
Feliesztik 
a Csepel 
Autógyárat 

Csaknem két évtizeddel 
ezelőtt kezdte meg munká-
jút a Csepel Autógyár. Ez 
idő alatt jelentősebb üzem-
bővítés nélkül háromszoro-
sára növelte többek között 
az autómotor gyártását. Az 
igények növekedése azonban 
még ennél is gyorsabb. En-
nek megfelelően az 1972-tg 
megvalósuló fejlesztési prog-
ramban évente 400 millió, 
együttesen pedig egymilliárd 
ötszáznyolcvanmillió • forin-
tot költenek hazánk egyetlen 
autógyárénak korszerűsíté-
sére. 

Otthon helyett-
Tanulók hátrányos helyzetben 

otthon Szovjet professzorok 
Szegeden 

A szoba-konyhás lakások-
ban szorongók, a kis fize-
tésből élők, az iszákos és 
durva szülők gyermekeiről 
tárgyalt tegnap, csütörtökön 
délelőtt a Pedagógusok 
Szakszervezete Szeged városi 
bizottsága. Mind Pálmai 
Miklós általános Iskolai Igaz-
gató, köznevelési felelős elő-
adása, mind pedig a refe-
rátumot kiegészítő számos 
hozzászólás megállapította, 
hogy sok értékes lépés tör-
tént már Szegeden a hátrá-
nyos helyzetű tanulók meg-
segítése érdekében. Az el-
múlt évek során a lehetősé-

gekhez képest felmérték a 
nehéz helyzetben élő tanu-
lók helyzetét, s az Iskolák 
egyre jobban támogatják ls 
őket. 

A felmérések megállapí-
tották, hogy a diákok hát-
rányos helyzetét gyakran a 
lakásgondok magyarázzák. 
Egy példa: a Béke utcai ál-
talános iskola 551 tanulója 
közül 206 él szoba-konyhás 
lakásban, s e 206 gyerek 39 
százaléka sorolható a hátrá-
nyos helyzetűek kategóriájá-
ba. Egy másik adat: a hát-
rányos helyzetűek 80,3 szá-

D 
Rovarinvázió 

Nem elég. hogy az „évszá-
zad aszálya" bánija a me-
zőgazdaságot: ráadásul min-
den eddiginél nagyobb ro-
varinvázióra ls számítani 
kell. A rendkívüli szárazság-
ban ugyanis egész sor élős-
ködő szaporodott el a földe-
ken, mégpedig olyan meny-
nyiségben, amire még úgy-
szólván nem volt példa a ha-
zat növényvédelem történe-
tében. 

Az illetékesek az amúgy ls 
nehéz helyzetben minden tő-
lük telhetőt meglettek a ter-
més mentésére. A kereske-
delem ki tudja elégíti a 
megnövekedett vegyszer-
szükségletet, a raktárakban 
elegendő növényvédő szer 
all a gazdaságok rendelke-
zésére. 

— Opera- cs balettbemu-
(alók a színházban. Mascag-
nl: Parasztbecsület című 
egyfelvonásos operáját mu-
latja be a Szegedi Nemzeti 
Színház társulata Várady 
Zoltán vezényletével, Angyal 
Mária rendezésében holnap, 
szombaton este 7 órai kez-
dettel a színházban. A főbb 
szerepeket Harmath Éva, 
Turján Vilma, Vadas Kiss 
7<észló. Szabady István es 
Kemény Klió énekli. Ezzel 
egy műsorban kerül sor a 
színház balettegyüttesének 
új bemutatóira is. Szalatsy 
István vezényletével, Imre 
ZoRán koreográfiájára a ba-
lettkai- tagjai Haydn Tánc-
fantázia az Oxford! Szim-
fóniára és J. S. Bach: For-
mák viadala (a h-moll szvit 
zenéjére) című kompozíció-
kat mutatják be. 

— Halálos baleset tortént 
csütörtökön a Mecseki Szén-
bánya Vállalat zobákl üze-
mében. A bánya második 
szintjén — több mint félezer 
méter mélységben — egy le-
zuhanó kőzettömb halálra 
sújtotta Nagy Albert 25 éves 
vájárt. A baleset körülmé-
nyeinek tisztázására vizsgá-
lat indult. 

— Pusztító hőhullám. Bi-
har államban az utóbbi na-
pokban a tikkasztó hőhullám 
következtében 65-en pusztul-
tak el. Bihar állam területén 
48 Celsius-fok meleget mér-
tek. 

— ..Mélybányászati napok" 
kezdődtek csütörtökön Pé-
csett. A szakkörökben nagy 
érdeklődéssel kísért tanács-
kozásnak több mint 150 ha-
zai részvevője van. Ezenkí-
vül Csehszlovákiából. az 
NDK-ból és Jugoszláviából 
is érkeztek vendégek. A 
mélybányászat problémáinak 
ilyen széleskörű megvitatá-
sát az tette időszerűvé, hogy 
az utóbbi években végzett 
kutatások számottevő, nagy 
mélységben elhelyezkedő ás-
ványvagyonra derítettek 
fényt, s ugyancsak akkor a 
már működő bányák is egy-
re mélyülnek. A mind mé-
lyebbre hatoló bányaműve-
lés speciális technológiai-
problémák megoldását sür-
geti, elsősorban is biztonsági 
és gazdaságossági szempont-
ból. 

d l e 
Dilemma 

— Hogy vegyük magunkhoz az anyóst, amikor csak 
egy kis házacskát örökölünk tőle! 

— Működési szabályzat 
sáltatatoknak. A gazdaság-
irányítás reformja lehetővé 
leszi, hogy a vállalatok min-
den eddiginél korszerűbb és 
konkrétebb szervezeti és mű-
ködési szabályzatot, ügyren-
det dolgozzanak ki. Mivel a 
központi utasítások helyett 
ma mái" minden fontos kér-
désben a helyi vezetők dön-
tenek. n jogköröket személy-
re szólóan meg lehet hatá-
rozni. Egy korábbi kormány-
rendelet értelmében a válla-
lati igazgatók feladata a szer-
vezeti és működési szabáy-
zatok elkészítése. 

Megvan! 

— Megölte haragosát. A 
Veszprém megyei rendőr-
főkapitányság emberölés 
bűntette miatt eljárást Indí-
tott Acs Gergely 51 éves se-
gédmunkás nemesbüki lakos 
ellen. Ács Nemesbük hatá-
róban régi haragosát, Sala-
mon János 68 éves tsz-nyug-
díjas, nemesbüki lakost több 
fejszecsapással agyonütötte. 
A rendőrség Acs Gergelyt 
őrizetbe vette. 

— A magyar tv-gyártás 
sikereként Egyiptomban át-
térnek a mugyur lechnoló-
gára. az Orion és a Videoton 
készülék összeszerelésére. Az 
Orion készülékének a gyár-
tása és szerelése eredménye-
sen folyik. A „Naszr" nevű 
tv 12 csatornás, képernyője 
53 centiméteres. A szekrényt 
az ősi keleti háremablakok 
rácsozatára emlékeztető át-
tört fa-faragvány díszíti. Az 
arab szerelőket a már Kairó-
ban tartózkodó budapesti és 
a rövidesen érkező székes-
fehérvári szakemberek is-
mertetik meg a magyar tv-
technológiával. Az Orion 
és a Videoton szerződéseinek 
együttes értéke meghaladja 
az egymillió egyiptomi fon-
tot. 

— Motorkerékpárt lopott 
a márciusban szabadult Ba-
logh János 27 éves, büntetett 
előéletű, Szeged, Rákóczi 
utca 64. szám alatti lakos. 
Egy alkalmi munkahelyén 
ellopta munkaadója segéd-
motorkerékpórjót, amelyet 
eladott. Ügyét vádemelésre 
átadták az ügyészségnek. 

— Repülőszerencsétlenség. 
Egy szovjet katonai repülő-
gép, amely gyakorlórepülést 
hajtott végre a norvég-tenger 
fölött, május 25-én lezuhant 
•—, közölte a Szovjetunió 
Honvédelmi Minisztériuma. 
A szovjet Honvédelmi Mi-
nisztérium mély együttérzé-
sét fejezte ki az életüket 
vesztett repülők családjának. 

— Meglopta vendéglátóját 
Csontos Imre 28 éves, kis-
kunmajsai lakos, a szegedi 
Víz- és Csatornamű alkal-
mazottja. A lerészegedett há-
zigazdától több száz forintot 
lopott. A szegedi járásbíró-
ság jogerősen 6 hónapi sza-
badságvesztésre ítélte. 
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zaléka él rossz lakásviszo-
nyok között 

A vizsgálódások soréin 
fény derült arra is, hogy 
sok esetben a jó keresetű 
szülők gyermekei ls a Jel-
zett diákcsoportba sorolha-
tók. Az ok: a pénz után 
szaladgálás nem hagy Időt a 
gyereknevelésre; vagy egy 
másik ok: a szülők szellemi 
színvonala nem Igényli az 
iskolázottságot. Ez utóbbi 
körülmény miatt igen sok 
tehetséges fiatal nem tudja 
a szükséges módon kifejlesz-
teni képességeit; tudásszintje 
megmerevedik, tehetsége 
pallérozatlan marad. 

A bizottság ülésén arról ls 
bőven esett szó, hogy mit 
tettek a hátrányos helyzetű 
tanulók érdekében a szege-
di általános iskolák. Több 
helyen kőtelező korrepetálá-
sokat tartanak számukra, 
megpróbálják az iskola ott-
honossá tételével pótolni a 
szülői ház hiányzó melegét; 
előnyt biztosítanak számuk-
ra a napközi otthonba való 
felvételnél; a szülői munka-
közösségek segítségével szín-
házba, moziba viszik őket, 
sőt, sok esetben még a kö-
zös kirándulások költségeit 
is fedezik. Arra is van pél-
da. hogy tanárok — közü-
lük is főképpen a párttagok 
— két-három nehéz sorsú 
diák gondjait magukra ve-
szik; ügyeikben eljárnak, 
egyengetik életútjukat 

Ami a jövő feladatait il-
leti, a tanácskozás megál-
lapította, hogy már az isko-
laba lépés kezdetétől fog-
lalkozni kell a hátrányos 
helyzetű tanulókkal: a sza-
kosított osztályok benépesíté-
sekor az eddigieknél jobban 
kell számításba venni őket; 
s a lehetőségek szerint a jó 
iskolai környezet biztosítá-
sán túl még játszási és sport-
lehetőségeket is teremteni 
kell számukra. Nekik az is-
kola legyen az otthon he-
lyett az otthoni 

Mindezek a feladatok — 
állapították meg a Pedagó-
gusok Szakszervezete Sze-
ged városi bizottságának 
tagjai — természetesen csak 
társadalmi összefogással 
oldhatók meg, hiszen a csa-
ládok sok-sok gondját csak 
a társadalom orvosolhatja. 
A lakásgondokon, az egész-
ségtelen, rendezetlen családi 
körülményeken, az iszákos-
ságon, a durvaságon csak a 
legszélesebb emberi össze-
fogás segíthet. 

Szerdán a TIT és az 
MSZBT vendégeiként szovjet 
professzorok érkeztek Sze-
gedre. A vendégeket a TIT 
Kárász utcai klubjában Ne-
mes Csaba, a TIT titkára és 
Fülöp János, az MSZBT vá-
rosi titkára fogadták. 

A két szervezet munkájá-
val való ismerkedés után Re-
neta Grlgorjevna Gurova 
kandidátus, a Szovjetunió 
Pedagógiai Tudományok 
Akadémiája Neveléselméleti 
és Neveléstörténeti Intézeté-
nek főmunkatársa látogatást 
tett a József Attila Tudo-
mányegyetem Neveléstudo-
mányi Intézetében, ahol dr. 
Ágoston György professzor 
és munkatársai tájékoztatták 
az intézetben folyó tudomá-
nyos kutatásokról. A vendég 

intézetének főbb kutatási te-
rületeiről adott ismertetést. 

Georgij Grigorjevlcs lz-
mailov a történettudományok 
kandidátusa, a novoszibirszki 
pártfőiskola professzora sze-
gedi történészekkel találko-
zott, majd délután Szibériá-
ról tartott előadást a vasúi-
forgalmi technikum történe-
lem-szakkörös diákjainak. 

Dmitri.i Pelrovlcs Veliká-
nov a műszaki tudományok 
doktora, a Moszkvai Autó-
közlekedési Főiskola profesz-
szora megismerkedett a Ta-
nárképző Főiskola Műszaki 
Tanszékének munkájával, 
majd a XI. Autójavító Vál-
lalat műszaki dolgozóinak 
kérdéseire válaszolt. 

Csütörtökön a vendégek 
városnéző sétán vettek részt, 
azután Pécsre utaztak. 

• r i i a r • n a 

íunderi nek 
A cím találó. A filmben 

valóban tündéri nők mozog-
nak. Sétálnak, leülnek, be-
szélne];, hallgatnak, kérdez-
nek, felelnek, öltöznek, vet-
kőznek. Monlca Vitti, Clau-
dia Cardinale, Raquel 
Welch, Capucine. Talán más-
fél órára ennyi elég is lesz. 

Maguk a történetek? Hát 
szóval négy van belőlük. 
Négy kis szemelvény, négy 
kis flört — négy kiskanállal 
a szerelem és szeretkezés 
bódító tengeréből. A Bzto-
rik ahogyan faviccbe foj-
tott aforizmácskák. Például 
ilyen természetűek, mint: 
„aki korán kel, egész nap 
álmos". Csakhogy a hasonlat 
sántít, mert ezúttal nem 
annyira kelnek, mint inkább 
fekszenek. Azok a bizonyos 
tündéri nők. Ki-ki ízlése, ké-
nyelme, szokása, fantáziája 
szerint. A néző pedig, akit 

ÚJ FILMEK 
a sors fatális tévedése, ke-
gyetlen szeszélye arra kár-
hoztatott, hogy tisztes távol-
ságról szemlélje ezt a her-
cig kis játékot — hálós az 
íróknak (hét van belőlük), 
hálás u rendezőknek (négy 
van belőlük), hálás az opera-
tőrnek (három van belőlük), 
hálás a zeneszerzőnek (egy 
ilyen van: Armando Tro-
vaioli). Egyáltalán hálás 
mindenkinek, hálás minde-
nért. Sőt a mozinak is — 
mely vetíti, a pénztárnak is, 
ahol — némi nehézség árán 
— jegyet kapott rá. Annyi-
ra hálás, hogy közben észre 
sem veszi — 
mennyire unatko-
zik. 

Ámbátor lehet, 
hogy a szőlő sa-
vanyú? 

N . I . 

Trans-Európa Expressz 
Alain Robbe-Grillet, a ná-

lunk is olvasott francia for-
mafeszegető író, valamint tit-
kárnője és producere egy 
szép napon beültek a Párizs 
Északi Pályaudvarán az 
Antwerpen felé induló Trans-
Európa Expresszbe. Beültek, 
és elkezdtek gondolkodni. 
Amit a két férfi kigondolt, 

A szocialista 

Megjelent a Pártélet júniusi száma 

Szálloda a tenger alatt 
Holland tudósok 

kidolgozták egy 
1800 személyes 
szálloda tervét, 
amelyet az Észa-
ki-tengerben épí-
tenének. A nyolc 

oszlopon álló épü-
let étterme és sé-
ta folyosói a víz 
alatt lennének, a 
vendégek innen 
szemlélhetnék a 
tengeri állatok CS 

növények életét. 
Innen négy lift 
szállítaná fel a 
vendégeket a ho-
tel húsz méter 
magas tenger fe-
letti részébe. 

A KB folyóiratának e ha-
vi szama több cikkében is a 
címben foglalt gondolatot — 
a szocialista nemzetté válás 
útját és problémáit — elem-
zi. Főképpen a vezércikk 
(„A két munkáspárt egyesü-
lésének 20. évfordulójára") 
fejti ki, hogy a munkásosz-
tály erejének egyesítése 
olyan történelmi folyamat 
része, amelyben a nemzet 
szocialista vonásai is meg-
erősödtek. 

Két érdekes írás foglalko-
zik a szakszervezeti munka 
időszerű kérdéseivel. A vétó 
és véleményezési jogról szó-
ló gondolatok a szakszerve-
zeti munka demokratizmusá-
nak oldaláról elemzik a fel-
adatokat s fogalmazzák meg 
a pártszervezetek ezt segítő 
tennivalóit. A kollektív szer-
ződések tanulságait összefog-
laló cikk több ezer vállalat 
tapasztalataiból szűri le a 
„betartani és betartatni" 
követelményét. E cikkek el-
sőrendűen fontosnak jelölik 
meg a dolgozók körében fo-
lyamatosan végzendő ismer-
tető, magyarázó tevékenysé-
get. 

Hézagpótlóak a mezőgaz-
dasági termelőszövetkezetek-

ről közölt írások. Ezek kö-
zött felhívjuk a figyelmet a 
gyenge termelőszövetkezetek 
árkiegészítéses támogatásá-
ról, s az önálló szövetkezeti 
tervezés népgazdasági össze-
függéseiről szóló cikkekre. 
Közös — városi, vidéki — 
gondokat és Intézkedéseket 
elemez Az utazási kedvez-
mények új rendszere című 
írás. 

A felvilágosító munka el-
hanyagolt területéről, a vi-
lágnézet és a közízlés össze-
függéseiről ls tanulmányt 
közöl a Pártélet. A gondo-
latébresztő és vitatkozó írás 
az irodalmi és művészeti vi-
ták ismertetése, társadalmi 
hatásának elemzése után ki-
fejti a pártszervezetek ízlés-
művelő feladatait és felhasz-
nálható eszközeit. 

Beszámol a folyóirat — tu-
dósítója tollából — a Csong-
rád megyei Pártbizottság 
üléséről, amelyen a tömegek 
körében végzett politikai 
munka elvi és gyakorlati kér-
déseit tárgyaltak. 

J. L. 

gondosan magnóra rögzítette 
az okos tekintetű titkárnő. 
Villy Kurant operatőr i 
dig lefényképezte mind 
száguldó expresszvonat' 
utazó filmcsinálókat, rn 
pedig azt, amit lassacslte 
vitatkozva kiokoskodtak. 

Hogy végül milyen is lett 
ez a szemünk előtt, fülünk 
hallatára felépülő f i lm? 
Olyan, amilyen írójának, 
rendezőjének, Robbe-Grillet-
nek a művei: realitás fölöt-
ti, valóságon túli, mindent 
megcáfoló, minden igenre 
nemet mondó. Egyszóval: 
kalandosan játékos. 

Persze, meglehetősen ele-
mi izgalmakkal is jár ez a 
levegőbe emelt játék. Gyak 
ran láthat a néző felvillanó 
pisztolycsöveket, megfeszülő 
köteleket egy-egy érzékeny 
bőrű leánynyakon, jelentő-
ségteljes szemvillanásokat, s 
minden egyéb kellékét a ha-
gyományos fllmkrimiknek, 
amelyekben valódi csempé-
szek hoznak-visznek valódi 
kokaint. 

Hogy gazdag kelléktára 
ellenére mégis vállvonogatva 
fogadjuk Robbe-Grillet 
filmjét, az a már emlege-
tett formabontással magya-
rázható. Egy Ideig ugyanis 
még élvezzük a játék újdon-
ságát, később azonban már 
fárasztóvá válik a sokágú 
cselekményfonal bogozgatá-
sa. A néző — akár a kis-
gyerek — beleun a rákény-
szeritett játékba. Beleun, 

kedvét veszti, s amikor ki-
felé jön a fülledt mozi-
ból, olyasmit 
dünnyög, hogy jó, 
jó, de azért csak 
izgalmasabb az 

Angyal. 

A. L. 
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