Vas és acél- jában a 
mart inászt — pedig en-
nek már több mint t i-
zienöt éve. Tula jdonkép-
pen e két kiváló alakí-
tásáér t kapta 1953. 
március 15-én a Kos-
suth-dí ja t — mindmáig 
egyedülállóan a Szegedi 
Nemzeti Színházban. 
De sorolhatnánk a Sze-
geden játszott szerepeit 
— a Fösvény Harpa-
fon já t , a Fáklyaláng 
Józsáját , vagy csak da-
rabcímeket: Mélyszán-

tás, Tűzkeresztség, Ro-
konok, Kispolgárok, 
Tisztítótűz, Cseresnyés-
ker t — valamennyi elő-
adás sikerében ott re j -
tőzik Barsi Béla művé-
szete is. I t t kapta meg 
1952-ben a Népköztársa-
sági Érdemérem arany-
fokozatát és 1956-ban a 
Munka Érdemrend-et s 
azután kerül t fel Bu-
dapestre a Nemzeti 
Színházba. 

Különösen a munkás-
és parasztalakok meg-
formálásában jeleske-
dett — erről ismeri a 
szegedi közönség is a 
színházból, ma jd a f i l-
mekből egyaránt. Kollé-
gái azt is tud ják , hogy 
kitűnő, f inomművű hu-
mora volt és most egy 
gazdag, sokszínű pályát 
befutot t jeles művész-
szel lett szegényebb a 
magyar színjátszás. Két 
évvel ezelőtt ment nyug-
díjba, s a szíve, amely 
annyiszor átsütött a r i -
valdák fényén, végképp 
e l fáradt a d rámák tépő 
viharában. Emlékét 
azonban őrzik a fe le j t -
hetetlen nyomot hagyó 
alakításai. 

M. T. 

( T c l e í o t o - M T I K ü l f ö l d i K é p s z o l g á l a t ) 

Hárman az 1967. évre szóló Nemzetkőzi Lenin Békedíj kitüntetettjel közül (balról 
jobbra) Jean Effel, a világhírű francia karikaturista, dr. Sík Endre, a Magyar 

Országos Béke tanács elnöke cs Joris Ivcns holland filmrendező 

Moszkvában, Szkobelcin 
akadémikus elnökletével áp-
rilis 26-án és 27-én ülést 
tartott a nemzetközi Lenin-
békedí jakat odaítélő bizott-
ság. Az ülésen hozott hatá-
rozat értelmében, a béke 
fenntar tásáér t és megszilár-

dításáért vívott harcban 
szerzett kiváló érdemeikért 
az 1967-re szóló nemzetközi 
Lenin-békedí jakat a követ-
kezők kapták : 

Sík Endre, a Magyar Or-
szágos Béketanács elnöke, 
Romes Csandra (India), a 

Béke-világtanács főti tkára, 
Jean Effel világhírű f rancia 
karikaturista, Nguyen Thi 
Dinh asszony, a DNFF Köz-
ponti Bizottsága elnökségé-
nek tagja, Jorge Zalamea 
Borda columbiai író és Jor i s 
Ivens holland filmrendező. 

Épül a központi 
nagycsarnok 
Próba előtt az első mozgólépcsők 

Vietnami vendégek 
látogatása 

Tran Huu Duyet, a Viet-
nami Hazafias Front főti t-
kára, valamint Joseph Marié 
Ho Hue Ba, a DNFF Köz-
ponti Bizottságának tagja 
vezetésével észak-, illetve 
dél-vietnami küldöttség láto-
gatott csütörtökön az orszá-
gos légvédelmi parancsnok-
ság egyik repülő a lakula tá-
hoz. A vendégeket Szabó 
Lajos alezredes köszöntötte, 
m a j d tájékoztat ta őket az 
a lakulat feladatairól. Az 

egység tisztjei és a vietnami 
vendégek ezután baráti be-
szélgetést folytattak. 

A baráti eszmecsere után 
repülőbemutatót tartottak, 
amelyről elismeréssel nyilat-
koztak a vendégek. 

Budapesten, a Baross téri 
földalatti építkezésnél jelen-
tős eseményhez érkeztek a 
Közlekedési Építő Vállalat 
br igádjai : megkezdték a tér 
közepén levő, úgynevezett 
HK-csarnok építését, amely 
2000 négyzetméternyi alapte-
rületével pontosan akkora 
lesz, mint az Emke-alul já-
ró. Ha elkészült, az „elosztó" 
szerepét tölti m a j d be a té-
ren. 

— Egyelőre a betonszere-
lési munkáka t kezdjük, de a 
pestiek számára már ez is 
lényegesen látványosabb lesz, 
mint az eddig végzett „ása-
tások" voltak — mondta 
Drávucz László főépitésve-
zető mérnök. — Kedden reg-
gel megkezdődött a Kerepesi 
uta t a Rottenbiller utcával 

összekötő A-jelzésű gyalo-
gos-aluljáró építése is. 

Az építők egyébként szom-
bat estére befejezték a szov-
jet gyár tmányú mozgólép-
csők beépítését. Mint meg-
tud tuk: a végső szerelések 
vannak már csak hátra, ami 
azt jelenti, hogy a közeljö-
vőben megkezdik a lépcsők 
„mozgatását" is. Ennél a 
munkánál szovjet munkások 
is dolgoznak, a szerelést pe-
dig szovjet mérnökök irá-
nyí t ják. 

A gyár 
pultja 

A Magyar Gyapjúfonó- és 
Szövőgyár értékesítési osztá-
lya a múlt év végén meg-
kezdte a közvetlen informá-
ció beszerzését arról, hogy 
mit kér a fogyasztó. 

A vásárlók igényeinek ki-
elégítése céljából az ország 
néhány jelentős kereskedel-
mi forgalommal bíró váro-
sában egy-egy reprezentatív 
szaküzletben külön pultot 
helyeztek el a vállalat ter -
mékei számára. 

A mesehívő mesemondó meséi 
A közeljövőben jele-

nik meg az Akadémiai 
Kiadó gondozásában 
Ami Lajos, a szamos-
szegi nagy mesemondó 
összegyűjtött népmeséi, 
amelyet Erdész Sándor, 
a nyíregyházi Jósa And-

rás Múzeum munka tá r -
sa rendezett sa j tó alá. 

Ami Lajos haláláig 
hitt a mesében, a sár-
kány, az üveghegy és a 
többi mesealak valósá-
gos létezésében. 

Áftefáe/iatf Céh 
kiállítása 

s a sö-
kaszás 

szemben a 
természet derűjé t és har-
móniá já t a falevelek, bölcs 

Közlekedési balesetek 
Halálos baleset történt páron haladó és előzésben 

Hódmezővásárhelyen a Baj - levő Juhász Gyula Szeged, 
csy-Zsilinszky és a Toldi ut- Sajka utca 9. szám alatt i la-
ca kereszteződésében. Mucsi kossal, aki az összeütközés 
Pál Hódmezővásárhely, Hód- következtében sérülést szen-
té 74. szám alatt i lakos ke- vedett. 
rékpáron közlekedve irány- Gyorshaj tás és hirtelen fé-
jelzés nélkül kanyarodott, kezés okozta a motorkerék-
Összeütközött a motorkerék- páron közlekedő Csányi Sán-
páron haladó Hajdú Mihály dor András Zákányszék, I. 
Hódmezővásárhely, Délibáb kerület 97. szám alatti lakos 
utca 4. szám alatt i lakossal, sérülését Szeged és Zákány-
Mucsi olyan súlyos fe jsérü- szék között, 
lést szenvedett, hogy kór- Nem adott elsőbbséget ke-
házba szállítás után meg- rékpáron közlekedve Kiste-
halt. Az ügyben a vizsgálat leken, a Petőfi es a Rákóczi 
folyik. utca kereszteződésében Sej-

Tehergépkoesival kanyaró- ben Sándor Kistelek, tanya 
das közben összeütközött 20. szám alatti lakos. Egy 
Szegeden, az Úttörő térnél külföldi rendszámú személy-
Sarandi Mihály (Szeged, Le- gépkocsi elütötte. Sejben sé-
nin körút 29.) a motorkerék- rüleseltet szenvedett. 

Tűzzománc. A szó fémes rák jelennek meg, 
felületeket, magas hőfokon tétség ha ta lmának 
kiégett színek csillogását képviselőivel 
idézi. Technikáját már a régi 
egyiptomiak ismertéit, a XV. 
században a franciaországi madarak, virágzó csodafák 
Limoges-ban alkalmazták, s jelentik. S az ember, aki az 
most nálunk támadt renais- előző korszak képein még 
sance-a. Ezt bizonyítja a pá- nyugalmasan állt társai kö-
lyájá t 1962-ben Szegeden zött, ült gyermekével az ölé-
kezdő Stefániay Edit kedden ben, vagy madara t röptetett, 
megnyílt első tár la ta is, most gyötrődve vívja liar-
amelyet Kálai Mihály festő- eát a világosság és a jiötét-
müvésszel közösen rendezett ség határmesgyéjén, a két -
a budapesti Műszaki Egye- féle irányban húzó'érőfc kü-
tem f iúkollégiumának ki- zött. 
állítótermében. 

Stefaniay Edit szobrász, s 
ez különösen régebbi zo-

Legeklalánsabb reprezen-
tánsai ennek a korszaknak 
A félelem napjai és ellen-

máncképein, a Fa alatt, Kö- t é tpár ja Az öröm napjai, az 
el és távol, Kompozíció fi-

gurákkal című művein sta-
tikus szerkesztésmóddal, a 
f igurák szilárd, biztos ta la j -

Ösz. a Békét, a Háború és a 
Búcsú. Legtöbbjük a régi 
ikonokra jellemző kompozí-
ciós elvet követi; középen a 

ra állításával, térbeli elhe- íőtéma sokszor zománcbevo-
lyezésével, nyugodt. biztos nat nélküli rézlemez-dom-
mozdulatlansággal jut kife- borítás, s körülötte kisebb 
jezésre. Béke és kiegyensú- színes képek (bontakoztatják, 
lyozott nyugalom a jellemzői teljesítik ki a mondanivalót, 
ennek a korszaknak. A kiál- Tüzelnek és szikráznak a 
lítás zömét azonban az utol- színek váltakozva a dombo-
sé félévben készült képei a l - rítások zöldes pat inájával , s 
kot ják, s ezekben már oldó- a réz csillogó aranyával . I l i r -
dik a mozdulatlanság, az ala- detik egy ősi s most ú j élet-
kok elrugaszkodnak a biz- re születő technika s egy 
tonságot jelentő földtől, S elmélyült művész találkozá-
repülni kezdenek, emelked- sát a gondolat és erzelmek 
ni és zuhanni, szimbolikus kiíejezesenek érdekében. 

Kulka Eszter jelentőségű szárnyas íigu-

ü a g y o m a n y o k 
é s f e l a d a t o k 

Megjelent a Pártélet májusi száma 
A KB folyóiratának m á j ú - elődök politikája volt, de ez 

si számában Friss István a taktikai változás nem győz 
emlékezetesen elgondolkozta- meg senkit. Ezért követelik 
tó írását olvashat juk. A a szocialista országok to-
„Megérteni és megváltoztat- vábbra is az NDK elismeré-
ni a világot" című cikk sét, az Odera—Neisse béke-
Marx Károly születésének határ elfogadását, s a re -
150. évfordulója alkalmából vansizmus elvetését-
a marxizmus örökségét és A Pártélet sok más hasz-
feladatai t elemzi. Megálla- nos és érdekes írása közül 
pi t ja , hogy Marx Károly megemlí t jük Bolyós József 
nem csupán a múl t nagy cikkét a személyzeti munka 
alakja , hanem a munkás- ú j vonásairól. (Egy éve szü-
osztály mindenkori szükség- letett az erre vonatkozó 
leteit fogalmazta meg. Az párthatározat.) Romány Pál 
osztályharcról, a pártról, a elmondja, hogyan növelhetik 
proletárdiktatúráról szóló ta- gazdasági eredményeiket az 
nítások ma is, holnap is se- ország szövetkezetei, ame-
gílenek a történelmi átala- lyek kétmillió embert foglal-
kílásában. A marxizmus pol- koztatnak. Kovács Imre bo-
gári vitatóival szemben f i - számol a MEDOSZ-hoz ta r -
gyelmeztetóül idézi Marx tozó 400 vállalat és társulás 
1850-es véleményét: „Üj lor- dolgozóinak nem régen meg-
radalom csak a tőkés rend kötött kollektív szerződései-
ú j válságában lehe t séges . . . " ről. A pártszervezeteink éle-
Ez a válság pedig szüntele- téből közölt tapasztalatcsere-
nül érik. cikkek — többek között — 

Szántó György írása a vá- a tavaszi és nyári hónapok 
lasztüsok előtt álló Olaszor- tömegpolitikai munkájáról , a 
szagról, s annak vezető bal- lakóterületi pártéletről, a 
oldali párt járól , a több mint szülési szabadságon levő 
másfél milliós Kommunista pár t tagkismamák politikai 
Pártról szól. A testvérpárt informálásáról szólnak, 
politikai es szervezeti erejét Külön felhívjuk a figyel-
taglaló cikk érdekes bete- met Csápenszki István és 
kintést nyúj t a va júdó olasz Csépi József írására, amely-
társadalmi életbe is. P ú j a ben a szerzők e lmondják: 
Frigyes elemzést ad a nyu- m i t t e t t e k é s tesznek a sze-
gatnémet Kiesinger-kormány g e d i k i s t á j g a z d a s á g a i a z ü j 

másfél éves „keleti politika- termelőszövetkezeti és föld-
jának" gyökereiről. Megálla- j0gi törvények előírásainak 
pítja. hogy az ravaszabb és végrehajtásáért , 
kevésbé goromba, mint az .1. I,. 
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